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ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Άπδ τοΟ παρόντος ψύλλον ή ΦΤΣΙΣ εισέρχεται ε·ζ 

τδ αζ έτος τής 6' περιόδου. "Ως βλέπουσι δέ οί πολυ
πληθείς άναγνώσται αύτής, ούδέ μόχθων ούδέ δατανών 
έψείτθηαεν, δπως καταστήτωμεντδ ήμέτερον περίοδέ, 
κδυ άληθές έυτρύψημα τών ψιλομουσων έλλήνων, τερ
πνόν δέ καί ωφέλιμον άνάγνωσμζ τών ελληνίδων οικο
γενειών, άνταποκριίΐέ.ντες πληρέστατα είς τάς προσδο
κίας αύτών. Ήδη μέ σμιχράν μόνον αύξησιν τής συν
δρομής θά παρέχηται τφ συνδρομητή πληρέστατον καί 
τελειότατου τδ ψύλλον μετά ιδιαιτέρου έν τφ τέλει πα
ραρτήματος, περιέχοντος τήν μυθιστορικήν ή διηγημα- 
τικήν έπιψυλλίδα μας.

Έχομεν δι ’ έλπίδος δτι καί κατά τήν περίοδον ταύ- 
την θέλομεν τύχει τής δεούσης έκτιμήσεως έκ μέρους 
τών φιλόκαλων άναγνωστών μας καί συνδρομητών καί 
ύποστηριχθή κατά τδ ένδν παρ ’ αύτών καί τής καθόλου 
έλληνικής .κοινωνίας.    —....

Τδ παρδν ψύλλον σταλήσεται καί πρδς άλλους μή 
δντας συνδρομητάς, οϊτινες θεωρηθήσονται τοιοΟτοι έάν 
κρατησωσιν αύτο,

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΎΣΤΗΜΑ ;

’Αβτρονομία καί κοσμογραφία. — Κόσμος χαΐ Σύμπαν.— 
Τό αλβί'^τιχδν σύστημα.—Κίνηοις αύτοΰ πρός τόν 
άστίρισμόν τον Ήραχλέονς. ’

Ή ’Αστρονομία, ώ; γνωστόν τοΐς πάσι, live έπιστήμη 
ίξετάζουσα τάς κινήσεις τών ουρανίων σωμάτων*  ουρανο
γραφία οέ καί κοσμογραφία λέγεται το περιγραφικόν τής 
αστρονομίας μέρος.

Έν τή μελέτη τών έπιστημών τούτων πρέπει νά διά- 
στέλλωμεν τον κόσμον άπό τού σύμπαντος. Και κόσμος μέν 
είνε τό ηλιακόν σύστημα, δ ήλιος δηλ. και οί περί τούτον 
κινούμενοι πλανήται, σόμπαν δέ τό σύνολον τών απλανών 
άστέρων καί φωτονεφελών, τούς δποίουε παρατηροϋμεν οι’ 
άοπλου οφθαλμού ή δι’ Ισχυρών τηλεσκοπίων.

Ούδείς άγνοεΐ τήν περί τον ήλιον περιφοράν τής γης καί 
τήν περί τόν άξονα περιστροφήν της*  έκιινο όμως δπερ πολ
λοί άγνοοΰσιν, είνε δτο τό ηλιακόν σύστημα δλόκληρον, δ 
ήλιος δηλ. ή γή, οι πλανήται, άι σελήναι, κινούνται φερό- 
μενοι πρός τόν αστερισμόν τού Ήρακλέόυς. ·

*0 Χέρσχελ άπέδειζεν, ότι αί εις τήν κίνησιν πολλών 
άστέρων παρατηρούμενα! άνωμαλίαι προέρχονται κατά τό 
πλειστον έκ τής μετακινήσεως του ηλιακού συστήματος και 
οτι τό μέρος τοϋ χώρου πρός τό δποΐον διευθυνόμεθα εύρί- 
σκεται έν τφ άστερισμφ τοϋ Ήρακλέόυς. Ή μεγαλοπρεπής . 

αδτη άνακάλυψις θεωρείται ώς μία τών λαμπροτέρων τοϋ 
σοφοδ τούτου αστρονόμου, καίτοι έγένετο μετά τάς προγε-· 
νεστίρας ιίκασίας τοϋ Φοντενέλλου, Βράνσλιύ, Μάγερ καί 
άλλων. Εκτός τής μεγάλης ταύτης άνακαλύψεως είνε καί 
ή γνωστή ήδη από τοϋ 1803, ήτις, ώς φαίνεται, μεγάλως 
εις τό μέλλον θέλει έπιδράσει, διότι τά ίξ αυτής πορίσμα
τα ίσονται μεγάλης σπουδαιότητος*  είνε ή άνακάλυψις τής 
αμοιβαίας έξαρτήσεως άστέρων τινών συνδεόμενων πρός άλ- 
λήλους, καθ’ον τρόπον οί διάφοροι πλανήται τοϋ ήμετέρου 
συστήματος καί οΐ δορυφόροι αύτών συνδέονται πρός τον 
ήλιον.

*Εχ πόσων σωμάτων σννίσταται τό ήΧεαπόν σύστημα.— 
Ήλιος, Έρμης, ϋφροόίτη, Γή, "Αρης, Ζεύς, Κρόνος, 
Ούρανός, Ποσειδ&ν, Σελήναι ή δορνφοροι, κομήται, 
τηλεσκοπικοί πλανήται.
Το ηλιακόν σύστημα συνίσταται έκ τών εξής σωμάτων: 
Τοϋ Ήλίου, ούτινος ή διάμετρος εϊνε περίπου κατά
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Κόσμος καί σόμπαν.

109 φοράς (=346 214 λεύγας) μεγαλειτέρα τής γηίνου 
διαμέτρου. Ούτος περιστρέφεται περί τόν ίδιον αύτοϋ άξονα 
είς 25 ήμέρας, 4 ώρας καί 29 πρώτα λεπτά.

Καίέξόκτώ μεγάλων πλανητών καί 301 
μικρών ή τηλεσκοπικών, ών αί τροχιαί κεϊνται 
μεταξύ τής τροχιάς τοϋ "Α ρ ε ω ς καί τής τοϋ Δ ι ό ς 
καί είς ίσας περίπου άπό τοϋ ήλίου αποστάσεις.

Οί μεγάλοι πλανήται κατά τήν διάταξιν καί τήν αί- 
ξουσαν αυτών άπό τοϋ ήλιου άπόστασιν είναι οί έξης.

Ιον Ό Έρμη ς, ούτινος ή μέση άπό τοϋ ήλίου άπό- 
στασις εινε 14,370,250 λεϋγ. (1)

(1) Ή λεύγα ίσοΰται πρδς 4 χιλιόμετρα («4000 μέτρα.)
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Η ΦΥΣΙΣ 3
Ή περί τδν ήλιον περιφορά τοϋ άστέρος τούτου τελείται 

«ίς 87 ήμέρας, 23 ώρ,. 26', ή δέ διάμετρος τοϋ Ισημερινού 
του «Ινε τά 8/g της γήινου (=1190 λεδγαι).

2ον. Ή Αφροδίτη, ής ή μ·έ«*1  άπο τού ήλίου άπό- 
στασις tlti 26,852,240 λεϋγαι,ή π«ριφορά=224 ήμ. 16 
ώρ., 82', ή δέ διάμετρός της Ιση ««ρίπου προς τήν τη; 
Γης (=3157 λεύγ.)

3ον. Ή Γ ή. Ή μέση αυτής άπδ τοϋ ήλιου άπόστασις 
ε’νΐ 37,380,000 λεϋγαι περίπου, ή δέ 'διάμετρός της 
3,189,1 λ.

4ον. Ό "Αρης. Ή μέση τούτου άπδ τοϋ ήλιου άπό- 
βτασις «ϊνε 56,563,950 λεϋγαι, ή περιφορά του 686 ήμ. 
23 δρ., 31 πρ. λ. πιρίπου, ή διάμετρός του δέ «Ινετδήμισυ 
π«ρίπου τής γήινου ( = 1684 λεϋγαι).

5ον. Ό Ζ « ύ ς. Ούτινος ή μέση άπόστασις άπδ τοϋ ήλίου 
«Ιν« 193,143,400 λεϋγαι, ή περιφορά 11 έτη, 317 ήμ. 
14 ώρ. 12' καί ή διάμετρός του ένδεκάκις μείζων τής 
γηίνου (=35270 λ.)

6ον. *0  Κ ρ ό ν ο ς. Τούτου ή μέση άπόσταβις άπδ τοϋ 
ήλίου είνε 354,110,800 λ«ϋγαι, ή περιφορά του 20 έτη 
174 ήμ· 5 ώρ., 67', καί ή διάμετρός του κατά 9 καί 
πλέον φοράς μείζων τής γηίνου (=29,660 λ.).

7ον. Ό Ο ύ ρ α ν ό ς. Ή μέση τούτου άπδ τοϋ ήλίου 
άπόστασις «ΐν« 742,140.700 λεϋγαι, ή π«ριφορά του 84 

Το πλανητικήν σύστημα

έτη, 28 ήμ. 9 ώρ. 37',, καί ή διάμετρός του τετράκις καί 
πλέον μείζων τής γήινου (—12,110).

8ον. *0  Π ο σ « ι δ ώ ν. Ούτινος ή μέση άπδ τόϋ ήλίου 
άπόστασις εϊνε 1,115,734,000 λεϋγαι, ή ««ριφορά του 
164 «τη 321 ήμ. 2 ώρ., 72' καί ή διάμιτρός του ίννέα 
πιρίπου φοράς μείζων τής γήινου (=12,110).

Τδ ήλιακδν σύστημα συνίσταται. προσέτι έξ 22 πλανη
τικών δορυφόρων, ήτοι έξί ν δ ς τής Γής, δηλ. τή ς Σ ι- 
λήνης, έκδύο τοϋ "Αρεως, τ ε σ σ ά ρ ω ν τοϋ Διός, 
οκτώ τοϋ Κρόνου, τεσσάρων τοϋ Ούρανοϋ καί έ ν ο ς 
τοϋ Ποσειδώνος· ώς καί έξ αριθμού τίνος κομητών καί τη
λεσκοπικών πλανητών, ών δ αριθμός καθ' έκάστην αυξάνει.

Μ^χανεβμδρ τοϋ ήλεακοΰ συστήματος.—Αστρονομικά 
συστήματα.—Σύστημα Πτολεμαίον.

Ό μηχανισμός τοϋ ηλιακού συστήματος άπδ των άρ- 
χαιοτάτων χρόνων έξηγήθη διαφοροτρόπως.

Έν τη ιστορία τής. άστρονομίας κατατάσσουσιν αΰτδν «ίς 
πέντε διάφορα συστήματα, τδ τοϋ Π τ ο λ ι μα ί ο υ, τοϋ 
Κοπερνίκου, τοϋ Β ρ α χ ί ο υ, τοϋ Καρτεσίου 
καί τοϋ Ν « ύ τ ω ν ο ς.

Πτολεμαίος, διάσημος μαθηματικός, έγεννήθη έν 
Π η λ ο υ σ ί φ τής Αίγύπτου, κατ ’ άλλους δέ έν θ η β α ι- 
δι, Πτολεμαίδιτής Έ ρ μ ε ί ο υ, τής μητρο- 
πόλεως τής έπαρχίας ταύτης ’Αποκατασταθείς έν Άλι- 
ζανδρείφ, ίδρυσε περί τδ 175 π. X. σχολήν λαμπράν, όπου 
συνιλεξε καί κατέταξε τά έργα τών προκατόχων του, Ιδίφ

%ί τοϋ 'Ιππάρχου*  και δεν διώρθωσε μέν αύστηρώς 
τάς άνακριβείας τούτων, ύπήρξεν 4μω; δ μέγιστος τής ε
ποχής του άστρονόμος, δοξάσας τδ όνομά του. Οΐ "Α ρ α— 
βες διέσωσαν τάς γνώσεις του «ν συγγράμματι έπικαλου- 
μένφ Άλμαγέστη.

Κατά τον άνδρα τούτον δ κόσμος περιλαμβάνει δύω χώ
ρας, την Στοιχειώδη και τήν Α ί θ έ ρ t ο ν.

Ή στοιχειώδης χώρα άποτ«λ«ΐται ίκ των σωμά
των, άτινα οΐ αρχαίοι έθεώρουν ώς τά τέσσαρα στοιχεία τοϋ 
κόσμου, τής Γ ής, άκινήτου έν τφ κέντρφ τοϋ "Τ δ α τ ο ς, 
δπερ καλύπτ«ι μέγα μέρος τής έπιφανείας τής Γ ή ς, τοϋ 
«ς έ ρ ο ς, βστις «ΰρίσκεται άνωθεν αυτής, και τοϋ Π υ ρ ό ς, 
δπερ κιιται άνωθεν τοϋ άέρος.

Ή αιθέριος χώρα περιβάλλει τήν στοιχειώδη, 
συνισταμένη έξ ενδεκα ουρανών περιστρεφομένων περί τήν 
γήν ώς περί κέντρον. Έκείθεν των ινδικά ουρανών έξα- 
πλοϋται δ πύρινος ουρανός, ήτοι αί μοναί των μα
κάριον. "Απαντα δέ τά ουράνια σώματα περιφέρονται περί 
την Γήν, ήτις μένει ακίνητος έν τφ κέντρφ τοϋ κόσμου.

Τδ σύστημα τοΰτο έπ«κράτησ«ν έπί 17 αίώνας. Αί · έ— 
σεις καί αί ό π ισ θ ο πο ρή σ« ι ς των ουρανίων σωμά
των διά τοϋ συστήματος τούτου ευφυέστατα έζηγήθησαν εις 
Ιποχήν, καθ’ ήν ή άπιιρία των ουρανών καί ή τιραστία 
των αστέρων άπόστασις δέν ,ήδύναντο νά κατανοηθώσι τότε.

Τδ σύστημα τοϋ Χοβιρυίκου, δστι§ νιος 
άπλοϋ αρτοποιού, έγένετο διάσημος άστρουδ- 
μο(· — Τήν ήμέραν τοϋ θανάτου του έλαβευ δ 
Κοπέρνικος το πρ&τον τναω&έν τον συγγράμ- 
ματός τον άντίτνπον.— Αιατί δέν ή&ελεν δ 
Κοπέρνικος νά δημοσιεύσω τδ σύστημά τον. 
— Ό ήλιος κατά τδν Κοπέρνικον κατέχει τδ 
κέντρον τοϋ Παντός.— Έξήγησις τ&υ τρεών 

" 'τής'γής κινήσεαν. — ’"Κντιλογίαι κατ’αύτοϋ.

Ό Κοπέρνικος, έγεννήθη έν θ ό ρ ν η τής 
Πολωνίας τφ 1472 καί άπέθανι τφ 1543 καί διά 
τής προσωπικής του άξίας άνυψώθη - είς τήν τάξιν 
τών πρώτων τού αιώνός του σοφών. Έπισκίφθη

την Ιταλίαν, όπως άκροασθη τών διαπρεπιστέρων αστρο
νόμων, «ν Ρώμη δ * έπί τινα χρόνον «δίδαξε μαθηματικά, 
ακολούθως έπανήλθεν «ίς τήν πατρίδα του,τήν Φραουμβούρ- 
γην, ένθα διωρίσθη κανονικός ύπό τοϋ θείου του, 
διατιλοϋντος τότε έπισκόπου.

Ό Κοπέρνικος καθυπιβαλεν «ίς νέαν έρευναν τά άχρι 
τής έποχής του ύπό τών αστρονόμων «ροταθέντα συστή-. 
ματα καί «ύρεν «‘ν τισιν αυτών τάς πρώτας βάσεις τοϋ 
συστήματος, δπερ φέρει τδ ανομά-του, κυρίως δέ έν τφ 
Φιλολάφ, (ώστε “Ελληνες θεωροϋνται οΐ θεμελιωταί τοϋ ν«ω· 
τέρου άστρονομικοϋ συστήματος), στηρίξας αυτό έπί πλη- 
θύος παρατηρήσεων καί υπολογισμών.

Φοβούμενο; όμως τάς αντιλογίας έδημοσίιυσε αύτδ περί 
τδ τέλος τοϋ βίου του. Ό Δόννερ, ιν τίνΐ προς τον δούκα 
τής Πρωσσίας έπιστολή του, λέγει, ότι «δ διαπρεπής δ ο
κτώ ρ Κοπέρνικος έξίδωκε τδ έαυτοϋ σύγγραμα ημέρας 
τινάς πριν έγκαταλείψή τήν γήν, δπως δ κύκνος ^δ«ε πριν 
άποθάνη».

Ό Φοντινέλλος φρονιι, ότι δ Κοπέρνικος έπραξε κα
λώς ν’ άποθάνη τότι, «διότι λέγ«ι, έδυσπίστει «ίς την έπι-· 
τυχίαν τής γνώμης του καί δέν ήθ«λε νά τήν δημοσι«ύση 
προ τούτου. Έπί τέλους όμως ύπέκυψεν εις τάς παρακλή- 
σεις τών διαπρ««ών άνδρών καί τήν ημέραν, καθ'ήν όφερον ./ 
αυτφ τδ πρώτον άντίτυπον τοϋ συγγράμματός του άπέθανεν. ϊ| 
Δέν ήθιλε ποσώς νά δοκιμάση τάς αντιλογίας, και ουτως^ 
άπ«φυγ«ν έπιτηδιίως τδν αγώνα».

Μετ’ ένδιαφέροντος άναγινώσκει τις έν τφ συγγράμματι 
του τάς κατωτέρω γραμμάς, έν αίς Ικφράζιι τδν φόβον του.
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< Έπί μακρδν έδίσταζον, άν πρέπγι νά δημοσιεύσω τάς ση
μειώσεις μου περί τών κινήσβων τών ουρανίων σωμάτων, ή 

-μήπως θά ήτο καλλίτερον ν’ άκόλουθήσω τδ παράδειγμα 
πυθαγορείων τινών, οίτινες οΰδέν συνέγραψαν, άλλά προφο- 
ρικώς άπδ άνθρώπου είς άνθρωπον άνεκοίνωσαν τοϊς όπαδοΐς 
καί φίλοις τά μυστήρια τής φιλοσοφίας, ώς άποδεικνύει τού
το ή έπιστολή τοϋΛύσιδος πρδς τδν Ίππαρχον. Δέν έπρατ- 
τον δέ τούτο, ύπδ πν«ύματος ύπιρβολικής ζηλοτυπίας, άλλ’ 
όπως τά μάλλον σοβαρά προβλήματα τά μεμελετημένα 
μετά μεγίστης φροντίδος ύπδ διαπρεπών άνδρών, μή δυσφη- 
μηθώσεν είτε ύπδ τών οκνηρών, τών μή άρεσκομένων νά

- έπιδίδωνται είς έργασίας σοβαράς, πλήν τών έπικερδών, ιΐτβ 
ύπο περιορισμένου πνεύματος άνθρώπων, οίτινες καίτοι «ίς 
τάς έπιστήμας έπιδιδόμ«νοι ύπδ τής ά ν α λ γ η σ ί ας 
τοϋ π ν «ύ μ α τ ο ς αυτών, παρεισδΰουσιν μιταξύ τών 
φιλοσόφων, ώςπιρ οί κηφήνες μεταξύ τώνμιλισσών.

«"Οταν έδίσταζον καί άνθιστάμην, οί φίλοι μου με έξη- 
ρέθιζον. Πρώτος ήτο δ Νικόλαος Σομβέργ, καρ
δινάλιος της Καπούης, άνήρ πολυμαθέστατος*  ετερος ό άρι- 

—- στος τών φίλων μου, δ Τίδέμαν Γούσιος, επίσκοπος 
τήςϊΚούλμης,οΰ μόνον.βαθύς τών ιερών γραμμάτων γνώστης, 
άλλά καί τών άλλων έπιστημών έμπειρος. Ό τελευταίος 
ούτος συχνά μέ ύποχρέου καίτοσοϋτο μέ έπί«ζ«ν, ώστεάπε- 
φάσισα νά δημοσιεύσω τδ έργον, 0π«ρ δι«φύλαξα πλέον τών 
«ικοσι έπτά έτών».

Κατά τδ σύστημα τοϋ Κοπ«ρνίκου, δ Ή λ ι ο ς «ΐν« άκί - 
νητος έν τφ κέντρφ τοϋ παντός, ή Γή κατατάσσεται «ίς 
τούς πλανήτας, ήΣελήνη, «Γν« δορυφόρος τήςγης· άπαν- 
τ«ς δε οί πλανήται περιφέρονται π«ρί τον ήλιον, τδ γινικδν 
τοϋ παντός κέντρον, διανύοντ»; εις χρόνους διαφόρους τά; 
τροχιάς των, ών τό σχήμα φοειδές ή έλλίιψοειδές.

Ή γή τρ«ϊς έχει κινήσεις, δι ’ ών έξηγοϋνται αί ήμερή- 
σιαι καί έτάσιαι: τών_. ουρανών κιγήσ,ει^ » ώρί
τδν ίδιον άξδνα περιστροφή, γίνεται έκ δυσμών πρδς άνα- 
τολάς, διαγραφομένου ύπδ τοϋ ισημερινού κύκλου κατά τήν 
διάρκειαν τής ημέρας καί νυκτός. "Ενεκα τής τοιαύτης κι- 
νήσ«ως δ ήλιος καί οί άστέρες, άν καί ακίνητοι, φαίνονται 
άνά,πάσαν ήμέραν άνατέλλοντες καί δύοντες καί άκολου- 
θόϋντες σταθέράν πορείαν έξ άνατολών πρδς δυσμάς.1 

Δευτέρα ε!ν« ή περί τδν ήλιον έτησία τής γής περιφορά, 
δι * ής «ίς 365 ημέρας και 6 ώρας περίπου περατοΐ τήν 
έαυτής πορείαν ίν τφ κύκλφ τής έκλ«ιπτικής, άντιστρόφως 
όμως τής διατάξεως τών ζφδίων, δηλ. όταν ή γή «ύρίσκ«- 
ται έπί τοϋ A t γ ό κ « ρω, τοϋ ζφδιακοϋ σημείου τοϋ προ; 
τδν χειμώνα αντιστοιχούντο;, δ ήλιος κιιται έπί τοϋ Κ α ρ- 
κ ί ν ό υ, 0τ« εχομ«ν θέρος*  καί άντιστρόφως, όταν «ύρί- 
σκηται έπί τοϋ Καρκίνου, δ ήλιος φαίνεται έπί τοϋ Αίγό» 
κερω, τοϋ χ«ιμ«ρινοϋ σημείου, έχομεν δέ τότ« χειμώνα.

Ή τρίτη ε1ν« κίνησις τής γής π«ρί έαυτήν, καθ’ ήν τη
ρούσα αυτή διαρκώς τδν άξονά της έστραμμένον πρδς τό 
αυτό τοϋ ουρανού βημείον, δύναται νά παρουσιάζη διαδο
χικό; πρδς τδν ήλιον κατά τήν διάρκειαν ενός ε’τους πάντα 
τά μέρη τής έπιφανείας αυτής.

Αί δύο αύται κινήσεις βυνδυαζόμεναι, προκαλοϋσι τήν 
ανισότητα τών ήμερων καί νυκτών καί τήν εναλλαγήν τών 
ώρών τοϋ έτους. ,

Ό Κοπέρνικος ήναγκάσθη νά κατατάξη αστέρας είς 
άπόστασιν μή ύπολογιζομένην, διότι ή Γή διατρέχει άνά 
«άν έτος περί τδν ήλιον τροχιάν, έχουσαν μήκος πλέον των 
200 εκατομμυρίων λευγών ούτω μετά παρέλευσή 6 μηνών 
άπομακρύνεται περίπου 70 έκατομ. λεύγας τοϋ τόπου έπί 
τοϋ δποίου ευρίσκετο προηγουμένως. Τοΰτο δμως ουδόλως 
έμποδίζει, δπως τδ σύστημα τοϋ Κοπερνίκου, βασιζόμενος 
έπί βάσεων μαθηματικών, καταστή άπλούστατον καίφυσι- 
κώτατον, καί το άληθές τοϋ κόσμου σύστημα. "Ωστε δ 
Κοπέρνικος δέον νά θεωρηθή δ πρώτος Ιδρυτής τής νέας 
άστρονομίας.

Οι έναντίοι όμως τοϋ Κοπερνίκου έλεγον τά έξης. «"Αν 

ήτο άληθές, δτι δ ήλιος εΰρίσκεται έν τφ κέν-ιρφ τοϋπλα- 
νητικοϋ συστήματος καί δτι δ Ερμής και ή ’Αφροδίτη π«ρι- 
φέρονται περί τούτον έπί τροχιών, άς ίγκλ«ί«ι ή τής γής, 
οί δύο αυτοί πλανήται έπρεπε νά δεικνύωσι φάσεις (ώς ή 
Σελήνη). "Οταν ή ’Αφροδίτη κεϊται έντεύθεν τοϋ ήλίου, 
πρέπ«ι νά ηνε μ η νΐ σ κ ο ς, ώς ή σελήνη όταν δύη τήν 
«σπίραν· όταν δέ σχηματίζη γωνίαν ορθήν μεταξύ ήλίου 
καί ημών, πρέπει τότε νά παρουσιάζη δψιν πρώτου τετάρ
του, οπιρ ουδέποτε παρετηρήθη». Ό δέ Κοπέρνικος άπήν- 
τησε. «Καί όμως τούτο «1ν« «ραγματικότης καί οί άνθρω
ποι ήμέραν τινά θά τδ έννοήσωσιν, &ν «υρεθώσι τά μέσα όπως 
καταστήσωσι τ«λ*ιοτέραν  τήν ίρασιν αυτών».

Τούτο έγένετο μ«τά έβδομήκοντα έτη βραδύτ«ρον. «Ό 
Ταλελαΐος έρευνών τδν ουρανόν διά τηλεσκοπίου κατασκευ- 
ασθέντος περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1610, παρε- 
τήρησεν έν Φλωριντία, ότι ή ’Αφροδίτη «ίχε φάσεις ώς ή 
Σελήνη». «Ώ Κορπένικε, ε"γραφ«ν, δποία θά ήτο ή ίκα· 
νοποίησίς σου, &ν εποιήσο χρήσιν τών νέων τούτων πειρα
μάτων δι’ών πληρέστατα έ«ιβεβα«οϋνται αί .ίδέαι σου».

Γέννησις χαΐ βιος τοϋ Τύχονος Βραχίον. — Ακρίβεια 
τ&ν άβτρονομικ&ν παρατηρήβεείν τον Βραχέον.—Κατά 
τούτον οί πλανήται καϊ απλανείς περιφέρονται περί 
τδν ήλιον, ο^τος δέ περί τήν γήν, ήτις μένει ακίνητος 
έν rp> κέντρφ τοϋ κόσμου.

Ό Τύχω ν Β ρ άχιος, γεννηθείς έν Σκανίφ τφ 1546 
έξ εΰγ«ν«στάτης οίκογεν«ίας τής Δανιμαρκίας, έπεδείξατο 
ευθύς άπδ τής νεανικής αύτοϋ ηλικίας κλίσιν μεγίστην πρδς 
αστρονομικά; παρατηρήσεις. Έπί πέντ« κατά συνέχβιαν ετη 
διέτριξε τήν Γερμανίαν καί 'Ελβετίαν, όπως έπισκ«φθή τά 
άστεδοσκοπίΐα καί σπουδάάη τάς έν χρήσει τότε μιθόδους, 

, έπιΦορτ^Ο»!^ -λΠ -
Τανϊμϊ^^ς_χαΓ'λΐ£βί5ν^1η^*̂ϊΰτόΰ·  ώς δώρον τήν νήσον 
Χουέν, όπως έν αυτή ίκτελέση τάς παρατηρήσεις του. 
’Ενταύθα φκοδόμησ» τδ διάσημον άστιροσκοπειον έπικληθέν 
Ούρανιοβοϋργον, «νφ έπί δέκα έπτά διίμιινεν έτη· μετά 
ταϋτα όμως, &ν καί πολλάς περιποιήσεις έλαβε παρά τοϋ 
διαδόχου Φρειδιρίκου, έγκατέλιιπε τήν πατρίδα καί άπε- 
κατέστη έν Β ο ε μ ί φ, όπου δ αΰτοκράτωρ Ί ω σ ή φ δ Β' 
παρεχώρησβν αύτφ τερπνήν διαμονήν, δρίσας αυτφ καί σύν
ταξιν. Ά««θανεν έν Πράγη τφ 1601.

Είς τδν Τύχωνα Βράχιον οφείλονται πλεΐσται, κατά τήν 
διάρκ«ιαν 21 έτών έν Χουέν γινόμενάί παρατηρήσεις, θαυ- - 
μάσιαι διά τήν ακρίβειαν αυτών, αίτινίς μιγάλως συνετέ- 
λεσαν πρδς τάς άνακαλύψεις τοϋ Κεπλέρου. ’Επί τή «ύκαι- 
ρίφ άστέρος τινός αιφνιδίως έμφανισθέντος έν τή Κ α σ-> 
σ ι ό π η περί τδ 1572, έ««χείρησε τήν σύνταξινν τοϋ κατα
λόγου τών άστέρων τούτων, προσδιωρίσας τήν θέσιν πλέον 
τών χιλίων μετ’ άκριβιίας έξαισίου διά τήν εποχήν έκείνην.

Ό Τύχων Βράχιος ήθέλησε νά άντιλέξη πρδς τδ σύ
στημα τοϋ Κοπερνίκου, ίστις κατά τούς χρόνους έκβίνους 
έχαιρ» μ«γίστην ΰπόληψιν, καί να συμβιβάση τοΰτο πρδς τδ 
τοϋ Πτολεμαίύυ.Ήτον έ«ιχ«ίρησις αδύνατος, ήτις μιγάλην 
ίπέφερε σύγχυσιν. ,

Διισχυρίζ«το, ότι ή άπδ τοϋ ήλίου άπόστασις τών άπλα - 
νών άστέρων, ώς αυτήν (Sptoiv δ Κοπέρνικος, ήτο ολίγον 
πιθανή· θέλων δέ να έξοικονομήση κείμενά τινα τής'Αγίας 
Γραφής, άντιφάσκοντα πρδς τδ σύστημα τούτο, έπανέφερε 
τήν γήν εις τήν πρώτήν αυτής θέσιν. θιωρήσας δθεν 
ταύτην άκίνητον έν τφ κέντρφ τοϋ κόσμου, άπεδέξατο, ίτι 
περί τδν ήλιον περιφέρονται ή σ«λήνη, οί πλανήται ’καί οί 
άπλανίΐς άστέρις, «ερί τήν γήν δέ δ ήλιος μεθ’άπάσης 
τής πλανητικής αυτού συνοδείας.

Ούτος συμφωνεί μέν πρδς τδν Κοπέρνικον, καθ’ όσον 
θεωρεί τδν ήλιον ώς τδ κέντρον τών ρηθέντων άστέρων, 
μετά τοϋ Πτολεμαίου δε, διότι θέτ«ι τήν γήν άκίνητον 
περί έαυτήν περιφέρονται δ ήλιος καί οί αστέρες*
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Κατά τή» ύπόθεσιν ταύτην ή Αφροδίτη καί δ Ερμής 
διέρχονται κατά τη*  περίοδον αύτών μεταξύ Ήλιου και Γης 
ojrtp άρκούντως ίξηγεΐ τάς διά του τηλεσκοπίου παρατη- 
ρουμενας φάσεις, δμοιαζοΰσας πρός τάς τής Σελήνης.

Τδ σύστημα τούτο, δπιρ περιποιει τιμή*  προς την οξύ
νοιαν τού Τΰχωνος Βραχίού, παρά πάντων άπερρίφθη.

(Έπεται τό τέλος). 'INjQ?

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ή έπικρβτεστέρα θεωρία πρός έξήγησιν τής αρχής 
τού φωτός εινε^ ή έπί τής ύποθέσεως τού Κβρτεσίου 
στηριζομένη. Κατά τβύτην, το φώς εΓνε παρσγόμενον 
κυμάνοεως ρευστού τίνος άόαροΰς τά μάλιστα λεπτότατου 
καί ελαστικού, καλούμενου αέ&ϊρο$. Ό αιθήρ ούτος, 
πληρών άπαντα τον χώρον τού αχανούς, διεισδύει και 
εν τοΐς μεταξύ των σωμάτων διαστήμασιν εΓνε δήλα δή 
ωκεανός, λεπτεπίλεπτος, Ινώ πάντα τά σώματα, τά τε 
ούράνια καί τά έπίγεια καί τά μόρια τών σωμάτων αυτών, 
εϊσίν έμόέόυθισμένα, ώς Ιχθύες έν τή θαλάσση, έν τώ 
αΐθέρι τούτω. Τό έκπεμπόμενόν δέ φώς έκ του Ήλιου, 
ώς καί έκ τίνος αύτοφώτου σώματος, διεγείρει έν τώ 
αΐθέρι παλμικήν κίνησιν τών μορίων αυτού κατά σφαι
ρικήν διεύθυνσιν, ήτοι πάνταχόσε διενθυνομένην, ήτις 
προοθάλλουσα καί τό οπτικόν νεϋρον παράγει το αίσθη
μα τής οψεως τού φωτός ή τού έκ τούτου φωτιζόμενου 
σώματος.

Τήν προς παραγωγήν τού φωτός θεωρίαν ταντην.τής 
κυμάνοεως τού αιθέρος, όμοιάζουοαν τή θεωρία τής 
περί διαδόσεως τού ήχου κυμάνοεως τού άέρος,; τής 
παραγομένης έκ τής τρομωδους-'ϊϊινήσβωί, σφαιρικδς έ-- 
πίσης διαδιδόμενης, τών ηχηρών σωμάτων, προς'παρα
γωγήν τού ήχου τούτου και τών φωνών, παρεδέχθησαν 
οι πλεϊστοι τών φυσικών, εί μή πάντες*  διότι κατά' τού
την εξηγούνται έπαρκώς πάντα τά φαινόμενα τού φωτός.

Το φώς δέ έξ αύτοφώτων σωμάτων πρσκύπτον, δια
δίδεται κατ’ εύθείας άκτΤνας καί, προσπίπτον επί τών 
έτεροφώτων, φωτίζει τάς έπιφανείας αύτών. Θλώμενον 
δέ έπ’αύτών κατά γωνίαν ίσην τής προσπτύσεώς του, 
προσπίπτει έκεΤθεν είς δεύτερον ετερόφωτου σώμα καί 
φωτίζει τήν επιφάνειαν αύτοϋ· άλλα καί έκεΤθεν τό δεύ
τεροί θλώμενον κατά τόν αυτόν νόμον καί έπί τρίτου 
σώματος προσπίπτον φωτίζει καί τούτο, καί έκ τούτου 
δύναται θλώμενον καί προσπίπτον είς τέταρτον νά φω
τίση καί αυτό· πάντοτε όμως όαθμηδόν έξασθενούμενον 
καί άμυδρότερον φώτιζαν τά έφ’ ών προσπίπτει σώματα. 
Διά τούτο φωτίζονται, εί καί άμυδρότερον, καί όσα μέρη 
δεν προσόάλλονται άπ’ ευθείας υπό τού φωτός, κεϊνται 
όμως παρά τήν ηροσόαλλομένην ύπ’ αυτού επιφάνειαν 
ή παρά τήν άνακλώσαν αυτά καί φωτίζονται άναλόγως 
τής έντάσεως τού φωτός τής τάξεως τής άνακλάσεως καί 
τής θέοεως τής άνακλώσης τό φώς έπιφανείας, δι ’ δ 
βαθμηδόν μειούται τό φώς μέχρι τής έντελούς αυτού 
άδρανείας.

Άλλ’ ένταύθα δεν πρόκειται νά ποιήσωμεν διδασκα
λίαν περί φωτός, ήν μανθάνει τις έν τοΐς βιόλίοις ή έν 
τοΤς έκπαιδευτήρίοις. Πρόκειται μόνον νά δείξωμεν περι
έργους τινάς Ιδιότητας τού φωτός, δι’ ών εξηγούνται οί 
διάφοροι τών πραγμάτων χρωματισμοί. Τή άληθεία τίς 
θά πιστεύση, ότι οοα πράγματα βλέπομεν έν τώ κόσμω 
τούτω, έχοντα τούτο ή έκεϊνο τό χρώμα, τό έχουν 
μόνον έκ τής ίδιότητος τού προόάλλοντος τόν οφθαλμόν 
φωτός, όντα πολλάκις τής αυτής ίσως ούοίας, διαφόρου 
δέ πυκνότητος; Περί τούτου ενταύθα έρχόμεθα νά εί· 
πωμέν τινα.

1

Τό ηλιακόν φώς φαίνεται μέν λευκόν, αλλά περιέχει 
πάντα τά επτά κύρια χρώματα, ήτοι μία ηλιακή άκτίς 
συνίσταται έξ επτά ούτως ειπείν ίνών διαφόρων χρω
μάτων, καί τούτο δύναται ν’ άποδειχθή κατά τό επό
μενον πείραμα. ‘Οταν φώς ηλιακόν είοέλθη διά μικρός 
καί στρογγυλής οπής εντός θαλάμου καλώς κεκλεισμένου 
πανταχόθεν, τό φώς τούτο προσπίπτον έπί τής κατέναντι 
τής οπής έπιφανείας τού θαλάμου, έπιφωτίζει τό χω- 
ρίον αυτής,-σχηματίζον σχήμα όμοιον μέν τή όπή, μεΤζον 
δέ αυτής. Έάν δέ προ τής οπής έν τώ σκοτεινώ θαλά- 
μω στήσωμεν καθέτως ύάλινον πρίσμα τρίπλευρου ούτως, 
ώστε ή κατέναντι επιφάνεια ν’ άπέχη πέντε μέτρα περί- . 
που, ή είκών τής οπής, δι’ ής ει’σήρχετο τό φώς, ου - 
μόνον έμφανίζεται άποκεκινημένη όριζοντίως, αλλά καί I 
ταινιώδης καί έπί τοσούτον έπιμήκης προς τόν ορίζοντα, 1 
ώστε ή τοιαύτη διάστασίς της εινε πενταπλή,τηρηθέντος I 
τού στρογγύλου αυτής σχήματος μόνον κατά τά άκρατης. ]

Έκτος τούτου ή εικων τής οπής, αν ή έπιφάνεια τού I
θαλάμου, έφ*  ου προσπίπτει, ήνε λευκή, δεν έμφανί- I
ζεται λευκή ώς πρότερον, άλλα φέρει κατά σειράν τά | 
χρώματα τής ίριδος ήτοι τού ουρανίου τόξου καθέτως καί 
πρός τό μήκος αυτής, ήτοι πρώτον τό ερυθρόν, 
όπερ έμφανίζει ούτω μικροτέραν άπόκλισιν άπό τού προ- 
τέρου αύτής τόπου, εΓτα δεύτερον τόχρυσόχρουν ' 
ή πορτοκαλεόχρουν, τρίτον τό κ ί τ ρ ι ν ο ν, 
τέταρτον τό. π ρ ά σ ι ν ο ν, πέμπτον. τό ανοικτόν . 
κ υ α ν ο ϋ ν, έκτον τό βαθύ κυανού ν, καί τέλος 
εόδομον τό ί ό χ ρ ο ν ν, ων ή σειρά δεικνύει καί τήν 
κατά βαθμόν μείζονα άπόκλισιν έκάστου άπό τού προ- 
τέρου τόπον ώστε, άν τό μέν χρυσόχρουν έμφανίζη τήν 
άμέσως μείζονα άπό τού ερυθρού άπόκλισιν καί τό κι- < 
τρινον τήν άμέσως τούτου μείζονα κτλ. τό ίόχρουν εμ
φανίζει τήν.μεγίστην πάντων άπόκλισιν, ώς τελευταίου 
τεθειμένου.

Δεικνύει δέ ή έπτάχρους αύτη φωτοφάνεια, τήν 
όποιαν ό Νεύτων έκάλεσεν ηλιακόν φά.α μα ή φώ
το φάσμα, ότι τό λευκόν ηλιακόν φώς συνίσταται έξ 
άκτίνων άνισοθλάστων, αϊτινες αποχωρίζονται 
τούτου ένεκα άπ' άλλήλων, όταν διέλθωσι τού τριγωνι
κού πρίσματος, θλώμεναι ,έκάστη άνίοως, καί η μέν 
ερυθρά όλίγιστα πασών ή δέ ίόχρους ή μέγιστα θλωμένη 
τούτων.

Όπως δέ διά τού πρίσματος τό φώς διερχόμενον καί 
θλώμενον διαλύεται εις τάς συστατικός του ακτίνας, ούτω 
διαλύεται καί ύπ’ άλλων σωμάτων. Καί άλλα δήλα δή 
σώματα, είτε διαφανή είτε αδιαφανή, διαλύουν τό φώς 
είς τά έξ ων συνετέθη, καί τό χρώμα αύτών άποτελεϊται 
έκ τού χρώματος τής άκτϊνος, τήν όποιαν μόνην τά 
σώματα ταΰτα δύνανται νά άνακλώοιν, έξαφανίζουτα τάς 
λοιπάς συστατικός τού φωτός άκτΤνας τών άλλων χρω
μάτων. ΕΓνε π. χ. ύφασμά τι ή άνθος τι κλπ. έ ρ υ θ ρ ό ν, 
διότι τό ύφασμα, ή τό άνθος τούτο κλπ., έχει τήν ιδι
ότητα ή δύναμιν, διαλύον τάς τον προσπίπτοντος φωτός 
άκτΤνας, ν’ άνακλδ μόνην τήν έ ρ υ θ ρ ά ν, τάς δέΛοιπάς 
νά μή άνακλά, άλλα νά έξαφανίζη όμοίως καί τό έχον τό 
χρυσόχρουν ή τό κίτρινου ή τό πράσινον 
ή έν τών λοιπών, έχει τό χρώμα τούτο, διότι δύναται 
ν’ άνακλδ τήν χρυσόχρουν ή κιτρίνην ή πραοίνην κλπ. 
άκτΤνα, έξαφανίζον τάς λοιπάς.

Λευκόν δέ φαίνεται ήμΐν έν σώμα, διότι τόσώμα 
τούτο άνακλά πάσας τάς άκτΤνας τού φωτός είς τόν 
οφθαλμόν ήμών· δήλα δή τό φώς άνακλάται άδιάλυτον / 
είς τήν όρασιν ήμών καί κατά τήν αύτήν αναλογίαν καί 
ποσότητα τών συνιστωσών αύτό άνισοθλάστων άκτίνων, 
διότι μικρά άνιοότης θά παρήγενδιαχρωματισμούς τινας. Γ 
Μέλαν δέ φαίνεται είς τούς οφθαλμούς ήμώνσώμάτι, 
όπερ δεν άνακλά πρός αυτούς ούδέν τών συστατικών τού
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φωτός, όσον άπαιτεΤται εις ερεθισμόν αυτών, καθιστά
μενου ούτω αφανές κατά τό μάλλον καί ήττον.

Περιττόν δέ νά είπωμεν ότι άπό τού λευκού, όπερ 
ούδέν άλλο είνε ή άνάκλασις ίσόόαθμος 
πασών τώνηλιακώνάκτίνων ή κανονική 
μ ίξ ι ς,αύτών μέχρι τού μέλανος,όπερ εΓνε στέρησις 
δυνάμεως πρός άνάκλασιν του ηλιακού ή 
άλλου φωτός, ύπάρχουν πλεϊστοι διαχρωματισμοί 
(nuances), δι*  ών παρουσιάζονται τά οώματα είς τούς 
όφθαλρούς μας τοιαϋτα ή τοιαϋτα κατά τό χρώμα, ά- 
μιγή η μεμιγμένα, διά τήν διάφορον δύναμιν τής άνα
κλάσεως τών έπ’ αύτών προσπιπτουσών άκτίνων, τήν 
οποίαν έχουν τά σώματα τούτα ή αί έπ' αύτών προσ
τιθέμενοι ούσίαι, άς ό χρόνος δυνατόν νά καταστήοη 
παραλασσούοας πρός τήν θλαστικήν δύναμιν.

Όμοίαν δέ δύναμιν έχουν καί τά διαφανή σώματα, 
ων τά μέν δέν διαλύουν τό φώς, άλλά διαβιβάζουν αύτό 
δι ’ εαυτών ώς έχει, και τούτου ενεκα βλέπομεν δι ’ αύτών 
τά ορατά όποια εΓνε τό χρώμα*  τά δέ διαλύουν αύτό 
καί διαβιβάζουν τούτο ή έκεϊνο τό χρώμα είς τόν ο
φθαλμόν, κατακρατούντο τά λοιπά. Καί τούτου ένεκα 
βλέπομεν δι*  έρυθράς μέν ύέλου τά πάντα έρυθρά, διά 
κυανής δέ τά πάντα κυανά καί καθεξής, παρουσιαζονέ νων 
καί διαχρωματιομών τινών ένεκεν τής τών διορωμένων 
οωμάτων ίδιότητος.

Διά τήν ιδιότητα δέ τοΰ φωτός τού ν’ άνακλάται μέν 
ολόκληρον έπ! τινων οωμάτων, άτινα διά τούτο καλούν
ται λευκά, νά μή άνακλάται δέ άλλά ν’ απορροφά- 
ται, ούτως είπεϊν,έπί άλλων, άτινα καλούνται μ έ λ α ι ν α*  
( μαύρα ), δυνάμεθο νά έξηγήσωμεν διατί τό. μέν θέρος 
εΓνε προσφορώτερον τό λευκόν ένδυμα, τόν δέ χειμώνα 
τό μέλαν· διότι τό μέν θέρος έπιθυμούμεν ν’ αποδιώ- 
^ωμεν τάς ήλιακάς άκτΤνας, καί τούτο κατορθοϋμεν διά 
τών λευκών, ώς είρηται, ενδυμάτων, καί μάλιστα τών 
λινών, έχόντων μείζονα τήν δύναμιν τής τού φωτός άσο- 
πέμψεως*  τόν δέ χειμώνα έπιθυμούμεν τό άνάπαλιν τήν 
προσέλκυσιν πασών τών ηλιακών άκτίνων, και τούτο 
κατορθούμεν διά τών μελανών υφασμάτων καί μάλιστα 
μάλλινων.

Διά τόν ίδιον λογόν τό μέν θέρος χρώμεθα λ ε υ- 
κοϊς άλεξηλίοις τόν δέ χειμώνα ά λ ε ξ ι ό ρ ό- 
χοις μελαίνοις. Διά τήν ιδιότητα δέ ταύτην τού 
^ωτός επίσης θέτομεν είς τους οφθαλμούς ήμών τό θέρος 
ΰέλους κεχρωματισμένους καί μάλιστα μέλανας, διότι 
μόνον δι’ αύτών όρώμεν τά αντικείμενα μελανά όπωσοΰν, 
δήλα δή μή άνακλώντα όλον τό ήλιακόν φώς καί μή 
«ρεθίζοντα διά τούτο τόν οφθαλμόν ουδέ βλάπτοντα 
αύτόν διά τής πολλής αύτού έντατικής δυνάμεως έπί τού 
νπτικού νεύρου.

Ά*  δέ τό φώς ήτο άπλοΰν καί άσύνθετον, ήτοι άν 
πάσαι αί άκτϊνες αύτού ήσαν ίσης θλαστότητος, τότε τά 
πάντα θά έφαίνοντο λευκά καί μονότονα. "Ωστε ήδη ό 
Οφθαλμός αισθάνεται μέν τάς ένισοθλάστους τού φωτός 
άκτϊνας, τάς έρχομένας είτε έκ τής πριοματογενοϋς 
φωτοφάνειας, είτε έκ τών διαλυόντων αύτό άλλων σω
μάτων, δέν λέγει όμως ήμΐν όποϊόν τι εΓνε τό έπιδρών 
έπ’ αυτού καί έρεθίζον, άλλ*  όποϊόν τι πάθημα αισθά
νεται ερεθιζόμενου, ήτοι άγγέλλει τήν ιδίαν αυτού 
κατάοτασιν.

Διδασκόμεθα λοιπόν διά τού όφθαλμού περί των ιδιο
κτήτων καί τών αλλοιώσεων τών έκτος ήμών σωμάτων 
ο ύχ ί άμέσως, άλλ'έμμέσως, διότι αί διάφοροι 
ιδιότητες καί αλλοιώσεις έκάστου αύτών διαφόρως έπι- 
δρώσιν έπί τού όφθαλμού, ου ένεκεν καί διάφορα πα- 
ράγουσιν αισθήματα καί έκ τής διαφοράς τούτων κρί- 
νρμεν τήν διαφοράν έκείνων. Άν ό οφθαλμός ήμών δέν 
ήσθάνετο τάς κυμάνσεις τοϋ πανταχοϋ καί είς αύτόν 
διεισχωροΰντος λεπτεπίλεπτου αιθέρος, ό έκτος ήμών 

κόσμος ούτε φωτεινός ούτε καλλίχρους θά ήτο, άλλά τά 
πάντα άτερπή καί άθέλγητρα θά παρουσιάζοντο ήμΐν.

Π. Δ. Ηδιοποϊδοχ
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Τήν σπουδαιοφανή ταύτη*  είδήσιν άπο τιμιρών ίδη άνε- 
γραψαν αί «ϋθωπαϊκαί και ήμέτεραι ίφνιμερίάιο. Ό τολμη
ρός Νορβηγός έρευνητής χωρών Νά*σ«ν  προ τριετίας άναχω- 
ρήσας ΐντος επίτηδες κατασκευασμένου πλοίου μετά δώδεκα 
συντρόφων πρός άνακάλυψιν τοΰ Βορείου Πόλου,λέγεται 8τι 
έπανέκαμψε σώος και άβλαβης είς τή*  άπωτάτη*  ανατολι
κή*  ακτήν τής Σιβηρίας άφοΰ άνεκάλυψε γην έν τώ Βορείφ 
Πόλφ, Ή ύπόθισιςτοϋ Νάνσεν,’ητο δτι θαλάσσιον ρεϋμα 
διευθύνεται άπ’ άνατολών προς δυσμάς άπό τοΰ Βερριγγεί- 
ου πορθμού προς τήν Γροιλανδίαν, διίρχόμενον και διά τού 
Βορείου Πόλου. Τούτο συνεπερανιν έκ τοΰ θτι ναυάγια προ
ηγουμένων τοιούτων άποπειρών ευρεθησαν ίν Γροιλανδία ένφ 
τά πλοία κατεστράφησαν πρός ανατολής καί άνωθεν τής 
Σιβηρίας. "Ηθελε λοιπόν παραπλέω*  τήν Σιβηρίαν μέχρις 
άνωθεν τοΰ Βιριγγείου πορθμού νά άνευρη τό υποτιθέμενον 
ρεύμα καί νά παρασυρθή ύπ ’ αύτοϋ μέχρι τοϋ Βορείου Πόλου 
τοΰ όποιου τήν ποιότητα θ’ άνεκάλυπτεν ούτω. Έάν λοι
πόν ή περί ίπιστροφής αυτού και τοΰ ότι άνεκάλυψε γήν έν 
τφ Πόλφ είδησις είναι άληθής, ή είρημένη ύπόθεσις και 
τό σχέδιο*  τοΰ Νάνσεν ήσα*  ορθά και έπέτυχον, μεγάλη 
δ*  ώς έκ τούτου έγεννήθη ή περιέργεια τοϋ κόσμου καίή α
δημονία νά μάθη περί τής αποδημίας τοΰ Νάνσεν. Τούτο 
όμως δεν θά ήναι κατορθωτόν πριν παρίλθωσι πολλοί μή * 
νες, ίνεκα τής τεραστίας άποστάσεως, ήτις άκόμη χωρίζει 
αύτόν άπό τών σημείων τής Εύρώπης τών έχόντων τηλε
γράφους. Άλλ’ ύπάρχουσι καί πολλοί έν οίς καί ό αυστρι
ακός Πάΰερ δστις προ εικοσαετίας άπεπειράθη ομοιον τάζει» 
διον, φρονοϋντες ότι δεν είναι πιστευτή καί βάσιμος ή περί 
άνάκαλύψεως τοΰ Πόλου καί έπιστροφής τοϋ Νάνσεν είδη- 
σις,διότΐ 4ν όντως συνέβαινε τοιοΰτό τι δέν ήδύνατο νά γείνη
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Σπ. AOYHS

Ένφ πάντες τήν προσο
χήν ςφέφουσι πρός τόν πρώ
τον Μαραθωνοδρόμε», ήμε- 
οαποίδέ καί ξένοι ζητοϋσι 
νά μάθωσι τά κατ’ αυτόν 
και τά του Ιδιαιτέρου έτι 
αυτού βίου, έγράφησαν δέ 
πλεϊσθ’όσα άνακριβή, ί- 
θεώρησα καλόν νά λάβω 
οίκογενιιακήν τινά συνέν- 
τευξιν μετ' αυτού.

Συνωδιυόμην ύπό τής 
κυρίας Όλυριπιάδος’Ολυμ
πίου, τής συζύγου μου καί 
τής μικράς μου θυγατρός 
Αντιγόνης.

Ήτο Κυριακή και ώς συνήθως δ κόσμος άθρόως μετέβαι- 
νεν <ίς τάς έξοχάς.

Τήν 3 άκριβώς μ.μ. τό τραϊνον μεστότατον έκ τοϋ ελα
φρού τών διασκεδάσεων κόσμου έξικίνησεν έκ τοϋ παρά τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας σταθμού και μετά ήμισείας ώρας 

. τερπνότατον καί εύθυμώτατον ταξιίδιον έστη προ τού αγρο
τικού σταθμού τού Αμαρούσιου;

Έξελθόντες δ’ εν τφ άμα διηυθύνθημεν πρός τήν πλα
τείαν τής κωμοπόλεως καί έκεϊθεν πρός τήν οικίαν τοϋ ήρωος 
τής ημέρας.

Ή μικρά αδτη πεζοπορία μας μέχρι τοϋ οίκου του, ΰπήρ- 
ξε διασκεδαστικωτάτη, διότι πάντες οί χωρικοί ήσαν εύθυ· 
μώτατοί καί ζωηρότατοι, ένφ σποραδικώς καί καθ’ όμάδας 
συνηντώμιν νέους καί παιδία τοϋ χωρίου γυμναζόμενα καί 
άσκούμενα εκθύμως είς τό άλμα, τόν δρόμον καί τήν πάλην.

Ή οικία το& Όλυμπιονίκου Λούη κιΐται μικρόν πρός 
άνατολάς τής πλατείας,ήν εύκόλως εδρομεν,άφοϋ διήλθομεν 
μικρόν έκεϊθεν δρόμον- είναι πενιχρά διώροφος καί άπλου- 
στάτη, ούδέν ένέχουσα τό έξαιρετικόν. Περιέχει δέ δύο δω
μάτια κάτωθι καί δύο άνωθι. Άνελθόντες έν τφ άμα εδ- 
ρομεν τήν μητέρα του,τήν εξαδελφην του Σταυρούλα,ετέρους 
τινάς συγγενείς του και μερικούς έκ τών φελοπεριέργων 
ξένους.

Έκφράσαντες δέ τήν Ιπιθυμίαν μας, όπως ίδωμεν τόν 
Λοΰην,ή μάλλον ανεπτυγμένη,δεσποινίς Σταυρούλα μάς ώ- 
δήγησεν είς τό δεύτερον δωμάτιον,χρησιμεϋον ώς αίθουσα τής 
υποδοχής ένεκα τής ίκτάκτου καί αναγκαίας αυτής περιστά- 
σεως καί μάς παρεκάλεσε νά άναμείνωμεν ολίγον , διά νά 
στείλη νά τόν καλέσουν.

—Είναι εις τόν Σύλλογον, μάς είπεν, όπου είναι συνηγ- 
μένοι όλοι οί πρόκριτοι τοΰ χωρίου.

—- Είς ποιον Σύλλογον ; ήρώτησα.
—Τής Γυμναστικής, μάς άπήντησε καί πρόκειται ακρι

βώς σήμερον νά κάμουν τάς άρχαιρεσίας, άλλα φαίνεται δια
φωνούν ποιον νά βάλλουν ταμίαν.

— Ή δοζομανία μάς έκυρίευσε, διελογίσθην.
—Κάποιος ξυλέμπορος έπανέλαβεν ή δεσποινίςΣταυροΰλα. 

προσφέρει δωρεάν είς τόν Λούην.τήν ξυλείαν καί δι’ αύτό τό 
χωριό μας είναι άνω κάτω καί έγγράφουν καθ’ έκάστην 
μέλη καί καταγίνονται διά τόν Σύλλογον.

— Εύγε τους, εύγε τους, ύπέλαβεν μειδιώσα ή κυρία 
'Ολυμπίάς. Ένφ δέ ούτως συνωμιλώμεν άναμένοντες τον 
Λούην, έλάβομεν τήν εύκαιρίαν όφθαλμοφανώς νά ίξετά-' 
σωμεν πολλά αντικείμενα τού τέως ήμϊν αγνώστου καί ήδη 
παγκοσμίου χαίροντος φήμην συμπατριώτου μας τούτου.Δι’ 
απλού βλέμματος και δύο ερωτήσεων ,άντιλαμβάνεταί τις 

-τήν^άπλουστάτην καί περιεργοτάτην κάτάστασιν αύτοϋ.
Είναι 25 μόνον έτών ηαί ζή λιτώτάτα. Έχει πατέρα καί 

J

μητέρα πτωχότατους, έργατικωτάτους και τιμιωτάτου<> 
κατάγεται δέ ΐξ Αμαρουσίου καί εργάζεται επί μισθφ «U 
ξένα κτήματα. Είχεν αδελφόν μεγαλήτερον. νυμφευθέντα 
πολύ ώραίαν γυναίκα, δν πρό τινων χρόνων εφόνευσεν είς 
χωροφύλαξ, δστις είχεν άπόφασιν ν’ άποκτείνη έναν Άμ*-  
ρουσιώτην. Καιροφυλακτήσας, είδε έναν διερχόμενον, τόν 
έπυροβόλησεν εις τήν τύχην καί έφόνευσεν αύτόν έγκαταλι- 
πόντα ορφανόν κοράσιον, 13 έτών ήδη ηλικίας.Είχεν ομοίως 
αδελφήν, ήτις τρομάξασα έπί τή θέφ τοϋ φονευθέντος αδελ
φού της έγένετο αμέσως παραλυτική καί άπέθκνε πρό 3 
μηνών. Έχει και ετερον αδελφόν, δστις άπώλεσε τόν ο
φθαλμόν του διά πολύ περιέργου τρόπου. Μετέβη ποτέ είς 
οίκίαν τινα, όπου ίδίδετο χορός καί παρετήρει άπό οπήν 
τινα τής θύρας. Έννοήσαντες δ’ αύτόν οι έσωθεν διασκε- 
δάζοντες έφραξαν αίφνηίίως τήν οπήν διά τίνος ξύλου φε- 
ροντος είς τό άκρον άνημμένην ^ετσίναν, όπως τρομάξωσιν 
.αύτόν, αλλά τό πεπρωμένου συνετέλεσεν όπως τυφλωθή.

’Εχει πρός τούτοις καίάλλον αδελφόν χωλόν καί μονό
φθαλμου και τούτον. Ένφ ήτο ημέραν τινα είς τδ κυνή- 
γιον, έσκασε τό θπλον του κατά τήν εκπυρσοκρότησιν .καί 
ούτως έχασε τόν έναν οφθαλμόν καί τήν μίαν χεϊρα του. 
Είναι τέλος οικογένεια λίαν πολύπαθης καί αξιολύπητος 
ύφ’ όλας τάς επόψεις, ήδη μάλιστα, οτε περιεβλήθη μέ 
τοσαύτην δόξαν και τιμήν.

Κτηματικήν περιουσίαν ό Λούης δέν έχει, οι γονείς του 
μόνον έχουν ασήμαντα πράγματα καί αύτά καταχρεωμένα.

Εις τό δωμάτιον αύτό τής ύποδοχής δπερ στολίζεται άπό 
μίαν πενιχράν καί καθαράν ξυλίνην χωρικήν κλίνην, άπό ένα 
άπλούστατον παλαιόν καναπέ, άπό μίαν μικράν τράπεζαν, 
έφ’ ής λάμπουν τά δύο προσφερθέντα άργυρά κύπελλα καί 
έπί τοΰ τοίχου τό δωρηθέν αύτφ δίκανον οπλον ούδέν έξαι- 
ρετικόν παρατηρεί τις ή θαυμάζει ή τήν άπουσίαν τής τό
σον άπροσδοκήτως είσελθούσης ένταϋθα καί μηκέτι διαδη- 
λωθείσης νέας άλλ’άδηλου ετι τύχης τοϋ νέου ήμών Λούη, 
δστις δέν έβράδυνε νά προσέλθη είς τήν πρόσκλησίν μας.

Είναι νέος απλούς καί γνήσιος τύπος αληθούς συγχρόνου 
"Ελληνος χωρικού, κατ’ ούδέν μεταβληθέντος έκ τοϋ στρα
τιωτικού αύτοϋ βίου, έν φ ώς Ιπληροφορήήημεν εΰδοκίμως έπί 
διετίαν ύπηρέτησεν. Ώς φαίνεται, μόνον έχρησιμοποίησε τάς 
εντυπώσεις τού πολυτάραχου κοινωνικού βίου καί ούδένπλέον. 
Ό Λούης ούδόλως μετέβαλε τήν χωρικήν αύτοϋ ιδιότητα 
καί τόν χαρακτήρα.

Μειδιών και χαρίεις είσελθών μετά δύο συγχωρίων του 
φίλων, μάς έθλιψε πάντων τάς χεϊρας ώς παλαιά τις γνω
ριμία καί εκάθησε πλησίον μου.

— "Ωστε καταρτίζετε γυμναστικόν Σύλλογον ένταϋθα; 
τφ λέγω αμέσως.

— Μάλιστα, μοί άπαντά άφού είχον τήν καλοσύνην νά 
μάς δώσουν τήν ξυλείαν καί άφοϋ ολοι μας θέλομεν νά μά- 
θωμεν γυμναστικήν.

— Ωραία*  δέν μοί λέγεις, σε παρακαλώ, ήθελα μερικάς 
πληροφορίας, διότι πολλοί έγραψαν άνακριβή πράγματα.

— Μάλιστα, εύχάρίστως, και έγώ είδον είς τάς έφημε- 
ρίδας πολλά φαντασιώδη.

— Εις πόσην ώραν έκαμες τόν Μαραθώνειον δρόμον ;
— Κατά τό ώρολόγιον τοΰ κ. Διαμαντοπούλου, άκριβώς 

εις δύο καί 53 λεπτά, άλλά πώς ή έπιτροπή προσέθεσε 5 
λεπτά καί έγώ άπορώ.

— Ό Βασιλάκος μετά πόσα λεπτά έφθασε ;
— Μετά οκτώ λεπτά, ώς νομίζω.
— Έφαγες τίποτε καθ’ όδόν; έσταμάτησες διόλου;
—Είς δύο μόνον μέρη έσταμάτησα είς τόπόδι καί έπηρα 

ίν αύγό καί άπό ένα ποτήρι κρασί, άλλά χωρίς νά μείνω 
ούτε έ'να λεπτόν διά νά μή χάσω δρόμον. -

— Είναι άληθές ότι έμετάλαβες πριν κινήσης;
—Όχι, δέν είναι άληθές 8,τι έγραψαν, ούτε ότι ή μή- 

τηρ μου έκλείσθη είς τήν έκκλησίαν καί προσηύχετο δι'έμένα.
— Μά πώς παρεκινήθης καί άπεφάσισες νά λάβγς μέ-
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ρος είς τόν μαραθώνιον δρόμον; σέ ήνάγκασαν άλλοι ; είχες 
πεποίθησιν είς τάς δυνάμεις σου ; ησο γυμνασμένος; έγνώ- 
ρίζες τόν δρόμον ;

— Τίποτε άπ’ αύτά, κύριε Πρίντεζη, ούτε γυμνάσια 
έκαμα ποτέ, ούτε τόν δρόμον έγνώριζα, μία φορά μόνον 
έπήγα κυνήγι ?ως έκεϊ.

— Μά πώς τότε άπεφάσισες νά λάβης μέρος ;
— Έτσι άπό γούστο καί τίποτε άλλο.
— Ψέμματα, κύριε Πρίντεζη, έδώ δέν θέλει νά ιϊπη τήν 

αλήθειαν, διέκοψεν ή έξαδέλφη του μεσολαβούσα, νά σάς 
το είπω εγώ. Άπό φιλοτιμία τό έκαμε διά νά μή νικήσουν 
οί ξένοι εις τόν δρόμον καί διότι είδεν, ότι οί άλλοι Άμα- 
ρουσιώται δέν θά τόν έβγαζαν πέρα.

— Καί τί είπατε σεις, όταν τό άπεφάσισε, ώς καί οΐ 
γονείς του, δέν τόν έλυπήθητε μήπωςπάθη;

— Διόλου κανείς, ούτε έπήραμεν τό πράγμα μέ σπου- 
δαιότητα τοιαύτην.

— Καί πότε έμάθατε τήν νίκην έδώ είς τό Μαρούσι;
— Μόλις έφθανεν είς τό Στάδιον δ Λούης ή είδησις ήλ· 

θεν έδώ πρώτον μέ τό τηλέφωνον τοϋ σιδηροδρόμου. Έγώ 
ήμουν είς τό Στάδιον καί όταν τόν είδον νά είσέλθη πρώτος 
έφώναξα, «Λούη,Λούη», άλλα πού νά μέ άκούση αύτός μέ 
έκεϊνο τόν αλαλαγμό τοϋ κόσμου, ήτο σάν άφηρημένος.

— Δέν μοΰ λέγεις, Λούη,'είσαι άρραβωνισμένος; ήρώ*  
τησε τότε ή κυρία ’Ολυμπίάς, διότι ό κόσμος πολλά λέγει.

— Αύτο μοΰ έλειπεν, υστέρα άπό τόσα βάρη όπου έχω, 
άπήντησεν, καί γονείς ηλικιωμένους. Ούτε τό έσκέφθην.

— Αίσθάνεσαι ήδη βλάβην τινά είς τό σώμα ;
— Όχι, τίποτε, είμαι όπως καί πριν.
— Διατί δμιλεϊς με δυσκολίαν ;
— Φυσικό μου είνε, πάντοτε έστι ήμουν.
— Καί τά δώρά σου δυνάμεθα νατά ίδωμεν; ήρώτησεν 

ή σύζυγός μου ;
— Μάλιστα, ευχαρίστως·, Ιδού, αύτό τό δώρον είναι τό 

κύπελλον τοΰ κ. Μπρεάλ, είπεν άνοίξας μικρόν κυτίον.
— Ώραιον, είπεν ή κυρία ’Ολυμπίάς, καί έχει αρχαιο

λογικήν τινα άξίαν. Τόν κ. Μπρεάλ έγνώρισα είς Παρισίους 
καί είναι ήδη ακαδημαϊκός νομίζω καί πρέπει νά τόν ευ
χαρίστησην δι’ έπιστολής σας.

— Αύτό είναι τό κύπελλον τοϋ κ. Σίδνεϋ, αύτό τό όπλον 
τοΰ κ. Σούτσου, αύτό τό ώρολόγιον τής κυρίας, δέν ενθυ
μούμαι τό όνομά της, αύτό τό ^εβόλβερ τοΰ κ. Μαυρομι- 
χάλη, αύτό τό ώρολόγιον τοϋ κ. Βαλσαμίδη, Ιδού ή |απτι- 
κή μηχανή τοϋ κ Σίγγερ, αύτή ή άλυσσος τοϋ κ. Κυπα- 
ρίσση, το δακτυλίδιον τοΰ κ. Τσιβανοπούλου, τό άρχαιολο- 
γικόν άγγεϊον τού κ. Λάμπρου, τό άσημένιο παγούρι τής 
κυρίας Μπαγμέτιεφ, κλπ, έξηκολούθησεν ό Λούης δεικνύων 
ήμϊν τά δωρηθέντα αύτά αντικείμενα είς άνάμνησιν τής 
λαμπράς νίκης του.

— Είσαι ευχαριστημένος άπό τήν έκδήλωσιν αύτήν τοΰ 
κόσμου ; ήρώτησα. αύτόν.

— Πολύ, μολονότι έξετέλεσα τό καθήκον μου ώς Έλλην.
Τότε έκομίσθη ήμϊν δίσκος με κονιάκ καί άφού τφ ηύ· 

χήθημεν αίσίαν τήν έπισφράγισιν τής νίκης του-
— Ο κ. Σκυλίτσης, ήρώτησα, είναι άληθές, οτι σοί 

προετεινε τήν άγοράν κτήματος έν Άμαρουσίφ ;
— Ναί, είς τό ξενοδοχεϊον τής Μ. Βρέττανίας, άλλά 

δέν εμαθον εκτοτε τίποτε.
— Ό δέ κ. Συγγρός ; τί έδήλωσεν ;
·— Τίποτε δέν γνωρίζω.
— Έπεθύμεις τήν δωρεάν κτήματος ;
Ο Λούης δέν άπήντησεν, άλλά ή μήτηρ του ύπέλαβεν
— Μακάρι νά έγίνετο, παιδί μου, διότι ύστερα άπό τό- 

σας δόξας καί τραπέζια βασιλικά καί επισκέψεις κάθε μέρα 
b Σ κύρος μου δέν ε'χει δρεξι νά δούλεψη σέ μεροκάματο.

Έχει δίκαιον, ή δόξα είναι άδυναμία εις τόν άν
θρωπον καί πρέπει νά άναπαυθ,ή. Ό θεός δέ τού εδωκεν ήδη 
τήν αμοιβήν τής έργασίας καί ε’χετε υπομονήν.

— Μακάρι, παιδί μου.
— Καί δέν σοί έπρότεινι κανείς, Λούη, τί κτήμα θέλεες 

νά σοϋ αγοράσουν ; Έχεις κάμει τήν έκλογήν σου, ^ον σέ 
έρωτήσουν ; ποΰ προτιμάς έδώ ; ή...

— Έκτοτε κανείς δέν μοί είπε τίποτε, ούτε έκαμα έγώ
καμμίαν έκλογήν, άλλά δν έχουν τήν εύχαρίστηαιν τότε θά 
τούς είπω.Έγώ όμως έδώ έπιθυμώ νά ζήσω, είς τόν τόπον 
αύτόν όπου έτιμήθην. ,

Άφού δέ ειπομεν ετι άρκετά, άπεχαιρετήσαμεν τήν-· 
άπλοϊκωτάτην καί ελληνοπρεπή ταύτην ένδοξον οικογένεια'*  
και άπήλθομεν. Φ. Πρέντσζηφ /

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΟΛΙΤΟΥ
Έκ Πειραιώς.
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X«rpe γλυκέ μου Μάϊε, 
Μήν τής ζωής, τών πόθων, 
τί^ς αύρας καί τοϋ έρωτος, 
τοΰ μύρου καί τής δρόαου.

Τό ρόδον ιδού εύχαρι, * 
πανέρυθρον σκορπίζει ' 
τήν χάριν του ... ό ήγεμών 
τών έπί γής άνθέων.

Ή αηδών χαρίεσοα 
εις ύψη πτερυγίζει, 
καί τήν γλυκεΓαν της φωνήν 

ή αύρα τήν λαμβάνει.
Τήν φέρει είς τούς πάσχοντας 

θνητούς, ν’ανακούφιση 
τόν πόνον τής καρδίας των, 
τό νόσημα τό φλέγον.

Tfjc Αφροδίτης ό υιός 
ιδού ! τούς πάντας σκώπτων, 
διά τοΰ οξέος βέλους του 
καιρίως τραυματίζει :

Πληγήν ανοίγει ό άπονος 
είς άπαλάς καρδίας 
καί καθιστά φεϋ ί δυστυχείς, 

υπάρξεις πριν γελώσας.
Σύ επουλώνεις Μάϊε 

τό τραΰμα τής αγάπης, 
όπερ πικρόν .... άλλα γλυκύ 

όπόταν σύ θελήσης !

ΧαΤρε ω Μάϊε γλυκέ, 
ή δρ’όσος σου ευφραίνει 
ή πρωϊνή τά πρόσωπα 
Παρθένων άβροτάτων:

Κ’ έρυθριδ ή όψις των, 
τό στήθος έξογκοΰται, 
κ’ ή μυροβόλος αύρα σου 
τήμ χάριν της σκορπίζει.

θωπεύει τ’ άλαβάοτρινα 
τετορνευμένα στήθη, 
καί πλήσσει, πλήσσει τούς μαστούς 
τού: γραφικούς εκείνους.

Πλήρης αίδοΰς ό ζέφυρος 
φίλε! τάς κορασίδας 
καί τούς πυκνούς πλοκάμους των 
απλών’ είς ώμους θείους.

Τάς διαφανείς έσθήτας των 
τάς άπαλάς έκείνας 
ύψοϊ . . . καί τότε έμπνευσις 
καί Μοϋσ’ άπολιθοΰνται
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8 Η ΦΥΕΙΣ

Χαΐρε γλυκέ μου Μάϊε
Μήν τής ίωής, τδν πόθων 

* τής αορβς και τοΰ έρωτος 
τοΰ μύρου καί τής δρόοου.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΚΛΟΠΗ

Είμαι φίλη άνθυλλίων
Κλέητρια ιδίως ίων : 

Όταν μέ τάς κάλνκάς των
Καί τάς όψεις τάς γλανκάς των 
Μ’ άτενίζωσιφαιδρά, 
Φλέγονται οί δάκτυλοί μου
Καί Α ηρδς αύτά όρμά μου 
Διεγείρεται μεγάλως· 
"Ας κρατάται τότε άλλος 
Έμηροσθεν είς τόσον κάλλός· 
Κλέητρια όρμώ έξάλλως 
Έγώ ίων τρομερά

Meraypatnc ex tStr efy: 'liar: κιμη-τσικ Xar—X£r.

γνώμη*  τοΰ κ. Jules Simon ε’ιπόντος,βη ή Έφημ.ερις «'«ναι 
ή ίστΛισρ4νη χρίσις όλων τών χαρίτων χαί όλων τών κε
ραυνών τοΰ πνεύματος».

Διά τόν Παρισινόν έν γέvet είναι ίν τών άναγχαιοτάτων 
περιττών πραγμάτων χαι άντιχείμενον ανίας ή τέρψεως,σύρε- 
φώνως ή οΰ της γνώμης του».

Διά τόνχ. ’Ιωσήφ Prud’homme «είναι ή όγδόη πλη
γή τής Αίγυπτου, λησμονηθεισα ΰπο τοΰ Μωΰσέως».

Καί τέλος οιά τόν μιχροπραγματευτήν «είναι μέσον νά 
χερδίζη τόν άρτον του, άπατων πλέον ή ήττον τό χοινον 
περί τής ποιότητος τοΰ πωλουμένου έμπορεύματος».

Συμπλήρωσές της «φύσεως».
Ή έφημερίς διά τήν Ελλάδα είναι ή τέταρτη δΰναμις τής 

Διοιχήσεως. Είναι τό passa-tempo τών χηφήνων. Είναι ό 
όδηγός τής πολιτικής.Είναι ό άστήρ τών αγραμμάτων.Είναι 
τό οηλητήριον τών χαμερπών. Είναι τό άσυλον τών Αδυ
νάτων. Είναι ό χαθρέπτης τής φιλολογίας. Είναι ή έπιδει- 
ξις τοΰ πνεύματος. Είναι ή πρόοδος τοΰ τόπου. -Είναι τό 
απαραίτητον σύν τφ καφφέ καί σιγάρφ στοιχειον τοΰ 'Ρω- 
μηοΰτοΰ άρεσκομένου εις τό Dolce far niente. -·.
, ,, „ „ ,, . "ίί-^ » [

ΤΙ iiH ΠΡΕΚΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΑΜΕ» EIS ΠΟΑΤΜΙΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ...

ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΗ ΒΕΡΗΑΡΔΑΚΗΗ

- Τής «Βΐκάσίαε» 'χλβινβ άοιδε χαί λιγάφθογγε, χαίρε I 
Πόσον ή λύρα ή,σή χαταχηλει ή τερπνή ί

Πόσον: παλμούς διεγείρει μυχίους ή μάγος «Μερόπή» !t · έ 
Τής διάνοιας σου, ναί, έργον αυτή ύψηλόν,

Πόσον τό πνεύμα -ήμώ», πλήρης χάλλους έξοχου μαγεύει
Καί τήν χαρδίαν μας, άχ, πόσον άδρδ; συγκινιι !

Αίσθημα ποιον κατείχε βαθύ τήν ψυχήν σου, ώραΐον, 
—Θλίψεις και στόνοι ψυχής όδυνομένης μητρός I . . .—

Δάκρυα πόσα ή Μοΰσά σου ϊχλαυσεν άφθονα, όταν
Πάθος τοσούτω δεινόν, έδραματούργεις δεινώς . ..

Τοΰ εθνικού ήμών δράματος ποιον τό θέμα νά είνε
Ή «Ευφροσύνη?*  σου πώς, δέν μαρτυρεί έπαρκώς ; . . .

Τής πολυδόξου σου «Φαύστας» εκείνης όποιον τό σθένος I 
"Ύψος χαί κάλλος δμοΰ αυτή λαμπρώς συνενοΓ.

. Τήν φαντασίαν ήμών δδηγεΐ ώς άστήρ φωτοβόλος 
Εις παρελθόντα, μαχρά «τη κλεινής εποχής . . .

Χάρις παντού νοερά άγλαίζει τά έργα σου πάντα, 
Τέχνη προσέτι αύτά περιχοσμεΐ πρό παντός.

Όθεν δ τίτλος εις σε δέν άρμόζει: Τής νίας 'Βλλάβος 
'Εξοχος, μέγας, «λυτός καί έθνικό^ποίητής ! . . ;

’Αλέξανδρος Γ.ΓεακουμΙθης-

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ;

Είς την έρώτησιν ταύτην ή συνάδελφος « ’Επιθεώρησις 
τών Γραφικών Τεχνών» εδωχε τήν ακόλουθον άπάντησιν.

«Διάταλεξικά συμπεριλαμβανομένου χαι τοΰ τής ’Ακα
δημίας «είναι φύλλον περιοδικόν ή ήμιρήσιον τό όποιον γνω
στοποιεί είς τό κοινόν τά πολιτικά, έπιστημονιχά, τεχνικά 
καί φιλολογικά νέα, άπομνημονεΰον έκάστοτε ο,τι γίνεται ή 
έγένετο.

Διά τούς φιλολόγους «είναι τό έγγραφον βήμα τό όποιον 
τοΐς επιτρέπει νά θέτωσι τά έργα των υπό τά όμματα τοΰ 
μεγάλου κοινοΰ»,. χαι δπερ πληρέστατα δικαιολογεί τήν

Μή βιάζετε παιδίον ή γέροντα νά βαδίζωσι πολύ ταχέως, άλλ’ α
φήσατε μάλλον αυτούς εις τά ίδια βήματά των.

Μή δίδετε αύτοις ούτε πολύ θερμά ρευστά ούτε πολύ ψυχρά.
Μή καλύπτετε αυτούς μέ [Ψυχρά σκέπασματα.
Μή φωνάζετε πολύ εις τό ους αντω^ούτε νά προξενήτε θόρυβον 

και·κρότον δυνάμενον νά τούς κάμουν νά’βχϊρτώσι. ' 
. .Μή κινείτε παιδίον ή γέροντα ζωηρώς, ούτε ν’ αναγκάζετε, αυτούς 
ναπηδώσι

Μή λούετε τάς κεφαλάς αύτών ού'τε νά καλύπτετε τά ωτά των 
δι’ύδατος. -

Μή δίδετε αύτοις οξέα, πικρά ή άλατοΰχα αντικείμενα πρός γεΰσιν.
Μή παρουσιάζετε προ αύτών ζωηρόν φώς. ·

Μή γαργαλίζετε αύτούς..
’Απομακρύνατε τέλος άπ’ αύτών παν σκληρόν άντιχείμενον, διότι 

τό παιδίον .και δ γέρων δμοιάζουσι πρός άνθος, τό όποιον δποταν μεν 
είνε βολβός,ή ελάχιστη αφή τό μαραίνει,δποταν δέ πέταλον κεκλιμένου 
ή ελάχιστη πνοή τό καταρρίπτει- Kptf·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1. Αίνιγμα
Μέ έχεις εις τάς χεΐράς σου, μέ βλέπεις μέ ήξεύρεις. 

Άλλ’ άν κυττάξης τι κρατεΓς, αδύνατον νά μ’ ευρης. 
Μέ κόπτεις άπαξ, δίς καί τρις, αιώνια μέ δρέπεις, 
Άλλ*  ώς τής Ύδρας κεφαλή, ν’ άναγεννώμαι βλέπεις. 
Χριστός 8έν είμαι, άλλ’ έάν μέ αποκεφαλιστή, 
θά σκοτισθή δ ουρανός, ή γή καί δλ’ ή χτίσις.

2. Αίνιγμα
Παράδοξος ή φύσκ μου !. Δέν είμαι πυρ χαί καίω. 

Δέν είμαι ούτε όφθαλμός, χαί ώς έχεΐνος κλαίω. 
Δεν είμαι ναΰς χαί ναυαγώ, δσάκις όέν προσέχω. 
Δέν είμαι ούτε θάλασσα χαί τρικυμίας έχω. 
Δέν έχω στόμα χαί συχνά στενάζω χαί γογγύζω. 
Πτερά δέν έχω χ’ εύχαρις πολλάκις πτερυγίζω. 
Σκιρτώ, γελώ, άλλ’ «ν ειρκτή βλέπω ευθύς πώς είμαι ί 
Μή μέ ζητής πολύ μακράν αριστερά σου κείμαι

3. Αίνιγμα
Είμαι άκρα Γής γνωστή σου 
Πλήν άλλάσσεται ή δψις 
Άν τό πρώτον μ’άποκόψης 
Καί είς τά άνθη θά με εύρη 
Καί τό στόμα καί ή ρίς σου.

Α ...


