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ΟΙ «ΠΕΡΣΑΙ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
πολύ ολίγοι οϊ μεγάλοι τής άνθρωπότητος εύεργέται,είς οδς ή ευγνωμοσύνη δέν εκφράζει δλην τήν θέρ
μην,διότι ύπαρχουσι στιγμαί τοιαΰται καθ’ ας άνώτερόν τι μόνον
τής ευγνωμοσύνης αρκούντως θά ικανοποιεί τής ευεργεσίας τήν
Ιιράν εικόνα.Ό Θεμιστοκλής δέν είναι ήρως εθνικός,δέν είναι τής
δόξης ή προσφιλής μορφή, δέν είναι δαφνηφορος ναυμάχος, δέν
είναι ή υπερήφανος είκών τής μεγαλονοίας καί τής πολεμικής
αρετής, είναι ό παγκόσμιος ευεργέτης, ό παγκόσμιος ήρως. Δέν
έδημιούργησε διά τής φαντασίας, άλλ’ έθριάμβευσεν έν τη μεγα-

μόνον διά τής 'Ελλάδος ευτυχής. Μόνη ή 'Ελλάς παρέδωκεν
είς τήν αθανασίαν πρό τής παγκοσμίου ευγνωμοσύνης διά τής
μιας χειρός τόν Μιλτιάδην τοΰ Μαραθώνος, κάί διά τής έτέρας
τόν θεμιστοκλέά τής Σαλαμϊνος. Δι’ αύτών έδώρησεν εις τον
κόσμον, ώς μέγας δημιουργός, τήν γήν καί τήν θάλασσαν’ μέ
τούς δύο ήμιθέους προσέφερεν, ώς μεγάλη θεότης, δύο στοιχεία,
τό χώμα καί τό ΰδωρ τής ελευθερίας.
Έάν σεμνύνηται δέ ή άνθρωπότης κεκτημένη άγιους τόπους,
νά γονυπετήση οφείλει πρώτον πρό τοΰ τύμβου τοΰ Μαραθώνος,
καί νά άσπασθη τούς βράχους ειτα τής Σαλαμϊνος. "Εν πάνθεον υπάρχει δι’αυτήν, ί; Ελλάς' τά συντρίμματα δέ του τά
φου τοΰ Θεμιστοκλέους, άτινα οΰχί τό ψευδές τοΰ πολιτισμού μεγαλεϊον καί ό πολυτελής κόσμος, άλλά μόνον τό κΰμα τής αθανά
του νήσου δικαιούται νά καλύπτη. είναι δι’ αυτήν μία τών ίεροτέρων τής ευεργεσίας εικόνων.
* ♦.
*
Δέν ένεπνεύσθη υπό τοΰ θεοΰ τής θυμέλης ό μέγας τραγφδός,
όπότε ή φαντασία' αύτοΰ έπλαττε τούς κόσμους τοΰ ύψηλοΰ, καί
προσέφερε τήν εικόνα τούτων μεγαλοπρεπή, σοβαρόν, θείαν πρό
τών εύτυχεστέρων θνητών. Ή μεγαλόφρων τοΰ τραγωδοΰ διάνοια,
είσδύουσα είς τήν άπειρον ίκτασιν τής μεγαλοφυϊας, έγνώρισε
τούς τιτάνας, τούς γίγαντας, τούς ήμιθέους, οίτινες εμφανίζονται
μέ τό μεγαλεϊον τοΰ θείου, όπότε ό δαιμόνιος τής σκηνής ήρως
άναπετάννυσι τήν αυλαίαν. Ζοφερά μεγαλειότης, έπιβάλλουσα
ισχύς τοΰ πνεύματος, γιγαντιαια μορφή τοΰ θνητού εμφανίζεται
ύπό τήν σκέπην τής ακάμπτου θεότητος, τής Ειμαρμένης, όπως
πλάση τήν εικόνά τοΰ ύψηλοΰ, δπως έμφυσήση τήν πνοήν τής
θείας ζωής, δπως προσδώση τό χάρισμα τοΰ ήθικοΰ κάλλους,δπως
έμβάλλη είς τήν καρδίαν τό εΰγενές αίσθημα, καί είς τήν ψυχήν
τήν υπερήφανου καί εύγενή ιδέαν.
Δέν ένεπνέετο ύπό τοΰ θεοΰ τής φδής καί τής λύρας, τοΰ αύλρΰ καί τής φόρμιγγος, άλλ’ ύπό τοΰ θεοΰ τών παιάνων καί τών
θούριων.
Δέν ύπήρξε Τάρταρος διά τόν μέγαν δραματουργόν, δπως έγκλείση τούς ήρωάς του, διότι ουτος άνεβίβασεν αυτούς εις τάς ύψηλάς σφαίρας τοΰ θαυμαστού, καί διά τής σκηνής ένεφάνισεν είς
τούς θνητούς.
» »

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
λουργία- δέν τόν παριστα ή φήμη τών αιώνων μόνον ώς ήμίθεον
κλεϊσθέντα, αλλ’ ή Ιστορία εμφανίζει τούτον πρό τών γενεών τής
ευγνωμοσύνης ώς τόν μέγαν τής ελευθερίας πρόμαχον, ώς τόν
αθάνατον τής εθνικής τιμής σωτήρα. Διά τής νίκης «τοΰ ύπέρ
πάντων άγώνος» έγκατέλειπεν εις τήν ανθρωπότητα ακηλίδωτα
τοΰ πολιτισμού τά στοιχεία,άμόλυντον τήν στήλην τών συνθηκών
τής εθνικής ευπραγίας, και σφαν τήν πολύτιμον τών ηθικών αρΧών και τών θεσμών τοΰ δικαίου διαθήκην. Ή άνθρωπότης. είναι

'Ύπό τοΰ 'Αρεως ένεπνεύσθη δ μουσοπόλος τής Σαλαμϊνος,
όπότε έψαλλε τών ηρώων τόν βίον, όπότε ήνωνε τούς φθόγγους
τής λύρας μέ .τόν άλαλλαγμόν τών αθανάτων ναυμάχων του,
όπότε έφώνει καί αύτός τό «'τε παϊδες ’Ελλήνων», καθ’ ήν
στιγμήν έτελεΐτο ή πανήγυρις τών θεών καί τών ηρώων τής
'Ελλάδος έν τφ μέσφ τοΰ κλεϊσθέντος στενοΰ τής «πελειοθρέμμονος», όπότε οί παιάνες τής δόξης άντήχουν,καί τό κΰμα άπεβίβαζεν. εις τάς 5χθας τά συντρίμματα τοΰ κολοσσού τής υπερή
φανου ισχύος,, και τοΰ άλαζονικοΰ μεγαλείου τοΰ άτιμασθέντος
μονάρχου.
Δέν συνέγραψε τούς «Πέρσας», άλλά συνέθεσεν αυτούς μέ τούς
άρμονικωτέρούς φθόγγους τής μούσης, μέ τάς θαυμασιωτέρας τοϋ
’Αρειμάνιου ένθουσιασμοΰ στροφάς, μέ τάς ζωηροτέρας τής φιλο
πατρίας μελφδίας.
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Οί «Πέρσαι» δέν εΐναι δράμα, εΐναι θούριον, έμβατήριον,
παιάν, θεσπέσιο; ύμνος τή; ελευθερίας, τής Βάξης, τής αθανασίας.
Εΐναι είχών μέ τά ζωηρότερα παριστώσα χρώματα τήν Νέμεσιν καί τήν αρετήν, το ήθικδν μεγαλεϊον χαι τήν αλαζόνα ίσχύν,
τδ ύπερήφανον σέμνωμα τής αρετής, και τδ «ίσχρδν τής ήθική;
δουλεία; πάθος, τής βαρβαρότητας, τήν ατιμωτικήν πτώσιν καί
τής ελευθερίας τδν έντιμον θρίαμβοί.
*
Ώς έχ τοΰ πρωτοτύπου χαραχτήοος χαι.τής μεγίστης δυνάμεως,
τδ δράμα τοϋτο έφείλχυσε τήν προσοχήν άπειράκι; τοΰ επιστη
μονικού χόσμου. Αί περιστάσεις τής συγχρόνου εποχής, τής ηθι
κή; ταπεινώσω; ή θλιβερά εικών, τής καταπεσοόσης ψυχικής
υπερηφάνειας τδ σθένος, καί ή οδυνηρά καί εξευτελιστική τής ε
λευθερίας δουλεία, ήνάγκασεν δπως προσψύγωσιν οί διψαλέοι
και έχνενευρισμίνοι τοϋ άγώνος δπλΐται είς τά θεία νάματα τής
πηγής ταύτη; τής ηθικής ζωής, και ιδού έν τή Εσπερία ή διδα
σκαλία αύτών καθίσταται πάνδημος πανήγυρις. Έν Δαρμστάτη
Δρέσδη, Λειψία, Μονάχφ, Βερολίνφ, Παρισίοις κ.λ. δ ενθου
σιασμός ήτον απερίγραπτος, καίτοι ή έν μεταφράσει διδασκαλία
κατεβίβαζεν οΰκ ολίγον τήν ανεκτίμητον του έργου αξίαν.
’Επανειλημμένοι συσκέψεις κατά καιρούς έγένοντο δπως κατορθωθή ή έν τώ πρωτοτύπφ διδασκαλία τοΰ θείου έργου, πλήν αί
δυσχέρειαι καί αί συμπαρομαρτοΰσαι ελλείψεις ώ; πρός τήν τε
λείαν έκτέλεσιν «ματαίωσαν τήν ένθέρμως έκδηλωθεϊσαν επιθυ
μίαν ταύτην.
Ή έν τφ πρωτοτύπφ διδασκαλία όμολογουμένως καθίσταται
δυσχερέστατη, έάν λάβη τις ύπ’ όψιν καί τδν χορόν, πλήν τδ
ακατόρθωτου τούτο έν τή Εσπερία ήδυνήθη ενταύθα δια πολλών
κόπων νά λάβη αντίθετον ολως χαρακτήρα έν τή έκτελέσει, καί
τδ αποτέλεσμα τούτο πληρέστατα κατεδείχθη εν τή σκηνική δρά
σει κατά τάς παραστάσεις ας δ παρ’ ήμϊν «Αρχαϊκός σύλλογος»
έδωχεν. Ή αμφιβολία ήτις έπεκράτει ώς πρός τήν δυνατήν έν
τφ πρωτοτύπφ έκτέλεσιν, παρά τφ ξενικφ ιδία παρ’ ήμϊν έπιστημονικφ κύχλφ, μετεβλήθη εις ίκπλήξιν χαί θαυμασμόν, όστις έξεδηλώθη διά θερμών αποδείξεων. Ευτυχείς λογίζονται δ’ έκεΐνοι
οίτινες κατόρθωσαν νά συντελέσωσιν είς τοϋτο, μή άποθαρρυνθέντες έκ τών παρακαίρω·· αμφιβολιών καί επιφυλάξεων, αλλ
άποδείξαντες δτι ύπάρχωσιν έτι καί νΰν οί θέλοντες νά επιρρώσωσι τήν ιδέαν δτι «παρ’ Ελλησιν ούδέν ακατόρθωτον». Καί
ταϋτα μέν λέγοντες, κατόπιν τοΰ δικαιώματος, δπερ ή ευμενής
κοινωνική κρίσις έχορήγησεν ήμϊν, σκοποΰμεν μόνον είς τδ νά
καταδείξωμεν τήν ανάγκην πλειοτέρας εις τήν αρχαϊκήν βιωτιχήν συνθήκην λατρείας, ούτως ώστε καί αυτή ή γλώσσα να
μή άποβάλη ίνεκα τών κοινωνικών τής εποχής ατελειών πήν
άνθηρότητα διά τής μεταφράσεως, τήν μεγαλοπρέπειαν, τό θειον
χάρισμα τής αρχαίας μούσης.
Ευτυχώς τοϋτο πληρέστατα κατενοήθη διά τής ομοφώνου τής
επιστημονικής μερίδος, άκροασθείσης τής διδασκαλίας τών «Περσών», γνώμης, καί διά τής εύλαβοδς προσοχής εκείνων, ών ή
διανοητική άνάπτυξις δέν συνεφώνει πρός τά; απαιτήσεις τοιάύτης γλώσσης.
* *
•.
Ώς πρός τήν απαγγελίαν τής άφηγήσεως τοΰ ’Αγγέλου
όστις δρομαίος έξ ’Ελλάδος φθάνων άφηγεϊται προ τής βασιλομήτορος Άττόσσης και τών μεγιστάνων τοΰ μεγάλου κράτους, τδν
όλεθρόν και τήν τελείαν καταστροφήν έν Σαλαμϊνι, έπίτραπήτω
ήμϊν να σημειώσωμεν δτι ού μικρά; δυσχερείας αυτή παρέχει έν
τφ πρωτοτύπφ.Ή μεγάλη ψυχολογική δύναμις ή διαχεομένη άνά
πάσαν φρασιν, ή είς τό δαιμόνειον του ποιητοΰ πνεΰμα. έμβάθυνσι;
ώ; πρός τήν ακρίβειαν καί τήν κατάληψιν τών υψηλών νοημάτων
απαιτεί ού σμικρούς κόπου; χαί μελέτην. Ή έμφανιζομένη τής
φιλοπατρίας μορφή μέ εχθρικόν καλυπτόμενου πέπλον, ό έπιφαινόμενος πρός τήν θείαν δυναμιν σεβασμός, καί ’ή τυφλή πρός
τήν Ειμαρμένην υποταγή, ήν επιδεικνύει μυστηριώδης τις τρό
μος, είσι στοιχεία κατέχοντα μέγα μέρος τής βάσεως έφ’ής στη
ρίζεται ή επιτυχής έν τη έκτελέσει σκηνική δράσις.
Ό "Α γ γ ε λ ο ς, ο πρωταγωνιστής τοΰ δλου δράματος, δ
συγκρατών τδ ηθικόν αύτοΰ σθένος έν τή αφηγήσει έπί τοΰ με
γάλου συμβάντος, είναι πρόσωπον. δπερ καθ’ ήμας ένέχει τήν μεγίστην υποκριτικήν αξίαν τοϋτο άποδεικνύει ή αθάνατο; βήτρααώ
παϊδες "Ελλήνων ϊτε, έλευθιροΰτε πατρίδα, έλευθεροΰτε δέ παϊδας, γυναίκας, θεών τε πατρφων Ιδη, θήκας τε προγόνων’ νϋν
ύπέρ πάντων αγών». Έ< άκραδάντφ πεποιθήσει δμολογοΰμεν,
οτι έν άπάση τή ελληνική δραματουργία ούδέν άλλο χωρίον έν-

έχει τά σπουδαιότερα καί τά μόνα στοιχεία τής υποκριτικής απαγ
γελίας. Ή (άήτρα αυτή δέον νά ληφθή ώς ή κορωνίς τής υπο
κριτικής απαγγελίας. Είς ούδέν άλλο χωρίον οίουδήποτε αρχαίου
καί νέου έλλ. έργου ή τέχνη απαντά συνεσφιγμένα καί αλληλοερίζοντα στοιχεία οσα ενταύθα. Ούδέν άλλο χωρίον συγκρατεϊ
τοιαΰτα αντίθετα δικαιώματα, καί αλληλομαχουμένους πραγμα
τικούς καί τεχνικούς χαρακτήρας.
Καί ταΰτα, περί μόνου τοΰ χ ω ρίου τούτου, έπιφ νλασσόμεθα έν ιδία ήμών μελέτη δι’ έπιστημονικών επιχειρη
μάτων και ύπό τής τέχνης έπικεκυρωμένων να καταδείξωμεν.
* ·*
•
Τό δράμα, ώς λέγουσι, περιήλθεν είς ημάς σχεδόν ατελές είς
τδ τελευταίου αύτοΰ μέρος, καί ώ; έκ τούτου πολλαί απόπειραι
πρός άντικατάστασιν αύτοΰ έγένοντο ύπό πολλών, ιδία ύπό τοΰ
Koehlus, φρονοΰντος οτι έλλείπει ή λύσις αύτοΰ. Ή έντυπωσις
δμως αυτή έν τή "Εσπερία εΐναι απερίγραπτος. Καί ενώ οί Γερ
μανοί έπολιόρκουν τούς Παρισιού; (1871 ),έν Γαλλία ήγέρθη ένθουσιασμδ; ακράτητος έκ τών «Περσών», οίτινες μετεφράσθησαν καί διενεμήθησαν άνά χιλιάδας, τδ πόσον, δ’ δπερ συνηθροίσθη έκ τής πωλήσεω; διετέθη ύπέρ τών πληγωμένων Γάλ
λων. Ό μεταφράσα; τούτους Βουρνώφ εΐναι διαπρεπή; Γαλάτη;
φιλόλογος, ζών νϋν έν Παρισίοις, εί; τό σ α λ ό ν ι τοΰ οποίου
συνάζεται ο,τιέξοχον έν τή φιλολογία έχει νά επίδειξη ή Γαλλία,
χρηματίσας δέ κατά τφ 1868 διευθυντής τής ένταυθα Γαλλικής
Σχολής (είς ήν καί άφιεροΰται ή μετάφρασις), συγγράψας πολ
λά; πραγματείας,έν αίς καί ή «περί τοϋ Παρθενώνος» (μεταφρα
σθείσα έν τφ Revue de deux Mondes).Έν τώ προλόγφ τή; με
ταφράσει»; ταύτη; τών «Περσών» έγράφησαν τά έξή;:
«Γράφομεν τήν μετάφρασιν ταύτην τών Περσών διά τήν Γαλ
λικήν Σχολήν τών Αθηνών, καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ κ. Αίμιλίου
Βουρνώφ,καθ’ ον χρόνον αί Γερμανικαί όρδαί είσελαυνουν έπί τή;
γής τή; ’Ελευθερία; (τή; Γαλλία;), καθ’ δν ό πολιτισμό;
συνεπλάκη πρός τήν βαρβαρότητα.
Αί βόμβαι πίπτουν έπί τοΰ Πανθέου, τοΰ Ωδείου, τή; Σορμπόνη;’ έκεϊθεν άκοόομεν πίπτοντα τά φιλόξενα ιδρύματα μας.
’Ιδού ό Ξέρξης, ακολουθούμενο; ύπό τών βασιλέων τών υπηκόων
του, δστις καταστρέφει τά παιδία τών Σχολείων μας. Οΐ ασυνεί
δητοι Βαυαροί, οί πειθήνιοι Βυρτεμβέργιοι, οί άπληστοι τή; Βάδη; καί τή; Έσση; οί δουλόφρονες κάτοικοι, όλοι καιακαίοντε;
έκ τής επιθυμία; νά δημιουργήσωσι τά δεσμά μας. Ή Σαξωνία
καί τό Μεκλεμβοΰργον μάχονται ύπό τδ λάβαρο» τοΰ δεσποτισμοΰ. Ό μέ^ας βασιλεύς (δ Γουλιέλμο; Α". τής Πρωσίας) τοί;
υπόσχεται οίνον καί χρυσόν’ βαίνουσιν ακράτητοι και οί βάρ
βαροι ζητοΰσι νά καταπνίξωσι τήν ελευθερίαν.
Στίφη αναρίθμητα! δ Αισχύλος έπολέμησε και δια τής
λόγχης καί διά τοΰ καλάμου. Παϊδες τή; Γαλλίας έγερθήτε !
Βαδίσατε έπί τά ίχνη τοΰ πατριώτου ποιητοΰ τοΰ ανδρείου στρα
τιώτου τής Σαλαμίνας, θάρρος ! ό Μισσελέ τδ λέγει, ότι οί
λαοί θά ύπερτερήσωσι τών βασιλέων !
Τό δράμα τών Περσών εΐναι ή εικών τών συγκινήσεων τοΰ
παρελθόντος, τάς όποιας βλέπομεν νΰν διερχομένας προ τών ομμάτων μας. Ή μετάφρασις τοΰ αρρενωπού τούτου έργου έγέ
νετο καί μέ ενθουσιασμόν’ δέν θά ευρητε έν ταύτη ποσώς ψευδή
χάριτα.
’Εμπρός! παϊδες τή; Γαλλίας! άναλάβετε τά όπλα σας!Μή
λησμονήτε τού; άριστους ! Τά βιβλία τοΰ Μισσελέ, τοΰ Κινέ.
τάς τιμωρ ία; τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, τούς Πέρσας τοΰ Αι
σχύλου. Τ« δπλα ταΰτα θά έξευτελίσωσι, να εΐσθε βέβαιά, τα
πυροβόλα ταΰ Γουλιέλμου—Ξέρξου, καί ά; ένθυμεϊσθε τό επιτά
φιον έπίγραμμα τοΰ πολεμιστοΰ ποιητοΰΈνταΰθα αναπαύεται ό Αισχύλος, δστις ύπήρξεν άριστος,
Ό Πέρσης τό γνωρίζει καλώςΑΐμίλιος Μεΰσσουνιέρ»
Μεταφράσεις ύπάρχουσιν οΰκ ολίγαι, καί έν τη ’Ελληνική δέ
τρεις, ών διακρίνεται ή τοΰ αειμνήστου Α. Ραγκαβή.
’Εν μεταφράσει δ’ έδιδάχθησαν καί έν’Αθήναις χορηγούντο; τοΰ
δήμου προ 3 έτών, πρό; τιμήν τής A. Β. Τ. τοΰ διαδόχου τοΰ
Σάξ-Μάίνιγγεν Βερνάρδου, τοΰ καί τά χορικά μελοποιήσαντος.
Τδ. πρόσωπον δέ τοΰ ’Αγγέλου ύπεκρίθη ό αείμνηστο; Δ. Κόκ
κος (άρνηθέντων ήμών τήν έν μεταφράσει- διδασκαλίαν). Νϋν δέ
τδ πρώτον έν τφ πρωτοτύπφ διδασκόμενος έν Αθήναις,
εύχόμεθα δπως κοινή αρωγή κατορθωθή ή πλήρης διδασκαλία
οΰτω ολοκλήρου τοΰ αθανάτου έργου. /
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όρος, καί Μονή τοϋ Ταφιοϋ καί άλλα λείψανα προϊστορικού
συνοικισμού.

ΙΘΑΚΗΣ, ΣΑΜΗΣ, ΔΟΛΙΧΙΟΤ καί ΑΣΤΕΡΙΔΟΣ

Όδ. I. 105. «Είδομένη ξείνω, Ταφίων ήγήτορι Μέντν)».
.-&«&Όδ. Ο. 427. «Άλλά μ’ άνήρπαξαν Τάφιοι ληίστορες
(Συνέχεια και τέλος.)
χάνδρες.
Οι μεταγενέστεροι, δηλαδή έξερευνηταί, αφετηρίαν θέμεΌδ. Π. 424. Ούνεκα ληϊστήρσιν έπισπόμενος Ταφίοισιν
νοι ώρισμένην ιστορικήν πόλιν, τήν έν Κεφαλληνία Σάμην,
»ήκαχε Θεσπρωτούς οί δ’ ήμϊν άρθμιοι ήσαν».
καί θεωρούντε; αυτήν άλόγω; και άνυπόπτω; ώς τήν 'Ο
Εΐχε δέ η πόλις Ιθάκη κατά τάς 'Ομηρικά; περιγραμηρικήν Σάμην τήν παιπαλόεσσαν, εχοντες δ’ ανάγκην καί
φά; έκτος τών μεγαλοπρεπών βασιλείων ανακτόρων καί άλ
έτέρας νήσου διά πορθμού χωριζομένη; αυτή;
λα διάφορα δημ.όσια κτίρια ίργα καλής τέχνη; μάλιστα δέ
Όδ.846.«Έν πορθμφ ’Ιθάκης τε Σάμοιό τε παϊπαλοεσσης.
πολυτελέστατον ιερόν τών Νυμφών μετά κρήνης.
Έπέδωκαν τό ονομα'Ιθάκη καί τήν προς δυσμάς τήςνΰν
Ό. Ρ. 204. Άλλ’ δτε δή στείχοντες δδόν κάτα παιπαΣάμου κειμένην μικράν καί ε’ρημον νήσον τήν καθ ’ημάς Όμη ολόεσσαν
άστεο; έγγύ; εσαν καί έπί κρήνην άφίκοντο τυρικήν Σάμην, ήτις διά τό άπό πολλοΰ άκατοίκητον εΐχεν ά»κτήν
καλλίροον,δθεν
ύδρεύοντο πολϊται. Τήν ποίησ’ ”Ιθαπωλέσει τήν προϊστορικήν αύτή; ονομασίαν μείνασα ανώνυ
»κος καί Νήριτος ήδέ Πολύκτωρ.................. βωμός δ’έφύμος ή καί έκ διαφόρων τυχαίων περιστάσεων ζενοτρόπως
»περθε τέτυκτο Νυμφάων».
όνομαζομένη ίκάστοτε, ώς έπί ’Ενετών, Vai de Gompare.
Decreto dell Eccmo-Senato del 1504. .
Τούτο τό ιερόν ταΰτό νομίζομεν μέ τό περιγραφόμενον
E perche si attrove una insula nominata "Vai di
έν Όδ. Ν. 102 διά πολλών-, καί τό όποιον δέν ήτο άνCompare situata per mezzo della Cefalonia, al pre
τρον φυσικόν, ώς έκλαμβάνουσιν οί πολλοί καί άναζητοΰσιν
sente disabitata, κτλ.
έν τή νΰν ’Ιθάκη, άλλ’ όργον τέχνη; μεγαλοπρεπές μετά
Ή δέ κατόπιν τοΰ διατάγματος τούτου τής Ένετικής
στηλών λίθινων ύψηλών, ύπό τών είρημένων άνδρών καταΓερουσίας κατοικηθεΐσα νήσος καί όνομασθεϊσα εύλόγως ’Ι
σκευασθεν.
θάκη, ώς απέναντι τής έν Κεφαλληνία Σάμης, περιεκοσμήΌδ. Ν. 10.2. «Αύτάρ έπί κράτος λιμένος τανΰφυλλο;
θη ύπό θαυμαστών τοϋ μεγάλου ποιητοΰ άλλώς τε έξοχων
»έλαίη, άγχόθι δ’ αυτής άντρον έπήρατον ήεροειδές, ΐρον
φιλολόγων καί διά τών λοιπών "Ομηρικών αύτή; τοποθε
«Νυμφάων, αΤ Νηϊάδες καλέονταε έν δέ κρητήρές τε καί
σιών, καί οΰτω σήμερον έχομεν έν αύτή καί Νήριτον καί
«άμφιφορήες έασιν λαίνοι· ένθα δ’ έπειτα τιθαιβόωσιν μέΝήϊον καί λιμένα Φόρκυνος, καί πηγήν Άρίθουσαν κτλ.
«λισσαι έν δ’ ιστοί λίθεοι περιμήκεες, ένθα τε Νύμφα; φάρε
’Εν τοσούιφ αί αύθαιρέτως δοθεΐσαι αύται μετωνυαίαε
»ύφαίνουσιν άλιπόρφυρα, θαύμα ίδέσθαι έν δ" ΰδατα άετών'Ομηρικών νήσων καί τοπογραφιών κωλύουσι πάσαν
«νάοντα δύο . δέ τε οί θύρες ιίσίν αί μέν πρός Βορέαο, καπρός βαθυτέραν έξέτασιν τοΰ θέματος κρίσιν καί κρατοΰσι
«ταιβαταί άνθρώποισιν αί δ’ αύ πρό; Νότου είσί θεώτεραι
τούς φιλολογοΰντας ε'ναντι δυσεπίλυτων γεωγραφικών καί
»ούδέ τι κείνη δνδρες έσέρχονται, άλλ’ αθανάτων όδό; έερμηνευτικών προβλημάτων.
»στιν».
Ένφ κατά τήν ύπόθεσιν ήμών τήν θέτουσαν τήν πρω
"Εναντι δέ τής πόλεως ’Ιθάκης ήν ή πετρώδη; νήσο;
τεύουσαν τν,ς 'Ηγεμονίας πόλιν ’Ιθάκην ύπό τά ερείπια τής
Σάμη (νϋν ’Ιθάκη) διά πορθμού χωριζομένη τής νυν Κε
ιστορικής . Σάμης τής Κεφαλληνίας άπασαι αί δυσχέρειαι
φαλληνία;· μεταξύ δέ πρός την νοτίαν είσοδον τού πορθ
αίρονται.
Κατά τό ήμέτερον διάγραμμα ό οίκο; Λαέρτου καί Ό- ■ μού έκειτο ή μικρά νήσο; Άστερίς άμφιδύμου; έχουσα λι
μένας όπου οί μνηστήρες ένήδρευον τόν έκ Πύλου έπανερχόουσσέως ηγεμόνευε τών Κεφαλλήνων, διά τοϋ περιληπτικού
μένον Τηλέμαχον.
τούτου ονόματος καλούμενων απάντων τών ύπηκόων, καί
έκ τοΰ όποιου μεταγενεστέρως ίκλήθη ή νΰν Κεφαλληνία.
Όδ. δ. 846. «Έστι δέ τις νήσο; μέσση άλί πετρήεσσα
Έδρα τοΰ ήγεμόνος ήν ή ’Ιθάκη πόλις κείμενη ύπό τά
αμεσσηγύ; ’Ιθάκη; τε Σάμοιό τε παιπαλοέσση;
ερείπια τής νΰν Σάμου έν Κεφαλληνΰγ. ’Ιθάκη δέ εκαλείτο
«Άστερίς, ού μεγάλη· λιμένες δ’ ένι ναύλοχοι αΰτη
καί άπασα ή περιοχή τής πόλεως συμπεριλαμβανομένου καί
«άμφίδυμοι. Τη τόν γε μένον λοχόωντες ’Αχαιοί»
τοΰ μεγάλου βουνού. "Οθεν ή Ιθάκη καλείται εΰδείελος ώς
έκ τοΰ ορούς αύτή; πάντοθεν φαινομένου τοϊς τό Ίόνιον
Καί ήτι; κατόπιν θά κατεποντίσθη ύπό ηφαιστειωδών
πέλαγος πλέουσιν. Είχε δέ όρος Νήριτον είνοσίφυλλον άριαιτίων, ύφ’ ών έτι καί νΰν περιδονεΐται το άλλοτε βασίπρεπές, έπίθετα άρμόζοντα πληρέστατα εις τό όρος τής
λειον τοΰ Όδυσσέως καί μάλιστα ή Κεφαλληνία καί ή
Κεφαλληνίας, ενώ ή νΰν ’Ιθάκη στερείται όρους δασώδους
Ζάκυνθος, ήτι; καθ’ ήν στιγμήν γράφομεν ύπό φοβερών
ύψηλοϋ καί πασιφανούς.
σεισμών εύρίσκεται κατηρειπωμένη καί ού πρό πολλοΰ άνατολικομεσημβρινώς ό πυθμήν τής θαλάσση; μεταξύ αύτή;
Προ; βορράν δέ καί νότον τής ’Ιθάκης έπί τής έκτεταμένηο ανατολικής πλευράς τής νΰν Κεφαλληνίας ήσαν τά
καί τή; Πελοπόννησου ύπέστη συνέζησιν κατά έκατοστύας
Κροκύλεια (άπό Ηρακλείου μέχρι Σκάλα;) και ή τραχεία
μέτρων.
Αΐγίλιψ (έν Έρίσσφ).
Ό δέ νΰν υφιστάμενο; μεταξύ Κεφαλληνία; και ’Ιθάκης
Ίλ. Β, 631- Αΰτάρ Όδυσσεύ; ήγε Κεφαλλήνα; μεγασκόπελος (Δασκαλειό), τόν όποιον θεωροΰσί τινε; ώ; τήν
»θύμου; οϊ ρ’ ’Ιθάκην είχον καί Νήριτον είνοσίφυλλον καί
προϊστορικήν Άστερίδα, ούτε λιμένα εχει ούτε ή θέσις αυ
οΚροκύλει ’ ένέμοντο καί Αίγίλιπα τρηχειαν, οΐ τε Ζάκυν
τού κειμένου πρός τήν βορείαν είσοδον τού πορθμού πρόσφο
θον έχον ήδ’ οϊ Σάμον άμφενέμοντο».
ρο; ήν πρό; ενέδραν τού έκ νότου έπανερχομένου Τηλεμάχου,
όστις ύπεξέφυγε τού; ενεδρεύοντας μνηστήρας άποβιβασθείς
Ή δέ δυτική πλευρά τής Κεφαλληνίας ή νΰν Παλική,.
ή διά τοΰ μεγάλου κόλπου χωριζομένη τή; ανατολικής και
έπί παραλίας πρό; , νότον κείμενη; τή; πόλεως ’Ιθάκης καί
διά τοΰ στενού ισθμού τοΰ ’Αθέρα πρός βορράν ένουμένη
έκεΐθεν πεζή μετέβή εί; τήν έπαυλιν τών χοίρων ής ό Εύμετ’ αυτής, δέν ύπήγετο ύπό τήν ηγεμονίαν τοϋ Όδυσσίως.
μαιος έπεστάτει.
ούτε ύπό Κεφαλλήνων κατωκεϊτο, άλλ’ άπετέλει ίδιον βαΈκτο; δέ τών είρημένων νήσων θά εΐχεν ύπό τήν ηγεμο
σίλειον ύπό τόν Μέντην βασιλέα τών Ταφίων, λαού φυλή;
νίαν αυτού δ οίκος Λαέρτου καί τινα; τών πλησίον έχινάδων
νήσων, καί μέρη τινα τής απέναντι στερεά;, οπού ήν και ή
Φοινικικής πιθανόν καταγωγής ναυτικής καί πειρατικής,
και κατοικούση; ιδίως τά; δυτικά; άποκρήμνου; άκτά; τής
πόλις Νήρικος, ήν & ίδιος Λαέρτης μ.ετά τών Κεφαλλήνων
Κεφαλληνίας, οπού είσέτι σώζονται αί όνομασίαι Τίφιον
έκστρατεύσα; πρό τοϋ Τρωϊκού πολέμου έξεπολιόρκησεν.
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’05. ω. 375. «Τον ό’ αύ Λαέρτης πεπνυμένος άντίου ηύδα
«Αϊ γάρ Ζεΰ τε πάτερ καί Άθηναίη καί “Απολλον
«οιος Νήρικον ειλον, έϋκτίμενον πτολίεθρον
«άκτήν ήπεΐροιο, Κεφαλλήνεσσιν ανάσσων.
Το δέ Δουλίχιον το όποιον τοποθετοΰσι παραλόγως, οί
μεν έπί της βόρειας άκρα? τής Κεφαλληνίας («ν Έρίσσφ),
οί δέ έπί τής νοτιάς (όπου νΰν τά βυθισμένα Κάκκαβα),
καί άλλοι προς τό μέρος τής Παλικής, ήν νήσος ιδία, και
νήσος σχετικώς μεγάλη εύφορος πλουσία και πολυάνθρωπος·
ότι νήσος ήν άναμφελλέκτως εξάγεται έκ τών στοίχων.

Όδ. 1.24................................ άμφί δ* ’ή’®’
«πολλαί νειετάουσι μάλα σχεδόν άλλήλησιν
«Δουλίχιον τι Σάμη και ύλήεσσα Ζάκυνθος.
Μεγαλειτέρα δέ τής Σάμου (νΰν ’Ιθάκης) καί πολυανθρωποτέρα διότι έκ μέν τοϋ Δολιχίου προήρχοντο 52 μνη
στήρες καί έξ ύπηρέται άπό δέ τής Σάμης 24.
Όο. π. 347. «έκ μέν δολιχίου δύο καί πεντήκοντα.
«κούροι κεκριμένοι, Ιξ δέ δρηστήρες επονται
«έκ δέ Σάμης πίσουρές τε καί είκοσι φώτες εΐσιν.
Εύφορωτάτη δέ παρίσταται καί πλουσία.
Όδ. π. 396. «ώς ρ’ έκ Δουλιχίου πυλυπόρου ποιήεντος.
Άπετέλει δέ ίδιον βασίλειον μετά τών έχινάδων ύπό τόν
ηγεμόνα Άκαστον- έξ ού έξεστράτευσεν εις το “Ιλιον ιδία
στρατιά ύπό τδν Μέγην.

“Ιλ. Β. «Οί δ’ έκ Δουλιχίου Έχινέων θ’ ιερέων
«νήσων, αί νείουσι πέραν άλός "Ηλιδος όντα
«τών άνθ’ ηγεμόνευε Μέγης ατάλαντος “Αρηϊ.

Τοιοϋτον δν τδ Δουλίχιον δικαίως καί «ύλόγως δύναται
νά τεθή έπί τής νΰν Λευκάδος έχούσης άπαντα τά εις αύτδ
ύπδ τοϋ ποεητοϋ αποδιδόμενα προσόντα, καί γεωγραφικώς
.τοποθετημένης πρώτης έπί τής άπό βορρά προς Νότον γραμ
μής τών νήσων τών ανατολικών τής Κεφαλληνίας (δηλαδη
’Ιθάκης) κειμένην. Όδ. IX' 21.
. ’Εκτός τούτων τό Δουλίχιον άναφέρεται εχον εμπορικήν
επικοινωνίαν πρός τούς έπί τής ’Ηπείρου Θεοπρωτούς. ώς ή
πλησιεστέρα αύτοΐς πρός νότον νήσος (ώς τφόντι είναι ή
Λεύκάς) καί κείμενον είς τόν έκ Θεοπρωτών πρός 'Ιθάκην
δρόμον, διότι είς Δουλίχιον ύπό τοϋ βασιλέως αύτών Φείδωνος άποστελλεται δ Όδυσσεύς επανερχόμενος είς Ιθάκην,
ώς ούτος ψευδόμενος είπε πρός τδν άρχισυβάτην Εΰμαιον.
Όδ. σ. 334.« Άλλ’πριν έμέ άπέπεμψε’ τύχησε γάρ έρχομένη
«νηϋς άνδρών θεοπρωτών ές Δουλίχιον πολύπυρον.
*
«ε'νθ
άγε μ’ ήνώγει πέμψας βασιλήϊ Άκάστφ.
Τοιοΰτο λοιπόν τό διάγραμμα κατά τήν ήμετέραν γνώ
μην τής γεωγραφικής καί τοπογραφικής θέσεως τών χωρών
τοϋ Όδυσσέως καί τών γειτόνων, τό όποιον έν νώ σύλλαβόντες καί έκθέσαντες φίρομεν εις φώς, μόνην ηθικήν αμοιβήν
άπεκδεχόμενοι, άν έξ αύτών δοθείσης αφορμής πρός άνασκαφάς έν τή Ιστορική Σάμω, προκύψη τι τδ παγιώσον
τήν ύπόθεσιν ημών.
Έν ΛηζουρΙω μηνί Φεβρουάριο 1893.
θεόκλητος Δ. Κουροΰκλης.

Η ΧΡΩΜΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΚΑΛΤΨΙΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ύπδ τοΰ Καθηγητοΰ κ. LIPPMAN.
(συνέχεια καί τέλος)

’Αλλά διατί τά λεπτά αύτά στρώματα ούτω, διατεθει
μένα τό εν έπί τοϋ άλλου, παράγουσι χρώματα ; Καί πώς
άφ’ έτέρου, ή έρυθρά άκτίς διατυποΐ εις τήν παρακαταθήκην
τοϋ αργύρου . πτυχώδη φύλλα, ακριβώς ένέχοντα τδ άπαι-

τούμενον πάχος πρός άντανάκλασιν τών ερυθρών ακτι
νών, ένώ ή πράσινη άκτίς παράγει' μόνον στρώμα ικανόν ν’
άντανακλφ τάς πρασίνους ακτίνας ;
Διότι αί ιδιότητες τών ίγχρώμων φωτογραφιών προέρ
χονται έκ τής γεννωμένης συναρμογής μεταξύ τοϋ στρώμα
τος τή; πλακός καί τής φωτεινής άκτίνος.
Τό φώς άποτελεΐται, ώς ό ήχος έκ δονήσεων, καί ώς οί
διάφοροι φθόγγοι τής μουσικής κλίμακος, άντιστοιχουσι προς
αριθμόν ώρισμενων δονήσεων, ούτω καί έκαστον χρώμα τοΰ
φάσματος αντιστοιχεί πρός δονήσεις,άς οί φυσικοί γνωρίζουσι
νά καταμετρώσι.Αί φωτειναί αύται δονήσεις αναπτύσσονται μέ
ταχύτητα 300,000 χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον. Πάν
τες ίδομεν κυματισμούς αναπτυσσόμενους έπί τής έπιφανείας
τοΰ ύδατος. Ή έπιφάνεια αύτη καλύπτεται έκ σειράς ύγρών
λοφίσκων καί έπιπέδων, οΐτινες μετακινούνται, ένφ ταύτοχρόνως διατηοοΰσι τάς αποστάσεις αύτών. 'Η άπόστασις με
ταξύ τοΰ κοιλώματος ένδ; έπιπέδου καί τής κορυφής τοϋ
έπομένου λοφίσκου καλείται το ημεσν μήκος τής κυμάνβεοξ.
Οί αναπτυσσόμενοι έπί τής έπιφανείας τοΰ ύδατος κυματισμοί ούτοι εΐσιν ή έν μεγάλφ μεγέθει είκών, αλλά πιστό
τατη έν ταύτφ τών άναπτυσσομένων κατά μήκος φωτεινής
τίνος άκτίνος καί άποτελούντων τδ φώς δονήσεων, Ούτω τό
έρυθοοϋν οφείλεται είς κυαατισμούς, τών όποιων τό ήμισυ
. ' V
.1
.
s
μήκος εεναι g^j^j του χιλιοστομέτρου διά τό κίτρινον, '

1
του χι5000
λιοστομέτρου. Ούτω λοιπόν διατιθέμενου τοϋ ζητήματος, τί
άποβήσεται, έάν γίνγ αντανάκλασες έρυθροΰ φωτός έπί φωτογραφικοΰ δικτύου, άποτελουμένου έκ φύλλων άπεχόντων
ή άπόστασις είναι

> διά τδ ιώδες

τοΰ χιλιοστομέτρου, έν παραδείγματι;
Έκαστον τών φύλλων τούτων αντανακλά σειράν κυματισμών, οΐτινες ύπερτίθενται άλλήλων καί συναρμολογοΰνται.
Οί λοφίσκοι τίθενται έπί τών λοφίσκων, ϊνα προσθέσωσι το
ύψος των· αί δε πεδιάδες έπιτίθενται τών έπιφανειών
ϊνα άποτελέσωσι μεγαλείτερον κοίλωμα. Ή έντασις τοϋ αν
τανακλώμενου έρυθροΰ φωτός είναι τόσφ μείζων όσφ πλείονα
φύλλα άντανακλώντα ύπάρχουσιν. Άπ’ έναντίας δέ, αί ακτί
νες αί φέρουσαί διάφορον χρώμα τοΰ έρυθροΰ, τό ιώδες, έν
παραδείγματι, αντανακλώνται ύφ’ έτέρας συνθήκας· οί αν
τανακλώμενοι κυματισμοί ύπό τοΰ πρώτου φύλλου διαφέρουσι
τών έκπεμπομένων ύπό τοϋ έπομένου φύλλου κτλ. Ούτως,
έν συνόψει, έκαστον φωτογραφικόν δίκτυον άντανακλφ μόνον
έν χρώμα, ήτοι έκεϊνο,. ούτινος τό ήμισυ μήκος; του κυματιπρός τδ ύπαρχον διάστημα μεταξύ δύο
σμοϋ ίσοδυναμεΐ
ί
φύλλων.
Έξετάσωμεν ήδη τό δεύτερον ζήτημα. Τίνι τρόπω έκάστη άκτίς τοΰ φωτός πλάττει φωτογραφικόν δίκτυον καί αν
τανακλά αυτό κατόπιν ;
Έκαστη άκτίς, ήτις εισδύει είς τό ευαίσθητου στρώμα
έπαναπέμπεται πρός έαυτήν ύπό τοΰ καθρέπτου τοΰ ύδραργύρου, ούτως ώστε έν έκάστφ σημείφ τοϋ στρώματος ύφίσταται έπίθεσις τή; έμπιπτούσης άκτίνος πρός τήν άντανακλαστικήν άκτίνα, ήτις βαίνει μετά τής αυτής ταχύτητο;
άλλα κατ’αντίστροφον φοράν. Τούντεϋθεν προκύπτει, ότι ή
άπορρέουσα δόνησις άκινητεΐ τότε καί καθίσταται, ώς λέγουσι, στάσιμος· σχηματίζεται δέ έν τή πυκνότητι τοΰ
στρώματος σειρά κόμβον καί κοιλιών άπεχόντων έξ Ισου.
Έν έκάστφ κόμβφ, αί φωτειναί δονήσεις καταστρέφονται,
ή δε φωτογραφική έντύπωσις έξουδετεροΰται· έν έκάστη δέ
κοιλία, αί δονήσεις προστίθενται έπ’ άλλήλων καί γεννώσι
φύλλον ήλοιωμένου αργύρου. Συνεπώς ή άπόστασις μεταξύ
δύο κοιλιών είναι μήκους ήμίσεος τοΰ κυματισμοϋ. Τοιαύτη
δέ εσεται ή άπόστασις μεταξύ δύο φύλλων.
Δυνάμεθα νά έπιβεβαιώσωμεν δι' άπλουστάτου πειράμα
τος τήν ανωτέρω θεωρίαν,ήτις ένφ είναι κεφαλαιώδης φαί

301

νεται ολίγον άγονος. Προβάλλομεν έν έκτυπόν τοΰ φάσματος,
σάγομεν 128 κ. e. άέρος, μετά ταΰτα είσάγομεν 60 κ ί.Η,
τότε τά δύο όμοΰ άέρια θά κατέχωσιν όγκον άέρος + Η —
και ταύτοχρόνω; μουσχεύομεν αυτό. Άπαντα τά χρώματα
188, κ. ε. άφίνομεν μετά ταΰτα νά είσπηδήσωσιν ηλεκτρικοί
τότε έξαφανίζονται, διότι ή έν τοΐς φύλλοις τοΰ φωτογρα
σπινθήρες, τότε το Ο ένοΰται μετά τοΰ Η καί επειδή είσηγάφικού έκτύπου περιεχομένη λευκαδίτις έξογκώθη διά τής
γομεν πολύ ποσόν Η, διά τοΰτο όλον τό ποσόν τοΰ Ο θά κα
μουσχεύσεως, καί τά διαστήματα έγένοντο πολύ «εγαλειτερα.
ταναλωθώ, τό δέ ίν τώ ένδιομέτρω ύποληφθησόμενον αέριον
’Ιδού καί ό έλεγχος, όστις προέρχεται άφ’έαυτοΰ. Τό άπορροφώμενον ύδωρ έξατμίζεται, καί έφ’δσον ή άποξήρανσις
θά ηνε Ν καί πλεονάζον Ο. Καλοΰμεν α κ. ε. τόν όγκον τοΰ
άέρος β κ. ε. τόν όγκον τοΰ ύδρογόνου. τότε ό όγκος τών δύο
προβαίνει, βλέπομεν τά χρώματα τοΰ φάσματος άναφαιαερίων είνε α κ. ί4-β κ. ε., γ. κ. ε. καλοΰμεν τόν μετά τήν
νόμενα έπί τοϋ πίνακος.
ένωσιν τοΰ Η καί Ο όγκον, όστις θά ήνε Ν καί ύπολειφθεν
Έν βήμα ύπελείπετο ετι. Προέκειτο νά φωτογράφηση
Η. Τότε θα έγωμεν
τις, ούχί πλέον τά άπλά τοΰ φάσματος χρώματα, άλλά τά
Ν+Η = γ
σύνθετα χρώματα τών φυσικών σωμάτων. "Ωστε τό φάσμα
είναι ή κλίμαξ τών χρωμάτων, καί ώ» *πί παρουσί^ μουσικοΰ
έάν άφαερέσωμεν το γ άπό τό α4-β θά εΰρωμεν τήν έλάτοργάνου, οπερ άναπαριστά απασαν τήν κλίμακα τών ήχων,
τωσιν, ήν ύπέστη ό άρχικός όγκος έ'νεκα παραγωγής Hs Ο
δυνάμεθα νά έλπίσωμεν, ότι θά δυνηθή νά παίξη ήχον τινα,
(α + β) — γ
ούτως εδικαιούτο τις νά έλπίσγ, ότι τό σύστημα, όπερ έφωεις 3 κ. ε. ύδατος Η2 Ο τό 1 κ. ε. είνε Ο είς (α + β) — γ
τογράφει τά χρώματα του φάσματος, θ’ άναπαρήγε εξίσου
θά ήνε
τά σύνθετα χρώματα. Έν τούτοις έπετρέπετο ν’ άμφιβάλλη
τις περί τής έπιτυχίας τοΰ πειράματος. Τά φυσικά χρώμα
τα εχουσι σύνθετόν τι φώς, όπερ περιέχει πάντα τά χρώματα
τού ηλιακού φάσματος, καί επειδή άποδεχόμεθα, ότι έ
καστον τών χρωμάτων τούτων παράγει σειράν άργυρών
λεπτοτάτων έλασματίων, προϋποτίθεται, ότι θά άπελαμβάνομεν δι’ έκαστον σύνθετον χρώμα σειράς τ,ίνας άργυρών έ
λασματίων ύπερτεθειμένας άλλήλων, δηλαδή μεγάλην περι
πλοκήν έν τή διανομή τών άργυρών τούτων έλασματίων καί
•.·οΐς διαστήμασι αύτών.Ή δ’ άνάλυσις άπέδειξεν, ότι ούτως
έχει το πράγμα, καί ότι ή περιπλοκή τοΰ αιτίου άντιστοιχεϊ
πρός την περιπλοκήν τοΰ άποτελέσματος, όπερ πρόκειται νά
έπιφέρρ τις. "Ωστε δέν είχε τις νά ένεργήση διά τά φυσικά
σώματα, ή όπως έπράξαμεν διά τό το ηλιακόν φάσμα.
Τά ληφθέντα άποτιλέσμααα εΐσιν ήδη ευχάριστα, άλλ’
y_ («4 β) — γ
άπομένει έτι πολλή πρόοδος νά έπιτευχθή. Αί πλάκες είσίν
ετι βραδύταται, μολονότι μέγα βήμα έγένετο ώς πρός τοΰτο.
3
Όύτως, πρό ενός έτους, διά ν’ άπολαύσγ τις το ηλιακόν ' κατά τήν
φάσμα, άπητεΐτο στάσις δύο ώρών, ένφ σήμερον στάσις
3 κ. έ.
1 κ. έ.
δεκαπέντε δευτερολέπτων άρκεϊ. Διά φυσικόν τι σώμα' άπη( ά+β ) — γ
χ
τοΰντο ήμέραι, ένφ τήν σήμερον 0 χρόνος τής στάσεως εί
χ _ (« 4- β) — γ
ναι ώρών τινων μόνον είς τό διάχυτον φώς καί πέντε λεπτών
είς τόν ήλιον.Άλλ’ αί πρόοδοι αύται δέν είναι επαρκείς,
3
καί ύπολείπεται πολλά έτι νά γίνωσι ώς πρός τήν ευαισθη
είς τά 128 κ. ί. άέρος ύπάρχουσι χ κ. έ. Ο είς τά 100 κ.έ
σίαν τής πλακός.
πόσα, ήτοι
Τέλος,«άν το σύστημα τοΰτο καταστή πρακτικόν, θά ηνε
128 κ. έ
χκ. έ.
ίπάναγκες νά κατορθωθή ώστε νά μεταφέρωνται έπί τοΰ χάρ
100 κ. έ.
■ ?
του αί έκτυπώσεις τών έγχρώμων φωτογραφιών, θεωρητιφ10
°Χ·/κώς, τό πράγμα είναι έντελώς έφικτόν· άρκεϊ το δοκί21 κ. έ. Ο
-μιον νά παρουσιάζη διαφανώς τά συμπληρωτικά χρώματα
128
έζ έκείνων,άτινα λαμβάνει έξ άντανακλάσεως,ήτοι τό μέλαν νά
τά 21 κ. έ. Ο είνε λοιπόν ό όγκος τοΰ Ο, όστις άρχικώς
γίνηται λευκόν, το πράσινον ν’άντικαθιστάται ύπΟ τοΰ έρυπεριείχετο είς τά 100 κ. έ. τοΰ άέρος, διά νά εΰρωμεν τόν
■θροΰ, κτλ.Ή θεωρία τών λεπτών έλασμάτων, ήν πρό ολίγου
όγκον τοΰ Ν τοΰ έμπεριεχομένου έν τφ άέρι 1 00 κ. έ άφαι-έξεθέμην,άποδείκνυσιν ότι ένταΰθα έγκειται πρόβλημα θεωρηροΰμεν τά 21 άπό τά 100 καί εύρίσκομεν
τικώς λελυμένον. Ήδη δέ άπολαμβάνω έκτυπα τοϋ φάσμα
Ν = 79
τος, άτινα είσί συμπληρωματικά έκ μεταβιβάσεως.
ήτοι Ο: Ν = 1 : 4 ό ί. δ.
“Ισως ή προσεχής λύσις έσεται μακροχρόνιος έτι, πλήν
Πλήν όμως τοΰ όζυγόνου καί άζώτου, ό άήρ περιέχει καί
Ελπίζω, ότι θά πραγματοποιηθώ έπιτυχώς.
ολίγον CO2 άτμούς ύδατος καί άμμωνίαν.'Η ενωσις αύτη τοϋ
Φ. Πρόντβζης.
οξυγόνου καί άζώτου είνε άρά γε μίγμα ή χημική ένωσις;
πρός άπόδειξιν ότε ό άήρ είνε μίγμα καί όχι χημική ΐνωσις
έξετέλεσαν τό έξης πείραμα; έλαβον άέρα ευρισκόμενον έπί
τής έπιφανείας τής ήμετέρας γης καί άναλύσαντες αύτόν εύ·
ρον πράγματι τήν σχέσιν ταύτην τοΰ οξυγόνου πρός τό άζωτον· λαβόντες ώσαύτως άέρα εις ύψηλότερα με'ρη ευρισκόμενον
είς τά όρη π. χ. εύρον πάλιν, ότι ή αύτή σχέσις έπικρατεΐ με
ταξύ Ο καίΝ. Ώς γιγνώσκομεν έπ τής φυσικής ό άήρ άπορΤά δύο κυριώτερα τοΰ άτμοσφαιρ,ικοΰ άέρος συστατικά
ροφαται ύπό τοΰ ύδατος· έάν τώρα εντός φιάλης περιεχού■είνε τό οζυγόνον καί το άζωτον, διότε τό 1)5 περίπου αύτοϋ
σης άέρα καί συνδεδεμένη δι’ ενός ξηραντικού σωλήνος περισυνίσταται έξ όζυγόνου τά δέ 4)5 έξ άζώτου. Πρός άπόδειξιν
έχοντος Call2 ρίψωμεν HgO ολίγον καί συνταράξωμεν τήν
-τούτου έκτελοΰμεν τό έξη; πείραμα. Έντός ένδιομέτρου είφιάλην, όπως τό ύδωρ άπορροφήσρ τόν άέρα, μετά ταΰτα
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δέ πληρώσωμεν την φιάλην Η^Ο καί πυρακτώσωμε» κάτω
θεν διά τίνος λυχνίας, ό άήρ έξέρχεται έκ τοΰ υδατος, διέρχε
ται διά τοΰ ξηραντικού σωληνος δστις, περιέχει Callj καί
εισέρχεται εις τινα ένδιάμετρον σωλήνα- έάν αναλυσωμεν τον
αέρα τούτον κατά τόν προεκτεθέντα τρόπον διά τοΰ ήλεκρικοΰ σπινθηρος, εύρίσκομεν την έξης σχίσιν τοΰ Ο τοΰ
' άέρος πρός τό Ν
Ο : Ν = 1 : 1,-87
τούτο δε προηλθεν έκ τής ίδιότητος, ήν εχει ,τό όδωρ νά
απορροφά περισσότερον Ο ή Ν, επομένως δταν ό αηρ απερροφήθη ύπό τού ϋδατος, περισσότερον οξυγόνον η αζωτον
άπερ^οψήθη ύπό τοΰ υδατος, καί ενεκα τούτου, όταν ο άήρ
έξήλθεν καί έγεινεν έλεύθερος έπήλθεν ή ένωσις αυτή.' Έάν
ό άήρ ήτον ένωσις χημική, έπρεπε νά ίσχυη ή αΰτή σχέσις έν
τώ ύπό τοΰ ΰδατος άπορροφηθεντι αέρι, ως καί έν τφ άτμοσφαιρικώ'έπειδή δέν ισχύει, επεται ότι ό άήρ εΐνε απλοΰν μίγμα
τών αερίων τούτων καί επομένως ευκόλως δυναμεθα να αποχωρίσωμεν τά άποτελοΰντα αυτόν άέρια.
Έκ Παρισίων

Π. IV. Αεβάρης

ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑ ΦΟΝ
Τό ύστερόγραφον πολλάκις πρέπει νά προτάσηται- τί σημαί
νει αν ή λέξις τοΰτο δεν φανερώνει; τά πράγματα τδ διαψεύδουσιν.Έτυχε ποτέ καλή άναγνώστρια νά λάβης οίανδήποτε έπιστβλήν φέρουσαν ύστερόγραφον ; Ή επιστολή ήτις ενίοτε είναι μα
κροσκελής είναι δ πρόλογος' ό επίλογος περιέχει τήν κυρίως
υπόθεσιν, δπερ είναι τδ ύστερόγραφον.
Ή επιστολή ουδέν σημαίνει, τδ ύστερόγραφον είναι τότε τδ
παν.

Έρωτεκή επιστολή.

Κυρία.

Ουδέποτε ύπέθετον, οτι ήτο δυνατόν νά μέ άπατήσητε. Προ
χθές είς τδν χορόν τοΰ κ. Π. έδίδετε συνέντευξιν μετά τοΰ έκ
Παρισίων νεωστ» άοιχθέντος δικηγόρου.
Είς τδ έξής αδιαφορώ περί υμών- θά προσπαθήσω δέ ουδέποτε
νά συναντηθώμεν.
Είναι αληθές, δτι σας έλάτρευον καί μέ λυπεΤ πολύ ό χωρι
σμός σας. ’Εν τούτοις έστέ ευδαίμων μετά τοΰ δικηγόρου σας.
Ό τέως άφωσιωμένος
Σείρλ.

Υ. Γ. Ταϋτα έμαθον παρά τοΰ φίλου μου Κίκ, τδν όποιον
άλλοτε έγνωρίσατε παρα τφ θείφ σας ίατρφ τών ώιων, πάσχοντα τότε- επειδή δέ φοβούμαι μήπως δεν ίάθη . και ήκουσε κα
κώς, προτείνω νά έξηγηθώμεν μήπως ήπατήθη. Σας αναμένω
λοιπόν αδριον εις τάς 8 μ. μ.

Λζτιηβες μ.ονομαχίοις καί.... συγγνώμης.
Kipie

Σήμερον σας ήκουσα όμιλοΰντα περί τής πραγματείας μου
ώς αλόγου- επειδή δέ σας απεκάλεσα μωρόν, μοΰ έστείλατε τούς
μάρτυρας σας, ζητοΰντες παρ’ έμοΰ ή τήν άνάκλησιν fl τήν δι’
όπλων ίκανοποίησιν.
Κύριε μάθετε, ότι ουδέποτε πτοοΰμαι έκ τών όπλων διότι έχω
ακόμη τδ νεανικόν μου σθένος.
’Εκλέξατε τδ ξίφος ή τδ πιστόλιον- αδιαφορώ.
Ό συνταγματάρχης
Κοντόπλ.
Υ. Γ. Τήν επιστολήν ταύτην άναγνοΰσα ή σύζυγός μου έρρίφθη επί τοΰ τραχήλου μου λέγουσα, οτι καί αΰτή αμέσως ήθελεν
αΰτοκτονήση. Δέν θά έδιδον δέ προσοχήν, άλλ’ επειδή είναι
είς ένδιαφέρουσαν θέσιν, καί ή παραμικρά ταραχή θέλει τή
επιφέρει τον θάνατον,τή ώρκίσθην ότι δέν θά μονομαχήσω. Εί
μαι έτοιμος νά αναχαιτίζω τδ σθένος μου καί νά σας ζητήσω
συγγνώμην. ’Ανακαλώ τήν λέξιν μωρ ό ς.

Αγαπητέ ιρλίε.
Έρχομαι νά σοί άναγγείλλω ευχάριστο» ε’δησιν και τήν επαλήθευσιν τών όσων μοί έλεγες άλλοτε- ό θείος μου περί τού ο
ποίου σοί ειπον αποθνήσκει ήδη,ή δέ κολοσιαΐα περιουσία του μοι
δωρεΐταιι’Απδ σήμερον θά συμμετέχης τής εΰτυχίας μου.
Υ. Γ. Σέ παρακαλώ στεΐλέ μου 150 φράγκα.

Έπεστολή πρός βουλευτήν.
Σας συγχαίρω διά τήν επιτυχίαν σας Ή νίκη σας είναι ό
θρίαμβος τών ενεργειών μου. Δέν αμφιβαλλω, ότι κέκτησθε ήδη
μεγίστην επιρροήν παρά τή κυόερνήσει, καί οτι θέλετε επομένως
μέ υποχρεώσει εάν ήθέλετε διορίσει- τδν υιόν μου παρά τινι υπουργείφ.
...
Υ. Γ. Πρδ ολίγου τυχέως άνεΰρον τάς έπιστολας σας, ας δεν
εύρίσκω διόλου κυβερνητικά;. Δέν ήξεύρω τί ήθελεν συμθή έάν
έφημερίς τής άντιπολιτεύσεως ήθελεν είίρει αυτας...... Αλλα μη
φοθήσθε, αί έπιστολαί αυται είναι τεθαμμέναι εντός κιβωτίου οΰ
έγώ κρατώ τήν κλείδα.
Έπείσθης ήδη φίλη άναγνώστρια;
Λοιπόν, όταν λάβης έπιστολήν φέρουσαν^ ύσ τε,ρ ό γ ραφ ο ν, περιορίσθητι είς τήν άνάγνωσιν αύτοΰ- θά σέ διδάξη πλεώτερα ολοκλήρου τής επιστολής.

Μικρογιλννενλ

θά έπροτίμων νά παλαίω πρός ενα λέοντα ή πρός χιλίους
ποντικούς.
ΒολταίφΟξ.

Μάθωμεν νά ώμεν έπιφυλακτικοί, διότι ό κόσμος μετα
βάλλεται άπροσδοκήτως, καί οί σπεύδοντες ταχέως μετανοοΰσι.
Ρευάν.
Ό γέρων ομοιάζει πρός άνθρωπον, όστις έφαγε καί ήδη
παρατηρεί τούς άλλους τρώγοντας.
Βαλξάκ.

Τό χρήμα είναι καλός ύπηρέτης καί κακός κύριος.
Πούμας υίό$.

Ή ίλευθερία είναι τό φως τής άνθρωπότητος καί ή δου
λεία τό σκότος.
Πρΐτς.
Έν τή μοναξί^ τό πνεΰμα ίνδυναμοΰται καί έν τή τύρβη
έξασθενεΐται.
Φώ?.

"Οταν κινώμεθα καταπονοΰμεν τό σώμα, καί όταν άκινητώμεν καταπονοΰμεν το πνεύμα.
. ’Αλήθεια.
Ό αϊτών στερείται καί ό αποκρούω» λαμβάνει.
Πολντιβμός.
Δί§ι μέ τήν γλώσσαν καί άρπαζε μέ τήν καρδίαν.

διπλωματία.

’Ομοιάζομε» πάντες πρός τούς ηθοποιούς έκείνους, οΐτινες
εργάζονται όπισθεν τής σκηνής καί άγνοοΰσι τί πράττουσι καί.
τί λέγουσιν. Άναμένομεν τάς έντυπώσεις.
Φΰσις.

Μακράν τής γενετείρας, μόνος, έρημος, ένθα τά πάντα
ξένα μέ στεναγμούς καί δάκρυα τόν άρτον μου άρτύω, μέ
πόθους διαπύρους, μυστικούς, σάλον έν τή καροί^ μου παρά
γοντας. Έν τή ψυχή μου, ώς εν μυχφ ναοϋ μετά στοργής,
μετ’ εΰλαβείας οιαφυλλάττω τήν άνάμνησιν τής προσφιλούς
μου γενετείρας, τών γονέων, τών δμηλίκών μου- ένθυμοϋμαι τούς ωραίους έκείνου; τόπους, ούς τής φαιδράς φωνής
μου ή ηχώ τοσάκις .κατετάραξεν- αναπολώ μετά παλμών
κάρδίας συνεχώς μυρίας τοϋ αλησμόνητου έκείνου βίου μου
εικόνας,...
’Αρκούντως έδιδάχθην νά δέχωμαι απαθέστατα τής ει
μαρμένης κολαφίσματα, ψυχρώς νά υπομένω τής πνοής της
τήν έπώδυνον φρικίασιν, άφόβως τόν πικρόχυμόν της κά
λυκα έκκενών.
·
Άχαρις οεαρρέβε ή ζωή μου- τά πάντα βλέπω μελαγ
χολικά- μόνος αείποτε άρέσκομαι νά μένω καί μόνος μετά
τής οδύνης μου !.......
Περί τήν δύσιν τής ημέρας, οτε τής φύσεως σιγώσης
μελαγχολική, πνοή προσψαύει τήν ψυχήν, άκούων τήν μεμακρυσμένην στοναχήν έρημεκου σημάντρου, βραδύνω πάραυτά τό βήμα καί άκροώμαι κατανυκτικώς -τοΰ γλυκυτάτου έκείνου ήχου ερρύθμως καί ήρέμα άντιλαλοϋντος έν τή
καρδία μου, ώσέί γλυκεία τις άπηχησες φωνής γνωστής μου
καί συμπαθούς. Τά βλέμματα περιφερώ απλανή καί ποοσηλώ το ούς, ώσεί ποθών νά συγκρατήσω έν τή μνήμη μου
τήν κατά μικρόν σβεννυμένην ηχώ τών λόγων ψυχής προσ
φιλούς, ήν άπαύστως ζητώ έν μαγική ύπτασία ....
Οί ήχοι τοϋ σημ.άντρου εξακολουθούσε νά κυλίωνται εΐς
τάς άγκάλας των άνεμων, έξαίφνης ύπερνέφελος μετάγομαι
είς τήν ποθεινοτάτην μοι πατρίδα, βλέπω γνωστούς μου τό
πους, προσφιλείς, βλέπω μικρόν τι παρεκκλήσιον θελκτικοτάτου κηπαρίου .... Ά I ... . ενθυμούμαι . . . . εΐνε ό
αγαπητό; μοι ναΐσκος ό» έπεσκεπτόμην, παιδίον ’ έτι, καθ’
έκάστην μετά τής μητρός μου .... ναί .... τό αναγνω
ρίζω . . . . ουδόλως παρήλλαξεν ....
Μοί φαίνεται, ότι οσφραίνομαι τό βαλσαμώδες άρωμα
τών δενδρυλλίων του, νομίζω δτι έχω έτι έναυλον τού μελαγχολικού αύτοΰ σημάντρου τήν φωνήν, οτι γλυκεία άμα
καί υπόκωφος γαλήνη πλημμυρεϊ έν τή ψυχή μου . . . ώ. ...
ιδού, ιδού ή προσφιλής μου ατραπός έφ ’ ής συχνάκις' πλανώμενος ήρεσκόμην νά συλλέγω τά παρ’ αυτήν ανθύλλια.
’Ιδού κελλίον ύπό τήν ανταύγειαν λευκάζον τοΰ ήλιου, σιω
πηλόν τοϋ πνευματικού μου πατρός ενδιαίτημα.. . . . .. τό
ατενίζω μετά συγκινήσεως, μέ οφθαλμούς δακρυσταγεϊς
καί κλαίω καί άλγώ, νομίζων, οτι βλέπω πρό έμοϋ τόν
τάφον τών παιδικών μου πόθων, τών ονείρων, τής παιδι
κής ευδαιμονίας μου I . . . .
Πολλάκις μόνος έν τφ δωματίφ μου, έρείδων τόν αγκώ
να έπί τής γηραιάς τραπέζης, μέ βλέμματ’ απλανή, ακούω
' τής εστίας τήν άνθρακιάν σπινθηρακίζουσαν καί τής γαλής
μου τον μονότονον ψογχασμον, ταράτοντα τού έρημ.ητηρίου
μου τήν νυκτερινήν σιγήν . . . . ,
Εΐς πόθος πάραυτα μέ κατακυριεύει : νά λησμονήσω
παντελώς παν δ,τι ένθυμούμαι ....
Τής λήθης σάβανου αιώνιον τών άναμνήσεών μου τάς
εικόνας άς κάλυψη, ίνα γαλήνη άτελεύτητος τήν ήδη στοναχίζουσαν καρδίαν μου πληρώση, ήτις, σποδοΰ τοϋ παρελ
θόντος έμπλεος θέλει σιγά είς τό εξής ώς τάφος .......
Ποθώ τήν λήθην, άλλά πώς, πού, πότε θά τήν ευρώ ;
Μυρίαι σκέψεις μυριάκις πλημμυροϋσιν εν τφ έγκεφάλφ μου,
εικόνες ταύτοχρόνως έμφανίζονται μυρίαι θαμβούσαι τής ψυ
χής μου τά πεποιημένα βλέμματα. Μυρία συναισθήματα
εντός μου συνωθούνται...
Λήθην ποθώ ’
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Μάτην ποθώ 1 . . . τά πάντα ενθυμούμαι! . . .
Μάνην πλανώ τό βλέμμα μου, μάτην πλανώ τάς σκέ
ψεις ! . . . ώσεί λαμπάς άειφεγγής ή μνήμη μέ φωτίζει . . .
ή λήθη μ ’ έγκατέλιπεν ! ,.
Γ. Α. ΤζανετΛκος.

Vulnerant· Omnes Ultima Necat
Τής Βρούγκου ή μητρόπολις, ήν πάλαι είχε κτίοει
δούξ Φλαμανδός τις ισχυρός καί αφειδώς προικίσει,
έχει έν ωρολόγιον μέ άργυοοΰς πυλώνας
όπερ δεικνύει τόν καιρόν άπό πολλούς αιώνας.
Είπε τό Ωρολόγιον- «Εΐν’ ή ζωή μου κρύα,
■ καί άχρους καί σκληρά.
Είναι όμοια δί έμέ πάσα τής γής ήμερα.
Παρασκευή καί Σάβδατον, Κυριακή, Δευτέρα,
δέν έχουσι διαφοράν. Ζύ — χωρίς νά ελπίζω,
ή μόνη.διασκ-έδασις, ή μόνη ποικιλία
είναι έν τή μοιραία μου, πικρά μονοτονία
τοΰ κόσμου ή φθορά.
Ότε τούς δείκτας μου νωθρώς, έν μαρασμώ γυρίζω
μοί φανερώνεται παντός γήινου ή απάτη.
Τέλος καί πτωσις πάνταχοϋ. Άτρύτου πάλης κρότοι,
στόνοι.βομόοϋσι πέριί μου — καί συμπεραίνω ότι,
Πληγώνει πάρα ωρα μου- φονεύει ή έσχατη.»

Ήκουσεν ό Άρχιερευς τόν λόγον τόν αύθάδη
καί εΐπεν « Ωρολόγιον, ή γλώορ’ αύτη άπάδει
είς τήν εκκλησιαστικήν καί ύψηλήν σειράν σου,
Τοιαύτη σκέψις πονηρά είς τήν διάνοιαν σου
πόθεν είσήλθεν ; ώ μωρά, αιρετική ιδέα !
Τό πνεύμα σου μ ’ άχλυν
πυκνήν θά περιέόαλλε πολύχρονος άνία.
Άλλην άποστολήν
έκ τοΰ Κυρίου τών ωρών έλαόεν ή χορεία,
Έκάστη άναζωπυρεί- γεννά ή τελευταία».

Ι£ωνβτ. Φ» Καβάφης.

ΑΦΙΕΡΟΪΤΑΪ ΤΩ. Κ<ρ I. ΔΕΑΛΙΩι
( Γυμνασιάρχη Θεσσαλονίκης )

Καθώς φυτό ποϋ ευωδιά σκορπά άπ’ τά κλωνάρια,
άπ’ τά κλωνιά του τάνθηρά, ποΰ εΐνε όλα χάρι,
είς τής ζωής λουλούδισες τά θαλερά λειόάδια
κι’ άνθόστεπτος μύρο θεού, ζωή σκορπάς κι’ άγάπη.
Λάμψις, άνέσπερη, γλυκειά, σάν φεγγοόόλου άστρου,
τών άρετών τό σεβαστό στολίζει μέτωπό σου,
Εΐνε ιερό καί θεϊκό τό πΰρ τό τής καρδιάς σου,
κι’ οί πόθοι της κηρύττουνε τόν θείο στολισμό σου.

Είθε νά ζής άμεριμνος μέ τή χαρά στά χείλημέ δόξης δάφναις κι’ εύτυχής νά χαίρης τήν ζωή σουΚαί μέ Μαγιάτικαις δροσιαϊς, μέ εΰωδχαϊς τ’ ’Απρίλη,
είθε νά ραίν’ ή τύχη σου τήν εύγενή μορφή σου.
Κλεάνθης Α. Β«σιαρ$
*κης

Η ΦΥΕΙΣ
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107 ΑΛνογμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ.ΙΓΝΙΟΝ

Χώρα εΐμαι τής Ασίας
Γνωστή έκ τής ιστορίας
Άν ποθής νά μέ χωρίσης
’Ιδού, φίλε, τί ευρίσκεις:
Μικρόν τι ζώον βλαβερόν
Κι’ άνθος ευώδες, ζωηρόν.

ΛΛχοτόμ-ησ’.ς μ.ήλου χβχχλυμμένου.
Tivt τρόπφ δύνάμεθα νά διχοτομήσωμεν μήλον άνηρτημ,ένον καί τοποθετημένον Ιν μαντηλίφ, ώ; ένδείκνυσιν ή έναντι
παρατιθέμενη είκών ;
Άπόδ«ξε« εύκολος.
θέσατε ?ν μήλον έν τινι ύφάσματε, μαντηλίω, έν παραοείγματι, καί άναρτήσατε άφ’ υψηλού σημείου. Ειτα λά
βετε σπάθην η μεγάλην μάχαιραν, της όποιας τδ κοπτερον
μέρος νά μη ήναι μέν πολύ οξυ, αλλ δσον λειοτέρα καί
κοπτερά είναι, τόσον εύκολώτιρον Επιτυγχάνει το πείραμα.

198 Λςνιγμκ.
Σ’ άλλους βραχύς, σ’ άλλους μακρδς
Ότέ γλυκύς δτέ πικρός
Άντί τοΰ βήτα βάλε χί
Καί θάχης νήσον, προσοχή.
Mister Manole
Ό ποώτος λύτης 3 αινιγμάτων θά λάβη δώρον τήν Σωσάννα Ραμώ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ·.
Ε. Ε- BpaiJa. 'Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Ευ
χαριστούμε?. Σάς άπηντήσαμεν.—Ν. Ν. ΒηΛον. Βιβλίου σας άπεστείλαμεν ταχύδρομικώς έπί συστάσει. — I. Β. ΒραίΛα. Ταχυν
δρομικώς λαμβάνετε επιστολήν μας μέ αποδείξεις κτλ. και δώροέπί συστάσει.—Γ. A. Κ. 'O-lterizcar. ’Επιστολήν έλάβομεν. Ά.
ποδείξεις νέας άπεστείλαμεν, ταχυδρρμικώς.—I. Γ. Δ. Κνρηνιιαν.
Σάς ένεγράψαμέν άπό t Μαρτίου. — Πεφ Zxfyor. Συνδρομή σας
βεβαίως έλήφθη ώς καί διά τής αλληλογραφίας σάς είδοποιήσαμεν.
Άπόδειξις παρεδόθη κομιστή. Νέον συνδρομητήν σάς ένεγράψαμεν/.

Εύχαριστοΰμεν.—Α. Σ. Καρδίτσαν. Δελτάριον εληφθη. Φύλλον
άποστέλλεται ήδη Σκόπελον καί ήσυχεΐτε—Σ- Ο. Σπετσος. Δελ
τάριον έλήφθη. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς,
δια προσρήσεις προσφέροντες όμοιας.— Σ. Σ. Άσταχον.
σας ήλλάγη, ώς γράφετε—Α. Μ. Κ. Jvesli. Συνδρομήνσας έλάβομεν. ’Αριθμόν 30 σάς άπεστείλαμεν. Σάς άπεστείλαμεν-

ώς καί

Διευθυνσίς

Άφοΰ οεαθέσητε τδ μήλον, ώς ανωτέρω είπομεν, δίδετε
κτύπον ισχυρόν καί ταχύν καθέτως καί άκριβώς είς τδ κέντρου
τής έξαρτήσεως, καί τδ μέν μήλον θ’άναπηδήση ταχέως καί
ελαφρώς, ταυτοχρόνως δέ εισδύει είς την τομήν το μαντήλιον
μετά τής λεπίδος χωρίς τοΰτο νά κοπή,αλλά μόνον τδ μήλον.

Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
194 Αίνιγμα-,
θρησκειών Εμβλήματα δύω
Ώσεί φίλα δμοΰ ηνωμένα
Τά ευρίσκεις, ώ φίλε, σ’ ομνύω
Είς τδ ύδωρ συχνά βυθισμένα.

1 9a Λϊνεγμα.
θεάς οΰσης τής Παλλάοος,
Νήσος ήμην τής 'Ελλάδος
Άν μέ αποκεφαλίσεις
Και πειδ κάτω μέ τονίσης
Τότε τάς πόλεις απαρτίζω
Κ' εις πολλά μέρη τάς χωρίζω.

196 ΛΓνιγμα.
"Οπως είμαι άν μ’ άφήσης
”Ονομ’ άγιας θ’ άπαντήσης
Άν αντίστροφα μέ γράψης
Κατ’ ούδέν δέν θά μέ βλάψης.

καί μίαν αγγελίαν.—Α. Γ. Ένταΐθα. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Σάς ενεγραψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων ταχυδρομι
κών. =Θ- Μ. Ωατρας- Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερ
μώς, ασπασμούς.—Κ. Π. Πάτρας. ’Επιστολή καί-συνδρομή έλή
φθη. Δώρον άπεστάλη ύμΐν ταχύδρομικώς.—A- Ρ. “Αρταν, Συνδρομ.ητήν ενεγραψαμεν. Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς, σειράν φύλλων
άπεστείλαμεν.—Τ. X. ’A.le(avipeiar. Δελτάριον και χρήματα έ
λήφθησαν. Νέας αποδείξεις άπεστείλαμεν.—Θ. Κ. dnfwptor. Συν-·
δρομη σας εληφθη. 'Αποδείξεις εν παρόντι φύλλω. At σύνδρομα! βε
βαίως είσί προπλ,ηρωτέαι, άναμένομεν συνδρομητάς.—Τ. I. Σ. ΒήΛον. Έχει καλώς. Φύλλα θ’ άποστέλλωνται κατ’ ευθείαν προς:
υμάς.—Σ. Σ. Άσιαχόν. Σάς μετεφέραμεν αυτόθι. ’Αποστείλατε
συνδρομήν σας.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΟΝ

Χημείαν, Οικιακήν Οικονομίαν, ΊατρικΚν,
Ανθοκομίαν, Μετεωρολογίαν,Κηπουρικήν,
Κτηνιατρικήν, Γεωργίαν, Ζωολογίαν,
Υγιεινήν, Δενδροκομίαν, Φαρμακευ
τικήν, Γεωλογίαν, ΦυΟικίιν, Μεταλλείαν,Βοτανικήν, Αμπελουργίαν,
Μελισσοκομίαν, ’Ανθρωπολο
γίαν, Μεταξοσκωληκοτρο
φίαν, Τέχνας, Νομικήν,
’Ορυκτολογίαν,κτλ.
ΜΕΤΑ ϋ,^ΟΟ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ 2,400 ΣΕΛΙΔΩΝ

Έπιμελεία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Έκδίδεται είς φυλλάδια ύπό Γ. Φέξη.
Έκαστον φνλλάδιον λεπτά 35.
Τό ολον Αργόν δρ. 24 διά τό Εσωτερικόν
Διά τό 'Εξωτερικόν, φρ. 24.
Ή «Φύσις» διά τους έαυτής συνδρομητάς άναλαμβάνει τήν προ-μήθειαν και αποστολήν.
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