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ΗΡΑΚΛΕΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΩ,
Καθ’ έ’να ετι ήλαττώθη της έν τοσαύτη λειψανδρία 

’πατρίδος ή επιστημονική χορεία, /.αι ήλαττώΟη κα τ ’ άν- 
δρα σοφόν καί της επιστήμης πρωτεργάτην καί ιεροφάντην 
μεγαν. Ό  Ηρακλής Μητσόπουλος, ό 
αρχαιότατος τών έπιζώντων καθηγη
τών τοΰ Πανεπιστημίου μας, ό πρώ · 
τος μετενεγκών είς Ελλάδα την δάδα
της ζώ< τω ν  ο ρ υκτώ ν ,
τών πετρωρ.άτων καί τών άπολιθω- 
μάτων επιστημονικής γνωσεως, ό ποώ- 
τος μορφώσας δι’ αυτήν γλώσσαν καί 
συντάξας ορούς, ό ιδρυτής τοΰ πο
λυτίμου Φυσιογραφικοΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου Μουσείου, ό τάς έν Πικερμίω άνα- 
σκαφάς ένεργήσας και τά πολύτιμα έζ 
αυτών παλαιοντολογικά ευρήματα άν- 

ρύν, ό επί πεντηκονταετίαν σχεδόν 
καθηγητής καί διδάσκαλος, ό μυήσας 
τά μυστήρια τής Έ πιστήμης δύο Ελλήνων γενεάς, ό 
γλαφυρός τής πανεπιστημιακής έδρας αγορητής, ό άό- 
κνως έργασΟείς είς μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρα καί είς έδραί- 
ωσιν τής προς τόν Δημιουργόν τοΰ Παντός πίστεως τών 
πατε'ρων, ό Ηρακλής Μητσόπουλος δέν υπάρχει άπό τοΰ 
προχθές Σαββάτου έν τή ζωή !

ΙΙενθος βαρυ καλύπτει τν,ν άρτιγεννητον έν Έ λλάδι 
επιστήμην, πένθος βαρυ περιβάλλει τους ολίγους αύτ-7ς 
οπαδούς, πένθος βαρυ πλήσσει τους έπί τοΐς ίχνεσι τοΰ 
γεραροΰ άνδρός βαδίζοντας μαθητάς του. Ό  «Προμηθεύς» ,

Λ

ό ήγαπημε'νος αυτοΰ καί διά πολλά ευγνώμων, άφιεροϊ 
τν) μνήμνι του τάς γραμμάς αύτάς καί προβάλλει τήν 
γλυκεϊαν τοΰ πολυτίμου γέροντος μιρφήν, έν μέσω τοΰ 

πένθους καί τής θλίψεως, ήτις καί αυ
τόν βαρέως επληξε, ά'μένος δέ δημο
σιεύει τήν προσφώνησιν τοΰ κ . Πουτά- 
νεως κατατιθέντος στέφανον έκ μέρους 
τοΰ Πανεπιστημίου καί τ»ν έπικήδειον, 
δν είς αυτόν απήγγειλε κατά τήν κη
δείαν έντολνι τής Φιλοσοφικής τοΰ 
Πανεπιστημίου Σχολής ό καθηγητής 
τής Φυσικής κ. Τιμολέων Άργυρόπου- 
λ.ος, προς δέ καί τόν λόγον τόν έναρ- 
κτήριον τοΰ αοιδίμου Μητσοπούλου. 
δτε κατά τό 1845 τό ποώτον άπό 
τής πανεπιστημιακής έδρας ήρξατο τήν 
Φυσικήν 'Ιστορίαν διδάσκων. 'Ο είσι - 
τήριος ούτος τοΰ γεραροΰ καθηγητοΰ 

λόγος παρέχει άσφαλεστάτην τώ  άναγινώσκοντι ιδέαν 
τών έπιστημονικών αρχών έφ’ών έστηρίζετο είτε διδάσκων 
καί γράφων, είτε συμβουλεύων καί όμιλών. Τήν σπουδήν 
τής φύσεως καί τήν μελέτην τών μυστηρίων αύτης συνε- 
δύαζε πάντοτε μετά τής άκλονήτου πρός τόν ποιητήν τοΰ 
παντός πίστεώς του, καί τό μεγαλεϊον τοΰ Δημιουργού δέν 
επαυεν άνακηρύσσων στεντωοεία τή φωνή, κατά τε τήν 
άπό τοΰ Πανεπιστημίου διδασκαλίαν του καί τήν έν τίί 
κοινωνία διαβίωσίν του.

Είη ή μνήμη του άγήρως !
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣ Σ
τοΰ Πρύτανεως χ 77. Ί ω ά ι ν  ·»’, κατα&ΐτο> τ< ς τ ί ν  α τ ' φ α 

ν  ιν τοΰ πανεκ ι  β α ,μ ου i n  ί τής βυροΰ το ν  άε ιμνηβ  ον  
ό ιδαβχάλο»  'Hq Μητ ι ί οπον ίου .

Πολυσίβχστε γεριρέ διδάΐκαλε,

Ό  θλιβερός κλήρος νά καταθέσω έπι τής σοροΰ Σου τον 
στέφανον τούτον και νά προσφωνήσω Σοι οιά βραχέων έλα- 
χεν έμοί, τω  ύπο Σού εκ νεανικής ήλικίας διά πολλής αγά 
πης καί φιλίας τιμηθέντι. Έκόσμησας τό Πανεπιστή- 
μιον έπί ήμισυν αιώνα περίπου δ.δάσκων διά γλώσσης 
μειλιχίου, σαφούς καί απέριττου, καί έξηγών είς τούς 
απειραρίθμους μαθητάς Σου τά  θαυμάσια τής φύσεως καί 
καταδεικνύων τήν άπειρον σοφίαν καί αγαθότητα τοΰ Δη
μιουργού, πρό ή ; ώς άλλος Γαλιλαίος άποκαλυπτόμενος, 
άνέκοαζες τό τοΰ Δαυίδ: «Κύ:ι· πάντα έν σοφία εποίησας. » 
Άνήκων είς την μεγάλην έκείνην χορείαν τών διδασκάλων 
τοΰ Γε'νους, συνετε'λεσας, εΐ'περ τις καί άλλος, είς την μετά 
την άποκατάστασιν τοΰ έθνους παλλιγγενεσίαν τών γραμ
μάτων, θεμελιωτής γενόμενος τής γλώσσης τών φυσιο- 
γραφικών επιστημών έν Έ λλάδι, καί πήξας μόνος Σύ διά 
τής άκαταπονήτου έπιμελείας τό μόνον έν Α νατολή Φυ- 
σιογραφικον Μουσεϊον άξίας πλέον τοΰ εκατομμυρίου, 
ποοελόαενος ούτω τόν έν τ γ  έπιστήμη πλοΰτον τοΰ κατά 
βίον τοιούτου. ’Άπελθε πολύτιμε διδάσκαλε είς τάς ουρα
νίους μονάς καί έκεϊ μετά τών συναθλητώ/ Σου καί φ ί
λων σου Κοντογόνου, Φαρμακίδου, Μανούσου, ’Ολυμπίου, 
καί πάσης τής συγχρόνου Σου σ;πτ7ις χορείας δε'ου πρός 
τόν "Γψιστον ΐνα καί ημάς τους περιλιπομένους φρονη- 
μ ατίζη  έν πάσιν έπ ’ άγαθω τοΰ πανεπιστημίου.

Εϊη Σοι ή μνήμη άγήοως καί αίωνία !
--------------IU1WV---------*----

ΛΟΓΟΣ Ε Π Ι Κ Η Δ Ε  ΟΣ
« ς  ' ■ Ιρ7.κλέ(κ Μ ητσόπουλον, εκφω νηθε ίς  ύπο  

ί ο υ  κ. Χ ιμ ο λ .  ’Λ ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  εντολή τής 
«■•ιλουοφικής ϊ χ ο λ ή ς .

Πένθος βαρύ καλύπτει άπό τής χθες καί αύθις τό ήμε- 
τερον ΙΙανεπιστήμιον. Είς τών αρχαιότατων καί επιφανών 
αύτοΰ Καθηγητών, ό ‘ ΙΙ^ ακλής ΛΙ^τβόπουλος, δέν
ύπάρχει πλέον έν τή ζω·?}. ’Επί 47 συνεχή έτη διδάξας 
έν τώ  Έθνικώ ημών Πανεπιστήμιο), δύο δε δλνας γενεάς 
ακαδημαϊκών πολιτών μυήσας τά  μυστήρια τής φύσεως, 
απέρχεται εκ τοΰ μέσου ήμών πλήρης ήμερων, φεοων τήν 
συνειδησιν άναπεπαυμένην οτι έξετελεσεν εύόρκως τό χ.α- 
θήκον αύτοΰ. Δικαίως άρα πενθεί έπί τνί άπωλεία τοιού
του διαπρεπούς μέλους αύτοΰ τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον, 
ολως δέ ίδιάζουσα θλΐψις πλήσσει τήν Φιλοσοφικήν Σχο
λήν, ητις καί μοι ένετείλατο νά έκτελέσω τό λυπηοόν κα- 
κθήον νά διερμηνεύσω τήν κατέχουσαν τούς εταίρους τοΰ 
μεταστάντος πολυτίμου συναδέλφου βαρεΐαν οδύνην. Δέν 
’έχω δ’ ανάγκην νά καταφύγω είς εγκώμια ρητορικά καί 
έπιτετηδευμένα, καθόσον απλή καί απέριττος άφήγησις

τοΰ επιστημονικού βιου τού άνδρός είνε τό άπιστον αύτοΰ 
εγκώμιον.

Ό  Ηρακλής Μητσόπουλος έγεννήθη τώ 1816 έν ΙΙά- 
τραις, ώστε παΐδα οντα κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστά- 
σεως ήναγκάζετο νά σώση ή μήτηρ αύτοΰ περιπλανωμένη 
άνά τά  όρη. Οί γονείς αύτοΰ εύποροι κτηματία ι τυγχά- 
νοντες προσήνεγκον είς τήν κατά τοΰ τυράννου μαχομένην 
πατρίδα ού μόνον τον οβολόν αύτών άλλά καί πολύτιμον 
αίμα, καθότι ό πρεσβύτερος αδελφός του Κωνσταντίνος 
έφονεύθη κατά τήν ηρωικήν έξοδον τοΰ Μεσολογγίου. Μετά 
τήν κατάπαυσιν δέ τής έπαναστάσεως μετέβη είς Κρανί- 
διον έν ηλικία 1 0  έτών παρά τώ έκεϊ διαμένοντι άδελφω 
του Δημητρίω, παρ’ ού καί έδιδάχθη τά  πρώτα γράμματα. 
Τοσαύτην δ’ έπίδοσιν είς ταΰτα  έπεδειξατο, ώστε κατά 
τήν περιοδείαν τοΰ Καποδιστρίου, έπισκεψαμένου τότε τό 
Κρανίδιον, ήδυνήθη νά συντάξν) λογίδριον καί δι’ αύτοΰ 
προσφώνηση τόν Κυβερνήτην. Τό δέ θάρρος τοΰ νεαρού 
ρήτορος έπέσπασε τήν προσοχήν τοΰ Κυβερνήτου, όστις 
κατόπιν μετεκαλέσατο τούτον είς Ναύπλιον καί παρέσχεν 
αύτώ εΐτα μικοάν υποτροφίαν δ ι’ ής ήδυνήθη νά περατώση 
τάς γυμνασιακάς αύτοΰ σπουδά ς έν τω  έν Αίγίνν) γυμνα- 
σίω ύπό την διεύθυνσιν τού αοιδίμου τοΰ γένους διδασκά
λου Γεωργίου Γενναδίου, όστις έκτιμήσας τάς άρετάς τοΰ 
νεαοοΰ μαθητοΰ του ούκ όλίγην στοργήν έπέδειξε πρός αύ
τόν. Τ·71 συστάσει δε τοΰ Γενναδίου άπεστάλη βραδύτερον 
ύπό τοΰ αειμνήστου Βασιλέοις Όθωνος είς Γερμανίαν τώ 
1837, έκεϊ δέ ώ ; ύπότροφος διατρίψας έπί 7 δλα έτη 
έσπούδχσε κ α τ ’ άρχάς μέν φιλολογίαν, εί.τα δέ ήχθη είς 
τήν μελέτην τών φυσικών επιστημών έκ τής εξής αφορμής· 
αφετηρίαν δηλ. είς τήν μελέτην τής φύσεως παρέσχεν αύτώ 
ό έν Βερολίνω επιφανής φυσικός Dove διά τών μετ’ αύτοΰ 
συζητήσεων κ*ί συσκέψεων περί εύρέσεως επιστημονικών 
φυσικών όρων δ ι’ ούς ού μικρόν συνετελεσε τοΰ Μητσο
πούλου ή εύρεΐα μάθησις τής μητρικής ήμών γλώσσης. 
Μ ε τ ά  δέ τήν έπάνοδον αύτοΰ είς τήν Ε λλάδα διωρίσθη 
κα τ ’ άρχάς μέν Καθηγητής έν τώ Γυμνασίφ Πατρών, α 
μέσως δέ μετά εν έτος άνετέθη αύτώ ή Καθηγεσία τής 
Φυσικής Ίστοοίας έν τώ  Έθνικώ Πανεπιστημίω, έν ω έδί- 
δαξεν άόκνως μέχρι τοΰ θανάτου του.

Κατά τήν διάρκειαν τής έν τώ Πανεπιστημίω Καθη
γεσίας του έδιδαξεν άπό τοΰ 18·>0 έπί δύο έτη πειραμα
τικήν φυσικήν, άναπληρώσας τόν είς ΓΙαρισίους άπουσιά- 
ζοντα καθηγητήν τοΰ μαθήματος τούτου άοίδιμον Στροΰμ- 
πον. Ού μόνον δ’ έν τώ  Πανεπιστημίω παρείχε τά  σοφά 
αύτοΰ διδάγματα, άλλά καί έν άλλοις έκπαιδευτηρίοις, έν 
τε τνί 'Ριζα.ρείω σχολνί, ένθα έδιδαξεν έπί 40 δλα έτη καί 
έν τώ Άρσακείω επί τριακονταετίαν. Κατά τήν έν τώ ΓΙα- 
νεπιστημίω δέ διδασκαλίαν του συνέταξε σειοάν ολην μα
θημάτων τής φυσικής ιστορίας, ήτοι Ζωολογίαν, ’Ορυκτο
λογίαν, ΓεωλνΟγίαν, έν οί ς ανέγραψε τούς λίαν έπιτυχώς 
παρ’ αυτοΰ μορφωθεντας επιστημονικούς δρους, τούς συνά- 
δοντας καί πρός τό πνεύμα τής αρχαίας ελληνικής γλώσ
σης καί πρός τάς προόδους τών φυσικών έπιστηαών. Οί 
δροι αυτού άποτίλοΰσιν άνεκτίμητον κειμήλ,ιον διά τε τούς
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παοόντας καί μέλλοντας επιστήμονας. Ενθεν μέν ή αδιά
κοπος τών αρχαίων συγγραφέων μελέτη, ένθεν δέ ή τών 
φυσικών έπιστημών γνώσις, κατέστησαν αύτόν άπαράμιλ- 
λον προς μόρφωσιν επιστημονικών δρων ού μόνον τής φ υ 
σικής ιστορίας καί τών πρός αύτήν σχετικών φυσικών επι
στημών άλλά καί άλλων μικοάν πρός αύτάς έχουσών σχέ- 
σιν. ’Αληθής δέ ών μύστης τής φυσικής ιστορίας καί τά 
διδάγματα αύτής άκαρπα θεωρών άνευ επιστημονικών συλ
λογών, συνειργάσθη μετά τών αειμνήστων L in c lc rm cyc r 
καί R o ese r καί ίδρυσε τήν φυσιογραφικήν εταιρείαν ακο
λούθως δέ μόνος δαπάνας τοΰ Πανεπιστημίου τό φυσιογρα- 
φικόν μουσεϊον, τό περιλαμβάνον τά Ζωολογικά, Όρυκτο- 
λογικά, Γεωλογικά καί Παλαιοντολογικά αντικείμενα. 
Άόκνως δ’ εργαζόμενος καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τής 
διδασκαλίας του έπλούτισε τάς συλλ^ογάς ταύτας. έπιστη- 
μονικώς καταρτίσας έκ τούδων σειράς διδακτικάς. Ού μ ι
κρόν δέ συνετέλεσε καί είς τής Παλαιοντολογίας τήν πρό
οδον διά τοΰ πρός αύτήν ενδιαφέροντος καί τής συμμετο
χής του είς τάς έν Πικερμίω ένεργηθείσας έπιστημονικάς 
άνασκαφάς, έξ ών άνευρέθησαν απολιθώματα μεγάλως ύια- 
φωτίσαντα τήν προϊστορικήν τής ήμετέρας χώρας Ζωολο
γ ίαν, καί πλουτίσαντα ίκανώς τό οίκεΐον τμήμα τής Πα
λαιοντολογικής τοΰ έθνικοΰ ήμών μουσείου συλλογής. Εις 
άπάσας δέ τάς συγκοοτηθείσας κατά διαφόρους έποχάς 
έπιστημονικάς επιτροπείας άπετελει απαραίτητον μέλος ό 
Ηρακλής Μητσόπουλος, έργασθείς πάντοτε τιμ ίω ς, αφ ι
λοκερδώς καί μετά θαυμαστής ευσυνειδησίας, άξιομίμητον 
παράδειγμα τοΐς έπιγιγνομένοις γενόμενος.

Κατά τήν συμβάσαν έν έτει 1866 ήφαιστείαν έκρηξιν 
τής νήσου Θήοας, ώς μέλος επιστημονικής επιτροπείας 
μετέβη εις τήν νήσον καί παρηκολούθησε μετα μεγίστου 
ενδιαφέροντος καί έκτάν.του παρατηρητικότητος την σει
ράν τ  iv φαινομένων κατά τάς αλλεπαλλήλους εκρήξεις 
τού ηφαιστείου. Τοσοΰτον δ εξετίθετο ενεκα τοΰ προς 
τήν επιστήμην έρωτος, ώστε κατά τήν 8 ην Φεβρουάριου, 
καθ’ ήν έγένετο ή μεγίστη τών έκρήξεων καί έξεσφενδο- 
νίσθησαν απειράριθμοι μύδροι είς παμμέγιστον ύψος, εύ- 
ρέθη παρά τόν κρατήρα τοΰ ήφαιστείου μέγιστον κίνδυ
νον διατρέξας, καί μικρού δεΐν έπασχε τό τοΰ ΙΙλινίου 
πάθημα.

Ώ ς καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου συνειργάσθη μετά 
τοΰ αειμνήστου ύπουργοΰ τής Παιδείας Χριστοπούλου, 
τού ώς γνωστόν τά  μέγιστα μεριμνήσαντος περί τής έπί 
τό βέλτιον διευθετήσεως τών παρ’ ήμίν εκπαιδευτικών 
πραγμάτων, παρέχων τά  διδάγματα τής πείρας αύτοΰ ώς 
γνώμονα τής παρασκευαζομένης τοΰ Πανεπιστημίου άνα- 
διοργανώσεως.

Οί συνάδελφοι αύτοΰ Καθηγηταί τού Πανεπιστημίου 
έπανειλημμένως έτίμησαν αύτόν έκλέξαντες Κοσμήτορα 
καί Ιΐρύτανιν τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου. Καί έν τώ  
πρυτανικώ λόγιο άνευρίσκομεν τόν ενθουσιώδη τών φυσι
κών έπιστημών λάτρην, άναπτύσσοντα τά  αποτελέσματα 
τής έκπληξάσης τόν επιστημονικόν κόσμον φασματικής 
άναλύσεως. Κατά τό αύτό δ’ έτος τής Πρυτανείας του

έξέδωκε δύο άξιολόγους μεταφράσεις περί τών σεισμών 
τοΰ Ληξουρίου καί τοΰ Αίγιου τού ’Ιουλίου Σμίτ, εν αίς 
περιλαμβάνονται πολλαί πρωτότυποι σεισμολογικαί παρα
τηρήσεις αυτοΰ, λίαν έκτιμηθεΐσαι.

Ούτω καί διδάσκω.* καί γοάφων καί συμβουλεύων είρ- 
γάσθη ολόκληρον πεντηκονταετίαν ύπέρ τής έν Έ λλάδι 
διαδόσεως τής φυσικής ιστορίας. Έν χρόνοις δέ καθ’ ούς 
αί φυσικαί έπιστήμαι διά τών έν αύταϊς γενομένων τερα
στίων ανακαλύψεων, άνεπλάσθησαν, ούτως είπεΐν. καί έ δη
μιούργησαν νέαν όδόν, δ Μητσόπουλος παρηκολούθει μ 'ν 
άδιαλείπτως καί άκαμάτως τάς μεγάλας αύτών προόδους, 
δλως δ’ άπεχόμενος τών νεωτεριστικών τάσεων φυσιοδιφών 
τινων, τά νέα φαινόμενα, τάς νέας ανακαλύψεις, τάς νέας 
θεωρίας, ταΰτα  πάντα έθεώρει συντελοΰντα ε ίί θαυμα- 
σιωτέραν άπόδειξιν τοΰ μεγαλείου τοΰ Θεού, ον γεγωνυία 
τή φων/j άνεκήρυσσε Ποιητήν τοΰ σύμπαντος. Ή  τοιαύτη 
δ’ άντίληψις αποτελεί οίονεί αυτό τό πρόγραμμα τού 
έπιστημονικού του βίου. Διά τοΰτο τήν ιδέαν του ταύ- 
την βλέπομεν σαφέστατα άποτυπουμένην τγ  27 ’Οκτω
βρίου 1845 έν τώ  ΕΙσιτηρίω του λόγω, δστις συνεκίνησε 
μέχρι δακρύων τόν μεταξύ άλλων παριστάμενον αείμνη
στον διδάσκαλον τού γένους καί αύτοΰ τοΰ Μητσοπούλου 
Γεώργιον Γεννάδιον. «Καί τήν θρησκείαν, έλεγε τότε ό 
Μητσόπουλος, ύποστηρίζουσιν αί φυσικαί έπιστήμαι καί 
επαληθεύουσιν, επειδή τίνες άλλαι δύνανται σαφέστερον 
νά δείξωσι τοΰ μέν θείου τό πάνσοφον καί παντοδύναμον 
καί πανάγαθον, τόν δέ θεολογούντα όλιγώτερον άποτελε- 
στικόν, έάν διά λόγου μόνον πτερόεντος θέλν) νά παρα- 
στήσ·/) τά  προσόντα jroΰ θείου ταΰτα , χωρίς νά θέλν) καί 
έκ τών πανσόφων καί παναγάθως διατεταγμένων τεχνη- 
μάτων νά ύποδείξ·») τόν τεχνίτην καί ποιητήν ;» "Οτ,ι 
δ έλεγε τότε, έν τούτω καί ενέμενε μέχρι τών τελευταίων 
στιγμών του, έν ι/.έν τή διδασκαλία αείποτε ποοσπαθών 
νά εμπνέη τοΐς άκροαταΐς αύτοΰ διά τοΰ θαυμασμού τών 
έν τ·?ί φύσει δημιουργημάτων τήν πρός τόν πλάσαντα 
π ίστιν καί λατρείαν, εν δέ ταΐς· έξετάσεσιν τών φοιτητών 
έκ μικρών μέν έοωτήσεων άφορμώμενος, σχεδόν δέ πάν
τοτε εύλαβώς είς τόν δημιουργόν άπολήγων, καί πρός 
αυτούς δέ τούς οικείους ύπομνήσας ’ίνα ό περί αύτοΰ μέλ- 
λων νά όμιλήση μή παραλίπ·/) τήν άνάγνωσιν τού χειρο
γράφου τοΰ εισιτηρίου αύτοΰ έν τώ Πανεπιστημίω λόγου.

Φυσική δέ συνέπεια τής τοιαύτης άκλονήτου εύλα- 
βείας ήτο ή άγαθότης καί πρ.^ότης τής ψυχής αύτοΰ καί 
ή προσήνεια τών τρόπων, χαρακτήρες γλυκείς, ών άντε- 
λαμβάνοντο πάντες οί πλησιάζοντες αύτόν δμ ιληταί, συν
άδελφοι καί φίλοι, οΐτινες άνεπίληστον θά διατηρήσωσι 
τήν άνάμνησ*.ν τοΰ άκάκου πρεσβύτου.

Τοιούτος εν τζζ ριλήψει ύπήρξεν ό ‘Ηρακλής Μητσό
πουλος. Αί άοεταί αύτού; αί ύπέρ τής έπιστήμης έργασίαι 
καί αί πρός τήν πατρίδα ύπηρεσίαι έσονται τοΐς άντα- 
ξίοις αυτοΰ τέκνοις άξιόλογον έφόδιον πρός τόν βίον, 
καί την μέν μνήμην αύτοΰ θά διατηρήσν) έσαεί άμείωτον 
τό Εθνικόν ΙΙανεπιστήμιον καί οί συνάδελφοί του, τό δέ 
δνομα τού Ήρακλέους Μητσοπούλου, συγκαταλεγόμενον
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πάνυ δικαίως μετκξύ τών "'ρώτων διδασκάλων τοΰ γένους 
θά εΰλογώσι διά παντός οί πολυάριθμοι αυτού μαθηται, 
οί εΰτυχήσαντές ν’ άκροασθώσι τών σοφών διδαγμάτων 
του.

Λίωνία είη ή μ 'ή  μη σου, σεβκστέ διδάσκαλε καί 
αείμνηστε συνάδελφε !

Ο ΕΙΣ1ΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥ ΛΠΓΟΣ*
(Τή 2 Ίγ  ’Οκτωβρίου 18^5 , ήμέρα Σαββάτω, έξεφώ- 

νησα τον λόγον τούτον, -κατά τήν έναρξιν τών εν τώ ΙΙα- 
νεπιστημίω "ΟΟωνος παραδόσεων μου ώ ; κάθηγητού τής 
φυσικής ιστορίας.)

Κ ν η ι ο ι  !
ν

Λί φυσικάί έπιστήμαι, μέρους- τών όποιων τήν διδα
σκαλίαν Υιύδόκνισεν ή Λ. Μ. ν’ άναθέστ) είς εμέ, εχουσι 
τοσκύτην ττ,ν έμβρίθειαν και ττ,ν σπουδαιότατα, καί το- 
σαΰτα παρένουσιν αγαθά καί είς άλλας επιατήμας καί εις 
τήν άνθρωπίνην κοινιονίαν άπλώς, καί είς έκαστον άν
θρωπον ιδίως, ώστε τοΰ καθήκοντος νομίζομεν πριν άρχί- 
σωμεν τάς ιδίας παραδόσεις ν,μών, νά προσδιορίσωμεν 
ταΰτα , οσον ό καιρός μάς τό συγχωρεΐ, άκ ιβέστερον, ό- 
ποίς πρότερον γείν·/] ΰμϊν γνωστόν, όποιον τ ι είνε τό αντι- 
κείμενον, είς τοΰ οποίου τήν σπουδήν καί μελέτην καί 
ύμεις, κύριοι, έχετε τόν επαινετόν πόθον καί τήν σταθε- 
ράν Οέλησι /, καί εγώ οΰδενός θέλω φείδεσθαι αναγκαίου 
πρός τήν πρόοδον ύμών καί έπίδοσιν. Ά λλά  τά  παρεχόμενα 
παρά τών επιστημών τούτων αγαθά είνε τόσον παντοϊα 
καί τόσον πολλά, ώστε ό θέλων νά όμιλήστ) περί αΰτών 
αναγκάζεται νά εί'πη καί πρός εαυτόν απορών : Τί πρώ
τον, τ ί ’έπειτα , τ ί δ’ ύστατον καταλέξω . "Ομως δ’ ήμεΐς 
τολμώντες έπιχειροΰμεν σήμερον νά ύποδείξωμεν έν ολίγοι: 
τάς τε νονιτικάς ή ήθικάς, καί τάς ύλικάς ώφελείας, 
όο ας παρένουσιν.

Λί Φυσικαί έπιστήμαι, κύριοι, τάς μεν ιδίως λεγο- 
μένκς διανοητικές ήμών δυνάμεις άσκυΰσι καί άνα- 
πτύσσουσι, τό δέ της ψυχής ήθος καί φρόνημα μορ- 
φονουσι καί βελτιοΰσι, τήν δέ θρησκείαν βεβαίαν καί 
έδραίαν ύποστηρίζουσι καί εΰσταθοΰσιν. Επειδή άν -καθή
κον παντός ανθρώπου καί χρέος είνε νά άναπτύσση κα ι 
έκπαιδεύη τάς νοητικάς δυνάμεις, διά νά δύναται νά 
συνε-.σφέρτ) τό κα τ’ αυτόν είς τήν καθολικήν πρόοδον καί 
β ϊλτίω σιν, πρός ήν καί έκλήθη είς τήν ύπαρξιν ύπό τοΰ 
ούδέν είς μάτην ποιοΰντος Δημιουργού- καί άν έργον ε
κείνης της ψυχικής δυνάμεως ήτις ιδίως νοΰς καλείται 
είνε νά εύρίσκτι τάς ομοιότητας καί άνομοιότητας τών 
όντων, καί ουτω νά άποτελη τόν συλλογισμόν καί νά 
θεωρ/5 τήν άλληλουχίαν τών όντων, — αί φυσικαί έπιστή- 
μαι, καί ιδίως ή φυσική ιστορία, είνε τό μόνον αρμόδιον

* Έ ν τω  χειρογράρω εν παρενθέσει αναγράφεται ·.
«Λέν έςέδωκχ αυτόν, μή Οίλων νά ομοιάσω τή αλεκτορίδι, ήτις 

jj-όΧις ωοτοχήσασα έκχωφεύει τόν κόσμον».

πρός άσκησιν της ψυχικής ταύτης δυνάμεως οργκνον, 
επειδή πρός τα ϊς άλλαις ώφελείαις έχει ή σπουδή της επι
στήμης ταυτης και τοΰτο τό ώφέλιμον, ότι δεικνύει πώς 
ανευρίσκονται τά -κοινά καί τά  μή κοινά καί ή άλλη λ ου · 
χία τών έν τώ οργανικώ καί άνοργάνω κόσμω όντων, καί 
ούτω δι ευοπτοτερών καί καταληπτότερων μέσων άσκεΐ 
το διανοητικ.όν ημών καί πρός τό διανοεϊσθαι περί τά  άλλα 
άπλώς νοητά οντα- διότι πάσα γνώσις, συμφωνούσα καί 
συνάδουσα πρός το γνωστόν, συνίσταται είς το είδέναι 
τους τε ίδιους τοΰ εις ο αναφίρεται γνωστού χαρακτήρας 
καί τΟυς κοινούς πρός άλλα γνωστά καί όμοια αΰτώ.

Προς δέ καί προς τήν κατάστασιν της ψυχής τών νέων 
αρμόζει ή σπουδή τής επιστήμης ταύτης- έπειδή ή έτέοα 
τών διανοητικών δυνάμεων, ήγουν τά φανταστικόν της 
ψυχής, ή εκείνη ή δύναμις. αΰτής, ητις παριστα ήμϊν έν 
τώ διανοεϊσθαι μορφάς καί σχήματα καί ζωοποιεί, ούτως 
ειπεΐν, τάς οποίας εκφράζομεν είς άλλους ιδέας ημών, 
καταληπτοτερας -κατασταίνουσα αυτάς, ακμάζει είς τοΰς 
νέους και ενεργοτερον είνε καί δραστηριώτεοον παρά τόν 
νούν, όστις καί αυτός είς τάς ένεργείας του βοηθόν άνα- 
πόσπαστον έχει τό φανταστικόν, διότι τούτο παριστα 
αΰτώ τά  οντα, περί ών συλλογίζεται, καί τοΰτο δίδει 
μορφήν καί σχήμα είς τού νοός τά  ευρήματα. Διά τήν 
κατάστασιν δε ταυτην τοΰ φανταστικού παρά το ’ςνέοις 
είνε καί εκείνο τό μάθημα σκοπιμώτερον πρός τήν έκπαί- 
δευσιν αυτών, ετι δέ καί άρεστότερον είς αΰτούς, τό ό
ποιον καί τροφήν παρέχει καί άσκησιν άομόζουσαν πρός 
την ψυχικήν αυτών κατάστασιν. "Οτι δέ τοιούτον μά
θημα άλλο άρμοδιώτέρον παρά τήν φυσικήν ιστορίαν δέν 
ύπάρχει, τούτο ομολογεί ήδη ή ορθή καί κατά φύσιν π α ι
δαγωγία. —  Καί αΰται μέν είνε, κύριοι, αί ώφέλειαι, τάς 
όποιας παρέχουσιν είς τάς διανοητικάς ημών δυνάμεις αί 
έπιστήμαι αΰται.

Αλλά καί τό ήθος τής ψυχής καί τό φρόνημα βελ- 
τιούσιν αί περί τήν φύσιν σπουδαί. Ή αί τώ όντι, άν 
ή ακρίβεια καί αλήθεια τών γνώσεων άποτελοΰσι τόν άν- 
δρα ευσταθή καί μή παράφοραν, άλλ’ εΰστοχον είς τάς 
δικνοίας του, ευστοχον είς τοΰς συλλογισμούς του, οΰδέ 
υπερεκτιμητην μεν εαυτού καί οίηματίαν, καταφρονητήν 
δε πρός τους άλλους καί όλίγωρον, — έκεϊναι μάλιστα 
αί γνώσεις ευστοχώτεραι είνε καί άποτελεστικώτεραι 
τοΰ καλού τούτου, είς τάς οποίας εΰοπτότερον καί κατα- 
νοητότερον διακρίνεται τό βέβαιον καί αληθές άπό τοΰ 
αβέβαιου καί αναληθούς έν αΰταΐς- έπειδή ό μαθών νά 
διακρίνγι ταύτα  είς τάς εαυτού γνώσεις, εκείνος καί σπα- 
νιωτερον υπερεκτίμα εαυτόν καί όλιγώτερον άμαρτάνει είς 
τον πρακτικόν αύτοΰ βίον, καί όχι ρόνον άβλαβέστεοος 
αλλα καί ωφελιμώτερος καί εΰχρηστότερος γ ίνετα ι καί 
πρός τήν εαυτού πατρίδα, καί πρός τήν πάσαν ανθρωπό
τη τα  άπλώς, διότι ό τοιοΰτος, π . /. άποφεύγει μέν νά 
κρίνν) ταχέως καί κατακρίντ) έμμονώτερος ών είς τήν διά- 
γνωσιν τής άληθείας, άποφεύγει δέ νά άπαιτνί υπέρ εαυ
τού πλείονα τής αξίας καί νά πλεονεκτνί, σπουδάζει δέ 
και βελτίων νά γίνεται πάντοτε εαυτού, γινώσκων ήδη
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έξ ιδίας πείρας, ότι ή βελτίωσις άπειρος, άπειρος ή έπι- 
στήμη, δ ι’ ήν έδύνατο νά έπαίρεται, έπειδή άπειρον κα'· 
τό θειον, τοΰ οποίου έκφ'ανσις είνε ή έν τή έπιστήμη έρευ- 
νωμένη άλήθεια, καί διά ταύτα διηνεκής πρέπει νά γίνε 
και ή μελέτη καί πρόοδος. "Οτι δε άλλα ι έπιστήμαι παρά 
τάς περί την φύσιν δέν δύνανται κάλλιον ν’ άποτελέσωσ1- 
τήν αγαθοποιίαν ταύτην, είνε πρόδηλον- έπειδή, τινες 
αλλαι δεικνυουσαι ήμϊν τό μή εύκολον τής εΰρέσεως τής 
άληθείας, μάς άναγκάζουσιν, ούτως είπειν, νά εί'μεθα μέν 
■περί το κρίνειν βραδύτεροι καί προσεκτικώτεροι καί άποό- 
πτω το ι, νά όμολογώμεν δέ καί πρός ήμάς αΰτούς καί πρός 
άλλους τ ί μετ’ άληθείας καί σύμφωνον πρός τό άντικεί- 
μενον εΰρεν ή διανοητική ημών εργασία, καί τ ί μένει δι’ 
αΰτήν άνέφικτον καί άκατάληπτον καί ύπέρ τήν δύναμιν 
τού πεπερασμένου ήμών νοός ;

Καί τόν φιλόσοφον δέ αΰτόν δύνανται πολλάκις α; 
έπ ιστήμαι αΰται νά καταδείξωσιν, ότι ΰπερμεγίστην ε
νίοτε αποδίδει είς τόν νοΰν του δύναμιν καί ίκάρεια θέλει 
νά ενδυθη πτερά, όταν ύπό άλαζωνείας νομίζν) οτι δύ- 
ναται δήθεν καί καθ’ εαυτόν έν τώ  σπουδαστηοίω αυτού 
να επινοήσ·/) ου μόνον τών λογοθεωρήτων άλλά καί τών 
εν τώ ύλικώ κόσμψ πραγμάτων τόν διάκοσμον, απρόσε
κτος καί άφροντις ολως καί καταφρονητής πρός τήν πραγ
ματικήν αΰτών καί αληθή διάθεσιν καί δ ιάταξιν. Ηδη 
ί)ε καί ό Αριστοτέλης, τό ένιαΐον εκείνο έν τ·ί) άνθρωπίντ) 
μεγαλοφυία καί μεγαλονοία φαινόμενον, τής Ελλάδος τό 
οντιυς μέγιστον καύχημα καί αγλάισμα, οΰ μόνον τού 
λογικού τήν έμβρίθειαν ώς πρός τά  τού κόσμου τούτου 
κατενοησεν, άλλά καί τήν τών αισθήσεων ε ίπώ ν «Τϊί α ί- 
σθήσει μάλλον ή τώ λόγω πιστευτέον, καί τοΐς λόγοις, 
εαν όμολογούμενα δεικνύωσι τοΐς φαινομένοις». Καί ό 
I la rv e y  δέ είπε- «Nolo mihi, cle generatione anim a- 
lium scrihenti, quicquam credas- ipsos oculos 
tuos mihi testes et judices appelo. Quoniam enim 
sciendia omnis iis principiis innititur, quae ex sen- 
su com pertis originem  ducunt- singvdari cura eni- 
tendum, ut per frequentes animalivim dissectiones 
eadem perspecta et exp lo ra ta  habeas. Fecies si 
feceris,opinionem  quidem tumidam et fluctuantem  
acquires- solidam  autem  certam que scientiam n on 
assequeris». Καί ό Sw am m erdam  δέ, ό γράψας τό 
άθάνατον εκείνο σύγγραμμα, τήν Βίβ7.ον τής φύσεως, λέ
γει είς γερμανικήν γλώσσαν « ’Ελεεινώς καί μεγάλως νά 
πλανώμεθα είνε δυνατόν, όταν άφίνοντες τήν καταπιστού- 
σαν ήμάς πείραν τών πραγμάτων αΰτών ά·κολουθώμεν μό
νον τού νοός ήμών τά επινοήματα». Καί είχον δίκαιον 
νά εϊπωσι ταύτα  οί άνδρες ούτοι- έπειδή, καθώς δέν δυνά- 
μεθα, όρθώς φρονοΰντες, νά άρνηθώμεν τήν ύπαρξιν τοΰ 
πνευματικού, παρομοίως δέν δυνάμεθα οΰδέ τήν τοΰ υλι
κού νά άρνηθώμεν, καί τοιουτοτρόπως ολως νά άποκλεί- 
σωμεν άπό τήν σπουδήν ήμών καί νά καταφρονήσωμεν, 
καθό άμφοτέρων ύπό τού αύτοΰ Δημιουργού γεννηθέντων. 
Παράδειγμα δέ τών λόγων μας, οτι ό φιλοσοφών περί τής 
φύσεως, χωρίς νά θέλτ) καί είς τήν φύσιν αΰτήν νά προσέχγ],

δ ,νατα ι πολύ νά άπε'χτι τοΰ αληθούς, είμπορούμεν εκ τών 
πολλών εν νά άναφέρωμεν, ότι οί περί τόν Καρτεσιον επι- 
νοήσαντες αΰτοί ζώον άπλούν, έξ ού δήθεν τά  επίλοιπα 
σύγκεινται, δίκην φλοιών κρομμύου είς άλληλα έμβεβλη- 
μένα, πλεΐστον έ^άρησαν μαθόντες, ότι ό Leeuwenhoek  
άνεκάλυψε διά τοΰ μικροσκοπίου του ζωύφια είς άλληλα 
έμβεβλημένα καί τήν ΰπόθεσίν των δήθεν έπικυρούντα- 
άλλ’ όμως ούτε τά  ζωύφια έκεΐνα τού έφευρετού τοΰ μ ι
κροσκοπίου L. εινε άπλά, ώς έσφαλμένως ύπελήφθησαν, 
άλλά κοινωνία ζωυφίων πολλών, διά πλοκάμων συνεχομέ
νων πρός άλληλα καί σφαίραν άποτελούντων, ούτε είσέτι 
εύρέθη ζώον άπλούν. οΰδ’ ίσως θά εύρεθτί ποτέ τοιούτον, 
όσον κ’ έάν ΰποθέσωμεν περισσότερον τελειοποιημε'νον τό 
μικροσκόπιον.

Καί τήν θρησκείαν δέ ύποστηρίζουσιν αί έπιστήμαι 
αΰται καί έπαληθεύουσιν- έπειδη τίνες άλλαι δύνανται 
σαφέστερον νά δείξωσι τού μέν Θείου τό πάνσο-ρον καί 
παντοδύναμον καί πανάγαθον, τόν δέ Θεολόγον, καί μά
λιστα τόν πρακτικόν, όλιγώτερον άκοτελεστικόν, έάν διά 
λόγου μόνον πτερόεντος θέλν) νά παραστήση τά  προσόντα 
τού Θείου τα ύτα , ^ωρίς νά θέλη καί έκ τών πανσόφων καί 
πανκγάθως διατεταγμένων τε^νημάτων καί ποιημάτων νά 
ύποδείξ·/) τον τεχνήτην καί ποιητήν ; ”Η διά τ ί τού μέν 
Φειδίου τήν μεγαλόνοιαν καί εΰφυΐαν θέλομεν νά άνεύρω- 
μεν καί έκ μόνου τού έν ’Ολυμπία Διός αΰτοΰ, τοΰ δέ 
Θείου τά έργα όλιγωροΰμεν καί άνάξια κρίνομεν πρός τήν 
θεωρίαν εκείνου, καίτοι ύπό πανσόφου πανσόφων μόνον, 
καί ύπό έντελεστάτου έντελεστάτων έργων γινομένων ; Δέν 
πρεσβεύομεν βέβαια οΰδ’ ήμεΐς ότι πρέπει ό Θεολογών νά 
λαμβάνν) τάς θρησκευτικάς άληθείας άμέσως άπό τήν φύ
σιν, έπειδή καθήκον αΰτού άναγκαΐον καί όρθόν είνε νά 
άρχεται άπό αΰτής τής θείας χριστιανικής άποκάλύψεως, 
καθό ύψίστης καί άνωτάτης, καί έξ αΰτής νά λαμβάνη 
όλας τάς θρησκευτικάς άληθείας, καί είς αΰτήν νά άπο- 
δεικνυγι ύπάρχουσαν τήν α ιτ ίαν καί ρίζαν αΰτών- άλλ’ 
όμως αΰτός ό σωτήρ ήμών ύπεδειξεν ότι πρέπει νά θεω- 
ρώμεν τήν φύσιν, διά νά εύρίσκωμεν είς αΰτήν παραδείγ
ματα τών διδασκαλιών αΰτού. Άρά γε ή έν τη φύσει ζωή, 
ή αλληλουχία τών δημιουργημάτων, ή κατά πρόοδον σειρά 
τών οργανισμών, ή περί τά  ζώα οικονομία, καί πλεΐστα 
άλλα, δέν δύνανται νά γείνωσι πηγή άνεξάντλητος, έξ ής 
νά άπαντλή μέν τά  πρός ζωοποίησιν τών ιδεών του ό Θεο
λογών, νά ένισχύεται δέ καί αΰτός είς τό Θειον αύτοΰ 
επάγγελμα, καί νά παρ'ουσιάζϊ) είς τούς άκροατάς του νέας 
πάντοτε καί ποικίλας εικόνας, όφθαλμοφανώς δεικνυούσας 
τό πάνσοφον τοΰ ύψίστου δημιουργού καί παντοδύναμον 
καί πανάγάθον* ; Τό ανθρώπινον πνεύμα, λέγει γεωλόγος 
τ ις , χρ ίζει στερεού τίνος σημείου καί βεβαίου, έξ οΰ νά 
άναχωρη είς τάς ένεργείας του,είς ό νά επανέρχεται έπειτα 
άποκαμόν, διά νά άναλαμβάντ) πάλιν άπ ’ αΰτού νέας δυ
νάμεις. Σημεΐον δέ τοιούτον εινε ή π ίστ ις . Ά λ λ ’ έάν τό 
υποστήριγμα τοΰτο διασείεται, έάν καί πτώ(?ι$ έπαπειλή-

* Πρός 1'ωμ. 1 ,2 0 - 2 1  ψαλ. 10 ' 1,, *τλ. ΚΜΗ' 3 κτλ.
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ται αύτώ , τότε καθήκον ήαών είνε νά πληθύνωμεν και εν_ 
δυναμόνωμεν καί ισχυροποιώμεν τά  στηρίγματα αυτής .διά 
νά δύναται νά άποκρούη τάς εφορμήσεις καί προσβολάς. 
Ή  μέν π ίστις δυνατόν νά ταλαντεύετα ι, όχι ομως καί ή 
πεποίθησις, έπειδή αύτη σταθερά καί στερεά καί ακλόνη
το ς ΐσ τα τα ι. Ά λ λ ’ άρά γε πόθεν άλλοθεν δυνάμεθα νά 
λάβωμεν το ιαύτην πεποίθησιν, πόθεν άλλοθεν η άπό την 
θεωρίαν τής φύσεως ; Ή  φύσις μάς διαβεβαιοΐ καί κατα- 
π ιστοΐ περί τής ύπάρξεως τού ύψίστου, τοΰ παντοκρα- 
τοΰς, τοΰ παναγάθου, τοΰ πανσόφου εκείνου όντος· ή φυ- 
σις μάς δεικνύει, ότι ούδέν μάτην, άλλά τά  πάντα πρός 
σκοπόν εύσκοπον ΰπάρχουσιν ή φύσις μάς διδάσκει, ότι ή 
γή καί παν ο ,τι αύτη φε'οει τοΰ άνθρώπου ενεκα έδημιουρ- 
γήθησαν ή φύσις εϋγενοΰς πληροί ημάς ύπερηφανείας, 
άποκαλύπτουσα ήμΐν τήν έπί γης σημαντικότητα ήμών 
καί άξιολογότητα· ή φύσις άνωτέρους καθιστά ημάς παν
τός πόνου καί ταλαιπωρίας, καί ένθε'ους μάς αποτελεί, 
γ ΐ’Όμένη άφορμη νά προνοώμεν μέλλοντα τινά υψηλόν προο
ρισμόν. Καί το ιαύτη επιστήμη δύναται άρά γε νά μην 
εχνι πολύ το διάφορον ; Καί δύναται ή θεωρία της συστά- 
σεως καί καταστάσεως της γης ανωφελής νά ■/)νε άφ’ ού 
τόσον εμβριθή, τόσον αρεστά, τόσον ενθουσιαστικά αποτε
λέσματα δύνανται δι’ αύτης νά προσκτηθώσιν ; Καί ταΰτα 
μεν ό ούκ άσημος εκείνος γεωλόγος. Ό τ ι δέ αί επιστήμαι 
αύται περί της ύπάρξεως τοΰ ύψίστου έκείνου όντος καί 
δημιουργού τοΰ παγκάλου τούτου παντός άνενδοιάστως 
μάς πληροφοροΰσι, καί τό ηθος καί την καρδίαν άγαθο- 
ποιοΰσι, τοΰτο μάς δέικύνει ώς έν κατόπτρω ή άγαθοτης 
πάντων τών αληθών φυσιολόγων. IΙάν δημιούργημα φερει 
τύπον τοΰ πανσόφου δημιουργού του καί ύπενθυμίζει ημάς 
έξ ανάγκης περί τοΰ Δημιουργού, έάν θεωρώμεν αυτό εις 
την ζωηρότητά του, εις την σκοπιμότητα του, είς την 
έντέλειάν του. ΙΙρός δέ ποίων άλλων έπιστημών ή ιστορία 
μάς άναγράφει περισσοτέρους άνδρας ύπό θείου έρωτος 
θύμα πρόθυμον γενομένους ύπέρ τής άνευρέσεως τής εν 
αύταΐς άληθείαις ; ΙΙλην τής ιδέας τής τιμής καί τής 
θρησκείας, οΰδεμία άλλη εχει νά δείξνι τόσους τους ύπερ 
αύτής κακοπαθήσαντας καί ούτως είπεΐν μαρτυρήσαντας, 
οσους ή περί την φύσιν έπιστήμη. Δέν εινε άνάρμοστον το 
λεγόμενον περί τοΰ Άριστοτέλους, ότι είς τοΰ Εύρίπου τόν 
ροΰν π ίπ τει, καί ούδέν λογίζεται τής ζωής του τόν κ ίν
δυνον, έπειδη δέν δύναται πλέον νά πληρώστ) τόν όιακαή 
πόθον του πρός τής περί αύτοΰ άληθείας την εϋοεσιν.— Είς 
τόν φλογοβόλον τοΰ Ούεσουίου φάρυγγα άτρομος προσέρχε
τα ι ό Πλίνιος,έπειδη μέγιστονεχει πόθον νά καταμάθν) την 
άρχην τών φλογών αύτοΰ, καίτοι προφανέστατον βλέπων 
τής ζωής του τό τέλος. —  Αισθάνεται καθ’ έκάστην φθει
ρόμενους τούς οφθαλμούς του ό H llber, καί όμως δέν φεί
δεται αύτών, ά λλ ’ έμμένει άνερευνών την μονοκρατορικην 
ούτως είπεΐν πολιτείαν τών μελισσών, έωςοΰ τυφλοΰται, 
καί τυφλός έμμένει πάλιν, άλλά δι’ άλλοτρίων οφθαλμών 
άνερευνών αύτήν, έπειδη άσβεστον εχει πόθον νά κατα- 
μάθγ) την έν τοΐς ζώοις τούτοις έκφαινομένην τοΰ θεοΰ 
πανσοφίαν. — ’Απόκληρος κινδυνεύει νά γείνν) ύπό τοΰ

πατρός του ό Swammerdam,καί ένδεήςέπί τέλους διαζή, 
έπειδη χείρονα μέν τίθετα ι πάντα τάλλα , κατ αξίαν δε 
τιμά την άνέκφραστον ηδονήν, τής οποίας απολαύει, την 
πανσοφίαν τοΰ τών πάντων Δημιουργού καί έν τοΐς μικρο- 
τάτοις αύτοΰ ζω ικοΐς δημιουργήμασν άνερευνών καί 
παρατηρών, καί πρώτος άποδεικνύων ότι καί αυτά τών 
ζώων τά  έσφαλμένως άτελή τέως λεγόμενα έντελεστατα 
είνε καθώς καί τά  λνΟιπά, -/.αί ούτως έπαληθευων την μετα
φυσικήν αρχήν, οτι ύπό έντελεστάτου Δημιουργού εντε
λέστατα μόνον δημιουργήματα νά δημιουργηθώσι δύναν- 
τα ι. ’Αδιαφορεί καί έκουσίως άναισθητεΐ προς την προ- 
πετή κρίσιν τινών προσοχθιζόντων είς νέας αλήθειας ό 
πολύνους καί πολυμαθής Ehrenberg καί μακράς καί 
χρονίους καί πολυκινδύνους κάμνει περιηγήσεις, κατά τας 
οποίας G τών συνοδοιπόρων του στερεί αυτόν ό θανατος, 
καί μόνος απομένει είς έθνη βάρβαρα, άλλ επανέρχεται 
ευκλεέστερος είς γερμανικάς ’Αθήνας, καί bug τοΰ μικρο
σκοπίου του άποδεικνύει μέν την πανσοφίαν τοΰ Ύψίστου 
καί Μεγίστου καί έν αύτοΐς τοΐς μικροτάτοις καί τώ  ψιλώ 
ομματι άοράτοις τών ζώων έκφαινομένην, άποδεικνύει δέ 
τόν άνθρωπον όργανον θαυμάσιον καί δαιμονιον, καθ ό 
δυνάμενον νά γνωρίστ) τόν ’ίδιον εαυτού κατασκευαστήν 
καί δημιουργόν, καί νά έννοήσγ) ότι παν εν τ·?ί φύσει ως 
ένάς έκλαμβανόμενον εινε καί Ουγάτηρ άπειρου, καθ ο υπο 
άπειρου γεννηθεΐσα, καί μήτηρ δέ ετέρου απείρου, καθό 
άπειρόν τ ι έμπεριέχουσα, τού οποίου το τελευταΐον στοι- 
χεΐον άδυνατεΐ νά εϋρν) ό άνθρωπος.

("Επεται το τέλος).

------------------------------ / V W W W -------------------------- —

Το έπό[Α€νον άρθρίδιον έδηι/,οσιεύθη εν τη « Α κ ρ ο π ο λ ε ι »  
ές ής ιχετα. πολλής εύ/αριστήσεως το αναιδ·η(/.ο<7ΐεύθ|./.εν, Οερίλώς 
εύ·/αρ’.στουντες αύτήν διά τήν επιεική κρίσιν, ήν περί τής {̂ ε/̂ ρι 
τουοε πορείας του ήιχετέρου περιοδικού εκ:ρερει :

ΑΙ ΦΥΣ1ΚΑ.Ι ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ  
ΚΑΙ Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»

Εάν τις  έπεχείρει έν αναδρομή τών κατά το εκπνεύσαν 
έτο; νά συλλέξη έπί ταύτο πάσαν έν Έ λλάδι προοδον, 
είτε ΰλικην καί βιομηχανικήν, είτε πνευματικήν καί έπι- 
στημονικήν, έζήτει δέ έκάστης έπιστήμης νά άναγράψγι 
ιδία την συντελεσθεΐσαν έργασίαν, θά παρήρχετο όλους 
τούς κλάδους τών Φυσικών Έ πιστημών χωρίς ούδέν άξιον 
λόγου έπ’ αύτών νά παρατηρήση, ούδέ θά άπήντα , άλλο 
έδαφος αύχμηρότερον διά τάς έπιστήμας αύτάς τοΰ ελ
ληνικού. Διότι αί θέτικαί έπιστήμαι, αί άποτελούσαι την 
σήμερον την βάσιν αύτην τού πολιτισμού καί τό θέμεθλον 
τής άναπτύξεως παντός έξηυγενισμένου έθνους, εν Ελλάδι 
ού μόνον δέν αναπτύσσονται, ού μόνον δέν διαδίδονται, ου 
μόνον δέν καρποφορούσι, άλλά καί περιφοονούνται, αλλ 
άποδιώκονται, άλλά παρεχόμενα', δέν γίνονται δεκταί.

Είς τάφος λοιπόν επιστημονικός χαίνων πρό τών πο- 
δών παντός έπιχειρούντός τ ι ύπέρ αύτών, εν μέγα νεκροτα- 
φεΐον, έν ω Οάπτομεν αύτήν την φύσιν, ιδού τ ί παριστ^ 
σήμερον ή Ε λλάς ή κλεινή, ή μήτηρ τών μεγαλοφυών άν-
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όρων, ο'ίτινες εκλέϊσαν σύμπασαν τήν ανθρωπότητα, καί 
μήτηρ αύτών τούτων τών έπιστημών, τάς οποίας άπο- 
λακτιζουσιν οί άπόγονοι τών πρώτων διδαξάντων αύτάς.

ΙΙρό τοιαύτης αύχμηράς καί άπέλπιδος καταστάσεως 
έδει πρώτιστα πάντων νά έμπνευσθν) αγάπη, κάτι μεγα- 
λείτερον τής αγάπης, λατρεία, πρός τήν φύσιν, τό μεγα
λοπρεπές αυτό καί ύπερθαυμάσιον οικοδόμημα, ποό τοΰ 
μεγαλείου και τής καλλονής τού οποίου μένει έννΐόν το 
όμμα τού θνητού. ’Έπρεπε πρό τοΰ πλήθους νά άνασυο- 
θώσιν αί πτυχα ί τών μυστυρίων αύτής, νά δειχθ/i ή ύψί- 
στη μεγαλοπρεπειά της, νά έξαρθ/5 ή άγαθότης τη ς, νά 
άποδειχθη ή τόση έπί τής άνθρωπότητος εύεργετικότης 
αυτής,τοσαύτα παρεχούσης τοΐς άνθρώποις διδάγματα καί 
ιοφελη. Και τήν ωθησιν ταυτην , άφού δέν κατωρθώσαμεν 
μετα πεντηκονταετή καί πλέον έπιστημονικόν βίον νά λά- 
βωμεν εκ τού Πανεπιστημίου, άφού δέν κατωοθώσαμεν νά 
μεταδώσωμεν δια τής διδασκαλίας εν τοΐς γυμνασίοις καί 
τοΐς σχολείοι; μας, άφού δέν κατωρθώσαμεν νά έπιβάλω- 
μεν είς τούς νομοθέτας μας, περί άλλα άσχοληθέντες καί 
άλλως τήν εύδαιμονίαν καί τήν πρός πρόοδον καί άνάπτυ- 
ξιν οδόν ζητήσαντες, θά ητο ολως έκτακτον καί πρωτο
φανές έάν περιεμένομεν έκ τής κινήσεως, ής πρόξενοι έγέί- 
νοντο οί ολίγοι περί τόν « Ι Ι ρ ο μ .η ( ΐέ α  » φυσιοδΐφαι. 
Αλλ εν Ελλάδι, χώρα προφανώς τών πρωτοτύπων συμ

βάντων, έν Έ λλάδι ένθα μία ατομική πρωτοβουλία άπο- 
καθιστά αίφνης ό ,τι τόσαι κυβερνήσεις και άρχαί δέν κατ- 
ώρθο)σαν νά έφαρμώσωσιν, έν Έ λλάδι προώριστο καί αύτο 
τό θαύμα νά ίδωμεν. Τό πράγμα είνε άξιον μεγαλειτέρκς 
μνείας καί έπρεπε νά έξετασθ-ϊ) κατά πόσον επέτυχε τό έγ- 
χείοημα τών ολίγων επιστημόνων μας, τών συλλαβόντων 
τοιουτου μεγάλου σκοπού την επιδίωξιν καί έργασθέντων 
bi’ όλων τών δυνάμεων των ύπέρ τής ^αδόσεως έν Έ λ 
λάδι τών φυσικών έπιστημών.

Οί τέσσαρες ολόκληροι τόμοι τοΰ « Ι Ι ρ ο μ η Ο έ ω ς » ;  
περιοδικού τών φυσικών και εφήρμοσμένων έπιστημών, 
καθ’ εβδομάδα έκδιδομένου, μαρτυρούσιν ύπέρ παν άλλί) 
ο ,τ ι ανωτέρω διισχυρισθημεν ήτο ανάγκη ή ύπέρ τών 
παοηγκωνισμένων παρ ημΐν θετικών επιστημών έργασία 
να αρχίσνι εκ τοΰ 0£<(jd<k, ήτο ανάγκη νά διδαχθί) τό κοι·* 
νον εν πρώτοις τα  στοιχειωδέστερα, κ ζ ί δ ι’ αύτό έπί π ά ν
των τών κλάδων τών έπιστημών τούτων έδημοσιεύθησα\| 
πραγματεΐαι πολλοΰ λόγου άξ ια ι, ή ’Αστρονομία "δέ καί ή 
Φυσική, ή Χημεία, ή Ζωολογία, ή Βοτανική, ή Πετρο- 
γραφία, ή ’Ορυκτολογία, ή Γεωγραφία, ή Γεωπονία, ή 
Δασολογία και πχσαι αι αλλαι εδιδαχθησαν πολυ σαφώς, 
πολύ εΰλήπτως, άλλά καί πολύ τερπνώς καί ώφελίμως, 
ένω συγχρόνως πλεΐστα έπιστημονικά άνάλεκτα καί πο ι
κίλα και χροΜκα επλουτισαν τάς χ ιλίας σχεδόν τού 
« » σελ'^ας.

’Αναφέρομέν τινας τών πραγματειών, α ϊτινες έδημοσιεύ- 
θησαν έν τώ  άξιολόγω αύτώ περιοδικώ κατά τά  δύο τής 
εκbόσεώς του έτη.

Ο κ. Τιμολέων 'Λργνρόπονλοξ, καθηγητης έν τώ

Πανεπιστημίω, έγραψε περί διπλής διαθλάσεως καί πωλώ- 
σεως τού φωτός έκ τής άνωτέρας ’Οπτικής.

Ο κ. Λΐ]μ. ffooc.d/jg, καθηγητής τού Πανεπιστημίου, 
εδημοσίευσε πλήθος αστρονομικών γνώσεων, ιδία π είί Σε
λήνης καί Έρμοΰ.

Ο κ. Κωνατ. Μιμβόιτ,ινλοξ καθηγητής έν τώ  ΙΙανε- 
πιστημίω  και Πολυτεχνείω, καί διευθυντής τού Περιοδι
κού,εδημοσίευσε πλείστας πραγματείας του,έκ τών οποίων 
ή περί Γεωλογικής Διαμορφώσεως τού ελληνικού έδάφους 
πρωτότυπός εργασία του ηδυνατο εν παντί εύρωπαϊκώ 
περιοδικώ νά καταλάβ·/) πολλής άξίας θέσιν. Πολλά έγραψε 
καί περί σεισμών καί ηφαιστείων, περί τού ήλίου, περί τής 
Ορέψεως, περί τοΰ αισθητηρίου τής ακοής καί άλλα έκ τής 
Φυσικής ιδίως Ιστορίας, τής Γεωλογίας καί τής Πετρο
γραφίας.

Ο κ. Κορυλλ<>£, εγραψε περί τών ΙΙατρών ύπό γεωλο
γικήν εποψιν, ό κ. Α Σκιντξόπουλος περί Κεφαλληνίας 
ύπό φυσικήν έποψιν καί ό κ. Μ. Σ ιεφχνίδης  περί Μ ιτύλή- 
νης ύπό πετρογραφικην έποψιν.

Ο κ. Χα/ιοίτι^; έδημοσίευσε πραγματείαν περί τοΰ 
ενοφθαλμισμού τών δένδρων. Ό  κ. Χρίοτοβιτς περί θηλά- 
σεως καί ό κ. Ν Χλωρός δασολογικά.

Π λεΐστοι δέ άλλοι νεαροί Έλληνες έπιστήμονες καί 
διδάκτορες τών Φυσικών Ε πιστημών, οί κύριοι' Τ^λ. Κο· 
μνι4ν  >ς, ’Als\ Βολβός, Νικ. Γερμανός, Θε >δ. Σ ϋοΰ^οςι 
Κα,ν. Ζiy y s 'w ,  Γεοάργ. ΧατζηΗνΛαΗον, ”Λ γγΐλ . Σχιντζό- 
που)ος, Μιχ. Σχεφανίδτ,ς καί τόσοι άλλοι, οϊτινες σήμερον 
διεσκορπισμένοι άνά τά  τέσσαρα τοΰ ελληνισμού πέρα τα  
προσπαθούσι να εμπνευσωσι την προς την φύσιν λατρείαν, 
ή εν Εύρώπν) διαμένοντες νά άπολαύσωσι πλειοτέρων γνοί- 
σεων, περί πλεΐστα ήσχολήθησαν θέματα καί ωραιότατα 
άρθρα έδημοσίευσαν.

’Αναφέρομέν ιδιαιτέρως τά  περίφημα τού Χαϊκελ μα
θήματα περί έξελίξεως μεταφρασθέντα μετά πολλής καλ- 
λ ιεπεία ; ύφους παρά τού κ. Σταμ. Βάλβη, καί τάς εξη
γήσεις φυσικών φαινομένων καί συμβάντων, έν οίς καί τοΰ 
επί Νώε κατακλυσμού καί τής παγκοσμίου έκλείψεως-τού 
ήλίου κατά την σταύρωσιν τοΰ ’Ιησού Χριστού.

Τοιαύτη έν περιλήψει τού « Ι·ρο μ .ηϋέο > ς » ή έρ
γασία , ή τ ις όπως καί ό κ. Καζάζης έν ώραίω άρθρω δη- 
μοσιευθέντι έν τώ «ΙΙρομηθεΐ» τής 1 2  Ιανουάριου 1892 
λέγει «εινε bta την Ε λλάδα κατάκτησις πνευματική, κα- 
» τάκτ/ισις /ιθ:κη. Γο μεν πρώτον σημαίνει οτι ύπάρχουσι 
° καί παρ’ ήμΐν άναγνώσται δοξάζοντες otl ή αλήθεια δέν 
«ύφ ίστατα ι έξ άποκαλύψεως, άλλ’ είνε εύρημα τοΰ άνθρω- 
“πίνου νοΰ- τό δέ δεύτερον, οτι οί άνθρωποι ούτοι είνε 
«τοσούτοι, ώστε είνε ικανοί νά ύποστηρίξωιιν έπιστημο- 
»νικόν δημοσίευμα, σκοπούν νά διαδώσ·/ι όσον ένεστι εύ- 
» ρύτερον τήν αλήθειαν, νά άνταγωνισθή δέ κατά τών 
»ύπαρχουβών προλήψεων».

Ο ΙΙρ ο μ .η Ο εΰ ς  εισήλθεν ήδη είς τό τρίτον του έτος, 
μέ τοιούτον παρελθόν καί μέ πλείστας πεοί τού μέλλοντος 
έλπίδας. Ευχόμεθα έπ ιτυχ ίαν τελείαν τού σκοπού του καί
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τον συνιστώμεν θερμώς είς την αγάπην τών αναγνωστών 
μας.

Α. ευ/οίκαι κρίσεις κα ί συστά-τεις της φίλης «Ά κροπόλεω ς», 
είνε τά μάλα ικανοποιητική καί παρήγορος αμοιβή διά τούς συν- 
τακτας του «Π ρομηθέως», αΐτινες άνευ ούδενός ύλικοΰ συμφέρον
τος ήγωνίσθησαν νά καταστήσωσι γνωστάς καί είς το ελληνικόν 
τας φυτικάς επιστήμας. "Αν διετηρήθη τό ήμέτερον περιοδικόν, ό 
φείλεται τοΰτο καθ’ ολοκληρίαν είς τήν αφιλοκέρδειαν τώ ν συνερ- 
γασθέντων καί είς τήν έ'νΟερυ.ον ύποστήριξιν τών π τω χώ ν διδασκά
λων καί άλλων φίλων δικηγόρων καί ιατρών καί φιλομούσων Ε λ 
λήνων, κχτ' οϋδέν δέ είς τούς πολυταλάντους ομογενείς μας, οί- 
τινες βεουΟισμίνοι έ/τός τοΰ χρυσοΰ τω ν άπ/)ξίουν νά ρίψωσι κά'ν 
βλέμμα είς τοΰ « .ΊρομηΟέως» τά άρθρα,έπιστρέφοντες τά φύλλα ώς 
τά έλάμβανον.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Χ η μ ιχ ή  ά ν ίχ ν ε υ σ ις  τ ρ ο φ ίμ ω ν  έν σ ή ψ ε ι  ε ύ ρ ια χ ο μ έ ν ω ν . —
Ό π ω ς άνευρεΟή έάν τρόφιμόν τ ι ήρξατο σηπόμενον χωρίς νά προ- 
δίδεται ή σήψ ς του διά τής οσμής, συνισταται νέος άνιχνεύσεως 
τρόπος διάφορος τοΰ ήδη έν χρήσει. Κατά τόν συνήθη τής έξελέγ- 
ξεως τρόπον άνιχνεύεται ή άμω νία , ή προδίοουσα τήν άρχομένην 
σήψ ιν, διά τής προσεγγίσεως πρός τό τρόφιμον ράβδου έμβεβαπτί- 
σμένης έν ύδροχλωρικώ όςεϊ, οπότε έάν ύπαρ/η αμμωνία άναδί- 
δονται λευκοί καπνοί σχηματιζόμενοι. ’Αλλά τό ύδροχλωρικόν οξύ 
άναδίδει τοιούτους λευκούς ατμούς καί ά'νευ τής παρουσίας τής 
αμμωνίας έν τω  τροφίμω, δταν ή ατμόσφαιρα είνε ύγρά. Δ ι’ αυτό 
ή επομένη μέθοδος άνιχνεύσεως τής άρχομένης σήψεως εινε άσφα- 
λεστέρα. Μιγνύομεν 1 μέρος ύδροχλωρικοΰ οξέος, 3 μέρη οινοπνεύ
ματος κα ίΐ μέρος αίΟέρος καί τό μ ΐγμα διατηροΰμεν έν καλώς πεπο- 
ματισμένη φιάλη . Τοΰ τοιούτου μ : γματος φέρομεν έντός δοκιααστι- 
κοΰ σωλήνος ποσότητα έλαχ στην, τόσην μόνον ώστε ό πυΟαήν 
τοΰ δοκιμαστικού σωλήνος νά ήνε κεκαλυμμένος κατά 1 περίπου 
έσμ ., κλείομεν διά πόματος τό άνοικτόν τοΰ σωληνίσκου μέρος καί 
άνακινοΰμεν ά'παξ. Διά καθαρας είτα ύαλίνης ράβδου άποξέομεν έκ 
τών έξεταζομένων τροφίμων τό μάλλον ύποπτον διά τήν σήψιν μέρος 
καί είσάγομεν ήδη τήν ράβδον μετά προσοχής έν τώ νΰν μόνον έκ- 
πωματιζομένω σωλήνι,είς τρόπον ώστε αύτη νά μή εφάπτηται τών 
παρειών αΰτοΰ, άλλ’ ού'τε νά φθάνη μέχρι τοΰ έν τώ  πυΟμένι μ ίγ
ματος. "Αν έμπεριέχηται έν τω  ύπό έξέτασιν τροφίμω αμμωνία, 
ήτοι έάν ήρξατο ή σήψις, σχηματίζονται μετά παρέλευσιν δευτερο
λέπτων τινώ ν λευκοί καπνοί, οί'τινες έκ τοΰ άκρου τής ράβδου 
κατέρχονται έν είδει ύγροΰ σώματος ή καί περιβάλλουσι ταύτην.

Σ ιδηροδρομικά δ υ σ τυ χ ή μ α τα .— Κατά τινα Γάλλον κατά τούς 
τρείς τελευταίους μήνας τοΰ 1891 τά έπισυμβάντα σιδηροδρομικά 
δυστυχήματα έν μέν τή Γαλλία άνέρχονται είς 72 νεκρούς καί 320 
πληγωμένους, έν δέ τα ΐς άλλαις χώραις είς 109 νεκρούς καί 319 
πληγωμένους. ' ’

II τ ο ΰ  Κ ο λ ό μ β ο υ  έχΟ *σις έν Μ α ν δ ρ ίτ η  — Ή  Ισπανική  κυβέρ- 
νησις προητοίμασεν έκΟεσιν κ α τά τό  1892 έν Μανδρίτη πρός άνά- 
μνησιν τής ΙΟΟετηρίδος τοΰ άνακαλύψαντος τήν ’Αμερικήν Κ ο λ ό μ -  

6 ο υ ,  εν τή όποια 9ά έκτεΟή παν ο ,τι σχέσιν έχει πρός τήν ’Αμε
ρικήν καί τήν έκπολίτισ ιν αύτής μέχρι τών μέσων τής 17 έκατον- 
ταετηρίδος.

’ Ε χ θ ε σ ις  έν Β ο υ λ γ α ρ ία .  — Έ ν Βουλγαρία τατά τό 1892 καί 
1893 θέλει άνοιχΟή εκθεσις γεωργική, βιομηχανική χαί εθνική, 
Καί ή μέν πρώτη θέλει γείνη έν Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ ε ι άπό τής Οης 
Σεπτεμβρίου 1892 31 Οκτωβρίου τοΰ ίδιου έ'τους, ή δέ δευτέρα
έν Ρ ο υ χ τ β ο υ κ ίω  άπό 2 Λύγούστου 1893 — 30 Σεπτεμβρίου τοΰ 
ιδίου ετουτ.

Δ ια τ ί  ο ί χ ύ ν ε ς  έ«1  τ ώ ν  ν ή σ ω ν  Φ ίδ α ι (Εΐρωνικοΰ Ώκεανοΰ) δέν  

ο ύ ν α ν τ α ι  ν ά  ζ ή α ω σ ιν .  Ευρωπαίοι ά'ποικοι μετέφερον καί είς τάς 
νήσους ταύτας τόν π ιστώς τόν άνθρωπον παρακολουΟοΰντα κύνα.

οστις όμως δυστυχώς δεν ού/αται νά ζήση είς τούς τόπους τού
του;. Ερεύνης γενομένης παρετηρήΟη δτι οί κύνες δέν δύνανται 
να ζήσωσιν έπ ι τών τόπων τούτων ούχί διότι το κλΐμα εινε ακα
τάλληλον, άλλα ό'.οτ. κατασ^ρεφει τούτους παράσιτος τ ις  σκώλης. 
(}ύτος εισερχόμενος δ.ά τών τροφών καταλαμβάνει τήν εξωτερικήν 
τής καρδιας του ζώου επιφάνειαν καί τοσ^υτον ταχέως πολλαπλα- 
σ ιαζετα ι, ωστε επιφερει τον θάνατον. Επομένως οί κύνες τών 
νήσων Φίδσι άποΟνήσκουσιν έκ καρδιακού νοσήματος, διότι ή καρ- 
οια 9ΐύτών γίνεται σκο>ληκόβρωτος.

Πώς ο ύνχ ντα ι τά  πλο ία  κατά  τας Οερμάς τοΰ έτους ώ νοας 
νά παρασκευάζω ocv ϋδωρ δροσερόν άίνευ ά πο ψ υχτιχη ς μηχα- 
ν^ ’ · Κοίτα τον πλοίαρχον IVloult τούτο δύναται νά έπιτευ/Οή 
άπλούστατα, αν κατασκευασΟη σακκος ες ύφάσματος ιστίω ν και 
κρεμασΟη υπο σκιάν, ούτως ώστε νά προσβάλη αύτόν τό ρεύμα του 
άέρος, καί άν ή θερμοκρασία αυτού εινε 30ο Κ. Φαίνεται, ότι 
τούτο &ινε αλτ,Οις, διότι οιά τώ ν πόρων τού ύφάσματος έ;έρ/εται 
πολύ ύοωρ, οπερ εςατμιζόμενον παραλαμβάνει λανΟάνον θερ
μαντικόν έκ τού εντός τού σακκου ύπάρχοντος ύδατος. Τούτο όμως 
είνε δυ/ατον νά επιτευχΟη και οιά πηλίνων αγγείων λίαν πορωδών, 
ως c-ΐνε τά της/ιακύνΟουνκρυολόγοι),άτινα καΟιστώσι το ύδωρ πολύ 
δροσερόν.

Τ ηλαυτόγραφον. — ’Αγγέλλεται οτι ό καθηγητής E lish a  G ray  
ό λίαν γνωστός Αμερικανός ηλεκτρολόγος,προτίΟεται λίαν προσεχώς 
νά παραοώση είς χρήσιν τού κοινού νεαν αύτ^ύ έρεύρεσιν π>ο ολί
γου τελειοποιττ,Οεΐσαν ήν ώ/όμασε τηλαυτόγραφον. Το οργανον τού
το Οα ούναται *.· άποστελλτ) εις μεγάλην άπόστασιν, ώς καίό τ η λ ί-  
γραρος, όχι σημεία συμβολικά, άλλ αυτο τούτο το πανομοιότυπον 
τής επιστολής ̂ ήν Οά καταθέτη τις έν τώΤν,λαυτογραφείω. Σχέδια καί 
οιαγραμματα επιστ,ς Οά δύνανται ευκολωτατα ν αποστέλλωνται διά 
τού τηλαυτογράφου.Ή έφεύρεσιςαυτη τού κΧ ι^ ν ,μ έλλο υσ α  πιΟανώ 
νά έςοστρακίση τον τηλέγραφον,άνέρχεται ήδη είς τό 1 880 ‘δέν ή6ε. 
λησενομως μέχρι τούοε νά τήνΟεση είςκοινήν χ^ήσιν,τούτο μένοπως 
τελειοποίησή αύτήν είς βαθμόν άρκούντα, τούτο δέ οπως έξασφα- 
λίση έαυτώ δλα τά δικαίως α :α τής έφευρέτεως. Εν H igh land  
P ark  (εν Χικάγο») κατήρτισεν ήδη ειδικόν έργαστήριυν τηλαυτο- 
γραφιας ο κ. G ray  και προτίΟεται νά ελΟη εις συμφωνίας προς σύμ- 
πραςιν μετά τών τηλεφωνικών καί τηλεγραφικών γραμμών. 

 —   ----------------

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Έ ν Ν αυπλίω κ .κ . Π αν. Μαρδ. έλήφθησαν καί « .  Α έλήφθη- 

σαν καί έστάλη. —Έ ν Ααρίση Κ αρατζή  έλήφθησαν, Κ αρν. δέν Οά 
οημοσιευθή δυστυχώς, διότι ομοιον περί τούτου έδημοσιεύθη τώ 
1 8 9 0 .— Έ ν ’ΑΟήναις Φ η . φοιτ. I. Δοαν., Χρ Γεωρ. κα: II. Φρ. 
έλήφθησαν. Έ ν Πάτραις Α. Γ χο λ .; έν "Ανδρω Γ. ιη ά γ χ α , έλήφθη
σαν.— Έ ν Θεσσαλονίκη Γ. X. Κ. έλήφθ. 73 δρ.— Έ ν Καίρω C.
111., Ν. Α μ π . , έν Ν αυπάκτω Δ. Ι1α\ζ., έ / Κορώνη Κ αρ., έν Ιΐύρ- 
γω Α. Β α λσ* ., έν Γΐύλω X. Κ ορδ., έν Α ίτω λικώ  Φ. Β ., έν ΙΙά- 
τραις X.. Σγ. και Γ. Κγχ. εληφθησαν και ευχαριστοΰμεν άπαντας 
Η αρ αχαλο ΰμ εν δέ ά π α ν τ α ς  θερμώ ς νά  φ ρ ο ντ ίσ ω σ ι χ α ί π ερ ί 
τή ς  έγγρ αφ ης νέω ν ο υνδ ρ ο μ η τώ ν . Έ ν Πάτραις κ. Ν. Ζ λμ . έστά- 
λησαν 1890 — 91 καί συνέχεια 92.

Ή  συνέχεια τών περί’Α ρ γ ιλ ίο υ  καί Σ ελήνης άρθρων, 
άνεβλήθη διά τό προσεχές φ ύλλον ένεκα της οημο~ 
σιευαεως Ολης ά λ λ η ς  έπί τώ Οανατω του άοιοίμου 
καΟηγητοΰ Μητσοπούλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ηρακλει Μητσοπούλω. — Προσφώνησις τοΰ Πρύτανεως κ. Παύ

λου ’ Ιωάννου.— Λόγος έπικήδειος, εκφωνηθείς ύπό τοΰ κ. Τιαολ. 
’Αργυροπούλου. —Ό  είσιτήριός μου λόγος. — Λί φυσικαί έπ ιστή-
μαι έν Έλλάδι καί ό «Προμηθεύς» (έκ τής «Ά κροπόλεω ς»),_
Χρονικά. — ’Αλληλογραφία.
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