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Ή παρούσα είχών ε!νε ή 
τοϋ ενδόξου όρους Όλυμπου 
ίποψις.Και νϋν μέν ποιμένες 
τινές ή άσημοι περίοικοι, ώς 
βλέπει δ θεατής, προσπελά- 
ζουσι τδν "Ολυμπον, άλλα 
τίς δεν γνωρίζει τδ ένδοξον 
αύτοϋ παρελθόν καί την Ιστο
ρίαν; ών ένεκα τδν παρουσία- 
ζομεν τοΐς φίλοις άναγνώ- 
σταις χαί άναγνωστρίαις της 
«Φύσεως» ; Ό Όλυμπος, 
κείμενος μεταξύ τής Θεσσα
λίας και Μακεδονίας, ήτοι 
ίν τφ μέσερ τής μεγάλης 
'Ελλάδος ή μάλλον, κατά 
τάς ιδέας τών άρχαίωνΈλ- 
λήνων, ίν τφ κέντρφ τοϋ 
γνωστού τότε κόσμου,ύπήρ- 
ξεν ή κατοικία των θεών 
τών ενδόξων ημών προγόνων.

Έπί τοϋ Όλυμπου, τοϋ 
δποίου ή ύψηλή κορυφή άνερ- 
χεται ιίσδύουσα είς τδν Ού- 
ρανδν καί εκτεινόμενη υπέρ 
τά νέφη,εΐχον οί θεοί τδ ύπό 
τοϋ Ήφαιστου οίκοδομηθίν 
άνάκτορον καί έχαιρον ίπί 
τή ευδαιμονία αύτών, ούχί 
όμως χωρίς αύτη νά ταράσ» 
σηται ίνίοτε ύπό παθών καί 
ιρίδων καί φατριασμών. Α
νέφελος αιθρία εκτείνεται υ
πέρ αυτούς*  ίκεε ούδε'ις άνε
μος πνέει, ουδόλως πίπτει 
βροχή καί χιών.Είς τήν ύψί- 
στην δί κορυφήν τοΰ Όλυμ
που, τοΰ και xoJvdetpddoc,' 
ήτοι πο^υ^ά^άβΐ’,ύπδ τοΰ'Ο
μήρου καλούμενου,ίστατο τό 

, άνάκτορον τοϋ ύπερτάτου 
τών θεών .Διός,δπουοί θεοί, 
(Mjixioi διά τούτο καλού- 

" μενοι, ού μόνον συνεσκέπτον» 
το καί διηυθέτουν τα .τοΰ 
κόσμου, άλλα χαί ευωχούν
το, τής Ήβης,ήτόι τής αί- 
ωνίας νεόΫητος, καί τοϋ Γα- 
νυμήδους, ήτοι τού Ιδεατού 

? κάλλοΟΙ, ύπηρετούντβν aijsS^.. 
τούς,ήτοι παρατιθεμίνωναύ*̂^  
τοΐς τήν άμόροσίατ κα'ι 
rixtof,τούτίστι τά θεία .
σματα καί ποτά. Γ
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Πλήν χαι πόσοι ήρωες τής .'Ελληνικής Ιστορίας τών νιω- 
τέρων χρόνων δέν ένεθουσιάσθη®αν διατρίβοντες «ίς τάς πτυ- 
χάς του θείου τούτου οϊκητηρίου-καί Siv ίχολεμησαν ένδόξως, 
καταστρέψοντες στίφη βαρβάρων, μαστισάντων τάς περί 
αυτόν πολυτλήμονας ταύτας χώρας I . . . Όπόσάς όντως 
αναμνήσεις δέν διεγείρ» ήμΐν τοις άπογόνοις αύτών , . . 
προβωποποιησάντων τόν γηραιόν Όλυμπον, εΐπόντα τφ 
έναντι αύτοΰ όρη Κισσάβφ (Όαση):

« ’Εγώμ'ό γίρωςΌΛν/ιπος, ’ς τόν'χώφον ζαχοΜ(ώτος·»
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ΠΕΡ< ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ( 
KM ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
(Έχ τών τοΰ Καμίλ. Φλαμμαρίιονος)

Περί τής φύσεως τοϋ φωτός πρό χιλιάδων ετών έγένον- 
το έρευναι καί συζητήσεις παρά τών σοφωτέρων. Οί μέν 
άρχάιοι ίπίστευον δτι ακτίνες, έζακοντιζόμεναι έκ τών βλεμ
μάτων ήμών καί διευθυνόμεναι πρός τά αντικείμενα, κα- 
τελάμβανον αυτά καί μακράν όντα. Ό Νεύτων ΐσχεπτετο 
άπεναντίας, ότι τά αντικείμενα άσέπεμπον μόρια φωτεινά, 
άτινα διαπερώντα τό διάστημα έφθανον και μέχρι τόΰ ο
φθαλμού καί έπληττον τόν αμφιβληστροειδή αύτοϋ χιτώνα. 
Ό Γιοΰγκος καί ό Φρέσνελος έδειξαν ακολούθως, ότι τά' 

, φωτινά σώματα ουδόν υλικόν μόριο» άποπέμπουσιν,άλλά τι· 
θεϊσιν είς τρομώδη κίνησιν περικυκλοδντι πάντα ταΰτα ξυ
στόν, ώς ό κώδων τίθησιν είς τρομώδη κίνησιν τδν αέρα, 
δπερ ώδήγησεν ακολούθως τούς σοφούς νά φαντασθώσιν, ώς 
άναπόφευκτον είς τήν διάδοσιν τοΰ φωτός, τήν δπαρξιν |ευ- 
στοΰ τίνος αβαρούς χαί λεπτεπίλεπτου, τοΰ αίθΐροζ, διακε- 
χυμένου είς άπαν τό αχανές διάστημα, καί ούτως ίθηκαν 
τάς αληθείς βάσεις τής περί τοΰ φωτός θεωρίας, ήτις έξηγιΓ 

σαφώς τά φαινόμενα τοΰ περί ήμάς κόσμου.
Ώς δ*  έπί έπιφανείας τίνος ύδατίνηε, ύπό λίθου χτυ- 

πηθείσης, τά χυχλιχά κύματα διαδέχονται άλληλα κι
νούμενα άπό τοΰ σημείου, όπου τό ύδωρ ίκτυπήθη, είς τή*  
περιφέρειαν, οότως ό άήρ-συμπυκνοΰται καί διαστέλεται 
είς σφαιρικά κύματα περί τήν διαπασών, ήτις άντηχεί, 
ουτω καί ό αίθήρ, ό πληρών τό άχανές, δοκιμάζει σφαιρι
κούς καί άλληλοδιαδόχως κυματισμούς, παραγομένους περί 
έκαστον φωτιχόν σώμα. Καί οΐ μέν τοΰ όδατος κυματισμοί 
μεταδίδονται βραδέως, ώστε ό οφθαλμός παρακολουθεί ευ
κόλως τήν «ίνησίν των, οΐ δέ τοΰ άέρος μεταδίδονται μέ 
ταχύτητα 340 περίπου μέτρων κατά δευτερόλεπτον, ποι- 
κιλομένην κατά τήν θερμοκρασίαν καί τήν πυκνότητα τής 
ατμόσφαιρας. Οΐ δέ τοϋ αίθέρος κυματισμοί διαπερώσι τό 
άχανές διάστημα μέ τήν καταπληκτική*  τυχύτητα 75,000 
λευγών (4) κατά δευτερόλεπτο* . Είνε δμως ακατάληπτο*  
τινι τρόπφ, άφ_· ού έκαστον τών σωμάτων τοΰ χάους, ήτοι 
έκαστον τών φωτεινών άστέρων είνε πηγή καί κέντρον στα
θερών διακυμάνσεων, aifrtffy χατά τό αχατ'ίζ 3ιασταυροντ~ 
ται αχαταπαύστίύς, ουδέποτε μίγνυνται ουδέ ' συγχέονται 
άμοιβαίως. * ■

Ή ταχύτης τοΰ φωτός έγνώσθη πρό δύο αίώνων περίπου 
ή πρώτη δ ’ άφορμή τής άναχαλύψεως τής ταχύτητος εϊόθή 
ΐχ τών έκλείψεων τώ*'4  δορυφόρων τοΰΔιός, οϊτινες διέρχον
ται καθ’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα τήν σκιάν, ήν ό 
πλα*ήτης--αχηματίζει  όπισθεν του, ώς ή Σελήνη ποιεί πρός 
ήμάς.ϋ (αλείψεις. άΐύτάι τών δορυφόρων τοΰ Διός είσι 
πρόσφοροι πρός χαταμέτρησιν τών μηχών τών θαλασσών, 
.χαί άπο :τή< ΐποχής Λουδοβίκου τοΰ ΪΔ’ κατιστρώθη®**  
.πίνακες τής περιόδου αύτών. Πλή*  μετ’ ολίγον παρετηρήθή,

Υ» ——-—— — ■
.(1) Μία γαλλιχψ λεύγα ίαουται μί 4,000 μέτρα, "ύστε 75,000 

ίσοϋται μέ 300,000,000 μίτρα, ή 300,000 χιλιόμετρα.

ότι αί εκλείψεις αύται δέν Ιπανήρχοντο κανονικός· διότι 
ένίοτε μέν συνέβαινον πρό τής ώρισμένης ώρας, ενίοτε δέ 

μετ’ αύτήν. Καίτοι δέ διόρθωσαν τούς πίνακας, όμως δέν 
κατόρθωσαν άκρίβειαν.

Οΐ κλασσικοί αστρονόμοι Κασσίνηί, Φο»τενέλλη< χαί 
Χούχης ματαίως έζήτη«α».τή*  έξήγηαιν, άποποιούμενοι νά 
παραδεχθώσιν, ότι τό φώς, ού ή ακτινοβολία έθεωρή'θη αεί
ποτε ακαριαία, διανύει χρόνον τινα, ϊνα διέλθη Ικ τον Αιός 
είς τήν Γήν, Τότε σπουδαστής τις τής φύσεως, Όλαιος 
Ρωήμν,ρος (Olaiis Roemer) καλούμενος, νέος δανός, έν τφ 
άστεροσκοπείφ τών Παρισίων ασχολούμενος, ήρχισε νά συ? 
ζητή ΐλευθερως περί πασών τούτων τών παρατηρήσεων και 
άπέδειξε προφανώς κατά τό 1885, οτι αί έκλείψεις δρώνται 
βραδύτερον μέν όταν ή Γή εύρίσχηται μακρύτερον τοϋ Διός, 
ταχύτερον δέ όταν αότη εύρίσχηται πλησιέστερον αύτοΰ,- 
κατά διαφοράν 22 πρώτων λεπτών. Επειδή δέ οι πλανή
ται Γή καί Ζεύς, περιφερόμενοι περί τόν Ήλιον συμβαίνει 
ενίοτε μέν νά κήνται άμφότεροι πρός τό αυτό μέρος τοΰ 
Ήλίου, ήτοι χίϊνται κατά σειράν Ήλιος, Γή, Ζεύς, και 
τότε δ'Ζεύς εύρίσχεται έγγύτερον τής Γής, ένίοτε δέ νά 
κήνται κατ’ αντίθετον θέσιν τοΰ Ήλίου, ήτοι χεϊνται κατά 
σειράν Γή, Ήλιος, Ζεύς, χαι τότε δ Ζεύς εύρίσχεται άπώ- 
τερον τής γής, χαί επειδή είς μέν τήν πρώτη*  περίπτωσιν 
ή έχλειψις δράται ταχύτερον είς δέ την δευτέραν βραδύτερον, 
ίπεται, ότι ή δαφορά τών έχλείψεων προκύπτει έκ τής 
άποστάσεως, ήν τό φώς διανύει, όπως έλθη είς ήμάς- Το 
πείραμα τού Ρωημήρου έπανελήφθη, ίπηλήθιυσε τήν ύπό- 
θεσιν και έτελειοποιήθη, καί πρό πολλοΰ αί προρρήσεις τών I 
έκλείψεων έσημειώθησαν, υπολογιζόμενης καί τής ποικιλίας 
τής άποστάσεως τής Γής άπό τοΰ Διός.

Τό δέ φαινόμενον τής διαδοχικής διαδόσεως τοΰ φωτός έξη- 
κριβώθη τό 1727 ύπό τοΰ ίγγλοσ αστρονόμου Βράδλεΰ εν · 
τή περί «ντροπής τοΰ ^ωτό< άνακαλύψει του, ήτοι τής 
φαινομίνης χινήσεως τών άστέρων, ένεκα τής μεταθέσεως 
τής Γής περί τόν Ήλιον. Ή κίνησις δ*  αυτή, ήτες έχει 
εύρος 40 δευτερολέπτων καί ήμίσεως, δεικνύει ήμΐ*>  δτι ή 
ταχύτνχ του φωτός είνε μεγαλειτερα η ή ταχύτης τής κι- 
νήσεως τής Γής, καί 8τι τό φώς τοΰ Ήλίου οφείλει νά δια·*  
νυιρ 8 πρώτα λεπτά και 13 δεύτερα όπως ελθ$ είς τήν Γήν, ’ 
καίτοε αΰτη άπέχη 148 εκατομμύρια χιλιομέτρων. Πολ- 
λάκις δ’ίκτοτε καί κατά τό 1849, τό 1850, τό 1874 κχΐ 
πρό ολίγων έτών έπανελήφθη«αν τά πειράματα καί έ*  Ου- 
ρανφ χαί Ιν Γή ύπό διαφόρων σοφών χαί άπιδείχθη το αΰ· . 
τό, οτι τό φώς τοΰ Ήλίου φθάνει εις την Γήν ε’ις 8 πρώτα 

καί 13 δεύτερα λεπτά. . _ ,.
Όθεν, 8τε μέν βλέπομε*  έκρηξίν τινα παρουσιαζομένην 

εις τόν ήλιακόν δίσκον η Υύρον, πρέπει νά γινώσκωμεν, ότι 
αδτη πρό 8’ 13”είχ< συμβή· Srt δε βλέπομε*  δορυφόρον τινά 
τοΰ Διός, άπολύντα τό φώς του, δέον νά έννοώμεν, ότι τό 
άπώλεσε πρό 34 τουλάχιστον λεπτών καί ότι θεωρούμε*  
τόν Ποσειδώνα, -τόν βλεπόμίν όποιος ήτο πρό τεσσάρων | 
ωρών. Τέλος δέ όταν ατενίζομε*  είς αστέρα Τινά, τόν βλέ- ' 
πομεν ούχί όποιος είνε ήδη, άλλ’ όποιος ήτο καθ’ ήν στιγ- , 
μή*  άνεχώρησεν ή φωτεινή αύτοΰ άκτίς, ή πρός ήμάς Ιλ- \ 
θοΰσα, δηλαδή πρό 4 μέν έτών αν έρχεται ίκ τοϋ πλησιε- 
στίρου άπλαιόΰς άστέρος, πρό & δέ ίτών, πρό 8, πρό 10, 
πρό 50,πρό 100, προ 1000 προ 10,000, έάν είρχηται έξ 
άναλόγων άποστημάτων. 'Ομοίως οφθαλμός τις έξοχος, τε
θειμένος είς τάς διαδοχικάς ταύτας αποστάσεις, θά έβλεπε 
τήν Γήν, μετά 4 έτη,, μετά 6, μετά 8, μετά 10 μετά 
50 μετά 100 τήν άπόστασιν.

Τοιαύτη είνε ή διηνεκής μεταβίβασις τοΰ φωτός. Ήδη δε 
άς ίξετάσωμεν πώς τό· φώς τοΰτο παράγεται ix τοΰ Ήλίου. 
Παρατηρήσωμεν ίν πρώτοις, ότι τό ίστρον'τοΰτο άκτινο· 
βόλοΰν πέμπει ήμΐν σύν τφ φωτί καί θερμότητα, καί ότι 
συχνότατα γίνεται κράμα τών αχτίνων τών δύο ειδών. Ή 
χαθημιρινή πείρα μάς διδάσκει έπίσηί, ότι ή θερμότης ή 
υψωμένη είς τινα βαθμόν προκύπτει έκ τού φωτός. Ά-

φ’ έτέρου γννωζίζομεν,δτι ή θερμότηί είνε είδος χινήσεως και 
ούδέν έτερο*'  τουτέστι: ή xlr^jou; τών μορίων sr ταχιΐ χαΛ- 

sirs θερμότης. παραχοΛονόονσα τ^ν τον ^ωτός' Ίτότί έάν 
χτυπήσωμε*  ίπέ τεμαχίου σιδήρου, ή μυώδης κί*ησ<«  τού 
βραχίονας ήμών μεταδίδεται είς τά μόρια τοΰ σιδήρου διά 
χινήσεως άδιοράτου, χαί ή αδιόρατος αυτή κίνησις καλιϊτσι 

ή τριβή δε πράγματός τίνος παράγει θερμό
τητα. — Άλλά καί τόφώς είνε ίπίσηςπαλμώδης T‘{ xivn’H· 

Ύλη δέ στερά, κατά τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως, 
ήν τή αποδίδομε*,  δέν υπάρχει*  διότι καί είς τά πυκνότερα 
ορυκτά,ε’ις τεμάχιο*  σιδήρου, π.χ. χάλυβος, πλατίνας κλπ., 
τά άτομα,τά συνιστώντα αυτό, δέν έφάπτονται άλλήλων*  ή 
συνοχή μέν, ήτις ΐστιν ή ελξις τών ατόμων, τά διατηρεί*  
πλήν ή θιρμότης άπομακρύνει, κατά τό μάλλυν η ηττον, 
τά μέν άπό τών δέ, ΐμψυχοΰσ’ αύτά διά παλμικής Χινή· 1 
σεως*  έάν δέ ή θερμότης αΰτη ήνε μείζων, ή συνοχή «πόλ- 
λυσι τήν δύναμίν της, ή στερά κατάστασις αφανίζεται και 
τά άτομα όλισθαίνουσι τά μέν περί τά δέ. Τότε η στερεά 
όλη καθίσταται υγρά. Έάν δέ ή θερμότης γ.ινη άνωτέρα, 
ήτοι έάν παλμική κίνησις τών ατόμων είνε βιαιότερα, τά 
άτομα αποφεύγονται, ή συνοχή καθόλου αφανίζεται καί το 
σώμα, καθίσταται άτρώς ή ά^ριοτ. Όθεν δέν ΰάάρχει όλη 
απολύτως στερεά, καί ή τής θερρότητος κίνησις μεταβιβάζει 
τά σώματα είς τάς τρεις αύτών καταστάσεις, τ^ν στερεάν, 
τήν ύγράν καί τή» άτμώδη.

Ε1»ε 5έ βεβαίως περίεργον νά «κεπτώμεθα, ότι τό ίδιον 
ήμών σώμα δέν είνε στερεόν ΐπί«ης ώς καί πά*  άλλο, άλλ’έ- 

- ^σχηματισμένο*  έκ μορίων, άτι*α  δεν έφάπτονται άλλήλων, 
καί τά όποια «ύρίσχοντάι είς δεηνεκή κίνησιν. Ίσως μάλι
στα τά συστατικά ταΰτα μόρια τών σωμάτων συστρέφον- I 
ται περί έαυτά χαί περί άλληλα. . . Έάν δ’ είχομεν ' 
ΐσχυράν δρασιν, όπως βλέπωμεν άκριβώς χαί καθαρώς τάς 

, συνιστώσας τό ήμέτερον σώμα υλας,δέν θά έβλέπομεν πλέον 
αυτό*  διότι - ή δρασίς μας θά διήρχετο διά μέσου τούτων. 
Τά συστατικά λοιπόν μόρια τοΰ σώματος δεν έφάπτονται' 
διότι ουτω καί μόνον ούτως εξηγείται ή διαστολή καί συστο
λή και έν γένει ή μεταβολή τής καταστάσεως τών σωμά
των ύπό τήν έπίδρασιν ή μή τής θερμότητος.

Περί τής ίνιργείας δετών άτομιχών δυνάμεων, τών περί 
ήμάς ένεργουσών, ούδείς αμφιβάλλει*  εάν θιρμάνωμίν ί*χι~  
λιόγραμμον σιδήρου, άπό 0 μέχρις 100 βαθμών*  ούτος θά 1 

διασταλή κατά περίπου, διαστολήν σχεδόν άδιόρατον 

είς τούς οφθαλμούς ήμών*  χάί έντούτοις ή παραγαγοΰσα τήν 
διαστολήν ταύτην δύναμις θά ήτο ικανή νά ΰψώσ^ 5>000 
χιλιόγραμμα και είς ύψος ένός μέτρου. Ή κεντρική βαρύτης 
μηδενίζεται σχεδόν, συγκρινομένη πρός τάς δυνάμεις ταύτας 
τών ατόμων ή ελξις, ή παραγομένη ύπό τής Γής ίπί τής 
ύλης ένός χιλιόγραμμου ατόμων, λαμβανομίνη έν συνόλφ, 
εΓνε μηδέν συγκρινομένη πρός τήν άμοιβαίαν ?λξιν τών ιδίων 
αυτής τούτων άτόμω». Έν τφ συνδυασμφ δέ ένός χιλιό
γραμμου υδρογόνου μετά οκτώ χιλιογράμμων οξυγόνου,4πως 
σχηματισθή ύδωρ, συμβαίνει έργασία ικανή νά ύψώσγικατά 
1 βαθμόν τήν θερμοκρασίαν 34,000 χιλιογράμμων ΰδατος. 
ήτοι νά ύψώσγ» 14,000,000 χιλιογράμμων είς ένός μέτρου 
δψος 1 Τα ίννέά δέ ταΰτα χιλιόγραμμά τοΰ ύδατος σχήμα· 
τιζόμενα, Ζχουσιν έμπέσεε μόριον πρός μόριον είς βάθος δμοιον 
πρός εκείνο,δ θά δίήνύετο ύπό βυτίνης χιλίων χιλιογράρίρϊών, 
κυλιόμενη είς βάθος 14,000 μέτρων I . . . (ΆκολοιΛεϊ,)

Α. Π. Ήλεόπουλοί-
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ΠΕΡΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΈκτώντοΟ Ρου<ϊ<ιώ.

Ούδέν δυσκολότερο*  τής έκλογής καλού συζύγου, έάν μή 
ίσως και καλής συζύγου.

Μόνοι οί Ιδιοι σύζυγοι δύνανται νά κρίνωσιν εάν'συμ- 
φωνώσιν. Έάν δέν βασιλεύς ό έρως, θέλει ΐκλέξει μόνον 
τό λογικόν έάν βασιλεύς Λ ερως, ή φύσις ήδη έξελέξατο. 
Τοιοΰτος είναι ό ιερός νόμος τής φύσεως, ώστε δέν επιτρέ
πεται νά άθετήσγι τις αυτόν άτιμωρητεί.

Ή έν τφ γάμφ εύδαιμονία ίξαρτάται ΐκ τοιούτων σχέ
σεων και συμφωνιών, ώστε θά ήτο μωρόν νά θελήσιρ τις νά 
τάς καταριθμήσρ όλας. Πρέπει δέ κατά πρώτον νά έξα- 
σφαλΐσιρ τις τάς σπουδαιοτέρας*  όταν αί λοιπαί εύρίσχωνται 
είς τάΰτας ωφελείται τις έξ αύτών θταν δέ ΐλλείπωσιν, 
άρκεΐται.

Αί σχέσεις αύται βίσίν αί μέν φυσικαί, αί δέ ΐκ τής ανα
τροφής*  ύπάρχουσι δέ καί τινες ύφιστάμεναι έν μόνιρ τή 
γνώμη- Οι γονείς είναι δικασταί τώνδύο τελευταίων ειδών, 
τά δε τέκνα τοΰ πρώτου., Οί γάμοι, οίτινες συνάπτονται διά 
τής έξουσίας τών γονέων, κανονίζονται μόνον καί μόνον σύμ
φωνα πρός τάς σχέσεις τής καταστάσεως καί τής σκέψεως*  
δέν συνάπτονται δηλαδή τά πρόσωπα, άλλ’ αί καταστεέ- 
σεις καί τά άγαθά τίής περιουσίας- άλλά πάντα ταΰτα δύ
νανται νά καταβληθώσι· τά δέ πρόσωπα μόνα μένουσι πάν
τοτε. Είς τό πείσμα τής τύχη;, μόνον διά τών προσωπιχών 
σχέσεων γάμος τις δύναται νά άποβή ευτυχής, ή δυστυχής. 
Εΐς τους συζύγους άπόκειται νά συνδεθώσιν. Ή αμοιβαία 

’ κλίσις πρέπει νά ηναι δ πρώτος αύτών δεσμός*  οί οφθαλμοί 
αύτών, αί χαρδίαι πρέπει νά η* 1*!  πρώτοι αύτών όδηγοί' 
διότι, έπειδή τό πρώτον αυτών καθήκον, άφοΰ ένωθώσιν, 
ε’ναι το άγαπάσθαι, τό δέ άγαπάσθαι, ή μή δέν έξαρτάται 
έξ ήμών αύτών, τό· καθήκον τοΰτο έπιφέρει κατ’ άνάγκη*  
έτερον, δπερ έστί τόνά. άρχίσωσι νά άγαπώνται πριν ή ένω
θώσιν, Έκεΐ ύπάρχει τό δίκαιον τής φύσεως δπερ ούδείς 
δύναται νά άθετήσιρ καί παραβιάσω· Εκείνοι, οίτινες έστε- 
νοχώρησαν τό δίκαιον τοΰτο διά τοσούτων πολιτικών νό
μων, άπέβλεψαν μάλλον εις τήν φαινομένην τάξιν η είς 
τήν ευδαιμονίαν τοΰ γάμου καί εις τά ήθη τών πολιτών.

Μεγίστη διαφορά υπάρχει, διά τήν τάξιν τοΰ γάμου, 
τό νά συνάψω τ<ς γάμον άνώτερον έαυτοΰ, ή κατώτερον. 
Ή πρώτη περίπτωσις είναι §λώς ΐναντία είς τό λογικόν; 
ή δευτέρα είναι συμφωυοτέρα. ’Επειδή δ’ή οικογένεια δέν' 
ύφίστατάι ιίς τήν κοινωνίαν, ειμή διά τοΰ οίκογένειάρχου, 
ίπεται δτι ή. κατάστασις τούτου κανονίζει τή*  κατάστασή 
Ολοκλήρου τής οικογένειας. Συναπτόμενος λοιπόν εις γάμον 
μετά τάξςω; κατωτίρας δέν καταβιβάζεται, άλλ’ άναβι-

I βάζει τήν σύζυγον αύτοΰ*  τουναντίον δέ λαμβάνων σύζυ
γον άνωτίραν εαυτού καταβιβάζει αυτήν χωρίς αύτός νά . .
ύψωθή.

Έν τ^ τάξει προσέτι τής φύσεως ύπάρχιι , ό νόμος άοϋ 
νά ύπακούιρ ή γ-νή ε’ις τόν άνδρα. Όταν'Ύόϊπόν αύτός 
λαμβά*η  γυναίκα κατωτίρας τάξεώς, ή φυσική τάξις καί 
ή πολιτική συμφωνούσε καί τά πάντα προβαίνουσι καλώς. 
Τούναντίον, δταν, συναπτόμενος μετά γυναίκας άνωτέρας 
τάξεώς, τίθηται ό ,.άνήρ είς'θέ«ν τοϋ να προσβάλγι και- -- 
ρίώς τό δίκάίίόν"άύτοΰ κ«ί την ιδίαν άναγνώρισιν καί νά; χ i 
^Ρ,ίφΡόΧήθή· Ή γινή τότ», άντιποιουμίνη τηί αυθεντίας, 
καθίσταται δ τύραννος τοΰ κυρίου τήϊ, ό δέ κύριός,,γενόμ— ? ***'  
νος δούλος, καταντ^ τό γελοιότιρον και άθλιεστερον τ&ν ,:]1|ίί 
πλασμάτων.

Έν τή έκλογή γυναικός ή έξέτασις -τής μορφής είναι ή? .' 
πρώτη, ήτις προσβάλλει, καί όμως ϊίναι ή τελευταία, τή^. ·: 
ποιαν πρέπει νά χάμη τις, χωρίς έν τοσούτφ καινά νομί^Γ 
ση αύτήν μηδαμινήν*  τό πολύ κάλλος, φρονώ δτι πρί^Γ 
νά άποφεύγγι τις μάλλον ή νά ζητή, προκειμένου νά,^να- 
φθή είς γάμον. Τούτου γίνεται χρήσις αμέσως ^ διά'τής χα-

ί
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τοχίς· άλλ ’ άφοΰ παρέλβωσιν έξ έβδομάόε; χαταντ? ρηδίν 
διά τόν κατέχοντα*  ένφ οί κίνδυνοι αύτού βιαρκοΰσι» 8«ον 
καί αυτό. Όταν ώραία τις γυνή ολίγον έλλείπφ νά rjvai 
Αγγελος, ό σύζυγος αύτ^ς είναι ό δυστυχέστερος τών θνη
τών δταν δέ ι’ναι αυτό τοΰτο Αγγελος, «ώς θέλει έμπο- 
$ίσει αύτήν τοΰ νά «εριστοιχήται Αδιαλείπτω; Από έχθρούς; 
Έάν ·ή έσχάτη άβχημία δέν ητό τι δυσάρεστο», θά επρο- 
τίμων ταύτην τοΰ άνωτάτου κάλλους· καθότι μετά βραχύν 
χρόνον άμφότερα μηδέν καταντώντα διά τόν σύζυγον, τό μέ» 
κάλλος Αποβαίνει έπιβλαβί;, ή δέ Ασχήμια συμφέρον. ‘Αλλά 
και ή Ασχήμια πάλι» έκείνη, ή γεννώσα απαρέσκειαν, ει- 
ναι τό μεγαλήτερο» τών κακών, τό έκ ταύτης παραγόμε- 
νον δυσάριστβναίσθημα, προϊόντος τοΰ χρόνου, άντί νά Ιζα- 
λείφηται, αυξάνει άδιακόπως καί τρέπεται βις μίσος, δ δέ 
γάμος όμοιάζει τόν ^δην· προτιμότερος τότε δ θάνατος τη; 
ένώσεως τών συζύγων. Διά τοΰτο ζήτει πάντοτε τό μέ
τριου. Πρόσωπο» χαρίεν και εύγε»ές, όπερ δέν εμπνέει τόν 
έρωτα, άλλά την εύνοιαν, την συμπάθειαν, είναι προτι
μητέου· τοΰτο είναι διά μόνον τόν σύζυγον, καί ή έκ τού
του ωφέλεια κοινή St’ άμφοτέρους. Τάς χάριτας δέν μετα
χειρίζεται τις ώς την καλλονήν· αιύται ίχουσς ζωήν καί ά· 
διαλείπτως ανακαινίζονται, μετά παρέλευσιν δέ τριάκοντα 
έτών έντιμό; τις γυνή, «ύμοιροΰσα τοιούτων χαρίτων, άρε- 
σ*«  είς το» σύζυγόν της καθώς την πρώτην ήμίραν τοΰ 
γάμου.

Δι’ άμφότερα τά φύλα δύο τάξ«ς πραγμάτικώς δια- 
κρίνονται' ή μία έχείνω», τών ΰποίων η διάνοια σκέπτε
ται· η έτέρα έκείνων, τών όποιων ή διάνοια μένει αργή. 
Ή διαφορά αδτη προέρχεται σχεδόν άπό μόνην την ανα
τροφήν διότι τό διανοεΐσθαι είναι τέχνη τις, ήτις μανθά- 
νεται ώς πάσαι αί λοιπαί. Άνθρωπος λοιπόν τής πρώτης 
τών δύο τούτων τάξεων δεν πρέπει ποσώς νά συνάπτηται 
μετά τής έτέρας. Τοΰτο «ράντων ήθελε στερηθη τοΰ με 
γαλητέρου θέλγητρου τής κοινωνίας, καθότι τής γυναικός 
αΰτοΰ στερούμενης καί πνεύματος καλλιεργημένου καί Ομι
λίας εύαρέστου, ήθιλεν άναγκααθή νά σκέπτηται μόνος του. 
Οικτρόν δέ δι’ ένα οικογενειάρχην, άγαπώντα τον οικια
κόν βίον, νά άναγκάζηται νά περιορίζηται μόνος το» καθ' 
ίαυτόν καί νά μή δύνηται νά ίρχηται είς συναναστροφήν 
μετά τής γυναικός του.

Άλλως τε δέ, πώς γονή, μή έχουσα τήν εξιν τοΰ σκέ· 
«τεσθαι, θά δυνηθφ νά δώτη τήν πρίπβυσαν Ανατροφήν είς 
τά τέκνα της ; Πώς θά η»αι αυτή είς κατάστασιν νά δια- 
κρίνφ S,τι Αρμόζει ιίς αύτά ; Πώς θά διαθέσνι ταΰτα πρός 
τάς άρετάς, τάς όποιας αυτή άγνοιΐ, καί πρός τήν Ανθρώ
πινη» Αξίαν, τής όποιας ούδεμίαν έχει ιδέαν ; Αυτή ούδέν 
άλλο γινώσκει ή νά κολακεύη,ή νά φοβίζφ ταΰτα, νά καθι- 
στ< προπετή, ή δειλά, ίπιτετηδευμένους πιθήκους, ή άσυλ- 
λόγιστα καί κακοήθη. Ουδόλως λοιπόν Αρμόζει εις άνθρω
πον έχοντα Αγωγήν νά λαμβάνφ γυναίκα Αμοιρο» τοιαύτης.

Τό φάρμακου κατά τής ψυχρότητος τοΰ έρωτος έν τφ 
γάμφ είναι Απλοΰν καί ευκολο>ν· olvat, δηλαδή, τό νά εξα
κολουθώ νά γιναι εραστής ίνώ είναι σύζυγος. Οί δεσμοί, τούς 
όποιους ζητεί τις νά σφίγγφ περισσότερον τοΰ δέοντος, λύον
ται. Τοϋιο συμβαίνει είς τόν δεσμόν τού γάμου, δταν ζή- 
τήτις νά δώτη εις αύτόν δύναμιν, τής όποιας ανάγκην δέν 
έχει. Ή πίστις, τή» όποιαν έπιβάλλει ι’ι; τό ζεύγος, ϊίνάι 
το ίερώτερον τών δικαίων, πλήν ή έξουσίά, τήν όποιαν δί
δει είς έκώτερον έπί τοΰ ετέρου, είναι περιττή. Ό καταναγ
κασμός καί ό έρως δέν' όμονοοϋσιν, ή δέ ηδονή δέν Αρχει 
πλέον. Δέν ικανοποιεί τόσον ή έξβυίία, δτον ή ύπακοή. Θέ
λεις λοιπόν νά ηται δ έρωμί«ος τής συζύγου σου ; αυτή Ας 
.γ^ναι πάντοτε ή ερωμένη σου, καί μόνη αδτη.

Ή πρός τήν κοινωνίαν σχέσις τών φίλων είναι αξιοθαύ
μαστος. Έκ τής κοινωνίας ναύτης προάγεται πρόσωπον τι 
ηθικόν, τοΰ όποίου ή μέν γυνή είναι οφθαλμός, δ δέ άνήρ 
βραχίων Αλλά μέ τοιαύτην έξάρτησιν τοΰ ένός έκ τοΰ ε
τέρου, ώστι *\μ·Ι ν το'υ Ανδρος ή γυνή μανθάνει 5,τι πρέπει 

νά βλέπγι, έκ δέ τής γυναικός ό άνήρ δ,τι πρέπει νά κάμνη. 
Ό άνήρ έχει τ«ς άρχάς του· ή γυνή νουν πρακτικόν καί 
πνεύμα έξεταστικόν τών καθ’ εκαστα. Έν δέ τή Αρμονίφ, 
ήτις βασιλεύει μεταξύ τούτων τό «άν τείνει είς τόν κοινόν 
σκοπόν. Έκάτεροι άγνοοΰσι τις προς τόν σκοπόν τούτον 
καταβάλει περισσότερον τοΰ ετέρου· δ είς ακολουθεί τήν προ
τροπήν τοΰ ετέρου· έκαστος υπακούει, και άμφότεροι εν 
τοσούτιρ είναι xupcot.

Δέν είναι τό συμφέρον μόνον τών συζύγων τό νά μή 
διαταράσσηται ποσώς ή Αγνότης τοΰ γάμου, άλλ’ ή κοινή 
αίτια όλων τών Ανθρώπων της κοινωνίας. ‘Οσάκις δυο σύ
ζυγοι ένώνται διά δεσμού έπισήμου γεννάται μυστική τις 
ύποχρέωσις όλου τοΰ ανθρωπίνου γένους τοΰ σέβεσθαι τόν 
ιερόν τούτον δεσμόν, καί τιμά έν αύτοις τήν συζυγικήν ίνω- 
σιν*  είναι δέ τοΰτο, ώς φρονώ, ίαχυρότατον δίκαιον κατά 
τής λαθρογαμίας, ήτις, ούδέν σημεϊον τής τοίχύτης ενώ· 
σεως φερουσα, ρίπτει καρδίας Αθώας νά καώσιν εις τό πυρ 
τής μοιχείας. Τό κοινόν έγγυάται, οδτως είπεϊν, περί συμ
βολαίου γινομένου έπί παρουσίφ αΰτοΰ, καί δύναταί τις νά 
είπη, δτι ή τιμή σώφρονός τίνος γυναικός διατελεΐ ύπο τήν. 
προστασίαν όλων τών χρηστών ανθρώπων. Όθεν δ τολμών 
νά προσβάλη ταύτην, Αμαρτάνει·. πρώτον μεν διότι τήν 
κάμνει νά Αμαρτήση, γινόμενος τό σχάνδαλον, καί δεύτε
ρον διότι, παραβιάζει τήν δημοσίαν πίστιν κ«ί τήν ιερότη
τα τοΰ γάμου, χωρίς τοΰ όποιου ούδέν ύφίσταται έν τή νο- 
μίμφ τάζει τών Ανθρωπίνων πραγμάτων.

Ή αύστηρότης τών σχετικών καθηκόντων τών δύο φύ
λων έν τφ γάμφ δέ» είναι ή αυτή. Άναμφιβόλως είς ούδέ- 

. να επιτρέπεται νά παραβιάσει τήν πίστιν του, καί π«ς σύ
ζυγος Α«ιστο;, δστις στερεί τήν σύζυγόν του τής μ.όνης τι
μής τών αυστηρών καθηκόντων τοΰ φύλου του, είναι άν
θρωπος Αδικος καί βάρβαρος. Άλλ’ ή Απιστός γυνή Αμαρ
τάνει περισσότερον αυτή διαλύει τήν ο’ικογένειανχαί διαρ
ρηγνύει όλους τούς φυσικούς δεσμούς. Δίίουσα είς τόν σύζυ
γον αύτής τέκνα μή άνήχοντα είς αυτόν προδίδει και τόν 
μέν και τα δέ, καί προσθέτει τόν δόλον είς τήν Απιστίαν. 
Απέχω τοΰ νά εξετάσω όποια Αταξία καί όποιον έγκλημα 
συμβαίνει είς τοΰτο. Έάν ύπάρχ»5 φρικώοης χατάστασις έν 
τφ κόψφ είναι ή τοιαύτη δυστυχούς πατρός, οστις, με
νών χωρίς πιποιθήσεως πρός τήν Ιδίαν σύζυγον, δέν τολμφ 
νά παραδοθή είς τά γλυκύτερα τής καρδίας αισθήματα· 
δστις Αμφιβάλλει, έναγκαλιζόμενος τό τέκνον του, έάν δέν 
έναγκάλίζηται τό τεκνον ετέρου, τό ενέχυρο» τοΰ άτιμάσαν- 
τος αύτό», τοΰ Αρπαγος τών άγαθών τών ιδίων αύτοϋ τέ
κνων. Τί άλλο είναι τότε ή οικογένεια, ίίμή κ ινωνία έχ- 
θρών απόκρυφων, τούς όποιους ή ένοχος γυνή οπλίζει τόν 
έ»α χατά τοΰ Αλλου εξαναγκάζουσα νά ύποκρίνωνται αμοι
βαία» αγάπην;

.Δέν Αρκεί λοιπόν μόνο» νά ρναι γυνή τις πιστή, άλλά 
καί νά κρίνηται ώς τοϊάύτή ΰπό τοΰ συζύγου, ΰπό τών συγ
γενών, ύφ’όλης τής κοινωνίας. ’Ανάγκη νά γναι σεμνή, 
προσεχτική, συνεσταλμένη, χαι νά φέρη είς τούς οφθαλμούς 
τών Αλλων, ώς είς αυτή*  τήν συνείδησίν της, τήν μαρτυ 
ρίαν τής Ιδίας αρετής. Διά νά άγαπ^ δ πατήρ τά τέκνα 
του, πρέπει νά σέβήται καί τιμ$ την μητέρα αύτών. Τοι- 
όΰτοι είναι οί λόγοι, οίτινες εις τόν άριθμόν τών καθηκόντων 
τή'ς'γυνο«κός «ροσθέτουσι τό τής εξωτερικής έπιφανείας καί 
θεωροΰσι τήν Εξωτερικήν τιμήν καί ύπόληψιν ούχι όλιγώτε- 
ρον Απαραίτητον τής Αγνότητος. Έκ τών άρχών τούτων, 
πηγάζει, μετά τής ηθικής διαφοράς τών φύλων, νέον τι κα
θήκον, δπερ διαγράφει είδικώς είς τάς γυναίκας τήν αυ
στηρότερα» προσοχήν έπί τής διαγωγής, έπί τών τρόπων 
καί τής συμπεριφοράς: Τό νά υποστήριξή δέ τις οτι άμφότε- 
ρα τά φύλα υποβάλλονται εις τά αύτά καθήκοντα είναι 
ματαιοπονία.

θέλεις να περιόρισες έκαστον εις τά πρώτα αΰτοΰ καθή
κοντα ; Κάμε αρχήν άπο τάς μητέρας, θά έκπλαγής έκ 
τών Αλλοιώσεων, τάς όποιας θά έπιφέρης. Έκ ταύτης τής

i

f t f

ι

πρώτης διαφθοράς τής μητρός τά πά*τα  πηγάζαυσι διαδο- 
χιχώς- βληή ήθιχή τάξις διαταράσσεταί' ή φιλοστοργία χαί 
τό έμφυτον της αγάπης αίσθημα σβίννυται είς όλων τάς 
καρδίας*  δ όσωτεριχός βίος τής οικογένειας λαμβάνει χαρα
κτήρα θλώς ψυχρόν τό συγκινητικόν θέαμα οικογένειας, 
διάτελούσης έ» τή γεννήσει καί τή Αναπτύξει της δέν προς· 
βάλλει πλέον τάς δψιις τών ξένων- ήκιστα σέβεται τις την 
μητέρα, τής όποιας τά νόμιμα τέκνα δέν βλίπεν ή συμβίω
σες δέν ισχυροποιεί πλέον τούς δεσμούς τοΰ αίματος·· δέν 
ύπάρχουσι πλέον ουδέ πατέρες, ουδέ μητέρες, ούδέ τέκνα, 
βύδε Αδελφοί, ουδέ Αδελφαί*  όλοι οδτοι μόλις γνωρίζουσίν 
Αλλήλους· «ώς ήθελον αγαπήσει δ είς τόν Αλλον ; Έκα
στος προνοεϊ μόνον «ερί έαυτοΰ. ΆφΛ πλέον ή οικία κα- 
ταντήσφ οίχτρά ίργψΐΐα, Ανάγκη νά ζητήσφ τις αλλαχού 
τάς οίκιαχάς τέρψεις.

Άλλ*  όταν αί μητέρες άζιώσι νά δώσωσιν Ανατροφήν είς 
τά τέκνα των, τά ήθη μεταποιούνται, τά έμφυτα αισθή
ματα άνατέλλουσιν εις δλας τάς καρδίας καί ή πολιτεία 
αυξάνει. ‘Β δλκή τοΰ otxtaxou βίου είναι τό Αριστον Αν
τιφάρμακο» τών πονηρών ήβών. Ό έν τή οίκίορ γινόμενος 
θόρυβος τών παιδιών, τό» όποίον νομίζει τις ενοχλητικόν, 
καθίσταται ευάρεστος' καθιΟτ? τόν πατέρα καί τήν μητέρα 
άναγκαιοτέρους, Αγαπητότερου τόν πρός τόν άλλον καί 
συσφίγγει έτι πλέον έν αΰτοϊς τον συζυγικόν δεσμόν. Όταν 
ή οίχογένΐια γιναι πλήρης ζωής καί ίνεργειας, αί οίκιαχαί 
φρόντισες Αποτελοΰσι τήν άγάπητοτέράν ένασχόλησιν τής 
γυναικός, καί τήν ήδυτέραν διασκίδασιν τοΰ άνορός· τοιου- 

- τοτρόπως έ*  τής Ιπανορθώσεως τής μόνης ταΰτης καταχρή- 
σεως θά παρήγετο Αμέσως γενική Τις άνάπλαοις, καίπά- 
ραυτα ή φύσις θά άνελάμβανι τά δίκαιά της. Άμα αί γυ
ναίκες γίνωσιν αυθις μητέρες, αμέσως οί Ανδρις γίνονται 
πατέρες καί σύζυγοι. Βασιζόμενος έπί παρατηρήσεων Αψεο- 
δεστάτων, τολμώ νά ύποσχεθω είς τάς Αξίας ταύτας μη- 
τίρας άφοσίωσιν Αδιάσειστο*  καί στερεών Από μέρους τών 
εαυτών συζύγων, τρυφερότητα Άλήθώς υίίχήν Από μέρους 
τών τέκνων, τιμήν καί σεβασμόν άπό μέρους τοΰ δημοσίου, 
υγείαν και ευδαιμονίαν σταθιράν, καί τέλος, τήν εύχαρί- 
στησιν τοϋ να ίδωσι μίαν ημέραν τά ίδια τέκνα μιμούμενα 
αύτούς καί γινόμενα τό παράδειγμα τών Αλλων. ‘

1ΟΑΝΝΗ ΚΑΡΑΣΟΥΣΣΑ 
_— Τφ προώρως r^C ’hurJac·

Jk'.
Τϊ[ς ΊωνΙαο, 5χ. έλησμονήθη 
Ό ψάλτης ό εύλύρηο καί άορόε· 
Τά ίπη του έκάλύψεν ή λήθη . . . 
Δέν ζή δ άοιόάο της ό λαμπρός t

Ώ I «οία χάρις θίλγουσα, σπανία I
Ή λύρα του έμ&γευε σεμνή

■ Καί κατεκήλει ή *Εωθινη
Ή μάγος του κ«Ι Ινθβυο Μελφθία I.

Τό «Λυκαυγές» ί«Τνο τύ θυμήρες 
—Έύσεδεστάτης Μοώημ προϊόν,— 
θεοσεόείαε πάντωο είνε πλήρες, 
Λατρεία τις Αγνή πρόσ riv βεάν . ,

Σδ έφλεγε θερμή φιλοπατρία 
Καί ψσματα, έποίεις θαυμαστά, 

. Περιπαθή καί φλογερά καρδία, 
’Αθάνατε τοΰ έθνους ποιητά I

Άλλ’ ήδη, φεΰ, σκληρώς σέ λησμονοΟσι!
Κσί ή Πατρ)< βύτή σέ λησμονεί 
Ή φωταυγής Ελλάς κ*  έρατεινήΐ 
Λ) ατσναχαΐ σου έάν τήν συγκινοΟσι. . .
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Σδ λησμονεί, ναί, τό παρόν τδ μέλλον 
Μέ ύμνους τόνομά σου θά «οσμή ' 
Ώ, πο(α δόξα τότε καί τιμή
Τδ πνεΰρά σου νά λάμψη άνατέλλόν t

Ζήθι λοιπόν έν τή Αθανασία ί
"Αν λησμονοΟν τούς φθόγγους σου, αύτοί 
θά ξήοωβι καί πάλιν Αγαστοί 
Κ’ ή φήμη των θά μένη αίωνία.

Ώ ί χαΤρε προσφιλής, λιγιία Μούσα
Τής ’Ιωνίας, αύ,μελψ&κήί
Τδ ασμά οου άλήκτως τδ γλυκύ 
θά tipnrf, Ιωάννη Καρασοΰσσαί

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΟΥΤΧΟ
• » I

πατρί r«k rA>c έΧίηνικζς π«ιησ»ως.
Α.’·Καί ού έλησμονήΟης, ποιητά μου, 

Καί λήθη άέ καλύπτει παγερά I 
Τά φσματά σου πόσον φλογερά.I 
Πόσον βαθύ πρδς οΐ τδ αίσθημά μου 1 

Κατέθελγεν ,ή λύρα σου γλυκεία ί 
Πόσον Θελίίνουα ήτο καί τερπνή, 
Καί πόσον βυνε.κίνει, οογκινεί, 
Ή μαγική της, Σοΰτσε, μελφδία t

ΤήνΜοΰσάν σου μεστήν ηεριπαθείας 
Ελευθερία έστεψε ή σεπτή 
Καί μόνη ήτο Μοΰσά σου αύτή, 
’Q ψ&λτα καί υίέ Ελευθερίας ( ■ ■ .

Β'·Τού εΠεριπλανωμένον» ίτι θάλλει 
Τδ κάλλος τδ άρχάίεν κί! άόράν· 
Διά στροφών τοω ούτος γλαφυρών 
Τήν ποθεινήν ’Ελευθερίαν ψάλλει.. .

Ό ί σ’ έστεψε, σέ στέφει δάφνης κλάδος ! 
Άλλ’ ή3η ή Έλλάε. βέ λησμονεί 
Καί λύπη μί κατέχει Αλγεινή 
Τήε «Τουρκομά^Ου, ποιητά, ’Ελλάδος»!

Ελλάς, κλεινή αύτής ’Ελευθερία 
Τδ δνειρόν σου ήτο κ’ ή χαρά, 
Πλήν είμαΜο νά α’ εδρη συμφορά, 
Νά μαρανθή έντός σου ή καρο'α I . . .

Κ’ έκεϊ ε/ς τήν ώραίαν ’Ιωνίαν 
"Οπου b Μέληε ^έει «λαδών.
Αί Μούσαι δπου μάγον μελωδίαν
Είς τόν τυφλόν έδώρόυν 'άοιδόν,

ΈκεΤ, ώ ΣοΟτοε. νοσταλγώ», μονήρης, 
Άφήκαε τήν ύστάτην σου φωνήν, 

' Τήν λύραν σου Αφήκας τήν τερπνήν 
Κσ! Ικλινάί μελαγχολίας πλήρης . .

Είς ίένην γήν ΰΑριστοε δουλείας 
Έτάκη ή καρδία σου μακράν, 
Καί τύχη» έδοκίμασας σκληρά»,

. Λάμπρος τό τξκνον, βύ, ’Ελευθερίας ί

Γ*.Σέ λησμονεί τανύν ,.Έλλ.4ς·ή φίλη ! 
Πλήν πάλεν β’ Αναίείλν|ς ώς άστήρ 
Τής νέας ού ποιήσεως πατήρ,

. : . Κ’ ή λύρα σου θά ίήση ή αίμύλη ! ’

Δέν σόέννυταί ποτέ ή ςύφνία I 
Ώ, θ’ άναζήσης ϊνθου άοιόέ, 
Κ’ αί τδσαι σου θά Θέλγωσιν φόβί, 
Τών στίχων σου ή τόση Αρμονία !

Ώ Μούσα, ού, μεστή φιλοπατρίας 
Ελευθερίας σέμνωμα κλεινόν,
Έν δάκρυ μου νύν όέέαι φαεινόν,

Καί ίή έν ούρανφ ’Ελευθερίας, ί . .
AAESAN0P02 Γ. ΠΑΚΡΤΜΙΔΗΣ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ίΣΠΑΝΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

uw m raas τοτ wtn., 

(Κατά'τήν Γερμανικήν μετάφρααχν)

(συνεχεία χαί τέλ«)

4,

ποίησιν, πάντα Απατηλόν μορφασμόν καί περί μεν τον 
πρώτου σκοπού δέν φροντίζει, περιμένει δί δεύτερον καί 
τρίτον- άλλά βλέπουσα ήδη ή προσποίησις 8σι τά τεχνά- 

::τ.· *,· —-ρ'ζ'«·* ι»ι, άναβαίνει ίτι 
ύψηλότερα χαί Αποπειράται τελευταίον νά ίξαπατήσγι χαί 

Λ 1 --------- ί—-- '«.—λ., —λ wnlvvtov της
, χαί παρουσιάζει

' **·Πόλεμος είνε ή ζωή τοδ άνθρωπον χατά τής κακίας τοϋ 
Ανθρώπου. Ή φρόνησες τόν δδηγεί μ<ταχ«ριζομένη στρατη- 1 
γήματα πρός άπόχρυψιν τών πραθέαεών τη?· Ουδέποτε ίχ- 
τελεί 8,τι δήθεν προφαίνει ώς σχεδίάν της, άλλά σκοπεύει 
μόνον, ϊνα άπατήσγ). Μετ’ίπιτηδειότητος πλήσσει τόν Αέρα- 
κατόπιν δμως ίχτελεϊ τφ δντι άπροσδόχητόν τι πάντοτε σχο · 
πουσα νά χρύψη ε'πειτα τό παίγνιάν της·

Έπιδειχνύουσα σχοπόν τινα, επισύρει εχείσε τήν προσοχήν 
τοΰ εναντίου, άλλά, στθέφουσα παρευθύς πάλιν πρός τούτον 
τά νώτα, θριαμβεύει αίφνης διά με'σου, δπερ ούίείς τέως 
προε^ιάντευεν άλλά τήν προλαμβάνει άλλοθεν διαπεραστική 
τις οξύνοια διά τής προσοχής της χαί τήν κατασκοπεύει 
μετά πονηριά?: πάντοτε εννοεί τό αντίθετον εκείνου, ό'περ 
τή δίδεται ϊνα ίννοήσγ, χαί διαχρίνγ ίνταυτφ πάσαν προσ- 
ποίησιν, πάντα άπατηλόν μορφασμόν- ·"·■ **’ί αέν τοΰ 
πρώτου σκοπού δέν φροντίζει, περιμένει δέ δεύτερον καί 
τρίτον- άλλά βλέπουσα ήδη ή προσποίησις 8τι τά τεχνά- 
σματά της αποκαλύπτονται χαί γνωρίζονται, άναβαίνει Γτι 
ύψηλότερα χαί Αποπειράται τελευταίον να ίξαπατήσγι χαί 
δι’ αυτής τής αλήθειας· μετατρέπει λοιπόν το παίγνών τη? 
ϊνα μετασχηματίσω τήν πανουργίαν της, καί παρουσιάζει 
τό μή έπιτετηδευμένον, βασίζουσα ούτω τήν Απάτην της 
ίπι τής πληρεστάτης ειλικρίνειας. Έν τοσοΰτφ ή διηνεκώς 
γρηγοροΰσα καί χατασχοπεύουσα πδνηρία ίπιμένει ίν τή 
ίνέδρφ αυτής, επιτείνει τήν οξυδέρκειάν τηι, καί Αποκαλύ
πτει τόν ίν τφ φωτ» χεχαλυμμένον ζόφον, διαχρίνΟυσα τόν 
σκοπόν εκείνον, όστις, δσον ειλικρινέστερος, .τόσον άπατηλό- 
τερος ήτο. Κατ’ αύτών λοιπό*  τόν τρόπον μάχεται ή πολύ- | 
μήχανος πανουργία τού Πύθωνος πρός τήν λάμψιν τών δια

περαστικών Αχτίνων τοΰ ’Απόλλωνος.
Τό πράγμα καί δ τρόπος. Ουδόλως άρχει το ουσιώδες ίν 

τοΐς πράγμασιν, Απαιτούνται καί οί συνοδεύοντας άύτφ τρό
ποι. Ό κακός τρόπος Ανατρέπει πάντα, καί τό δίκαιον αυ
τό καί τό λογικόν. Ένφ δ Αγαθός τουναντίον πάντα δύνα·’ 
ται να αναπληρώσω, επιχρυσών τό όχι, γλυκαίνων τήν Αλή
θειαν καίψιμυθιών Αχόμη καί τό γήρας αΰτό.Τόπώς σημαίνει 
πολύ ίν τοΐς πράγμασιν, 8θεν καί δ εύγενής τρόπος είνε, ού
τως είπεϊν, Επιτήδειος κλέπτης τών καρδιών. Όραία συμπε 
ριφορά είνε πάντοτε στολισμός τής ζωής, καί πάσα ευά
ρεστος ίκφρασις έχει θαυματουργόν δύναμιν.

Ωφέλιμον είνε νά εχχι τις συναντιλήπτορας καί βοηθούς.
Είνε καί τούτο ευτύχημα τών ισχυρών: ότι δύνανται νά 

. προσκολλώσιν είς εαυτούς άνδρας έχοντας ίξοχβν φρόνησιν: 
διότι ουτοι τούς προφυλάττουσιν Από παντός κινδύνου τής 
άγνοιας, δαξάγουσιχάριν αύτών δυσχερείς υποθέσεις καί 
λύουσι δύσκολα ζητήματα. Εινε μάλιστα σημεΐον ίξαιρέτου 
μεγαλείου τό νχ εχη τ,ς υπουργούς αύτοϋ τούς σοφούς, καί 
τό μεγαλειον τούτο υπερτερεί άσυγχρίτφ τφ λόγφ τήν 
βάρβαρον ίπιθυμίαν τοϋ Τιγράνου, ίστιςμέγχ τι ίνόμιζε τό 

V νά εχη δούλους αυτού αιχμαλώτους βασιλείς. Εινε νέα τις | 
\ θλως καί μάλιστα βιωφιλής μεγαλοπρέπεια τό νά μεταχει- 
\ ριζώμεθα ίπιτηδείως ώς θεράποντας ημών τούς ύπό τής φυ-

'«εως αυτής ύπεράνω ήμών αύτών τεθέντας·ή γνώσις μακρά,
8 βίος βραχύς, καί δ μηδέν γιγνώσκων ούδε ζή παντάπασιν. 

, 'jEy^i .Ti άρα ίκτάκτως ευφυές χαί εΰάρεστον τό νά μανθά- 
- ίκομεν Ανευ κόπου, χαί δή χαί πολλά διά πολλών, ϊνα διά 

πάντων χαταστώμεν πολυμαθείς. Ούτως Αγορεύει Τις ίπειτά 
ποτέ ίν συνελεύσει άντί πολλών, εν φ ίκ τοΰ ίνός αύτοϋ 
στόμάΐ&ς άγορεύουσιν δμοΰ τοσούτοι, όσων πρότερον ήκουε

- 4' ·

Α-__________ ί______________ _ ? __ ■:

Η ΦΎΣΙΣ_________ _ _________ ____________
τήν αυμββνλήν, xai ά»οχτ? τότε χρησμοδότου φήμην διά 
ξένου ίδθώτος. Οι άντιλήπτορκς ixtivot συμπροετοιμάζουσι 
τό μάθημα χαί τό παρατιθε'ασιν ήμιν έπειτα ίν »ϊδ« λε- 
«τοτάτων χαί αρίστων ίδισμάιων άλλ*δ  μη δυνάμευος νά 
Γχ»1 τούς σοφούς υπουργούς του, Ας. σπουδάζφ τουλάχιστον 
νά ώφιλ'ίται ίχ τής συναναστροφής των.

Φρόνησις μετ’ αγαθής ηροθεσεως δμοΰ ίγγυώνταί διηνεκή 
«πιτυχίαν. Τέρας Ss ύ»ήρξε πάντοτε νοΰς ύγιης συνηνωμί- 
νος μετά κακής θελήαεως- ή χακή πρόθεσις δηλητηριάζει 
πάσαν τελειότητα καί, ύπό γνώσεων βοηθουμενη, γίνεται 
πάλιν καταστρεπτική, χαίπερ μόνον κατά λεπτότερόν τινα 
τρόπον.— Παναθλία χαί οίχτροτάτη υπέροχη, ή δαπανω- 
μένη «’< πράξεις βδελυράς !—Επιστήμη δε.πάλιν ίν»υ νοός 

είνε διπλή μωρία.

’Αλλαγή τρόπου του πρώττειν. Πρέπει νά μή πολιτευώ· 
μέθα πάντοτε χαθ’ έ,α χαί τόν αυτόν τρόπον, ϊνα ταράσ·· 

* . τ:;. προσοχήν, μάλιστα τών ίναντΐων; χαί τούτο 
Ζί ,.χλεν «ρέπει νά μή πράττωμεν πάντοτε ίπί τφ πρώτφ 
c;;cn<j>, διότι ταχέως ίχεϊνοι ίχμανθάνοντες τήν μονόρρυθμον 
ήμών πορείαν, μάς προλαμβάνουσιν ή χαί διόλου ματαιοϋσι 
τάς ίνιργείας ημών. Εύχολον είνε νά έπιτΰχη τις σχοπεύων 
τό χαθ’ εύθείαν ιπτάμενον πτηνόν, ούχι όμως χαί το λοξο
δρομούν ίν τή πτήσιι- άλλ’ οΰδε είνε πάλιν φρόνιμον νά 
ίνεργώμεν διηνεκώς τό δεύτερον σχοπεύοντες- δκ>τι χαί αυ- 
θις οί αντίπαλοι ίν βραχεί παρατηροδσι καί άναχαλύπτουσι 
τήν πανουργίαν. Ή κακία μάς ίνεδρεύει, χαί δεόμεθα με
γάλη? ύπουλότητος χαι επιτηδειότητος ϊνα τήν άπατήσω- 
μεν. "Οθεν χαί Λ χαρτοπαίχτης ουδέποτε παίζει τό παρά 
τοΰ άντιπάλου προσδοχώμενον , χαί ήττού ετι τό παρ' αύτοϋ 

ποθούμενον, χαρτιού.

σωμεν ουτω την π| 
δε πάλιν π/ 
σχοπφ,

ΓΚΩΜΑΙ AIASHMQW ΠΟΙΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

« Ή δεισιδαιμονία, ένθ’ ηύξήθημεν,
Δέν αποβάλλει, -καί γνωσθεΐσα ΰψ’ fiy&v, 
Τήν έφ’ ήμάς ίρχύν της: ούδ’ έλβύθερος 
Υπάρχει πας ό σκώπτων τάς άλύσζΐζ του»·

...

« Είς μετά τόν άλλον καταπίπτουαχν άπό τοΰ· 
ναοΰ τής δεισιδαιμονίας οί σννιστώντες αυτόν λί
θοι- είθε,μόνον νά οίκοδομώμεν τόν ναόν τοΰ ά· 
ληθοΰς Θεοΰ μετά τόσου ζήλου, μεθ'δσουτδν τής 
δεισιδαιμονίας κατακρημνίζομβν.»

(Πεαταλύφης.)

« Ή ΰπο'λη^ις δέν είνε ή ρίζα. έξ Λς βλαστάνβι 
ό βότρυς τής Αγάπης- άλλ’ είνε ή δρΰς είς τήν 
όποίαν,περιαναρριχώμενον ιό κλημά της, άναδίδει 

τοΰς γλνκυχιίμονς καρπούς του.»
(’1**ώβιο<)

« Τό γήρας ζητεί νά άπομάθη τους ανθρώπους
1 τό ζ$ν, ώς ή τροφός άποκόπτει τό βρέφος, άποσύ- 

ρουσα βαθμηδόν τούς μαστούς της.»
(Ό αί»χό<.) -

« Τδ γήρας είνε σκυθρωπόν, ούχί διότι αί χαραί 
Αρών, άλλά διότι οί έλπίδες Λμών έκλείπουσιν έν 

αύτω.» (Ζάν·06λ).

i

ι

« Εΰκολον νά είνε νέος έν νεότητι κάνείε,
Όμως δύσκολον καί θειον νά νεάζιι λευκανθείς.»

(Φραγκίσκος Χόρν.)

« Πάσα περίοδος τις ζωής έχει τά πάθη της- 
καί τό γήρας αύτό, δπερ Ιδει νά θεωρήται ώς Α 
σωφρονεστάχη καί σοφωτάτη, Ιχει.συνήθως τά ρν-. 
παρώτατα.»

(Ζ*0μ».)

«. Είς τοΰ βίου τουτου είν»πάσας τάς περιπέτειας 
'Υπερήφανος πενία είδος χείρτστον πενίας.»

(καλδερών>

«Ζώνκατά φΰστν ούδείς είνε πένης, κ’άν Ιχη όλίγα- 
Ό κατά δόξας πλήν ζών είν' ένδεής καί πλουτών.»

(Φόσσεος.)

« Ύπάρχουσι καρδίαι, αχτίνες, είλχκρτνώς δχα· 
νοιγό^εναι, διανοίγονται ώς τά άνθη, μόνον ίνα 
άναπνεύσοχην εΰωδιας. »

(ϊχλίγελοε.).

«Ή ειλικρίνεια είνε ή σφραγίς τής γενναιοφρο- 
σΰνης, τδ κόσμημα καί τό καύχημα τοΰ άνδρός, 
τό τερπνότατον θέλγητρου τής γνναικός, τό σκώμ
μα τής πανουργίας, καί Α σπανιωτάτη άρετή τής 
κοινωνίας.»

(ΐίνζελ—ϊτίρναου.)

«Φεΰ ! δσοι άφρονες πολύ, τήν πλήρη των καρδίαν 
Δέν έκρνπτον, άλλ’ ΰύηλάς καί θείας έπιπνοίας 
Τφ όχλω άπεκάλυπτον μετ * απρονοησίας, 
Τούς Μαλον η είς σταυρόν ή είς πυράν άγρίαν.» 

(Γοίόιος.)

« Δυσαρέσκειας έξ άκαχεργάστων άνθρώπων 
προερχομενας καλόν νά άποτινάσση τις άφ ’ έαντοΰ 
ώς νιφάδας χιόνος. Τό πολΰ πολΰ άς άφίνωμεν 
κάμμία ένίοτε νά άναλύηταν έφ’ Λμών χα\ νά γίνη- 
ταιΰδωρ,—δάκρυ σιωπηλόν. » . (*)

. - r  " ’ ~~~·
« Βέλος μηδέποτε στρέφον μή τόξευε λίαν ταχέως! 
Εΰκολον τό άψαιρεΐν, δύσκολον : πάλιν δώρεΐν.» 

('Ep«»po«.)

«Τό άληθές ΰ^ος τοΰ άνθρώπου είνε ή ταπεινό- 
φροόΊίνη.» (*■)....

«Ή τιμή ήμών αΰξει καθ’ δσον έλαττοΰται ή 
«Αλαζονεία- δπου 5έ ή κομπορρημοσύνη παύει, έκεΐ 
άρχίζβι Λ αληθής άξια.»

(ΎοδγγΜ.)

« ’Απεριόριστος μετριοφροσύνη είνε κεκαλυμ- 
μέντι Υπερηφάνεια.» (*)

«01 θησαυροί θανμασίως ΰπάρχουσι. μεμοιρα- 
σμένου.
Έχει ό πένης όλίγα, καί έχει ούδέν ό έπαίτης, 
Πλείστα ό πλούσιος, καί . . . άρκετά;—ώ! ούδείς.»

(Κάτανιρ j

« Πρόσεχε μόνον μή άπολέιίμς σεαυτόν, έπειδή 
οΰτω μένεις άρκούτως πλούσιος έν πάσμ απώλεια.» 

(Γ»βά<ιν*ρ.|( Έκ τής Γερμανικής'.)

Πολλοί γινύακουν ότι ό λόρδοε Βήκονοφηλδ είχε αη- 
μαντικήν περιουαίαν, κληροδοτηθεϊοαν αύτώ παρά τίνος 
κυρίαε, θαυμαοτρίαε τοΰ πνεύματός του- άλλά πιθανώς 
όλίγοι γινύακουν μεταξύ τών ’Άγγλων, ούδείς δε μεταξύ 
των 'Ελλογων ίοφς, ότι ί; κυρία αδτη ηνϋ εδραία καί 
όλίγιοτοι έπίοης γινύοκουν τάς περιοτάοεις τής περιέρ
γου ταύτης κληροδοσίας.

1 Περί τόν χρόναν τής μεγάλης έκθέοεως τοΰ 18S1 έν 
τύ κρυοταλλίνω παλατίω κυρία τις, άγνωστος αύτώ 
έγραψεν είς τόν κύριον Δισραέλην πολλάκις, ζητούσα 
μετ’ αύτοϋ ουνέντευξιν. Τυγχάνων δ’ ούτος μέλος τής 
βασιλικής επιτροπείας τής έκθέσεως, ήτο διά τούτο ύπο- 
χρεωμένος ν’ άναγινώσκη πάσας τάς έπιστολάς,τάς πρός 
ταύτηνδιαέιβαζομένας.Έλάμόανενόθεν καί τάς έπιστολάς 
τής κυρίας, άλλ’ ουδόλως ουνήνεσεν gic την προσωπικήν 
ουνέντευξιν μετ’αυτής.

Ουδόλως όμως καί ή ωραία επιστολογράφος του ένόει 
νά άποκρουσσή ύπό τής αδιαφορίας τοΰ μεγάλου πολι- 
τευτοΰ· διοΊγραψεν άμέοως είς τήν σύζυγόν του, δτι 
ζητούσα ουνέντευξιν με τόν σύζυγόν της, μιτ’αληθούς 
γυναικείας έπιτηδειότητος πιροσέθηκεν,δτι δέν ήτο- ανά
ξιον λόγου τό αίτιον τής επ ιθυμίας της πρός τήν συνέν- 
τευξιν αυτήν διότι ή γράφουσα ήτο έξηκοντούτιε, ήτοι 
είς τό τέλος τοϋ γήινου σταδίου της.

Ή αίτησις αύτη τότε είσηκουοθη καί ή έπιακέπτις 
έξέθηκεν, δτι ήτο ή χήρα ίνδοϋ τίνος αξιωματικού, ίκα- 
νΰς διακεκριμένου,ότι δέν εΓχεν οικογένειαν καί ότι, ούσα 
καί αυτή εδραία, ώς ό κ. πρωθυπουργός, καί θερμή 
θάυμάσΤρια τού φιλολογικού καί πολίτικου πνεύματος τού 
Διοραέλη, έπεθύμει νά κληροδοτήοη τήν περιουσίαν είς 
αυτόν. Ή κυρία Δισραέλη μετά ταΰτα έκοινοπόίησε τού
το είς τόν σύζυγόν της, όατις έίέλαόε τό πράγμα ύς 
αστεϊσμόν, καί εν τώ μέσω των Ασχολιών του έγραψε 
σημείωαίν τινα πρός τήν θαυμβοτριάν . του, λέγων αυτή 
ότι δέν θά ήναντιοϋτο νά γείνη κληρονόμος της, άν 
πράγματι εκείνη ήτο πρός τούτο διατεθειμένη.

Μίαν ή δύο ημέρας μετά ταΰτα,δτε ό κύριος Δισραέ- 
λης άνεχώρει έκ τοϋ οίκου του, όπως πορευθή είς τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων, ό ύπηρέτης του τώ ένεχείρι- 
σεν επιστολήν εκείνης, τήν οποίανέληομόνηοε καθ’όλο· 
κληρίαν.Αύτη §·' ή επιστολή έμεινε λησμονηθεϊσα είς τό 
θυλάκιοντοϋ έπενδύτου του έπί τινας έοδσμάδας· ό δέ υπη
ρέτης του έξεπλάγη εύρωγ αυτήν άνελπίστως καί παρέ- 
δωκεν αύθις είς τόν κύριόν του; Ό- κύριος Διοραέλης άπε- 
σφράγισεντότε τήν έπιστολήν καί εύρεν έν αύτη οημείυσίν 
τινα παρά τής κυρίας,λέγουσαν ότι αύτη εννοεί καθ’όλο- 
κληριαν τόν δισταγμόν του τοϋ νά παραοτή είς προσωπι
κήν ουνέντευξιν μετά ξέν.ης-καί είς άπόδίίξιν ότι αύτη τιΰ 
ήτο άφωσιωμένη περιέκλειεν είς τήν επιστολήν μίαν επι
ταγήν χιλίων λιρών στερλινών, τάς όποιας βεβαίως θά 
εύρισκε χρησίμους εις τάς δαπάνας των προσεχών βου
λευτικών εκλογών.

‘Q«. Δισραε'λης άνεμνήοθη τψγ^τήή'χά^ίέσσης άντα- 
ποκριτρίας του καίνεώ^^ΐό¥ήσεν αυτήν διά τό δώρόν. 
της, δεκτόν γενόμενον- Τό δώρον τούτο ήτο διαθήκη, 
καθ’ ήν-έχέίνη έκληροδότει είς αυτόν άπασαν τήν περι
ουσίαν της, ύπό τόν όρον μόνον νά'τήν έπιοκέπτωνται 
ό κύριος ώς καί ή κυρία Δεσραέλη δΐς τοϋ έτους είς έαρ- -1 
τσσιμον ημέραν έν τή οικία της εις Τορκαίην (Torquay). ί 
Μ-έΤά τέσοαρα ή πέντε έτη άπό τής εποχής' ταύτης ή 
κυρία άπέθανεν καί ό κ. Διοραέλης εύρέθη κύριος Γ"-·
εως 60,000 λιρών στερλινών, ήτοι περί τό εν καί πλέον 
έκατομμύριον χρυσών φράγκων, πρός δέ καίποοότητοςΐ·· 
τίνος σκευών πολυτελών,. κοσμημάτων πολυτίμων, ,.λαμ-

I
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πρδς βιβλιοθήκης καί κομψως επιπλωμένης τινός οίκίας. 
Διά τών χρημάτων τούτων έΕώφληοε. τά χρέη του καί 
κατόρθωσε νά δύση νέαν καί εύγενή ωθησιν είς τήν πο
ρείαν τον κόομον, ελευθερωθείς έκ τών χρηματικών 
ένοχλήοεων κο! έμποδίων. (Έκ τοΰ αγγλικού. )

Π. Λ. Ήλ.

-------------- ------------------------------------ Ί
ΤΙΗ£ΕΔΑ

Ήθελα νάμουν τής ζωής γλυκεία, γλύκειά χαρά σου 
Δάκρυ λεπτά, λεπτότατο στην καστανήν ματιά σον 
Νάμουνγλυκό όνειρο τοϋ ύπνου σου τό βράδυ 
Καί φεγγαράκι ολόχρυσο π’άπ’ το βουνό προβάλλει.

Ήθελα νάμουν άνοιίις νά φέρνω χελιδόνια 
Πουλάκι καί νά πέταγα στού κήπου σον τά ρόδα 
Νάμουν δροσοϋλα τοΰρανοϋ τό χώμα σου νά βαίνω 
Και αμέριμνος εκεί, έκεΤ αιώνια νά μένω.

Ήθελα νάμουν σκέψι οου νά ζώ στό μέτωπόν σου 
Νάμουν αστέρι τής αυγής νά λάμπω στό πλευρό σου 
Καρδιά μέσα στά στήθη σου,παλμός μεσ’τήν καρδχά σου 
Χαμόγελό σου τρυφερό, θλιμμένη μχά ματιά οου.

Βόλος 90 Μαΐου 1896.
'Αρκαδία Κορωνα(αυ.

— Εις άνθρωπος άξιος οφείλει πάντοτε νά ένασχολήται 
είς έργον σύμφωνον πρός τήν ίχανότητα αύτοϋ χαί απαι
τούν σύμπραξιν όλων αΰτοΰ τών δυνάμεων*  έπειδή ή ζωή. 
συνίσταται προ πάντων εις τήν κατά τδ μάλλον καί ήττον 
ένεργητιχήν συντονίαν. Χαλαροϋσθαι, ταΰτόν έστιν άσθε- 
νεΐν, ταΰτόν έστιν άποθνήσκειν.

"Ανθρωπος, δστις γευθή μετ' εΰχαριστήσεως βαθείας 
τής ηδονής έχλεχτής συναναστροφής, θέλει φάγει μετά 
πλειοτέρας όρέξεως, παρ’ &ν έπεριπάτει ε'φιππος έπί δύο 
ώρας; Τόσον διασκεδαστιχή τις άνάγνωσις είνε μάλλον ω
φέλιμος είς τήν υγείαν ή ή σωματική άσχησις.

— Πάσχε, ή ψυχή ταπεινοΰται*  ένέργει ή ψυχή άνυ- 
ψοϋται*  τδ άνυψοϋαθαι ίσον τφ ζην.

— Ή υπομονή εινε τδ στήριγμα τής αδυναμίας· ή άνυ- 
πονησία εινε ή καταστροφή τών δυνάμεων.

(Magasin Pittoresque)

ΑΝA ΑΕΚΤΑ

"Ακούε μεθ’ύπομονής διά νά ίννοης καλώς,καί διά νά δύνα- 
σαι ν*  άπαντφς συμφώνως προς τήν αλήθειαν καί τδ δίκαιον.

Τά πάντα φθείρονται διά τής άργίας*  τδ άκίνητον ΰδωρ σή- 
πεταΐ' ό ακατέργαστος σίδηρος σχωριάζει*  ή άκαλλιέργητος 
γή γεμει βάτων, άκανθών ή άχρηστων καί άγρίων φυτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ <* ’

Λάβες τοϋ Ήλίου-χ«λ Ανατολή τής Χβλήνης.

Πρέπει νά βοηθη τις τούς πτωχούς διά τής χειρός καί 
τής καρδίας.

Ό με λαμπρότατο*  διάδημα φωτός εστεμμένος βασιλεύς 
τής ημέρας Ήλιος, δ τόν θρόνον του Ιχων άκλόνητον, αιώ
νιον, καί ύπεράνω ίλών τών άλλων θρόνων,ηΰχήθνι την «κα
λήν νύχτα !» είς την καλλιπάριιον χαί στρογγυλήν βασί
λισσαν τής νυχτος Σελήνην, τήν έκ τοΰ φωτός αΰτοΰ γεννη- 
θεισαν σύζυγόν του, όπως έχ τής πλευράς τοΰ πρωτοπλάστου 
έγεννήθη ή ώραιοτάτη Εΰα. Καί μοι έφαίνετο ώς νά ίλε- 
γεν εις αυτήν βίπτων τάς τελευταίας ασθενείς αχτίνάς του 
« Άνάβα εις τον Θρόνον σου, τερπνή Βασίλισσα νά φωτίσ^ς 
μέ τό ωχρόν χαί Θελκτικόν κάλλος σου είς τά μέλανα τής 
νυχτος σκότη τήν κάτωθεν σου γήν. Καί κυβέρνα διά τοϋ 
φωτός σου τόν ώς χρυσήν άμμον άπειρον χαί διεσχορπισμε- 
νον λαόν σου*  χαί τής έχτεταμένης αΰλής σου έχε πλησίον 
σου μεγάλην κυρίαν τή*  Άφροδίτην, γενναίους δέ ύπασπι- 
στάς σου τόν Κρόνον χαί τόν "Αρην, εγώ δέ πηγαίνω νά 
ϊδω τούς λοιπούς τόπους τής Γής, πλήν θ’ άργήσω νά έπι- 
βτρέψω όπίσω*  καί τήν λαμπράν έλευσίν μου θέλω σοι μη
νύσει διά τής ωραίας Ήοϋς*  όταν δέ φανώ έμπροσθεν σας 
θά καλύψω μέ τό φωτεινόν έφάπλωμά μου χάί σέ καί τόν 
λαόν σου διά νά άναπαυθήτε. . . καί έχρύφθη δπισθεν τών 
σκιερών όρεων, χρυσώσας τά άπέναντι νέφη. Ή δέ Σελήνη 
προέβη δειλώς μειΒιώσα,ώς νεόνυμφος άρχίζουσα^νά ίκτελή 
τάς διαταγάς τόΰ έξοχου συζύγου τη ς.

ΕΟχαρις Εύβυμιάδης

1 Έγράφη ύπδ τοΰ ποιητοδ δωδεκαετούς·

ΠΟΙΚΙΛΑ
Τό μυστικόν τοΰ νά μηχΰνωμεν τήν ζωήν είνε τδ νά -μή 

ήν συντεμνωμεν.
Πάντοτε άκούει*,  πάντοτε σχεπτεσθαι, .πάντοτε 

μα^βάνειν είνε τδ μεεον δι’ οΰ δυνάμεθα αληθώς νά ζήσω- 
' μεν.ΧΌ μή έπιθυμών ούδέν καί μή μανθάνω*  ούδέν δέν είνε 

- ' άξιος Χνα ζήσφ.

ΑΙ ΝIΓΜΑΤΑ
1S Αίνιγμα.

Εις άνυδρον σφαίραν 
δασώδη καί ακαρπον 
βιοϋσά ησυχάζω 
κ’ έν άχαρεΓ τδ γένος μου 
το πολλαπλασιάζω- 
Έαν τα δύο πρώτα μου 
ψηφία σύ μου βγάλης 
χαί αντ’ αυτών έν σύμφωνον 
ώς κεφαλήν μοι βάλλεις, 
πώς έν σου μέλος γίνομαι 
ποσώς μην αμφιδάλλης·.

Ι· Αίνιγμά. Λ?'.'··
Είμαι.θεά αρρενωπή 

'Τον "Ολυμπον οίκοΰσα*  
ώς χεψαλην βάλλε εν χ 
τότεθα μ’ ίσης δυστυχή 
νά τίκωμαι πενθοΰσα.

Ίων. Φιλίππου.
17 Αίνιγμα.

Λέγουν πώς θερμδγ έκρέώ. 
Απομένω δμως χρύον, 

. .'Αν τδ πρώτον μου έκλειψη ■ 
Καί τδ δεύτερον στδιχεΐδν.

ΛΎΣΕΙΣ
tSror rijS ix’ afiff 4 φβΛΛφ airtffidtar.

Αίνιγμα, ο 'ο Ψύλλος.
Έλυσαν αυτό δ κ- Ν- Καρακασόπουλος έχ Σύρου, δ χ. ΈρρΓχος: 

Σκάσης έκ Σύρου, καί 6 κ- Άνδρέας Πρίντεζης εξ’Αθηνών-
Αίνιγμα Ιβ Ό Ιχθύς.

■ "Ελυσαν αΰτδ δ χ- Ν·, Καραχασόπουλος έχ Σύρου, ή δεσποινίς 
’Ιωάννα Σταυρίδου έξ ’Αθηνών, καί δ χ. Άνδρέας Πρίντεζης '£■ 
Αθηνών.

Αίνιγμα il. "θ<η.
Έλυσαν αΰτδ δ χ. Ν· Καρακασόπουλος έκ Σύρου, ή δεσποινίς. 

’Ιωάννα Σταυρίδου έξ ’Αθηνών, καί δ χ· Γ. Μάης έκ Σμύρνης.


