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II ΧΙΩΝ.

1.1 ]τι έλεγεν είς τήν Χιόνα: 
^ (C Διατί δέν μένεις είς τα νεφε

λώδη βουνά σου;
cc ‘ 11 παρουσία σου μας λυπ ε ί, και μας κρύπτει 

τήν θέαν του πρασίνου χρώματος τής χλόης, τήν 
οποίαν Ιφείσθη τό φθινόπωρον.

cc Σέ ένδον σκοτίζουσαν τόν κυανουν ουρανόν 
6 δέ κόσμος έξ α ίτ ια ς  σου κατέστη ύπέργηρως 
κ α ί μέ κόμην έκ τής λύπ η ς  λευκανΟ εΐσαν.

ο: ΑΙ πεδιάδες άποβαίνουσιν είς τόν όρίζοντά 
μας μελαγχολικαί, οΐ δέ κλάδοι τών δένδρων 
μας θλώνται υπό το βάρος σου.

c Οί κόρακες σέ αγαπούν, διότι καΟωραΐζεις 
τά κατάμαυρα αυτών πτερά, οταν πετώσιν υπό 
τόν ερημικόν ουρανόν άλλά τό μικρόν πουλίον 
σέ καταράται, επειδή κρυόνει επί τών κλάδων, 
ρή γνωρίζον που νά σταθγ».

cc ‘Ο οδοιπόρος σέ καταραται, διότι έκρυψες 
τήν όδόν, ήν οφείλει νά βαδιστή, καί διότι βλέ
πει λευκά φαντάσματα περιτρέχοντα τούς αγρούς.

α: Διατί μάς καταδιώκεις καί εντός αυτών τών 
πόλεων, ρίπτουσα τόν λευκόν πέπλον σου καί 
επ ’ αυτής τής οξείας στέγ/.ς τών οικιών μας;

<c Οί μ αβητα ί σέ συνβ λ ίίο υσ ι μέ τά  νεναρκω- 
μένα δάκτυλά  τω ν εις τούς δρόμους, κατασκευα. 
ζοντες διά τώ ν συντρ ιμμάτω ν σου όπλα πόλεμου.

α: Κακεντρεχή παιδία σέ σκληρύνουσι μέ τά 
ποδοκτυπήματά των, οπως σέ καταστήσωσι π α . 
γίδα έπ ι τής οδού τρέμοντος γέροντος καί κλο- 
νιζομένης γυναικός.

α: ‘Ο Θεός δμως, πρός τιμωρίαν σου, θέλει βρέ
ξει επί τέλους ή θέλει καταφωτίσει τό παν διά 
τού ήλίου Του, καί τότε ήλάμψ ις σου άφανισθή- 
σεται έν τώ βορβόρω τών 5υάκων.

α: θέλεις παρέλΟει ταχύτερον τού άνθους, κρύ-' 
πτουσα ύπό τά θέλγητρά σου μόνον τό ψύχος 
τού θανάτου.

<t Έγώ σέ μισώ, καθότι ή μήτηρ μου δέν μέ 
αφήνει νά έξέλθω τής οικίας, σέ θεωρώ δέ ώς 
σά£ανον τής νεναρκωμένης ύπόν τήν παγετώδη 
αύραν φύσεως. jo

‘II δέ Χιών άπήντησεν είς τό παιδίον ούτως: 
ο: Αίέλαφραί νιφάδες μου περιίπτανται είς τόν 

αέρα ώς λευκών άνθέων βροχή, ύπό τού /ειμώ- 
νος στελλομένη.

<γ Οί ποιηταί έξεθείασαν τήν παρθενικήν λαμ
πρότητά μου καί μέ παρυ>μοίασαν μέ πέπλον με- 
μνηστευμένης νεάνιδος, προπαρασκευαζομένης είς 
τόν διά τό προσεχές έαρ υμέναιον.

α: Οί γεωργοί χαιρετίζουσι χαρμοσύνως τήν 
αίσίαν άφιξίν μου· εύλογούσι τήν γονιμοποιόν 
"ής γής θερμότητα καί τά τού θέρους σπαρτά, α- 
τινα προφυλάττω διά τής αφθονίας μου.

<r Τέκνον, ό νεανικός νους σου επιζητεί μόνον 
τήν διασκέοα'-ιν, καί τά μόλις άνοιχθέντα όμμά-



τιά  σου δέν βλέπουν τήν ωφέλειαν τών έν τώ 
κόσμω πραγμάτων.

cc Έρχομαι, διότι 6 Θεός μέ στέλλει· ή δέ μή
τηρ σου Οά σοί είπε βέβαια, δη  παν δ,τι Ε κε ί
νος έδημιούργησεν είνε καλόν.

« Είμαι ό εξαίσιος στολισμός του χειμώνος, 
καί ή αγαθοεργός φύλαξ τών ύποσχέσεο)ν του 
έαρος.

(C Χωρίς εμού ό πρόωρος παγετός ήθελε φο- 
νεύσει τόν καρπόν τον κατά Ιούνιον φυόμενον, 
καί παγώσει τόν χυμόν τών κλάδων, τών με),- 
λόντων νά βλα στήσω σι φύλλα.

cc Μή μέ καταράσαι, διότι άφρονές τινες νεα
νίσκοι μέ προορίζουσιν είς πόλεμον. — Μακάρια 
τά έθνη εκείνα, ατινα ήθελον μά/εσΟαι μέ χιο- 
νίνας σφαίρας, καί τών όποιων ή έχθρα ήθελε 
διαλυΟή τόσον τα/έως όσον καί τά όπλα αυτών.

Μή μέ καταράσαι, εάν κακεντρεχή τινα πα ί- 
δία επιβουλεύονται δι* εμού τούς άδυνάτους, κα
θότι, επειδή παν πταίσμα συνεπάγεται καί τήν 
τιμωρίαν του, Οά καταλυπήσω ποτέ τάς καρδίας 
το>ν, όταν όλισΟήσωσι καί πέσωσιν αί μητέρες
αύτών.

(C Τέκνον, τό καλοκαίρι ον Οά έγίνετο ήττον 
λαμπρόν, εάν ό χειμών έγίνετο ήττον οχληρός. 
"Οταν οέ μόλις ανοίγουν τά άνθη καί βλέπετε αυ
τά ύποαειδιώντα πρός υμάς, τ ις  ενθυμείται τήν
έοήαεοον βασιλείαν μου;
* ‘ Ν. I. Π.

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

αρά γε τής Νυσσίας ή αληθής προ- 
αίρεσις ποία ήτο; Είχε τωόντι παρατηρήσει τόν 
Γύγην, υτε άμφότεροι συνηντήΟησαν πλησίον 
τών Βάκτρων, καί φυλάξει τού νέου λοχαγού ά- 
νάμνησίν τινα είς γω νίαν άποκεχωρισμένην τής 
ψυχής, όπου αί τιμιώτεραι γυνα ίκες πάντοτε 
φυλάττουσί τ ι κεκρυμμένον; ‘11 επιθυμία τής έκ- 
δικήσεως τής τιμής αυτής έκεντάτο άρά γε άπό 
άλλην τινά επιθυμίαν μυστικήν, καί, άν ό Γύγης 
δέν ήτο ό ωραιότερος νέος τής Ά σ ίας, ήΟελέ πο
τέ έπιμείνει νά δείξτ) τόσον ζήλον διά τήν τ ι 
μωρίαν τού Κανδαύλου, διά τόν άπλούν λόγον 
ότι ούτος έβεβήλωσε τό Ιερόν τού γάμου; Τού
το είνε ζήτημα δυσδιάλυτον, μάλιστα μετά πα- 
ρέλευσιν χρόνων τρισχιλίων, καί μ’ όλον ότι έ- 
συμβουλεύθημεν τόν ‘Ηρόδοτόν» τόν ‘Ιΐφαιστίωνα,

τόν υλάτω να , τόν ΔοσίΟεον, Αρχίλοχον τόν Πά- 
ριον, ‘Ησύχιον τόν Μιλήσιον, Πτολεμαίον, Εύ^ο- 
ρίωνα, καί πάντας όσους πολλά ή ολίγα είπον 
περί Νυσσίας, Κανδαύλου καί Γύγου, δέν ήδυ- 
ν ήθη μεν όμως νά συμπεράνωμεν συμπέρασμα βέ
βαιον ! Μετά τόσους άγώνας, ύπό τά ερείπια τό- 
σων βασιλειών κατεστραμμένων, ύπό τήν τέφραν 
τόσων εθνών αφανισμένων, νά άνιχνεύστι τις 
πράγμα ούτωσί αμφίβολον είνε έργον δυσκα- 
τόρΟωτον, άν όχι άδύνατον.

Ιό βέβαιον είνε ότι τής Νυσσίας ή άπόφασις 
ητο άμετάτρεπτος· ή δολοφονία εκείνη είς αύτήν 
έφαίνδτο έκπλήρωσις χρέους Ιερού. Τά βάρβαρα 
έθνη έπι ο άλλου σι θάνατον βέβαιον είς τον κατα- 
λαοόντα γυνα ίκα  γ υμ νή ν  ή βασίλισσα λοιπόν 
επραττε κατά τόν καΟιερωμένον τούτον νόμον 
μόνον, επειδή ή ΰβρις έγένετο έν τώ  κρύπτω, έ
μελλε καί ή έκδίκησίς νά έπιβληΟτ, όσον τό δυ
νατόν κρυφίως. ‘Ο κατ’ εντολήν συνεργός τού 
εγκλήματος, έγίνετο δήμιος τού έντολέως, καί 
ή τιμωρία έπήγαζεν ές αύτού τού εγκλήματος. 
‘Π χείρ έμελλε νά τιμωρήσ?] τήν κεφαλήν.

Τά μελανοβαφή ανδράποδα κατέκλεισαν τόν 
Γύγην είς σκοτεινήν γω νίαν τού παλατιού, όθεν- 
ήτο άδύνατον νά φύγτρ ή νά άκουσΟίρ κραυγάζων.

Ί^κει διετριψε το υπόλοιπον τήςήμέρας, σκλη- 
ρώς κατατρυχόμενος, κατηγορών τάς ώρας διά 
τήν βραδύτητα καί διά τήν ταχύτητά των επ ί
σης· τό έγκλημα, τό όποιον έμελλε νά έκτελέ- 
σϊ), μ’ όλον ότι αυτός τρόπον τ ινά  έγίνετο ά
πλούν ό'ργανον ύποχωρών είς άνάγκην άναπόφευ- 
κτον, κατεσκότιζε καί συνετάραττε τον νούν του. 
"Αν έκ περιστάσεως άπροόπτου τό ξίφος του ά- 
πετύγχανεν; άν ό λαός τών Σάρδεων έπανίστατο 
0 έλων νά έκδικήστ) τόν θάνατον τού βασιλέως 
του; Τοιαύτα διελογίζετο ό Γύγης φρονίμως, εί 
καί άνωφελώς, προσμένων τήν ώραν, καθ’ ήν έ . 
μέλλον νά τόν σύρωσιν έκ τής φυλακής του κα ί 
νά τόν φέρωσιν είς τόν τόπον, όΟεν δέν έμελλε 
νά έξέλΟτρ, είμή δολοφονήσας τόν αύΟέντην του.

Τέλος πάντων ή πλουμιστή νύξ άνέπτυξε τόν 
άστεροειδή πέπλον της έπ ι τού ουρανού, καί σκό
τος περιεκάλυψε τήν πόλιν καί τό παλάτιον. 
Βήμα σιγαλόν ήκούσθη· γυνή  κεκαλυμμένη ε ί- 
σήλΟεν είς τό δωμάτιον, έλαβε τόν Γύγην έκ τής 
χειρός καί τόν ώδήγησε διά τών σκοτεινών διό
δων καί τών λαβυρινθωδών στοών τού βασιλικού 
παλατιού μέ τόσην ασφάλειαν, ώς άν προηγου
μένου δούλου λαμπαδηφόρου.

‘II χείρ, ή κρατούσα τήν τού Γύγου, ήτο ψυ
χρά, απαλή καί μικρά· πλήν οί λεπτο ί έκείνοι 
δάκτυλοι τον συνέσφιγγον φοβερά, ώς δάκτυλο».

ειδώλου χαλκοτύπου, διά θαύματος εμψυχωμένοι. 
Θέλησις άκαμπτος καί αδυσώπητος ύπεστήριζε 
τήν π ίεσ ιν εκείνην, τήν άδιάκοπον καί όμοίαν σι
δηράς λαβ'ίδος, τής οποίας ούδείς δισταγμός τής 
κεφαλής ή τής καρδίας μεταβάλλει τήν Ολίπτικήν 
δύναμιν. ‘Ο Γύγης, νικημένος, καταβεβλημένος, 
ήφανισμένος, ύπεχώρει είς τήν δεινήν ταύτην έλ- 
ξιν, ώσεί άπό τόν ισχυρόν συρόμενος βραχίονα
του πεποωυ,ενου.I ι

Ά λ λ ' οίμοι! ποτέ δέν ήθελεν επιθυμήσει νά 
λάδν, κατά πρώτον τήν ώραίαν έκείνην βασιλι
κήν χείρ α, ή τις τώ προσέφερε τό ξίφος καί τόν 
ώδήγει είς τόν φόνον διότι αύτή ή Νυσσία ή
το ή έλΟούσα νά παοαλάβ/ι τόν Γύγην, καί νά 
τόν φέρη είς τόν τόπον τής ένέδρας.

Λόγον δεν άντήλλαςαν τά άπαίσια πρόσωπα, 
πορευόμενα έκ τής φυλακής είς τόν γαμικόν θά
λαμον.

‘II βασίλισσα έλυσε τούς Ιμάντας, άνεσήκωσε 
τόν μοχλόν τής Ούρας καί έτοποθέτησε τόν Γύ
γην όπισθεν τού ενός φύλλου, καθώς ό Καν- 
οαύλης τήν προτεραίαν. ‘ II δέ έπανάληψις αύτη 
τών αύτών πράξεων, μέ σκοπόν τόσον διάφορον 
γίνομένη, έλάμβανε χαρακτήρα λυπηρόν καί ά- 
παίσιον. ‘11 έκδίκησίς ήδη έπάτει τά ίχνη τής 
ύβρεως, ή τιμωρία καί τά έγκλημα διήρχοντο 
τήν αύτήν όδόν. ΧΟές ήτο ή σειρά τού Κανδαύ
λου, σήμερον ή τής Νυσσίας, καί ό Γύγης, ό 
συνεργός ούτος τής ύβρεως, έγίνετο ταύτοχρό. 
νως συνεργός καί τής τιμωρίας· είχε χρησι
μεύσει είς τόν βασιλέα διά νά άτιμάσγ| τήν βα
σίλισσαν, ήδη Οά έχρησίμευεν είς τήν βασίλισ
σαν διά νά φονεύστρ τόν βασιλέα, ενοχοποιούμε
νος έξίσου καί άπό τήν κακίαν τούτου καί άπο 
τήν αρετήν έκείνης.

Τού Μεγαβάλου ή Ουγάτηρ έφ αίνε το αίσθανομένη 
χαράν άγρίαν, εύχαρίστησιν θηριώδη, διότι μετε- 
χειρ ίζετοτά αύτά μέσα, τά όποια καί ό βασιλεύς, 
καί διότι έστοεοε πρός όφελος τού φόνου τά προου-i t  I ι I t ι
λακτικά μέτρα τής άσέμνου όρέξεως εκείνου!

<c ΙΙάλιν τήν έσπέραν ταύτην θέλεις μέ ίοει 
άποβάλλουσαν τά φορέματα ταύτα, τά οποία 
παντάπασι δέν άρέσκουσιν είς τόν Κανδαύλην 
τό θέαμα τούτο θέλει σέ βαρύνει, είπεν ή βα
σίλισσα μέ τόνον πίκρας ειρωνείας, επί τού κα
τωφλιού τής Ούρας ίσταμένη· επί τέλους θέλεις 
άηδιάσει βλέπων με. »

Καί γέλως σαρδώνιος προσπεποιημένος συνέ- 
στειλε μίαν στιγμήν τά ωχρά χείλη της· έπει
τα , σοβαρά πάλιν καί απαθής, έπανέλαβε: 

cc Μή φαντασθ^ς νά φύγτ,ς καί πάλιν ώς καί 
π ρ ιν  ήξεύρεις ότι εχω τήν δρασιν οξείαν. Πα

ραμικρόν άν κινηθ^ς, εξυπνίζω τόν Κανδαύλην, 
και περιττόν νά σοί είπω ότι δυσκόλως ήδύνασο 
νά έξηγήστ,ς τ ί ζητείς εντός τού βασιλικού θα
λάμου, όπισθεν τής Ούρας, μέ τό ξίφος άνά χ ε ί .  
ρας. "Αλλως τε , οί Βακτριανοί μου δούλοι, τά 
βωβά άνδράποδα, τά όποια προ ολίγου σέ κα- 
τέκλεισαν, φυλάττουσί τάς διόδους τού π α λα τ ι
ού μέ διαταγήν νά σέ φονεύσωσιν άν έξέλθτ,ς. 
Μάταιαι λοιπόν τύψεις συνειδότος άς μή σέ τα- 
ράξωσι καί φοβίσωσι· στοχάσου ότι θέλω σέκα-
ταστήσει βασιλέα τών Σάρδεο)ν, καί ότι...........
θέλω σέ άγαπήσει αν μέ έκδικήστ,ς. Τό αίμα τού 
Κανδαύλου γίνεται ή πορφύρα σου, καίό θάνατός 
του σοί άνοίγει Οέσιν εντός τής κλίνης ταύτης. »  

ΤΙ1λθον οί δούλοι, κατά τήν συνήθειάν των νά 
άναρόιπίσωσι τό πύρ τών τριπόδων, νά άναπλη- 
ρώσωσι τό έλαιον τών λυχνιών, καί νά άπλώ- 
σωσιν έπί τής βασιλικής κλίνης τάπητας καί 
διφθέρας, ή δέ Νυσσία έσπευσε νά είσέλθβ είς 
τόν θάλαμον, αμα ήκουσε τά βήματά των μα- 
κρόθεν άντηχούντα.
Μετ’ ολίγον ήλΟεν ό Καν Φαύλης περιχαρής. Ε ί- 

χεν άγοράσει τήν κλίνην τού Ίκμαλίου, καί έ- 
σκόπευε νά αντικαταστήσω δι’ αυτής τήν ίδικήν 
του, ή τις, κατεσκευασμένη ούσα κατά τόν άν α
τολικόν τρόπον, ποτέ δέν τον ήρεσκεν έφάνη δέ 
εύχαριστημένος, διότι εΰρισκε τήνΝυσσίαν εντός 
τού νυμφικού θαλάμου.

cc Τά κεντήματα, είπε, τά κλώσματα καί τά 
ραψίματα δέν σέ τέρπουσι πλέον, φαίνεται, σή
μερον ώς άλλοτε. Καί τωόντι είνε έργον μονό- 
τονον τό νά σύργ, τις αιωνίως μίαν κλωστήν με
ταξύ άλλων κλωστών, καί θαυμάζω πώς συνή
θως εύαρεστείσαι είς τά τοιαύτα. Trj αλήθεια, 
έφοβούμην μήπως καμμίαν ήμέραν ή ΆΟηνα, 
βλέπουσά σε τόσον έπιτηδείαν, όργισθ^ καί ρί- 
ψ '/1 κατά τής κεφαλής σου τήν κερκίδα της, ώς 
έπραξέ ποτε κατά τής πτωχής Αράχνης.

— Άπέκαμα, αύθέντα, τήν έσπέραν ταύτην, 
καί κατέβην έκ τού υπερώου ταχύτερον τού συν
ήθους. Επιθυμείς πριν κοιμηθτ,ς νά πίτ,ς ολίγον 
Σάμιον οίνον μαύρον, συγκεκερασμένον μέ μέλι 
‘Γμήττειον; »

Καί έχυσεν έκ λαγήνου χρυσής είς ποτήριον 
ώσαύτως χρυσούν τό μελανωπόν πόμα, είς το 
όποιον είχεν άναμίξει σταλαγμούς τινας ναρκω
τικού νηπενθούς.

‘Ο Κανδαύλης, λαβών τό ποτήριον έκ τών δύο 
ώτίων, έπιε τόν οίνον μέχρι τής τελευτα ίας όα. 
νίδος· άλλ’ ό νέος ‘Ηρακλείδης ήτο φύσει ρωμα
λέος, καί έναγκωνιτθείς είς τά προσκεφάλαια τής 
κλίνης του έΟεώρει τήν Νυσσίαν έκδυομένην, μη-



δεαίαν πάσχων ταχείαν έπενέργειαν του ύπνου· 
‘Ως καί τήν π ρ ο τ ε ρ α ία ν ,  ή Νυσσία έλυσε τήν 

κόμην της, καί οι ξανθοί της βόστρυχοι άφθόνως 
ένύθησαν είς τάς πλάτας τ/,ς· ό δέ Γύγης, εκ

ως κόμην φοοερ... t 4
‘ II απλή καί χαριεστάτη πράξις, ώς έκ τών 

άνοσιουρ^η^άτων τα ottow 2 ŝ*/.aov vet τελεσθώ- 
σιν, έλάμδανε χαρακτήρα τρομερόν καί άπαίσιον, 
δστις ενέπνεε φρίκην είς τον κεκρυμμένον φονέα.

‘ 11 Νυσσία άπέοαλεν έπομένως τά ψ ίλλ ιά  της, 
άλλ* α ί '/είρές της, έντεινόμεναι διά νευρικών 
σπασμών, κακώς ύπηρέτουν τήν σπουοήν της. 
Διέρ^ηξε τον δεσμόν ψελλίου, συμπεπλεγμένου 
έκ κόκκων ήλεκτρου κεχρυσωμένων, οί όποιοι, 
καταπεσόντες είς το σανίδωμα μετά κρότου, έ- 
ξύπνισαν τον Κανοαύλην, μόλις κλείοντα τά 
βλέφαρα. Έκαστος τών κόκκων τούτων διεπέρα- 
σε τήν ψυχήν τού Γύγου, ώς σταλαγμός μολύ- 
63ου οιαλελυμένου πίπτο>ν εις τδ ύδωρ.

’Λ^ου έλυσε τά υποδήματά της, ή βασίλισσα 
ερ^ιψε τόν πρώτον της χιτώνα έπι του ερείσμα
τος τής ελεφάντινης έδρας· τό δέ ύφασμα, ουτω 
πως έξηπλωμένον, έφάνη εις τον Γύγην πέπλος 
νεκοικός, εις δν περικαλύπτουσι τούς νεκρούς 
δ'.ά νά τούς φέρωσιν εις τήν πυράν· Τά πάντα 
έντος τού θαλάμου εκείνου, τόν όποιον άφ’ έσπέ- 
ρας ένόμιζε τόσον χαρίεντα και λαμπρόν, έΟεώ- 
ρει ήδη αμαυρά, σκοτεινά καί άπαίσια. Τά με- 
λανόλιΟα αγάλματα συνέστρεφον τούς οφθαλμούς 
των, και έμειοίων άπαίσιον και καταχθόνιον μει
δίαμα. ‘ 11 λυχνία  έτρεμε, καί ή λάμψίς αύτής 
έληγεν εις ακτίνας έρυΟράς καί αίματηράς, ώς 
είς κόμην πυρόεντος κομήτου. Είς τάς κακώς φω. 
^ιζομένας γωνίας συνεκρούοντο φύρδην σχήματα 
τερατώδη Μορμόνων καί Έρυννίων. ΛΙ είς τούς 
πασσάλους περικρεμάμεναι χλαμύδες έλάμδανον 
έπί τού τοίχου ζωήν πλαστήν καί σχήματα αν
θρώπων. ΓΌτε δέ ή Νυσσία, άποδαλούσα τό τε- 
λευταίόν της κάλυμμα, προ έ δη πρός τήν κλίνην 
γυμνή καί λευκή ώς φάσμα, ένόμισεν δτι ό θά
νατος διέρ^ηξε τά αδαμάντινα δεσμά, μέ τά ό
ποια ό ‘Ηρακλής τόν είχε ποτέ δέσει πρός τήν 
πύλην τού $δου, έλευΟερώσας τήν "Αλκηστιν, (*) 
καί ήρχετο νά άρπάστ) τόν Κανοαύλην.

( ) λλκτ,-ττι;. ,^υγχΓΥ,ρ του Π-λίϊυ, (βα'τιλιως ττ,ς ίωλκου και 
Stii'j του i ia o m ;)  και τ·7.; Λναξιοίας. Ε ιχι σύζυγον τόν λδίλτ,τον, 

των Φιρων έν Θ-σταλία, x tt άτ:«0*ν3ν ύττερ αύτν3 νο- 
fiiJVTo;· άλλ άνίζτ,οι trai.tv, ουνιργ?·* τοΰ Ηρακλιους xsu συυι- 
τίΛΟι-α ττ,ς Σ. Ε.

‘Ο βασιλεύς, ύποκύψας εις τήν ναρκωτικήν· 
δύναμιν τού νηπενθούς, ε ιχ εν άποκοιμηθή. ‘11 
Νυσσία διά νεύματος προσκαλεΐ τόν Γύγην νά 
εξελΟτ) τής κρύπτης του, καί θέτουσα τον δάκτυ
λον έπί τού στήθους τού κοιμωμένου, ρ ίπτει ποός 
τον συνεργόν της βλέμμα τόσον υγρόν, τόσον 
στιλπνόν, τόσον ήδύ, τόσον ελκυστικόν, ώστε 6 
Γύγης, παράφορος, μαινόμενος, όρμήσας έκ τής 
κρύπτης του ώς τίγρις παραφυλάττων έπ ί β 
χου υψηλού, καί διά μιας πηδήσας εις τήν κ 
νην, έμπήγει μέχρι τής λαδής τό βακτριαν 
του ξίφος εις τ ή ν  καρδίαν τού ‘ΙΙρακλείδου.

Καί τής Νυσσίας ή τιμή δξεδικήθη, καί τού 
Γύγου τό ονειρον έξετελέσθη!

*  · · · · . • · · ·
Ουτω δε, καταλυΟείσης τής δυναστείας τών 

‘Ηρακλειδών μετά πεντακοσίων ετών αρχήν, ήρ- 
ξατο ή τών Μερμναδών διά τού Γύγου, υιού τού 
Δασκύλου. — 01 Σαοδιανοί, άγανακτούντες διά 
τόν θάνατον τού Κανδαύλου, ώρμησαν είς έπα- 
νάστασ ιν άλλ* επειδή τό Μαντεΐον τών Δελφών 
εξεφράσΟη υπέρ τού Γύγου, ό οποίος είχε πέμ_ 
ψει δώρα πρός τόν θεόν πολλά σκεύη αργυρά κα?, 
εξ κρατήρας χρυσούς, βάρους τριάκοντα ταλάν
των, ό νέος βασιλεύς διετηρήΟη έπί τού θρόνου 
τής Λυδίας, τόν όποιον κατέσχεν έπί ετη -πολ
λά , εζησεν ευτυχής, καί ποτέ δέν έδειξε τήν 
γυναίκά του είς κανένα, ενθυμούμενος τό πάθη
μα τού Κανδαύλου, καί εχων ώς αρχήν τό α: £- 
μ α  χ ι τ ώ ν ι  έ κ δ υ ο μ έ ν  <*), σ υ ν ε κ δ ύ ε τ α ν 
τ ή ν  α ί ο ώ  γ υ ν ή. a

ΕΓΓΕΝΙΑ Ν. . . .  

Ο ΦΙΑΓΠΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ.

£Ρ0 ο λ ίγω ν  ετών έζη είς τη ν  Ε λ β ε τ ία ν  
μοναχός τ ις , δστις ήτο κατακυριευμένος υπό ά- 
καθεκτου προς τον ύπνον κλίσεο)ς. °Οτον καί άν 
έπεθύμει νά έξεγερθ^ είς τάς ένδεκα πρό τού 
μεσονυκτίου διά νά άναγνώστ, τόν δρΟ:>ον, δεν 
ήδύνατο κατ’ ούδένα τρόπον νά τό κατορθώστρ. 
Πλήν ή φύσις, ήτις τόν ειχεν αδικήσει διά το. 
σαύτης δοσεως φιλυπνίας, τον ειχε κάμει πρός 
άποζημίωσιν άριστον μγ4χανικόν. "Ανευ σπουδής, 
άνευ ούδεμιάς μαθηματικής γνώσεως, άλλά δι* 
ιδιαιτέρας μελέτης καί εργασίας ενδελεχούς, κα^ 
τόρΟωσε νά κατασκευαστή εντελές ώρολόγιον.
Εθεσε κατ' άρχάς αντί έξυπνητηρίου τραχύ τ»

κωδωνόκροτον, καί επειδή τούτο υπήοξεν άν; 
παρκές, έπρόσθεσεν είς τάς γωνίας καί είς τό μέ
σον τού μικρού κιονοκράνου, τού έπιστέφοντος τήν 
πλάκα τού ωρολογίου, ενα κόσσυφον, άλέκτορα 
καί τύμπανον, τά όποια δλα κατά τήν είρημέ. 
μένην ώραν εκαμνον μέγαν θόρυβον. Έ πί τινας 
νύκτας τό πράγμα έοαινε καλώς· άλλά μετά 
παρέλευσήν χρόνοj  τινός, δταν ό ωροδείκτης έ-
Λ f < ff ■> * rf* «, .οείκνυε τας ενοεκα, μ ολα τα επανειληυ.υενα* ι »
κρούσματα τού κωοωνοκρότου, μ*δλα τά π ιπ ιν ί- 
σματα τού κοσσύφου, τά κοάσματα τού πετεινού 
καί -cov βόμδον τού τυμπάνου, ό μοναχός ερόγ- 
χαζεν αμέριμνος καί άναισθητών.

Ιίάς άλλος ήΟελεν άποθαρρυνΟή· άλλ* δ μονα
χός, πεποιθώς εις τό πνεύμα του, κατεσκεύασε 
τεχνητόν οφιν, δστις, ευρισκόμενος υπό τό προσ- 
κεφάλαιόν του, ήρχετο πάντοτε κατά τήν ώρΐ- 
σμένην ώραν καί έσύριζεν βΐς τό ούς του τάς λ έ
ξεις ταύτας: cc Εινε καιρός, έγέρθητι! »  ‘Οο^ις 
ύπήοΕεν έπιτυνέστεοος καί άπό τόν κόσσυοον
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καί . άπό τόν άλέκτορα καί άπό τό τύμπανον κ Λfc*. % ι
άπό το κωδωνόκροτον, τά όποια δλα, συνενού- 
μενα μέ τήν φωνήν του, άπετέλουν ίσχυρότα- 
τον παταγον.

Έ πί τινας ήμέρας ή μηχανή κατώρΟωσε νά 
εξεγείρω τόν μοναχόν άκριβώς κατά τήν ώρισμέ- 
νην ώραν. ’Αλλά, φ εύ ! έν τψ  μέσω τής χαράς 
του άπεκάλυψε λυπ*ηρόν τ ι πράγμα· ένόμιζεν έ- 
αυτόν πρότερον φίλυπνον μόνον, πλήν μέ λύπην 
του παρετήρησεν ήδη δτι ήτο προσέτι καί οκνη
ρός. Καίτοι έξυπνα, έοίσταζεν δμως νά άφήσ*/) 
τήν σκληράν του κ λ ίνη ν  έχρονοτρίδει λεπτά  τινα 
διά νά απόλαυσή τήν ήδονήν τού νά εύρεθ^ είς 
τήν κλίνην, καί κλείων τούς οφθαλμούς, πάρε. 
οίδετο χωρίς νά τό αίσθανΟ^ είς τάς άγκάλας τού 
Μορφέως. Τούτο έχριζε θεραπείας. ‘Ο Μοναχός 
εύρισκε νενικημένην τήν μηχανικήν έπιτηδειότη- 
τα υπό τής οκνηρίας του* το πνεύμα τού σκότους 
έφαίνετο δτι έμυκτήριζεν αύτόν, καί άπεφάσισε 
νά τό νικήστρ μέ πάσαν Ουσίαν.

ΠαρευΟύς θέτει σανίδα τινά βαρεΐαν ύπεράνω 
τής κλίνης του, είς τρόπον ώστε νά πίπττρ επά
νω είς τούς πόδας τυύ οκνηρού δέκα δευτερόλε
πτα μετά τήν ειρηνικήν ύπόμνησιν τού δφεως· 
ώστε πολλάκις ό δυστυχής μοναχός άπήλθεν εις 
τήν εκκλησίαν χωλός καί πληγωμένος. ’Αλλά 
είτε ό δφις έχασε τήν φωνήν του, είτε διότι ό- 
λιγώτερον βαρεία έγεινε μέ τόν καιρόν ή σανίς, 
είτε διότι αί κνήμαι τού μοναχού άπεσκληρύνΟη- 
σαν ή κατεφευγεν είς τήν κακήν συνήθειαν τού 
νά τάς αποσύρω πρό τής πτώσεως τ7,ς μηχανής, 
δέν έπήρχετο ή προσδοκωμένη θεραπεία είς τήν

οκνηρίαν του, και έπί τέλους δεν έδράδυνε νά 
*αταλάδτ[) δτι νέα έφεύρεσις ήτο άναγκαία. "0- 
Οεν καΟ έκάστην εσπέραν έοενε πριν άποκοιμηθ/j 
σχοινίον τι εις τους βραχίονας, το όποιον, άνευ 
'.ρότου και οι επιτυχούς μηχανισμού έκτεινίμε- 
νον, τόν ερ^ιπτεν υπό τήν κλίνην καί τόν έξύ- 
πνιζεν έκόντα άέκοντα.

Ιιίχε τέλος πάντων κατορθώσει τό ποθούμένον. 
Κύριος οε οιοεν όποια άλλα  νέα rr/έδια ύπνο^Οό- 
οα ανεκυκλε'. ειτετι εί·ς τον νουν του  ̂ δταν [Λίαν 
ημ;ραν ησΟάνΟη εαυτόν άποκοιμώμενον διά παντός, 
λα αποκοιμηθώ καί εις τήν άλλην ζω ή ν ! ! 
ποτέ ώς ενΟέρμος χριστιανός δέν ήθελε νά φαν- 
τασΟ'ρ τ°ύτο, κα'.περ εχων μικρόν τ ι αμάρτημα, 
τήν οκνηρίαν. Διό καί πλήρης πεποιΟήσεως είς 
τόν συγχωρούντα τά ανθρώπινα αμαρτήματα, έ- 
κραξεν αποΟνήσκων: α Τώρα εξεγέίρομαι τέλος 
πάντων! > Καί μέ τάς λέξεις ταύτας άφήκε τήν 
ύστάτην πνοήν του.

Κ. Γ ΕΤΘΤΜΙΑΑΙΪΣ.

Α Ρ Χ ΙΜ ΙΙΑ Π Σ .

(Πρωτότυπον)·

^ Τ Α Ν  Άρχύτας ό Ταραντΐνος, ΠυΟαγορικός 
φιλόσοφος, έφαρμόσας τήν γεωμετρίαν είς τήν 
μηχανικήν, κατεσκεύασε περιστεράν τινα πετώ . 
μένην άφ’ έαυτής, ό Πλάτων άγανακτήσας εγραψε 
πρός αύτόν λέγων, δτι καταφρονεί τήν Γεωμε
τρίαν καταδιδάζων αύτήν είς τά αισθητά καί σω_ 
ματικά άπό τά νοητά καί άσώματα, τό όποιον 
τήν άπεκαΟί'ίτα βάναυσον. ‘II γνώμη αυτη τού 
ΙΙλάτο)νος έπεκράτει καί πρό αύτού μεταξύ δλων 
εν γένει τών φιλοσόφων άλλ* δταν ό πρύτανις 
ούτος τών φιλοσόφων τοσούτον έπισήμως έξηγήΟη 
περί τούτου, δλοι συνεμορφώθησαν μέ τήν γνώ
μην του, καί ή μηχανική, έγκαταλειφθεΐσα άπό 
τούς φιλοσόφους καί χωρισθείσα τής γεωμετρίας, 
εμεινεν απλώς ώςμία τών στρατιωτικών τεχνών.

Ιίόσον δμως ή αυστηρά αυτη ιδέα τού Πλάτω
νος έδλαψε τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν εινε εύ- 
κολον νάτό έννοήσωμεν, δταν λάδωμεν ύπ ’ δψιν 
όποια θαυμάσια έπραξεν ό ’Αρχιμήδης, ένώσας 
πρός ολίγον τήν γεωμετρίαν μέ τήν μηχανικήν, 
καί έργασΟείς επ’ αύτών όχι σπουδαίως καί δι
αρκώς, άλλά προσωρινώς καί κατά χάριν τού 
‘Ιέρωνος, πρός απλήν νεανικήν έπίδειξιν τής ι
σχύος, τήν οποίαν δύναται νά λάδ^ ή γεο)με-,
τοία ήνωμένη μέ τήν μηχανικήν. ‘Η καταφοέ. 

• *



νησις τής μηχανικής και η απομακρυνσις αυτή^ 
άπ· της φιλοσοφίας εβλαψεν ούσιωδώς τήν άρ- 
χαίαν εποχήν, στερήσαϊα αυτήν τών ανακαλύ
ψεων, δσαι ήτο δυνατόν νά κατορθωΟώσι όια της* .  Λ

ματα τελειότητος, και οιοει ιοεαν οτι οια 
μ.έσου τούτου δύναταί τις να πλησιάσω περισσό
τερόν είς τήν Οείαν παντοδυναμίαν.

Έν τφ  μέσψ τοιαύτης τών θαυμάτων, ούτως 
είπ είν , εποχής ευρισκόμενοι, καί μή μετέχοντες 
όλοτελώς τής δόξης, τήν οποίαν άλλα έθνη ά- 
βθόνως περί ημάς άπολαμβάνουσιν ώς προς το 
άντικείμενον τούτο, έκρίναμεν εύλογον νά κατα- 
φύγωμεν εις τήν άρχαιότητα καί νά άντιτάξω. 
μεν καί ήμείς εν καί μόνον άλλά μέγα καί λαμ
πρόν παράδειγμα τής μεγάλης ισχύος, είς ήν 
δύναται νά φΟάσ/) ή μηχανική βοηθουμένη άπό 
τήν γεωμετρίαν. Καί τό παράδειγμα τούτο μάς 
χορηγεί ό Αρχιμήδης. "Αν δέ καί μόνος ούτος, 
είνε δμως ίκανός νά αντισταθμίσω πολλούς τής 
νεωτέρας εποχής όμού άντιτεταγμένους, καί το- 
σούτφ μάλλον, καθόσον αυτός μέν είργάσθ/) πα- 
ρέργως, οί δέ μεταγενέστεροι είχον ήδη προ ο
φθαλμών τάς άνακαλύψεις αύτού.

’Αρχιμήδης, δ έξοχος τών μαθηματικών και μη
χανικών τής αρχαίας ‘Ελλάδος, έγεννήθη είς τάς 
Συρακούσας, 287 ετη προ Χριστού. Τ11το δέ φ ί
λος στενός καί συγγενής, ώς λέγετα ι, τού ‘Ιέρω- 
νος, καί ένψ ήδύνατο νά προαχθω δι' αύτού εις 
τό πολιτικόν στάδιον, αυτός τοσούτον ήτο προσ- 
ηλοϊμένος είς τήν γεωμετρίαν, ώστε καί περί
πατων καί τρώγων καί λουόμενος είχε πάντοτε 
είς τόν νούν του προβλήματα μαθηματικά καί 
κατεγίνετο είς τήν λύσιν αύτώ ν διά τούτο εως 
καί επί τού σώματος αύτού, δταν ήλείφετο μετά 
τό λουτρόν, εκαμνε γραμμάς καί σχήματα γεω 
μετρίας. /II μεγάλη δέ αΰτη προσήλωσις καί ε
πιμονή είς τήν επιστήμην ταύτην έφερεν απο
τέλεσμα, ώστε ούτος νά υπερπηδήσω τά μέχρι 
τής εποχής εκείνης γνωστά δρια τής επιστήμης, 
περί ής δικαίως έλέχΟη δτι τετραγωνίζει τόν 
νούν, χαΐ νά κάμω ν α̂<» χα  ̂ άξιολογωτάτας ανα
καλύψεις.

Μέγας άριΟμός εφευρέσεων αποδίδεται είς τόν 
Άρχιμήδην, άλλ ’ ήμεΐς Οέλομεν περιορισΟή είς 
τάς σημαντικωτέρας έξ αύτών, αιτινες έπέσυρον 
τόν θαυμασμόν τού κοινού. Καί πρώτον μέν έ- 
φεύρε τόν περιέχοντα τήν σφαίραν κύλινδρον 
καί τήν άναλογίαν αύτώ ν τοσούτον δέ ηύχαρι.

ραγγελίαν νά Οέσωσι μετά τόν θάνατόν του τό· 
σχήμα τούτο επί τού τάφου του.

‘Ο ‘ ϊέρων είχε κατασκευάσει χρυσούν“στέφα- 
νον, καί έπεΟύμει νά γνωρίσω άν ό χρυσός ήτο 
καθαρός καί άνευ μίγματος. Έπρότεινε λοιπόν· 
εις τόν Άρχιμήδην αν δύναται νά κάμω δοκιμήν 
τινα πρός άνακάλυψιν τού δόλου, εάν υπήρχε 
τοιούτος, χωρίς όμως νά βλάψω τόν στέφανον. 
Μετά πολλάς μελετάς καί σκέψεις, ό Αρχιμήδης 
είχε σχεδόν άπελπισθή τού νά εννοήσω τήν λ ύ 
σιν τού ζητήματος, τό όποιον είχε κατά νούν ή - 
μέραν καί νύκτα. Ένώ δέ μίαν τών ήμερών εύ” 
ρίσκετο είς τό λουτρόν, παρατηρήσας δτι καθό
σον είσήρχετο τό σώμά του είς τό ΰοο)ρ τοσούτον 
τό ύδωρ ύψούτο, συνέλαβεν άμέσως τήν ιδέαν 
τής λύσεως τού ζητήματος, καί έξελΟών πάραυ
τα ολόγυμνος άπό τό λουτρόν, έτρεχεν είς τήν 
οικίαν του φιονάζων καθ’ όδόν cc Ευρον! εύρον! 3) 
έλΟών δέ είς τήν οικίαν του, έκαμε τούς υπολο
γισμούς καί έλυσε τό ζήτημα.

Κατά τήν εποχήν τού Άρχιμήδους ή άριθμη- 
τική δέν είχε κάμει μεγάλας προόδους, καί διά 
τούτο ένόμιζον δτι ή άμμος τής θαλάσσης δέν 
ήτο δυνατόν νά μετρηθώ* ’Αρχιμήδης άπέδει- 
ξεν δτι όχι μόνον ή άμμος όλης τής γήινου σφαί
ρας είνε δυνατόν νά άριθμηθω» άλλά καί πόση 
άμμ,ος άκόμη χρειάζεται διά νά σχηματισΟω μία 
άλλη σφαίρα άπό τής γής μέχρι τών άστέρων* 
δταν τό διάστημα τούτο υποτεθώ γνωστόν, καί 
συνέγραψεν έπι τής ύποΟέσεως ταύτης βιβλίον.

Έμελέτησε πολύ καί ένησχολήθη είς τήν δύ- 
ναμιν τών μουλών, καί όμιλών μίαν ήμέραν μέ 
τόν ‘Ιέρωνα περί τής μεγίστης δυνάμεως αύτών, 
έτόλμησε νά εΐπω τό γνωστότατον εκείνο cc Δ ό ς 
μ ο ι π $  σ τ ώ  κ α ί  τ ά ν γ ά ν  κ ι ν ή σ ω .  τ> (*) 
Μόλον τούτο λέγουσιν δτι έχαμεν έπίδειξιν τής 
υπερφυούς αύτού δυνάμεως είς τόν ‘Ιέρωνα, δ
ταν μόνος κινών διά τής Ιδίας αύτού χειρός μίαν 
πολυσύνθετον μηχανήν, έσυρεν έπί τής ξηρας εν 
τών μεγαλωτέρων πλοίων τής εποχής εκείνης.

Ά λλά  τό θαυμαστότερον καί τό μεγαλωτέρας 
περιεργείας άξιον έπινόημα αύτού εινε ή κατα
σκευή τής κινουμένης σφαίρας, ήτις έπαρουσίαζε 
τάς κινήσεις τού ήλίου καί τών άστέρων, τό ό
ποιον τοσούτψ παράδοξον έΟεωρήΟη τότε, ώστε 
δυσκόλως έπιστεύετο.

(*) Τών νιωτίρων μαθηματικών τις δττιλογισίν δτι, εάν «δίδ&- 
το *ϊς τον α ίγαν τοίίτο·, μηχανικήν της άρχαιο'τητος, Ικτ^ς το$ 
/CtvTpo’i  τ-Γ.ς γη ; και 3 ,000 λ ιύγα ς μακράν τούτου, δποστη'ρ'.γμά
τ* και 200 λίτρων άντιζύγιον, διά νά ίκτ«λίστι τίιν ύποχρίωσίψ

στήθη άπό τό θεώρημα τούτο, ώστε άφήκε πα-1 tw Λχι χριίχν μοχ,λο·:» 0,000,000,000,000,000,000,000,00ο,

Τινές τών Συγγραφέων άναφέρουσιν ότι εφεύρε I 
και τό κάτοπτρον, διά τού οποίου έκαυσε τόν ‘Ρω- I 
μαϊκόν στόλον καί μ’ δλον δτι νεώτεραι παρατη- I 
ρήσεις άπέδειξαν δτι ήτο δυνατόν νά υπάρξω ή I 
διά τοιούτου κατόπτρου πυρπόλησις (*), δέν Οεω-I 
ρειται δμως παρά πάντων ώς βέβαιον τό ίστο- I 
ρικόν τούτο, διότι ούτε ό Ιίολύβιος ούτε ό Ιίλού- I 
ταρχος άναφέρουσι περί αύτού. |

‘Ο ‘ϊέρων, Οαυμάσας τήν άγχίνοιαν και τήν I 
μηχανικήν Ικανότητα τού Άρχιμήδους, τον πα- I 
ρεκάλεσε νάκάμω χρήσιν αύτών και πρός όφελος I 
τών άνΟρώπων, καί νά μή μένω πάντοτε ή έπ ι- I 
στήμη αύτού περιωρισμένη είς θεωρίας μόνον. 
‘Ο Αρχιμήδης, πεισθεις εις τάς παρατηρήσεις τού 
‘Ιέρωνος, κατεσκεύασε διαφόρους μηχανάς χρησί
μους εις πολιορκίαν, τάς όποιας έτοποθετησεν 
έσωθεν τού τείχους χωρίς νά φαίνωνται έξωθεν.

Τών μηχανών τούτων δέν έλαβεν αναγκην ό 
‘ ϊέρων ένόσψ εζη· μετά τόν θάνατον ομως αυ
τού, συμβάσης πολιορκίας τής πόλεως υπο τών 
«Ρωμαίων, ήσαν είς μεγίστην υποψίαν οτι οέν 
θέλουν δυνηΟή νά άνΟέξωσι, κανένα όέ λόγον οεν 
Ικαμνον περί τών μηχανών τού Αρχιμηοους, της 
δυνάμεως τών οποίων οεν είχον γνώ σ ιν. Αλλ 
«νφ  έκινήθησαν κατά τής πολεως τα ‘Ρωμαΐκα 
στρατεύματα διά ξηράς καί οια θαλασσής, και 
ήρχοντο μέ πολύ θάρρος καί μέ την βεβαιότητα 
σχεδόν τής επ ιτυχ ίας, έβαλεν ό Αρχιμήδης εις 
κίνησιν τάς μηχανάς του, καί πρός μέν τά άπό 
.ξηοάς στρατεύματα έρ^ίπτοντο μέ πολλήν όρμήν 
καί ταχύτητα τόξα καί βέλη καί λίθοι υπερβο
λικο ί μεγέθους, ώστε ταύτα , προσβαλλόμενα 
πανταχόθεν άδιακόπως καί με πολλών όρμην, έ- 
βιάζοντο νά συγχέωσι τάς τάξεις τ ω ν  κατά δέ 
τών πλοίων, δταν έπλησίαζον είς τά τείχη, προ- 
έκυπτον έξαίφνης κεραϊαι, α ΐτινες κρεμάμεναι 
άπό τά τείχη, άλλα μέν πλοία έκτυπων καί τά 
έβύθιζον, άλλα δέ συνελάμβανον μέ σιδηράς χ ε ϊ-  
ρας καί τά έσήκωνον υψηλότερα τής θαλάσσης, 
καί κρατούντα τήν πρύμνην τού πλοίου έβυθί- 
ζον τήν πρώραν είς τήν θάλασσαν. Αλλ*α, αφού ε- 
κράτουν τά πλοίαάπωωρημένα, τα ερ^ιπτον μέ πολ
λήν όρμήν είς τούς βράχους κα ίτά  συνέτριβον.

λιυγών μήκους, τ ο  δ· άκρον του μιγάλου βραχιονος τοδ μοχλού 
*ιτριπ· νά ίχγ ταχύτητα σφαίρας καννονίου, διά νά δυνη6$ νά ά- 
νακιντ,στι εν μονον δάκτυλον τ^ν γην, και τοΰτο ·ις διάστημα 27 , 
000,000,000,000 ! ! ! Σ· Ε·

(*) όαοίαν χρησιν τών ιτυροβολων τούτων κάτοπτρων, κατα 
μίμ,τ,οιν τοϋ Apxifir.Saui, ίχα,ΜΧαι h Προχλο^ίπΙ λ »« -
οτααίου τοϋ Διχόριυ, Αύτοκράτορος τοϋ Βυζάντιου, ί ι  <■« txstuas

τά  πλοΐ* το3 * ™ τ ί τ > υ  Β ιτ«λι*«5 η ϋ  Θ/λ μ ; .  15« Ζω»*ρ* 
Χρονικών σβλ. 59.

"Οταν δέ έπλησίαζεν ή καταστρεπτική μηχα
νή τών εναντίων, είς τήν οποίαν ό πολιορκών 
τήν πόλιν ‘Ρωμαίος Ναύαρχος Μάρκελλος εστη- 
ριζε τάς περισσοτέρας αύτού ελπίδας, καί διευθύ- 
νετο μεγαλοπρεπώς καί άγερώχως κατά τού τ ε ί
χους, έξεσφενδονίσθη άπ* αύτού λίθος δεκατά- 
λαντος τό βάρος καί κατόπιν αύτού καί άλλοι, 
οίτινες, έπιπεσόντες κατά τής μηχανής, τήν έ- 
τάραξαν καί διέλυσαν τούς συνδέσμους αύτης. 
Είς τρόπον ώστε ό Μάρκελλος, άντικρουόμενος 

ι πανταχόθεν ίσχυρώς, άπηλπίσθη καί διέταξε τήν 
όπισθοδρόμησιν καί τών πλοίων καί τών στρα
τευμάτων.

j Γενομένου δε συμβουλίου άπό τόν Μάρκελλον 
κατά ποιον τρόπον έπρεπε νά έξακολουθήσωσι 
τήν έφοδον, έκρίθη εύλογον νά κινηθώσι τήν νύ
κτα, ώστε νά εύρεθώσιν αίφνης πλησίον τ ώ ν τ ε ι.  

Ιχ ώ ν  διότι ούτως ένόμιζον δτι ήδύναντο νά ά- 
I ποφύγωσι τάς προσβολάς τών Συρακουσίων, ύ- 
I ποθέτοντες δτι αί μηχαναί είσίν είς τοιούτον 
I τρόπον κατεσκευασμέναι δπως ^ίπτωσι τά βέλη 
I μακράν, καί δτι δταν ήθελον πλησιάσει εις τα 
I τείχη χωρίς νά έννοηθώσιν, ήδύναντο νά διαφύ- 
I γωσι τόν κίνδυνον. Ά λ λ ’ άφοΰ Ιπλησίασαν εις 
I τά τείχη , ώς έσχεδιάσθη, ήρχισαν πάλιν νά 
I π ίπτωσιν έπ’ αύτών βέλη καί λίθοι καθέτως, 
Ιώστε καί αύθις ήναγκάσθησαν νά άποσυρθώσι 
I καί νά ύποφέρωσι μεγίστην ζημίαν κατά τήν ά- 
I ναχώρησιν, χωρίς διόλου νά βλάψωσι τούς Συ- 

ρακουσίους· διότι δλαι αί μηχαναί ήσαν δπισθεν 
τού τείχους, καί ένήργουν χωρίς νά φαίνεται 
κανείς. Είς τοσούτον ό Αρχιμήδης έπρόβλεψεν 
δλας τού πολέμου τάς περιστάσεις, ωστε ουοε- 
μίαν άφήκεν είς τόν έχθρόν εύκολίαν κατά τήν 
έπίθεσιν. Διά ταύτα οί ‘Ρωμαίοι υπό τοσούτου 
φόβου έκυριεύθησαν, ώστε μόλις εφαινετο υπερά- 
νω τού τείχους, σχοινίον τ ι ή ξύλον και ευθυς 
εφευγον έντρομοι, νομίζοντες οτι κινείτα ι μηχα
νή τις τού Άρχιμήδους κατ’ αύτών. ‘Ο δέ Μάρ
κελλος ήναγκάσθη νά παραιτηθώ του νά κυρι
εύσω δι’ έφόδου τήν πόλιν, καί συστήσας στε- 

I νώτατον άποκλεισμόν καί διά ξηρας και οια θα
λάσσης, περιέμενε νά παραοοθώσι με τον καιρόν 
καί διά τής στερήσεως τών τροφών.

Τοσούτον δέ έθαυμάσθη ό ’Αρχιμήδης καί άπό 
τούς ίδίους αύτού εχθρούς, ώστε ό Μάρκελλος, 
περιγελών τούς μετ’ αύτού τεχνίτας καίμηχανο. 
ποιούς, <r Δέν παύομεν, είπε, νά πολεμώμεν τόν 

I γεωμετρικόν τούτον Βριαρεων, οστις παί^ων ε- 
δίωξε μετ’ αισχύνης τά πλοΐά μας, μεταχειρι- 
ζόμενος δέ τούς ‘Εκατόγχειρας τών μύθων, i i -  

I πτει τοσαύτα βέλη εναντίον μας; »  Καί τψόντι·



τό έλατήριον όλων τών μηχανών τούτων ήτο εις 
και μόνος, ό Άρχιμήδης, καί αύτος είς αρκετά 
προδεδηκυΐαν ήλικίαν. Μετά παρέλιυσιν πολλού 
καιρού παρετήρησεν ό Μάρκελλος μίαν θέσιν μή 
φυλασσομένην καλώς, και παραφυλάξας μίαν ή- 
μέραν, καθ’ ήν οΐ Συρακούσιοι εορτάζοντβς κατε- 
γίνοντο είς μεΟην και συμπόσια, καί κατασκευ- 
άσας κλίμακας, είσήγαγε στρατιώτας και εξού
σιασε τήν πόλιν. ‘Ο ’Αρχιμήδης δέν εννόησε 
διόλου τήν ά )ω σ ιν, ώς έν ασχολούμενος εις γ ε- 
ωμετοικάς θεωρίας* όταν δέ έπαοουσιάσΟη 4Ρω-» 4 ’  I 7 ι 1
μαΐός τις στρατιώτης, καλών αυτόν νά παρου- 
σιασΟ'Γ, εις τον Μάρκελλον, τοσούτον απασχολη
μένος και βυθισμένος ε ις  θεωρίας ήτο, ώστε ούτε 
καν έδωκε προσοχήν εις τόν στρατιώτην. ‘ Οτε δέ 
ούτος τόν έσπρωξε βιαίως, ό ’Αρχιμήδης, έπιπε- 
σών έπι τού πρό αύτού άδακος και προφυλάττtov 
αύτόν δι’ άμφοτέρων τών χειρων, είπε τό γ νω 
στόν εκείνο αδρά μήμου τούς κύκλους ταράςίρς!»  
εωςού άγανακτήσας ό στρατιώτης τόν έφόνευσε.

‘Ο Μάρκελλος έλυπήΟη πολύ διά τόν θάνατον 
τού Άρχιμήόους, καί άνευρων τούς συγγενείς 
αύτού, έκαμε πρός αυτούς Ικανάς ευεργεσίας, Οέ- 
λων νά έξηγήσττ) τόν πρός τόν μέγιστόν τούτον 
άνδρα θαυμασμόν αύτού. <0 θάνατος τού Ά ρχί- 
μήδους έγένετο είς τά 212  πρό Χριστού· έπι δέ 
τού τάφου αύτού έτέΟη κατά τήν επιθυμίαν του 
ή έντός κυλίνδρου περιεχομένη σφαίρα, καί ύ
στερον άπό πολύν καιρόν τόν τάφον αύτού, πε- 
ρικυκλωΟέντα άπό βάτους καί άκάνΟας, άνεγνώ- 
ρισεν ό Κικέρων διά τού σημείου τούτου, και κα- 
Οαρίσας έπεσκεύασεν αύτόν.

Έκ τών συγγραμμάτων αύτού διεσώΟησαν εκ
τός ολίγων άπαντα, έν οις καί τό περί ισορρο
πίας. Δέν ήΟέλησεν δμως ποτέ νά γράψτρ περί 
μηχανικές, θεωρών αύτήν άγενή καί βάναυσον, 
καί περιορίσας τήν φιλοτιμίαν του είς μόνον τά 
άφτ,ρημένα καί μή συνδεόμενα μετά τής ύλης
πραγματα.

♦ *

II ΘΑΛΑΣΣΑ.

5Τ* θεωρία τής θαλάσσης προσφέρει ήμίν 
άδιακόπως διαρκές τ ι θέλγητρον, διά τού κυματί- 
σμού, τής μανίας καί τής ήσυχίας της. Μόνη 
αυτή εν τ*§ κτίσει δέν βαρύνει ποτέ τό ανθρώ
πινον βλέμμα, τό όποιον Οά κατεκουράζετο είς 
τήν θεωρίαν όλων τών λοιπών φαινομένων τής 
φύσεως, όσον μειδιώντα καί όσον εξοχα άν ήθε- 
λον εΐσΟαι. Τό θέαμα τούτο, καταπληκτικώτατον

έν τ^ μεγαλοπρεπεία καί τή ίσχύϊ του, αντί νά 
καταοάλλτ) τον άνθρωπον, τόν ύπερυψοι εις τούς 
ίδιους του οφθαλμούς, πληροί αύτόν θαρραλέας 
δυνάμεως, καί καταπλημμυρούν αύτόν υπό σεδα- 
σμού καί λατρείας προς τόν ύψιστον Δημιουργόν, 
τον παρακινεί νά Οαυμάσ^ τό πλάσμα έκεΐνο, 
εις το όποιον ούτος έδωκε τήν σοφίαν καί τήν 
τόλμην, τάδύο θαυμαστά ελατήρια, δι’ών £ιψο- 
κινουνεύει τήν υπαρξίν του έπ ί τού τρομερού τού
του στοιχείου, άνευ ούδεμιάς άλλης προφανούς 
προφυλάξεως είμί ενός απλού σανιδώματος, άλ- 
λ ’ υπό τήν αόρατον πάντοτε προφύλαξιν Εκείνου, 
δστις τά πάντα έπ ιδλέπει.

ΙΙόΟεν προέρχεται τό άκαταμάχητον τούτο θέλ
γητρο ν , τό όποιον ή θάλασσα προξενεί εις τόν 
νουν καί τήν καρδίαν; Πώς νά έξηγηΟ'ξ ή σχέ- 
σις, ή ενυπάρχουσα μεταξύ τού μύστηριωδεστέρου 
οργανισμού τού ανθρώπου καί τής θείας δήμιου ο- 
γ ία ς; ‘ II θάλασσα πρέπει νά πιστεύσωμεν ό'τι 
εινε τό κάτοπτρον τού Θεού, έντός τού οποίου τό 
άπειρον τού τε μεγαλείου καί τής Ισχύος Λύτου 
αντανακλάται έντελέστερον παρ’ όσον εις κανέν 
άλλο έκ τών έργων Του, καί αποκαλύπτεται έντε . 
λέστερον είς εκείνους, οϊτινες το περιεργάζονται.

Ποιος δέν εσταμάτησε καί άκων έπί τών σκο
πέλων της, διά νά άκου σε, τά κύματα έπαναλαμ- 
δάνοντα τό αιώνιον παράπονόν των; Φαίνεται οτι 
έκαστον έξ αύτών έχει ιδίαν μοίραν, ιδιαιτέραν 
στορίαν, ήν δυνάμεΟα νά μαντεύσωμεν θεωοούντες 
αυτά συνεχώς. Έ κεΐ κάτω παρατηρούμε ν αίφνης 
τεμάχιον ξύλου, μετά τού όποιου παίζοντα τρό
πον τινά τά κύματα ^ίπτουσιν αυτό άπό τού ένός 
είς τό άλλο κατά τά γιγαντώδη πα ίγν ιά  τω ν. Τό 
ξύλον τούτο εινε ίσως τό τελευταΐον λείψανον 
πελο)ρίου τινός πλοίου, τό όποιον, καταδληθέν 
Λακράν, πολύ μακράν άπό ή μας, συνετρίδη καί 
κατεπόΟη υπό τού άχανούς ώκεανού, μακράν τών 
ανθρωπίνων βλεμμάτων καί βοηθειών, χωρίς νά 
δυνηΟ/, νά κληροδοτήσω ώς ένΟύμιον είς τήν γήν 
άλλο τ ι σημείον τής ύπάρξεώς του, τής πάλης 
του καί τής καταστροφής του, είμ ί τό πενιχρόν 
τούτο σύντριμμα, τό όποιον κυματίζει έκεΐ κάτω . 
Ιόσα δράματα δύναται νά πλάσ^ ή φαντασία μας 

είς τήν θέαν τού λειψάνου τούτου! Πλήν δέν εΐνε 
δυνατόν νά έγκαταλείψωμεν εαυτούς μόνον είς 
τοιαύτης φύσεως ιδέας ενώπιον τού στοιχείου, 
όπερ, ομιλούν ήμίν τόσον καθαρά περί τής πα ν
τοδυναμίας τού Θεού, μάς ενθυμίζει ταύτοχρόνως 
καί τήν άγαΟότητά Του.

Άπερίμετρος 0ά7,ασσα! σύ ή τόσον ώφέλιμος, 
άποδαίνεις ένταύτώ τόσον καταστρεπτική καί τρο
μερά εις τους ανθρώπους, όταν, άπαυδήσασα τού

νά τούς ύπακούτ)ς, έπανίστασαι εναντίον τών αύ. 
Οαδών τούτων δεσποτών σου! Πάντοτε μυστηριώ
δης, είσαι διηνεχώς ώραία, ε ίτε  ήσυχάζουσα ε ΐ. 
τε όργιζομένη, καί κατά τήν αυγήν γαληνιαίας 
τινός ήμέρας ώς καί κατά τήν θυελλώδη δύσιν! 
01 ποιηταί πάσης εποχής έψαλλον τάς χάριτάς 
σου, οί δέ ζωγράφοι ιχνογράφησαν τάς καλλονάς 
σου· πλήν, ποιηταί καί ζωγράφοι δέν ήδυνήθη- 
σάν ποτε νά παραστήσωσιν είμή ατελή τινά ε ι
κόνα τού άφάτου μεγαλείου σου καί τών άπεριγρά. 
π τω ν Οελγήτρων σου!

'Ρ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΪΟ ΟΝΩΝ.

ΛΤ’ αύτάς περιήλΟεν εις τάς χεΐράς 
μας σπουδαιοτάτη τις άλληλογραφία μεταξύ δύο 
................ όνων δημοσιογράφων, τού ένός Παρι
σινού καί τού άλλου Επαρχιώτου. "Αν καί σε. 
δωμεΟα ύπερ πάντα άλλον τό άπαραδίαστοντής 
ιδιωτικής αλληλογραφίας, άποφασίζομεν έν τού- 
τοις, όχι χωρίς τύψιν συνειδότος, νά παραδιάσω. 
μεν τον άπαραδία στον τούτον κανόνα τής ή Οι. 
κ^ς και του όημοσίου δικαίου, καί νά δημοσιεύ- 
σωμεν τήν επιστολήν τού Παρισινού δνου πρός 
τον Επαρχιώτην, τόν άξιότιμον αυτού συνάδελ
φον. ‘Η μόνη δέ δικαιολογία τής άλλως άσυγ- 
γνώστου άδιακρισίας μας εΐνε δτι ή έπιστολήτου 
Παρισινού δνου (δστις έπαγγέλετα ι καί τόν σο
φ ό ν !  ) προς τον αγαθόν ο ύ ν ο ν ο ν αύτού δύ- 
να τα ι δχι μόνον νά τέρψτ), άλλά καί νά ώφελήσ^ 
το ήμέτερον κοινον. 01 λόγοι τών σ ο φ ώ ν ,  ά- 
κόμη κα ί δταν άνήκωσιν είς τήν φυλήν τών δ- 
νων, είσί πάντοτε διδακτικοί· ή λυχνία δέν ποέ- 
πει νά τίθεται υπό τό μόδιον.

Ιο ου η πολυθρύλλητος καί διδακτικωτάτη ε
πιστολή αΰτη:

α: ’ Αδελφέ μου όνε !

<c "Οταν πρόκηται νά λέγ^  τις ε ί ς  ώ τ α  μ ή 
α κ ο υ ο ν τ ω ν ,  εΐνε το αυτό ώς νά όγγανίζ^· όγ-
ι ανίζων τ ις , ελπίζει τουλάχιστον νά άκουσθ ,̂ 
μακρύτερα.

Αλλά σήμερον δέν προτίθεμαι νά σέ συγχα
ρώ διά τήν ίσχυράν καί μελψδικήν φωνήν σου, 
καθότι άπό τόν πρώτον σου αριθμόν φαίνεται νά 
έφραξες τόν λάρυγγάσου, ώς έάν έφοδεΐσο ό ΐ .  
διος τήν φωνήν σου· εΐνε άληθές έν τούτοις δτι, 
οσον ισχυρά καί άν υποτεθεί, δυσκόλως θά κατορ
θώστε νάάκουσθ-ρ άπό ώτα πλήρη άργυρας βοής.

Ιιν τφ  μέσψ τού άλλοκότου θορύδου, τόν ό
ποιον κάμνει ό κόσμος ούτος ό περί ήμάς, ά μ . 
φιδαλλω αν καί αυτός ό νΑγγελος τής τελ ευ 
ταίας κρίσεως ήθελε κατορθώσει νά άκουσθί), εκ
τός άν ένεστόμιζε χ ρ υ σ ή ν  σάλπιγκα· καί πάλιν 
έπρεπε νά υποσχεθ^ί χρηματικήν άμοιδήν είς τούς 
2S,(ItIO οΐτινες ήθελαν άναστηθή πρώτοι, καί 
επι τφ  δρω τουτω οι ν ε κ ρ ο ί  τ ο ύ  α ί ώ ν ο ς  ή- 
θελον συναινέσει ίσως νά έξεγερθώσι. Καί δμως 
πάλιν δέν είμαι βεδαιος· θά έχρειάζετο ίσως 
πλούσιός τις κ λ ή ρ ο ς  Οιά νά τούς όελεάσ·ρ.

Εν τουτοις οεν ελπίζω  νά κατορθώσ^ς τίποτε 
μέ τούς όγγανισμούς σου, είς τούς όποίους άνα. 
μ ιγνυω και τους ίδικούς μου άπλώς πρός άνά- 
παυσιν τής συνειοήσεώς μου, καί πρός ιδίαν μας 
οιασκέοασιν εν τψ  μέσφ τής παγκοσμίου βαδυ- 
λωνίας.

Και αληθώς, οεν εινε ευτύχημα νά δυνά'^εθα 
νά δγγανίζωμεν έν άρμονί*, ένώ δλοι δσοι με- 
ταΧει? ίζ^ * α  ̂ τήν λα/,ιάν, τήν διπλωμένην, τε - 
τορνευμένην, βαμδακισμένην καί τεθωρακισμένη ν 
διά τού λογικού, δέν κατορθόνουν άλλο τίποτε 
παρά νά έκκωφαίνωσιν ά λ λ ή λ ο υ ς ;

Έκτος τού σάγματος, τό όποιον οί άνθρωποι 
μας άναγκάζουν νά φέρωμεν, άλλά τό όποιον η ύ , 
τυΧ,Τίσα να ^ιψω κατά γής, ένψ σύ φαίνεσαι α
κόμη ότι οέν τολμάς νά άπαλλαχθ^ς άπό τό ίδι- 
κον σου, πρέπει νά μακαρίζωμεν ήμάς αυτούς 
διά τήν έπί τής γής ταύτης τύχην μας, πρό πάν
των αφοτου cl άνθρωποι τήν άνώρυξαν έπί το
σούτον, ώστε όεν δύναταί τις νά βαδίστρ έπ’ αύ- 
τής, ειμή είς τά άκρα κρημνών καί κοιλωμάτων, 
τών όποιων δέν φαίνεται ό πυθμήν. Μάς εΐνε δ
μως άοιαφορον ! ήμεΐς έχομεν τόν πόδα άσφαλή, 
και εκεί οπου αυτοί ολισθαινουσι, διαδαίνου,εν 
άφόδως καί στερεω ποδί.

1 οσον καλλήτερα δι’ όσους κολληθώσιν επάνω 
μας κατά τήν καταστροφήν, τήν όποιαν προδλέ- 
πω· διότι τότε θά {νβ πολλοί, έσο βεδαιος', οι ό
ποιοι θά έξαπολύσουν τό χαρτοφυλάκιον ή τό βα- 
λάντιόν των διά νά δράξωσιν όλίγας τρίχας τής 
ζηλωτής μας, και οέν θά τό έπιτύχουν. Έ χω 
λοιπόν καλήν έλπίδα διά τό μέλλον μας- ά λλ ’ 
αύτος οέν εΐνε ό λόγος, διά τόν όποιον άρχίζω 
τήν παρούσαν μετά σού άνταπόκρισιν. ‘11 κατα- 
νυκτική όμορ^υθμία τών φωνών μας καί τών πο
δών μας ή άσφάλεια είσ ί τά μικρότερα τών πλε
ονεκτημάτων, διά τών όποιων ή φύσις μάς έπροί. 
κισε, καί τα όποια νεμομεθα πρός ζημίαν τών 
αλαζόνων δίποδων, τά όποια γεννώνται δλα καί 
άποθνήσκουσς χωρίς φόρεμα εις τήν όάχιν, ένφ 
ήμεΐς είμεθα τουλάχιστον βίδαιοι δτι θά γ ε ν -



νηθώμ.εν καί Οά άποΟάνωμεν εντός μηλωτής Οep-1 
μ ή ς  και άφθαρτου, καίτοι τραχείας καί ανωμάλου I 

Έκεΐνσ, περι του όποιου θέλω νά σ ε  ομιλήσω I 
καί τδ οποίον άποδsiκνύει τήν άναντιρόητον ^ως I 
πρός τό ανθρώπινον γένος υπεροχήν μας, εκείνο, I 
διά το όποιον όφείλομεν άκαταπαύστως νά ευχα. I
ρίστώ μεν τον Π λάστην, ε'*νε (0λ°ι °!· ΙΛγ̂  ε S ε- I 
« α ν ν έ λ ι ι α τ ο ς  κ ε ρ δ ο σ κ ο π ο ι Οά γε λάσουν, I

1 * 4 ι Sτ  ό μ ή κ ο ς  τ ώ ν  ώ τ  ω ν μ. α ς I  ̂ ®
Τοιούτον υπήρξε, προ πολλών ήμερων, όταν

παρετήρουν τή ν  εύφυά μου φυσ ιογνω μ ίαν εντός I
λ ιμ ν α ζ ο ν 'χ  ί ΐα τ ο ; ,  π ε ^ ιγ υ ρ ιβ μ έ ν ο υ  ^ύκο χα.
λάμο>ν καί ώραιοτερου άπό Βενετιχον κάτοπτρο λ  I
- -  τ'Λοϋτον ύπτ^ξί τό άντ«ίί;αενον των euSsu I
Οεστάτων μου σκέψεων.  ̂ I

Σέ παρακαλώ  νά τάς Οέσγ*ς ύπ ’ δψιν τω ν ανα. I 
γνω σ τώ ν  σου, αν τυχόν τά  ομματα τω ν αςί^ουν I
καλλήτερα  παρά τά  ώ τ ά τ ω ν .

’ Α μ φ ιβ ά λλω  δμως· το δίπουν γένος έχει τότον
όλ ίγ  α π  ροτ ερήματα !

"Oy,. —  7.1 γ υ να ίκ ε ς  Ισως; Καθότι, αν καί ο ια. 
πρέπω σι διά τή ς  γλώ σσ ης μάλλον παρά διά των 
ώ τω ν, τουλάχ ιστον πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι 
ή ακοή τω ν είνε αρκετά ο ξ ε ί α ,  ώ στε νά οραττν, 
λ ό γ ο υ ς  τ ι ν α ς  ύποψιΟυριζομένους.

Ά λ λ ’ δ ά νή ρ ! πόσον άσημον πράγμα  ώς προ:
' Τ ι τ α  ω τα  !

Κ α τ ’ αυστηρά ν θεωρίαν, δύνατα ί τ ις  νά δικαιο
λο γή σ ω  τή ν  λ α λ ιά ν  του.

Ε ίνε κενόσπουδος, γελο ία , ψευοολόγος, σκα
λ ιά · άλλ* επειδή έν γένε ι δέν ό μ ιλε ΐ παρά εις 
τούς όμοίους του, το υτέστιν  ε ίς  κωφούς, τούτο δέν 
π αρ ά γε ι πολύ δυσάρεστα αποτελέσμ ατα .

Δ ύνατα ί τ ις  νά  δικαιολογήσω *α ’· τή ν  δρασίν 
του, μ* ολον δτι αύτη  ύπόκειτα ι ε ις  αλλοκοτους 
π λ ά να ς , μ* όλον δτι κ λε ίε ι πολλάκις τό όμμα 
του διά τώ ν αντικειμένω ν τά  όποια Οελει νά  ιοτρ̂  
«παρατηρών αυτά  άπό πολλά μακράν. Ά νεκ α λ υψ εν  | 
δμως ενα νόμον (τόν τή ς  Ολώσεο>ς τω ν ακτινώ ν), | 
διά  του όποιου άποδεικνύει αυτός ε ις  έαυτον ότι 
β λ έπ ε ι ώς έ γ γ ισ τ α  τά  π άντα  αντίστροφα· τού
το τόν δ ικα ιολογεί.

♦ Η μ ε ί ς  ο ι  ό ν ο ι  βαοίζομεν κατ’ ευθείαν πρός
τόν σκοπόν, δπου ή  α ισ θη σ ίς  μας μας ώΟεϊ.

‘Ο άνθρωπος δέν έχει τή ν  γ εύσ ιν  λ ε π τ ή ν  κα
θότι δέν ήθελε π αρ α μ ελε ί τόν έξ αιρετόν κα ί ευ . 
αρεστόν χυμ όν, τόν οποίον εύρίσκομεν ε ίς τάς  
άκάνΟας· επειδή δμως τρ ώ γε ι αγκ ινάρας, ε ίνε  
π ά λ ιν  συγγνω στέος.

Τ ί τόν χρ η σ ίμ ευα  ή ο λ ίγη  του δσφρησις; ‘Η 
ίδ ικ ή μ α ς , άφ ίνω  τή ν  τού κυνός, μάς 63η γε ΐ διά

tτώ ν πεο'ιάοων και tojv οασων, ε ιτε  ζητουμεν τρο

φήν εις αυτά, είτε έπιθυμούμεν νά ένταμώσω- 
μεν εκείνους ή έκ ε  ί ν α ς, τάς όποιας άγαπώμεν^ 
Μέ τήν ίδικήν του όσφρησιν ό άνθρωπος μόλις 
αισθάνεται αυτός εαυτόν. Διά νά αναπληρώσω* 
τάς ελλείψεις του έφεύρεν αληθώς διαβήτας, έκ- 
τόμετρα, ωρολόγια καί διόπτρας· έν τούτοις έ-ν 
πεΟυμουν, άπό περιέργειαν, άποπλανηθείς εντός 
δάσους μετά γεο)μέτρου τ ινές , φέροντος όλην του 
τήν έπιστημονικωτάτην αποσκευήν, νά ήξεύρω 
τις τών δύο μας ήΟελεν εύρει ταχύτερα τόν δρό-.
•jlov του.

Είνε περίεργος δοκιμή, άγαπητε όνε καί φίλε· 
καί άν εύργ,ς μεταξύ τών συνορομητών σου κα
νένα επιστήμονα, οστις θέλει νά κάμω !Λ*τ *ΙΑ0̂  

, τήν δοκιμήν ταύτην, στοιχηματίζω τά ωτά μου 
αντί τών ίδικών του, μ' δλην τήν ανισότητα τού 

ι στοιχήματος.
ι Κ αί, σέ δίδω τόν δ γ γ α ν ισ μ ό ν  τή ς τ ιμ ή ς  μου ! 

έπιΟυαώ νά χ άσω , τουλάχ ιστο ν διά νά  ίο  υ μ ίαν  
φοράν μέ τά  ομματα μου άνθρωπον έχοντα ω τ α ,  
ά λλά  ώ τα  καθώς τά  θέλω , δηλαοή ο^τα άκουον-
τα, ώτα όνου εν ένί λόγω.

Δ ιότι ιδού τό μ υστικόν:
Οί άνθρωποι ήςεύρουν ή νομίζουν ότι ή ξεύ -  

ρουν π ολλά  π ρ ά γ μ α τα , ά λ λ ά  δεν ήςεύρουν νά  
άκούωσιν.

‘Ο κράτος, τόν όποιον κάμνουν εντός Ια υτώ ν, 
φράττει τό τύμπανών τω ν .

Καθείς ακούει εαυτόν μόνον, ενώ νομ ίζε ι οτι 
έχει άλλου τό ούς του· ά/ τώ  όγγανίσω ς* ε ίνε  
λοιπόν εντελώ ς τό αυτό.

Ε κ ε ίνα , τά  όποια άκούει δλιγώτερον, εινε αυ
τά  τά  π ρ άγμ ατα , τά  όποια άποτελούσ ιν ήχώ πρός 
αύτόν. Λ ί κ ρ α υγ α ί τώ ν ιδ ίω ν  του παθών σ υ γ χ έ -  
3ν τ α ι μετά  τώ ν οιμω γώ ν τώ ν όμ.οίων του έν τω  
πενΟίμω μουσική τή ς καρδίας του. Α π ο βα ίνε ι 

[δυστυχής, μή  συγκοινω νώ ν μέ τή ν  αρμονίαν τή ς  
θείας φύσεως.

"Ολα τά  δεινά  τωνάνΟρώπων προέρχονται λο ι
πόν έ κ τή ς  έλλε ίψ εω ς τώ ν ώ τω ν.

Θ άμ έείπΓ ,ς δτι σ υ γ χ έ ω  ενταύθα  υπέρ τό δέον 
τό φυσικόν μ ετά  τού ήΟικού· ά λ λ ' δ ,τ ι δέν ε ιν ε  
σ υγγνω σ τό ν  ε ίς  τόν άνθρωπον, δ ύνα τα ι κ ά λ λ ισ τα  

Ινά συγχωρηΟω ε '·£ τόν όνον έκτος τούτου, δίδω 
I απλώ ς συμβουλήν ω φέλιμον, χω ρίς νά  προτείνω  
I τό παράδειγμά  μου.
Ι Νά ώφελώμεΟα ές α υτή ς  τα ύτη ς  τή ς  εύτελε ία ς  
I του είδους μας διά νά  νουΟετώμεν τον άνθρωπον, 
1 τοιαύτη εινε ή άποστολή μας. ‘Υπάρχουν πολλά  
I άρκετα ί εφημερίδες, με τό έλεος τού Θεού! ώστε  
I οι φιλόσοφοι, οί φ ιλολόγο ι, οι επ ιστήμονες κα ί ά λ -  
I λο ι ά γύρ τα ι νά δ ύνα ντα ι νά έπίοεικνύωσιν εντός

α ύτώ ν τάς Οαυματοποιιας τω ν, χω ρίς νά  το ις ά- 
νοίςτ,ς τάς σ τή λα ς  τού Λ ο γ ί ο υ  "Ο νου. Σ υγ-  
χώρήσον τή ν  ιδιοτροπίαν μου ! νά έχτ, τ ις  τήν τ ι 
μήν νά  *ξνε ο ν ο ς κα ί νά λ έ γ ε τ α ι λ  ό γ  ι ο ς διά νά 
εκΟαμβόνω τή ν  αμαθή άνΟρωπότητα, ε ίνε  σφάλμα  
ισως· ά λ λ ά  νά τ,νέ τ ις  ό ν ο ς  καί νά γ ίν ε τ α ι έ φ η - 

μ ε ρ ι δ ο γ  ρ ά φ ο ς, δ'.ά νά διαδίδω τάς μωρίας τών  
άνθρώπο>ν, ήΟελεν ε ίσ θ α ι α ισ χ ρ ό ν— Κάτω ο ίά ν . 

Ορωποι! άρκετά ώ μ ίλ η σ α ν  άφετε κα ί τ^ύς όνους 
νά ό γγαν ίσο υν , διά νά ουνηΟν) προ π άντω ν ό κό
σμος νά κρίνω περί τής αξίας τών δύο μεθόδω ν  

rAv ό άνθρωπος μάς υπερτερώ κατά  τό λογικόν, 
οφείλε ι τουλάχ ιστον νά  τό αποδείξω* μεταχειρ ιζό-  
μεν:ς αύτό όπως πρέπει· τό κ α τ ’ εμέ, νομ ίζω  ότι 
εχω όσον λογικόν μέ χ ρ ε ιάζετα ι, διότι εινε ά ναν. 
τίρρητον οτι ό Πλάστης εδωκεν ε ίς Σκαστόν δν δτον 
λογικόν τ φ  ήτο άναγκαίον.

Τό αγαθόν κ ε ίτα ι ε ίς τή ν  καλήν χρήσ ιν  τού λο
γικού, το όποιον έχει τις· δεν παραπονούμαι λο ι
πόν ποτέ κατά  τού Πλάστου.

Τό λογικόν είνε λοιπόν ουτιδανόν πλεονέκτημα  
με α ισθήσεις τόσον άτελεΤς όσον α ί τού άνΟρώπου.

Ο υτιδανόν πλεονέκτημα, προ πάντω ν χω ρίς ώ
τα· καί αμφιβολία  δέν υπάρχει ό τ ιτ ά  φυσικά ώ τα , 
μάς βοηθούν ήΟικώς.

Μέχρις ού λάέ’τ,ς τή ν  συνέχειαν τής φιλοσοφικής 
τα ύ τη ς  έξηγήσεω ς, φ ίλ τα τε  ονε συνάδελφέ μου, 
παρακάλει τόν Θεόν νά  σου διατηρήσω τά  ώ τα , 
καί μήν αποκοιμάσαι επάνω είς άμφότερα, ώς λ έ 
γ ε ι ή  παροιμία· ε ίνε  τούτο ζωότης, ά λ λ ’ είνε α ν 
θρώπινης εφευρέσεως.

’’Α ς μένωμεν λοιπόν ονοι, κα ί άς μένωμεν ή νω -  
μένοι έν όμονοία καί αμοιβαία έγκαρτερήσει καί 
α γά —ω, π ράγμ ατα  τά  όποια, φ α ίν ετα ι, προ πολ- 
λού άπεχα ιρέτισαν τήν δντως τά λ α ινα ν , καΟό βε- 
έυΟισμένην ε ίς τήν ίλ ύ ν  τού εγω ισμού, ανθρω
π ό τητα . »

40  άδελφός σου *Ον:ς? ό ΛΙ10ΣΑΓΜ0Σ.

Μ.

SVMMIRTA
ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΙΙΟΚΛΚΙΟΜΕΝΑΙ ΤΩΝ ΑΡ

ΧΑΙΩΝ ΘΙοΑΤΡΩΝ. — Είς τά άρχαία θέατρα ήτο 
κύστηρώς άπηγορευμένον αί γυναίκες, ού μόνον 
νά λαμβάνωσι μέρος είς τάς παραστάσεις, άλλ

»-*  ̂ ' ι Λ τεσταοη εις το τα γ μ α  τω ν δ/οι^ουοε καν ναπ αρευρ ισκω ντα ι εις α υ ka^ ω ^ ΰ* α .α Ι .Ι  ‘  ̂ J  Γ , /β
. , r. . »Λ : νειοοτονή^η Καροιναλίος τεταοτην,Φαίνεται οτι ή συνήθεια αυτη επεκρατησ*ν a r o.v1A » , ‘ 1
♦ ' ' ’ · λ ι j )v Ι νθη Παπας τ*ταρτην·ν τρομερος και αρε μανι:ς Αισχύλος, παρισ .α^ I α. 1 »

τά ς  Ε ύ μ  ε ν ί  δ α ς του, δραμα άποτελούν τή ν  
τρ ιλο γ ία ν  τού Όρέστου, ένέπλησε τοσούτου φόβου 
τό Οέατρον, ώ στε έκαμε τ ινά ς  έγκυμονούσας νά  
άποβάλλω σι τά  έμβρυα έκ τού τρόμου αύτώ ν. 
Ίοκτοτε έξωστρακίσθησαν α ί γ υνα ίκ ες  έκ τού ά -  
ριΟμού τώ ν θεατώ ν, δ ιότι ούοαμού άλλού το ύν-  
τεύθεν άπαντώ μεν ίχνος γυνα ικ ε ία ς  παρουσίας 
έν το ΐς άρχαίοις ‘ Ε λληνικοίς Οεάτροις.

’Επίσης καί έν ’Α γγλ ία  κατά τόν μεσαιώνα 
δέν έπετρέπετο είς τάς γυνα ίκας νά λαμβάνο>σι 
πρόσο>πον υποκριτών έν τγ4 σκηνξ, τά δέ γυνα ι
κεία πρόσωπα παρίστανον ώς καί έν τ·?4 άρχαιό- 
τητι νέοι, φορούντες ενδύματα γυναικός. ‘ II π α -  
ρατράγφοος αύτη .συνήθεια έδωκε χώραν είς το 
εξής άστείον: ‘Εσπέραν τινά , καθ' ήν έμελλε νά 
δοθώ παράστασις έν Ά γγλ ίς ι έπ ι παρουσία Κα
ρόλου τού Β' καί τής Αύλής* ό διευθυντής τού 
θεάτρου, πληροφορηθείς οτι ό βασιλεύς δυτηρε- 
στείτο διότι έβράδυνον νά άρχίσωσι, παρουσιά
ζετα ι έπ ι τής σκηνής, καί έκτελέσας τάς είθ’— 
σμένας υποκλίσεις, είπε· ο: Ζητδ) συγγνώμην παρά 
τής ‘Υμετέρας Μεγαλειότητας διά τήν βραδύτη
τα τής ένάρξεως· τό αίτιον είνε διότι ή βασί
λισσα μας δέν έξυρίσθη είσέτι. ι>

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ. — Τινές τών ενδόξων, άν ορών 
εχουσι προτιμήσεις, ανεξαρτήτους τής θελήσεώς 
των πολλάκις, δ·.ά τινας ήμέρας τού έτους, ώς 
ετζί παραδείγματος ό μέγας Ναπολέων ήγάπα έ- 
ξόχως καί είχεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός τήν 
εικοστήν Μαρτίου.

Κάρολος ό VJ ή γ ά π α  τή ν  ήμέραν κα ί τήν έορ- 
τή ν  τού ‘Αγίου Μ ατθαίου, δ ιότι κατ’ εκείνην τή ν  
ήμέραν ε ίχ εν  άναγορευθή αύτοκράτω ρ· κατ’ εκεί
νην τή ν  ήμέραν ε ίχ ε  στεφθή, κα* εκείνην τη ν  ‘η
μέραν είχε συλλά β ε ι τόν Φ ρ*ίκ ΐσ*°ν Α'. ‘Ο Κ ά. 
ρόλος έγεννήθη τή ν  ήμέρα* τη ς  έορτής του ‘Α
γ ίο υ  Ματθαίου (24  Φε^ουαρίου 4500), τή ν  δέ 
24 Φεβρουάριου 1327 ο άδελφός αυτού Φερδινάν- 
δος ε ιχεν άναγορευθτ β α σ ιλεύς  τή ς  Βοεμίας· την  
24 Φεβρουάριου W *  έγκατέλε ιπ ε  τόν θρόνον.

‘ 11 πρώτη ΊανΛυα? ί°υ *̂ ν τόν Φραγκίσκον 
Α' ο ,τ ι ή  24 Φεβρουάριου διά τόν Κάρολον Ε'. 
Ούτος έγενν;/^ τή ν  ίτ,ν Ίαννουαρίου, τή ν  lw  Ί .  
αννουαοίον άπέΟανεν ό πατήρ  του κα ί διεδέχθη 
ούτος τό  ̂ θρόνον τής Γ α λλ ία ς , τή ν  Η *  Ίαννουα- 
οίου ύ^ δ ρ ε υ σ ε  τή ν  θυγατέρα του, τή ν  -Ιην’ΐα ν -  
νο υ^ ου ε '·σήλθεν ό Κάρολος Ε' ε ίς  Παρισίους.

χ) Σίξτος Ε' έγεννήθη τετά ρ τη ν , τετάρ τη ν  εγ- 
/άτεστάθη είς τό τά γ μ α  τώ ν Σχοινοζώστων, έ-

καί έξελέ-



Λουδοβίκος ό ΙΓ , ολίγας ώρας πρό του θανά- 
του του, ( τήν ΙΙέμπτην τής 24 Μαρτίου Ί045), 
προσεκάλεσε τούς Ιατρούς αύτού, καί τούς ήρώ
τησεν αν ήτο δυνατόν νά ζήστι μέχρι τής έπιού- 
ττ ,ς, εΐπών ότι ή Παρασκευή υπήρξε πάντοτε δι’ 
αυτόν ήμέρα ευτυχής. Κατ* αύτην την ημέραν 
είχε νικήσει ε ις  τινας μάχας, καί δ,τι τήν Πα
ρασκευήν έπεχειρίσθη επέτυχε· οιά τούτο ήθελε 
πάντοτε νά άποΟάνν) Παρασκευήν.

ΑΛΕΚΤΡΓΟΝΟΜΛΧΙΛ. — Τό τερπνόν παρά τοΐς 
άρχαίοις 'Έλλησι καί ‘Ρωμαίοις θέαμα τών ά- 
λεκτρυονομαχιών διασώζεται είσέτι έν πάστι αυτού 
τη άκμτί έν Κίνα, Ί νδ ία ,Ά γ γ λ ί*  καί ’Αμερική. 
Είς άλεκτρυονομαχίαν τινά, γενομένην πρότινος 
έν Γουαδαλεζάρα τού Μεξικού, καθ’ ήν έξακισ- 
χ ίλιο ι άλέκτορε; είσήλθον άγωνισταί είς τό στά- 
διον, έ/οντε; ώπλισμένα τά κέντρα διά σιδηρών 
όνύ/ων, 4897 έπεσαν νεκροί έπι τού πεδίου τής 
μάχης, 005 καιρίως έτραυματίσθησαν, 199 ε
λαφρώς, είς δέ μόνος έξήλθε τής πάλης άτρω
τος, νικητής άναγορευΟείς υπό τού ένθουσιωδώς 
άνευφ/,μούντος και χειροκροτούντος αύτόν πλήθους. 
Εκαλείτο δέ Λίνδας, άνήκων είς τον Σενόρ Δον 
‘Ραφαήλ Λαμπούρδον Γραναδΐνον ‘Ραδίρζαν Κα- 
βρέρον Έρ^άραν, δστις, σεμνυνόμενος έπ ί τφ  θρί- 
άμβω τού άλεκτρύονός του, προσέθεσεν είς τον ορ
μαθόν τών Ιδίων του ονομάτων καί τό περικλεές 
ήδη γενόμενον και έν τ η  μεγάλη έκείνη άλεκ- 
τρυονομαχία δοξασθέν όνομα Λίνδας.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΕΡΙ ΓΓΝΑΙΚΩΝ. — 
‘II γυνή εΐνε τό μόνον πράγμα έν τφ  κόσμφ, 
περι ού τόσον πολλά έλέχθησαν, όσα αυτό καθ 
έαυτό δεν αξίζει. Μεταξύ τών κρίσεων διαφόρων 
διακεκριμένων άνδρών, αρχαίων καί νεωτέρων, 
παραθέτομεν τάς έξης:

«*Αν ελειπεν ή γυνή, λέγε ι ό Σατωβριάνδος, 
ό άνήρ θά ήτο τραχύς, βάναυσος, μισάνθρωπος, 
και θά ήγνόει* τ ί έστι χάρις, διότι ή χάρις εΐνε 
τού έρωτος μειδίαμα.

c ‘11 φύσις, λέγε ι ό ’Αριστοτέλης πάλιν, τότε 
μόνον παράγει γυναίκας, όταν δεν κατορθώσ^ νά 
πλάστρ άνδρας.

« ‘11 γυνή, κατά τόν Βαλζάκ, εΐνέ τό άριστούρ. 
γημα τής πλάσεως· μετέχει και τού ανθρώπου 
καί τού αγγέλου !

<t ‘11 γυνή εΐνε τό ώραιότερον τών πτηνών, 
λέγει ό Άλφοέδος δέ Μουσέ.

<κ *0 Διογένης, Ιδών γυναίκα άπηγχονισμένην 
καί κρεμαμένην άπό δένδρον, «Ε ίθε , άνεφώνησε, 
τά δένδρα δλα νά παρήγον τοιούτους καρπούς! j>

« Κατά δέ τον Σολομώντα, πικροτέρα θανάτου 
εΐνε ή γυνή . <r "Αδης, λέγει που ούτος, καί ε- 
ρως γυναικών καί ύδωρ καί πύρ ού μή εΐπωσιν
αο κει. »

« Εύκολώτερον εύρίσχεται κόραξ λευκός η κα
λή γυνή , λέγε ι ό "Αγιος Γρηγόριος.

<c *0 οε ίερος Αυγουστίνος επισφραγίζει διά 
τών λέξεων τούτων: cc Άλλοίμονον έάν at γ υ να ΐ. 
κες παρασταθώσιν είς τήν δευτέραν παρουσίαν 
υπό τήν αύτήν μορφήν! δέν εΐνε άπίθανον νά 
κατορθώσωσι νά έμβάλωσιν ήμάς είς πειρασμόν 
καί ενώπιον αύτού τού Θεού! »
« ‘Ο Σωκράτης έλεγε: cc Φοβούμαι πλειότερον τόν 

έρωτα γυναικός, παρά τού άνόρός τό μίσος. 2> 
cc Τί έλ αφρότερον τού άνέμου; — Τό πτερόν. 

Τί έλαφρότερον τού πτερού; — ‘Ο κονιορτός. Τί 
έλαφρότερον τού κονιορτού; — ‘Η γυνή . Τί έλα 
φρότερον τής γυναικός; — Ούδέν.

<c Τά δάκρυα εΐνε τό παλλάδιον τών γυναικών.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 40. — Είς τήν παλαιάν Γραφήν 
εύρίσκομεν πάντοτε τόν τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  άριθ- 
μόν άπαίσιον καί καταφρονητικόν, διό καί είς τό 
Δευτερονόμιον άναφέρεται ^ητώς α ρ ι θ μ ώ  τ ε σ 
σ α ρ ά κ ο ν τ α  μ α σ τ ι γ  ώ σ ο υ  σ ι  ν α ύ τ ό ν .  
Τόν δέ ’Απόστολον Παύλον έρ^άβδισαν π α ρ ά  
μ ί α ν τ  ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α, καί δι* άλλην α ιτίαν 
καί διά νά μή καταφρονήσωσιν αύτόν ώς όντα 
‘Εβραίον. ‘Ο ΜωΟσής τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  ήμέρας 
κακωθείς ένήστευσεν, όμοίως καί ό Ή λίας· άλ
λά καί ό Σωτήρ ήμών, ώς άνθρωπος πειραζόμε. 
νος υπό τού διαβόλου, δέν έφαγε νηστεύσας τ ε σ 
σ α ρ ά κ ο ν τ α  ήμέρας καί νύκτας. ‘Ο κατακλυ
σμός έπ ί γής έγινε βρέχοντος τού Θεού έπ ί τ ε σ .  
σ αρ άκο ν τ α ήμέρας καί τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  νύ
κτας. Έκ τής Γραφής προσέτι μανθάνομεν δτι 
καί ή αιχμαλωσία τών ‘Εβραίων, ενεκα τών ά
πειρων αμαρτημάτων καί είδωλολατρειών αύτών, 
διήρκεσε δεκάκις τ ε σ σ α  ρ ά κ ο ν τ ά  έτη, ήτοι 
χρόνους τετρακοσίους, ού μόνον τών χρόνων τής 
έν Α Ιγύπτφ διαμονής των άριθμουμένων, άλλά καί 
τών πρό τής κακώσεως αύτών. Καί αί ήμέραι τού 
πένθους έπίσης τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  ήσαν παρ’Έ -  
οραίοις, ώς πράττει καί δ ’Ιωσήφ, άποθανύντος 
τού πατρός αύτού Ιακώβ. ‘Ο δέ Κύριος ήμών ά- 
ναστάς, τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  ήμέρας έμεινε σω- 
ματικώς έπί τής γή ς , έφ' φ  καί τελούμεν τά 
τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ά  τών τεθνεώτων.

Ίγ -

ΚΟΡΑΞ ΚΑΙ ΑΛΩΠΠΞ.

ΚάΟητο tic ενα δένδρον ένας Κόρακας, κ1 Ικράτιι
c l; το στόμα £ν κομμάτι 
Όλλανδέζικο τυρί.

$ i i i  Κυρ1 *Αλο>που π*ρνώσα στέκει τον παρατηρεί,
και τον λέγει: « Καλημέρα,

41 γερο-Κόρακα πατέρα!
‘  * L iv  ΐσως τ ’ ορφανόν σου 

δμοιάζη το πτερον σου,
“  ύ v i  ησα ι, τ ί τ& θέλεις, 

δ ί/ωςνίι σ ΐ κολακεύσο), τών πτηνών δ Κουκοοζέλης ! , ,

‘Ο Κυρ Κόρακας τυφώΟη, 
κα\ είς 2ν κλαδί ακόμη ν& της δείςη τήν φωνήν του

υψηλότερα δψώθη· 
τήν μυτάρα του ανοίγει κα\ του φεύγει το τυρ^ του.

Ί| Κυρ Άλωπου τ ’ αρπάζει καί του λέγει: “  κου
τέ  μου,

“  γνώρισε #τι εις μάτην δ^ν κολάκευσα ποτέ μου!
41 τιάντοτε δ κόλας γλείφει τ^ν δποιον θυμιάζει.

“  Τούτο το μαΟηματάκι 
il βέβαια άξίζει πλέον παρ& τόσο δ& τυρ ά κ ι! , ,

“Αγανάκτησις δ Κόρα; κι’ #λος έ ντροπή τ η ; τάζει 
ί τ ι  άλλοτε δέν θέλει κάνεις πλέον τόν γελάσει,

^σον κι’ αν τον θυμίαση·

')*Γ\

ΠΟΙΚΙΛΑ ν

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ASTEIA^V1̂

Λ

Χ-Λ,ρευοΰτη,ς ποτέ έπισή^ου τίνος Οέτεως έν τ ί̂ 
Γαλλίχ^ ΆχαοηίΑία, χατώρθωυβ να π:οτανΟ^ ώ ; 
άναπλνιρωττ,ς αύτής αέγας άοχων αετενωτάτου 
πνεύματος. Τ6ττοαγυια έπροξένησε [χεγίτττ,ν δ υ ι .  
αρέσκειαν είς τ ί> ν  ’ Αχαδηααύδν σύλλογον, χαΐ ή 
ανάρμοστος καί αύ0*1ρετο{ έχείνη έκλογτ, απη . 
ρετεν ε ίςπάντας. 'Γην ),(λέραν λο'.πον, xaO r,v ε- 
αελλε νά άρχήττι τές έργατίας τ/,ς h νέα *?/.*'-

ρεσ-ία, ό περίφημος ΓΙατροΟ, θέλων νά 
τής περιστάσεων διά νά προσβάλτρ ταν διά τών 
μέσων καί τής Ισχύος είσχωρήσαντα εις τον π ε 
ρίβολον τών Μουσών πλούσιον εκείνον ά λλ ’ άνό- 
ητον άρχοντα, μετεχειρίσθη τόν εξής άπόλογον: 
«: ‘Τπήρξε ποτέ, Κύριοι, κατά τήν παναρχαίαν 
« έκείνην έποχήν τού χρυσού αΐώνος, ° Ελλη ν ή- 
α: μίθεος, δστις, έχων ώραίαν λύραν, έμελπε δι’ 
«  αύτής θαυμασίως τούς επαίνους τών θεών, τά 
« έγκώμια τών ήρώων, καί έξύμνει τάς άρετάς 
cc τής άνθρωπότητος. ‘ ΙΙμέραν τινά μία τώνχορ- 
α: δών τής Οαυμασίας εκείνης λύρας ευρέθη τε- 
<t θραυσμένη, καί ό άοιδός, αντί νά θέσ$ βόειον 
c νευράν, έφαντάσθη νά προσαρμόσω χορδήν άρ. 
<c γυραν άλλ ’ αμέσως ή καλλίμολπος έκιίνη λύ - 
«  ρα εχασεν δλην τήν χάριν καί αρμονίαν της. ■*

Κάρολος ό Μέγας, αύτοκράτωρ τής Γαλλίας, 
έσφράγιζε πάντοτε ό ίδιος τάς όποίας Ιδιδε δια- 
ταγάς διά τής λαβής τής σπάθης του, έπ ί τού 
σφαιρώματος τής όποίας ήτο κεχαραγμένη ή σφρα- 
γ ίς  του. Έ λ εγ ε  δέ συνήθως, α; Ιδού αί διατα- 
γα ί μου! — εΐτα , δεικνύων την σπάθην του, προ
σέθετε, — καί ιδού δ,τι θα κάμ^ αύτάς σεβα-, 
στάς εις τούς έχθρους μου. »

Ά ρ ιγεύς ό άρχων τών Σικελιωτών, διαβαίνων 
ποτέ διά τίνος χωρίου, καίΐδών έπ ί στήλης μνή
ματος έπιγεγραμμένον τό έςής έλεγεΐον: — Τούς 
<ι  άνδρας τούτους, θελήσαντάς ποτε νά σβέσωσι 
α: τήν τυραννίδα, εύρεν 4 σίδηρους θάνατος. —* 
α: Δικαίως άπεθάνετε! άνέκραξε, διότι έπεχεί- 
ρήσατε νά σβύσητε καιομένην τυραννίδα, ένώ 
έξ εναντίας έπρεπε νά τήν άφήσητε νά κατ, μό
νη της καί νά καταναλωθ^. »

α Πρός θεοϋ ! Κυρία, Ελεγε μίαν των Ι,αίρών 
πρός μεγάλην τινά αρχόντισσαν είς Ά δω νίς της· 
απαιτώ νά άποβάλλετε αμέσως αύτόν τόν θεό- 
κω-fov θυρωρόν σας, δ όποιος με χάμνει πάντοτε 
νά περιμένω τρεΤ.ς ώρας είς την θύραν! — νΕ_ 
γετε δίκαιον, φ ίλτατέ μοι, άπήντ/,σεν αΰτη· κ α ι 
έγώ τό έσχέγβην τοϋτο, πλήν δεν δύναμαι νά 
πράξω άλλως, δ».ότι εινε π α τ ή ρ  μ ο υ .  »

-nrorn·^-

Εις τρομερόν άκόλουδον τοϋ Βάκχου προσέ»ερον 
μετά τό γεϋ/α σταβυλήν. «  Ευχαριστώ, είπεν 
ούτος, δέν συνειθίζω νά π ίνω  ποτέ τό κρασί μου 
είς κζτχπότια. »
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‘Ο ’Αοχιχαγ κελάριος του Δουκός της Βουργω- 
νίας, ε ίς εκ τών μάλλον σκληροκαρδίων αρχόν
των της εποχές Λουδοβίκου του ΙΑ', άπεφάσισε 
νά κατασκευάζω μεγαλοπρεπέστατον νοσοκομεΐον. 
"Οταν τδ πράγμα έγένετο γνωστόν εις τον Κύ
ριόν του, oc Κίνε δίκαιον και συνεπές, ειπεν ου- 
τος, εκείνος, οστις καθ’ ολην του τήν ζωήν έκαμε 

. πολλούς πτωχούς, νά φροντίσ^ να τούς κάμιρ καί 
τόπον, έν ζο νά τούς περιποιήται και να τούς

τρέφω· *

* Αρχων τις επαρχιώτης, έλΟών είς ΙΙαρισιους. 
έκαμε τόσον μεγάλα έξοδα, ώστε μίαν ήμέραν 
εύρέθη βίς τήν δυσάρεστον θέσιν νά Ιδω δλα του 
τά καλά άποπτάντα έκ τών χειρών του. Ε νψ οε 
συνεδείπνει μετά τίνος Ιταλού εις τ ι ξενοοο- 
χείον, ούτος, βλέπων αύτόν κατηφή και συλλο. 
γισμένον καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού δείπνου, 
τον ή ρώτησε· cc Και πώ ς! ή δμετέρα αρχοντια 
δέν τρώγει; — Προ πολλού, Κύριε, απηντησεν 
ό πρώην άρχων, α ύ τ ή  ε ί ν ε  φ α γ ω μ έ ν η ,  jd

Μετά τήν π ε ρ ί  τό νΛκτιον λαμπράν νίκην, έπα- 
νελΟόντα εις ‘Ρώμην τον Αύγουστον πάντες ε- 
σπευδον νά τό ν  συγχαρώσι. Μεταξύ δε τού π λή 
θους τούτου τεχνίτης προσέφερεν αύτώ ψιττακόν, 
ον είχε διδάξει νά επαναλαμβάνω τάς λέξεις ταύ- 
τας: c Χαΐρε, Καίσαρ, νικηφόρε Αύτοκράτορ! » 
τ^σούτο) δ* έθελχθη δ Αύγουστος έκ τής όξυνοίας 
τού πτηνού, ώστε ήγόρασεν αύτδ άντί μεγάλης 
χρημάτων ποσότητος. Τδ παράδειγμα τούτο πάρε. 
κίνησε πτωχόν τινα σχοινοπλέκτην νά επιχειρή
σω νά διδάξω τδ αύτδ μάθημα εις έτερον ψιττακόν 
άλλά τού νέου τούτου μαθητου τόσον όλίγαι ήσαν 
αί πρόοδοι, ώστε πολλάκις άπελπιζόμενος δ διδά
σκαλος έπεφώνει, * Κρίμα τούς κόπους μου, και 
τδν καιρόν δπού έχασα! » Και δ μέν ψιττακός 
κατώρθωσεν επιτέλους νά έκστηΟίσω τδ μάθημά 

*του, άλλ* δ Αύγουστος άκούσας αυτόν ήρκέσθη 
εις τδ νά εΐπω μόνον δτι τοιούτους κόλακας καί 
άλλους είχε παρ’ αύτζ>. Πλήν έκ συμπτώσεως δ 
αντιληπτικός ψιττακός, ώς άπάντησιν εις τούς 
λόγους τού Καίσαρος, έπανέλαβε τήν επίπληξιν, 
ήν δ διδάσκαλος άγανακτών έκαμνε προς αυτόν, 
<κ Κρίμα τούς κόπους μου και τδν καιρόν δπού 
έχασα! »  Τοσούτιο δέ άστεία έφάνη είς τδν Αύ- 
τοκράτορα ή αίφνιδία και απίστευτος αύτη ά- 
πάντησις τού πτηνού, ώστε γελάσας κατά κόρον, 
ήγόρασεν αύτδ άκριβώτερα τού πρώτου.

νΑοχων τις τών Παρισιων εκ των εκατομμυρι
ούχων, Οέλων νά άποκτήσφ φιλολογικήν δόξαν, 
έγραψε πρός τδν περίφημον δραματοποιδν Σκρήβ, 
παρακαλών αυτόν δπως λάοω τήν καλοσύνην νά 
τώ συνθέσω άρίστην κωμωδίαν, είς ήν έμελλε 
νά προσθέσω αυτός τδ όνομά του ώς ίδιον έργον 
του, έπι αμοιβή να φροντίσω όπως τυπωθώ *αΙ 
παρασταΟω μ  ̂τδν λαμπρότερον τρόπον καί δι’ ι 
δίων του έξόδων. * ΙΙεριττδν στοχάζομαι νά προ
σθέσω, έλεγεν έν τέλει τής φιλοφρονητικωτάτης 
επιστολής του δ φιλόδοξος ούτος άρχων, δτι είμαι 
εύδιάΟετος νά άγοράσω τδ έργον σας τούτο με 
τήν άδροτέραν αμοιβήν, ή άν θέλετε νά μοιρα- 
σΟώμεν δμού τήν δόξαν. » Κίς ταύτα  δ φιλότι
μος Σκρήβ άπήντησε διά τών εξής: cc ’Αγαπητέ 
μοι Κύριε! δεν ενδίδω είς τήν κολακευτικήν πρό- 
τασίν σας, διότι ή θρησκεία μέ διδάσκει δτι είνε 
πάντω άπρεπες να συζευχθώσιν όνος και ίππος. » 
Ά λ λ ’ δ ύπέρπλουτος άρχων είχε φαίνεται αρ
κετήν έτοιμόνοιαν, ώστε νά ανταπαντήσω ού- 
τω : c Κύριε, έλαβον τήν επιστολήν σας, ήτις
τ ιμ ί άρκούντως τδ άτομόν σας· άλλά τίς σάς 
έοωκε τδ δικαίωμα νά μέ άποκαλέσητε ίππον; 
» Τινές λέγουσιν δτι δ δραματοποιδς έτόλμησε 
νά άπαντήσω διά τελευτα ίαν φοράν ουτω: cc ’Α
φού τδ θέλετε, έστε δ σύντροφος τού ίππου.»

Ευρισκόμενη ποτέ ή Κυρία Στάελ εις Λονδί- 
νον, δπου ό ήλιος φαίνεται σπανίως, έοέχΟη τήν 
έπίσκεψιν Λόρδου τινδς, οστις τήν στιγμήν καθ’ 
ήνάνεχώρει είπε πρός αύτήν μετά φιλοφρονήσεων, 
δτι Οά ήτο ευτυχής άν ηύδόκει νά τόν έπιφορτί- 

ω καμμίαν παραγγελίαν. — cc Τούτο μόνον έ
χω νά σάς παραγγείλω , άπεκρίθη ή Κυρία Στάελ 
άστεϊζομένη, νά προσφέρετε τούς άσπασμούς μου 
ε ίς  τόν ήλιον δταν τόν ίδήτε. »

-^ ro c r-
Κύριός τις, λησμονήσας τήν ταμπακοθήκην του 

παρά τ ιν ι φ ίλφ  του, έγραψε πρός αύτόν τό εξής 
γραμμάτιον: cc Φίλτατέ μοι X .. . .  έλησμόνησα 
παρά σοί τήν χρυσήν μου ταμβακοΟ/»κ/,ν· κάμε 
μοι τήν χάριν νά μέ τήν στείλως άμέσως διά 
τού φέροντος τό παρόν μου. » ’Αλλά τήν σ τ ιγ 
μήν καθ' ήν έδίπλωνε τό γράμμα, ευρών αύτήν 
εις τό Ουλάκιόν του, έπρόσΟεσεν έν υστερογράφω: 
cc ‘11 ταμπακοθήκη εύρέΟη, φίλτατέ μοι· μή λαμ
βάνεις λοιπόν τόν κόπον νά τήν ζητήστ,ς. »  Καί 
σφραγίσας αυτό, άπέστειλε πρός τόν φίλον διά 
τού υπηρέτου του.

II ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΜΗΤΗΡ.
(Βαυκάλισμα).

Κοιμήσου, μικρόν άκακον, Ουγάτριον μου βρέφος, 
άκόρεστον εις τήν τρυφήν της θρεπτικής τροφής σου! 
του ύπνου ’ς τα ματάκια σου επενεργειται νέφος, 
και ’ς τ& 6γρ& χειλάκια σου είν1 οί υιαστοι τρυφή σου 

ΆΟώον μου, κοιμήσου)

Κοιμάσαι, κα\ ή κίνησις κάθε μιας πνοής σου, 
μειδίαμα αγγελικόν! ! τους τύπους του οφείλει 

’ς τα πορφυρά σου χείλη.
Κοιμασαι, καί αί Χάριτες εκάστη μία ψάλλει 

θελκτικά σου κάλλη.
ΑΟώόν μου, κοιμήσου, 

εις τοι υγρα χειλάκια σου ειν’ οί μαστοί τρυφή οου!

Ηυπνας, εκφραστική μορφή, καί παίζε:; άπ’ αγάλια I 
οεν ςεχυλνουν, ώς των μοιρών, τλ βρεφικά σου σάλια* 
ψελλίζεις, κ' ή γλο>σσίτσα σου ή θελκτική εκείνη 
έπαναλέγει τ&ς στροφας του Βερδη καί 'Ροσσίνη.

Κοιμώμενον κα\ εςυπνον, άΟώον μου, έςισου, 
εις τα υγρα χειλάκια σου εΤν’ οΐ μαστοί τρυφ*4 σου!

1. Ν.

ΜΥΓΟΛΟΓΙ η  ΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ.

ΓΩσαν τό άστρο της βραδυας, που σβυνει πριν Λ  ζήση 
καί πίπτει κάτω βιαστικό, 
γΐατί και τό αγγελικό 
τό ’μάτι σου ν& σβύση;

“Sy\, εσ£υσε πριν να ιδτ] της φύσεο)ς τήν χάρΐ, 
πριν vctoW, Μάη ανθηρό, 
πριν διη ’ς τόν ουρανό λααπρό 
τον Ιίλιο, το Φεγγάρι,

Γιατί 'σαν £ο'δο, τό προ>ΐ λίγο άψου άνθησε?, 
που χάνετ* επειτα ςηρό, 
το /ειλί σου το δοοσερο 
να χλωμοκιτρινιση;

νΑχ, ναι, χλο)μοκιτρίνιασε οτι χαμογελούσε ί
μ- */;άρι καί μέ εύμορ^ιλ, 
και εμεινε χωρίς λαλιά 
#τι μισογελοΰσε.

Αχ! ίφυγες πρ\ν χαν να ’πης π α τ έ ρ α  καί μ  η τ έ ρα, 
και τους αφηκε; και τους &.·ό 
βράδυ να κλαΤνε καί πουρνό, 
νύκτα και τήν ήμίρα.

(") Kpivo;J8νκα λ ίν  να έ - ΐ '7ττ!'τω;;.ιν τ^ν προσοχήν των άνχγνω- 
<:των είς τγ,ν σκανδαλώδη ταύττ,ν λίξ'.ν, τι^ν οποίαν πολλοί δ:α. 
τ 5?(>ί 7?'^νουσι·  ̂ ? ω και Μ ύ ρ ο jx α ι στ.ααίνιι κλαίω ττα- 
βατο/ίτιχά, .3·ρ/ν·ό, 5%κ2·ίω· £' αύτού δΐ 1<7/βηαάτισιν τ, καΟοτ,ι- 
Xov;aiv7J το ια υ ρ ο λ ο γ  ώ, ούχι δι α ο ι ρ ο λ ο γ  ώ, ο- ip  σην.αίνιι 
προλίγΛ» τ^ν μοίραν t i ; rtvx. 2 . γτ.

Σί κλαΐνι πάντα ̂ σέ ζητουν, πλήν ίταν θυμηθούνε 
πο>ς άγγελόπουλο αγνό 
επεταςες *ς τόν ούρανό, 
τότε γλυκογελουνε.

Σ.

Ο ENA^TPOC OYPANOC

(ΙΙρωτότυπον). 

Κατάταξις "ιών απλανών αστέρων 
oioc τών αστερισμών.

«  Αυτός γ ιρ  αοι εδωκβ τών οντων γνώσιν ά- 
ψευδΐΐ, c.Stvai συ^τασίν κόσμου κχι ιν ίργ ιιαν 
στοιχείων. . . . ενιαυτόν κύκλους και άοτίρων 
Οισ£ΐς. »  Σολ^.ων Xoy. Ζ'. 17.

ποιηταί και οί φιλόσοφοι δλων τών ε
θνών έμεινον εκστατικοί άπέναντι τής ώραιότη- 
τος και τής ποικιλίας, ήν παρουσιάζει είς τούς 
οφθαλμούς ήμών ή θέα τού ενάστρου ουρανού (*) · 
άλλ ’ δ,τι πρδ πάντων διήγειοε τόν θαυμασμόν 
αύτών, καί εδωκεν αφορμήν είς τάς αλληγορίας 
καί πλουσιότητα είς τάς συγκρίσεις των, εινε τό 
απειράριθμον τών αστέρων. Τδ αρίθμησα», τούς ά^ 
στέρας άνεφέλου τινός νυκτδς εινε τό αύτδ ώς νά 
προσπαθώ τ ις  νά άριθμήστρ τάς favioac τών θα
λασσίων ύδάτων, ή τούς κόκκους της παρά τήν 
παραλίαν άμμου· διότι μόνον διά τών γυμνών ο
φθαλμών δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν 4 —7 χ ι 
λιάδας άστέρων διαφόρου μεγέθους, κατά τήν διά
φορον δύναμιν τής δράσεως ήμών. Κατάλογός τ ις 
τού περίφημου ‘Ιππάρχου έκ Νικαίας, άστρονόμου

(*) έν τ/i μικ;α υιΟΊγιαιιώ^ιι του Δ' κιφαλαίου του έ  ν ί  τ  

σ τ ρ ο υ  Ο υ ρ α ν ο ί ,  «ξιρράαΟ^μίν ολίγα τινά προς im Si- 
οαιωτιν τ/,ς ιδ·'α; ή'Λων, οτι ή γνώσις τών •πιατΥΐΐΛων (δραιονιι 
το ανθρώπινον φρόνημα ι ΐς  τήν πζρι ύπά^ξίως Θ*ο5 ίδεαν, άντι 
να κλον/ieij τήν πιρ'ί τούτου πιποίΟησίν του, ός διχτιίνοντα·. πα- 
ραλογω; πολλοί τών ίπιπολαίων, και οτι «ν μιλ*τ^ τών ίργων 
τοΰ ϊψίστου δντο; Γγκιιται ϊ] άλτ,ΟΑ; συναίιβνισις του μιγαλιιου 
Δύτου. Σηαερον δ«, πχραΟίτοντις τά ιπ ’ αύτνίς ταύτιος τχς υπο- 
Οίϊεως Χ«χΟ*ντα προσ-νάτω; into τίνος τών |χιγαλιρτιρο)ν διπλω
ματών κα\ πιπαιδυ;χίνων ι ί ;  βποχί,ς μας, χαίρο;χιν Store ouvr.- 
Yopsi ί.αιν άν̂ ρ απ2 ΐ.;ακι; πλιιοτιρας ήμών γνώσιις κικτ/,αίνος.

)ου αύτολιξιί πιρικοπνί τις το!3 λογου, ον ίξιφώνησιν ό γιρα^ος 
και πολυα^/,ανος πρωθυπουργός τίίς Αγγλίας Αορδος Πάλμιρστων 
ι τχάτως, κα :α  τήν ίναρξιν Ικπ α ιίιυ τ ικο υ  τίνος καταστήματος ίν  
ΣουΟαμπτώνι;



Έ λληνος, άκμάσαντος τήν β' μετά Χ ρ . έκατον- 
ταετηρίδα, διασωθείς μέχρις ήμών, περιλαμβάνει 
μόνον 1020 αστέρας, τούς λαμπροτέρους καί ά . 
νευ δυσκολίας τ:αρατηρουμένους· Και ομως ο 
ΙΙλίνιος θεωρεί τήν έ π ιχ ε ίρ η σ ι ν  τού^ίππάρχου 
ώς τ ό λ μ η  ροτάτην χαί αυθάδη κ α ι  δ ι ε ν α  θ ε 
όν ά κ ό μ η !  Ά λλά  τ ί ήΟελεν είπει άρά γε άν 
ήτο δυνατόν νά άνέζη μίαν στιγμήν καί νάπα - 
ρετήρει τούς καταλόγους τών μεταγενεστέρων 
αστρονόμων, καί ιδίως τ ο ύ ς  σημερινούς ουρανίους 
άτλαντας, οΐτινες περιγράγουσι πλέον τών έκα- 
τ ο ν τ α κ ισ χ ι λ ίω ν  άστέρων, ο ί π λ ε ΐ σ τ ο ι  τ ίιν  όποίων
ίρατοί είσι διά τηλεσκοπίου;

‘Ο άοιΟμός τών διά τοϋ γυμνοϋ ο'-ρΟαλμοΰ πα- 
ρατηρουμένων άστέρων μάς «ραίνεται τόσον εκ
πληκτικός, ένψ πραγματικώς εινε μηδέν παρα
βαλλόμενος πρός τό ολον τοϋτο προερχεται έκ 
τοϋ ότι άφίνομεν τούς οφθαλμούς ήμών (3οσκον_ 
τας καί βυΟιζομένους έν έκστάσει είς τό όρώμε. 
νον άστεροφεγγές μέρος τοϋ ουράνιου θόλου, χω 
ρίς νά πασχίζωμεν νά τοποΟετώμβν άκριβώς 2να 
έκαστον τώνάστ4ρων· μέ άλλας λεςεις, πάσχομεν 
τό αυτό ώς νά προσπαΟώμεν νά άριΟμήσωμεν χ ι
λιάδας τινάς κόκκων άμμου, έρ^ιμμένης τυχαίως 
έπί τίνος τραπέζης. "Ας ΰποΟέσωμεν τήν τράπε
ζαν ταύτην δ’.ιτ,ρημένην εις μικρά τετράγωνα, 
άποτελοϋντα αναλογίαν μετά τού δλου, τότε ή- 
Οίλεν άποβή εύ/ερεστάτη ή έν οίκείψ τόπψ κα- 
τάταξις καί καταμέτρησις τών κόκκων τούτων, 
οσον πολυάριθμοι καί άν ήΟελον είσΟαι· διότι, 
γνωρίζοντες άπαξ τόν όλικον αριθμόν τών τε 
τραγώνων, Οά έχωμεν καί τόν τών κόκκων.

• Πολλοί άλλοτι «πιφ^Χ ίΤο οτι ίι ϊπ ιβττ ,α ΐι  * » ι ϊ) -γνωσις ϊ ίν  
·< ουαβ*ϊίζουιι·. π?ος τλν άληβί βριιοχιίαν. Τούτο ι’ ν ι >.άβο{ tit-

* -γ* χαι μιγαλοστον. ΦαντχσΟτ.τι ανΟρωιτο.ν iaaG fl, παρατΥ.ρούν-
* τ α ώρβλογιον % άταοπλοϊχί,ν μηχανήν* Ιρωτώυ.»νος 6ά ιιιττρ οτι 
«  τ’δ jAtv διιχνύιι τάΓ ωρα;, ίι 51 χινιΓ τ^ πλοΓον ουδίποτι ομως 
η θά νοτ,σνι {ΐητι το «ώ ς aucpoTtpa ταντα ιγί'νοντο, {χτ,τι τον Οχυ-
* αάβιον p/ij) âvujji.bv? δι* οδ ‘TrpoxuTCToVffiv ocrcstoflii ιζωτιρΜίβι 
« χινκίαβκς* 6ά άρχι«»(Ηρ jmv ι^ς τά άποτιλ ίτα χ τα , θχ τ,ν: It xu.a- 
« Μς τών αιτιών. Δ ιιξατι ου.ως αύτώ τον θχυαασιον «Αηχχνί'ΓΑΟν,
* δι1 ou η σφαΓρα άναγχάζιται νά άχολουΟτ, τ&ν τίλιον* ίξηγτ.σατι 
« αύτώ τίΐν «ολύιτλοχον χατασχιυ·?4ν ττ,ς άταοπλοίχτ,ς [Ατιχαντς  ̂
« και άμίσως Οά συλλάυΐρ προς τον ποιτ,τ^ν άαφοτί ρων ·τ:χντα 
« τ τ ΐ Οχυμαβαου τα  αισθιίαατχ, οσα ούδίποτι συνίλχβεν tv ττ, 
μ χχρδία τν ι. Ουτω χαι ό αγράμματος, βλ ίπ«ι μ’ιν διχδζχομίνχς 
«ι άλληλας τ^ν νύχτα χαι τ^ν ήμίραν χαι τάς ωρχ< τον ινιχυ
* του, β λ ίπ ιι το δίνδ^ον χνχφυομινον tx λίπττ,ς δίζτ,ζ, αλλ ού-
« δ ίλω ; tiripfctTxi αύτώ να μάΟτ, τχς αιτίας τών φαινομένων τού 
λ των. Σύνο'.Ιι τ^ν ΰπαρξίν του, αιβθχνιται £τι ύ γ ια ίν :ι, w tiv^ 
« ϊιψ^· γινώσχιι jaiv ττώ; v i tirxpxtiYi t l ;  τα ; ανάγχας τχύτα», 
«ι άγν*ΛΪ οαω; τον έξ ου ττροίρχοντχι ^ τχα ν ι^ όν . δτανοαως ή 
« γνώσις δια^ωτίβη τον ν^ΰν αύτον, το'τι άνυψουται i t ;  τά u t- 
« τίωρ* χχι λχτριύιι τ^,ν παντοδυναμίαν fexitvrj, οστι; ιτ?οίη®ι 
« τα to u jtx  ιξαίσιχ, **ν το σύνβλον itm x X u  ^ύιιν. ν

ΚαΟ’ δμοΙωην λοιπον της τραπέζης ταύτης, η - 
τ ις χρησιμεύει ί,μ ΐν ώς παρομοίωσις, δι^ρίΟη 
παρά τών Αστρονόμων ο ουράνιος Οόλος, τουτέ- 
στιν δσον μέρος αύτού εΐνε καταληπτόν και ο
ρατόν εις ήμας. ΛΙ διαιρέσεις αυται έκλήΟησαν 
α σ τ ε ρ ι σ μ ο ί ,  συνιστάμενοι έκ διαφόρων σχη
μάτων, άποτελούντων εικόνας ανθρώπων, ζώων, 
κτλ. καί έδόΟησαν εις αυτούς προς διάκρισιν διά
φορα ονόματα, ώς Μ ε γ  ά λ  η καί Μ ι κ ρ ά νΛ ρ- 
κ τ ο ς, Δ ρ ά κ ω ν ,  Κύ κ ν ο ς ,  ‘Υ δ ρ ο χ ό ο ς ,  κ τλ . 
Κατά τήν μέθοδον ταύτ/,ν τής προσεγγίσεως, α
στρονόμος τις ύπελόγισεν ολόκληρον τον αριθμόν 
τών διά τηλεσκοπίου έ ; μέτρων ορατών άστέρο>ν 
είς είκοσι ν Εκατομμύρια ! καί ομο)ς ό υπολογισμός 
ούτος ανάγεται πάντοτε είς έλάχιστον μέρος τού 
άπειρου, καθ'δσον έξαρκούσι τά άσΟενηΙμ^ν α ι
σθητήρια. ’Ά ς φαντασίώμεν ήδη είς όποίας κα
ταπληκτικές σωρείας Εκατομμυρίων πρέπει νά 
περιλάίωμεν τούς λοιπούς άστέρας, τούς διεσπαρ
μένους είς μέρη τού ουρανού απόκεντρα καί μή 
$αινόυιενα έκ τού ήυιετέοου μικρού πλανήτου, καιI t ·» » V »
πέρις ήμών έτι πολύ ανωτέρω, και κάτωθεν η 
μών, καί πολύ μακράν είς τάς άτελευτήτους έ- 
σ/ατιάς τού σύμπαντος. Οί νϊώτεροι άστρονόμοι 
άνεβίβαααν τόν αριθμόν τών διαφόρων τούτων ό- 
οατών ήμίν άστερισμών είς πλείονας τών εκατόν.

‘Ως πρό; τήν σχέσιν τής λάμψεώς των, οί α 
στρονόμοι διήρεσαν επίσης δλους τούς αστέρας είς 
διαφόρους τάξεις, αςτινας έκάλεσαν μ ε γ έ θ η .  
Βεβαίως δέν ύπονοεϊται ένταύήα τό φυσικόν μέ- 

εΟος εκάστου άστέρος, παραβαλλομένου πρός άλ
λον, ά λλ ’ ή* φαίνομένη λάμψις του· διότι είς ά . 
στήρ τού τελευταίου μεγέθους δύναται νά γ η  
μεγαλήτερος άστέρος πρώτου μεγέθους, φαίνεται 
δέ μικρότερος ές α ιτίας τής μεγίστης αύτού άφ*· 
ήμών άποστάσεως. Τά I ;  πρώτα μεγέθη περιλαμ. 
^άνουσιν υλους τούς διά γυμνών οφθαλμών φαί- 
νομένους αστέρας, καΟ* δλην δε τήν επιφάνειαν, 
τού ουρανίου Ο όλου τών δύο ήμισφαιρίων. πρώτου, 
μεγέθους άστέρες φαίνονται μόνον δεκαοκτώ- τό 
δεύτερον μέγεθος περιλαμβάνει Εξήκοντα όκτώ, 
τό δέ εκτον περι τάς 5,000 κτλ. Οί δέ διά τού 
τηλεσκοπίου ορατοί άστέρες περιλαμβάνουσι 6ε- 
κα μεγέθη άπό τού Εοδόμου μέχρι τού οεκάτου έ
κτου καί εΐνε άναρίΟμητοι, διότι ό αριθμός τών 
άστέρων έκάστ/,ς κλάσεως αυξάνει ταχύτατα· 
ουτω, τό εννατον μέγεθος περιλαμβάνει πρός τ* 
παρόν Μ0,000 άστέρων, κτλ.

Ρ·


