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Έπεκράτησε συνήθεια εις μίαν καί τήν αύτήν σελίδα τή? Ιςο~ 
ρίας νά γείνηται λόγο; περί δύο τή ; άρχαιότητος φιλοσόφων, 
συγχρόνων μέν, άλλ’άντςθέτων δλως ιδεών· οΰτω δέ τά δύο άκρα 
αντίθετα νά συναντώντας είς εν καί τό αύτό σημεΐον.

Ένταΰθα ή Ιστορία μιμείται τόν ζωγράφον, δστις διά νά είκο- 
■νίστ) τήν λευκότητα τοΰ άπό Πεντελικοΰ μαρμάρου άγάλματος 
τής ’Αφροδίτης μεταχειρίζεται εις τήν εικόνα αύτοΰ μελανόν 
πεδίον.

Οί δύο ουτοι φιλόσοφοί εισιν ό έξ Εφέσου Ηράκλειτος καί 6 
’Αβδηρίτης Δημόκριτος.

Ό πρώτος έξ αύτών είναι ό τύπος τής τεθλιμμένης ψυχής, 
ήτις πενθηφορούσα παρακολουθεί τά δυστυχήματα τής άνθρωπό- 
τητος καί άφοΰ μάτην πα?ναίσγ] κατά τής κοινωνίας μεταβάλλε
ται εις μισάνθρωπον καί άποφεύγει τούς ανθρώπους διά νά ζήσϊ) 
είς τήν έρημίαν καί τήν άπομόνωσιν, εις φανταστήν τινα πολι
τείαν όμοίαν μέ sw^v τοΰ ΙΙλάτωνος.
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"Ο δέ Δημόκριτος έγέλα πάντοτε μέ τήν άνοησίαν τών ανθρώ
πω ν, καί ιδίως τών συμπολιτών του, οιτινες πρό πάντων διά 
τοϋτο έτυχον της υστεροφημίας.

Ώμοίαζε δέκατα τοΰτο ό Δημόκριτος τόν Κράτη, δστις πήραν 
καί τρίβωνα έχων επαιζε καί έγέλα, διανύσας ώς έν έορτγ] τόν 
βίον αύτοΰ, ένω ό 'Ηράκλειτος δύναται νάπαραβληθί) πρός Ά λέ 
ξανδρον τόν υιόν τοΰ Άναξάρχου, δστις έδάκρυε πάντοτε, οσά
κ ις  ήκουε περί άπειρίας κόσμων καί δτε ήρώτησέ τις αύτόν διά 
τί κλαίει άπεκρίθη—Δέν είναι δίκαιον νά δακρύϊ] τις, δταν, ένω 
υπάρχουσι κόσμοι άπειροι, ούδενός τούτων έγενόμεθά ποτε κύριοι;

II

Τ0  Ήράκ7.ειτος υίός τοΰ Βλύσωνος ή Βλόσωνος παραδίδει ήμϊν 
-ή ιστορία δτι ήκμασε κατά τήν εξηκοστήν έννάτην ’Ολυμπιάδα. 
Λέγεται δέ δτι ύπήρξε μαθητής τοΰ Ξενοφάνους καί μύστης τών 
απορρήτων δογμάτων τοΰ Πυθαγόρου. Τούναντίον δέ τινες δια
τείνονται δτι ούδένα είχέποτε διδάσκαλον καί δτι τά πάντα όφεί- 
λει εις τήν ιδίαν αύτοΰ μελέτην.

Ό πατήρ αύτοΰ ύπηρξεν είς έκ τών ισχυρών της Εφέσου καί 
αυτός δέ ό 'Ηράκλειτος ήξιώΟη ύπερτάτης έν τί} πόλει άρχης* 
άλλά μετ’ ολίγον παργ)'τήθη τοΰτο μέν ύπέρ τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ, 
τοΰτο δέ δπως έξακολουΟήσϊ] τάς φιλοσοφικάς αύτοΰ μελέτας.

Φαίνεται έν τούτοις δτι έλαχίστην έτρεφε πρός τούς συμπολί- 
τας αύτοΰ ύπόληψιν, διότι δτε ποτέ έφωράθη παίζων μετά παι
διών άστραγάλους—Προτιμώ, ειπε στραφείς πρός τούς κύκλω 
αύτοΰ συνηγμένους Έφεσίους, τήν άνόητον ταύτην διασκέδασιν 
ή τήν όχληράν φροντ.δα τοΰ νά κυβερνώ άχαρίστους ώς ύμας. 
Ύπηνίττετο δέ διά τής φράσεως ταύτης τήν εξορίαν τοΰ φίλου 
αύτοΰ Έρμοδότου, διά τήν οποίαν ούδέποτε συνεχώρησεν αύτούς.

Μισών καί άποστρεφόμενος τόν όχ7̂ ον καί Οέλων νά φαίνηται 
ένίοτε άνώτερος έαυτοΰ μετεχειρίζετο εις τά συγγράμματα αύ
τοΰ ΰφος στρυφνόν διό καί σ κ ο τ ε ι ν ό ς  έπωνομάσΟη. "Οτε δέ 
ποτε ό Εύρυπίδης έπεμψε τό περί φύσεως σύγγραμμα αύτοΰ εί;
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'τόν Σωκράτη διά νά τό κρίνη, ό διδάσκαλος τοΰ Πλάτωνος άπε- 
κρίθη ότι δσα μέν ήδυνήΟη νά έννοήσϊ] καλώς εχουσιν άλλ’ εις 
τά πλεΐστα ό Ηράκλειτος ήτο άκατανόητος.

Καί τό κατ’ άρχάς μέν λ-έγεται δτι ύπηρξεν οπαδός τής σχο
λάς τών Έ λεατώ ν άλλά μετά ταΰτα έγένετο άρχηγός ιδίας σχο
λής, ήτις δμως όλιγίστους έσχεν οπαδούς καί τής οποίας ένα 
μόνον περιώνυμον μαθητήν μνημονεύει ή ιστορία—τόν 'Ιππο
κράτη.

Έν τούτοις ή φήαη τοΰ 'Ηρακλείτου εφθασε καί μέχρι τής 
'αύλής τοΰ Μεγάλου βασιλέως' άλλ’ δ φιλόσοφος τής Εφέσου 
£έν ύπήκουσεν είς τήν πρόσκλησιν τοΰ Δαρείου τοΰ Ύστάσπους.

Έπεθύμει νά ζϊ) μακράν τής κοινωνίας καί νά τρέφηται μέ τά 
χόρτα τών άγρών, ισως δέ καί εις εξορίαν κατεδίκασαν αύτόν οί 
Έ φ έ-toi ώς άσεβή, εάν δώσωμεν πίστιν εις τάς έ π ι σ τ ο λ ά ς  
•αιτινες φέρουσι τό όνομα αύτοΰ ώς συγγραφέως.

Μακράν τών άνΟρώπων είς τούς απροσίτους τών όρεων βρά
χους €νοια ιτωμενος ως ο μισάνθρωπος Ιιμων, περιεφέρετο άστε
γος καί πλάνης ζητών άπό τήν άγρίαν φύσιν δ,τι ένόμιζεν ότι 
τώ ήρνήθη ή κοινωνία.

Οί Έφέσιοι δμως δέν ήσαν Άβδηρΐται καί ό Τίμων έδικαιοΰτο 
πλειότερον αύτοΰ νά ήναι μισάνθρωπος, ό Τίμων δστις ύπηρξεν 
ο φιλανθρωποτερος πάντων και εις τον οποίον, δτε κατασπατα- 
λήσας τήν περιουσίαν αύτοΰείς εύεργεσίας καί εύρεθείς άνευ χρη
μάτων έζήτησε νά δανεισθ^ παρά τών ιδίων αύτοΰ οφειλετών, 
ουτοι, οί χθές έτι συμποσιάζοντες μετ’ αύτοΰ, ήρνήθησαν νά δώ- 
σωσι χρήματα καί έκλεισαν τάς θύρας είς τούς ύπηρέτας αύτοΰ.

Ο Ηράκλειτος μετ’ όλίγον ήσθένησε καί καταβάς είς τήν πό- 
λιν ήρωτησε τούς ιατρούς περί αύτοΰ αίνιγματωδώς εάν ήδύναντο 
τόν συνεφώδη ούρανόν νά μεταβάλωσιν είς αίθριον.Οί ιατροί τής 
εποχής έκείνης δέν έγνώριζον τί νά άπαντήσωσι καί ό Ήράκλει- 
άπελπισθείς έκΧείσθη είς τινα σταΰλον  καί ταφείς έντός τής κό
πρου ζών, διά νά σωΟν) άπό τοΰ υδροπος, δέν ήδυνήΟη πλέον νά 
έξέλθγ) καί έξηκοντούτης κατέστρεψεν ούτο> τόν βίον. Τινές λέ- 
γουσιν δτι κατεσπαράχθη ύπό τών κυνών, ετεροι δέ, έν οΤς καί 5
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Άριστων διηγούνται ότι ίαθείς άπό της νόσου άπέΟανε πολύ μετά 
ταΰτα.

Ό Ηράκλειτος έπρέσβευεν δτι ή ψυχή τοΰ παντός ήτο τό 
πΰρ, 7^επτή καί άφθιτος ΰλη κινούμενη άκαπαύστως, δτι έξ αύ
τοΰ παρήχΟη ό άήρ, έκ τοΰ άέρος τό ΰδωρ καί έκ τοΰ ΰδατος 
πάλιν ή γη. Καί αύτήν δέ τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου εθεώρει ώς 
ά ν α θ υ μ ί α σ ί ν  τινα.

Παρεδέχετο ώς αρχήν δτι ούδέν έκ τοΰ μηδενός παράγεται, 
καί δτι ούδέν υπάρχει έν τή πραγματικότητι μή ύποπίπτον εις 
τάς -«ίσδήσεις,

Έν ένί λόγω ό Ηράκλειτος ήτο υ7αστής. Έπρέσβευε τήν ΰλην 
καί άπέκρουε τό πνεΰμα Παρωμοίαζε δέ τό σύμπαν πρός ορμη
τικόν τινα χείμαρρον, έν ω έκάστη σταγών τοΰ ύδατος έκινεϊτο 
καί παρήρχετο χωρίς ό χείμαρρος νάφαίνηται δτι ά7ν7νοιοΰται.

Ό 'Ιπποκράτης άποκρούων τήν γνώμην τοΰ διδασκά7νου του 
καί τοΰ Εενοφάνους άρνεΐται τό ένιαΐον τής άρχικής Ολης, έξ ής 
έσχηματίσθηοαν πάντα τά λοιπά σώματα, παραδεχόμενος τέσ- 
σαρα τά άρχικά στοιχεία τής «ρύσεως, τήν γ η ν ,  τό ύδωρ,  τόν 
α έ ρ α  καί τό πΰρ.  Ταΰτα δέ παραδέχεται καί ό Άκραγαντϊνος 
Εμπεδοκλής.

Παρεδέχετο ό Ήράκ7νειτος τόν θάνατον ώς μεταβο7νήν τινα 
καταστάσεως, περιεφρόνει τήν σοφίαν τών άνθώπων καί τήν πο- 
λυμάθειαν καί έλάχιστον είς εύδαιμονίαν τοΰ άνθρώπου έλογί- 
ζετο τήν έπιστήμην.— Τί είναι ό άνθρωπος·,— ήρώτα συχνάκις 
αύτός εαυτόν. — 'Π ισχύς αύτοΰ είναι μηδέν καί ή γνώσις άμά- 
θεία. Ή  μόνη μελέτη καί ή αληθής σοφία είναι τό ΓνώΟι  σ αυ
τ ό ν ,  ή δέ σύνεσις ή πρώτη τών άρετών.

Τό πολύκροτον σύγγραμμα αύτοΰ ό Ήράκ7^ειτος είς ’Ιωνικήν 
διά7.εκτον γεγραμμένον κατέθηκεν είς τόν έν Έφέσω ναόν τής 
Άρτέμιδος, έξέδωκε δέ τοΰτο ό Κράτης. Έσώζετο δέ είς έμμε
τρον προσέτι λόγον μεταποιηθέν. Σήμερον δμως έ7νάχιστά τινα 
αποσπάσματα τοΰ Ήρακ7^είτου φέρονται1, έν οίς καί δύο αύτοΰ 
έπιστολαί πρός Δαρεΐον, δστις ιδία διά τοΰτο προσεκάλει αύτόν

1 )  " Ιδ ί τοΰ ’Ε ρρίκου-Σ τίφάναυ τ ί,ν  σ υλλο γη ν-Γ ο ίε ίϊ philosopliica.===Paris— 1373 .
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εις τήν Περσίαν, παρέχων καί κατάλυμα καί μισθόν ούχί εύκα- 
ταφρόνητον, όπως τώ έρμηνεύσϊ) τό άνερμήνευτον αύτοΰ σύγ
γραμμα.

Καί οί Αθηναίοι δέ έτίμων αύτόν ύπερβαλόντως* άλλ’ ό Ήρά- 
κ7νειτος έπεθύμει νά μένϊ) μά7νλον μεταξύ τών Έφεσίων, οιτινες 
πο7̂ ύ ό7ν.ίγον έσέβοντο αύτόν.

"Οτε δέ ποτε οί Έφέσιοι, καθ’ ήν έποχήν καί ή διαφθορά ήπεί- 
7,ει τήν πόλιν των, ήρώτων αύτόν πώς ήδύναντο νά προλάβωσι 
τήν έπικειμένην συμφοράν, ό Ηράκλειτος άναβάς εις μεγα7νθ~ 
πρεπές άρμα καί παρουσιασθείς έν τώ μέσω τοΰ Χαοΰ έζήτησε 
κύπελ7^ον καί π7^ηρώσας αύτό ΰδατος ήρχισε νά έμβ-άπτΥ) έντός 
αύτοΰ άγρια χόρτα καινά προγευματίζϊ). Άφοΰ δέ έξεκένωσε τό 
κύπελλον, άνεχώρησε χωρίς νά είπϊ) 7.έξιν. Οι Έφέσιοι ήννόη- 
σαν έκ τούτου δτι διά νά σωθώσιν άπό τής διαφθοράς επρεπε νά 
έξοστρακίσωσιν άπό τής πολιτεία; αύτών τήν τρυφήν καί τήν 
πο7νυτέ7νειαν.

(ακολουθεί).

Κ.. Γ . ΞΕΝΟΣ.
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Π Ε Ρ Ι  Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΪΤΟΥ.

(σονί'χ ίΐΛ  φ υλ »  β '.)

Άλ7.’ ή εύφυία τοΰ άνθρώπου ένέδυ έτι βαΟύτερον είς τά 
άδυτα τής φύσεως. Τό νά μεταβιβασθϊ) ή διάνοια έφαίνετο 
άλ7^οτε δυσκολώτατον ετι δυσκο7>ώτερον τό νά μεταβιβασθ9}αύτή 
ή γραφή ή ή είκών άνθρώπου· σήμερον όμως δτε ταΰτα κατωρ- 
θώθησαν μόλις έκπ7^ησσόμεθα διά τάς παρελθούσας άνακα7ώψεις, 
αιτινες έτέθησαν ήδη είς έργον, ή’ δέ περιέργεια ήμών ζητεϊ νέαν 
τροφήν. Μόλις πρό ολίγων ετών άνεκα7ώφθη ηλεκτρικός τηλέ



γραφο; όστι; έκλήθη ακουστικό; και διά τοΰ οποίου ό άνακαλυ-* 
ψα ; διατείνεται νά μεταφέρϊ] αύτήν τήν φωνήν καθώ; καί τήν 
προσωδίαν άνθρωπον όμιλοΰντο;. Δι’ ολίγων θέλω προσπαθήσει 
νά εξηγήσω ει; ποιαν άρχήν στηρίζεται ή όντως εκπληκτική καί 
θαυμασία αΰτη άνακάλυψι;.

Ή χο; τ ι; οιο;δήποτε παράγεται άπό σειράν άλλεπαλλήλων 
παλμικών κινήσεων τοΰ άέρο; μάλλον ή ήττον ταχέων, αίτινε; 
άναχωροΰσαι άπό τοΰ ήχητικοΰ σώματο; καί διαβιβαζόμενα', διά 
τοΰ άέρο; φθάνουσιν εί; τό ου; /;μών. "Οπω; λίθο: ριφθεί; έπί 
τή ; έπιφανεία; λιμνάζοντο; καί ήρεμοΰντο; ΰδατο; μεταδίδει εί; 
τό ΰδωρ παλμικά; κυκλικά; κινήσει; οΰτω καί ήχοΰν σώμα μετά1 
δίδει εί; τόν άέρα άναλόγου; κινήσει;. Γερμανό; τ ι; φυσικό; Heli- 
noltz ήουνήθη ν’άποσυνθέστ) τήν άνθρώπινον φωνήν καί προσδιώ- 
ρισε τήνμουσικήν άξίαν αΰτη;. Κατ’αύτόν έκαστον φωνήεν προ- 
φερόμενον σύγκειται έξένό; ή πλειοτέρων μουσικών σημείων τη ; 
μουσική; κλίμακο;. Τό σύνολον δέ τούτων αποτελεί τήν άν>- 
Ορώπινον φωνήν.

Διά τών εργασιών του ό σοφό; ουτο; κατέοειξεν ότι δυνάμεθοε 
ν’ άναπαραγάγωμεν τήν ανθρώπινον φωνήν παράγοντε; μηχα- 
νικώ; τού; στοιχειώδει; ήχου; έξ ών αΰτη σύγκειται.

Ελασμα τι εί; παλμικήν κίνησιν ευρισκόμενον παράγει ήχον 
καί άναλόγω; τή ; ταχύτητο; τή ; παλμική; κινήσεω; αί ήχοι θέ- 
λουσιν εισθαι όξύτεροι ή βαρύτεροι. Εί; έκάστην τών παλμικών 
τούτων κινήσεων, τό έλασμα εφάπτεται άκίδο; εί; κατάλληλον 
άπόστασιν τοποθετημένη;, ή έπαφή δέ αΰτη άρκεΐ νά έξαπο- 
στέλλϊ] έ/αστοτε τό ηλεκτρικόν ρεΰμα εί; τήν τηλεγραφικήν 
γραμμήν. Τοΰτο δέ θά διακόπτηται καί θά έπαναλαμβάνηται το
σάκις όσαι εινε αι παλμικαί κινήσει; τοΰ έλάσματο;.

Εί; τόν ετερον τηλεγραφικόν σταθμόν ήτοι εί; τό άλλο πέρα; 
τοΰ τηλεγραφικού νήματο; ύπάρχει ηλεκτρομαγνήτη; όστι; ελ- 
κει έκάστοτε έλασμα καθ’ όλα όμοιον πρό; τό πρώτον, τό όποιον 
έπομένω; θά έκτελϊ) τόν αύτόν άριθμόν παλμών καί κατά τόν 
αύτόν χρόνον καί έπομένω; τόν αύτόν ήχον, όνπερ παράγει καί 
τό εί; τόν σταθμόν τή; άποστολή; έλασμα.

*
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Έκ τούτων καταφαίνεται οτι δυνάμεθα ν’ άποστειλωμεν τη - 
λεγραφικώ; ήχον τινά οισνδήποτε,'^σειράν ήχων, μουσικήν τινα-' 
αρμονίαν, τέλο; αύτήν τήν άνθρωπίνην φωνήν.

Τά έπί τοΰ συστήματο; τούπου πειράματα έγένοντο έντό; δύσ 
μεγάλων αιθουσών, ήτοι ύπό τά ; πλέον εύνοϊκωτέρα; περιστά- 
σει;, ά ; εινε δύσκολον ν’ άπαντήσωμεν'εί; τήν πρακτικήν έφαρ- 
μογήν. Ήδυνήθησαν λοιπόν νά διαβιβά-ωσιν ασμα μουσικόν 
χωρί; νά τό παραμορφώσωσιν έπί πολύ. Μεγίστη δέ έλπί; υπάρ
χει νά τελειοποιηθώ) καί'τό σύστημα τοΰτο, όπερ θέλει εισθαι ή 
κοριονί; τών εί; τήν τηλεγραφικήν άνταπόκρεσεν ώραίων τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ έφαρμογών.

Καί ταΰτα μέν περιττών ηλεκτρικών τηλεγράφων, πριν δέ 
έγκαταλειψωμεν τήν έφαρμογήν ταύτην τοΰ ήλεκτρισμοΰ, άνα- 
φέρομεν ολίγα τινά καί περί τών υποβρυχίων τη)νεγράφων.

Κατά τό 1840 παρουσιάσθη ύπό Ά γγλο υ  τινό; φυσικοΰ εί; 
τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων έν Λονδίνω ύπόμνημα περί ύπο- 
βρυχίου τηλεγράφου μεταξύ Δούβρου καί Καλαί. Ά λλά  τό υπό
μνημα τοΰτο δέν έτυχε σπουδαία; άκροάσεω; διότι ήτο έτιάμφί- 
βολο; καί αύτών τών εναερίων τη7νεγραφικών γραμμών ή επι
τυχία. Μόλι; δέ κατά τό έτο; 1849 ήτοι μετά έννέα όλα έτη 
Γάλλο; τ ι; μηχανικό; άπεπειράθη νάπραγματοποίήση τήν ιδέαν 
τοΰ σοφού Ά γγλο υ . Διό καί καλώδιον κατασκευασθέν έν Α γ 
γλία, ήνωσε ταύτην μετά τή; Γαλλία; τηλεγραφικώ;, άλλ’ ολίγα 
σημεία άντηλλάγησαν καί ή'συγκοινωνία διεκόπη. Μελετή-ϊαν- 
τε ; τότε τά ; αιτία; τή ; διακοπή; έπισταμένω; έπεχείρισαν έκ 
νέου τό έργον τοΰτο· καλώδιον δέ ριφθέν κατά τό έτο; 1851 
μεταξύ Καλαί καί Δούβρου μήκου; 40 χιλ. μέτρων διετηρήΟη 
έπί δεκαπέντε όλα έτη. Έκ τή ; έπιτυχία; τοΰ έργου τούτου έν- 
θαρρυνθέντε; ήρξαντο νά ρίπτωσι πλεΐστα άλλα καλώδια μεγα- 
)νειτέρου μήκου; ώ ; τό συνδέον τήν Αίγυπτον μετά τών ’Ινδιών 
διά τή; Ερυθρά; θαλάσση;. Κατά δέ τό 1858 έπεχείρισαν κατά 
πρώτον νά ρίψωσι το ύπερωκεάνειον καλώδιον, τοΰ οποίου τό 
μήκο; ύπελογίσθη εί; τρία περίπου έκατομμ. γαλλ. μέτρων. Τό 
γιγαντιαΐον τοΰτο έργον κατά πρώτον έπέτυχεν άρκούντω;, τη
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λεγραφήματα δέ πάμπολλα καθ’ έκάστην μετεβιβάζοντο μεταξύ 
τής ’Αγγλία? καί τών Ηνωμένων πο7^ιτειών τη ; ’Αμερικής, 
άΧλά φεΰ ή χαρά δέν υπήρξε πο7^υχρόνιο; διότι ή συγκοινωνία 
διεκόπη μετ’ όλίγας μο'νον ήμερα;. Έν τούτοι; ή τολμηρά αύτη 
έπιχείρησις δέν έγκατελείφθη παρά πάντων. Διότι κατά τόν μήνα 
’Ιούλιον 1865 έπεχείρησαν νά ρίψωσι νέον καλώδιον άλλά δέν 
υπήρξαν και πάλιν ευτυχεί; διότι τό άτμόπλοιον ό Μέγα; ’Ανα
τολικό; όπερ ερριπτεν αύτό, παρασυρόμενον άπό τά γιγαντια ΐα 
τοΰ Ώκεανοϋ κύματα και ελκον μέ μεγάλην δύναμιν τό καλώ
διον άπέκοψεν αύτό τό όποιον και κατεβυθίσΟη εΐ; τά άδυτα τοΰ 
Ώκεανοϋ ύδατα. ’Αλλά κα> αύΟι; δέν άπελπίσΟησαν, διότι μετά 
εν ετο; ό Μ έ γ  α ;  ’Ω κ ε α ν ό ;  βοηΟούμενο; άπό τήν επικρατούσαν 
γαλήνην κατέθεσεν ήσύχω; τό νέο ν  καλώδιον εΐ; τόν πυθμένα 
τή ; θαλάσση;, επανερχόμενο; δέ ήδυνήθη ν’ άνασύρη καί έπι- 
σκευάση τό πρώτον καλώδιον, ούτω δέ δύο τηλεγραφικαί γραμ- 
μαί ένοΰσι τήν ’Αγγλίαν και τήν ’Αμερικήν. Πρό ολίγων δέ ετών 
καί ή Γαλλία ερριψε καλώδιον εΐ; Βρέστην, ούτω δέ καί αύτη 
ήνώθη τηλεγραφικώ; μετά τη; ’Αμερική; ύποβιβάσασα τήν ύπέ- 
ρογκον τ·μήν, ήν άπήτει ό μεταξύ ’Α γγλία ; καί ’Αμερική; τη
λέγραφο; πρό; μεταβίβασιν τηλεγραφήματο;.

Ά λλά  όλω; διάφορο; τοΰ ή7,εκτρισμοΰ εφαρμογή ήτι; όμω; είσ- · 
έτι δέν εφθασεν εί; πέρα; ούχί αύτή καθ’ έαυτήν άΧΚά διότι δέν 
ήδυνήΟησαν άχρι τοΰδε ν’άνεύρωσι τά ; ούσία; εκείνα;, αίτινε; δύ- 
νανται νά μα; παρέξωσιν άφΟονον ποσότητα ή7»εκτρισμοΰ άνευ με- 
γά7^η; χρηματική; ζημία;, εινε ή εφαρμογή αύτοΰ ώ ; κινοΰσα δύ- 
ναμι;. Δυνάμεθα δέ νά έλπίσωμεν ότι δέν άπέχομεν πολύ τοΰ χρό
νου καθ' όν ό ή7νεκτρισμό; θέΧει άντικαταστήσει καί αύτόν τόν 
άτμόν. Ά ν  δέτι; τών καθ’ ήμά; άνΟρώπων ήΟελεν είπει πρό; 
τινα τών ήμετέρων προγόνων. Βλέπει; τό ισχυρόν έκεΐνο φώς, 
όπερ παράγει ή αστραπή, βλέπει; εκείνην τήν άκαριαίαν λάμψιν 
ήτι; εμπνέει φρίκην εί; άπασαν τήν φύσιν, τό σκήπτρον έκεΐνο 
δι’ ου οπλίζετε τόν ΐσχυρότερον τών θεών σας, τόν τερπικέραυνον 
Δία; Τέλος τό τρομερόν έκεΐνο όργανον τοΰ πατρό; θεών τε, 
άνδοών τε; όπερ κατασκευάζουσιν οί Κύκλωπες εί; τά κοίλα
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άντρα των^ ταΰτα πάντα θέλουσιν έξυπηρετήσει τόν άνθρωπον 
θέλουσιν ύποταχθή εΐ; αύτόν, θέ7»ουσι θεραπεύσει τά ; άσθενεία; 
του καί θέλουσι καταστήσει τό φώ ; τή ; άστραπή; έφάμι7Χον τοΰ 
ή7 ι̂ακοΰ. Ούδεί; τών άρχαίων άκούων ταΰτα ήθε7>ε πιστεύσει τόν 
λέγοντα. Καί ομω; ιδού πάντα ταΰτα κατώρθωσεν ήπαντεχνία 
τοΰ άνθρώπου κατά τόν 19 ,ν αιώνα.

Πρώτο; Άγγ7*ο; τ ι; φυσικό; όνόματι Δαβύ, ό π7^ουτίσα; τήν 
φυσικήν διά τοσούτων ώραίων άνακαλύψεων παρήγαγε τό ήΧε— 
κτρικόν φώ ;. "Ηδη δέ μετ’ άκρα; έπιτυχία; τοΰτο έφηρμόσθη εΐ; 
τού; φάρου;, ε ΐ; τόν φωτισμόν πό7>εων κατά τά ; έορτά;, υπο
γείων ορυχείων, νυκτερινών έργασιών, θεατρικών παραστάσεων, 
ώ ; καί εί; τό ή7.εκτρικόν μικροσκόπιον, τέλος δέ καί εΐ; π7νεί- 
στα; όσα; πο7^εμικά; έργασία; κατά τε ξηράν καί Θά7^ασσαν. Τέ- 
λο; όήλεκτρισμό; έφηρμόσθη μετ’ εύτυχ^ών συνεπειών εί; τήν 
γαλβανοπλαστικήν καθώ; καί εί; τήν ή7^εκτροθεραπείαν ήτι; 
όσημέραι 7^αμβάνει μεγα7^ειτέρα; διαστάσει;.

Πάσαι αύται α[ πρόοδοι, πάσαι αϋται αί βιομηχανικαί ανα
καλύψει; έγένοντο έντό; τοΰ βραχυτάτου χρονικοΰ διαστήματο; 
50 ετών. 'Ο σπουδαίο; ούτο; τή ; Φυσική; γ.λάόος, έχων τήν 
αρχήν του εί; άπλοΰν τι φαινόμενον, το οποίον ο Θα7νή; πρώτο; 
παρετήρησε, κρύπτει τήν πηγήν του ώ ; οί μεγα7^οι εκείνοι πο
ταμοί, οιτινε; πηγάζουσιν έξ άγνώστων όρέων. Δέν άναφαίνεται 
κατά πρώτον είμή ώ ; άπλοΰ; ρύαξ έπί πο7 ύ̂ν χρόνον καταρρεει 
μεταξύ δύο περιωρισμένων οχθών, πλατύνεται μετά βραουτητο; 
άλλά. ρέει άφθόνω;.Ε:τα αίφνη; προσλαμβάνει νέαν τροφήν άπό 
μυστηριωδών πηγών, πλατύνεται, αύξάνει, οιαμοιράί,εται είς 
άπειρα άλλα ρυάκια καί διαχέει τήν άφθονίαν καί τήν χαράν είς 
χώρα; λίαν άπεχούσα; άπό τή; πρώτη; αύτοΰ πηγή;.

TIM. Α . ΑΡΓΎΡΟΠΟΓΛΟΣ κ»Οιτ,γγιτΐ{.



Θ Η Ρ Α  Ε Ν Τ Ο Μ Ω Ν
(συνί/ε tx φ υ λ . β ' . )

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Υ

Μετά τήν περιγραφήν τοΰ όργανισμοΰ τών £πτά τάξεων τώ ν 
έντόμων, είναι καταφανέ; ότι πρέπει νά έκθέσωμεν διαφόρου; με
θόδου; δι’ ών συλλαμβάνονταί, παρασκευάζονται καί διαφυλάτ- 
τονται αυτά έν τα ΐ; σύλλογοί;. Δ ε’ έκάστην σχεδόν συλλογήν- 
έκάστη; τάξεω; έντόμων άπαιτοΰνται ϊδιαίτεραι γνώσει;, έν τού
τοι; συνδυάζοντε; τά ; διαφόρου; τάξει; μεταξύ των εύρίσκομεν 
οτι άρκοΰσι τέσσαρε; τρόποι, πεοιλαμβάνοντε; παν ό,τι ό θηρευ
τή ; τών έντόμων επιθυμεί. Περί τούτων δέ- Οέλομεν πραγμα- 
τευθή έφεξή; ύπό τού; έξη; τίτλους.

Θήρα έ ν τ ό μ ω ν  έ χ ό ν τ ω ν  ε λ υ τ ρ α ( ΐ ΐ ΐ ) .  Θήρα έν 
τ ό μ ω ν  έ χ ό ν τ ω ν  π τ έ ρ υ γ α ;  δ ια. φ α ν ε ΐ ;  (ΐν).  Θ ή ρ α τώ ν 
ψ υ χ ο ε ι δ ώ ν  (ν ΐ ) .  Θήρα τ ώ ν  μ υ ι ώ ν  (VIl).

Γά οέ εργαλεία, τά άναγκαΐα εϊ; τόν θηρευτήν τών έντόμων, θά 
δ;αιρέσωμεν εϊ; δύο κατηγορία;, εί; έ ρ γ  αλ  ε ΐ  α χ ρ ή σ ι μ α  ε ί 
τ ά ;  έ κ δ ρ ο μ ά ; ,  καί εις έ ρ γ α λ ε ΐ α  χ ρ ή σ ι μ α  κ α τ ’ οΐκον. .

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΑΡΟΜΑΣ.

Σ ά χ χ ο ς  έχ  λ ε π τ ο ΰ  ύ φ ά σ μ α τ ο  ;  (κ. απόχη). Τό έρ- 
γαλεΐον τοΰτο έπειδή τό μεταχειριζόμεθα σχεδόν εί; πασαν ς ιγ -  
μήν πρέπει νά ή ναι όσον τό δυνατόν στερεώτερ ον. Πρό; τοΰτο 
λαμβάνομεν σύρμα σιδηροΰν άρχετά ισχυρόν καί κατασκευάζομεν 
έξ αύτοΰ στεφάνην διαμέτρου 0 , 2 5 - 0 , 3 0  μέτρ. συγκολλώμεν 
τά δυο ακρα και εί; τό σημεΐον τη ; συγκολλήσεω; κάμνομεν 
όπήν ούτω; ώστε νά δύναται νά στερεωθί) ή στεφάνηδιά κοχλίου- 
έπί τή ; ράβδου, ήτι; είναι κατασκευασμένη έκ σκληροΰ ξύλου,
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ίχει μήκο; ί —1,30 μέτρ. καί φέρει εί; τό αντίθετον α ίτή ; άκρο> 
αιχμήν σιδηράν χρησιμεύουσαν ού μόνον ει; τό 
νά έμπήγναταί εί; τήν γην άλλά καί ώ ; όπλον 
έναντίον κακοποιών ζώων. Έπί τή ; άνω στε
φάνη; ράπτεται διά λίαν λεπτοΰ σύρματο; σι- 
δηροΰ ό σάκκο;, όστι; έχει βάθο; 0 ,40—0,50 
μετρ. Ό θηρευτή; πρέπει νά φέρτ] τρει; τουλά
χιστον σάκκου;, ενα εκ λίαν λεπτοΰ ύφάσματο; 
διά τά; ψυχά;, έτερον έκ λινοΰ διά τά εί; μέρη 
τραχέα καί ακανθώδη ένδιαιτόμενα έντομα καί 
τρίτον έκ δυνατοΰ δυκτίου διάτά υδρόβια.

2 >ν ’Οθόνη.  Ταύτην μεταχειριζόμεθα όσά- 
κ ι; θέλομεν νά συλλέξωμεν έντομα εύρισκόμενα 
έπί τών κλάδων τών δένδρων. Πρό; τοΰτο έξα- 
πλοΰμεν αύτήν ύπό τό δένδρσν, έφ’ ού ύπάρ- 
χουσι τοιαΰτα έντομα καί τινάσσοντε; τού; κλά
δου; διά ράβδου τά συλλέγομεν πίπτοντα έπ’αύ
τη ;, φανερόν όμω; δτι άπαιτοΰνται έπί τούτω 
δύο θηρευταί. ·

3™ Σ κ α λ ι σ τ ή ρ ι α  (σχ. 22, καί 23). Τά έκ 
χάλυβο; ταΰτα έργαλεΐα ε/ουσι διάφορα σχή- 2χ- 
ματα, δι’ αύτών κάμνομεν πάσα; τά ; δυνατά; αναζητήσει; έπί 
τών δένδρων, τών φυτών, τών £ιζών κτλ.

4"ν Σ ω λ η ν ε ;  ύ έ λ ι ν ο ι .  Οί έξ ύέλου ουτοι 
σωλήνε; εινα·. κλειστοί κατά τό εν άκρον εί; δέ 
τό ετερον πωματίζονται διά φελλού, εχουσι μή- 
κο; 0 ,06—0.10 μετρ. καί διάμετρον 0 ,02—
0,05 μέτρ. πληροΰσι δέ τού; μέν δι’ οίνοπνεύ- 
ματο; 40 βαθμών, τού; δέ διά ταινιών λεπτοΰ 
χάρτου, δπω; μή τά έντό; αύτών ριπτόμενα έν
τομα κατα-ρέφωνται, ή άκρωτηριάζωνται προσ- 
τριβόμενα τά μέν έπί τών δέ.

Ά λ λ ’ έπειδή τοιοΰτοι σωλήνε; δέν ύπάρχου- 
σιν είμή δπου εύρίσκονται καταστήματα χημι- Σχ. 22 Σχ. 23



χών προϊόντων, τών οποίων ήμει; στερούμεθα, δυνάμεθα vr άν«- 
πληρώσωμεν τούτου? St’ ύελίνων φιαλών πλατυλαίμων. Τοιαύ- 
τα ; δέ φιάλα; οφείλε», νά φέρη μεθ’ έαυτοϋ πολλά;, άντί ομω? 
φιαλών δύναται νά λάβη κυτία έκλευκοσιδήρουήχονδροΰχάρτου,

Ο θηρευτή? Οά προσθέση εΐ? τήν συλλογήν τών φιαλών ητών 
σωλήνων καί τρία έτι φιαλίδιά πωματιζόμενα διά φελλού έρμη— 
τικώ ;. Τό εν τούτων Οά περιέχη Οειϊκόν αιθέρα, τό έτερον χλω
ροφορμίων καί τό τρίτον βενζέλαιον. Τά υγρά ταΰτα χύνονται 
οιά μικροΰ τεμαχίου σπόγγου ύπεράνω τών πωμάτων τών σω
λήνων ή τών φιαλών, οί δέ άτμοί των χρησιμεύουσι ίνα κάμωσι 
ν άποθανωσιν έξ άσφιξία; τά έντό? αύτών κεκλεισμένα έντομα 
δπω? μή καταστρεφωνται είτε κτυπώμενα είτε άποοίοοντα ύγρά 
διαβρωτικά ή χεχρωματισμένα.

5'-’' Ρ ι ν ί σ μ α τ α  ξ ύ λ ω ν .  Λαμβάνομεν ρινίσματα ξύλων 
λεπτότατα όπω? μή Οραυωνται τα μελη τών εντόμων, τά πλύ- 
νομεν έντό? άφθονου ύδατο?, τά ξηραίνομεν καί κατόπιν τά δια
βρέχομε ν διά τοΰ έξ οίνοπνεύματο? παρασκευάσματο? (ίδε επό
μενον φυλλάδιον) όπερ τά προφυλάττει άπό τόν εύρώτα, κατα
στρεπτικόν διά τά έντομα τά έντό? τούτων μένοντα. Τά όγκώ- 
δε? σώμα έχοντα πρέπει άφοΰ τά δηλητηριάσωμεν νά τά ξηρά— 
νωμεν ταχέω? πριν άκόμη τά Οέσωμεν έντό? τών ρινισμάτων.

Όσάκι? μεταφέρωμεν τά έντομα άπό τού? σωλήνα? ή τά κυ- 
βώτια περιέχοντα ρινίσματα ξύλων, πρέπει νά ξηραίνωμεν τά 
ρινίσματα καί κατόπιν όιαβρεχοντε? αύτα διά τοΰ έξ οίνοπνευ- 
ματώδου? παρασκευάσματο? τά έχομεν έτοιμα διά νέαν έκ- 
δρομήν.

6 ,ν Φ ύ λ λ α  Δ α φ ν ο κ ε ρ α σ ε α ? .  Πολλοί θηρευταί έντόμων 
έν ’Α γγλία άμα συλλάβωσιν έντομόν τι τό ρίπτουσιν έντό? φιά
λη ; περιεχούση? τεμάχιά φύλλων δαφνοκερασέα?. Αέγουσιν ότι 
τά έντομα διατηρούνται ούτω ολοκλήρου? μήνα? χωρί? ν’ άλ- 
λοιωθώσι, καί φαίνεται ότι τό ύδροκυανικόν οξύ, όπερ εύρίσκε- 
ται έν μεγάλη ποσοτητι εΐ? τά φυτόν τοΰτο καί κατ’ εξοχήν εΐ; 
τά φύλλα του είναι το αίτιον τό προκαλοΰν τήν δηλητηρίασιν 
τών έντόμων χαι τήν προφύλαξιν αύτών άπό τή? σήψεω;. Δυνά-
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μεΟα έντό? τοιούτων φιαλών νά διατηρώμεν έντομα έπί τέσσαρα 
ΰλα έτη.

7 r' Φ ι ά λ  η μ έ φ α ι ν ι κ ό ν ό ξ ύ. Ή  μικρά αύτη φιάλη είναι 
έντό? θήκη? ξυλίνη? καί πωματίζεται διάπώματο? ύελίνου έσμυ- 
ρισμένου, απολήγει δέ έσωθεν εί? ακίδα έπιμήκη ούτω? ώστε 
νά δυνάμεθα νά ένστάξωμεν δι’ αύτή? οξύ εί? μέρη βαθύτατα. 
Έκτο? τή? φιάλη? ταύτη? χρησίμου πρό πάντων εί; τήν Θήραν 
τών ύμενοπτέρων λαμβάνομεν καί έτέραν όμοίαν μέ καυστικήν 
άμμωνίαν.

8,ν Λα β ί δε ; .  "Εχομεν άνάγκην δύο λαβίδων, ών ή μέν μία 
{σχ. 24) έχει λίαν λεπτά άκρα,μακρά καί εύθέα καί χρησιμεύει είς 
τό νά συλλαμβάνωμεν τά έπί τών φλοιών τών 
δένδρων μικρά έντομα, άτινα διά τών δακτύ7^ων 
μα; ήθέλαμεν καταστρέφει. Ή  δ’ έτέρα κάμ
πτεται εί; τά άκρα ώ ; έν τώ σχήματι 2ο  παρί- 
σταται καί χρησιμεύει εΐ; τό νά λαμβάνωμεν 
τά ; καρφίδα;,τά; διαπερώσα? τά έντομα όπω; 
μή καταστρέφωμεν αύτά.

9 iV Ι ί α ρ φ ί δ ε ς .  Αί διά τά έντομα καρφί- j 
-δε? έχουσι πάσαιτό αύτό μήκο; 0 ,036—0,045 
μέτρ. διάφορον δέ πάχο; κατά τήν φυσικήν σει
ράν τών άριθ. 1— 10. Διά τά πολύ μικρά έν
τομα ώ? παραδείγμ χάριν διά τά μικρολεπι- 
δόπτερα αί καρφίδε? πρέπει νά ήναι πολύ λε- ςχ. 24 Σχ.25
πταί καί κατά τά δύο άκρα όξεΐαι, όπω? διά τοΰ ένό? καρφόνω- 
μεν τήν ψυχήν, άνεστραμένην έπί τών νώτων, διά δέ τοΰ άλλου 
άκρου στηρίζωμεν αύτήν εΐ? τό βάΟο? τοΰ κυτίου. Διέρχονται δέ 
αί καρφίδε? διά μέσου τοΰ Οώρακο; μεταξύ τοΰ πρώτου ζεύγου; 
τών ποδών, πρέπει δέ νά λαμβάνωμεν πρόνοιαν όπω; διατηρώ- 
μεν τό έντομον άκέραιον, πρό; τοΰτο Οέτομεν αύτό έπί χάρτου 
λευκοΰ καί λείου, τόν όποιον τρυπώμεν συγχρόνω; εί; τρόπον 
ώστε ή καρφί; νά διέλΟη 5 χιλιοστόμετρα περίπου.

10ον Θ η ρ ε υ τ ι κ ό ?  σ ά κ κ ο ; .  Ό σάκκο; ουτο; έξωθεν μέν 
καλύπτεται διά λεπτοΰ ύφάσματο;, έσωθεν δέ ύπό φελλοΰ ή έν-



«τεριώνης αλόης* φέρει πολλά; διαιρέσεις* πρός τό άνω μέρος 
ύπάογει θέσις διά τάς τροφάς της ημέρας καί δι' έργαλεϊα τινα, 
οΤον μάχαιραν, κοχλιάριον, ποτήριον κτλ. καί έν γένει διά παν

ότι αναγκαίοι διά'μίαν ή δύο ή- 
μέ,ρας· τόν φέ'οομεν δ* έπί τών 
ώμων έξαρτώντες αύτόν διά δύο 
ταινιών διασταυρουμένων, δπως 
άφίνωνται έλεύθεραι αι χεΐρες 
καί καθίσταται ούτως όλιγώτε
ρον επαχθής.

Θά ήναι ίσως ολίγον το)νμη- 
ρόν νά συμβουλεύσωμεν τάς 

Μεάνιδας θηρευτρίας νά προμηθεύωνται καί ποσότητα τινα ^ γά 
ρων ή νάπροσθέσωσιν είς τάς άποσκευάς των μίαν καπνοσύριγγα 
μετά τοϋ άναγκαιοΰντος καπνοΰ. Λέγομεν δέ τοΰτο όιοτι πολλά 
έντομα δέν εξέρχονται άλλως τών καταφυγίων των, καί πολλά 
σπάνια κολεόπτερα καί ύμενόπτερα θά ήναι ίσως άγνωςαοιά τάς 
νέας μας θηρευτρίας.

(ακο λο υθε ί) .

Ο  Ρ Ο Β Ι Ν Σ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Ρ Η Μ Ο Υ

ΔΠ1ΓΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΣ.

( σ υ ν ίχ ι ια ·  ϊ ί ε  φ υ λ λ ίδ ιο ν  fl' .)

Έ πί δεκάδα ημερών φρικώδεις τρικυμίαι χιόνος ήπείλουν νά 
καταθάψωσι ζώντα έν τί) σκηνί) του τόν δυστυχή περιηγητήν* 
δέν διέτρεχε πλέον τόν κίνδυνον του έκ πείνης θανάτου προσε
χώς, καθότι οί γενναίοι Δελαβάροι τώ εΤχον καταλίπει εν τέταρ

τον σφακτοΰ άντιλόπης (είδους αιγάγρου)· άλλά προσβληθείς ύπδ 
δριμυτάτων πόνων έχώλαινεν έπί τοσοΰτον, ώστε επρεπε νά 
συρΟν] ώς τετράποδον έπί τών γονάτων καί τών χειρών του όταν 
ήθελε νά προμηθευθί) τό άναγκαϊον ΰδωρ. Ή  κεφαλή του περιε- 
στρέφετο, ή μνήμη του έξησθένει καί καθ’ όλην τήν νύκτα έκ τοΰ 
φόβου τών λύκων δέν έτόλμα νά κλείσν) τό βλέφαρον διότι έύθΰς 
μετά τήν κλίσιν της ήμέρας τά θηρία ταΰτα λυσσώντα έκ πείνης 
ήρχιζον νά τριγυρίζωσι περί τό καταφύγιόν του έκπέμποντα 
άγρίο >ς μηκυθμούς· μίαν νύκτα μάλιστα ήκουσε νά τρίζη ή χιών 
ύπό τούς όξεις όνυχάς των, τήν δ’ έπαύριον μεταξύ τών δερμά
τινων τεμαχίων της σκηνής του ειδε διαλάμποντος τούς όξεις 
αύτών όδόντας. ’Ά ν ποτε πυροβολών έν τώ σκότει εναντίον τών 
θηρίων κατώρθου νά τρέψη αυτά εις φυγήν, μετ’ όλίγας ώρας 
επανήρχοντο έπιμόνως καί μέχρις ότου ό μεσουρανών ήλιος έξε- 
δίωκεν αύτά εις τάς φωλεάς των δέν έπέτρεπον αύτώ τήν ελα- 
χίστην ευκαιρίαν ύπνου.

Τήν έννάτην ήμέραν τής έγκλείσεώς του δ κ. Βαλδουΐνος κε
κλιμένος έπί της κλίνης του μετά κόπου άνέπτυξε τήν άπαιτου- 
μένην ένέργειαν διά νά ύπάγη νά χαράξϊ) τήν έννάτην έγκοπήν 
έπί τής πασσάλου ήτις τώ έχρησίμευσεν ώς ήμερολόγιον· άλλά 
τήν δεκάτην δύναταί τις νά είπγ) εφθασεν εις τό τέρμα τών δυ- 
νάμεών του καί του θάρρους του· αδρανής, ημιθανής τήν ήμέραν 
ταύτην άπελπίσθη διά πρώτην φοράν. Αίφνης ώς τις έξ ύψους 
εμπνευσις ή άνάμνησις μικρού τίνος φαρμακείου τό όποιον εφερε 
συνήθως μεθ’ έαυτοΰ έπήλθεν εις τό τεταραγμένον πνεΰμά του, 
εκτείνει τόν βραχίονα καί συναντα τήν θήκην ύπό τήν χεΐρα του, 
ανοίγει αύτήν καί ευρίσκει εκτός μιχρας τίνος ποτότητος κινίνου 
φιάλην λαυδάνου· έρρίφθη έπ’ αύτής μόλις εχων συνείδησιν τής 
πράξεώς του καί φέρων αύτήν εις τά χείλη κατέπιε τό πλεϊστον 
μέρος τοΰ ναρκωτικοΰ. Άπολλύς οϋτω πασαν αίσΟησιν έλησμό- 
νησε τήν φρικώδη θέσιν του τήν έρημον, τούς λύκους καί έαυτόν.

Οτε έξύπνησεν έκ τής βαθείας ταύτης καρώσεως ήτο μέλαινα 
νύξ καί σκότος τέλειον ό ούρακάν έσειε μετά μανίας τήν κεφα- 
λήν τής σκηνής του ή πείνα ήρξατο νά τώ ήναι έπαισθητή και
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Ιτυραννεΐτο ύπό δίψης* επιε λοιπόν ήμιδιαλελυμένηνχιόναέφαγεν 
ολίγον ξηρόν βουβάλειον κρέα; ολω; ώμον καί έπειτα έπειδή 
ολίγον κατ’ ολίγον άνελάμβανε τά ; αίσθήσει; ήναψε πΰρ, έψησε 
τό κρέα; καί χωρί; πλέον νά σκεφθή κατεβρόχθισε τά μερίδια 
τριών ημερών μεθ’ δ έπανέπεσε καί άπεκοιμήΟη.

Ή  επαύριον τόν έπανεΰρεν ίσχυροτερον καίμάλ7.ον εϋΟιάΟετον* 
ο μακρό; έκεΐνο; ύπνο; καί ή ασυνήθη; καί έπαρκή; τροφή τόν 
ένεψύ'/ωσαν* ήδη έφρόντιζε περί τή ; ζωή; του, ήδη ϊ)σθάνετο 
εαυτόν πρόθυμον νά παλαίσγ) πρό; πάντα; του; κινδύνους, οίοι- 
δήποτε καί άνήσαν. Στηριζόμενο; έπί τοΰ πυροβόλου του έκαμε 
βήματά τινα έκτο; τή ; σκηνή; του καί ισχυροποιούμενο; καθ’ 
έκάστην διά τή; άσκήσεω; τοΰ περιπατεΐν κατέστη ικανό; νά 
άνέ7ν0η μέχρι τή ; κορυφή; μικροΰ τινο; λόφου δθεν ήδύνατο 
νά βλέπϊ] περί εαυτόν τήν άπειρον ταύτην έρημον, τήν κατάλευ- 
κον καί γυμνήν.

Ά λ λ ’ δμω; αί προμήΟειαί του έξηντλήΟησαν ή ματαία έλπις 
τή ; έκ τή ; επισκοπή; βοηΘείαςΓειχεν άφανισθή έκτή ; ψυχή; του 
έντελώ;· είς τό έξή; λοιπόν έπρόκειτο νά γνωρίζϊ] άν αύτό; ήθελε 
τρέφει τούς λύκου; ή οί λύκοι αύτόν· άλλ’ ό άνθρωπο; ειχεν εν 
πυροβόλον, πολεμοφόδια καί τήν Οέλησιν νάκάμγ] χρήσιν αύτών 
έκαμε λοιπόν τήν άπόφασίν του· ήθελε πολεμήσει μέχρι; έσχα
των τήν μοναξίαν,τήν άποθάρρυνσιν, τό ψΰχο; καί τήν πείναν* οί 
λύκοι έπεσον ύπό τά ; σφαίρα; του καί τόν έθρεψαν μέ τό σκλη
ρόν καί μέλαν καί ξηρόν καί πλήρε; νεύρων κρέα; τω ν  έξέλε- 
γεν έξ αύτοΰ τό καλλίτερον καί άφηνε τό έπίλοιπον άλλά καθ’ 
έκάστην πρωίαν οί σκελετοί ήφανίζοντο διότι οί νεκροί κατεβροχ- 
Οίζοντο μεθ’ όλου τοΰ συστήματος τών οστών των ύπό τών έπι- 
ζώντων.

Ό κ. Βαλδουΐνο; συνείθιζε ε ί; τήν απεχθή ταύτην τροφήν καί 
ε ί; πάσαν αύς·ηρότητα τή; έλεεινή; του ύπάρξεω;· άλλ’ ήτο αδύ
νατον νά συνειθίση εϊ; τήν άπομόνωσιν ήσθάνετο δέ εαυτόν ώ ; 
έκ τούτου ύπό βάρος άκαταμάχητον τό όποιον ημέραν παρ’ ημέ
ραν έπεβάρυνεν αύτόν πλειότερον· έπασχεν έκ τή ; μοναξία; καί 
ομω; ή ιδέα τοΰ νά συνάντηση ανθρώπινον δν. τόν έτρόμαζε.

Άλλοτε πάλιν κατελαμβάνετούπ’άλλου φόβου,μήπω; άπωλέ<3η 
καί αύτό τό λογικόν καί προσεπάθει νάψυχαγωγή αύτό; εαυτόν 
Ιψαλλεν, έσφύριζεν, έτρεχεν έφ’ δσον είχε τήνδύναμιν, τοιουτο
τρόπως κατώρθωσε νά διατηρήση τό κλονιζόμενον λογικόν του 
καί νά ύποφέρΥ) τά ; τοσοΰτον μακρά; καί θανασίμου; έκείνας 
ώρα; μέχρι τή ; άξιομνημονεύτου διά τόν πτωχόν 'Ροβινσώνα 
τή ; έρήμου ήμερα; εκείνης, καθ’ ήν άπελπισθεί; έκ τή ; προσδο- 
κωμένη; βοηθεία; έχάραξεν έπί τής πασσάλου τή; σκηνής του 
τήν δεκάτην έκτην εγκοπήν.

Τήν ημέραν ταύτην πρό; τό εσπέρα; άνέβη τήν κορυφήν τοΰ 
μικροΰ λο'φου όθεν έβλεπε τόν ώχρόν ήλιον τοΰ γειμώνο; νά 
κατέρχηται έντό; τών ομιχλωδών νεφών τή; δύσεω;· περιέφερε 
τά άπεπλανημένα βλέμματά του, καθώ; συνήθω;, περί εαυτόν 
δτε πολύ μακράν ένόμισεν δτι είδε δύο άνθρώπου; νά διευθύνων- 
ται πρό; τό μέρος του, ήρχοντο δέ οί άνθρωποι ουτοι έκ τής άρ
κτου· πάραυτα άνεμνήσθη τού; λόγου; τών χρηστών Δελλαβά- 
ρων δτι άρκτικώς κατώκουν τά άγρια στίφη τών Ηαβνίων.

Ό κ. Βαλδουΐνος άπεφάσισε νά κρυβή εις μέρο; δθεν νά δυ- 
νηθί] νά κατασκοπεύσγ] τά ; κινήσει; τών δύο ξένων καί νά ίδη 
άν έπλησιαζον εϊ; τήν κατοικίαν,πρό πάντων δέ νά βεβαιωθή τίνες 
ήσαν, καθότι άν άνήκον εί; τήν άγριωτέραν φυλήν τών γ α λκο- 
χρόων ήξευρε καλώ; δτι αυτοί ή αύτό; έπρεπε νά άπολεσθώσιν.

Έσπευσε λοιπόν νά έπανέλθη ε ι; τήν κατοικίαν του διά νά
όπλισθϊ) κάλλιον έρριψε ξύλα είς τό πΰρ ίνα καπνός έξερχόμε-
μενος άνωθεν πείση δτι εύρίσκεται έντό; τή ; οικία; του, έπειτα άφ’
ου έπιμελώ; έκλεισεν έσωθεν τήν είσοδον ήτιςέχρησίμευενώς Ούρα,
άπεμακρύνθη βαδίζων άντιστρόφω;, διότι ήθελε κατά τά ίχνη τά
όποια άφήκεν έπί τή ; χιόνος νά όποθέσωσιν δτι έπανήλθεν είς
τήν κατοικίαν του· ουτω λοιπόν έστραμμένα τά νώτα έχοντα
πρό; τό μέρο; οπού ήθελε νά ύπάγν) εκατόν ή διακόσια βήματα
τόν έφερον εί; τόν ποταμόν τότε έντελώ ; πεπηγότα· έκει δέ
άφαιρέσα; τά ύποδήματά του διά νά μή .τόν προδώσωσςν οί ήλοι
σχίζοντε; τόν πάγον, ήκολούθησε τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ κατά
τινα αύτοΰ ελιγμόν λίαν προσεγγίζοντα πρό; τήν σκηνήν του*
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έχεϊ έσύρθη έπί τη ; όχθη; καί λοξοδρομήσα; μεταξύ δύο σωρώ* 
χ*όνο;,διωλίσθησε μεταξύ πυκνών θάμνων όπου δέν ύπηρχεν Ικανή 
εύρυ'/ωρία πρό; χειρισμόν τοΰ οπλου, αλλ οθεν ηδυνατο να ιώη 
διά μόνων τών κορμών τών δένδρων και τών άπεξηραμμένων 
κλώνων έντελώ ; τήν κατοικίαν του καί εκείνου; ®£τινε; ήθελον
πλησιάσει πρό; αύτήν.

Ιίεκυρτωμένο; ύπό τά χαμόκλαδα έκεΐνα ό Βαλδουΐνο; έπε- 
σκόπει καί ήκουε μετά τοσαύτη; προσοχής, ώστε δέν ήσθάνετο 
τήν δριμύτητα του ψύχου; δι’ ου ή άναπνοή του έκρυσταλλοϋτο 
έπί τη ; γενειάδος του, καί συνεκολλατο ή αριστερά του χειρ 
ει; τό πυροβόλον τό όποιον έκρατει σταθερώ; ει; σκοπον* τφ 
έφαίνετο ότι εμενεν ει; τήν ενεδραν ταύτην απ’ αιώνων, ότε έπί 
τή ; κορυφής του λόφου ειδεν έπί τέλου; ν’ άναφαίνωνται κατ’ 
άρ/ά; αί κεφαλαί καί εύθύ; μετέπειτα τά σώματα δύο ανθρώπων 
καί ούτοι ήσαν άνευ άμφιβολίας άγριοι, ήσαν οί φοβεροί Πάβνιοϊ 
καί ή ημέρα εκείνη ή τελευταία ήμερα αύτών ή τοΰ Βαλδουίνου.

Οί νεοελθόντε; έσταμάτησαν άμα κατελθόντες τήν κατωφέ
ρειαν του λόφου κ α ί  έφαίνετο ότι εΐχον συμβούλιον, μετ’ ολίγον ό- 
μ ω ; κ ρ ε μ ά σ α ν τ ε ;  όπισθεν τάβουβάλε’.α δέρματα τά όποια ήσαν τά 
ένδύματά των έπρόβαλον έμπροσθεν τοΰ στήθου; τά ; φαρέτρα; 
πλήρεις βελών ετεινον τά τόξα των καί,έχωρίσθησαν ό είς αύ
τών διηυθύνθη πρός τήν κορυφήν τοΰ λόφου όθεν ό κ. Βαλδουΐ- 
νος τούς είχε κατά πρώτον διακρίνει μετά μεγάλης προφυλά
ξεων, καί έφαίνετο ζητών νά άνακαλύψγ] ποΰ δίηυθύνθη ό άνθρω
πος όστις ειχεν άφήσει έκεϊ τά ίχνη του, ό δ' άλλος  έξήτασε εν 
πρός εν τά άποτυπώματα τών βημάτων μεταξύ ποταμοΰ καί τή ; 
σκηνής ενώπιον τής όποιας άμφότεροι συνηντήθησαν έπί τέλου;. 
Έφαίνοντο εύχαριστηθέντες έκ τών παρατηρήσεών των καί έκ 
τών χειρονομιών των ο περιηγητη; εμαντευσεν οτt έπιστευον το 
θΰμα των άποκοιμηθέν πλησίον τή ; πυρά; του. Γοποθετηθεντε; 
τότε έκατέρωθεν τή ; σκηνή; εί; τρόπον ώστε αί κορυφαί τών βε
λών των νά συναντηθώσιν ει; όρθήν γωνίαν έντό; τή ; σκηνή; οί 
Πάβνιοι έτόξευσαν πεντάκι;.

(ίπ ε τα ι  το χέλος)

Θ Ε Ω Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Υ Μ Α Ν Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ο Σ

Φ ύ σ ι ;  τ οΰ  φ ω τ ό ; .  Τό φώ ; είναι ύλη άβαρή; μή ουναμένη 
'νά  ύπάρχϊ) άνευ τής βαρείας, έν f] γεννάται καί όθεν έξακοντίζε- 
τα ι εις τό κενόν, όπερ άφίνει αύτό νά διέλθη, άλλά δέν δύναταί 
νά τό παράγη.

Πολλαί υποθέσεις έγένοντο πρός έξήγησιν τοΰ φωτός. Ό Ε μ
πεδοκλής αποδίδει αύτό εις τήν συνεχή εκροήν ύλης άπό τών φω
τεινών σωμάτων. Ο Δημόκριτος καί μετ’ αύτόν άλλοι ΟεωροΰσΕ 
τό φώς ώς συνιστάμενον έκ σωματίων ίδιου είδους ύπό τών σω
μάτων έςακοντιζομενων. Ο δέ ’Αριστοτέλης, φαίνεται παραδε
χόμενο; ότι τό συναίσθημα τοΰ φωτό; οφείλεται είς τήν παρου
σίαν οιαφανών σωμάτων, άτινα μας χωριζουσιν άπό τών φωτει
νών. Εν τώ δευτέρω βιβλίω τής «περί ψυχής» πραγματεία; του 
λέγει: ή δέ έ ν δ ε λ έ χ ε ι α  τοΰ  δ ι α φ α ν ο ΰ ;  φ ώ ;  έσ τ ί .  Σ η- 
μ ε ΐ ο ν  δέ τ ο ΰ τ ο φ α ν ε ρ ό ν· έ ά ν γ ά ρ τ ι ; Ο ή ,  τό ί χ ο ν  
χ ρ ώ μ α  έ π ’ α ύ τ ή ν  τ ή ν  όψ ι ν ,  ούκ όψετα ι *  ά λ λ ά  τό μ έ ν
χ ρ ώ μ α  κ ι ν ε ΐ τ ό δ ι α φ α ν έ ; ,  ή τ ό ν  άέρα·  ύπό  τ ο ύ τ ο υ  δέ
σ υ ν ε χ  ο ΰ ;  ο ν τ ο ; ,  κ ι ν ε ί τ α ι  τό α ι σ θ η τ ή ρ ι ο ν » .  Τ ί; δέ δέν 
δυνατοί νά άνακαλύψη ένταΰθα τό σπέρμα τοΰ συστήματος τών 
κυμάνσεων;

Ο Gassendi παρεδέχθη καί άνέπτυξε τό σύστημα τοΰ Δημοκρί
του. Ό Descartes ύποθέτει τό διάστημα πλήρε; μορίων προσκεί
μενων, ών τά έφαπτόμενα τών φωτεινών σωμάτων, έξωθοΰνταί 
ύπ αύτών, καί μεταδίδουσι τήν ώθησιν ταύτην κατά πάσα; τά ; 
οιευθύνσει;. Έκ τούτου συνήγαγεν ότι τό φώ ; έπρεπε νά διαδί- 
οηται άκαριαίω;. Τό σύστημα τοΰ Descartes παρεδέχθησαν πολ
λοί φυσικοί, έν οΓ; καί ό Nollet, τροποποιοΰντε; αύτό διαφορο- 
τρόπω;.

Σ ύ σ τ η μ α  τ ή ;  έ κ π ο μ π ή ; .  Κατά'τό σύστημα τοΰτο, ε ί; 
οπερ ό Newton έδωκε τό όνομά του, τό φώ ; συνίσταται έκ μορίων 
ί-οια; φύσεω;, έξακοντιζομένωνύπό τών φωτεινών σωμάτων μετά

β*



ταχύτητος77,000 λευγών κατά δεύτερον λεπτόν.Άπειρα είδη μ3- 
ρίων ύπάρχουσιν,άντιστοιχοΰντα εί^τά διάφορα χρώματα· εχουσι 
μάζαν άνεπαίσθητον καί όμως δύνανται νά ένεργώσιν έπί τοΰ 
άμφιβληστρωειδοΰς χιτώνος τοΰ όφΟαλμοΰ. ’Αρκεί δέ, διά νά 
ήναι συνεχή? ή έντύπωσις, να φθανωσιν ει; το βάθος τοΰ οφθαλ- 
μοΰ 10 τοιαϋτα μόρια κατά δεύτερον λεπτόν διότι ό ύφ’ έκάςου 
τούτου παραγόμενος ερεθισμός διαρκεΐ περίπου */10 τοΰ δευτε- 
ρο7νέπτου. Δυνατόν λοιπόν νά μή ύπάρχωσιν είμή 10 μόρια εις 
διάςημα 77,000 λευγώ ν τοϋθ’όπερ έξηγειπώς αί φωτειναι ακτί
νες δύνανται νά διασταυρ ώνται έλευθέρως.

Έν τώ συστήματι τούτω τής εκπομπής, όπερ έπι πολύ οιετη- 
ρήθη διά του ονόματος τοΰ Newton, έχομεν άναγκην νεων υπο
θέσεων δι’ έκάστηντάξιν φαινομένων, ών^ούκ όλιγα ούοο7.ως έξη- 
γοϋνται, διό τό σύστημα τοΰτο γενικώς έγκατε7νειφθη. Ο Euler, 
έκ τών πρώτων, προσέβα7*εν αύτό τοσοΰτον ΐσχυρώς, ώςεέφθασε 
νά τό όνομάση «άποπλάνησιν μεγα7^ου άνορος.»

Σ ύ σ τ η μ α  τ ώ ν  κ υ μ ά ν σ ε ω ν .  ΟMallebrancheπρώτος, συγ- 
κρίνων τά φωτεινά φαινόμενα πρός τά τοΰ ήχου, εΟεσε τάς βά
σεις το ΰ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ ώ ν  κ υ μ ά ν σ ε ω ν ,  όπερ είναι κοι
νώς παραδεδεγμένον τήν σήμερον. \ποθέτει μονον ότι τά μό
ρια τών φ ω τ ε ι ν ώ ν  σωμάτων εύρισκονται είςταχεΐαν κινησιν,ητις 
μεταδίδεται είς μικράς δινας ΰλης τίνος έλαφράς, πληρούσης 
άπαν τό διάστημα· ή εντασις τοΰ φωτός, κατα την υποΟεσιν ταυ- 
την, έξαρτάται έκ τοΰ πλάτους τών κινήσεων τούτων καί αί δια- 
φοραί τής έντυπώσεως, ήτις συνιστα τά χρώματα, έκ τής ταχύ- 
τητος αύτών. Όμοιας ιδέας παρεδέχΟη καί ό Grimaldi.

Έν τούτοις, ό Huyghens θεωρείται ώς ο ίόρυτής του συστήμα
τος τών κυμάνσεων. 'Υποθέτει ότι τό διάστημα κατέχει ό αιθήρ, 
μέσον έλαφρότατον καί έλαστικώτατον, πληροΰν τούς πόρους τής 
υλης, ένθα έχει πυκνότητα μείζονα τής έν τώ κενώ. Τά μόρια 
τών φωτεινών σωμάτων κέκτηνται ιόιαιτερας πα7\μικας κινή
σεις, άνεπαισθήτου π7.άτους, μεταδιδομένας είς τόν αιθέρα, ος·ις 
μεταβιβάζει αύτάς μέχρι τοΰ βάθους τοΰ όφΟαλμοΰ, ενθα ερεθί
ζει τό οπτικόν νεΰρον, μετά ταχύτητος 77,000 7,ευγών κατά δεύ
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τερον λεπτόν περίπου, ώς ό αήρ τούς παλμούς τών ελαστικών 
σωμάτων, μετά ταχύτητος 337 μετρ. Έκ τής μάλλον η ήττον 
μείζονος ταχύτητος τών πα7\μών τούτων πηγάζουσι τά διάφορα 
χρώματα, καί έκ τοΰ πλάτους αύτών, ή εντασις τοΰ φωτός.

H άπό σημείου τινός φωτεινοΰ Α (σχ. 1) άναχωρουσα κύμαν- 
σις διαδίδεται καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις μετά τής άνωτέρω ό- 
ρισθείσης ταχύτητος, καί μετά τινα χρό
νον διανέμεται έπί τίνος έπιφανείας Β Β Β"  
ήτις κα7νεΐται έ π ε φ ά ν ε ι α  τοΰ  κ ύ μ α 
τος .  Έάν ό χρόνος αυξάνει, τά κύματα 
μεγεθύνονται, καί είς άπειρον άπό τοΰ ση 
μείου τής άναχωρήσεως δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν είς έκαστον σημεΐον ώς συγχεό- 
μενα μετά τοΰ έφαπτομένου επιπέδου. Καί είς μέν τά ομογενή 
και μη κρυστα7^7*.ικα μεσα αι επιφάνειαι είναι σφαιρικαί καί ή 
ταχύτης τής διαδοσεως αύτών μετρεΐται διά τής αύξήσεως της: 
άκ.ΐνος κατά τήν μοναδα τοΰ χρόνου· είς δετούς κρυστάλλους 
και τά μή ομογενή μέσα αί επιφάνειαι αύται δύνανται νά κατα- 
στώσιν πολυσύνθετοι. Αί δέ άπό τοΰ φωτεινοΰ σημείου έπί τάς 
έπιφανείας ταύτας κατακόρυφοι κα7νθΰνται φωτεινάί ακτίνες κατά 
τάς οποίας διαόίόεται τό φώς. Μήκος δέ τοΰ κύματος καλείται : 
τό διάστημα όπερ διανύει ή πρώτη οόνησις, ήν ό αιθήρ λαμβάνει 
παρά τών πα7\7^ομένων μορίων τοΰ φωτεινοΰ σώματος, καθ’ δν 
χρονον ταΰτα έκτελοΟσιν όλόκ7^ηρον πα7.μόν· ή άλ7^ως: τό διά
στημα όπερ διανύει είς εν δευτερόλεπτον ή πρώτη δόνησις—ήτοι 
ή ταχύτης τοΰ φωτός— διαιρεθέν διά του άριθμοΰ τών έπί Εν 
δεύτερό?^επτον πα7^μών τών μορίων τοΰ φωτεινοΰ σώματος. ’Έ 
χομεν 7νθΐπόν παριστώντες διά λ  τό μήκος τοΰ κύματος, 7 ;= τ : 

όθεν 7ν=τχ, τοΰ χ παριστώντος τόν χρόνον ενός διπ7^οΰ 
παλμοΰ.

Έάν ύπάρχωσι πολλά κέντρα πα7>.μών έν τώ αύτω ή έν δια- 
φοροις σώμασιν, έκαστον τούτων Οί'Κει εισθαι τό κέντρον σειράς 
ομοκέντρων κυμάτων, άτινα θά αύξάνωσι, χωρίς νά μεταβάλ- 
7>ωνται. Τοΰτο είναι συνέπεια τής π_ερί σ υ ν υ π ά ρ ξ ε ω ς τ ώ ν



ρ ΐ ί κρ ώ ν  κ υ φ ά ν σ ε ω ν  άρχής τοΰ D. Bernouilli, καθ ην είς 
παν σύστημα, τό όποιον δέχεται ταυτοχρονως ύπό πολλών όυ-

έάν
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νάμεων σμικροτάτας κινήσει;, διατηρεί έκάστην τούτων ώς έά· 
εκάστη ήτο μόνη, ώστε ή επιφάνεια μιας κινησεως έπιτιθετα 
έπί τή ; έπιφανείας άλλης χωρίς ούοόλως νά ταραξωσιν άλλη— 
λας. Ή  συνύρπαρξις τών μικρών κινήσεων καταφαίνεται έπί 
τών έπί τής έπιφανείας τοΰ ϋοατος σχη μ ατ ι ζ ο μενων κυμάτων 
ύπό διαφόρων κέντρων δονήσεως, άτινα αύξανονται οιατηροΰντα 
τήν κανσνικότητά τ ω ν  έκτός έάν είναι πολύ ισχυρά, δτε έπέρ- 
χεται ή σύγχυσις αύτών.

Ό τύπος τοΰ Newton '7= y/^) δστις εκφράζει ότι η ταχύ-

της μεθ’ ής διαδίδεται παλμική κίνησις ίσοΰται τη τετραγωνική 
ρίζη τοΰ λόγου τής έλαστικότητος πρός τήν πυκνότητα τοΰ πα- 
λομένου μέσου, δεικνύει δτι τοΰ, τ, δντος μεγίστου προκειμενο;*- 
περί φωτός, πρέπει επίσης καί ή έλαστικότης τοΰ αίθέρος νά 
ήναι τσιαύτη, καί ή πυκνότης τοΰ μέσου τούτου ελάχιστη· και 
τώ ό'ντι, ή άντίστασις τοΰ αίθερος οεν μετεοαλεν επαισΟητώς τάς 
κινήσεις τών πλανητών, άφ’ ής έποχή,ς ηρχισαν αι έπ αύτών 
παρατηρήσεις. Βλέπομεν οτι έν τη θεωρία τών κυμανσεων το- 
φώς δέν είναι ύλη, ώς ούδ’ ό ήχος, άλλά παλμική κίνησις ένερ- 
γουμένη έν αύτώ τώ atOi.pt. Τά φαινόμενα καί οί. νόμοι αύτών 
άπορρέουσιν άπ’ εύΟείας έκ τής θεωρίας ταύτης, ής είναι άναγ- 
καίαι συνέπειαι. Έφήρριωσαν είς αύτήν τόν λογισμόν, καί τά. 
όποτελέσματ* είς ά εφθασαν πάντοτε ήσαν σύριφωνα πρός τά. 
τών πειραμάτων, έτι καί είς τάς αριθμητικά; αύτών τιμάς, τοΰΟ’ 
δπερ είναι δείγμα καλή; καί ορθή; θεωρία;.

Έπί πολύν χρόνον ή θεωρία τών κυμάνσεων εμεινε παρηγκω- 
νισμένη, διά τήν δυσκολίαν ήν άπήντων οι γεωμέτραι νά έννοή- 
σωσι τά ; παλμικά; κινήσει;, άουνατοΰντες νό ύποτάξωσι τόν 
λογισμόν εί; τοιούτου είδου; κινήσει.;,, καί νά έκφράσωσι τά ; 
ιδιότητα; διά τύπων. Εΰρισκον επίσης άντιφάσεις εν τη πρός 
τήν θεωρίαν τοΰ ήχου συγκρίσει, μή δυνάμενοι νά άναπαραγά- 
γωσι διά τών παλμών τοΰ άέρο; τά άντιστοιχοΰντα φαινόμενα

ίοιοτητα; Ttva; τοΰ φωτο;. Ο Newton π χ. παρετήρησεν δττ, 
κατά το σύστημα τών κυμανσεων, Οέν έπρεπε νά έ^ωμεν σκιάν, 
επειδή καί ό ήχο; κάμπτει τά κωλύματα καί διαδίδεται όπισθεν 
αύτών άλλ’ ήοη γνωρίζομεν δτι δέν εχει ούτω; δταν τό κώ
λυμα είναι έλαστικον. Οταν οε το κώλυμα τοΰτο δέν είναι έπι- 
δεκτιχόν παλμική; κινήσεω; καί τό πε'ραμα γίνεται εί; ανοικτήν 
πεοιαοα, ένθα οέν ύπάρχουσιν άντανακλώσαι έπιφάνειαι, εχομεν 
ή χ η τ ι κ ή ν  σ κ ι ά ν .  'Ως δέ σιγή δέν είναι εντελώς έν τη ήχη- 
τικη σκια ουτω καίτό σκότος έντη ύπό τοΰ φωτός παραγομένη 
σκιά. Μή δυνάμενοι έπί πολύν χρόνον νά παραγάγωσι τήν διά
θλασήν καί τήν συμβολήν τών ηχητικών άκτίνων, ήναγκάσθη- 
σαν νά ύποθέσωσιν δτι δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη αναλογία με
ταξύ τοΰ φωτός καί τοΰ ήχου. Ή δη δμως γνωρίζομεν τίνι τρόπω 
κατωρθώθη νάπαραχθώσι τά φαινόμενα ταΰτα διά τοΰ παλ7.ομέ- 
νου άέρος.

Αί μεταξύ τής διαδόσεως τοΰ φωτός καί τής τσΰ ήχου άναλο- 
γίαι, τοσοΰτον καταφανείς είς τό φαινόμενον τής άντανακλά- 
σεως καί τών νόμων αύτής, δείκνυνται ύφιστάμεναι καί είς τά 
αλλα φαινόμενα. Ά π ’ εύθείας δέν δυνάμεθα νά δείξωμεν τού? 
παλμούς τών μορίων τών φωτεινών σωμάτων καί τούς τοΰ αίθέ- 
ρος, ώς είναι δυνατόν τοΰτο είς τά ηχητικά σώματα καί είς τόν 
αέρα, ύπάρχουσιν δμως συνέπειαι τοσοΰτον άπ’ εύθείας δεικνύ- 
ουσαι τήν ύπαρξιν τών παλμών τούτων, ώστε ή πειραματική 
έπιβεβαίωσις τών συνεπειών τούτων δύναται νά θεωρηθή ώς άπό- 
οειξις τή ; πραγματικότητος αύτών. Τάς κυριωτέρας τών συνε
πειών τούτων παρέχει ήμΐν ή ά ρ χ ή  τ ή ς  σ υ μ β ο λ ή ς ,  ής τήν 
θαυμασίαν γονιμότητα θέλομεν δείξε:.

Ά ρ χ ή  τ ο ΰ  Huyghens.  ΙΙρός έξήγησιν ριεγάλου άριθμοϋ 
φωτεινών φαινομένων έν τη θεωρία τών κυμάτων, στηριζόιχεΟα 
έπί δύο άρχών τών έξης: τής ά ρ χή ς τ ής συ μ βολή ς καί τής 
ά ρ χ ή ς  τοΰ  Huyghens· Άρχόμεθα άπό τής τελευταίας.

Οταν φωτεινόν σημεΐον σ (σχ. 2) πάλλει τόν περιβάλλοντα 
αιθέρα, έκαστος παλμός γέννα σφαιρικόν κΰμα, μν, έπί τής επι
φάνειας τοΰ όποιου ό αιθήρ εύρίσκεται κατά τήν αύτήν στιγμήν

—  87  —



l r  τή αυτή φάσει παλμού. Ή  έπιφάνεια αΰτη βαθμηδόν έκτείνε- 
ται μετά μεγίστης ταχύτητος διατηρούσα 
πάντοτε τόν χαρακτήρα αύιης, άπασαι οέ 
αι κατακόρυφοι αΰτης άποτελοΰσιν ευάριθ
μους ακτίνας φωτός. Εκ της ελαστιχοτη- 
τος τοΰ αίΟέρος συμπεραίνωμεν δτι οί παλ
μοί τών διαφόρων σημείων της επιφανειας 
τοΰ κύματος δέν είναι ανεξάρτητοι ό εις 
τοΰ άλλου καί δτι αί ακτίνες δέν δύνανται: 
νά ΟεωρηΟώσιν δτι βαίνουσι μεμονωμένοι.

(ά κ ο λο ιΛ ίΐ) .
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Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Ι  
ΕΠΙΪΤΠΜΟΝΙΚ,ΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

’Ά γγλος χημικός πο)νύγνω7 0 ς είς τήν Ιπι~ημην ό κ. W. Croflkes 
εσχάτως διεκοίνωσεν εις τήν βασιλικήν Εταιρείαν τοΰ Λονδίνου 
τήν περίληψιν λίαν πρωτοτύπων Ερευνών αιτινες ούκ ολίγον Οέ- 
λουσιν έχπλήξει τούς φυσικούς. Τά πειράματα τοΰ κ. Crookes, κατ’ 
άρχάς διημφισβητήΟησαν πολύ, άλλά τά πράγματα φαίνονται 
μαρτυροΰντα ύπέρ τοΰ σοφοΰ άγγλου,“και τοσοΰτον άκριβώς 
συμφωνοΰσι πρός τήν κριτικήν ώστε ήδη είναι πο7ώ δύσκολον νά 
άμφιβάλη τις περί τής πραγματικότητος αύτών. 'Οπωσδήποτε 
δμως έάν ύπάρχτ) λάθος τι είς τήν εκΟεσιν τών πειραματων τού
των δυνατόν νά διορΟωΟή, καί τοΰτο έτι μάλλον πρέπει νά έλ- 
κύση έπί τών έρευνών τούτων τήν προσοχήν τών άνδρών τής επι
στήμης.

ΙΙαρά τάς πρεσβευομένας ιδέας είς δλας τάς σχολάς τής Ευ
ρώπης, τό φώς καί ή Οερμότης κατ’ αύτόν είναι προικισμένα μέ εύ-
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το πείραμα τό άποδεικνύει. Ιδωμεν τοΰτο.
Ο κ. Grookes Οετει εντός σωλήνος ή σφαίρας ύελίνης έλαΐδράν 

ράβδον έξ άκτής έξηρτημένης διά νήματος έκ βάμβακος. ’Εξά
γει δσον ενεστι τόν άερα έκ τοΰ σωλήνος ή τής σφαίρας, έ’πειτα 
πλησιάζει εις άπόστασιν 2 χιλιομέτρων κηρίον άνημμένον. ΙΙά- 
ραυτα βλέπει τις τήν Ιξ άκτής ράβδον κινουμένην καί διευΟυνο- 
μενην προς τό φώς, άκολούΟως δέ έπανακάμπτουσαν καί τέλος 
σαλευομενην ώς ή μαγνητική βελόνη. Είναι φανερόν δτι άν δέν 
ειχεγείνη τό κενόν έν τώ σωλήνι, ήδύνατό τις νά είπη δτι ή κί- 
νησις μετεδόΟη είς τήν ράβδον ύπό τής μετατοπίσεως τοΰ άέρος, 
ΟερμανΟέντος παρά του κηρίου. ’Λήρ δέν υπάρχει, κενόν έν τή 
σωλήνι, καί έν τούτ;ις ή ακτή πάλλεται.

Ά ντί άκτής ό κ. Crookes μεταχειρισΟείς μικράς βελόνας άπο- 
ληγούσας είς έλαφράς σφαίρας έξ άνΟρακος, ξύλου, έλεφαντο-έου 
φελλού, σεληνίου, λευκοχρύσου, άργύρου, άργιλλίου, μαγνησίου 
κτλ. ελαβε τά αύτά άποτελέσματα. Τό νήμα τής έξαρτήσεως 
περιώριζε τήν κίνησιν τής έλξεως· άλλ’ έν τούτοις μετά τινας ς-ιγ- 
μάς, ή βελόνη έξετέλη πολλάς περιστροφάς 360 μοιρών. Καί 
αύτή ετι ή Οερμότης τής χειρός έξαρκεΐ νά έκτοπίσγ) τήν άκτήν.

’Εάν δέ άντί κηρίου τεΟή τεμάχιον πάγου τό φαίνόμενον παρά- 
γεται πάλιν άλλ’ άντιστρόφως· δέν φαίνεται πλέον ελξις άλλά 
ώσις.

Είτα είσήγαγεν ό κ. Crookes τήν έστίαν τής Οερμότητος έντός 
τοΰ ύελίνου σωλήνος· έρυθροπυρώιας έλικα έκ λευκοχρύσου δι’ή- 
λεκτρικοΰ ρεύματος διερχομένου διά δύο εκατέρωθεν βελονών 
άποληγουσών είς σφαίρας έξ όρυχάλκου. Καί είς τήν περίστασιν 
ταύτην βιαία έλξις έκίνησε τήν βελόνην.

ΈτΙρα παρατήρησις δλως παράδοξος είναι ή έξης: Δύο τεμά
χια ύέλου θερμά έγκεκλεισμένα έντός μεταλλικού κώδωνος, κε- 
νοΰ άέρος, έδειξαν έπί τής πλάσπγγος μεταβολήν βάρους άνα- 
λόγως τών βαθμών τής θερμοκρασίας των.
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Έν τούτοι; πρέπει ό κ. Crookes νά επιβεβαίωση όμοια αποτε
λέσματα διά νά δώσωμεν πίστιν ε!; τού; διϊσχυρισμού; του.

“Οταν τά πειράματα γίνωνται δ'ά σωλήνων πεπληρωμένων άέ- 
ρο; παρατηρούνται αί αύταί εκτοπίσει;. Ούχ ήττον δμω; νέον τί 
φαινόμενον λίαν παράδοξον συμβαίνει ενταύθα. Ά κτ ί; θερμότη- 
το; ή φωτό; προσπίπτουσα έπί τη ; συσκευή; πλήρου; άέρο; προσ- 
διορίζειτήν έ λ  ξ t ν τη ; έξ άκτή; ράβδου· επειτα έν ω άφαιρεΐται 
ό αήρ St’ άντλία; τοΰ Spriugel, ύπάρχει στιγμή καθ’ ήν ή άκτί;· 
ούδόλω; ενεργεί. Έάν δε έξακολουΟήση περαιτέρω ή άφαιρεσι;,. 
παρατηρείται όταν ό άήρ έλαττώται, ότι παράγεται ώ σ ι ; .  Ού- 
τω ; ύπεράνω πιέσεώ; τινο; τοΰ άέρο; εχομεν ελξιν, κατόπιν ού- 
δέτερον σημεϊον, καί ύποκάτω ώσιν, ήτι; αύξάνει μετά τοΰ βαθ
μού τοΰ κενοΰ.

Τό ούδέτερον σημείο ν άλλάσσει μετά τή ; ούσία; ή ; γίνεται 
χρήσί; καί εμφανίζεται το<τοΰτον ταχύτερον δσον είδικώ; βαρύτε- 
ρον είναι τό σώμα μεΟ’ ού πειρώμεθα. Ούτω; εΐ; τήν εντεριώνην 
τή ; ακτή; τό ούδέτερον σημείων άντιστοιχεΐ εί; πολύ ταπεινήν 
Ολίψιν, έν ώ εί; τόν λευκόχρυσον εί; πολύ μεγαλειτέραν. Έκ τού
του έ'πεται ότι ύπό ι'σην βαρομετρικήν θλίψιν ή μέν έξ άκτή; ρά
βδο; δύναται νά έξωθήται, ή δέ έκ λευκοχρύσου τουναντίον, έλ- 
κεται ύπό τών φωτε.νών ακτινών.

Ό καθηγητή; κ. Ο. Itequolds, εί; έκ τών μάλλον άπίς-ων έπι- 
κριτών τοΰ κ. Crookes εκαμε τήν έξη; άντίρρησιν :"Οτι δηλ. αι κι
νήσει; άνευ άμφιβολία; παράγονται ύπό άέρο; ή τών ύδατμών, 
οίτινε; κατά τά πείραμα είναι συμπεπυκνωμένοιέπίτοΰ σώματο, 
ή καί έπί τών παρειών τοΰ σωλήνο;· όταν δέ τό γενόμενον κε
νόν φΟάση εί; βαθμόν κατάλληλον, ό ύδατμό; έγκαταλείπει το 
καταφύγιόν του καί σχηματίζει ρεΰμα, όθεν παράγεται ή έκτόπι- 
σι; τή ; ράβδου καί τών βελονών.

Ό δέκ. Crookes έπολέμησε τήν άντίρρησιν ταύτην διά τοΰάκο- 
λούΟου πειράματο;· ένέκλεισε μίκράν ράβδον έξ άργιλλίου έντό; 
κωοωνο; έκ λίαν δυστήκτου ύέλου, έξήγαγε τόν άέρα έπί δύο 
ήμέρα;, ένώ συγχρόνω; έΟέρμανε πολλάκι; τόν ύέλινον κώδωνα 
μέχρι σκοτεινή; διαπυρώσεω;. Τό κενόν ήν τόσον έντελέ;, ώστε
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βπινΟηρ εζ  έπαγωγή; δέν ήδυνήθη νά διέλΟη διά τοΰ κώδωνος, 
καί όμω; παρά τά; τόσα; προφυλάξει;, ή ράβδο; έξετοπίσθη ύπό 
τή ; έπιρροια; τοΰ φωτό;, καί μάλιστα ένεκα τοΰτοιούτου κενοΰ ή 
ζωηρότη; τών παλμών ηύξησεν. Έπίση; λοιπόν θερμή μέν άκτί; 
εξώθησε τήν ράβδον, ψυχρά δέ τήν ήλκυσεν. Ένα; δακτύλου 
τή ; χε'-ρά; Οερμοτη; άρκεΐ νά έκτοπίση τήν ράβδον ταύτην.

Τέλο; ό κ. Crookes άπέδειξεν διαφοράν ένεργεία; ύπάρχουσαν 
μεταξύ τή; σκοτεινή; Οερμότητο;, ήτοι τη ; θερμή; μόνον άκτΐ- 
νο;, καί τή ; φωτεινή;[θερμότητο;, ήτοι τή; θερμή; καί φωτεινή; 
άμα άκτϊνο;. Ιίαί ή μέν σκοτεινή θερμότη; ένεργει έπίση; έπί 
μ ε λ α ί ν η ;  έπιφανεία; καί έπί λ ε υ κ ή ; ·  έν ώ τά φώ; άπ’ εναν
τία ; άπωθεΐ τήν μέλαινα επιφάνειαν πλειότερον ή τήν λευκήν. Ό 
σοφό; ’Ά γγλο ; κατεσκεύασε μικρό-ν τροχόν, δι’ ου άποδεικνύει 
έναργέστατα την διαφοράν ταύτην τή; ένεργεία;.

'Έθεσε δύο άχυρα σταυροειδώ;, εί; τά άκρα τών όποιων προσ- 
ήρμωσε μικρά τετράγωνα πτερυγώματα έξ εντεριώνη; άκτή;, ών 
ή μία επιφάνεια ήν λευκή ή δέ μέλαινα, τό δέ σημεΐον τή ; δια- 
σταυρώσεω; έστήριξεν έπί άξωνο; έκ χάλιβο; προσηλωμένου έπί 
μετάλλινη; πλακό;. Τό όλον σύστημα έκάλυψε διά κώδωνο; έν 
ώ παρήγαγε τά κενόν.

Τό φώ ; προσβάλλον τά πτερυγώματα ταΰτα, ένεργει πλειότε
ρον έπί τοΰ μέλανο; χρώματο; ή έπί τοΰ λευκοΰ καί κίνεΐ όλον 
τό σύστημα. Εί; άπόστασιν 0·'-’ 50, ή φλόξ κοινοΰ κηρίου δίδει εΐ; 
τόν τροχόν ώθησιν ικανήν να περιστρέψη αύτόν ολόκληρον περι
στροφήν εί; 18.2 δεύτερα λεπτά. Εί; άπόστασιν 0·'·’ 25, ή περι
στροφή τελείται εί; 45 δεύτερα- εί; θ'·· 12, άπόστασιν ή περι
στροφή τελείται εί; 10 δεύτερα. Τό μηχανικόν άποτέλεσμα είναι 
ώ ; βλέπομεν έν άντιςρόφω λόγω τοΰ τετραγώνου τή; άπο~άσεω;.

Ή  μικρά αύτη συσκευή τοΰ κ. Crookes δύναται νά λάβη έφαρ- 
μογήν τινα. Αύναται νά -/ρησιμεύη ώ ; όργανον πρό; προσδιορι
σμόν τή; έντάσεω; τή ; Οερμότητο; ή τοΰ φωτό;. 'Η γωνία τή ; 
στροφή; τοΰ τροχοΰ θέλει εισΟαι τόσω μεγαλειτέρα, έν ώρισμένω 
χρόνω, δσω αί θερμαντικαί άκτΐνε; ή αί φωτειναί είναι έντατι- 
χώτεραι.



Περιττόν νά προσθέσωμεν δτι ό κ. Crookes διά νά πείση τοΰ^ 
άντιστρατευομένου; εϊ; τάς Εδεα; του περιεστοιχίσθη εϊ; άπάσα;' 
αύτοΰ τά ; δόκιμά; διά πολλών μικρολόγων προφυλάξεων ά; δέν 
δυνάμεθα νάάναφέρωμεν ένταΰθα, άρκούμενοι εί; τήν απλήν εκ- 
θεσιν τών περιέργων αποτελεσμάτων, εί; ά εφθασεν ό σοφό; 
άγγλο ;.

Δίκαιον νά ένθυμηθώμεν, πριν ή περάνωμεν τό λόγον, δτι πρό 
πολλοΰ ό κ. Faye, μέλο; τη ; Ακαδημία; τών Έπιστηχών, άνέ- 
γνω  διατριβήν, δι’ ή ; ύπεστήριζεν δ :ι αΕήλεαχαί άκτίνε; κέκτην- 
ται ώστικήν δύναμιν, καί έξήγει οΰτω τό σχήμα τή; ούρα; τών 
κομητών. Ό κ. Faye είχε πειραΟή νά απόδειξη άπ’ εύθεία; τήν 
κινητικήν δύναμιν τή; θερμότητα; διάπεφάματο; έπιτυχοΰ; παρά 
τώ κ. Kuhmkorff. Τέλο;, έάν ένθυμοΰμαι καλώ;, ό ιατρό; κ,ΟοΙ- 
longue, ό έφευρετή; τοΰ δυναμοσκοπίου, έδημοσίευσεν, πρό τριών 
περίπου έτών περί τών ελξεων καί ώ ιεων τή; εντεριώνη; τή ; άκ- 
τή ; ύπό τήν ενέργειαν τοΰ ήλίου ή τή; άνθρωπίνη; θερμότητο; 
υπόμνημα, δπερ εμεινεν έντελώ; άπαρατήρητον, καί περί ου ού- 
δεί; έκαμε λόγον, τοσοΰτον αί ίδέαι τοΰ συγγραφέω; έφαί^οντο 
χρήζουσαι μεγάλη; έρεύνη; καί σκέψεω;. Αρμόζει σήμερον 
νά άναφέρωμεν τά εργα ταΰτα, ύπό εποψιν ιστορική; άληθεία;, 
χωρί; ούδόλω; εννοείται, νά έ7^αττώσι ταΰτα, οπωσδήποτε, τήν 
αξίαν τή; άνακαλύψεω;, ήτι; άνήκει εί; τόν κ. Crookes· Ό σοφό; 
άγγλο; μόνο; θέλει φέρει άναμφεβόλω; άπστε7\έσματα, διά σει
ρά; ακριβών πειραμάτων, όσον άφορα τήν κινητικήν επιρροήν τών 
θερμαντικών καί φωτεινών ακτινών, ήνισω ; άμυδρώ; πω ; άνεΰ- 
ρον μέν άλλοι, άλλά βεβαίω; δέν απέδειξαν.

1IENRI DE PARVILT.E.

ΒΑΤΡΑΧΟΣ, ΧΕΛΠΝΗ κ α ι  ΟΦΙΣ

Έ να ; βάτραχο; σηκώθη 
άπ τόν ΰπνο του, καί νοιώθει 
τή μυτίτσα του κλεισμένη 
τή φωνή του βραχνιασμένη*
ειχε τρομερό συνάχι___
— αρρωσταίνουν κ’ οί βατρά/οι.— 
Κ’ έπειδ’ ήτον ό καϋμένο; 
λίγο καλομαθημένο; 
κ’ έφοβειτο μήν αύξηση, 
άν κατάχαμα πατήση, 
ή βραχνάδα, τό συνάχι, 
άνεβαίνει εί; τή ράχη 
μια; χελώνα; ποΰ περνούσε 
άπό κεΐ ποΰ κατοικούσε.
Μέ τά τέσσερα πιασμένο; 
κάθεται σαν κολλημένο;, 
νά μήν πέση έφοβειτο 
σαν θαλασσινό; ποΰ ήτο.
Ή  χελώνα περπατούσε 
μά αύτό; δέν τό κουνοΰσε... 
πότε εσκυφτε λιγάκι 
γιά  νά βρη λίγο φαγάκι 
ή νά πιη.λίγο νεράκ« 
σέ κανένα χαντακάκι,



•ποτίε πότε τραγουδούσε 
δσο δυνατά ’μπορούσε, 
πότε πάλι βλαστημούσε 
τή χελώνα ποΰ άργοΰσε, 
κ’ ελεγε πω ; τό συχάΟη 
τ ’ άλογό του, καί σαν μάθη 
τήν καβάλα, θάβρη άλλο 
γρήγορα καί πιο μεγάλο.
   .
Έγιατρεύθη τό συνάχι, 
μά ό φίλο; μα; τή ράχη 
δέν τοΰ άρεσε ν’ άφίση 
καί στο χώμα νά πατήση· 
τοΰ καλάρεσ’ ή καβάλα, 
καί δέν φρόντιζε δι’ άλ?να, 
μόνον διά τό φαγί του 
καί γιά τήν άνάπαυσί του. 
Φούσκωσαν τά μάγουλά του, 
φούσκωσε καί ή κοιλιά του, 
πάχυνε καί τό κορμί του, 
χόνδρυνε καί ή φωνή του. . .  
Έ τρωγ’ έ'πινε, γελούσε, 
έκοίματο, έξυπνοΰσε, 
σφύριξε, χοροπηδούσε, 
δλου; τού; περιγε?^οΰσε, 
κ’ έ'λεγεν ή ο κ ν η ρ ί α  
είν’ ή μόνη ευτυχία . . .

Τέτοια ό φίλο; συλλογιέται, 
δταν έξαφνα πετιέται 
ενα φεΐδι πλουμισμένο, 
ένα φεΐδι πεινασμένο, 
άπό κάτ’ άπό θυμάρι, 
κι’ άλογο καί καβαλάρι

-χύνεται ευθύ; νά πιάση 
τήν κοιλιά του νά χορτάση. 
Ή  χελώνη ή καϋμένη 
άπό τέτοια μαθημένη 
καθώς είδε τόν εχθρό τη; 
χώθηκε στό καύκαλό της. 
Κλαίει ό βάτραχος, φωνάζει, 
μάλαμα, ασήμι τάζει, 
τήν καβάλα του άφίνει. . .  
είχε πια πολύ παχύνει!! 
καί τά πόδια μουδιασμένα 
κι’ άπό τάλογο πιασμένα 
δέν ’μπορεί νά τά κουνήση 
δέν ’μπορεί νά περπατήση

Πέθανε άδικημένος, 
πολύ νέος ό καυμένος! 
στοΰ φειδιοΰ δέ τήν κοιλία 
εμαθ’ άπ’ τήν ό κ ν η ρ ί α, 
δτι πιο κακό μεγάλο 
■εις τόν κόσμο δέν είν’ άλλο.



® - ϊ « ι « ' Θ μ ι > ι ^ & - - - γ -  
s· I ;  2 ;  §  ί !  2  -8  ο  1  ΓΓ 8 - J H2 ^  * 4  « g. S S  -§ ^  S ί  ί

Ο - *.: «λ» «τ» >< «~-*Χ) ν  "ο
ο  b - Ν Ν C Λ^ -S ^  _  __

)
* Τ 2ο- *

«fVC cT» ,/->

W m?Ο

I  ·§,
§ 3c

M

■OCD0:t{N<(0505COt^0iW -^hS05■•>4000 ^ O C O ^ O W iD O i t iO O O ô
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