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Α . — Ή  γραόμορφος άλεκτορίς σελ. 307— 308.
(Γ ) .—  Ileal παγωτήρος W e s t  

ce\ .  67— 69
Β ά λ β ε ς  ( ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Λ · ) . — Ή  ιστορία 

τής Γής σελ. 6— 9. Σκελετόν τοϋ ίνουανόδοντος σελ. 
16— 17. Τό δένδρον βαοβάβ σελ.26.Δημήτριος Στροϋμ- 
πος σελ. 32. Περί τής δημιουργίας τού ανθρώπου
οΛ. 43— 46, 50— 5-2, 59— 61. 71— 72, 78 ' 80, 
90— 92, 96— 98, 106— 107, 120 -  122, 128 — 129,
135— 137. Τό καλλιτεχνικόν αίσθημα των κυνών σελ. 
55. Οϊ Γερμανικοί σιδηρόδρομοι σελ. 56. Ή  φωτο
γραφία έν τή ’Ιαπωνία σελ 56. Ό  είσαγόμενος έν 
Λονδίνω άνθραξ. σελ. 56. Βιομηχαvia κυρτών ξύλων 
σελ. 56. Ίωβιλαΐα δύο καθηγητών τοϋ Πολυτεχνείου 
σελ. 105. Εταιρεία  τών μεταλλουργείων του Λαυοείου 
σελ. 152— 153, 160 161. Περί Μεθάνων σελ. 167
— 169. Οι άπτηνοδύται σελ. 176. Τό θεόβρωαα σελ. 
199— 200. Τά αρώματα παρά τοϊς Έ λλησι σελ. 502 

— 203. Τό μεγαθήριον σελ. 208. Χρησιμοποίησις τών 
καταρρήξεων τοϋ Νιαγάρρα σελ. 212. Τεχνητός α ί 
σχος σελ. 212. ’Ανθρωπολογικά σελ 2 1 6— 219. 
Περί τών ορυκτών λειψάνων σελ. 22 3 ,— 225. Πεοί 
πτωματικών αλκαλοειδών καί τής γνώσεως αυτών παρά 
τοΤς αρχαίοι; σελ. 2 2 7 — 228 Περί διατηρήσεως τών 
τηλεγραφικών στύλων άπό της σήψεως σελ. 22 8 .Περί 
τής θεωρίας τοϋ μετασχηματισμού τών ειδών σελ.231 
— 2 3 3 .Ή  βιομηχανία τών αρωμάτων έν 'Αθήναις σελ. 
284 . Ό  Βεζούβιος έν ένεργεία. Διατήρησις του κρέα- 
τος διά τοϋ ανθρακικού οξέος. Βιομηχανία τού φωσ
φόρου. Ή  ηλεκτρική παγίς. Παραγωγή μετάξης κατά 
τό 1889. Φωτομετρική ζυγός. Τό Άριστέλαιον. ’Η 
λεκτρικοί τροχιόδρομοι έν ’Αμερική. Χημική έγκυκλο- 
παιδεία σελ. 315— 316. —  Δ ta ποιον λόγον γυψού- 
τα ι ό οίνος καί αν ή χρήσις της. γύψου εινε βλαβε
ρά ; σελ. 3 2 2 — 323. Περί Μαμμούθ 323. Πώς έξη—
γοϋαιν οί αστρονόμοι την παγκόσμιον έπί της σταυ- 
ρώσεως τοϋ Χριστού εκλειψιν τοϋ Ήλιου Τί έστί κυ- 
ριεύων πλανήτης έκάστου έτους. Έάν αί σεσηπυΐαι 
οΰσίαι είσίν αβλαβείς. Ύ λη  άνευ δυνάμεως καί δύνα- 
μις άνευ ύλης σελ. 321— 322. Ά φα  ίρεσις τών έπί 
τών σχεδιογραφημάτων κηλίδων της μελάνης. Κατα- 
μέτρησις όδοϋ τίνος διά τού Ποδηλάτου. Πλύσις 
τών χαμαικεράσο>ν. ΙΙροφυλακτικόν μέσον τών καρπών 
άπό τών σκωλήκων σελ 268. Μέσον διά τού όποιου 
δυνάμεθα να άναγνωρίσώμεν έάν ύφασμά τι έκ μετάξης 
•51 έξ έρίου περιέχει βάμβακα. "Ετερος τρόπος. Παρα
σκευή τών ανθράκων τού H e r  e lius .  Συνταγή όδοντο- 
τρίμματος. Έξάλειψις κηλίδων κηρού έκ τών ένδυμά- 
των σελ. 276. Κόλλα διαφανής διά τά  έκ πορσελάνης 
αντικείμενα. Άποκάθζρσις ταγγών ελαίων. Οικο
νομικός οίνος έκ στεμφύλ.ων. Οικονομικά καί εύχε- 
£ώς κατασκευαζόμενα αρώματα σελ. 2 8 3 — 284. —

/\

Άφαίρεσις τής όξύτητος τών οίνων. Τρόπος δι’ ού 
καθ'.στώμεν τά ξύλα καί τά  υφάσματα άδιάκαυστα. 
Έπαργύρωσις της ύαλου. Κόλλα διά τήν συγκόλλησιν 
τής ύάλου καί τών φαβεντιανών αγγείων σελ 292. 
Άφαίρεσις τών έκ μελάνης κηλίδων. Φύραμα πρός έ- 
παργύρωσιν. Κηπάριον έπί σπόγγου χοη^ιμεύον ώς πε
ρίεργον κόσμημα. Μέθοδος οπως δώσωμέν εις τον 
y αλκόν τήν οψιν τού λευκοχρύσου σελ. 300. Καλλιέρ
γεια έπιτυχής τής κυανής Όρτενσίας. Δ'.όρθωσις ταγ- 
γοϋ βουτύρου. Μέθοδος πρός άρωματισμόν τών δω
μάτων. Διάκρισις τού φυσικού μόσχου άπό τού τε
χνητού. σελ. 308. Άναζήτησις τού μολύβδου εις τά 
έκ κασιτέρου φύλλα. Λεύκανσις τοϋ κίτρινου κηρού. 
Μίγμα πρός σφράγισιν τών φιαλών. Καθαρισμός τών 
έκ Πετρελαίου κάδων σελ. 316. Ερυθρά Βεγγαλικά 
φώτα.Άποψιλωτικόν τών τριχών.Κηλΐδες έκ σακχάρου, 
πηκτής, αΐματος καί λευκώματος.Κηλϊδες έκ βερνικίων 
καί ρητίνης.Κηλΐδες έκστεαρίνης. Χρώματα φυτικά, έ- 
ρυθρός οίνος, καρποί, έρυθρα μελάνη. Μελάνη δι’ άλι- 
ζαρίνης Σκωρία, μελάνη έκ κηκκίδων."Ασβεστος, στα
κτή κονία, άλκάλια. Κηλΐδες έξ οξέων γλεύκους καί ό- 
ξύνων καοπών. Κηλΐδες έκ Ταννίνης σελ. 324. Μέσον 
πρός διατήρησιν τών άνθοδεσμών. Μέσον πρός άνα- 
γνώοισιν τής καθαρότητος τού κηρού τών μελισσών. 
Παοασκευή κόλλας ίσχυρκς δι’ άραβικού κόμμεος. 
Πώς άν^γ-νωρίζωμεν τήν καθαρότητα τού έλαστικ,οϋ 
κόμ.μεο/ σελ. 332. "Ελεγχοι καί αναπτύξεις σελ. 403 

4 09— 410, 425 - 4 2 7 .
;άλ@ης (Α .  ά τεο ς  J  Έρνέστου H a eck e l
ία τής φυσικής δημιουργίας ή περί τής θεωρίας 

τής έςελίξεως. Μάθημα πρώτον σελ. 3 3 3 — 337, 341 
— 346. Μάθημα δεύτερον σελ. 357— 360, 3 6 5 —367 
3 73— 376. Μάθημα τρίτον σελ. 381 — 384, 3 8 9 —  
392, 39,7— '(01. Μάθημα τέταρτον οελ. 405— 408. 

:άντησις εί: τήν έπιουλλίδα τών «Καιοών» σελ.
18, 421— 424. '
Βόρειον Σέλας σελ. 315.

Β ίο υ β ά κ / ,ς  ( Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς ) . — Περί τών χ η 
μικών γνώσεων τών αρχαίων Ελλήνων σελ. 109— 111.

μ χ ν ο ;  (^>·)·— Προσδιορισμός τού βάρους 
μι5?ν^λίτρας άτμοσφ. άέρος εις οίανδήποτε θερμο
κρασίαν καί θλΐψιν καί εις οίονδήποτε ύψος υπέρ την 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης σελ. 26. Περί τοϋ χρώματος 
τών θαλασσίων ύδάτων σελ. 27. ΙΙοϊος εινε ό ψυχρό
τερος έκ τών κατοικουμένων τόπων τής γής σελ. 27 
— 28. Φυτά σαρκοβόρα σελ. 103— 105, 122— 123. 
Βρασμένον ή οΰχί πρέπει νά δίδηται τό γάλα εις τά 
βρέφη σελ. 116 Έπενέργεια τών σκωλήκων πρός άνα- 
καινισιν τοϋ έδάφους σελ. 180. Δηλητηρίασις δια τοϋ 
κρέατος σελ. 108. Διάγνωσις καί θεραπεία τής ασθε- 
νείας τών αμπέλων άνθρακος σελ. 183— 184. Στήλη 
πρακτικών οδηγιών σελ. 191— 193. Περί τοϋ περονο-
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σπορίου τών αμπέλων σελ. 2 0 0 — 20, 2 19— 220. Περί 
τής θεραπείας τής φθίσεως 225. Διαφοραί τών ζώων 
άπό τών φυτών σελ. 2 30— 231. Φωνογράφος, τηλέ- 
φωνον τηλεφωνογραφία σελ.3 6 9 — 370 ,378— 380 388, 
396.Διατήρησις τοϋ γάλακτος.Καθαρισμός κκθρεπτών. 
θεραπεία δυσαρέστου γεύσεως τών οίνων. — Διατήρησις 
ιχθύων. Μέσα βελτιώσεως τών άγονων γαιών σελ. 3 /2 .  
Ή  ποσότης τών έν τώ κόσμω άδαμάντων 380. Τό 
άλας ώς τροψη τών ζώων. Τεχνητή παραγωγή καπνού 

« κ \ά ρ τ ^ /Έ φ α ρ μ ο γ ή  τού ηλεκτρικού φωτός σελ. 412 
ε ω ρ γ α ν χ ό π ο υ λ ο ς  Μ . Περί τής χροιάς τού 

ύδ: ^
>υλος ( ’Κ μ-μ-ανουήλ  ΛΙ-). Περί μα- 

γνησιτου ή λε'^ϊλίθου σελ. 40— 43.
\  ( Χ τ ί φ .  ϊ * · ) ---- Παρασκευή

όξυγοΤσυ έν έργοστασίοις σελ. 17. Ή  τύχη τών πα
θογόνων μικροργανισμών έν τώ νεαρώ σώματι σελ. 52 
— 53. Είκοσιπενταετηρίς τού διασήμου χημικού Α. 
K e k u l e  σελ. 72.

Α .  Στατιστική τής έν Έλλάδι παραγωγής με
τάλλων, μεταλλευμάτων, ορυκτών καί ά7*άτων κατά 
τό έ’τος 1888. σελ '(κίΓ

Α·χλέ^,*»ς ( Ό ρ . ) . — Πεοί οίνου καί μέθης σελ.
1 4 4 ^ Κ ^ ,  155, 162— 163.

\  Α η μ η τ ρ ί ί δ ί ί ς  ( Ρ α ϊ ν ό λ δ ο ι ) . — Ή  μελεαγρίς 
σελ.

-—Ειδήσεις καί διάφορα. Μητρική άγάπη πελαρ
γού. Διά τούς Ελληνικούς σιδηροδρόμους. ’Ανάβασις 
εις παγετώνα. Νέον ©άρυιακον κατά τής ταινίας σελ. 
268.

— "Εκλειψις ήλίου σελ. 187.
— Έ κ Κερκύρας επιστολή σελ. 4 10— 411.
— Έ κ  Μονά/ου σελ. 108. (Μετεωρίτουέξέτασις. 

Περί τού άπολελιθωμένου δρυοπιθήκου), 164 (Ή  
ζωτικότης τών τρίχινων. — Άνακ.άλυψις νέου κομή
του), 171. (Νέον διεγερτικόν μέσον).

— Έ κ Βερολίνου. Τά νέον φυσιογοαφικόν Μουσεϊον 
σελ. 267.

— Επιστημονική άνακάλυψις τού κ. Τ. Άργυρο- 
πούλου σελ. 340.

— ’Επιστημονικά άνάλεκτα. Τά άκριβέστερα απο
τελέσματα περί τής ταχύτητας τοϋήχου καί τού φωτός. 
— Νικελιομιγής χάλυψ.— Ό  φωσφορισμός τής θαλάα- 
αης)σελ. 1 8,(Έφυδραργύρωσις τοϋ ψευδαργύρου.— Συγ- 
κόλλησι; μετάλλων μετά τής ύάλου) 28, (Διατί ό κε
ραυνός δεν έκρήγνυται έπί τών άμαξοστοιχιών τοϋ 
σιδηροδρόμου) 33— 34 .^-(Μετατροπή τών λευγών καί 
μιλίων διαφόρου ε ^ ίυ ς  εις μέτρα γαλλ ικά .— Ή  διά 
τής άσβεστου ά^ίολύμανσις) 6 3 — 64.
\  — Επιστημονικά περίεργα ρελ. 11— 12.

Ζ έ ν γ ε λ τ , ς  (14).  — Περί προγνώσεως τού καιρού 
σελ.Ν-Μ}— 99, 114 — 115. Περί αεροστάτων σελ. 123 
— 124, 1 2 9 — 130. Συσκευή προαγγέλλουσα τάς πυρ- 
καϊάς σελ. 148. Περί πετρελαίου σελ. 161— 162, 169. 
Όρεξίνη σελ. 187. Πυοκτανίνη σελ. 187. Σχισεόφω- 
νον σελ. 187. Στιγμιαία φωτογράφησις σελ. 188. ’Α
σιατικοί σιδηρόδρομοι σελ. 188. Άντικατάστασις τών 
λευκών τηλεγραφικών άπομονωτήρων διά χρωματιστών 
σελ. 188. Τραγικόν συμβάν έν άεροστάτω σελ. 188. 
Τά μεταλλεία τής Βολιβίας σελ. 188. Τό ύδωρ τής 
Κολωνίας σελ. 2 0 3 — 209. Ό  ιστός τής αράχνης σελ.

2 0 9 — 210. Χρονικάΰελ. 236 Ή  Μου σικη τών οσαών 
2 41— 242, 251—'2 5 2 ,2 5 6 — 258- Ή  σελήνη ώς γεω
λ ο γ ία ς  παράγων 3 55— 356, 363— 364, 371— 372.

( Ι Ι α ν α γ .  25.) —  Επιστολή σελ.
83— Η /  '

—  Θέσις τών πλανητών έπί τού ουρανού κατά 
τόν μήνα ’Ιανουάριον 1890 σελ. 12.

Κ α λ 6 ο χ » * ί ε σ γ 4ς (A .  Κ , . ) .  —  Ό  ηλεκτρικός 
φωτισμός έν,^τώ μ εν άλω θεάτρω τής Γενεύης σελ. 62 
63, 82— 83, 99. Λεα έξήγησις τών ήμερησίων μετα- 
β'ϊνλών τής βαρομετρικής στήλης σελ. 146— 147.

\  (Χ .) .  Περί αίγάς σελ. 288.
λ » ^ ο κ Λ £ δ / ις^ Α η μ .ή τρ ε ο ς )  Περί τής περί τόν

ιδ^ν  άξονα κινήσεως -ιού Έομού σελ. 81— 82.
ί«ύ*ί,ο·άλλ«.5 (Χ -. 18 .) .— Μετεωρολογική εποψις 

τ^ν  ΙΙατρών κατά τά ετη 1887, 1888 καί 1889 σελ. 
7 6 ^ v i8 ,  87— 88, 99 — 100. —  Ή  Εθνογραφία τής 
Πελοποννήσου σελ 2§6 -  299, 304 -  306, 312 — 314, 
3-20— 322, 3 2 7 — 329, 351 - 3 5 4 ,  361 — 363.

χ S·* ω ν δ ” ϊ.ν-;ιν£δ*ΐς (Η 4 )— Περί γαλβανοπλαστι-
κ ή ς \ ^ λ ^ 1 4 5 — 146, 155 — 156, 163 164, 169—·
171, 178— 179.

\  ϋ ώ ν σ τ ^ ς  ( 2 τ £ φ α ν ο ς )  — Περί θερμότητας καί
τή ; φ ^ ω ς  αύτής σελ: 112— 114, 119— 120, 126
— 1 2 8 . ν

Αοη^χρΐΐΑΟς ( Ί ω . )  —  Καταμέτρησις τής Γής 
υπό τού Έρατοσθένουρ σελ. 15.

Α » \ 6 έ ρ δ ο ς  ( Ι ω ά ν ν η ς ) .  —  Ό  καπνός υπό τε 
χνικήν καί^χ^ΐΛ'.κήν εποψιν σελ 6 1 — 62, 69— 70. 
Περί ιερών δένδρων σελ. 130— 132, 139— 140. 'Η 
ήλικία τών φυτών σελ. 184 185.

—  Μαθηματικόν πο^ίγνιον σελ. 276. Μακροβιότης 
τών δένδρων σελ. ΙΑΟ.

Λ ΐΊη τσ ό η ο υ λο ς  ( 1 ί . )  Ή  σπουδή τής φύσεως
καί αί έξ\ώ-ΐης ώφέλειαι σελ. 2— 5,13 —14,21 — 23, 
37— 40. Ή  μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας γέφυρα σελ. 
18. Ό  κατακλυσμός γεωλογικώς έξεταζόμενος σελ. 
2 9 — 32. Αί έν Αφρική νεώτεραι ανακαλύψεις τοϋ 
Στάνλεύ σελ. 33 Θέσεις τών πλανητών κατά τό1890 
σελ. 36. Ή  έθνογραφία τής Μακεδονίας σελ. 46. 'Η 
έθνογραφία τής Πελοποννήσου σελ. 48. Νεκρολογία 
σελ. 48. Ή  γλώσσα τών ζώων σελ. 49— 50- Σ τα τ ι
στική τών έν Έλλάδι καί Τουρκία τφ  1890. έπισυμ
βάντων σεισμών 53 — 55. Οί ρινοκέρωτες σελ 58. Οΐ 
γάμοι τών άνθέων σελ. 6 5 - 6 7 ,  8 5 -  87, 9 3 — 96. 
Ή  έθνογραφία τής Πελοποννήσου κατά τόν κύριον ’Α. 
Φιλιψώνα σελ. 7 3 — 76. Καταπράύνσις τής τρικυμίας 
διά τού έλαίου σελ. 101 — 103. Ή  καταστροφή τοϋ 
ηφαιστείου Κρακατάου σελ. 117 — 119, 125 —126. 
Γεωλογία τής Ελλάδος σελ. 133— 135, 141 — 144. 
Περί τού ήλίου σελ. 149 —152, 157— 159, 165— 167 
1 7 3 - 1 7 5 ,  181 —  183, 189— 1 9 1 , 2 0 5 —2 0 8 ,2 1 3  
— 216, 2 2 1 — 2*23, 2 2 9 - 2 3 0 .  Ή  έξερεύνησις τού
βορείου ’Ατλαντικού Ωκεανού ύπό τού ηγεμόνας τοϋ 
Μονακού ’Αλβέρτου τού Α' σελ. 179— 180. Ειδικόν 
εμπορίαν τής Ελλάδος μετά ξένων έπικρατειών σελ. 
195. Γεωλογική έξετασις τού αρχαίου τύμβου τού 
Μαοαθώνος καί χημική άνάλυσις τών οστών τών Μα
ραθωνομάχων σελ. 197— 199. Τό ’Αργολικόν πεδίον 
καί τά ύδατα αυτού σελ. 237— 239, 2 45— 246. Ό  
άερισμό'  τών κυψελών ύπό τών μελισσών σελ. 241.
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Περί θρέψεως σελ. 2 5 3 —234, 2 6 1 - 2 6 3 ,  2 6 9 —271 
2~~ — 279, 2 8 5 — 286. Γεωλογιών; διαμόρφωσι; του 
έλληνικού έδάφου; σελ. 2 9 3 — 295, 301 -  304, 309 — 
312, 317— 320, 3 2 5 - 3 2 7 ,  3 3 7 - 3 4 0 ,  3 46— 348, 
3 4 9 — 351, 3 6 0 - 3 6 1 ,  36 8 — 369, 3 8 4 — 386, 392 
393. Ή  κρεμαστή γέφυρα τή ; νέα; Ύόρκη; σελ. 299. 
Χρονι/.ά : τά δάση νϊ,; Ελλάδος, ό Σκαγεράκη; καί 
Κ αττεγάτη;,  καί /ο  μέλλον του ήλεκτοιβμού σελ.
2 9 9 -  300. /

Μικραί ίιδήσει; σελ. 212. 220. 236. 225.
Κ ^ Ια π ζνρ ί 'η τό πο υ λ ο ς  (* * · )  ΙΊερί Πλειά-

δων, 'Τ α ^ μ /κ α ί  Ώρίωνο; σελ. 137—  139. Περί Ά ρ -  
κτούρου σελ. 2 59— 260 2 6 6 — 267.

— Περί σακν/ρου καί σακχαρίνη: (Έκ του Γεο- 
μανικού) σελ. 84>

— Πρόχειρ(/ς παρασκευή ηλεκτρικού φωτό; σ.108. 
ν'3<*εντ<ζ<ίτιο\>λθς -%. Ή  Κεφαλληνία ΰπό φυσι

κήν Χτοψιν σ/λ. 2 6 4 — 26Κ., 2 7 4 — 276, 281— 283 
2 8 8 —-2^0. /

^τεγ^*.ν£ο*ίς (!%!./Ι ί . ) . — Περί θερμών πηγών 
τη ;  νήσου Μυτιλήνης σελ. 193— 195. Περί των σει
σμών τη ; νήσου Μυ\θ<Υ|νη; σελ. 234 -  236.

Χ ύ ν τ α ξ ί ς  Ι Ι ρ ο μ ,η Ο έ ω ς .  —  Ά πάντησ ι;  εί; 
τόν κ. I. Σκαλτσούνην σελ. 37 6 — 378. — Τίς ό επι
στημονικό; optopTi; των”ανθρώπων σελ. 39 3 — 394. 
Απάντησι; εί; τον Κώχ τή ;  Έλλάδο; σελ. 3 94— 395 

— ’Ώ  φρίκη! φρίκη ! φρίκη σελ. 401 —402. —  Νέα 
άνακάλυψι; του ήμετέρου Κώχ σελ. 402 403. —
’Επιστολή ανοικτή σελ. 404. —  Τό νέον οπλον των 
ημετερων επικριτών σελ. 420. —  Ιδιαίτερα γράμμα
τα  σελ. 284. —  Επιστημονική Αλληλογραφία σελ.

X 1
387. —  Προς τόν κύριον—-σελ. 412. —  Προ; την

Έ στιάδα Παρθένον σελ. 412. Τιμαί έσχάτω; άποδο- 
θεϊσαι τώ Κέβερτω Κώχ.

— Τεχνητόν πετρελαιον σελ. 107— 108.
,ν — Tc/υδραγωγείον του άγιου Δομίγγου σελ. 147 

( Ι ί ε ρ . )  — Δημώδη; φυσική. Περί 
Εριδο^ή ουρανίου τόξου σελ. 186— 187, 193

•IfrCHiVTOUJtXi'jC/ (ΛΙ ’Of».) —  Πυθαγόρειον 
θεώρημα σελ. 23 ~

. « · * ω ν ο γ ρ ά ^ ι ς .  σελ. 314 
χ Χ α α ι ώ τ ν ΐ ς  ^ Β π υ ρ ιδ ω ν .—  Περί έμβολιασμού 

τών όπ^οοφορων δένδρων 246 —  248. Έγκεντρισμό; 
τή ;  έλα ι^ς^  ζ 5 5 — 256, 2 6 3 — 264. Έγκεντρισμό; 
τ ή ;  πορτοκαλέα; καί τών κιτρωδών 2 7 1 — 273. Έ γ -  
κεντρισμό; τη ; συκή; 2 7 9 — 281. Έγκεντρισμό; τη; 
μωρέα; καί κάρυά; 2 9 5 — 296. Έγκεντρισμό; ροδακι- 
νή; καί Ά μυγδαλέα; 3 0 6 — 307. Έγκεντρισμό; τη ; 
Βερικοκέα; καί Κερασέα; 3 2 9 — 331. Εμβολιασμό; 
-τ-7ί; Δαμασκηνή;, τη ; Ά π ιδέα ; ,  καί τή ;  Μηλέα; 348. 
Εμβολιασμό; τή^ Κυδωνέα;, τή ; Καστανέα;, τή ; 

Λεπτοκαρυα;, τν?; Μεσπιλέα;, τή ;  Ροια;, τή ; Κερα- 
τέα ;,  τή ;  Πιστ&κία; 354— 355. Έγκεντρισμό; άυ- 
π έ λ ^ ^ β — 387— 4 18— 420, 424 - 4 2 5 .  '

( Γ . ) . — Περί τή ;  καταλλήλου 
σκυροστρωσία; τών άδών τών ’Αθηνών σελ. 153 — 155. 
Τ ί; ή έπί τή γή ;/ηλ ικ ία  του γένου; τών ανθρώπων 
σελ. 2Q3— 204, 2 1 0 —211. ΙΙεοί τών οουκτών 
6ράκων 290 29

X  λ ω ρ ό ς  ( IV ) .  —  Περί διατηρήσεω; ξυλεία;

σελ. 9 — 11. Έμμεσο; άξίά τώ ι  δασών μα; σελ. 80—  
8 1 , 8 8 — 90k 1 ΐ 1 — 11Ί.  Τά δάση καί οί κεοαυνοί σελ. 
177— 178. \

Χ ρ ^ σ ι ^ μ , ά ν ο ς  ( Ά ν χ η τ ά β ε ο ς ) . — Ό  Προμη- 
θεΰ; σελ. 1.

^ ί ϊ ί σ τ θ β ε τ ς \ ( / ν / ) .  —  Τιτθεία ή θήλασι; τών 
βρεφών σελ. 5 - 6 ,  2 ^ 5 — 227, 2 3 3 — 234, 239 - 2 4 0 ,  
2 49— 250, 258 - 2 5 9 ,  2 7 3 - 2 7 4 ,  283, 2 8 6 — 288.

—  Χρονικά σελ. 12, 1 9 —20. Ήγεμονόπαι;
σπουδάζων φυσικά; έπιστήμα;.— Χρησιμοποίησι; τή ; 
δυνάμεω; τών θαλ.ασσίων κυμάτων. —  Πυροσβεστική 
αντλία τών σιδηροδρόμων. — Νέο; τών ’Άλπεων σιδη
ρόδρομο;.— Άγοονομική καί δασονομική έ'κθεσι;.— Νέα 
τών Αγγλων κατοχή έν τφ  Είρηνικώ Ώκ=ανφ.— Ά -  
νάβασι; του έν Άφρικνϊ ορου; Κιλιμάντζαρου. — Έ -  
τησία κατανάλωσι; μαγειρικού άλατο;.—  Νήσο; άνα_ 
δυουσα καί πάλιν βυθιζομένη. — Τί: εκ τών τριών είνε 
μεγαλήτερο; ;), 34 - 35. (Καπνοδόχη.— ’Ηλεκτρικόν 
σύρμα κατακαίει οικία:. -—- Σύλληψι; κήτου; διά 
τηλεγραφικού καλωδίου ’Από Κοπεγχάγη; εί; Λονδΐ- 
νον διά λέμβου.— Τηλεγραφικόν καλώδιον του Είοην· 
Ωκεανού.—  Παραγωγή αργύρου έν τώ κόσμω.— ’Αε

τό; προσβάλλων διετε; παιδίον.— Τό όπιον), 4 6 — 48. 
( Π έπί τή ;  γή; κατανάλωσι; λιθανθράκων. —  Παρα
γωγή μολύβδου έπί τή ; γή;. Ή  περιήγησι; τοϋ ΓΙο- 
κοτίλου έν Βουχάρι^.— Ή  κτηνοτροφία έν τή αποικία 
τή ; Κηνλανδία;.— Έκλείψει; τοϋ 1890.— Ό  πληθυ
σμό; τών ’Ινδιών), 55. (Το λιθόξυλον.— Νέα τορπίλλη), 
64 (Νέο; ούρανοπετή; λίθο; έν τώ μουσείω τών Πα- 
ρισίων.— Τά έν Νέα Γουινέα ορη Ό β ιν  Στάνλεύ), 92·
( Ηλεκτρική όδό; προ; y-εταφοοάν έπιστολών.— Βαθύ- 
τη ; τού Εί ρηνικοΰ ’Ωκεανού. Παράδοξον μετεωρολο
γικόν φαινόμενον.— Σεισμολογικά.— Σπήλαια μέγιστα 
έν Αυστραλία:), 115— 116 (Γεωγνωστικόν εύρημα.—  
Σκελετό; μαμμουθίου. —’Ανθρώπινον δέρμα ήλεκτισμε- 
νον. — Φιλοστοργία κύκνων), 147— 148. (Τά τηλέφωνα 
έν Ευρώπη.— Νέοι τηλεσκοπικοί πλανήται), 171 — 172 
(Χρησιμοποίησι; φωνογράφου.— ’Αποτελέσματα κυ- 
κλώνο;.— Πτώσι; μετεωρολίθου. Τεχνητή μέταξα —  
Παραγωγή σταφυλών έν ’Αγγλία .— Συνταγή πρό; κα
τασκευήν χάρτου άδιαβρόχου. -  Οί έν τώ τυρώ μικοο- 
οργανισμοί.- Νέον είδο; μύκητο;.— Νέον είδο; π τη 
νού), 196 (Ό  έν ’Ιαπωνία φωτισμό; δι’ ηλεκτρικού 
φωτο;.— ’Αστακό; έκτακτων διαστάσεων.— ’Έ κ τα 
κτον παράδειγμα μακροβιότητο;.— Τό ηλεκτρικόν φώ; 
έν Ιαπωνίί):.— Μεταβολή τού γεωγραφικού πλάτου;. 
Τά αρώματα έν τ 75 Σινική), 211 (Τί; ή άξία τών 
πολυτιμοτέρων μετάλλων. — ’Ερύθημα τή ;  ρινό;.—  
Μεταφορά ζώντων ιχθύων διά τού σιδηροδρόμου.—  Οί 
άνθρακε; τή ; γ ή ; .—  Στατιστικά), 244. Τίνα θερμο
κρασίαν πρέπει νά εχωσι τά ποτά ημών. Τά χρώματα 
τών απλανών αστέρων. Τό μέγιστον τού κόσμου άνθο;. 
Βρεφο; φέρον έπί τού στήθου; τόν πύργον τοϋ Άϊφελ. 
Νέα ναυαγοσωστική μηχανή. Ή  λεύκανσι; τών σπόγ
γων. Λιμενικά Παρισίων. Διατήρησι; ξυλεία;.

Έ ν  ΆθήΝίαις 6 Ίανουαρίον 1890

Ι Μ Μ Ρ Ε Τ ί

Ι Τ Γ Γ Ρ Μ Μ  H E P IO M K O N  ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜ ΟΙΙΙΙΕΝίΙΗ ΕΠ ΙΣΤΗΜ Ω Ν
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ Τ Η Σ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Μ Ε Τ ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ* ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ 

Κ ωνσταντίνου Μ ητςοπουλου 
καθηγητοΰ τής Γεωλογίας 

έν τω  ΙΙανεπιατημίω Πολυτε/νειω

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ*

Ν ικ . Κ. Γ ερμανού Δρ. Φ. Ε . 
Α λεεαν. Δ . Β αλβη Δρ. Φ. Ε .

Ο Ρ Ο Ι  Σ Γ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ

Έ ν  'Α&ήναις έτηβία ζ/ρ. 7.—
Έ ν  ταΐ$ Έπανχ/'αίς «τ. » 7.50

Έζάμηνος  » 4 .—
Έ ν  τώ Έξωτίρικώ φρ. χρ. 8.—

ΓΡΑΦΕ^ΙΟ]^ «π ρ ο μ η θ ε ω ς  

'Odoc Φαδιού άριθ. I 3
κατωτέρω του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τ ΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΤΛΛΟϊ  

1 5  — Λ Ε Π Τ Α  -  1 5

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Σ
*i2c ό Προμηθενc το πά.Ιαι έδωρήσατο ek  την ανθρωπότητα τό φως, οντω προώριοται xal τ ί  σήμερον elςτη>· 

δημοσιότητα παραδιόύμενοΥ όμώη·μο? περιοδικόν rci διασκεδάστ/ την έν ποΛ.Ιοΐς χαΐύπτονηαν τ« c  ήιιετέρας 
γνώσεις περί τής φΰσεως άχΛύν. 'Ως αί πρώται τοϋ γωτός αχτίνες έποίησαν είς τά δμματα τ( ΐ· άνθρωπον γνω·  
στ^  _α -rnr Λ η ι  n„ nv/nr. vft.) πηοδιέθεσαν αυτόν ν άτενίστ) έν εύγνώμονι χατανύξει% τά θαύματα τής δημιουργίας, χαΐ προδιέθεσαν αυτόν ν’ άτενίση έν εύγνώμονι χατανύζει ΰψη.Ιότερον, μ έ 
χρι τοϋ πέραν τοϋ φωτός υποτιθεμένου bfiaTov Πλάστου, οντω θέ.Ιει xal τό ψώς τοϋ ήμετέρου *Προμηθέως^ ά-

ψρόνημα ήμών
γει είς τόν άνθρωπον. ; β _ (

"Εν ητο εΜυτε τό ψώς τής έπιγνώσεως χαϊ μία  ή άλήθεια, χατα.ΐη.τττή γενομενη xati οσον ιχεινο έγωτι-
ζεν. Ά Λ Α  ή ερευνά τής αλήθειας έ'γέννησε τήν επιστήμην, xal δσω π.Ιειότερον έγένετο τό ψωΓ, τύσα πλειότε-
ραι τής ά.Ιηθείας συνέπειαι άνεχαΛνπτοντο χαί ε ς τύσω πλειοτέρονς χ.Ιάδους χατεχερματίζετο ή έπιστήμη. 'Εάν
άλλοτε έχαλεΐτο επιστήμη ή συλλογή τών χαθόλου γνώσεων τοϋ άνθρωπον, χαϊ περιελάμΰανε πασαν^ τήν ξχ τε
Trie παηατηοήσεως της χ.ύοεως τής έν τώ άνθρώπω χαϊ τής πέριζ τούτου χαϊ εχ τών καταχτήσεων τής διάνοιαςτής παρατηρήσεως τής ιρνοεως τής

ΰ άπορρέουσαν εμπειρίαν, άποτε.ίονσαν ώσεί επιτομον σνγγραψην η π ε ν ιχ ρ ά  "·
ήμας διάφοροι έπιστημονιχοϊ χλάδοι εϊνε ταμεϊον τών άνθρωπίνων γνώσεων χαϊ ένασχολοϋνται περϊ γεγο- 

ν ή φαινομένων ενός χαϊ μόνον είδους.
'ΑλΛ' όπως πασών τών επιστημών τούτων είς χαϊ μόνος ήτο ό σχοπός, ή έρευνα δηλαδη τής άληθειας, ?) δε

ρεαις τής άληθειας-
Ύπερηφανείας διχαίας πληρονται ό άνθρωπος έχτιμών τάς προόδους, ας ή έπιστήμη έποιησατο χατά τά  

διάφορα στάδια τής έρεύνης, άπό τών έργων τών πρώτων τής άνθρωπότητος σοφών μέχρι των ερευνητών τής ση
μερινής έποχής. 'b-νώ έχεϊνοι έπϊ γενιχωτάτων βάσεων τό σύμπαν διερευνώντες χατηρτιοαν διά μεγαλεπιβόλου  
όζνδερχείας χαϊ όρθοτάτης χρίσεως άζιώματα χαϊ συστήματα μελλούσης μελέτης, ουτοι έζηγουσι χαϊ υτηριζουσιν 
αύτά διά τής έν λεπτομερείαις άμιμήτου έρεύνης. Αΰτη ανευ έχείνης χαϊ έχείνη ανευ ταύτης ουδέποτε ίά  χατέ* 
φθανον είς τά σημερινά άποτελέσματα, ό αέγιοτος θρίαμβος τών όποιων είνε αί ποιχιλαι τών τεως αγόνων 
θεωριών πραχτιχαϊ έφαρμογαι, αί ριζιχώς μεταμορφώσασαι τό βίον, τάς ιδέας χαϊ τό φρόνημα του άνθρώπου.

Καθώς άπό τής δαδός τοϋ &Προμηθέως·» χατά τήν μυθολογίαν χαϊ άπό τοϋ κΓενη^ήτω γώς» τής Αγίας  
Γραφής χρονολογοϋσιν αί παραδόσεις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, όντως, ας εύχηθώμεν άπό τής εμψι- 
νίσεως τοϋ «Προμ>\θέως» νά χαταστή χαϊ παρ ήμϊν δημώδης ή μελετη  τής φυσεως·

Φώς υπάρχει άπλετον χατά τόν αιώνα ήμών' χαϊ τό σχότος δεν ελλείπει παρ ήμΐν, δεόμε>ον ι ή€ δαδόςΦώς νπάρχί 
τοϋ «■ Uρομηθέως*, όπως διαοχεδασθή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ 

Καθηγητή? εν τώ Πανίπιστηαίω χαι τω Πολυτεχνείω.



2 Ι1Ρ0ΜΗΘΕΥΣ

ή :  Σ Π Ο Υ Δ Η  τ η ς  Φ Υ Σ Ε Π Σ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΙ

τ π ο

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΪΛΟν.

Α'.
Ή  πηγή τού φωτός καί τή; θερμότητο;, τή; ζωή; 

καί των διαφόρων κινήσεων τών υπάτων καί τή; ατμό
σφαιρα;, £ ζωογόνος ήΜος, §ν οί λαοί εξύμνησαν καί θεόν 
άπεκάλεσαν, ύέν είνε £ μόνο; κυρίαρχοι, δστι; κινείται 
εντός τοΰ αχανούς, πελωρίαν διαγραφών τροχιάν καί συμ- 
παρασύρων διά τών δεσμών της παγκοσμίου έλξεως τήν 
γην μετά τών επίλοιπων πλανητών καί τών δορυρόρων 
των. Ά ν  τό βλέμμα διευθύνωμεν κατά τινα εαρινήν νύ
κτα πρός τόν άπεραντον τοΰ ουρανού /& ρον, καθορώμεν 
εις τά βάθη αύτοΰ ύποφαίνοντας απείρους άλλους κόσμους 
φωτοβόλους καί διαπύρους, οϊτινε; εις τοιαύτην άφ’ ημών 
εΰρίσκονται απόστασή, ώστε, ό'πως τό φώς(') αυτών 
φθάσϊ) άχρις ημών, πρέπει νά παρέλθωσι πολλαί χιλ ιε
τηρίδες.

Οι διάπυροι δε και φοιτοβολοι οΰτοι κόσμοι δεν είνε 
λυχνίαι σμικραί καί ασήμαντοι, κατεσπαρμέναι εντός τοΰ 
άχανοΰς, άλλ’ είνε σώματα ουράνια, όμοια πρός τόν ήλιον 
καί πολύ μεγαλείτερα τούτου. Προ άπειρων δέ αιώνων, 
ώς κατέδειξαν οί αστρονόμοι, ή γή καί οί επίλοιποι πλα- 
νήται μετά τών δορυφόρων των άπετέλουν μέρος τοΰ 
ήλίου, άπό τοΰ οποίου κατά σειράν άπεσπάσθησαν καί 
απετελεσαν αυθυπαρκτα ουράνια σώματα, περιφερόμενα 
περί τόν ήλιον έκ δυσμών πρός άνατολάς.

Διά τιον γιγαντιαίων δέ τής αστρονομίας προόδων 
εδείχθη,ότι η γή δύναται νά παραβ.Ιηθή πρός σμιχρότατον 
μόριον κόνεως ένιόπιον τών απείρων καί πελωρίων τοΰ 
ουρανού κόσμων. Ώ ς  σημεΐον αφανίζεται η γή εντός τοΰ 
άχανοΰς, περιστρεφομένη κανονικώτατα περί τόν άξονά 
της εκ δυσμών πρός άνατολάς εις 24 ώρας· περιφερομένη 
δέ περί τόν ήλιον εις £ν ακριβώς έτος, διαγράφει περί 
τούτον, άπό τοΰ £ποίου απέχει περίπου περί τά 20 έκατ. 
γεωγραφικά μίλια (1 γεωγραφικόνμίλιον=7,420 μέτρα), 
ελλειψοειδή τροχιάν, ήτοι κύκλον πεπιεσμένον, τής £ποίας 
τήν μίαν τών εστιών κατέχει £ πελώριος καί φωτοβόλο; 
ήλιο;, δστις είνε κατά 1,275,000 φοράς περίπου μεγα· 
λειτερος τής γής· ο δε ήλιος καίπερ τοσοΰτος καί τηλι- 
κοΰτος τον ογκον, αποτελεί καί ούτος σημεΐον φωτεινόν 
εντο; τοΰ ε' 20 εκατομμυρίων ήλιων συνισταμένου γα.Ια* 
ζιου, οστις κατά τα; θερινά; νύκτας φαίνεται ώς Φ ω τ ε ι ν ή  

ζώνη πεοιβάλλουσα τόν ουρανόν.
Ιναι ου μονον η σεληνη κινείται περί τήν γήν καί ή 

γή περί τόν ήλιον, αλλά καί αυτός £ τό κέντρον τοΰ ήμε- 
τερου πλανητικού συστήματος άποτελών ήλιος κινείται 
εντός τοΰ άχανοΰς μετά καταπληκτικής τα/ύτητο;, πε
λωρίαν διαγραφών τροχιάν.

Καί αυτός £ γαλαξίας, δστις είνε συσσώρευσις ήλιων 
άπειρων μεγίστη, ως φωτεινή νεφέλη αφανίζεται εντός 
τοΰ ούδέν τέλο; έχοντος ουρανίου /ώρου. Εκτός τοΰ 
ημετερου γαλαξιου εςαπλοΰνται άλλοι γαλαζίαι καί έκεΐ- 
θεν τούτων άλλοι, άποτελοΰντες τά νεφελοειδή τοΰ ου
ρανού σώματα, άτινα άνεκάλυψε τό τηλεσκόπιον κείμενα 
επί διαφόρων τοΰ ούρανοΰ θέσεων.

( I )  Τό φώς διατρε'χει etc cv δεύτερον της ώρας λεπτήν  
3 0 0 .4 0 0 ,0 0 0  μ έτρ α , ω στε οπως τό φώς τοΰ ήλιου φβάσrj άχρις  
ήμώ ν, π ρ επ ει νά παρέλβω σιν 8 π ερ ίπ ο υ  λ ε π ΐ ά  τής ώρας.

Ά λ λ ’ άν καί τοσοΰτον σμικρά ή γή, παραβαλλομέννι 
πρός τόν απειρομεγέθη τών αστέρων κόσμον, πάλιν είνε 
άπείρως μεγίστη, άπέναντι τή; σμικρότητο; ημών καί 
αποτελεί κόσμον τέλειον καί αρμονικόν, τόν £ποΐον ΐθύ- 
νουσι νομοί σοφοί καί αιώνιοι. Φέρουσα δε έν εαυτή ή 
γή τά σπέρματα τή; ζωής, άνέδειξε κατά τά διάφορα 
στάδια τής βραδείας αυτής διαμορφώσεω; έν τή παρελεύ- 
σει μακρών αιώνων πλείστας καί ποικίλας μορφάς ενόρ
γανων δντων (φυτών καί ζώων), ών πλεϊσται έξέλιπον 
πρό πολλοΰ άπό προσώπου τής γής· επί τέλους δέ ένε- 
φανίσθη ή κιρωνίς τ φ  δημιουργίας, £ άνθρωπος.

Σύμπαν δε τό μεγαλοπρεπές τοΰτο οικοδόμημα, 
δπερ έν έαυτώ εγκλείει τό θαυμάσιον, τό σοοόν, τό αιώ
νιον καί ωφέλιμον άποτελεΐ τήν φύσιν, έν τή σπουδή 
τής £ποίας άνευρίσκομεν τήν πανσοφίαν καί αγαθότητα 
τοΰ J ημιουργοΰ.

Β \

Ό  άνθρωπος, εμφανιζόμενος έν τώ κόσμψ τούτω 
γυμνός καί έστερημένος φυσικών ό’πλων, ήθελεν είνε τό 
δυστυχέστατον επί γήςον, καί ένωρίς ήθελ.εν έκλείψει 
άπό τοΰ προσώπου αυτής, άν £ Δημιουργός δεν έπροίκιζεν 
αυτόν οιά τοΰ άρίστου τών δπλων, διά τοΰ λογικού. Διά 
τούτου ήδυνήθη ού μόνον νά προφυλάτττ, εαυτόν άπό τών 
βλαπτικών τής ατμόσφαιρας επιδράσεων, αλλά καί νά 
καθυποτάσση πλείστα τών ζώων πρός χρήσιν αύτοΰ, ν’ 
άποσοβη δέ καί τά βλαπτικά καί άχρηστα αΰτώ καί νά 
βαδίσνι ούτως άσφαλέστερον πρός τόν έν τώ κόσμω υψη
λόν αυτού προορισμόν. Διότι διά τοΰ άρίστου καί τελειο- 
τάτου τούτου ό'πλου, έν τή παρελεύσει χρόνου μακροΰ
> ϊ» /Λ t t \ \ »/ » V \ ~ >/ηουνηΟη ο φύσει γυμνόν και άοπλον ε^οιν το σωμα άν
θρωπος νά έπινοήσνι καί ανακαλύψει παν δ,τι είνε χρήσιμον 
αΰτώ, σπουδάζων διηνεκώς τήν φύσιν καί τάς διεπούσας 
αυτήν δυνάμεις. Ή  σπουδή τής φύσεω; ού μόνον τήν  
διάνοιαν αναπτύσσει ενστοχώτερον χαι την χαρδίαν βελ-  
τιοΐ χαϊ άγαθύνει, αλλά καί πλείστας παρέχει τώ άν- 
θρώπω ί'.Ιιχάς ώφελείας, δ ι' ών τελειοποιείται χαι προά- 
γεται εις τόν πολιτισμόν.

Ε π ε ιδή  δέ ή φύσι; είναι τό σύνολον απάντων τών 
ει; τάς αΐσθήσει; ημών προσπιπτόντων σωμάτων, ήτοι 
περιλαμβάνει άπαντα τά ουράνια σώματα χαι την γήν  
μετά τών ί’π ’ αύτης κειμένων σωμάτων, επεται δτι τό 
άνθριόπινον πνεΰμα είναι αδύνατον νά σχηματίσν] ιδέαν 
τινά περί τή; φύσεο^ς άνευ τής άμεσου ενέργειας τών 
αισθήσεων. Ό  εκ γενετής π. χ. τυφλός δύναται μέν διά 
τής άφή; νά διακοίνγ] τό σ^ημα τών σο>μάτων, τό τραχύ 
τά λεΐον, τό θερμόν καί τό ψυχρόν κτλ., αδυνατεί δμω; 
νά σχηματίσν) καί τήν έλαχίστην περί φωτό; καί χρω
μάτων ίδέαν, διότι εις αιώνιον ευρίσκεται βεβυθισμένος 
σκότος καί ουδέποτε διά τών οφθαλμών αυτού είδε τό 
λαμπρόν φώ; τοΰ ήλίου, φωτίζον τά σώματα. 'Ομοίως 
καί £ εκ γενετής κωφός βλέπει μέ τόν μουσικόν παί- 
ζοντα οργανόν τι, δέν ακούει δμως τούς υπό τοΰ οργάνου 
έκπεμπομένους μουσικούς τόνου;, διότι έκ γενετής έ- 
στερήθη τοΰ εύγενοϋς τούτου αισθητηρίου οργάνου.

"Οθεν, ό'πως τό άνθρώπινον πνεύμα σπουδάσνι τήν 
φύσιν καί δυνηθή νά είσδύστ, εις τά μυστήρια αυτή;, α
νάγκη νά έρευνήσν) αυτήν άμέσως διά τών αισθήσεων 
αυτού· διότι διά τούτων καί μόνον είναι δυνατόν νά 
μάθνι τό πνεΰμα, δτι έκτο; αυτού ΰπάρ/ει ύλη. Καί τό 
μεγαλοφυέστερον πνεΰμα ματαίω; θέλει κοπιάσει, άν θε· 
λή στ) νά ερευνήσ?, τήν φύσιν άνευ ένεργεία; τών αισθή
σεων, άλλ’ άπλώς μόνον διά τής καθαρά; σκέψεως. Καί
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πράγματι δε έκ τής ιστορίας μανθάνομεν, δτι οί τήν £- 
δηγίαν τών αισθήσεων πρός έςέτασιν τής φύσεως περι- 
φρονήσαντες εΐ; πλάνην περιέπεσαν καί άλλοκοτου; και 
καί παραδόξους πολλάκις ιδέας περί τής δημιουργίας έ- 
σ^ημάτισαν.

Εις τήν σπουδήν δέ καί έρευναν τής φύσεοις δεν 
έπαρκεΐ άπλώς μόνον ή άμεσο; τών αισθήσεων ένεργεια, 
άλλά καί ή συνεργασία πνεύματος ανεπτυγμένου μετα 
προσοχής καί ορθώς άντιλαμβανομενου τών εις αυτό ύιά 
τών αισθήσεων μεταβιβαζομένων. Μονον τό άνεπτυγμε- 
νον πνεύμα δύναται νά διακρίννί τά σχέσει; καί αλλη
λεπιδράσεις τών διαφόρων τάς αισθήσεις αυτού προς- 
βαλλόντων σωμάτων καί νά έμβαθύννι εις βαθυτέρας ε- 
ρεύνας. Ό  άγριος τής ’Αφρικής κάτοικος βλέπει μέν επί 
τού ουρανίου θόλου κινουμένους τούς άστέρας, η τον κε
ραυνόν κατακαίοντα ύψικομόν τινα φοίνικα, άδυνατεϊ δ
μως νά κατανοήσνι καί έξηγήση τά φαινόμενα ταύτα, 
διότι τό πνεΰμά του, μή ον άνεπτυγμένον, δέν άντιλαμ- 
βάνεται ορθώς τών διά τών αισθήσεων εις αυτό μετα- 
βιβαζομένων. Ή  μετά προσοχής υπό πνεύματος ανε
πτυγμένου έξέτασις τής φύσεως καλείται παρατήρησις.

"Ηρ/ισε δέ £ άνθρωπος νά σπουδάζνι τήν περιβαλ- 
λουσαν αυτόν φύσιν, άφ’ ής στιγμής ένεφανίσθη εν τώ 
κόσμω, διότι ή ανάγκη ήγαγεν αυτόν εις τήν σπουδήν 
τής φιλοστόργου μητρός φύσεως.

Γ'.
'Η  σπουδή δέ τοΰ σύμπαντος κόσμου κατα την νη

πιώδη τής άνθρωπότητος κατάστασιν επί πολλούς κατά 
συνέχειαν αιώνας ύπήρξεν ατελής καί εμπειρική. Μετά 
παρέλευσιν δέ χρόνου μακρού έσυστηματοποιηθη αυτη υπο 
τού διηνεκώς προοδεύοντο; καί τελειοτέρου καθιστάμε
νου ανθρώπου εΐ; έπιστήμην, διαιρεθεΐσαν εί; τήν φυσιο
γραφίαν, έξετάζουσαν τά ιδιότητα; εκάστου φυσικόν σώ
ματος καί ταξιονομοΰσαν ταύτα εΐ; σύστημά τι, και την 
χαθόΛον φυσικήν, διδάσκουσαν τά διάφορα φαινόμενα καί 
τού; νόμους τούς διέποντας ταύτα.

Καί φυσικά μέν σώματα είναι άπαντα τά εις τας 
αισθήσεις ημών προσπίπτοντα, ήτοι τά ζώα, τά φυτά καί 
οί λίθοι· πάντα ταΰτα ώς άμέσως έφ’ ημών έπιδρωντα 
έπισύρουσιν άμέσως τήν προσοχήν ημών πρός έρευναν και 
σπουδήν αυτών.

Ε πε ιδή  δέ έκαστον τών φυσικών σωμάτων κατέχει 
έν τώ κόσμω εχτασίν τινα, ήτις, ως καί τό αδιαχωρη- 
τον ( ' )  είναι ούσαόδη; τής ύλη; ΐδιότη; καί άνευ αυτή; 
δέν δυνάμεθα νά έννοήσιομεν τά υλικά σώματα, χρησι- 
μεύουσι '.αΰτα καί πρό; σύγκρισιν καί καταμετοησιν τοΰ 
χώρου έν γένει. *Οίεν δυνάμεθα νά μετρώμεν τά μεγεθη 
τών γραμμών, τών επιφανειών καί τών ογχων, όταν λαμ- 
βάνωμεν ώ; δρον συγκρίσεω; η ώς μονάδα τό μεγεθος ώ- 
ρισμένου τινός σώματος, π. χ. τοΰ ποδος, η του δάχτυ
λου κτλ.

Φαινόμενα δέ είναι άπασαι αί επί τών φυσικών σω
μάτων παρατηρούμενα', αλλοιώσεις καί μεταβολαι τή; 
θέσεως, τοΰ σχήματος, τή; καταστάσεως, τοΰ χρώματος, 
κτλ.

Φαινόμενα δέ τοιαΰτα άπειρα λαμβανουσι χωράν 
καθ’ έκάστην, άτινα διά τή; κανονική; αυτών διάρκεια;, 
διαδοχής καί έπαναλήψεως χρησιμεύουσι πρός σύγκρισιν 
καί καταμέτρησιν τοΰ χρόνον. Ούτω π. χ .  ή περί τόν

(1) Στ,μ. Άδιαχώρητον χαλεΐτ ιι  ή ίδιίτης των σωμάτων, 
χαθ’ ήν tbv αυτόν χώρον δίν δΰνανται συγχρόνως να χαΟεξωσ' 
δύω ^ πλείονα σώματα.

3

άξονά της περιστροφή τής γής είναι φαινόμενον διά τοΰ 
οποίου δυνάμεθα νά μετρώμεν τόν χρόνον· καλούμεν δέ 
μίαν τοιαύτην τή; γής περιστροφήν ημεροννχτιον, δπερ· 
εΐ; 24 διαιρείται ώρας, ή δέ ώρα εις 60 πρώτα λεπτά 
καί τό πρώτον λεπτόν εις 60 δεύτερα.

"Οθεν κατά τά ρηθέντα φυσικόν σώμα είναι τεμά-  
γιον μαρμάρου, ή έκ τίνος δέ ύψου; πτώσις αυτού έπί 
τή; γήινου έπιφανεία; είναι φαινόμενον. Τίμάχιον θειον 
είναι έπίση; σώμα, ή καΰσις δ ’ αυτού, κατά τήν £ποιαν 
πνιγηρόν τι αέριον σχηματίζεται, είναι φαινόμενον.

"Απαντα δέ τά έν τή φύσει έμφανιζόμενα φαινόμενα,, 
π. ■/. ή πτώσι; τού μαρμάρου, ή καϋσι; τού θείου, αι 
περί τόν ήλιον κινήσει; τών πλανητών, £ σχηματισμό; 
τοΰ ουρανίου τόξου, £ βρασμό; τού ύ^ατο; κ.τ.λ. προ- 

καλοΰνται υπό αιτιών δλι·>; ανεξαρτήτων τή; ανθρώπι
νη; βουλήσεω;. Τά; αιτία; ταύτα; καλοΰσι φνσιχας δυ
νάμεις, αΐτινε; σχετικώ; πρό; τήν άπειρον πληθυν των 
φυσικών φαινομένων δέν είναι πολλαι. Ουτω π. χ. η 5υ- 
ναμις, ήτις αναγκάζει τόν λίθον νά καταπεσν ί ,  οταν ά- 
φίνωμεν αυτόν ελεύθερον άπο τίνος ύψους, καλείται βα-  
ρύτης. "Οπως λοιπόν δυνηθώμεν νά γνωρίσωμεν τά μυ
στήρια τής φύσεως, ανάγκη να εξετασωμεν και τας δια
φόρους φυσικάς δυνάμεις, αϊτινε;, ω; εορεθη, προκαλοΰσι 
τά διάφορα τή; φύσεω; φαινόμενα (*).

Δ'.
*Όθεν έκ τών εΐρημένων εξάγεται, δτι ή επιστήμη 

τ η ς  (ρύ^εοος ή τ ο ι  ή φ ν(Τ ΐο γν (ύθ ί(ΐ^  ε ρ εύ ν α  τ ο  jtohjV ά χ ι  tocc 
ι δ ι ό τ η τ α ς  τ ώ ν  φ υ σ ι / .ώ ν  σω[Λατο3ν x .a t  τ τ ,ν  χ ρ τ ι ' τ ^ χ ο τ τ ιτ 'χ  

αυτών, τήν πρό; άλληλα άμοιβαίαν αυτών έπίδρασιν, 
τήν σ^έσιν καί αναφοράν τούτων πρό; τα διάφορά εν τή 
φύσει έμφανιζόμενα φαινόμενα, και τελο; τα διάφορά 
φαινόμενα καί τά; αιτία;, ήτοι τα; δυνάμεις, αίτινες 
προκαλοΰσι πάντα τής φύσεω; τά φαινόμενα. Θέμα λοι
πόν τή; φυσιογνωσία; είναι τά ζωα, τα φυτά, τα όρν- 
κτι), οι ύστερες, η γη ο.Ιοκ./ηρος, αι αστραπαι, οι σεισμοί, 
τά πνρίπνια ορη. αι βρ(,Χα' > α! χ ιονες, ή καΰσις τών 
εμπρηστών ουσιών, ή άλλοιωσι; και μεταοολη τ(·>ν σω
μάτων καί πλείστα άλλα φαινόμενα.

"Οπω; δέ κατανοήσωμεν τήν ποικιλίαν καί τό πλήθος 
τών διαφόρων φυσικών σο>μάτο>ν και φαινομένων, ας 
έξετάσωμεν άμέσως διά τών αισθήσεων ημών τήν περι- 
βάλουσαν ημάς φύσιν.

’ Αν κατά τήν εποχήν τοΰ εαρος εισελθωμεν εις κα- 
τάφυτόν τινα κοιλάδα, άπειρος πληθυς φυσικών σωμάτων 
καί φαινομένων θέλει διεγείρει τόν θαυμασμόν ημών και 
τήν περιέργειαν. Πέπλο; χλοερό; έκ χλόη;, θάμνων καί 
δένδρων επικαλύπτει τό εύφορον τή; κοιλαδο; εδαφο., 
δάση δέ πυκνά έκ πευκών, γηραιών δρυων και ΰψικομων 
ελατών έξαπλούνται έπί τών περιβαλλόντων την κοιλάδά 
βουνών καί χιονοσκεπάστων καί βραχωδών ορεων. ΓΛα- 
τα ‘/.αταοοέοντα εχ. τών ετί τών οοεων ττ,/.0[/.ενων y tovtov  ̂
η άναβλύζοντα έκ ρηγμάτων διαφόρων πετρωμάτων, 
άποτελοΰσι χειμάρρου; ή διαυγείς ρύακας, έλικοειδω; τό

( I) Π  ε ί ρ α μ  α η δ ο κ ι μ  ή καλείται ή πρϊξις^ εκείνη τοΰ 
φυσιογνώστου, χατά τήν όποιαν ύπο ωρισμενον τι διαγραμμα ε- 
πιδρώσι πρός άλληλα σώματα διάφορα χαί παοέχουσι φαινό
μενα χαταδϊίκνύοντα τήν ορθότητα τών φυσικών νόμων χαι την 
σχεσιν τών φαινομένων πρός τάς Ουναμεις. αίτινες προχαλοΰσι 
ταύτα' π. χ. ή πτώσις λίβου είνε πείραμα, ύπό τοΰ οποίου ό- 
δηγοϋμεθα πρός άναχάλυψιν τής β α ρ υ τ η τ ο ς, της Ουνα- 

εως δτλ. εκείνης, ήτις άναγχάζει τά σώματα νά χ ι τ α π ιπ τ ω -  
σιν, δτ ιν  άφίνωμεν αύχΛ ελεύθεροι, xoti xbv νόαον, χλ ον /ι 
ν^ται ή πτώσις τών σωμάτων.
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έδαφος τής κοιλάδος διασχίζοντας καί εις κοινήν κοίτην 
συλλεγομένους, άποτελούντας οϋτω τά; πηγάς ποταμού 
τίνος. Έντό; δέ τών ωραίων τούτων φυσικών κατοικιών, 
•φωτιζόμενων την  μέν ημέραν υπό τοΰ ζωογόνου ήλίου, 
την δέ νύκτα ΰπό της σελήνής καί άπειρου πληθύος 
αστέρων, ένοικεΐ καί άναπτύσ-τεται πληθύς δημιουργη
μάτων, ήτοι ευθυμα καί ώκύποδα θηλαστικά, πτηνά 
■ωδικά καί άρπακτικά, ιχθύς διάφοροι, έντομα πολύχροα, 
δυσειδή καί δυσκίνητα ερπετά καί πλεΐστα άλλα ζώα. 
Πάντα ταΰτα τά δημιουργήματα εις διηνεκή εΰρίσκον- 
-ται κίνησιν. Πανταχοΰ ακούεται τό ψιθύρισμα τών ΰπό 
τοϋ άνέμου σειομένων φύλλων, τό βάδισμα τών ζώων, 
κινουμένων έπί τοΰ ξηοούς κλάδους καί φύλλα φέροντας 
εδάφους, καί τά άσματα τής άηδόνος κεκρυμμένης εντός 
πυκνών καί μυροβόλων μύρτων. Οί τής κοιλάδας δέ ταύ- 
της ΰπερκείμενοι βράχοι, δύ-βατοι καί απότομοι έκ 
διαφόρων τήν ©ύσιν ά τοτελούμενοι ορυκτών, έγκλείουσι 
πλείστας οπάς καί σπήλαια, ών πολλά χοησιμεύουσιν 
ώς κατοικίαι νυχτερίδων, γλαυκών. έντόμων καί πολλών 
άλλων ζώων.

Καί τοιαύτη μέν ή έκ τής φύσεως προσγινομένη 
ήμΐν κατά τό έαρ έντύπωσις, διάφορος δ ’ έν ώρα χειμώνος 
επίσης τό μεγαλεΐον τής φύσεως καταδεικνύουσα. Νέφη 
πυκνά, φερόμενα μεθ’ ορμής υπό ίσχυρώς πνέαντος άνέ
μου, καλύπτουσι τόν ουρανόν· βρονταί ακούονται έν αυ- 
τοΐς ί’σχυραί, καί άστραπαί διασχίζουσιν ταΰτα, φωτί- 
ζουσαι έπί στιγμάς τήν έπισκοτισθεΐσαν γήν. Ενίοτε 
κεραυνοί καταπίπτοντες έπί ΰψικόμων δένδρων κατα- 
καίουσι ταΰτα καί φονεύουσι τά υπό τό φύλλωμα αυτών 
καταφυγόντα περίφοβα ζώα. Ένώ δέ ραγδαία καταπί
πτει βροχή, ό άνεμος πνέων ίσχυρώς κάμπτει τά δένδρα, 
άτινα στενάζοντα άνθίστανται εις τήν καταστρεπτικήν 
τών στοιχείων έπίδρασιν. 'Η  παρακειμένη δέ τή κοιλάδι 
'θάλασσα τοσοΰτον υπό τοΰ πνέοντος άνέμου σαλεύεται, 
ώστε κύματα αυτής μέγιστα πίπτοντα μεθ’ ορμής 
επί τών βραχωδών άκτών κατασυντρίβονται άφρί- 
ζοντα καί κατακόπτουσι διά τής πελωρίου αυτών ένερ- 
γείας βράχους μεγάλους, τούς όποιους εις κροκάλας (χά- 
λικας) καί άμμον μεταβάλλουσιν. Ό  δέ ήλιος κεκρυμ- 
μένος όπισθεν τοϋ πυκνού τούτου τών νεφών στρώματος, 
διασχίζει πολλάκις ταΰτα καί διά τών χρυσών άκτίνων 
του στολίζει τό στερέωμα διά τοΰ λαμπρού τής ’Ίριδος 
τόξου.

’Άλλοτε πάλιν, ένώ ή φύσις φαίνεται ηρεμούσα καί 
γαληνιαία, αίφνη; βρόμοι υπόγειοι, φρικώδεις πολλάκις, 
καί σεισμοί δεινότατοι επέρχονται, οΐτινες εντός όλιγί- 
στων δευτερολέπτων μεταβάλλουσι πόλεις άνθηράς εις 
σωρόν ερειπίων καί πτωμάτων, η τάς καταπνίγουσι διά 
τών κυμάτων τής θαλάσσης, η τάς έγκατακρημνίζουσιν 
εντός διαναιγέντων καί πάλιν κλεισθέντων χασμάτων καί 
ρηγμάτων τής γής. "Αλλοτε πάλιν άπό τής κορυφής 
«ρέων η λόφων, μύδροι διάπυροι, σποδός διάθερμος καί 
πέτρα τετηκυϊα (ρύαξ, λάβα) άναφυσώνται, συνοδευόμενοι 
υπό ίχρήζεων δεινοτάτο)ν καί μυκηθμών τοΰ ό'ρους.

Ή  έκ τοΰ κρατήρος δέ τών ηφαιστείων άναφυσωμένη 
άτμίς είναι πολλάκις τοσοΰτον πυκνή, ώστε διά μιας ή 
λαμπρά ημέρα εις βαθυτάτην νύκτα μεταβάλλεται Ή  
καταστροφή δ’ εινε τοιαύτη, ώστε πόλεις ολόκληροι καί 
φυτεΐαι άπέραντοι καταθάπτονται υπό τής έκ τής άτμο- 
σφαίρας καταπιπτούσης σποδοΰ (στάκτης), η ύπό τών 
άπό τών πλευρών τοΰ ηφαιστείου καταφερομένων βορβο- 
ρωδών χειμάρρων.

Ά ν  δέ τόν οφθαλμόν ημών όπλίσωμεν δ ι’ίσχυροϋ τη

λεσκοπίου καί έςετάσωμεν τά βάθη τοΰ άχανοΰς, θαυμα
σμός καί έκστασις θέλει καταλάβει ημάς διά τό μεγαλεΐον 
τής δημιουργίας. Διότι εις τά άπειρα τοϋ ουρανίου ώ- 
κεανοΰ βάθη θέλομεν εύρει ά'πειρον πλήθος ουρανίων σιο- 
μάτων κινουμένων κατά σοφόν καί αιώνιον διάγρμμα, ή
τοι γχ.1αζίας, ήΐίους, π./ανήτας μετά τών δορυφόρων 
των, κομήτης καί διάττοντας άστέρας άπειρους. Καί ου 
μόνον έν τή κινήσει τών άστέρων θαυμάζομεν τό μεγα
λεΐον τής φύσεως άλλά καί έν τώ μικροκόσμω, τόν όποιον 
άνεκάλυψαν τά ισχυρά μικροσκόπια, ήτοι έν τοΐς βακτη- 
ριδίοις καί πλείστοις άλλοις μικροσκοπικοΐς ζωοις καί 
φυτοΐς, εις τήν παρουσίαν τών όποίιον άποδίδει ή νεωτέρα 
ιατρική πλεΐστα νοσήματα.

Έ κ  τής άνωτέρω άτελοΰς τής φύσεως είκόνος εξά
γεται. ό'τι άπειρος ή πληθύς τών φυσικών σωμάτων καί 
φαινομένων καί έπομένως οϋχί ευχερής ή σπουδή αυτών. 
’Ανάγκη λοιπόν ή χαθύ,Ιου φυσική /.αί ή φυσιογραφία νά 
όιαιρεθώσι μεθοδικώς εις μερικωτέρους κλάδους.

(επεται συνέχεια).

Τ Ο  Γ Α Δ Α
ΕΙΝΕ Η ΑΛ ΗΘΗ Σ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

Κατά πόσον πολύτιμοι καί άναγκαιόταται διά 
πάσαν οικογένειαν εινε αί γνώσεις τών υγιεινών κανόνων 
τής τιτθείας, καταφαίνεται έκ τούτου, ό'τι έν ω ή θνη- 
σιμότης τής βρεφικής ηλικίας, έκεΐ ό'που παοαμελεΐται ή 
κατά τάς διατάξεις τής 'Γγιεινής διατροφή τών βρεφών, 
άνέρχεται εις 80 καί 87 τοΐς Ο/q, έν ταΐς χώραις, ένθα 
αί μητέρες δέν συστέλλονται νά διατηρώσι τήν πατρο- 
παράδοτον καί εύγενεστάτην συνήθειαν τοΰ διατρέφειν 
διά τοΰ ΐδίου αυτών γάλακτος τά τέκνά των, οί θάνατοι 
τών βρεφών δέν ύπερβαίνουσι τους 10 ή 5 τοΐς Έ ν 
τούτοις πρός τό πείσμα τής άκαταμαχητου ταύτης άλη- 
θείας, πόσαι μητέρες άσυλλογίστως, ή κατά τινα εγχώ
ριον όλεθρίαν προτροπήν, προσφέρουσιν εις τά έαυτών 
βρέφη, άποκλειστικώς πολλάκις στερεάν τροφήν, ή τό 
πολύ γαλακτοΰχον άλευρον ή συγκεντρωμένον γάλα η 
μαραντάμυλον (άραροΰτι), άγνοοΰσαι ό'τι τό άληθές γάλα 
τής πρώτης ώρας, τό χό.Ιοσζρον καλούμενον, τοΰ όποιου 
ή σύνθεσις καί αί άρεταί μεταβάλλονται υπό τής φύσεως 
έκ παραλλήλου πρός τάς άνάγκας τοΰ άρτιτόκου, άδύνα- 
τον εινε νά άντικατασταθή δ ι’ άφεψημάτων άμυλωδών 
ουσιών. Πλεΐστα βρέφη πάσχοντα υπό άθρεψίας, υπό δια- 
ταράςεων συνεχών τών τής πέψεως οργάνων, υπό ραχί- 
τιδος τέλος, εινε θύματα τής κατά τάς πρώτας τής ζωής 
ημέρας έπιβλαβεστάτης διά τών ουσιών τούτων δια
τροφής.

Ή  αληθής διατροφή τών βρεφών, εκείνη ήτις μέ
χρι τοϋ δεκάτου ογδόου καί εικοστού μηνός δέον ν’ ά- 
ποτελέσνι τήν βάσιν τών τροφών, εϊνε τό γάλα. Οί φυ
σικοί νόμοι τά ΰπαγορεύουσι, ή πεΐρα τών έπιστημόνων 
τό επιβάλλει. “Ανευ γάλακτος ή άνάπτυξις τών υγιών 
βρεφών εινε άδύνατος, καθώς άνευ γαλακτικής διαίτης 
ούδεμία θεραπεία τών ασθενών βρεφών έπιτυγχάνει. *Ας 
δώσωμεν έπομένως είς τά τρυφερά μας τέκνα γ<*λα, καί 
πάντοτε γάλα. Τό γάλα άς διευθύνν; τήν διαιτητικήν 
τών βρεφών ημών, ό'πως αϋτά τοϋτο κανονίζει τήν θερα
πευτικήν παντός περί τήν παιδιατρικήν άσχολουμένου.

Κατά πρώτον οφείλομεν νά προτάξιυμεν τό εξής 
ζήτημα : Ποιον γάλα εϊνε προτιμώτερον τής γυναικός, 

| (μητρός η τροφού) ή τό γάλα μαστοφόρου τινάς ζώου, ά- 
| γελάδος, αίγός, ονου, η τά προερχόμενον έξ άμφοτέρων
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τών πηγών τούτων; *Η έν άλλαις λεξεσι ποία τών θηλά- 
σεων εινε ή προτιμοτέρα, ή φυσική, ή τεχνητή, η ή μ ι
κτή θήλασις ;

*Η μητρική θήλασις εϊνε καθιέρωσις θεία, εϊνε ιε
ρόν καθήκον, τό όποιον δέν δύναται νά παραβή ή γυνή, 
χωρίς νά φέρει μεγίστην ευθύνην άπέναντι τοΰ Πλά
στου, διά πάντα κίνδυνον, 8ν ώς έκ τούτου θέλει διατρέ- 
ξει ή ζωή τοΰ βρέφους.

Έ ν τούτοις, κατά τήν εποχήν έν ή ζώμεν, βλέπο- 
μεν, άνά πάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας, μητέρας άρ- 
νουμένας υπό προφάσεις ματαιολόγους, νζ διαθρέψωσι τά 
τέκνα τιον διά τοΰ ίδιου αυτών γάλακτος. Ό  συρμός 
καί ή εκλεκτή τάξις τής κοινωνίας τό άπαιτοΰσι ! ! Τίς 
δύναται νά άντιπράξν·,, χωρίς νά καταστή γελοίος, είς 
τάς ΐδιοτρόπους άπαιτήσεις τών τυραννικών τούτων μη
τέρων, αϊτινες θύματα κακοήθους προλήψεως γενόμεναι, 
έπί τέλους μοιραίως άκολουθοΰσι τά όλέθριον παράδειγ
μα τών μητέρων τοϋ συρμοΰ ; Α: μητέρες αύται κατ 
οΰδέν διαφέρουσιν τών έγκύων εκείνων, αϊτινες διά τών 
αισχρών τής έκτρώσεως μέσιον ζητοΰσι τήν έζόντωσιν τοΰ 
κυοφορουμένου τέκνου.

Ή  ιστορία βρίθει παραδειγμάτων, τά όποια μαρ- 
τυροϋσιν άτι ή μητρική θήλασις ουχί μόνον όέν παρημε- 
λεΐτο, άλλά καί διά νόμου έπεβάλλετο παρά τοΐς άρ- 
χαίοις.

*0 'Όμηρος άναφέρει άτι ή Εκάβη έθήλαζε τόν 'Έ- 
κτορα, ή δέ Πηνελόπη έθήλαζε τόν Τηλέμαχον. Καί έν 
τή μυθολογία τών Αιγυπτίων άναφέρεται θεά θηλάζουσα 
τά τέκνον της. Οί νόμοι τοΰ Λυκούργου ΰπεχρέουν τάς 
μητέρας τών Λακεδαιμονίων νά θηλάζωσι τά τέκνα των. 
Παρά δέ τοΐς ’Αθηναίοις, κατά Δημοσσθένην, άσεβής έ- 
θεωρεΐτο ή γυνή, ήτις έθήλαζε ξένον βρέφος.

Ά λλά  καί ή φυσιολογία αϋτή συνηγορεί υπέρ τής 
φυσικής θηλάσεως. Τά όργανα τής πρώτης τροφής τοΰ 
άνθρώπου έτέθησαν υπό τής φύσεως έπί τοΰ προσθίου 
καί άνωτέρου μέρους τοΰ γυναικείου στέρνου ό'πως η γυ
νή άναγκάζηται κατά τήν θήλασιν νά κρατή τά βρέφος 
εις τάς άγκάλας της, νά έπιβλέπ·/) έπ’ αυτού καί νά 
μαντεύη, τάς άνάγκας του. Ένώ δέ πιέζει πρός τήν 
καρδιακήν αυτής χώραν τό θηλάζον νήπιον, άιά τοΰ 
βλέμματος καί τίνος μυστηριώδους διαλέκτου συνδιαλέ
γετα ι μετ’ αΰτοΰ καί ούτω διεγείρουσα καί άναπτύσ- 
σουσα καθ’ έκάστην τό πνεΰμά του, διδάσκει αυτό νά 
τήν γνωρίζει καί νά τήν άγαπα. Τοιαύτη δέ εϊνε ή ά- 
ναπτυσσομένη μεταξύ βρέφους καί τροφού τουφερότης, 
ώστε ώς έπί τό πλεΐστον τά βρέφη έφωράθησαν λατρεύ- 
οντα μάλλον τήν τροφόν παρά τήν άληθή μητέρα.

Δέν εινε πολύ άγνωστος ή ιστορία τοΰ 'Ρωμαίου 
εκείνου, ά'στις κατά τήν άπό μεμακρυσμένου ταξειδίου 
επάνοδον έκόμισε πλουσιώτατα δώρα είς τήν τροφόν του. 
«Μ’ έφερες εννέα μήνας έξ άνάγκης είς τήν κοιλίαν σου 
—  είπών είς τήν άπαοηγόοητον μητέρα του— μόλις μέ 
είδες, μ’ έγκατέλειψες, ένώ ή τροφός μου με ΰπεδέχθη 
ευχαρίστως, μ ’έφερεν έπί τών βραχιόνων της, καί μ έδ ι-  
ετήρησε διά τοΰ ίδίου γάλακτος έπί τρία έτη, οφείλω ε
πομένως περισσότεοα είς αυτήν παρά είς σέ.»

Ταύτην τήν πρός τάς τροφούς αυτομάτως άναπτυσσο- 
•μένην τών βρεφών συμπάθειαν,έάν έγνώοιζον καί αί κατ’ 
έλάχ ιστόν ευαίσθητοι μητέρ ες,ουδέποτε ήθελον άποφασί 
σει νά έμπιστευθώσι τήν άνατροφήν τών τέκνων αυτών είς 
ξένας γυναίκας, διότι αύται δυσκόλως ήθελον άνεχθή τό 
ψυχικόν άλγος νά βλέπωσι λατρευομένην καί άγαπωμέ- 
■νην μάλλον τήν τροφόν παρά τήν άληθή μητέρα. ’Άλλως

δέν πρέπει νά άγνοώμεν δτι μετά τοΰ γάλακτος τά νή
πια θηλάζουσι τάς κράσεις καί τάς ήθικάς κλίσεις τών 
τροφών, ένώ τό υπό τής μητρός θηλαζόμενον βρέφος λαμ
βάνει τόν τε φυσικόν καί ηθικόν οι’κογενιακόν χαρακτήρα.

Λ. Χ ριςτοβγγϊ
Ί ι -cfii.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Γ Η Σ
Α'.

'Γπήρξέ ποτε χρόνος, καθ’ 8ν τό άνθρώπινον γένος 
δέν ΰφίστατο· ή 1'ή παρείχε τότε θέαμα ά'λιος διάφορον 
έκείνου, ά'περ παρίστησι σήμερον άντί τής ευφυούς, άντί 
τής φιλοπόνου καί δραστήριας ζωής, ήτις περιβάλλει τήν 
έπ·.φάνειαν αυτής, αντί τών πολυάνθρωπων πόλεων, τών 
χ(ορίων τών οικήσεων, άντί τών καλλιεργημένων πεδιά
δων καί τών κήπων, άντί τών μεγάρων, τών ναών, τών 
μνηαείων άντί τής άδιαλείπτου έργασίας^ δ ι’ ής ή άν- 
θρωπότης εκμεταλλεύεται σήμερον πάσας τάς δυνάμεις 
τής φύσεως, εισδύει είς τά έγκατα τοϋ έδάφους, έξετά- 
ζει τά μυστήρια τού ουρανού, σπουόάζει τήν ιστορίαν 
τοϋ σύυ.παντος καί οαίνεται συγκεντραύσα είς έαυτήν μό
νην άπασαν τήν ιστορίαν τής δημιουργίας, δ«- νπηρχον 
ή άγρια καί άδιαπέραστα ίάση, ποταμοί ρέοντες έν τώ 
μέσω έρημων οχθών, ορη άνευ θεατών, κοιλάδες άνευ κα- 
λύβης, εσπέραι άνευ ρεμβασμών, έναστροι νύκτες άνευ 
θαυμαστών. Ο ντε επιστήμη, οντε τέχνη, ον τε ποΜτικη, 
ον τε Ιστορία, οντε Λόγος, οντε σχέψις ! Τότε τό δράμα 
καί ή κωυ.ωδία τοϋ ανθρωπίνου βίου ήσαν άγνωστα* ή ά- 
νά.Ύη χαι το μίσος, ό ερως χαΐ ή ζηΛοτνπία, ή άρε τη χαι 
ή χαχία, το συναίσθημα χαι τύ πάθον, παν ά',τι έν γένει 
έξυφαίνει τόν ιστόν τής άνθρωπίνης ζωής δέν είχεν έτι
γεννηθή έπί τής σφαίρας τής υδρογείου.

*
* *

Κατά τού; άρχαιοτάτους εκείνους χρόνους τούς ποά 
τής χρητιδιχής καλουμένη; περιόδου καί κατ’ αυτήν, ή 
Ελλάς δέν ΰφίστατο· άπασα σχεδόν ή στερεά Ελλάς 
καί τά δυτικόν μέρος τής Πελοποννήσου άπετέλουν πυθ
μένα ΰδάτων, επιμήκης δέ μόνον λωρίς χέρσου άπό τοΰ 
Όλύυ.που άρχομένη καί περιλαμβάνουσα τά νοτιώτατα 
μέρη τής Α ττ ικ ής  καί πολλάς τών Κυκλάδων, τήν Κοή- 
καί τήν Ρόδον συνεδέετο μετά τής Μικράς Άσίας. Μετά 
τήν χρητιδιχήν ομως περίοδον άνέδυσαν έν τή Μεσογείω 
θαλάσση, έν τή παρελεύσει τών γεωλογικών αιώνων τμή
ματα χέρσου μεγάλας εκτάσεις καταλαμβάνοντα καί 
πολύ νοτιώτερον καθικνούμενα τών νϋν νοτίων παραλίων 
τής έλληνικής χερσονήσου. Φοβερά δέ καί πελώρια θη
λαστικά έκλείψαντα σήμερον περιεφέροντο κατά τήν 
τριτογενή ταύτην περίοδον έπί τών βράχων τοϋ Πεντε- 
λικοΰ καί τών οροπεδίων τής Κρήτης εΰρίσκοντα άφθονον 
τροφήν έν τή σφριγώστ) τότε βλαστήσει — ταΰτα δέ ή
σαν μαστόδονς ό Πεντελικάς καταπατών τά άνθη τά ή
δη διανοίγοντα εί; τά δάση, ό φοβερος μα^αιρόδονς, τά 
γιγάντειον δεινοθήριον τό μέγιστον τών έπί γής άνα- 
οανέντων θηλαστικών βυθίζον τούς μάκρους αυτοΰ χαυ
λιόδοντας είς τό βάθος τών ΰδάτων ή άποσπών τά ά- 
μυλώδη φυτά. Ύπήρχον τότε ό ίρνμάνθειος κάπρος, τό 
ρωμαΛέον ίχτιδοθήριον, οί πίθηκοι καί οί μεσοπίθηχοι, 
οΐτινες έπήδων έπί τών γηλόφων καί έσκίρτων έντό; τών 
θαλερών δασών, άτινα έκάλυπτον άπασαν σχεδόν τήν 
Α ττικήν  καί τήν Εύβοιαν. Ποταμοί τότε ευρύτατοι 
έπλημμύρουν διά τών ΰδάτων τά πεδία, ό'που ή μητρό- 
πολις τοΰ Ελληνισμού άναπτύσσει σήμερον τά; λαμ
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πρότητας καί τά μαρμαίροντα αί/τής μνημεία, ή δ ’ Ά -  
κρόπολις και s λόφος τοΰ Λυκαβηττού ύψοΰντο ως μικρά 
νησίδια Ιν τω μέσω της λιμνοθαλάσσης τοΰ λεκανοπεδίου 
τών Αθηνών, νίτις έξετείνετο κατά τήν έποχήν ταύτην 
μέχρι τής ΙΙειραϊκής Χερσονήσου, ώ: μαρτυροΰσι τοϋτο 
τά εν αυτή άπαντώντα θαλασσογενή πετρώαατα.

Μελετώντες ούτω τήν ιστορίαν τής γής, άπαντώμεν 
εποχην, καθ’ ·?,ν τό αεγαλίίτερον μέρος τής Γαλλίας ά- 
πετέλεΐ πυθμένα υπάτων, εΛοχήν, καθ'ην ή έπιοάνεια τής 
Ευρώπης ουδόλως ο μοιάζε πρός τήν σημερινήν, δτε ή 
φυτική καί ζωική πλάσις διέφερον καθ’ ολοκληρίαν ε
κείνων, αΐτινες τάς διεδέχθησαν. Φρικαλέοι τότε πτιρο- 
δάχτν.Ιοι μετ’ εΰρυτάτων πτερύγων ϊπταντο έπί τοΰ οΰ- 
ρανοΰ, φέροντες άντί ράμφους ϋπ.ίητ oVWrwr δίκην έο- 
πετών, ζωα παραδόξου μορφής μετέχοντα κατά τό ημισυ 
νυκτερίδος καί τό έ'τερον ημισυ έρπετοΰ. Συγχρόνως ό 
διμορφόδους/ία;*γ><ΰκυί καί ό ραμφόρρυγχος εΐχον τάς κοί- 
τας α6τών έπί τών δένδρων, ανερριχώντο έπί τοϋ υψους 
τών βράχων, έρρίπτοντο είς τούς άέρας η έβυθίζοντο είς 
τά κύματα. Κατά τόν αύτόν χρόνον γιγάγτιιια σαϊφαι, 
ο ίχθυόσανρος καί 5 π.Ιησιόσαΐ'ρος, έμάχοντο είς τόν κόλ
πον τών τεταραγμένων κυμάτων πληροΰσαι τόν άέρα διά 
τών άγριων αυτών ώρυγμών. Πάντα τά έκλείψανταταΰτα 
τέρατα, ών τό σκελετόν εγείρει τόν θαυμασμόν ήμών 
πλειότερον τών μυθολογουμένων τεράτων, δ'σα ή Ελληνι 
κή φαντασία έπενόησε, ήσαν ο: κάτοικοι τοΰ πλανήτου 
ήμών κατά τους χρόνους εκείνους, ούς διε^ώτισαν κατά 
τό μάλλον η ήττον αί γεωλογικά! καί παλαιorτοΛογιχαι 
ερενναι.

*
♦ *

’Απέναντι τών ερευνών τούτων, αΐτινες άποσύρουσιν 
έν μέρος τοΰ παραπετάσματος τοΰ άποκρύπτοντος τό πα
ρελθόν τής φύσεως τοΰ πλανήτου ήμών. ή διάνοια ανα
τρέχει άκουσίως είς τήν ευρεσιν τής άοχής καί τοΰ τέ
λους τοΰ άνήκοντος ήμΐν κόσμου. Ά π ό  τής εποχής τοΰ 
Μωϋσέως καί ετι πρότερον ό άνθρωπος έζήτησε τήν λύ- 
σιν τοΰ προβλήματος τούτου- αί γεραραί έκεϊναι παρα
δόσεις, ας πάντες κατά τήν παιδικήν ήλικίαν άπεστηθί- 
σαμεν περί τής ίζαημέρον δημιουργίας τον παττοχ— ότι 
φυτά καί ζώα εγεννήθησαν ακμαία καί τέλεια είς τήν 
φωνήν τοΰ Δημιουργού, άπό τοϋ έλέφαντος με/ρι τοϋ 
σμικροτάτου έντόμου καί μικροβίου, άπό τών υψικορύ- 
φων πτερίδων μέχρι τών χθαμαλών θάμνων καί τοΰ 
βρύου— ότι ό κόσμος εγενήθη έκ τοΰ μηδενός— πάσα 
αΰτη ή σεμνή παράδοσις καθίστατο έ'ξαονος, Ιο’ ό'σον αί 
έπιστήμαι προήγοντο.

Καί ούδείς αγνοεί σήμερον ότι ο Θεός δεν έδημιούρ- 
γησε τά ζώα τά υπάρχοντα νΰν, καί ό'τι προηγήθησαν ε- 
τερα αρχικά είδη διάφορα μέν, άλλ’ ου/ί. παντελώς ξένα, 
άπερ ήγνόουν ο: χρόνοι τοΰ Μωϋσέως· ούδέίς άγνοεί ότι 
ή σφαίρα .ήμών εΐνε αρχαιοτάτη καί ότι τά γεωλογικά 
αυτής στρώματα περιέχουσιν ορυκτά λείψανα παρωχημέ- 
νων αιώνων. Οϋδείς άγνοεί ότι άνατομικώς τό σώμα τοΰ 
ανθρώπου εΐνε τό αυτό τώ σώματι τών μαστοφόρων 
ο ΰ δεις άγνοεί ότι κεκτήμεθα ετι όργανα ατροφικά είς 
οΰδέν έν ήμΐν χρήσιμα, καί τά όποΐα είσιν τά κληρο- 
νομηθέντα λείψανα τών υπαρχόντων ετι παρά τοΐς ήμε- 
τέροις προγόνοις ζώοις· ούδείς άγνοεί ότι έκαστος ήμών 
υπήρξε πριν γεννηθή κατά τοΰ: πρώτους τής συλλήψεως 
μήνας έν τω κόλπω ίής εαυτού μητρός μαλάχιοτ, ϊχθ'νς, 
ίρπετor, τετράπονν, τής φύσεως έν σμικρώ συνοψιζούσης

Λ / >/ ~ ' / ' λ, ' * ^το μεγα εργον τιυν αρχαίων αυτής χρόνων· ουοεις τέλος 
άγνοεί, ότι πάντα τά ζώντα είδη συνέχονται μετ’ άλ- 
λήλων ώς ο: κρίκοι μ'.άς καί τής αυτής άλύσεως, ότι

μεταβαίνομεν άπό τοϋ ενός είς τό ετερον δ ι’ άνεπαισθή- 
των διαμέσων βαθμιδών, ότι ή ζωή ήρξατο έπί τής γής 
διά τών άπλουστάτων καί στοιχειωδεστάτων οντων, διά 
φυτών δηλ. άγί·.1.1ωι· καί άνευ άνθε'ωτ, διά φυτών ά- 
χάρ.·τω>·, μ ή δυναμένων σχεδόν νά φέρωσι τό όνομα τών 
γυτών, καί διά ζώων έστερημένων κεφαλής, αισθήσεων, 
μνών, στ "μάγοι·, κινητικών μέσωγ·, μ ή οντων σχεδόν ά- 
ξίοιν τοϋ ονόματος των i.omr. Βραδέως δέ, άνεπαισθή- 
τως, βαθμηδόν τά τήν κατάστασιν τής άτμοσφαίρας 
καί τών ΰδάτων, τήν θερμοκρασίαν, καί τάς διαφόρους 
συνθήκας τοϋ περιέχοντας καί τής τροφής, τά όντα έγέ- 
νοντο μάλλον ϊνζωα, εΰαισθητότερα, προσωπικώτερα, 
ftdo.ro' η it h a  κάλλιον, πλειότερον τετελειοποιημένα, ϊνα 
κα-αλήίωσιν έπί τέλους είς τά λαμπρά εκείνα καί ευώδη 
άνθη τά κοσυ.οϋντα τάς πεδιάδας, είς τά πτηνά τά α- 
δοντα έντός τών μυριπνόων δασών, είς τά διάφορα εΐδη 
τών ζώων τά έμψυ/οϋντα καί έξωρα'ίζοντα τήν έπιφά-
νειαν τοϋ ήμετέρου κόσμου.............. ΐνα καταλήςωσι πρό
πάντων είς τό άί'θρώπινον 9Or  τό πάντων έζέ/ον πλειό
τερον έν τή τάξει τής ζωής. Ναι, τάς ρίζας ήμών εχομεν 
έν τώ παρελθόντι, Ιχομεν ετι ποσότητα ορυκτού έντός 
τών ήμετέρων οστών, έκληρονομήσαμεν μερίδα τής καλ- 
λίστης περιουσίας τών ήμετέρων προγόνων τής ζωολογι
κής σειράς, καί κατά τινα: λειτουργίας όμοιάζομεν πρός 
τά ουτά' δεν αίσθανόμεθα άρά γε τούτο κατά τό έαρ κατά 
τάς ήμέρας τά: ευήλιους, καθ’ άς ό ζωικός χυμός κυκλο
φορεί μετά μείζονος έντάσεως έν ταΐς άρτηρίαις τών μι
κρών άνθέων καί τών δένδρων τών μεγάλων ;

’Αλλά μ ή προλάβωμεν τήν κατάδειξιν τών θεαμάτων 
τών μελλόντων νά έςελι/θώσι πρό τών οφθαλμών ήμών 
ένδιαφέρει ήμΐν νΰν, ότε έλάβομεν προκαταρκτικήν πείραν 
τών μεγαλοπρεπών τούτων προβλημάτων, νά είσέλθωμεν 
άμέσως είς τό θέμα τού αντικειμένου ήμών. Τίνα τρόπον 
ή γή έν ή, εΰρισ/.όμεθα έσ/ηματίσθη ; Τίς νύμφη επη · 
γρύπνησεν είς τήν κοιτίδα αυτής ; Εΐνε άληθώς τοΰ ή
λιου κόρη ; Εΐνε όντως μήτηρ τής σελήνης ; Τινες συγγε- 
νείας δεσμοί συνδέουσι τόν ήμέτερον πλανήτην μετά τών 
δελφών αυτού ; Τίνες εικόνες, τίνα τοπεΐα, τίνες σκηναί 
εκόσμησαν τάς ήμέρας τής γής άπό τών περιόδων τών 
άρχαίων καί μυθωδών τής άρ/ικής γενέσεοις μέ/pt τής 
πρώτης συγκοοτήσεως άνθρωπίνων οικογενειών έν τοΐς 
σπηλαίοις τής λιθίνης έπο/ής· μέ/ρι τών πρώτων κυνη- 
γεσίων τοΰ ρινοκέρωτος, τής σπηλαίας άρκτου η τής 
γιγαντοκέρωτος έλάφου· μέ/ρι τής πρώτης μονομαχίας, 
μέχρι τοΰ πρώτου έγκλήματος,μέχριτωνπρώτων μαχώνδιΤ 
οζωδών ράβδων, διά ά^οομεοών ροπάλων, δ ι’ όπλων έκ 
πυρίτου λίθου καί διά βελών έξ οψιδιανού; Τίνες κατα
κλυσμοί, τίνα ηφαίστεια, τίνες καθιζήσεις, τίνες μετα
μορφώσεις μετέβαλον τήν όψιν τής σφαίρας έν τοΐς άρ- 
χαίοις προϊστορικοί: χ ρ ό ν ο ις ; . .  Ίδοΰ ζητήματα, ίδοΰ 
σπουδών άντικείμενκ αίχμαλωτίζοντα τήν προσοχήν πάν- 
τ<ον τών φίλων τής έπιστήμης καί τής φύσεως.

Τό καταπέτασμα τοΰ ναού έσχίσθη, είσδύσωμεν εις 
τό ι ε ο ό ν τή: φύσεω: θυσιαστήοιον.

Β'. ‘
Έν μέσω τού άπειρου κενού, έν ώ αίωρεΐται ό ήμέ-- 

τερος πλανήτης, περιάγονται εύπειθώς υπό τήν διεύθυν- 
σιν τών αυτών νίμων καί δυνάμεων μύρια ετερα ουράνια 
σώιιατα. *Α: ΰψίόσωμεν λοιπόν τά βλέμματα ήμών πρός 
τά βάθη τών ουρανίων άβύσσων άς άκούσωμεν μετά τοΰ 
ΙΙυθαγόρου τάς θείας αρμονίας τών κόσμων καί πλανη
τικών συστημάτων έν τή άτελευτήτω αυτών διαδοχή. 
*Ας λησμονήσωμεν τό ποόσκαιρον ήμών οίκητήριον, τήν 
μακροσκοπικήν γην, καί άς σπουδάσωμεν τάς εστίας
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ταύτας τής παγκοσμίου ζωής, αΐτινες άπό τών άπωτά- 
των αιώνων αίωροΰνται έν ασφαλεία πρό: άπαντα τά ση
μεία τοΰ διαστήματος.

Τοιουτοτρόπως πέριξ τοΰ Ήλιου, εστίας τοΰ πλα
νητικού συστήματος, περιστρέφονται μετά καταπληκτι
κής ταχύτητος ό Ερμής, ή ’Αφροδίτη, ή Γή, ό Άρης, 
ό Ζευς, ό Κρόνος, ό Ουρανός, καί ό Ποσε.δ.όν· προσελκυό- 
μενοι δέ πάντες καί κινούμενοι κατά τό αυτό έπιπεοον,

άντλοΰσι τήν ζωήν αυτών τήν νεότητα καί καλλονήν 
εκ τού ήλίου, όστις διαχέει τήν θερμασίαν καί τό φώς 
μέχρι τών άκρων εσχατιών τής πολιτείας αυτού.

Έ κ  τών φαινομένων δέ τή: περί τόν "Ηλιον κινή- 
σεως τής γη: ως καί τών άλλων πλανητών, καί έν γέ- 
νει επί των αστρονομικών παρατηοήσεων καί τών νόμων 
τής μηχανικής στηριζόμενοι, οςείλουεν νά παραδεχθώ- 
μεν ό'τι ή γή και πάντες οι λοιποί πλανήται εχουσι μίαν

Σχψατισιι4ς τοϋ ηλιακοί σνστι^ιατος κατά τϊν Laplace.

καί τήν αυτήν άρχήν, είσί τεμάχια, άτινα, άποτπασθέντα 
άπό τοΰ 'Ηλίου, έξεσφενδονήθησαν είς τό άπειρον, έπε- 
νεργεία τής φυξιχέπρου  δυνάμεως. "Ο,τι δ ’ έπικυροΐτήν 
ίδέαν ταύτην τοΰ ευφυούς Γάλλου γεωμέτρου είνε καί ή 
χημική συγγένεια τών διαφόρων τού ήλιακοϋ συστήμα
τος κόσμων ή διά τής φωτοφασματικής άναλύσ»«υ: ά- 
ποδειχθεΐσα.

Κατά τήν θεωρίαν τού Lap'are ό "Ηλιος, ή Γή,καί 
to λοιποί πλανήται άπετέλουν π:ό εκατου.υ-υοίοιν αίώ*\ t i t

"νων κολοσσιαίαν τινά νεφελότητα, άτμ οδη δηλ. σφαίραν 
duiJtvpor καί αύτύψωτον έξέτεινε δ ’ αΰτη τήν περιφέ
ρειαν αυτής μέχρι τής ζώνης τής σημειουμένης υπό τής 
τροχιάς τοΰ έξωτάτου τών πλανητών, τοϋ Ποσειδώνος, 
καί έτι πλέον έάν, ώς εΐνε πιθανόν, ό ΙΙοσειδών δέν ά- 
ποτελτ, τά άληθές τού συστήματος όριον. Έ ν  τ?, άρχε- 
γόνω έκείντι καταστάσει ή νεφελότης ήτο τοσοΰτον ά- 
:αιά, ώστε £ν γραμμάριον σταθμητής ύλης κατελάμβα 
νεν όγκον πολλών εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άπο-
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χωρισθεϊσα όέ τών έπιλοίπων άτμοειδών σφαιρών, διε- 
τήρησε βραδεΐαν τινά περιστροφικήν κίνησιν, τις ή ταχύ- 
της ηυξανε διαρκώς, έφ’ δσον τά δρια αυτής συνεστέλ- 
λοντο συνεπεία της γενικής έλξεως,— τούθ’ δπεο έδωκε 
χωράν εις τήν περί τους πόλους συμπίεσιν αυτής.

Αιώνες διεδέχθησαν τούς αιώνας μέχρις ού έπί τής 
εξωτερικής αυτής περιφερείας άνεπτύχθη φυξίκεντοος 
δύναμις μεγαλειτέρα τής καθ’ δλου ελξεως τής μάζης, 
ιυς συμβαίνει εν τνί περιστροφή τής σφενδόνης. Συνεπώς 
άπεχωριζοντο νεφελώδεις δακτύλιοι, κινούμενοι μέν κατά 
τήν αυτήν δεύθυνσιν τής περιστροφής τοΰ κεντρικού πυ
ρήνας— άλλα βοαδύτερον αύτοΰ.

Ο: δακτύλιοι ούτοι, έξακολουθοΰντες τήν αρμονικήν 
αυτών κίνησιν, διαρραγέντες καί συγκεντρωθέντες εις τό 
μέρος, δπου υπερίσχυεν ή έλξις, έσχημάτισαν κατά μικρόν 
νέα κέντρα η σφαιροειδείς όγκους, οί όποιοι εξακολούθη
σαν τήν περί τόν κεντρικόν αστέρα περιφοράν των. Τών 
μεταμορφώσεων τούτων τών κόσμων πειστικώτατα τεκ
μήρια παρέχουσιν ήμΐν τά νεφελώματα τοΰ ούρανοΰ. ών 
τά σχήματα συμφωνοΰσι πληρέστατα πρός τά λεχθέντα. 
Εις το θαυμασιον νεφελωμα το εις τόν αστερισμόν τοΰ 
Κυνός τής Θήρας άνήκον παρατηρεΐται δτι άπό τοΰ κυρίου 
κέντρου εξέρχονται πλήθη φωτεινών σπειρών, αίτινες, πε- 
ριοαλλουσαι το φωτοβολον κεντρον, έξ οΰ ορμώνται, εξα
φανίζονται μακρότερον, άποβάλλουσαι κατά μικρόν τήν 
λάμψιν αυτών.— Τά σπειροειδές νεφέλωμα τοΰ Κυνός δέν 
εινε το ονον3 οπερ φερει το <7χ*?,|Λα τοΟτο* εν τοΐς άστε- 
ρισ[Α0ΐς του Δέοντος, της Παρθένου, του Πτιγάσου θαυ- 
[/.αζονται επίσης παρο^οια συστήματα*— τό τ*?,ς Ιίαρθένου 
νεοέλοψα παρουσιάζεται υπό ττ,ν οψιν τών πυραύλων τών 
πυροτεχν/ι[Λατων, εκ φωτεινού 5*/)λ. κέντρου εγείρονται 
κύκλω λευκαι ταινίαι φωτός $ιευθυνό»^εναι καί κυοτού- 
μεναι πασαι κατά ττ,ν αυτήν ίιεύΟυνσιν —  τό έν τώ 
ΰδροχόω νεφέλωμα εικονίζει σφαίραν μετά δακτυλίου 
ϋ π  ομ ι μ ν ή σ κ ο υ σ α ν τόν σχηματισμόν κόσμου τοιούτου, οίος 
ό Κρόνος. Κατά τήν θεωρίαν, ήν συντομώτατα έξεθέσαμεν, 
ο Ποσειδών ό απώτερος γνωστός πλανήτης —  άπεσπάσ- 
θη έκ τής ηλιακής νεφελότητος έν εποχή, καθ’ ήν έξε- 
τεινετο αυτη μέχρις αυτοΰ εν αποστασει ενός δισεκατομ
μυρίου λευγών, εποχήν, κατά τήν όποιαν έξετέλει βρα- 
δειαν περιστροφικήν κίνησιν απαιτούσαν χρόνον 165 ε
τών. Όμοίως άπεσπάσθησαν διαδοχικώς ό πλανήτης 
Ουρανός, καθ’ ήν εποχήν έστρέφετο ή νεφελότης έν δια- 
στηματι 94 ετών, βοαδύτερον δέ ό Ζευς καί ό ’Άρης.

Εΐτα εσχηματίσθη ή γή, καθ’δν χρόνον ό ήλιος έξι- 
κνούμενος μέχρις αυτής, έστρέφετο έν διαστήματι 365 
ημερών, βραδύτερον δέ εξ αυτής έσχηματίσθησαν ή ’Α 
φροδίτη καί ό Ερμής.

Ούτω λοιπόν σχηματισθεΐσα ή γή διά συμπυκνώ- 
σεως άτμώδους δακτυλίου έκ τοΰ Ήλίου άποσπασθέντο- 
απετελεσεν αυθύπαρκτον ουράνιον σώμα, δπερ Ιν τή πα- 
ρελευσει χρονου μακροΰ διήλθε διάφορα στάδια καί φά
σεις δπως λάβτ, τήν σύγχρονον αύτοΰ μορφήν· έν τώ ζη- 
τήματι τούτωτής γνώσεως τοΰ διαρρεύσαντος χρόνου ή 
επιστήμη δέν άπεφάνθη όριστικώς.

Κατά τους υπολογισμούς τοΰ Hichof πρός σχημα
τισμόν μόνον τοΰ άνθρακοφόρου στρώματος παρήλθον δπέρ 
το h  έκατομμύριον ετών. Ή  μόρφωσις τών κοραλλίων 
τής Φλωρίδος κατά τόν Agassiz μαρτυρεί ηλικίαν 135 
χιλιάδων ετών. Πειράματα δέ γενόμενα έπί τοΰ βασα- 
νίτου κατέστησαν πιθανόν δτι δπως κατέλθη ή γήινος

σφαίρα έκ τής διαπύρου αρχικής αυτής καταστάσεως 
20000 εις 200° παρήλθον 350 εκατομμύρια ετών. Πρός 
τόν σχηματισμόν δέ πάντων τών γηίνων γνωστών στρω
μάτων παρήλθον κατά τόνΙVolyrr 648 εκατομμύρια ετών. 
Έ κ  τών αριθμών τούτων δυνάμεθα ευκόλως νά λάβωμεν 
ίόέαν τής ηλικίας τής σφαίρας ήμών.

’Ενάρχνί δε τής συστατικής εργασίας άπασα ή μάζα 
αυτής θά διετέλεσε έπί μακράν χρόνον ώς πύρινος· ωκε
ανός.— Ή  επιστημονική έξέτασις τοΰ σχήματος τοΰ πλα
νήτου ήμών, ή περί τούς πόλους συμπίεσις αύτοΰ, ή θερ- 
μότης ή εις τάς πηγάς, τά φρέατα, τάς. σύριγγας έκδη- 
λουμένη, ή διάταξις τών γεωλογικών στρωμάτων, ή 
μεταλλική φύσις τών άρχαιοτέρων έξ αυτών, οί σεισμοί, 
τά ήφαίστεια, άπαντα ταΰτά εΐσι τόσα τεκμήρια περί 
τής διαπύρου ρευστής έν αρχή αυτής καταστάσεως.

Ή  θερμότης δμως αύτη ή καθειργμένη εντός τών 
σπλάχνων τής γής δέν διαπερα πλέον τόν περιβάλλον
τα αυτήν φλοιόν· άπασα ά'ρα ή ενόργανος φύσις πορίζε
ται τήν άναγκαίαν πρός διατήρησιν τής ζωής θερμα- 
σίαν έκ τής ηλιακής ακτινοβολίας· άλλ’ αύτη άρά γε θά 
διαρκ·/) αιωνίως ; ’Από τών ιστορικών χρόνων τά γήινα 
κλίματα δέν φαίνονται μεταβληθέντα ούσιιυδώς· δσω 
δμως σμικρά καί άνεπαίσθητος καί άν είνε ή εις τά κεν
τρικόν άστρον προσγιγνομένη άπώλεια θερμότητος, αύτη 
άμετακλήτως άπωλέσθη ώς πρός αυτό. Καθ’ δσον δέ ψύ
χεται, ή άφετική αύτοΰ δύναμις καί ή άκτινοβολία βαί- 
νουσιν Ιλαττούμεναι. Ουτω πας πλανήτης έ'χει καί αυτός 
τήν νηπιακήν αυτού ήλικίαν, τήν νεότητά του, τήν ακ
μήν του, τό γήρας, τόν θάνατον. Θά έ'λθν) ί'σως ποτέ 
ήμέρα, καθ’ ήν οί μέλλοντος αιώνες θέλουσιν ΐδν) τόν 
φωστήοα σβεννύμενον, ήμέρα, καθ’ ήν διά τών ευερ
γετικών αυτού άκτίνων θέλει δοισει τόν τελευταΐον ασπα
σμόν εις τήν γήν. Μάτην τότε ό πλανώμενος έπί τών 
οχθών τοΰ Σηκουάνα, τοΰ Ταμέσεως, τοΰ Τλισσοΰ, θά 
ζητήση τήν θέσιν, εις ήν εύρίσκοντο αί μαρμαίρουσαι 
πρωτεύουσαι τοΰ πολιτισμού— ώς ό άρχαιολόγος ζητεί 
τήν θέσιν δπου ή Νινευΐ, ή Βαβυλών, ή Σιδών, ή Μέμ- 
φις καί τά Έκβάτανα άπήστραπτον άλλοτε διά τήν λαμ
πρότητα καί τό μεγαλεΐον. Θά έλθ·/] ήμέρα, καθ’ ήν ή 
άνθρωπότης θά κοιμηθη τόν τελευταΐον ύπνον επί μιας 
γής ερήμου καί μοναζούσης, δτε τά πτηνάν δέν θά 
ψάλλη πλέον, δτε τό ρόδον δέν θά άνθνί, δτε τό υδωρ 
δέν θά ρέγ ποσώς, δτε ό άνεμος δέν θά πνένι, ήμέρα, 
καθ’ ήν ή'λευκή νεκροσινδών τών τελευταίων χιόνων καί 
πάγων θά έκταθ·£ άπαισίως άπό τών πόλων μέχρι τού 
’Ισημερινού. Ούδείς τάφος, ούδεμία επιτύμβιος πλάξ,θέλει 
σημειώσει τήν θέσιν δπου εζηοε σύμπασα ή άνθρωπότης, 
τήν θέσιν, εις ήν τοσαΰτα ισχυρά έθνη. τοσαΰται δ<5- 
ξαι, τόσα έργα, τοσαΰται εύτυχίαι καί δυστυχίαι διε- 
δέχθησαν άλλ νίλας . . .  καί αύτη ή θέσις δέν υπάρχει, 
διότι ή Γή έφ’ ής διατρέχομεν τάς αιθέριους εκτάσεις, 
δέν διήλθε δίς διά τής αυτής χώρας τού ουρανού άφ’δτου 
υφίσταται. /

(Απάνθισμα &κ τοΰ Flammprion)
\  Α λε4  Δ. Βλλβιις
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