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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ A'· Κωνσταντινουπόλει, Σάββατον 1ϊ Σεπτεμβρίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΝΒ .
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ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ1.

1 Έκ τοΰ συγγρίαυατος Les mondes imaginaires et 
fcs mondes riels par Camille Flammarios.

"Έστι μέν άληθές, ότι τό κρύπτον άπό τών ο
φθαλμών ήμών τό μυστήριον τών αιτίων παραπέτα
σμα, ούπω ήρθη, άλλ’ δμως αί κατ’ επιστήμην έ- 
παγωγαί, διασκεδάζουσαι έφ’ ικανόν, τά περικαλύ- 
πτοντα τά τής φύσεως μυστήρια, σκότη, παρέχουσιν 
ήμϊν γενικήν τινα ιδέαν τών διεπόντων τό σύνολον 
τών λειτουργιών αύτής νόμων. Ή τέ γέννησις καί ό 
θάνατος κόσμου τινός διατελοΰσιν είσέτι χεκρυμμένα 
δι’ ήμάς πράγματα, μόνοι δ’ οί επιπόλαιοι ή ρεμβώ- 
δεις τήν διάνοιαν δύνανται νά φαντάζωνται εαυτούς 
κατόχους τής κλειδός τοΰ αινίγματος, άλλ.’ ή ιστο
ρική καί συγκριτική τοΰ τών ούρανών θεάματος έπι- 
σκόπησις παρέχει μόνη επαρκείς ενδείξεις, χορηγού- 
σας τή άνθρωπίνγ) φιλοπραγμοσύνγι άρχήν τινα ίκα- 
νοποιήσεως. Εύκαιρον δ’ ήγούμεθα σύναμα προσθεϊναι 
ένταΰθα, ότι ή παρούσα μελέτη κυρίως μέν σκοπεί 
τό καταπολέμησα! δόξας πεπλανημένας, καθιερωθεί- 
σας διά του χρόνου, ιδία δέ τό δεϊξαι τό άπίθανον 
όλως καί ούδενόσωρον ιδεών τινων σχετικών πρός 
τήν άρχήν καί τό τέλος τοΰ κόσμου.

Οί κόσμοι, καθάπερ πάντα τά όντα, γεννώνται, 
ζώσι καί θνήσκουσιν. Τοΰτο δέν σημαίνει ότι είσιν 
ούτοι οντα αίσθήσεως καί διανοίας μέτοχα, βουλή- 
σεως καί πάθους δεκτικά, χαράς καί λύπης, ευπρα
γίας, ή οδύνης μεταληπτικά, ούχί ! ®ί δέ κύριοι 
Φαλανστεριανοί μάτην πειρώνται νά πείσωσιν ήμάς 
νά όμολογήσωμεν δ,τι δέν φρονοΰμεν άπλώς δηλοϊ 
δτι οί αστέρες, ώσπερ τά ρόδα, γεννηθέντες άπαξ, 
άναποδράστως θνήσκουσιν. Είσί μάλιστα οί εν διάρ
κεια μιας και μόνης πρωίας σελαγίσαντες.—Εις καί 
ε’ίκοσιν είσί μέχρις ώδε γνωστοί άστέρες οίέκλάμψαν- 
τες καί σβεσθέντες ύπό τά ομματα μιάς μόνης γεν- 
νεάς, ών ό μέν πρώτος έφάνη έν τώ άστερισμώ τοΰ 
Σκορπίου έν έτει 134 π. X. ό δέ τελευταίος έξέλαμ- 
ψε τή 28 ’Απριλίου 1848 έν τώ Όφιούχω· άλλ’ό 
πλείστην ιστορικήν κτησάμενος φήμην, ην ό τφ 
1572 φανείς έν τή Κασσιοπεία άστήρ, 37 έτη πρό 
τής άνακαλύψεως τοΰ τηλεσκοπίου, κατά τάς τε

λευταίας ήμέρας τοΰ δειλήμονος έκείνου μεσαίωνος, 
καθ’ δν ένομίσθη ούτος ώς πρόδρομος τής έσχάτης 
τοΰ Χριστού παρουσίας, έρχομένου κρΐναι ζώντας καί 
νεκοούς. Ό Τύχων Βράχιος, ού τόνομα παρέμεινεν 
έν τή ιστορία, ώς σύμβολον τής πλάνης, εις ήν ύπέ- 
κυψε πειραθείς νά δημιουργήσγ νέον σύστημα, (θλι
βερά τών μεγάλων άνδρών ειμαρμένη πζρακολου- 
θήσας τάς φάσεις τοΰ νέου έκείνου άστέρος, άφελή 
καί γραφικήν άμα άφήκεν ήμϊν περιγραφήν αύτοΰ.

"Οτε άφήκα, λέγει, τήν Γερμανίαν, δπως έπανα- 
κάμψω εις τάς Δανικάς νήσους, έπισχών, έμεινα έν 
τή θαυμασίως τετοποθετημένγ άρχαία μονή τοΰ 
HerritZvvaldt, ής κάτοχος ήν ό θεϊός μου Στένων 
Βίλλης. ’Εκεί συνείθισα νά παραμένω έν τώ χημικώ 
μου έργαστηρίφ μέχρι τής νυκτός άρχομένης· εσπέ
ραν τινά, καθ’ ήν παρετήρουν, ώς συνήθως, τόν ού
ράνιον θο’λον, ού ή θέα τοσούτον μοί έστιν οικεία, εί
δαν μετ’ άρρήτου θάμβους παρά τό Ζενίθ έν τή Κασ- 
οιοπεία λαμπρόν άστέρα, μεγέθους έκτακτου· ήκπλα- 
γείς, ήγνόουν άν ώφειλον νά πιστεύσω τοϊς όφθαλ- 
μοϊς μου, δπως δέ πεισθώ δτι ούδεμία υπήρχε παρ- 
αίσθησις καί όπως λάβω τήν μαρτυρίαν καί άλλων 
άνθρώπων, προσκαλεσάμενος έξω τούς έν τώ χημείω 
μου έργαζομένους έργάτας, ήρώτησα τούτους, ώς καί 
πάντας τούς τυχόν διαβαίνοντας, άν έβλεπον, ώς 
έγώ, τόν αίφνης έπιφανέντα άστέρα· βραδύτερον έμα- 
θον δτι έν Γερμανία οί άμαξηλάται καί άλλοι ίδιώται 
είχον ειδοποιήσει τούς άστρονο'μους περί μεγάλης τί
νος έμφανείας έν τώ ούρανώ, τοΰθ' δπερ παρέσχε τήν 
εύκαιρίαν πρός άνανέωσιν τών συνήθων κατά τών έ- 
πιστημόνων σκωμ.μάτων, ώς συμβαίνει περί τούς κο- 
μήτας, ών ή έμφάνεια δέν είχε προρρηθή.

Ό νεοφανείς άστήρ έστερεϊτο κόμης, ύπ’ ούδεμιάς 
δ' έκυκλοΰτο νεφελότητος καί ήν κατά πάντα όμοιος 
τοϊς άλλοις άστράσιν. 'Απλώς μόνον ύπέρ πάντας 
τούς άλλους άστέρας τοΰ πρώτου μεγέθους έσπινθη- 
ροβόλει· ή λάμψις αύτοΰ ύπερεΐχε τήν τοΰ Σειρίου, 
τής Αύρας καί τοΰ Διός, μόνον δέ μετά τής ’Αφρο
δίτης, έν τή περιγειότητι αύτής, ήδύνατο νά παρα- 
βληθή- οί οξυδερκείς ήδύναντο νά διακρίνωσι τόν 
άστέρα έν ημέρα, έν πλήρει μάλιστα μεσημβρία, άνε- 
φέλου ό’ντος τοΰ ούρανοΰ. Διά νυκτός δέ καί έν συννε
φιά ό νέος άστήρ διετέλει πολλάκις ορατός διά μέ
σου ίκανώς παγέω; νεφών, δτε πάντες οί άλλοι α
στέρες έμεναν κεκαλυμμένοι. Αί άποστάσεις τούτου
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από τών άλλων τής Κασσιοπείας άστέρων, άς επι
μελέστατα καταμέτρησα τό έπιόν έτος, έπεισαν με 
περί της παντελούς αύτοΰ ακινησίας. Άπό τοΰ Δε- 
κεμβρ. τοΰ 1572 (τή 11 Νοεμβρ. είχε φανείς) ή λάμ- 
ψις αύτοΰ ήρξατο μειουμε'νη, ήν τότε ίση τή τοΰ 
Διο’ς. Κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1573 ήν αύτη έλζσσων 
τής τοΰ Διο’ς, ιδού δέ τό πόρισμα τών φωτομετρι
κών μου συγκρίσεων. Μηνί Φεβρουαρίφ καί Μαρτίφ 
ΐσο'της πρός τούς αστέρας τοΰ πρώτου μεγέθους, Ά- 
πριλίφ καί Μαίφ λάμψις ’ίση τής τών τού δευτέρου 
μεγέθους. Κατά Ιούλιον καί Αύγουστον ’ίση τών τοΰ 
τρίτου μεγέθους· εν Όκτωβρίφ καί Νοεμβρίφ ίση 
πρός τήν τοΰ τετάρτου μεγέθους. Περί τόν μήνα νοέμ- 
βριον ό νέος άστήρ δέν ύπερέβαινε τόν ενδέκατον α
στέρα πρός τά κάτω τοΰ ερεισίνωτου τοΰ τής Κασ- 
σιοπείας θρόνου· ή μετάβασις άπό τοΰ πέμπτου είς 
τό έκτον μέγεθος ένεφίλοχώρησεν άπό τοΰ Δεκευ.βρίου 
τοΰ 1573 μέχρι Φεβρουάριου τοΰ 1574· τόν επό
μενον μήνα ό νέος άστήρ έξηφανίσθη τέλεον, ούδέν 
άφείς ίχνος ορατόν τώ γυμνω όφθαλμφ».1

1 ’18» Sir John Herschel Quaterley Review 1833.

Προσθετέον μετά τοΰ Α. Ούμβόλδου, ώ όφείλομ,εν 
τήν γ;ώσιν τής προηγούμενης άφηγήσεως, ότι ού 
μόνον ή λάμψις, άλλά καί ή χροιά τοΰ άστέρος έκεί
νου μετεβλήθη· ότι έν μέν ταϊς πρώταις τής έμφα- 
νείας αύτοΰ ήμέρα’ς παρέμενεν αύτη λευκή έπί δύω 
μήνας, είτα δέ μετέβη είς τό κίτρινον καί έφεξής 
έγένετο ερυθρά. Κατά τό έαρ τοΰ 1 573 τό φώς τοΰ 
άστέρος εγένετο ωχρόν καί ή ώχρία παρέμεινε μέχρι 
τής παντελούς αύτοΰ άποσβέσεως· ό Καρδάν ήν εις 
τών νομισάντων τόν άστέρα εκείνον σημεϊον άναμφή- 
ριστον τών θείων βουλών καί έν συζητήσει μετά τοΰ 
Τύχωνος άνέδραμε μέχρι τοΰ ύπό τών Μάγων όρα- 
θέντος άστέρος, πειρώμενος νά ταύτιση τάς διττάς 
ταύτας έμφανείας.

Η ιστορία τών νεοφανών άστέρων, ών τήν έμφά- 
νειαν καί έξαφάνισιν διετήρησεν ή ανθρώπινη μνήμη, 
εστιν ή συνοπτική ιστορία απάντων τών έν τώ ού
ρανώ άστέρων. Ην χρόνος ότε ή Γή, οί πλανήται, 
ο Ήλιος ούπω ύφίσταντο, άν δ’ ήμεϊς μή δυνάμεθα 
άναδραμεϊν μετά θετικότητος μέχρι τής τών άστέ
ρων συμπήξεως, γινώσκομεν όμως σήμερον τήν γεω
λογικήν μόρφωσιν τοΰ ύφ’ ήμ.ών οίκουμένου κόσμου 
καί παρακολουθοΰμεν, ώς είπεϊν, τοΐς ϊχνεσι τοΰ χρό
νου, απο τών ιστορικών αιώνων, μέχρι τών πε-ιόδων; 
καθ’ άς ή σφαίρα ήν είσέτι ύγρά ή σταιτώδης- καθά
περ δή τό σφαιροειδές τοΰ πλανήτου άποδείκνυσι 
σχήμα’ ούδείς δε νά άρνηθή δύναται, τό γε νΰν, τήν 
τοιαύτην καταγωγήν, έκτος άν, συντασσομενος τώ 
Βερναρδινφ Σζινπιέρφ καί άλλοις τισιν ίδιογνώμοσι 
τών καθ’ ήμάς χρόνων άνθρώποις, φρονή ότι ό κό
σμος επλάσθη εξ ύπαρχής παντάπασι γηραλέος, ότι 
προήλθεν έκ τών χειρών τοΰ Δημιουργού, ώς προζ- 
γονται αί σφαΐραι έκ προπαρεσκευασμένης φιάλης 
θαυματοποιού, τή ενεργείζ τής μαγικής αύτοΰ ρά
βδου. Κατά τήν δόξαν ταύτην τά ποίμνια θά έξε- 
πηδων εις τάς νομάς τώ λόγω τοΰ Παντοδυνάμου άκ-

1 De admiranda nova stella ect (Progymnasmata). 

μαία, τά πτηνά θά έψαλλον έν τώ φυλλώματι τών 
δένδρων, ή ορνις δέν ήθελε προϋπάρξη νεοσσός έν τώ 
ωφ (ζήτημα τοΰτο έμβριθώς συζητηθέν άπό τών 
χρόνων τοΰ Πυθαγόρου), αί ΰαιναι θά κατεβίβρωσκον 
πτώματα ζώων, ούπω ζωής μετασχόντων, συλλή
βδην δ’ είπεϊν, τά χερσαία καί ένάλια ζώα, υ.υκήτων 
οξύτερον, θ’ ανεφύοντο. Τοιοΰτοι όμως ούκ είσιν οί 
τής φύσεως νόμοι- δρώντες μετά βραδυτήτος, άπο- 
καλύπτουσι σοφίαν άπειροτέλειον, δλως άσχετον πρός 
τόν έφήμερον χρόνον.

Τό άπειοον τοΰ διαστήματος, ή αίωνιότης τής 
διάρκειας, αύται σύνδυο εΐσίν αί βάσεις, ών ποιησό- 
μεθα χρήσιν, αλλ’ επειδή αί διτταί αυται άφαιρέ- 
σεις, όσον άναγκαϊαι κάν ώσιν, ήκιστα δμως τυγχά- 
νουσιν ύλικαί, ταύταις προσθετέον στοιχεϊο'ν τι ύλι- 
κώτερον, δπερ αιθέρα άποκαλοΰμεν ήμεϊς, άν εύδοκή- 
τε. Π^ην επειδή το όνομα ούδέν τι πρός τό πράγμα 
σημαίνει, άν προτιμάτε νά καλέσητε τοΰτο άρχέγο
νον κοσμικήν ύλην, άσμενοι τήν προσηγορίαν ύμϊν 
έπιτρέπομεν.

Λέγοντες ότι ό αιθήρ έστί στοιχειον ύλικώτερον 
μεταφυσικής άφαιρέσεως, γινώσκομεν ότι γυμνήν έκ- 
τιθέμεθα πλευράν είς τά βέλη τών περί τάς αφαιρέ
σεις μετεωρολεσχούντων, περί ών κομψώς πραγμα
τεύεται ο δηκτικός τού Γαργάντουα συγγραφεύς, καί. 
οτι μέλλομεν ερωτάσθαι, τίνα βαθμόν ύλικότητος ά- 
ποδίδομεν τώ άρχεγόνω έκείνφ στοιχείφ· διό πρός 
τούτο απαντώμεν ήμεϊς ώδε. "Εν κυβικόν έκατοστό- 
μετρον άέρος διεσταλμένον έν τφ διαστήματι, τώ 
περιλαμβανομένω μεταξύ Γής καί Κρόνου, θά ήν έτι 
πυκνότερον τού αίθέρος 'Γποτεθείσθω πλζστιγξ ής οί. 
δίσκοι εΐσίν ισομεγέθεις τή Γή, άν ό έτερος τών δί
σκων αφεθή κενός, επι δε τού έτέρου έπιτεθή στήλη 
αίθέρος, εύρος μέν έχουσζ ’ίσον τώ τής σφαίρας, ύψος 
δ’ίσον τή άφ’ήμών μέχρι τοΰ Ήλιου άποστάσει, ό. 
έτερος ούτος δίσκος δέν θά καταβιβασθή. Τί πλέον 
τούτου ρητέον ; Ό αιθήρ είνε ούσία άπείρως αραιότερα 
τού έν τοΐς κώδωσι τών έντελεστάτων ήμών πνευ
ματικών άντλιών σχηματιζομένου κενού- άλλά τό 
είναι λεπτομερέστατο·; και είναι μηδέν εΐσίν άμφηρί— 
στως δύω διάφορα πράγματα· τό δέ στοιχειον περί ού. 
ό λόγος ήμΐν, τοιούτον, οίον ύπάρχει, έπαρκή είσέτι 
κέκτηται ύλικότητα, δπως κατάρξηται τής σειράς 
τών δημιουργικών κινήσεων.

Καί τωόντι, έν ή κατέχομεν θέσει τοΰ χώρου (ένθα 
κεΐται ό Γαλαξίας, ού μέρος άποτελοΰμεν), αί έκ τοΰ. 
μαγνητισμού, τοΰ ηλεκτρισμού, τής θερμότητος καί 
συλλήβδην αί έκ τών συμφυών τή ύλη ούσιωδών 
ιδιοτήτων προϊοΰσαι συνδεδυαόαέναι κινήσεις άναπο- 
δράστως έμελλον νά παραγάγωσι διά τέλους, αύτοΰ. 
τούτου τοΰ συνδυασμού ένεκεν, εύρεϊζν κυκλοτερή 
κίνησιν, ής τά πρώτα άποτελέσματα θά ήσαν τής. 
θερμοτητος ή επαύξησες·, ορωμένη πο'ρρωθεν ύπό τών 
κατοίκων άλλων κόσμων, είς άλλας άρχαιοτέρας 
προσηκόντων νεφελότητας, ή άπειρος αύτη μάζα θά 
παρείχε τήν συγκεχυμένην καί ώχράν θέαν τών λευ- 
καζουσών έκείνων μαρμαρυγών, αίτινες φαίνονται 
κυμαινόμεν’ έν τώ άέρι, οίον κοόφαι άτμώδεις κρο- 

κίδες· «όσα ψάμμηθός τε κόνις τε» κατά τήν 'Ομη
ρικήν ρήσιν. θά ήσαν παρεμφερείς χιονώόει νεφέλγ, 
ένθα διά τών αιώνων έμελλον νά βλαστήσωσιν άπει
ρα τό πλήθος φωτεινά σημεία, καθ’ ά ό τής παγκο
σμίου βαρύτητας νόμος ώφειλε νά μορφώση πολυά
ριθμα συμπυκνώσεως κέντρα· σημεία φωτεινά, ων ή 
περιστροφική κίνησις έμελλε νά έπιταχύνηται κατά 
λόγον τής αύξομένης πυκνότητας, ένεκα τής ύπερι- 
σχυούσης έλξεως τών κεντρικών σημείων καί άπό τής 
περιφερείας τών οποίων έμελλε ν’ άποσπάται σειρά 
κύκλων συγκεντρικών, οΰς ή κεντρόφυξ δύνζμις θά 
έχώριζεν άπ’ άλλήλων. Τοιαύτη τις έμελλεν είναι ή 
αλληλοδιάδοχος τών πλανητών γένεσις, τοιαύτη δέ 
καί ή μόρφωσις τών Ήλιων, έρεισμάτων καί πηγών 
τών καθ’ έκαστα συστημάτων.

Κατά πιθανότατον λόγον ό άρχαιότατος τών γνω
στών πλανητών τοΰ καθ’ ήμάς συστήματος είνε τω
όντι ό Ποσειδών, μορφωθείς έν τώ ήλιακώ ίσημερινώ, 
καθ’ ήν περίοδον ό άεριώδης φακός τοΰ γιγαντείου 
τούτου άστέρος έξετείνετο μεχρις έκείνου. Μετά τόν 
Ποσειδώνα οί πλανήται λόγφ άρχαιότητος είσί κατα- 
τακτέοι ώς εξής· Ούρανός, Κρόνος, Ζεύς, ’Αστεροει
δείς, Άρης, Γή, 'Αφροδίτη καί Ερμής. Κατά τήν 
άρχήν ταύτην ήδύνατο τις έκ συγκρίσεως τεκμαιρό- 
μενος, άλλως, ή ώς έπραξεν ό Βυφών, περί τής σχε
τικής άποψύξεως τών άστέρων πραγματευόμενος, νά 
εύργ ίσως ότι, ώς πρός τό οίκήσιμον, οί άπώτατοι 
πλανήται, ύπερβαλλούσης καταψύζεως ένεκεν, εισιν 
όλως άνεπιτήδειοι πρός συντήρησιν συστήματος ζωής 
οίονδήποτε· άλλά τήν περί τούτου φροντίδα άφίεμεν, 
ώς είκο'ς, τοΐς περί τήν ίδανικότητα κατατρίβουσι τόν 
βίον θεωρητικοΐς.

Καί όμως έκ τε τής έκτάσεως καί τής διαθέσεως 
τών πλανητικών τροχιών άποκαλύπτονται θεωρίαι 
τινές, αίτινες θά ήδύναντο νά διαλευκανθώσι βραδύ- 
τερον, παρεξεταζόμεναι πρός τε τήν διάρκειαν τοΰ 
συστήαατος καί τήν προϊοΰσαν τών πλανητικών τρο
χιών μείωσιν, έκ τής άντιστζσεως τοΰ αίθέρος προ- 
κύπτουσαν. Γνωστόν τφόντι ότι ό κομήτης τοΰ Enke 
άπόλλυσιν έν διαστήματι τριών καί τριάκοντα περί
που έτών τό χιλιοστόν τής ταχύτητας αύτοΰ, ές ού 
δήλον ότι, εύκολώτερον ένδίδων ούτος είς τήν τοΰ 
Ήλιου έλξιν, προσεγγίζει άνεπαισθήτως πρός τόν ά- 
στέοα τούτον. Ή αύτή αιτία δύναται νά έπενέγκγ διά 
τοΰ μακροΰ χρόνου τήν πτώσιν τών πλανητών έπί τοΰ 
Ήλίου.1 Πολλοί δέ ήδη έζήτησζν κατά προσέγγισιν 
τόν χρόνον, δν ό αιθήρ, ό τής καταστροφής τών κό
σμων παράγων, θά έδαπζνα είς συμπλήρωσιν τοΰ άδι- 
ακόπου αύτοΰ έργου· άλλ’ οί προσδιορισμοί ούτοι το- 
σοΰτον δυσείκαστοι είσέτι τυγχάνουσιν, ώστε περιττόν 
ήγούμεθα τό περί τούτους ένδιατρίψαι έκτενέστερον.

’Επειδή δ’ άφ’ έτέρου οί δορυφόροι έλκουσι τήν 
καταγωγήν εκ τών πλανητών, ώσπερ ούτοι έκ τοΰ 
Ήλιου, άμφοτέρων ή διάρκεια τών τε πρώτων καί 
τών δευτέρων έξαρτάται όριστικώς έκ τής τοΰ Ήλι
ου· ίσως δέ ή θερμότης καί ή μαγνητική έπιρροή 

τούτου άρκοΰσιν αύται καί μόναι νά συντηρήσωσι τόν 
λύχνον τής ζωής έπί τής έπιφανείας πάντων τών 
ύποτελών αύτώ κόσμων. Κζτά τήν ιΐιθανήν ταύτην 
πεοίπτωσιν ή ζωή θά ήκτινοβόλει έν τώ πλανητικώ 
συστήαζτι τοσούτον χρονίως καί παρατεταμένως, ό
σον τό φώς θά έσελάγιζεν έν τώ προσώπφ τοΰ βζσι- 
λέως αύτοΰ. Τό άνζζητεΐν άρα τήν έποχήν τοΰ τέ 
λους τών σφαιρών έστί ταύτόν ένταύθα τώ άναζη- 
τεΐν τήν έποχήν τής τού Ήλιου άποσβέσεως. Άλλα 
μήν· έπειδή άπό τών άρχαιοτάτων παρατηρήσεων, 
ή τε θερμότης αύτοΰ καί τό φώς ούδαμώς ήλλοιώθη- 
σαν έπαισθητώ τώ τρόπφ, έκ τών προτέρων άρα δύ
ναταί τις διίσχυρισθήναι ότι έκατοντάδες αιώνων 
διαδεχθήσονται άλλήλους, πριν ή τά στοιχεία αύτοΰ 
άτονήσωσ.ν έπί τοσούτον, ώστε νά θορυβήσωσι τούς 
κατοίκους τής Γής καί τών άλλων πλανητών. Τφ- 
όντι δ’ ό τής ημέρας άστήρ ένέχει ίσως θερμότητα 
ούχί έλάσσονα τής τών 8 εκατομμυρίων βαθμών καί 
κατά τήν τού PoiSSOn θεωρίαν, ούχ ήττονζ τών ε
κατόν παρήλθον έκατομμύρια έτών μέχρις ού ή Γή 
άποβζλν) τούς τρισχιλίους βαθμούς τής θερμότητος, 
ήν είχε, καθ δν χρόνον ήν ροώδης, τοΰθ’ όπερ ίσοδυ- 
ναμεΐ πρός ένα βαθμόν άπωλείας έν διαστήματι 33 
χιλιάδων έτών. ’Αλλά μήν έπειδή αί ταχύτητες τής 
άποψύξεως έν ταϊς άνίσοις σφζίραις διάκεινται έν 
άντιπεπονθότι λόγφ πρός τά τετράγωνα τών διαμέ
τρων αύτών, ή δέ διάμετρος τού Ήλιου είνε δεκάκις 
καί εκατόν μείζων τής γηίνης διαμέτρου, πολλζπλα- 
σιασθέντος τού άριθμού 33,000 έπί τό τετράγωνον 
τοΰ 1 10 ήτοι έπί τό 12100 καί πολαπλασιασθεντος 
αύθις τοΰ γινομ.ένου έπί 8,000,000 άριθμόν εκφρκ 
ζοντα τούς πιθανούς βαθμούς τής τού Ήλίου θερμό
τητος, συμπεραίνοντες, προαγόμεθα νά πιστεύσωμεν 
ότι ή ζωή τοϋ Ήλίου πζραταθήσεται είσέτι έπί 
3,200,1'00,000,000,000 έτη. "Αν λοιπόν οί Ήλιοι 
θνήσκουσι, τόν βραδύτατον τΑν θανάτων ύπέχουσι 
κατά τήν τοΰ κ. Καρόλου Ριχάρδου έκφρασιν.

Άπό τοΰ χρόνου, καθ δν έζη ό William Herschel 
ή άνωτέρω σημειωθεΐσα περί τής κοινής καταγωγής 
τών πλανητών, ώς γόνων τού Ήλίου, κοσμ,ογονικη 
ύπόθεσις έφαίνετό κεκυρωμένη ύπό τής ένεστώσης θε
άς τοΰ ούρανοϋ τών νεφελοτήτων, ών τινες εφαινοντο 
κόσμοι μορφούμενοι. Ουτω δ’ ήδύνατο νά διαγνωσθή 
ή ηλικία τών δημιουργών τούτων εκ τού βαθμού τής 
συμπυκνώσεως, ήτοι τοΰ βαθμοΰ τής φωτιστικής δυ- 
νάμεως τής νεφελοειδούς ύλης, ώς διαγινώσκεται η 
ηλικία τών δένδρων δάσους τινός εκ τοΰ αριθμού 
τών έν τή βίβλφ σχηματιζομένων συγκεντρικών κύ
κλων. Τανΰν όαως φαίνεται ότι ή κύρωσις αυτή (ή— 
τις άλλως ούκ άναγκαία τυγχάνει) δέν δύναται νά 
θεωρηθή εύλόγως ώς τοιαύτη, καθόσον πάσαι αί νε- 
φελότητες φαίνονται ούσαι συναλίσεις άστέρων, ουχι 
δέ μάζαι άτμών ή κοσμικής ύλης. Καθόσον τά τη
λεσκόπια έγίνοντο ισχυρότερα, διεγνώσθη ότι αί αρ- 
χήθεν άδιάλυτοι νομιζόμεναι νεφελότητες, ένθα ο γυ
μνός οφθαλμός άπλώς διάχυτον διέκρινε φώς, ησαν 
μεμορφωμέναι έξ άθροίσματος άστέρων. Ούτω τά 
τοΰ λόρδου Ρός τηλεσκοπίαν έδειζεν έν τοΐς κοσμι- 
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κοϊς νε'φεσιν, άπερ ώς συστήματα έν μορφώσει, ύπε- 
λαμβάνοντο, μεγαλοπρεπείς Ήλιων σπείρας, ούχ ήτ
τον έςαστρατίτόντων τοΰ φωτίζοντος ήμάς ΊΙλίου 
καί, ώσπερ αύτός, πηγών βρυουσών φώς καί θερμό
τητα. Τήν νεφελώδη έπικληθείσαν ύπόθεσ.ν σπάνιοί 
τινες μόνον δέχονται σήμερον αστρονόμοι, τοσούτφ 
μάλλον, καθόσον τών ούρανίων τούτων αντικειμένων 
οντων τών μάλιστα άφεστηκότων, έξ όσων γινώ- 
σκομεν, τό φώς δέν θ’ άφικνείτο μέχρις ήμών, εί 
προύπέμπετο έπί μάζης διαχύτου, ούχί δ’ έξ άσ-τρω- 
δών εστιών.

Πλήν, τούτου γε ένεκα, ούδαμώς κωλύεται τό ύ- 
πολαμβάνειν εύλόγως πάντας τούς πλανήτας ώς δια- 
δοχικώ; άπό τοΰ Ήλιου έκπεφυκότας, ώς συνδεδε- 
μένους δεσμοί; άρρήκτοις μετά τής πηγής αύτών, 
παρά τήν γνώμην τοΰ Maillet καί τινων νεωτέρων, 
διατεινομένων, δτι άποσβεσθέντα τόν Ήλιον, ώς ά
χρηστον τοΰ λοιπού καταλιμπάνοντες πράγμα, θά 
έξεόίδρασκον άθρόοι πρός Θήραν νέου φιλοξένου Ήλιου. 
Πλήν, είτε διότι οί πλανήται, τής άντιστασεως τοΰ 
περιέχοντας ένεκεν, δπερ φαίνεται πληρούν τά μεταξύ 
ούράνια διαστήματα, άποβάλλοντες μικρόν κατά 
μικρόν τήν ιδίαν ταχυτήτα καί τήν κεντρόφυγα δύ- 
ναμιν, καταπίπτουσι διαδοχικώς, δπως καταποθώ- 
σιν εν τή πελωρίικ εστία τή έν τώ κέντρω τοΰ συ
στήματος φλεγομένη, είτε διότι αύτή ή εστία έξα- 
δυνατήσασα διά τοΰ μακροΰ χρόνου, άποσβεσθήσεται, 
πριν ή ημείς μέχρι; αύτής καταντήσωμεν, άταράχως 
δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν τό μέλλον τής άνθρω
πότητος εί; τήν διάρκειαν τών αστρονομικών χρό
νων. Οί ήμέτεροι αιώνες διέρχονται, ώσεί δευτερόλε
πτον, επί τοΰ άστρώου γνούμονο; καί ή ιστορία τής 
καθ’ ήμάς άνθρωπότητος έσεται πρόπαλαι έπιλελη- 
σμένη, καθ’ δν χρόνον τά. ύστατα τής Γής τέκνα θά 
ϊδωσι τήν οίκείαν πατρίδα τόν κίνδυνον τοΰ θανάτου 
ύπερχομένην.

Άλλ’ ένω περί τάς κινήσεις ταύτας ένδιατρίβομεν 
σκοπούμενοι, φρονοΰμεν δτι ή παράγουσα ταύτας έλ
λογος καί νοήμων αιτία δέν διάκειται παντάπασιν 
άποκεκρυμμένη. Άν έξ ενός, τών πλανητικών τρο
χιών άνεπαισθήτως περιστελλόμενων, οί πλανήται 
προσπελάζουσι κατά μικρόν πρός τό κέντρον, άν άφ* 
ετέρου ή παραγωγική δύναμις τοΰ φωτεινού άστέρος 
έξασθενουμένη άνεπαισθήτως διατελεΐ μειουμένη ήρέ- 
μα, τά διττά ταΰτα γεγονότα δέν είνε ένδεχομένω; 
αλληλένδετα καί δέν θά ήν τάχα νομού προνοητικού 
πόρισμα τό προσπελάζειν τήν οικογένειαν πρός τόν 
πατέρα, καθόσον ούτος προβαίνει γηράσκων ; ή, ά- 
κριβέστερον είπεΐν, δέν είνε πιθανόν δτι οί κάτοικοι 
τής ήλιακής οικίας προσεγγίζουσι τοσούτφ μάλλον 
προς τήν εστίαν καί τό φώς, δσον άσθενέστερ’ άπο- 
βαίνουσιν ή τε θάλπουσα τούτους θερμότης καί τό 
αύγάζον αύτούς ®ώ; ;

(Μ<Τ(χ;«ΓΤ.'σ9η ΝΙΚ. Κ. ΛΗΜΝΙΟΥ ϊχτρ.3 τή 10 Ί»ν- 
λιβν 1883. — ’Ey Άρτάκ,).
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ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΪ.
Την ίσχυράν μνήμην συνιστώσιν ή εύιχάθειοί, ή 

στεγανο'της καί ή περί τήν άνάμνησιν τών μεμαθη- 
μένων εύχέρεια. Άλλά τά τρία ταΰτα πλεονεκτή · 
μα να σπανίως άπαντώσι παρ’ ένι καί μόνφ άνθρώπω. 
Ό μέν λησμονεί άμα μαθών τ1., ό όέ μεθ’ ύπερμέτρου 
δυσχερείας αντιλαμβάνεται, άλλ’ είς αντάλλαγμα 
άείποτε ενθυμείται δσα άπαξ έμαθε- έτερος αδυνατεί 
νά ένθυμηθή άμέσως τοΰ παρελθο'ντος τήν άνάμνησιν.

Τοΰ κανόνος τούτου ύπάρχουσι καί έξαιρέσεις.
Μιθριδάτης ό Ζ', ό Εύπάτωρ καλούμενος, έγίνωσκε 

τά όνο'ματα συμπάντων τών στρατιωτών αύτοΰ. 
Έλάλει εύχερε'στατα δύο καί είκοσι γλώσσας καί δέν 
εΐχεν άνάγκην έρμηνέων, δπως διαλέγηται μετά τών 
πολυαρίθμων καί βαρβάρων σκυθικών καί καυκασια- 
κών λαών, είς τό κράτος αύτοΰ ύποκειμε'νων. Όθεν 
«ϊιά τής λε'ξεως Μεθριόάτης χαρακτηρίζονται συλλο- 
γαί γραμ,ματικών, λεξικών καί διατριβών περί γλώσ
σης. Τώ 1 506 ό Χριστόφορος Άδελουγγ έδημοσίευ- 
σε Μιθριόάτην ήτοι Παγκόσμιον των γ.Ιωσσών πί
νακα μετά τοΰ Πάτερ ήμών έν πεντακοσίαις διάλέ- 
κτοις- τώ δέ 1555 ό Κορράδος Γε'σνερος έδημ-οσίευσε 
Μιθριόάτην ήγουν περί τών όια^ορών τών γλωσσών.

Κατά τόν γράψαντα τήν Σεβαστήν 'Ιστορίαν Α’ί- 
λιον Σπαρτιανόν ό αύτοκράτωρ Άδριανός είχε τερα- 
στίαν μνήμην. 'Ανθρωπός τις, ού ή κεφαλή ήρχετο 
πολιουμε'νη, ήτεϊτο χάριν τινά παρά τοΰ αύτοκράτορος 
τούτου, άλλ’ ό Άδριανός ήρνεΐτο. Τότε ό άνθρωπος 
έβαψε τήν κόμην καί ήλθε πάλιν αίτούμενος τά αύ
τά. Άλλ’ ό Άδριανός άπεκρίνατο- «Ήδη ήρνήθην 
πρός τόν πατε'ρα σου». Ό Άδριανός όνομαστί προςη- 
γόρευε τούς άπαξ αύτώ γνωρισθε'ντας, πολλάκις δέ 
ένεθυμήθη τά ονόματα τών άπομάχων, οΰς είχεν ά· 
πολύσει. Άπεμνημόνευε δέ τά πλεΐστα ών άνεγίνω- 
σκε καί έν τφ αύτώ χρόνω ήδύνατο νά γραφή, νά ύ- 
παγορεύη καί τοϊς οικείοι; νά διαλέγηται- έγίνωσκε 
πρός τούτοις καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας τών 
δημοσίων άπολογισμών.

Κατά τόν Κικε'ρωνα ό ρωμαίος ρήτωρ Κόιντος Όρ- 
τε'νσιος διενοεΐτο άμα καί άπεμνημόνευε συνηγορίαν 
τινά, μηδέ μίαν λέξιν αύτής γράφων. Ούδεμία δέ 
παρατήρησις τών άντιπάλων έλάνθανεν αύτόν. ‘Ο 
Σενέκας λε'γει δτι ό Όρτένσιος ούτος παριστάμενός 
ποτέ έν μεγάλη καί μακρά δημοσία: αγορά άπεμνη- 
μόνευσε καί^κατά τάξιν είτα (ονόμασε τά πωληθέντα, 
μήτε τό όνομα έκαστου αγοραστού λησμονήσκς, 
μήτε τό τίμημα τής πωλήσεως; Συγκριθείσης τής 
άπαριθμήσεως αύτοΰ πρός τό βιβλίον τών έλεγκτών, 
ή άπαρίθμησις τοΰ ρήτορος ήλέγχθη άκριβής.

Έν όλιγίστφ χρόνω ό Θεμιστοκλής έξε'μαθε τήν 
περσίδκ φωνήν. Μια τών ήμερών προϋτεινέ τις αύτώ 
μνημοτεχνικήν τινα μέθοδον, άλλ’ ό Θεμιστοκλής ά
πεκρίνατο· «Προτιμώ νά μάθω τέχνην τινά, δι* ής 
νά λησμονώ δ τι άν θελήσω».

Ό τώ 1540 γεννηθείς φιλόσοφος Σκαλίγερος με- 
τέφρασεν έν μια καί εϊκοσιν ήμέραις τήν Ίλιάδα καί

’Οδύσσειαν. Άπαξ ίδών λέξιν ούδέποτε ελησμο- 
νει τήν έννοιαν αύτής. Μόνος έμαθε τήν άραβικήν, 
τήν εβραϊκήν, τήν συριακήν, τήν περσικήν γλώσσαν 
καί τάς πλείστας τών εύρωπαϊκών. Όρθώς ελάλει 
τρειςκαίδεκα διαλέκτους, άρχαίας τε καί νεωτέρας.

Τήν περί τάς γλώσσας ταχίστην ταύτην εύμά- 
θειαν έκέκτητο καί ό σφραγιδοφύλαξ Άγεσσώ, γινώ- 
σκων τήν λατινικήν, ελληνικήν, εβραϊκήν, άραβικήν, 
ιταλικήν, ισπανικήν, ποριογαλλικήν καί άγγλικήν 
γλώσσαν. Άγων τό πρώτον καί ογδοηκοστόν έτος 
έπέπληξέ τινα τών έαυτοΰ φίλων, άνακριβώς άπαγ- 
γείλαντα στίχον τοϋ Μαρτιάλου καί άπήγγειλε κατά 
λέξιν τό έπίγραμμα, καίτοι άπαξ καί μόνον δωδε
καετής ών άνέγνω τόν Μαρτιάλην.

Καί ό Ρενωβώρ, έσχατόγηρο; γενόμενος, ώςαύτως 
ένεθυμεϊτο πλείστους λατινικού; καί ελληνικού; στί
χους, οΰς άνέγνω νεώτατος. Άπήγγελλεν ομηρικά 
χωρία, ούδέ ιώτα παραλείπων, καίτοι άπό τεσσαρά
κοντα έτών δέν είχεν έπαναλζβει τόν ποιητήν.

Ό Ούγος Δονώ άπεμ.νημόνευεν τάς Πανδέκτας, 
ό δέ Λίψης ούδέ γραμμήν ήγνόει τών 'Ιστοριών τοΰ 
Τακίτου. Βιογράφος τις λέγει περί τοΰ Αίψη- «Έδέ- 
χετο ν’ άπαγγείλη κατά λέξιν άπαν τοΰτο τό σύγ
γραμμα τοΰ Τακίτου, προθύμως συναινών νά σταθή 
τις παρ’ αύτώ, κρατών έγχειρίδιον, δπερ νά έμπήξη 
είς τό σώμα αύτοΰ, έάν μή πιστώς άπήγγελλε τούς 
λόγους τοΰ συγγραφέως».

Καί ό Γάλλος δέ ίησουίτη; Μενεστριέρος είχεν εύ- 
ρεϊαν μνήμην. "Οτε τώ 1657 διήρχετο διά Λουγδού- 
νου ή τής Σουηδία; άνασσα Χριστίνη, ήθέλησε νά 
δοκιμάση αύτόν δθεν προςέταξε νά προενέγκωσι καί 
γράψωσιν ένώπιον τοΰ ίησουίτου τριςχίλίας παραδό
ξους καί κενάς έννοιών λέξεις. Ό Μενεστριέρος πά
ραυτα έπανέλαβεν αύτάς κατά τήν αύτήν τάξιν. Άλ
λά καί ό Σενέκας διηγείται περί έαυτοΰ δτι διςχιλία; 
λέξεις ασχέτους πρός άλλήλας άπεμνημόνευε καθ’ ήν 
τάξιν προεφέροντο.

Τινέ- τών βιογράφων άναφέρουσι τόνδε τόν λόγον 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. Συναντήσας τινι έν τοϊς δώμα- 
σι τών ανακτόρων, είπεν αύτώ- Δέν είσαι ύπηρέτης 
τοΰ Δουκός***; Τό ένόησα έκ τών χρυσών θυσάνων 
τών υποδημάτων σου, άτινα είνε ίόικά του». Άλ- 
V ^ρά γε τοΰτο άποδεικνύει μεγάλην μνήμην ;

'Ο έπί τε τεραστίκ μνήμη καί έπί παραδόξοις 
φρονήμασι περιώνυμος καταστάς Ιησουίτης Άρδουΐ- 
νος έκρίθη άξιος τούδε τοΰ έπιτυμβίου. «’Ενταύθα 
κεΐται ό μακαρίας μνήμης πατήρ Άρδουϊνος, άναμέ- 
νων τήνκρίσιν».

Β ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΜΑΖΔΕΑΧΧΙΚΠ ΘΕΩΡΙΑ.

Άφ ού έν γαστρί τής μητρός όιαπλασθη τό σώμα, 
ή έξ ούρανοΰ έρχομένη ψυχή είςέρχεται είς αύτό. Έν- 
όσφ δέ τό σώμα ζή, ή ψυχή οδηγεί αύτό. Όταν τό 
σώμα άποθνήσκη, μίγνυται τή γη, ή δέ ψυχή άνα- 
στρέφει είς ούρανούς.

Ή ψυχή έξαγνίζεται άνυψουμένη. Όσω δέ μάλλον 
άνέρχεται, τοσούτω·καί άποκαθαίρεται.

«Μάκρυνον τήν ψυχήν μου έκ τής έδρας τών κα
κών, λέγει εύχή τι;, καί θέ; αύτήν έπί τών ύψηλών 
όοέων». Αί εύχαί πάντοτε είνε άνιοΰσαι.

Ό άνερχομενο; τά όρη έγγίζει πρό; τόν Όρμοΰσδην 
ύλικώς, άρίστη δέ προςευχή είνε ή λεγομένη «επι 
κορυφή; ».

Έ2Ι 1Ξ3ΙΣ.
Έκδίδοντες σήμερον τδ τελευταίου Τεύ

χους τοΰ xV έτους τοΰ κόσμου, φέρομεν 
είς γνώσιν τών συνδρομητών, αναγνω
στών καί ανταποκριτών αύτοΰ δτι, ένεκα 
τυπογραφικών λόγων καί μεταρρυθμί
σεων, η έναρξις τί|ς έκδόσεως τοΰ Β' έτους 
γενήσεται κατα τδν προσεχή νοε'μβριον.

Παρακαλοΰμεν δέ τούς κκ. συνδρομη- 
τάς καί άνταποκριτάς ημών τούς μηπω 
έκκαθαρίσαντας τούς μετά τής Διευθύν- 
σεως λογαριασμούς αύτών ίνα πράξωσι 
τοΰτο άνευ άλλης αναβολής.

ΣΧΕΔΙΟΝ
συβτάσεως δεδασζα,λεεου έν Κων/πάλεε.

Πολύ; άπό τίνος γίνεται λόγος περί διδασκαλιστών 
καί διδασκαλείων καί περί τοΰ άδικήματο; τοΰ προς- 
γινομένου τοΐ; άποφοίτοι; τής Μεγάλης τοΰ Γ. Σχο
λής ααθηταΐ;, άνθ’ ών προτιμώνται είς τάς θέσεις 
δημοδιδασκάλων οί φέροντες πτυχία οίουδήτινος δι
δασκαλείου. Αληθώς, άπό τίνος χρόνου αί Έφορίαι 
τών καθ’ ήμάς σχολείων τών τε ίν τή πρωτευούση 
καί τών έν ταίς έπαρχιακαίς κοινότησι, ώς μόνον 
συστατικόν καλού διδασκάλου άπαιτοΰσι πτυχίον 
διδασκαλείου, παραλείπουσαι σχεδόν πάσαν έξέτασιν 
περί τής πραγματικής παιδεύσεως τοΰ μέλλοντος δι- 
δάξαι, τών ηθικών αύτοΰ προσόντων, τής πείρας, 
καί λοιπών άρετών. Τούναντίον δέ, παρορώσιν ή καί 
άποβκλλουσι πεπειραμένου; διδασκάλου; έγγηράσαν- 
τα; έν τή έφαρμογή τή; παιδαγωγικής, είδότας κάλ- 
λιστα τήν γλώσσαν αύτών, άνεπίληπτον άγοντας 
βίον, άλλά μή εύτυχήσαντας νά τιμηθώσι ό'ιά τοΰ 
νεωτερίζοντος τίτλου, δς θεωρείται σήμερον ή μόνη 
έγκυρος σφραγίς τής παιδαγωγικής έπιστήμ.ης. 'Ο
μοίως δέ θεωρούνται άναρμόδιοι νά καταλάβωσι τήν 
θέσιν δημοδιδασκάλου καί οί τής Μεγάλης τοΰ Γ. 
Σχολής απόφοιτοι, καθό μή φέροντες τήν όιάασκα- 
Ιιστικήν τα,ύτηι σφραγίδα, ένφ τούναντίον άναντίρ- 
ρητόν έστιν δτι οί έν τώ άνωτάτφ τούτφ έθν.κφ εκπαι- 
δευτηρίφ έκπαιδευόμενοι καταρτίζονται δσον ένεστι 
τελείως κατά τε τήν φιλολογίαν καί τά έπιστημο- 
νικά μαθήματα καί είσιν άρκούντω; ικανοί ίνα μετα- 
δώσωσιν ά; έλαβον γνώσεις. Ταΰτα δέ λέγοντες έν- 
νοοΰμεν έκείνου; τών μαθητών τής Σχολής, οΐτινες 
καί τήν εύφυίαν κέκτηνται καί τήν θέλησιν τοΰ νά
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έπωφελώνται τής παρεχομένης αύτοϊς πλούσιας καί 
επιμελούς διδασκαλίας, ούδο'λως δέ λανθάνει ήμάς 
δτι, ένεκα τού υπερβάλλοντας άτυχώς άριθμοϋ των 
συρρευσάντων εις τήν Μ. τοΰ Γ. Σχολήν μαθητών, οί 
άφυεΐς καί νωθροί καί άμ.ελεΐς σπουδασταί εύχερώς 
διαφεύγουσι τήν ήμερησίαν τοΰ διδάσκοντος έξέλεγξιν 
καί μένουσιν άτυχώς στάσιμοι ή προοδεύουσι βραδύ
τατα, τοΰθ’ δπερ άλλως τε συμβαίνει έν παντί σχο- 
λείω, διδασκαλεία» καί πανεπιστήμια».

Παραλείποντες, το γε νύ», τήν έξέτασιν κατά πό- 
σον έστίν επαρκής ή μή ό οργανισμός τών ίδρυθε'ντων 
ενιαχού τού Μράτους Διδασκαλείων καί βασιζόμενοι 
είς τήν επικρατούσαν γνώμην δτι ό διδάσκαλος τής 
δημοτικής ή αστικής σχολής οφείλει φε'ρειν πτυχίον 
διδασκαλιστού, προτείνομεν τοΐς άριιοδίοις σχε'διο'ν 
τι προχείρου καταρτισμού Αιδασκα.Ιείου εν Κωνσταν- 
τινουπόΑει, περιλαμβάνοντας τούς αποφοίτους μα 
θήτας πάντων τών ενταύθα γυμνασίων, τούς θέλον
τας ν’ άσπασθώσι το διδασκαλικόν επάγγελμα Κατά 
τό σχέδιον τούτο, ώς κατάστημα Δ'δασκαλείου δύ- 
ναται νά χρησιμεύσγ τό κτίριον τού έν Περαία Έλλ. 
Φιλολογικού Συλλόγου, δπερ άναμφιβο'λως άσμε'νως 
ήθελε παραχωρηθή ύπό τής συνελεύσεως τών μελών 
αυτού πρός έκπλήρωσιν τοιούτου πρακτικώς καί προ
φανώς ωφελίμου σκοπού. Οί καθηγηταί τής Μ. τού 
Γ. Σχολής καί οί τών έν Περαία Έλλ. Γυμνασίων 
παρακαλούμενω. ήθελον βεβαίως άναλάβει άνά δύο ώ
ρας διδασκαλίας καθ’ εβδομάδα έκαστος, επί μετρία 
αμοιβή, διδάσκοντες τήν θεωρητικήν διδακτικήν, 
τήν ειδικήν ήτοι έφηρμοσμένην διδακτικήν, τήν ι
στορίαν τής παιδαγωγικής, τήν παιδαγωγικήν, τήν 
κατηχητικήν καί ε’ίτι άλλο λυσιτελές τώ σκοπώ μά
θημα. Ό κύκλος τών ικαθηοιάτων τούτων δύναται 
κατ’ άρχάς νά περιορίζηται είς εν καί μόνον έτος, ού- 
δεμία δέ ύπάρχει αμφιβολία δτι, μαθηταί έφωδια- 
σμένοι διά γυμνασιακού απολυτηρίου, διακούοντες δέ 
τήν σειράν ταύτην τών μαθημάτων έν τώ Διδασκαλείο» 
τού Έλλ. Φιλολ. Συλλόγου θά ώσι κατά πάντα ικα
νοί δημοδιδάσκαλοι, οΰτω δέ θά τεθή τέρμα είς τό 
προσγινόμενον σήμερον τοΐς άποφοίτοις τών έν Κων- 
σταντινουπόλει γυμνασίων αδίκημα, δπερ άνωτέρω 
ύπεδείξαμεν.

Ή έτησία δαπάνη τού ούτω καταρτισθησομένου 
Διδασκαλείου δέν θά ύπερβή τάς διακοσίας λίρας, 
αΐτινες ύποθέτομεν δτι δέν είνε δυσχερές νά εύρεθώ- 
σιν, έάν μάλιστα όρισθή καί μικρόν τι ποσόν διδά
κτρων τοΐς είσαγαμένοις εις αύτό. Βαθμηδόν δέ, ε
παυξανόμενων τών πόρων, τό νέον διδασκαλεΐον κα- 
τασταθήσεται τελειότερον.

Τήν ιδέαν ταύτην διατυπούντες σήμερον έν όλί- 
γοις, έπιφυλασσομεθα νά έπανέλθωμεν είς ταύτην έκ- 
τενέστερον, έν τή ^πεποιθήσει δτι τό προτεινόμενον 
σχέδιον καί εύχερώς κατορθωτόν έστι καί τά μάλι
στα κοινωφελές.

Τώ παρελθόντι σαββάτω ηύλογήθησαν έν τφ πα
τριαρχικό» ναώ οί γάμοι τού κ. Ίω. Α. 'Ρικάκη υιού 
τού πρώην έν Έλλάδι ύπουργού κ. Α. 'Ρικάκη μετά 

τής δεσποινίδας Ελένης Σπ. Μαυρογένους πασσά, αρ
χιάτρου τής A. Α. Μ. τού Σουλτάνου. Τούς αρραβώ
νας έτέλεσεν ή Α. Σ. ό μητροπολίτης ’Εφέσου, τούς 
δέ γάμους ή Α. θ. Π. ό οικουμενικός πατριάρχης, 
παραστάντος ώς φίλου τού κ. Σπ. Μαυρογένους πασ- 
σά καί τού μακαριωτάτου πατριάρχου τών 'Αρμενίων 
κ. Ναρσή, τών σεβ. αρχιερέων Ήρακλείας, Νικομή
δειας, προέδρου Νίκαιας. Ίωαννίνων, Νεοκαισαρείας, 
Άγκυρας, προέδρου Διδυμοτείχου, Βιζύης, Γρεβενών, 
Χαλεπίου καί Καρπάθου, τού Μ. λογοθέτου Στ. Άρι- 
στάρχου, τού συμβούλου τής αύτ. ρωσσικής πρε
σβείας κ. Όνού, τού Α’ γραμματέως τής Β. έλλ. 
πρεσβείας κ. Μ. Παπαρρηγοπούλου καί πολλών έπι- 
λέκτων συγγενών καί φίλων τών νεονύμφων, μετά 
τών οικογενειών αυτών, παρανύμφου όντος τού έξοχ. 
κ. ’Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή πασσά. Μετά τήν ίεράν 
τελετήν ή Α. Θ. Π. μετά τής Α. Μ. πατριάρχου τών 
τών Αρμενίων κ. Ναρσή καί τών σεβ. αρχιερέων καί 
τών λοιπών προσκεκλημένων ανήλθον είς τήν μ,εγά- 
λην αίθουσαν τών πατριαρχείων, ένθα οί νεόνυμφοι 
έδέξαντο τάς συγχαρητηρίους εύχάς καί προσρήσεις 
τής Α. θ. Π. καί πάντων τών κεκλημένων. Κατά 
τήν τελετήν παρίστατο ικανόν πλήθος λαού έν τώ 
ίερφ ναώ.

— Τή κυριακή ή Α. Θ. Π. ηύλόγησεν έν τή έν 
Νεοχωρίφ οικία τού κ. Εύστ. Εύγενίδου τούς γάμους 
τού κ. Λεωνίδου Λαμπρινούδη διακεκριμένου μέλους 
τής έν Λονδίνω ομογενούς κοινότητος μετά τής δε
σποινίδας ’Ιουλίας Π. Σεκιάρη, τούς αρραβώνας εύλο- 
γήσαντος τού σεβ. μητροπολίτου Νικομήδειας. Με
ταξύ τής έκλεκτής χορείας τών προσκεκλημένων διε- 
κρίνοντο οί έξ. πρεσβευταί 'Ρωσσίας, ’Ιταλίας, καί 
Ελλάδος. ζ’ΕκκΑ. Ά-Ιήθεια).

'Ο ζωμ-ος τής σταφυλής.

Εύοϊ, εύοϊ, Βάκχε, ώ Ίακχε.

'Αμα π.Ιάσας τήν γήν ό Κρονίων, 
τους επαίνους διφών και το κΰδος, 
προσεκά.ίει δαιμόνων παν είδος, 
καί άπεπτη, τό δόγμα μηνύων, 
τά πτερά ό τής Μαίας τανύων.

Πανταχού παρευθύς διεδόθη 
τό καινόν. Τις καρδία ου πάΛ.Ιει; 
Συνωθούνται μικροί και μεγάΑοι. 
Οί θερμοί νυν αμείβονται πόθοι, 
νυν τό θέσφατον παν επΛηρώθη.

Καί ό Άναξ φαιδρός των αιθέρων,
— ιιΠάντας έκραζα, .Ιεγει, ΐδέτε

τών κα-Ιών εύπειθοΰντες αϊνέται.»— 
Καί τηνχείρα τιθείς δι" άστέρων, 
τό περίί.Ιημα ήρξατο αϊρων.

Χρυσοί μου πο.έυέ.Ιαιοι, έχύθηκε τό .Ιάδι 
'Οπού σάς έδωκ’ ό θεός, 
Κ’ ό χρυσοφώτ^στος ναός 
Έμεινε στο σκοτάδι.

Τή φ.Ιόγα σας έφύσηζε, τα.Ιαίπωρα, εκείνη 
Ή φοβερή αναπνοή 
Όποϋ φυσά κάθε ζωή 
Καί κάθε φώς το αβύνει.

Ξεχάστε, ’μάτια, τή θωριά άχ! τής γ.Ιυκιάς ημέρας 
Καί τον παγκόσμιο φανό 
Π’ άνάβγεται κάθε πουρνό 
Καί σβύνει κάθ’ εσπέρας.

Ξεχάστε τάςρα τ ουρανού, τήςνύχτας τήν.ΙαμπάΑα! 
Αέν θέ νά διήτε πιά ζανα 
θά.Ιασι α, δάση καί βουνά, 
“Ανθη καί πρασινάδα.

Κ’ εκείνου δέν θά διήτε πια τήν ζωντανή εικόνα 
Όποΰ τον -Ιέν ανατο.Ιη 
Κ’ οπού φορε'ι τό φως στο.Ιή 
Καί τήν αυγή κορώνα.

Για τον τυφΛό ποΰ σέρνεται κ’ είνε στον κόσμο βάρος 
Ό κόσμος είνε ζενιτεια 
Καί ή ζωή ολονύχτιά 
Ποΰ ι/τά.1.ίει μόν’ ό χάρος.

Ό μαύρος ! μέσ’ στά σκοτεινά μέ τ’ απλωμένο χέρι 
Σαν τό ζητιάνο περπατεί, 

“Ομως δί θέ.ίει τι ζητεί 
Κανένας δέν τό ξέρει.

Τόν οίκτό του Ηιχ'° ό χόσΒο^'α τοϋ 
Μ’ αυτός θέ.ίει ψυχικό, 
Μόν’ ένα χέρι φι.άκό 
Τό χέρι του νά σφίξη-

Μή όίχνετ’ οίκτο στή if-υχή τήν παραπονεμένη 
“Ισια μ εκείνον, χριστιανοί, 
Τόν ά.1.ίο πόνο ποΰ πονεϊ 
Κι ό οίκτος τόν βαραίνει.

Τόν οίκτον μόνον τοΰ θεού ό άτυχος γυρεύει- 
Ένα ποτήρι καθαρό 
’Απ’ τής αγάπης τό νερό
Έδώ στήν γή ζητεύει ·<

“Αχ ! τό ουρανοστά.1ακτο αυτό πιοτό στον ξένο- 
Ποτές ποτές δέν θά δοθή, 
Μήτε σέ στήθος θά χυθή 
Ξερό καί μαραμένο.

“Ω άν δέν είναι ό τυφ.Γος άκόμα πεθαμένος 
Τό μνήμα του είν πμ> πικρό, 
Γιατί ζουΑεύει τόν νεκρό 
Ό ζωντανός θαμμένος.

θαυμασμός γενικός έξερράγη. 
Πας έπήνει ή μέγας ή νάννος. 
"Ο,τι εργον χειρών μεγιστάνας 
θαυμασμόν γενικόν συνεπάγει. 
Τών ποιμνίων ήγοΰνται οί τράγοι.

Π.Ιήν έν μέσω τοσ ούζων επαίνων 
ζένος αίφνης ακούεται στόνος, 
καί κατήγορος ΐσταται μόνος 
ό τοΰ μώμου θεός ό μιαίνων 
παν κα.Ιόν, και παντί χα.Ιεπαίνων.

__ «’£2 έρίγδουπε Άνα τών δ.ΐων, 
εκφωνεί, σοί άρμοζουσιν αίνοι, 
τό σόν εργον π.Ιήν καί πως χω.Ιαίνει. 
Τον όξύν κατακράτησαν χό.ίον 
φί.Ιων κρείττων είμί άμφιθό.Ιων».

Τάςόφρΰς ό τής Ρέας συσπάσας, 
τάς κοσμούσας τό .Ιύγκειον όμμα, 
σείει τότε τ’ όΛύμπιον δώμα, 
σείει όρη, ξηράς καί θα.Ιάσσας, 
κόσμων δράκας τινάς καταθ.Ιάσας.

Καί στραφείς πρός εκείνον—«Σύ ·ία^ει, 
επιτάσσει, π.Ιήν .Ιά.Ιει συντόμως».— 
Καί τών ύθ.Ιων κατάρξας ό Μωμος, 
πονηρώς παν τό εργον προσβάΑΙει.
1Ηκροώντο σιγώντες οί α.1.ίοι.

-ΓΙδού, Ζεΰ, εκφωνεί, πού ήττήθης.
Τοΰ θνητού τόκραιίον έμπ.Ιήσας 
ιδεών, καί τάς φρένας δωρήσας, 
χοΰ αυτών τήν κατόπτευσιν τίθεις ;
Ποΰ θυρίς τις; ’Αμάρτημα .Ιήθης».—

Κ’ έδρενθύετο π.Ιήρης^ έ.1πίδος· 
άΑΙ’ ωμώς ό πατήρ άποβ.Ιέψας,

—« Βάκχε, σπεΰσον, χ.Ιωράς, κράζει, δρψας 
σταφυ.Ιάς. Ό ζωμός όν σύ δίδως 
π.Ιηρωσάτω τήν θέσιν θυρίδας».—

Πρός τήν γήν τά πτερά κατευθύνει 
παρευθύς ό γ.ίευκόχριστος δαίμων, 
παροινών, καί κωμάζων, καί τρέμων.
Έρινύσ τις, ω Μώρε, σ εκινει 
Έν Ό.Ιύιιπω τή ωρα εκείνη, m ί . .1 Γ· ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Τυφλοί τταράποτον.
Τίκ.ίαΐτε ’μάτια δύστυχα ; τόσον καιρό δέν φτάνει 

Όποϋ ποτίζετε τή γη;
Είδετε πόνο ή π.ίηγή
Μέ δάκρυα νά γιάνη ;

Ύπνο δέν βρίσκει μια στιγμή τόμαύρο β.Ιέφαρο σας. 
"Υπνος σας είν’ ό στεναγμός, 
Προσκέφα.Ιό σας ο καύμος 
Και κ.Ιάμα τ’ όνειρό σας.
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Λωρίζ* ?'ωρΐί τό άστρο τον μαραίνεται χαι σβύνει 
Καί κάθ’ έΛπίδα καί χαρά 
Μέ τον θανάτου τά φτερά 
Σκεπάζεται κ’ εκείνη.

Πάρτε τον ύπνο σας, φτωχά, ώς που νά σας ζυπνήση 
Την ώρα την υστερινή 
Τοϋ ΆρχαγγέΛου ή φωνή 
Για τη μεγάΛη κρίσι.

Ίσως εκείνος ό ιατρός εκεί σας έΛεήση 
Πώκαμε τον τυφ.Γο νά dip 
Με άγιο νάμα καί μέ γή 
Στοϋ ΣιΛωάμ τη βρύσι.

Μόνον εκεί σ' την ποθητή εκείνη κατοικία 
’Εκεί ν’ ή άδοΛη χαρά, 
Έκει αγάπη καθαρά 
Κι' αΛηθινή φιΛία.

’Εκεί ν’ τό φώς παντοτεινό κΐ όΛόχρυσος ό βίος 
Κι ό ουρανός είναι ναός, 
Όπου άγγεΛικός Λαός
Θά ψάΛΛη αιωνίως. **

Γιάντες.

Τά χείΛη της θαρρείς, γεΛοϋν.
Τά μάτια της, Λές, κ.Ιαΐνε.
Τά νιάτα της, μοσχοβοΛοϋν.
ΤριανταφυΛΛιά την Λένε.

Κοντά μου τρέχει με χαρά 
Με γιάντες εις τά χέρια. 
Μέ δύο μάτγα φΛογερά. 
Σάν τοϋ ο’υρανοϋ τ' αστέρια.

Καί Λέγει «Τράβα μιά φορά 
Κ’ άπό τους δυ’ οποίος χάση 
Θά τό φωνάζη φανερά 
’Στον κόσμο νά γεΛάση».

Τραβώ, καί «μέτρα άν 'μπορής
— Τής Λέγω—τά κομμάτια».

—«Τό ξεύρω*—μ’ άπαντα. — θαρρείς 
ΚΛειστά πώς έγω μάτια ; »

Καί Jjjo όΛόμαυραις ματιαίς 
Τά μάτια μ’ άντικρύζουν.

« Πονώ, —φωνάζω —σαϊτιφύς 
Τά στήθια μου ζεσχίζουν».

Σάν είδε πώς ποΛυ πονώ
Μέ δίδει την καρδιά, της· 
Κ’ έγώ τό γιάντες Λησμονώ, 
Πετώ ’στην άγκαΛιά της,

Τό δώρο πέρνω μέ φιΛιά· 
Τό στήθος μου σπαράζει'

Κ' ή πονηρή τριανταφυΛΛιά 
«Σ' έγέΛασα» φωνάζει.

»Σ’ έγέΛασα! μέ σιωπή 
τι’Επήρες τήν καρδιά μου, 
»Χωρίς τό στόμα σου νά πη 
«Τό ξεύρω, 'ς τά φιΛμά μου».

«ΚαΛά,—τής Λέγω φανερά,
"Άν θέΛης, έρωτονμε'
Άπό τους δυό μας μια φορά 
Ποιος κέρδησε να Ιδοϋμε».

Ενδημος.

Άποδήμο»
χαίρειν

Απόδημε τί πρός ήμας, 
άν ούτω θέΛεις νά καΛήσαι;

Κρυπτόμενος μή τάχα μή 
ενρήμων ποιητής δέν είσαι ;

Τί όπισθεν νεφέΛης άν
ό Φοίβος τάς ακτίνας κρύπτη;

Καί ούτω μή θερμώς τό πάν 
τήν δύναμιν του δέν κηρύττει ;

Ο Κόσμος ήδη σέ γνωρίζει 
κι’ ύ’υδόΛως είσαι άφανής 

>κι άν δέν φανης.
Γ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

’Άρτεμις Άποδήμω
χαίρειν

Μορφώ τό πάγος κ’ ένδον φΛόβ
Πϋρ δ’ αϋ πυροί με καν πυρώ.

ΑόΛος οϋδόΛως, συ δ’ εί τρώζ, 
Τάχα κεν δεϋρο καί πειρώ.

Γ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τφ ΝΑ', τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 362. αίνιγμα.—ΆδεΛφοί, ΑεΛφοί.
Άρ. 363. » —Όνομα.
Άρ. 364. » —ΚαθέκΛα.
Άρ. 365. » —’Επιμενίδης.
Άρ. 366. Charade.- Rame.
Άρ. 367. λεξιγριφος. — Βήμα.
Άρ. 368. γρίφος.—Τέχνη καί επιστήμη 

είσίν οί δύο τών επινοήσεων τοΰ πνεύμα
τος έκτελεσται.
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