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ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
,· (Συνέχεια xai τέλος. Ίδε προηγούμενου τεύχος).

Όταν δέ σιδηρά τις |άβδος θερμανθεισα άρχίζγι νά γί- 
υηται τοσοϋτον θερμή, ώστε νά καθίσταται φωτεινή, τίθη- 
σι τότε τον αιθέρα ε’ις παλμικήν κίνησιν μετά της κατα
πληκτικής ταχύτητος τών 450 τρισεκατομμυρίων κυμαν- 
σεων κατά δευτερόλεπον! Τό μήκος αέ τοϋ κύματος τοϋ τε
λευταίου έρυθροΰ είνι τοιοϋτον, ώστε θά χρειασθώσι 15,000 
τούτων, τιθέμενων κατά σειράν τοϋ μέν παρά τό δέ, δπως 
σχηματίσωσι μήκος ένός έκατοστομέτρου. ’Επειδή δέ τό φώς 
διατρέχει300,600 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 
τριάκοντα έκατομμύρια εκατοστόμετρων, πολλαπλασιά- 
ζοντις τόν άριθμόν τούτον έπί 15,000 ίχομεν τόν σημειω- 
θέντα ανωτέρω αριθμόν. Πάντα ταΰτα λοιπόν τά κύματα 
(450,000,000,000,000) etW^oxriw είς zor οφθαΛμάν ir 
χροηχω άιασζήμαζι &ος άεντεροϋπζον.

-· Πάν δ’ θ,τι προκύπτει έκ τοϋ Ήλίου, ώς καί έκ πάσης 
φωτιστικής καί θερμαντικής πηγής, δέν προκύπτει κυριολε- 
κτικώς είπεϊν οδτε έκ τοϋ φωτός οδτε έκ της θερμότητος, 
διότι αύται είσίν έντυπώσείς, άλλ’ έκ της ταχνζάτι^ «Ρή
σεως. Διότι θερμότης δέν διαβιβάζεται διά τοϋ διαστήματος, 
καθότι η θερμοκρασία τοϋ αχανές είνε καί διαμένει πανταχοϋ 
λίαν, παγερά (100® ύπό τό μηδενικόν!). Ουδέ φώς διαβι
βάζεται, καθόσον τό άχανές έχει σταθερώς τό σκότος, δπερ 
μας παρουσιάζει τό μεσονύκτιον ούδ’ έπίσης προκύπτει έκ 
τοΰ ήλεκρισμού η μαγνητισμού. Προκύπτει λοιπόν έκ της 
κινήσεως, η μάλλον της ταχυτάτης διακυμάνσέως τοΰ αί- 
θέρο, ήτις μεταδίδεται καί τό άπειρον καί δέν παράγει 
καταληπτά φαινόμενα, είμη μόνον όταν συναντά έμπόδιον 
μεταποιούν αυτόν.

’Οταν δέ φώς. ηλιακόν εΐσέλθή διά μικράς καί στρογγυ
λής όπης έντός θαλάμου κεκλεισμένου πανταχόθεν, ήτοι 
σκονεινοΰ, τό φώς τούτο προσπίπτον έπί της κατέναντι της 
οπής έπιφανείας τοΰ θαλάμου, έπιφωτίζει τό χωρίον αύτής, 
σχηματίζον σχήμα θμοιον μέν τή όπή, άλλά μεϊζον αύτής. 
Έάν δ! πρό της όπης έν τφ σκοτεινφ θαλάμφ στήσωμεν 
καθέτως ύέλινον πρίσμα τρίπλευρου, άστε ή κατέναντι έπι· 
φάνεια ν’.άπέχφ 5 μέτρα περίπου, ή εικών της όπης, δι’ ής 
εισέρχεται τό φώς,όύ μόνον έμφανίζεται άποκεκινημένη όρι- 
ζοντίως άλλά καί ταινιώδης, καί έπί τοσοϋτον επιμήκης 
πρός τόν όρίζοντα, ώστε ή τοιαύτη διάστασίς της ίπεντα- 
πλασιάσθη, φυλαχθέντες τοϋ στρογγύλου αύτης σχήματος 
κατά τά άκρα της μόνον. ’Ιδκτός τούτου ή είκών της οπής, 
&ν ή επιφάνεια τοΰ θαλάμου, έφ’ής προσπίπτει τό φώς, 
ήνε λευκή, δέν εμφανίζεται λευκή ώς πρότερον, άλλά φέρει 
κατά σειράν τά έπτά χρώματα της ίμάσς ί τοΰ ουρανίου 
τόξου, ούτως·

(πορτοκάλλι), oirpwor, πράσινον, 
χυανοΰν, ΐνώχόχρουν, ίόχρουν.

Ή σειρά τών χρωμάτων δεικνύει τήν βαθμιαίαν άπόκλι- 
σιν τών φωτιστικών άκτίνων καί τήν μέν έλαχίστην πα
ρουσιάζει ή τοΰ ερυθρού, ή φλογερωτερα πασών,τήν δε με- 

γίστην άπόκλισιν ή τοϋ ίόχρου. 1’ά δέ λοιπά χρώματα 
τήν τής θέσεώς των βαθμιαίαν κλίσιν. Δεικνύει δέ ή έπτά- 
χρους αδτη φωτοφάνεια, τήν όποιαν ό Νεύτων πρώτος ώ- 
νόμασεν ήΛιαζόν φάσμα $ φωζοφάσμα, 2τι τό λευκόν ήλι- 
ακόν ©ώς συνϊσταται έξ άκτίνων άνισοθλάστων. Τά χρώ
ματα δέ τοϋ φωτοφάσματος χωρίζονται έκαστον κατά τον 
χαρακτήρά του· πλήν δέν παριστώσ» είμή μόνον τό μήκος 
τών άκτίνων αύτών, ας δόναται ό αμφιβληστροειδής ή
μών χιτών νάντιληφθή. Διότι δ οφθαλμός ήμών αρχίζει νά 
βλέπη όταν οί κυματισμοί του αΐθέρος φθάσωίι τό ποσόν 
τών 450 τρισεκατομμυρίων κυμάνσεων (ερυθρόν) καί παύει 
νά βλέπη, όταν οί κυματισμοί φθάσωσι τό ποσόν τών 700 
τρισεκατομμυρίων (ίόχρουν)· «λήν καί πέραν τοϋ θρίου τού
του ή φύσες ένεργεΐ έν άγνοι^ ήμών. Διότι ούσίαι τινές 
χημικαί, ώς ή πλάξ ρι.χ. τοϋ φωτογράφου, βλέπουσι μα- 
κρύτερον ήμών, πέραν τοΰ ίόχρου· αί ακτίνες αύται ασικ 
αόρατοι ύπό τών οφθαλμών ήμών.

Καί τό ούς ήμών έννοεί δονήσεις ή κυμάνσεις τοϋ άέρος, 
άπό 32 κατά δευτερόλεπτον (τόνους βαρείς) μέχρι 36,000 
(τόνους οξείς). Πέραν τούτων -δέν αισθάνεται πλέον. Ώστε 
αί ήμέτεραι αισθήσεις είναι περιωρισμέναι, άλλ’ούχί καίτά 
περί ημάς γενόμενα και όντα τής φύσεως. Τά χρώματα 
εισίν, ώς αί φωναί τής μουσικής κλίμακος, αποτελέσματα 
άριθμοϋ κυματισμών. Έπτά αί φωναί· do, re, mi, fe, 
SOl, la, si, έπτά εις τά χρώματα, ώς ανωτέρω εϊδομεν. 
Καί ώς έκ τοϋ si μεταβαίνει τις αύθις είς τό do, τό άρχι- 
κόν, οϋτω ώς έκ τοΰ ίοχρόου μεταβαίνει τις αύθις είς τό έ- 
ρυθρόν, κατά τόν αύτόν βαθμόν τής παραλλαγής, oiov καί 
είς τά άλλα χρώματα, έκ τών προηγουμένων. Καί έν τη 
μουσική λοιπόν, ώς έν τη ζωγραφική, ύπάρχουσι ζάνοι.

Ή διάφορος δέ διευθέτησες τών ατόμων τών ούσιών,τών 
άντανακλάσών ή διαφανών, «αράγει τάς αντανακλάσεις 
τοϋ φωτός ήτοι τά χρώματα. Τό λαμπρόν έκείνο ^όδον, τό 
άκμάζον έν τφ μεσφ τοϋ κήπου, λαμβάνει τό αυτό φώς, ο- 
περ κμίχτό λείριον, τό άμάραντον, ό κύανος, τό Ιον κτλ., 
άλλ ’ ή τών άτόμων έκάστου σώματος άντανακλαστική ίδι- 
ότης, διάφορος ούσα, παράγει πάσαν τήν χρωματιστικήν 
διαφοράν, καί δύναται τις άνευ μεταφοράς νά είπη, ίτι τά 
άντικείμενα ίχουσι πάντα τά χρώματα, ίχζός ίπόίνου, τά 
άποϋον παρουηάζονν. Διατί ή κοιλάς αυτή είνε πράσινη ; 
διότι διατηρεί ή απορροφά πάντα τά χρώματα έκτος τοϋ 
πρασίνου, δπερ δέν θέλει καί τό όποιον αποπέμπει. Τό λευ
κόν οέ χρώμα παράγεται έκ τής αντανακλαστικής ίδιότη- 
τος αντικειμένου μή διατηροΰντος ούδεμίάν ακτίνα, άλλ’ά- 
ποπεμποντος πάσας·: άπ ’ ένάντίας τό μελαν προκύπτει έξ 
έπιφανείας διατηρούσης πάσας τάς άκτινα; ή άπορροφώσης 
καί μηδέτ--άποπεμπούσης. Φαντάσθητε τό ήλιακόν φάσμα 
έπί μέλανος μεταξόχνου υφάσματος(νβ1θ11Γ8),προσπίπτοντος>· 
έκεΐ τούτο θά σβεσθή απολύτως. Έάν δέ θέσητε ταινίαν 
έρυθροΰ μεταξόχνου είς τό κυανοϋν μέρος τοΰ φωτοφάσματος, 
τοΰτο θά καταστή μέλαν, διότι δέν είνε Ικανόν ν*  άποπέμ- 
ψη τό ερυθρόν κτλ.

Αί θερμογονικαί δ’ άκτίνες δέν είναι αίσθηταίπαρ’ ήμίν. 
Έάν τις φέρη τήν σφαίραν θερμομέτρου έφ*  όλου τοϋ 
κους τοϋ ηλιακού φάσματος, παρατηρεί ότι ή θερμότης 
χεται άπό τοϋ ίνδικόχρου καί ύψοϋται βαθμιαίος μέχρι τής 
μεγίστης έντάσεώς της παρά τό όρατόν φάσμα, πέραν τοϋ
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ερυθρού. Τό φωτεινότερου μέρος τοΰ φωτοφάσματος, τό τοΰ 
κίτρινου, δέν βινβ τό θερμότερου. Άφ'ετέρου βεβαιοΰται χη- 
μικώς, κυρίως διά της φωτογραφίας, ότι αί χημικαί άκτΐνες 
άρχονται άπό τοΰ πρασίνου, έχουσι τήν μεγίστην αύτών 
έντασιν ιίς τδ ίόχρουν, καί Ικτείνονται πέραν αύτοϋ, σχη- 
ματίζουσαι ούτω φάσμα αόρατον ήμΐν.

Σχ. 4. Σχετική εχτασις τώ» τριών ειδών τών αχτίνων.

Αί φωτειναί άκτινες έκτείνονται έκ τοΰ έρυθροΰ μέχρι τοΰ 
ίοχρόου,έφ’δλου δηλ.τοΰ όρατοΰ φωτοφάσματος,τοΰ σημειου- 
μένου διά τών στοιχείων Α, Β, Γ, Δ,, Ε,Ζ, Η, θ. (Σχ. 1) 
Τήν μεγίστην οΊντασιν τοΰ φωτός παριστ^ ή καμπύλη Φ είς 
τδ μέρος τό κείμενον, ώς βλέπει τις, μεταξύ τοΰ Δ καί Ε. 
Ή πρδς άριστεράν δέ καμπύλη θ παριστ? τήν θερμαντι
κήν έντασιν, και ή πρός δεξιάν X τήν χημικήν τών άκτί
νων ενέργειαν. Εί εϊχομεν έχτη-r τινά αΐσθησιν, ήδυνάμεθα 
νάντιληφθώμεν τών θερμογονικών άκτίνων, ε’ι δέ καί έβδόμητ 
άλλην, τών χημικών.Ό,τι δέ βλέπομεν ούδέν έστι πρός τά 
περί ήμβς συμβαίνοντα ίν τή φύσει.

Από τοϋ 1815 ό Frauenhofer, βαυαρός διοπτροποιός, έ- 
σπούδαζεν έπιμελώς τδ ηλιακόν φάσμα καί έζήτει -νάνακα- 
λύψη ώρισμένα «νά σημεία, ανεξάρτητα τής φύσεως τών 
πρισμάτων, άτινα ήδύναντο νά θεωρηθώσιν ώς σημεία δη
λωτικά τών όρίων τών ζωνών καί τών χρωμάτων τοΰ φω- 
τοφάσματος. Τότε παρετήρησεν δτι, τοϋ πρίσματος τιθέμε
νου είς· ειδικήν τινα θέσιν, παρουσιάζοντο αίφνης εν τφ ή- 
λιακφ φάσματι σχοτειταί γραμμαί, χληθεΐσαι ρ’αδδώσεις, 
διατέμνουται καθέτως τήν ταινίαν τοΰ φάσματος κατά τό 
μήκος της είς τά έπτά εκείνου χρώματα. Έσημείωσε δέ τάς 
όκτώ κυρίας ^αβοώσεες τούτων διά τών όκτώ πρώτων γραμ
μάτων τοϋ αλφαβήτου, άτινα ίτέθησαν ουτω· τό μεν πρώ
τον (Α) είς τδ οριον τοϋ ερυθρού, τδ δέ δεύτερον (Β) έν τφ 
μέσφ τοΰ χρώματος τούτου, τό τρίτον (Γ) παρά τδ χρυσό- 
ειδές, τδ τέταρτον (Δ) είς τδ πέρας τοΰ χρώματος τούτου, 
τδ πέμπτον (Ε) έν τφ πρασίνφ, τδ έκτον (F) έν τώ κυανφ, 
τδ έβδομον (Ζ) έν τφ ίνδικόχρφ' είς τδ όγδοον (Η) είς τδ 
τέλος τοϋ ίόχρου· διότι ενταύθα αί κύριαι-μέλαιναι γραμ
μαί -διακρίνονται έν τφφωτοφάσματι. Ό δέ αριθμός τών 
ραβδώσεων τούτων έφάνη μέγιστος· ό Φραουγχόφερ ε,ίχεν Α
ριθμήσει 600,βραδύτερου δμως ό Brewster ήρίθμησε 2000’ 
σήμερον δμως άριθμοΰμεν 5000 καί επέκεινα.

• Ή άποκάλυψις τών μικροσκοπικών τούτων γραμμών τοϋ 
φωτοφάσματος, δπερ εινε αναλλοίωτου, δταν ηνε ηλιακόν, 
έγένετσ ακολούθως πρόξενον έτέρας άνακαλύψεωςΓ ούδέν ήτ- 
τον σπουδαίας, τής έπομένης· Δεχόμενος τις διά τίνος πρί
σματος» ακτίνας δρμωμένας έκ πηγής γήινου φωτός, π. χ. 
έκ τοΰ στομίου φωταερίου, ή φλογός λαμπτήρος, διαλελυ- 

' ·\ μενού μετάλλου κλπ.,. παρατηρεί κατ’ άρχάς δτι τά τε- 
ύ χνι*«  ταΰτα φώτα παράγουν φάσμα, οίον καί δ ήλιος, άλλά 

w - s τδ φάσμα τούτο διαφέρει τοΰ ήλιακοΰ κατά τόν άρεθμδν 
\ καί την οιευθέτησιν τών χρωμάτων.' Παρατηρεί ακολούθως 

και τοΰτο τδ ουσιώδες, δτι τδ φάσμα τών φώτων αύτών 
διατέμνεται έπισης ύπό γραμμών, άλλ’ ή διανομή τών 

. γραμμών τούτων διαφέρει κατά τήν φΰσιν τοΰ έξεταζομένόυ 
φωτός καί τέλος, δτι αυτή παριστφ τάζικ αμετάβλητον 
χαρακτηριστικήν δι’ έκαστον τών φώτων αύτών.

Διά να δρίσωμεν καλώς τάς ιδέας ήμών, 8λ παραστή- 
σωμεν τό πείραμα, όποιον έγένετο ύπδ τοΰ Kirchkoff καί

Bunsen, τών δύο .φυσιοδιφών, είς ους όφείλομεν τάς λαμ- 
πράς ταύτας ανακαλύψει;. Έπί φλογός, I*  στομίου φω
ταερίου έξερχομένης, έτιθη νήμα πλατίνη:, είς τδ άκρον 
Της όποιας έπετέθη μικρόν τεμάχιον τής ουσίας, ήν θέλομεν 
νάναλύσωμεν. Πρδ τής φλογός ταύτ'ης τίθεται τδ φασματο 
σχόπιοτ, διοπτήρ επίτηδες κατασκευασμένος διά ταύτην

Σχ. 2. Φασματοτκόπιον.

τήν άνάλυσιν, καί έν τφ όποίφ αί ακτίνες τής φλογος συν- 
εκεντρώθησαν είς ίν πρίσμα καί είςμικροσκόπιον αναλυτικόν. 
Ή μέν φλδξ τοΰ στομίου ή τοΰ μυξωτήρος (pec) τοϋ φωτα
ερίου έκανονίσθη αδρανής καί είς τρόπον ώστε νά μή πά· 
ρόυσιάσνι φάσμα. Καθ' ήν δέ στιγμήν βυθίσωμεν είς τήν 
φλόγα ταύτην τό προητοιμασμένον νήμα τής πλατίνης, πα
ρουσιάζεται φωτοφάσμα είς τόν διοπτήρα, καί δ όφθαλμος 
τιθέμενος παρά τδ μικροσκόπιον δύναται νά το άναλυση 
εύχερώς. Τό φάσμα τοΰτο είχε τό nfc φ.Ιεγομένης ουσίας.

Ή φωτεινή άκτίς, άναχωροϋσα. έκ τοΰ σημείου Φ (Σχ. 
2) θλάται έπί μικρού πρίσματος Ο τεθειμένου είς τδάκροντοΰ 
διοπτήρος καί φαίνεται ούτως ερχόμενόν έκ τοϋ σημείου Φ'. 
’Ακολουθούσα δέ τόν άξονα τοϋ διοπτήρος θλάται άκολού- 
θως διαδοχικώς διά τών έξ πρισμάτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ 
καί εισέρχεται είς τόν διοπτήρα Τ' ,δι ’ οΰ έξετάζεται. Βλέ
πει δέ τις διά τού οργάνου τούτου φάσμα λίαν τεθλασμέ
να; έχων τάς άκτινας καί λίαν εΰρυ, "Οπως δέ συγκριθή ή 
μετρηθή προσάγεται είς τόν μικρόν διοπτήρα, τόν Ρ—Ρ’ 
ιίκών ή κλίμαξ χρήσιμος νά δεχθρ τάς θέσεις τών |α·' 
βδώσεων.

Έάνπ.χ. έμβυθίσωμεν τδ νήμα τής πλατίνης είς φια-._ 
λίδα πότάσσης, καθ’ ήν στιγμήν θέσωμεν τούτο είς την 
φλόγα τοΰ φωταερίου, παρουσιάζεται φωτόφασμα εις τδ φα· 
σματοσκόπιον, δπερ εινε το τοϋ ποτασσίου, ήτοι τοΰ χαλιού. 
Σύγκειται μέν τούτο έξ έπτά χρωμάτων, ώς τό ηλιακόν, 
έπί πλέον δέ χαρακτηρίζεται ΰπό δύο λαμπρότατων ρα
βδώσεων, τη; μέν έρυθρας, τής δέ ίοχρόου, κείμενης έκα— 
τέρας περί τά άκρα τοϋ φάσματος. ’Επίσης, έάν θέσωμεν _ 
μικρούς-κρυστάλλους σόδας είς το άκρου τοϋ νήματος τής 
πλατίνης, θά ίδωμεν παρουσιαζόμενον φάσμα τακτικόν, δ
περ δέν περιέχει ούτε έρυθρόν ούτε πράσινον ούτε κυανοϋν 
ούτε ίόχρουν,καί τδ όποιον χαρακτηρίζεται άπλώς διά μιάς 
ραβδώσεω; λαμπρά; κίτρινης, κείμενης είς τήν θέσιν τοϋ 
κίτρινου χρώματος τοϋ ήλιακοΰ φάσματος Το φάσμα τούτο 
εινε τδ τοΰ νατρίου. Καί ουτω καθεξής.

Ή μέθοδος δ’ αυτή τής άναλύσεως είνε τόσον αξιοθαύ
μαστος καί τόσον ισχυρά, ώστε αποκαλύπτει ήμΐν τήν υ- 
παρξιν ουσιών έν άπείρως σμικροτάτη ποσότητι έκεϊ, ένθα 
πάσα άλλη μέθοδος θά ήτο έντελώς ανωφελής. Ή παρου
σία ένδς εκατομμυριοστού τοΰ χιλιοστού τοϋ γραμμαρίου να- 

. τρίου ανακαλύπτεται είς τήν φλόγα τοϋ κηρίου. Ουτω πάσα 
ουσία άναλυομένη παρουσιάζει τάξιν γραμμών ίδιάζουσαν, 
δηλ. καταγράφει αντη καθ' έαντην τό Ιδιον αντης φυσι
κόν όνομα ιερογλυφιχώς και αποκαλύπτεται δι’ Ιδίας δυνά
μεως ύπδ τύπον άδιαφιλονείκητον. Αί μελαναί δέ γραμμαί, 
άς έσημειώσχμεν ανωτέρω ύπαρχούσας είς τό ήλιακόν φά
σμα, άνταποκρίνονται ακριβώς είς λαμπράς τινας γραμμάς, 
χαρκτηριστικάς τοϋ φάσματος διαφόρων γήινων ουσιών.

Είνε δ’άφ’έτίρου άποδεο«γμένον, ότι αί μεταλλικαϊ 
ατμοποιήσεις, έχουσαι τήν ’ιδιότητα ν’ άποπίμπουν έν ά · 
φθονίφ ακτίνας τινά; κεχρωματεσμίνας, άπορροφώσι τάς 
ακτίνας ταύτας,όταν αυται προέρχονται έκ πηγής φωτεινής, 
κείμενης ^όπισθεν τών μεταλλικών αύτών άτμών, διαπερω- 
μενών παρ’ αύτών. Ού’τω π.χ. έάν όπισθεν φλογός, έν τη 
όποίφ καίει χλωριούχον νάτριον (sei mariil), άναφθή τό 
λαμπρόν φώς τοΰ Δρυμμόνδου καί έπιτεθώσι τά δύο φά
σματα, πάραυτα ή κίτρινη γραμμή τοϋ νατρίου αφανίζεται 
έκ τοΰ φάσματος αύτοϋ τοΰ νατρίου καί παραχωρεί τήν θέ
σιν του είς γραμμήν σκοτ ινήν, κατέχουσαν ακριβώς τήν 
αύτήν θέσιν. Έκτης διπλής δέ ταύτης παρατηρήσεως I- 
πεται δτι, αί μέλαιναι γραμμαί. τοΰ . ήλιακοΰ φάσματος 
άπόδεικνύουσίε α' τήν υπαρξιν ατμόσφαιρας φλεγομένης καί 
άτμώδους περί τό άστρου τούτο, καί β' τήν παρουσίαν έν 
τή άτμοσφαίρφ αύτού ταυτη ουσιών, δηλουμένων διά τών 
περί ών ό λόγος γραμμών.

Έρευνηθεισαι λοιπόν πάσαε αί γραμμαί έν άκριβείφ, 
εύρέθησαν είς τον "Ηλιον άνήκουσαι αί 460 γραμμαί τού 
φάσματος τοϋ σιδήρου, αί 118 τού τιτανίου, αί 75 τού 
ασβεστίου (calcium), «ί 57 τού μαγγανησίου, αί 33 τοϋ 
νικελίου κτλ., είς. τρόπον ώστε είνε ήδη γνωστόν, διά τρό
που άδιαφιλονεικήτου, δτι έν τή επιφανείφ τοΰ λαμπρού 
τούτου άστρου, καί ε’ις αερώδη κατάστασιτ. υπάρχει σίδη
ρος, τιτάνιον, άσβέστιον, μαγγανήσιον, νικέλιον, κοβάλτιον, 
χρώμιον, νάτριον,βάρυον, μαγνήσιον, χαλκός, κάλιον· πλήν 

. . δεν ήδυνήθησσν είσέτι ν’ άνακαλύψωσιν ούδ’ ίχνος τι χρυσού,
' αργύρου, άντιμονίου, αρσενικού ουδέ μολύβδου. Τδ ύδρογό- 

νον άνεκαλύφθη έν αύτφ το 1868. Τό οξυγόνου δέ πρέπει 
νά ύπάρχη έν τή άπεράντφ ταύτη καμίνφ, άλλ’ αί γραμ
μαί, άς ανακαλύπτουν δι’αύτό έν τφ ήλιακω φωτοφάσμα- 
τι, προκύπτουσιν έκ τής άτμοσφαίρας ήμών, ώς λέγει ό 

__ Janssen (1888).
Έαν Χΰιπδν άνακαλυφθώσι καί άλλαι ούσίαι έν τφ Ή- 

λίφ, αϊτινες έν τή Γή ύπάρχουσι, τί μάς ίμποδίζεί, έξ ‘ά—. 
ναλογίας κρίνοντες, να είπωμεν οτι,καί οί λοιποί πλανήται, 
παραχθέντες, ώς ή Γή, εκ τοΰ Ήλιου κατά τήν θεωρίαν 
τού Λατλακίου, καί οί άλλοι απλανείς, παρουσιάζοντες τά 
αυτά του Ήλιου φαινόμενα, έχουσι τήν αύτήν καταγωγήν, 
τήν αύτήν ύλην, τήν αύτήν ιστορίαν και τδ αύτό μέλλον ; 
’Αλλά περί τούτων άλλοτε.

U. Λ. ‘Ηλιόίίουλος.

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕίΙΣ ΚΑΙ ΑΓίΙΓΗΣ·

( *Αγγλσς  καθηγητής, έκ τών διασημοτέρών, Ιγοαψε περί τοΰ 
σπουδαιότατου τούτου αντικειμένου τάς^ εφεξής ώραία; παρατηρή
σεις, αϊτινες, πιστεύομεν, θέλουσιν ευχαριστήσει τούς πολυπληθείς 
άναγνώστας τής «Φύσεωι».)

Άπό τίνος χρόνου μεριμνώσι σφόδρα περί τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως χωρίς νάζητήσωσι νά έπενέγκωσι ^ιζικάς μετα- 
ρυθμίσεις είς έκείνο, όπερ είνε ε'τι μάλλον πναγκαιότερον, 
ήτοι είς τήν άγωγήν τού όχλου. Ή έκπαίδευσις άνευ τής 

αγωγής θά είνε πάντοτε ώς ό άκατέργαστος χρυσός άνευ τής 
λειάνσεως καί τοΰ σχήματος, δι’ ών οΰτος κυκλοφορεί καθ’ 
άπασαν τήν σφαίραν. Τούτου λεχθέντος, προβαίνομεν είς τδ 
αντικείμενου τοΰ μικρού τούτου άρθρου.

Έρρίθη ίλλόγως δτι αΐ φιλολογικαί μελέται ιίνε ή ευδαι
μονία τής ζωής καί δτι τό καθήκον παντός ανθρώπου, άνω- 
τέρου τών κοινών ανθρώπων, είνε τό νά σπουδάζη ούχί δπως 
μάθη πλΐίονα, άλλ’ δπω; μάθη κρείττονα τών άλλων αν
θρώπων. ’Οφείλει λοιπόν νά προσπαθή κατά πάσαν ηλικίαν 
δπως έκδιδαχθή καί άποκτήση σοφίαν, ήτις θέλει συνοδεύσει 
αύτόν μέχρις εσχάτου γήρατος· οφείλει νά καθιεροί άπαντα 
τον δυνατόν χρόνον είς τήν σπουδήν, ουτω δέ θέλει διαφύγει 
πάσαν άνίαν, πάντα κόρον τής ζωής. Ουτω μόνον δέν θέλει 

-είσθαι οδτε άχθος είς έαυτόν, ούτε άνωφελής είς τόν πλη
σίον. Ευδαίμων ό μή άπολέσας τήν πρδς τήν σπουδήν κλί- 
σιν άλλ’ εύδαιμονέστερο; ό θέλων νά έκδιδαχθή, ό θέτων 
τήν ευδαιμονίαν του έν τή σπουδή τής καλλιλογίας, τής 
καλλιτεχνίας, τής ιστορίας κ.τ.λ. Ό τοιοΰτος ποιείται έπω- 
φελή χρήσιν τών πρώτων αΰτοΰ έτών, κοσμεί διά πολυτίμων 
δώρων τήν μνήμην αύτοϋ, ήτις άναπτύσσεται άνεπαισθήτως, 
συλλέγει τάς φιλολογικάς καί ίστορικάς αύτού προσόδους 
καΓένθαρρύνει αύτός έαυτόν, άναλογιζόμενος δτι ουτω προσ
πορίζεται τά εφόδια τοΰ έαυτοΰ βίου. Ταΰτα δέ πάντα είνε 
-θερισμός, ούτινος τό βάρος ουδέποτε θέλει τον καταβάλει.

Μέγας τις Γάλλος ποιητής είπε δικαίως δτι

S’ occuper, c’ est savoir jouir ; 
L’ oisivet0 pese et tourmente ; 
L’ a.me est un feu qu’ il faut mourrir, 
Etqui s’ 6teint s’ il nes’ augmenle.

Ή ανία ή καταβιβρώσκουσα τους άλλους ανθρώπους, έν 
μέσφ μάλιστα τών ήδονών καί τών τιμών, δέν δύναται νά 
προσβάλη εκείνον, δστις γνωρίζει να ένασχολήται διά τής 
σπουδής καί ή πείρα τφ καταδεικνύει δτι τά γράμματα, ή 
ιστορία καί αί τέχναι ούχί μόνον έξωραίζουσι καί καθιστώ- 
σιν εΰδαίμονα τον βίον αύτού, άλλά καί άνακουφίζουσι πάν 
είδος άτυχίας καί κατευνάζουσι τάς θλίψεις τής εξορίας, τής 
δυσημερίας, καί αύτής τής αιχμαλωσίας. Διά τούτου τού 
τρόπου προασπίζεται κατά τών παλιντροπιών τής ύπάρξεως, 
κατά τής άβεβαιότητος τοΰ μέλλοντος, καταθέλγων τδ πα
ρόν και έξεγείρων τδ παρελθόν ύπό τά έρασμιώτατα, συγ· 
κινητικώτατα καί διδακτικώτατα σχήματα. Άλλ’ ή ωφέ
λεια τής σπουδή; δέν περιορίζεται είς μόνον τό καλούμενον 
εχιατήμη. Ούχί' άλλ’ όφείλεε. νά παρέχη τήν διά τά πρά
γματα καί τάς ύψηλάς θέσεις ικανότητα. Ό Πλούταρχος 
διηγείται 8τι ό Λούκουλλος ώφειλε μίαν τών μεγίστων αυ
τού έπιτυχιών είς τήν άνάγνωσιν τών άριστων συγγραφέων 
και είς τήν σπουδήν τής ιστορίας, καί δτι δ Βρούτος διενυ- 
κτέρευε πολλάκις έκμελετών τήν στρατιωτικήν τέχνην καί 
τάς εξιστορήσεις τών έκστρατειών τών διασημοτέρων στρα
τηγών.

Άλλ’ ό άληθής φιλόλογος δέν περιορίζεται είς τήν με
λέτην μόνον τών αρχαίων. Τάς ίρεύνας αύτού απασχολούσε 
καί οίνεώτεροι καί δ νοΰς αύτού περιηγείται άπό κόσμου είς 
κόσμον πρδς άνακάλυψιν παντός δ,τι δύναται νά έξωραίση 
καί νά ίξευγενίση τήν άνθρωπίνην. καρδίαν. Αί νεώτεραι 
γλώσσαι παρεχουσιν αύτφ πόλλάς τέρψεως καί ώφελείας ώρας 
καί άρέσκεται άντιπαραβάλλων αύτάς πρώτον μέν πρδς άλ- 
λήλας, ίπίιτα δέ καί πρδς τάς αρχαίας,.

Ή ωφέλεια τών νεώτέρων γλωσσών άνεδείχθη σήμερον 
ΐκανώς καί ό κατά τήν ήμετίραν έποχήν μεταβαίνων είς-ζέ- ./ 
νην τινά χώραν χωρίς νά γνωρίζη τήν γλώσσαν αύτής, δέν ' 
δρέπεται τούς καρπούς τής περιηγήσεώς του. Έπειτα δ?έ 
πόσον ώραία ή μετάβασις άπό τών στοιχείων μιάς ξέ 
γλώσσης εις τάς καλλονάς τής φιλολογίας αύτής. Είσέβίχε-··’^' 
σαι είς νέον πεδίον, ένθα κατά πάν βήμα ευρίσκεις ποφ'ετο- ' 
δαπάς καλλονάς καί ποικιλόχροα άνθη. Ή ψυχή συγάινιϊ-

.«·
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ται, ίο πνεύμα Εξαίρεται, ή μνήμη πλήσσεται καί σύμπας 
δ οργανισμός σου μεβ’ ηδονής τίθεται βΐς κίνησιν, Άλλ’ 
οφείλεις νά διαχρίνης καλώς, νά Εκλέξης χαλώς, εν έκάστφ 
τό αγαθόν, τό καλόν καί τό ώφέλιμον, δτως άποσπάση; καί 
άποσχορακίση; Εξ αυτού πάν δ,τι δύναται νά περικλείη βλα
βερόν. Ούτως ή σπουδή καθίσταται διά τον συνετόν καί 
ίχεφρονα μέσον ασφαλές τού νά γίνη καλλίτερος*  ούτως ή 
Εχπαίδευβις καθίσταται πρωτότοκος τής άγωγής αδελφή, καί 
ό γνωρίζων ν' απασχόληση τοιουτοτρόπως τό πνεύμα καί 
τδν νοϋν αυτού μεγαλύνεταε, ούτως είπεΐν, ώς οέ μεγάλοι 
άνδρες,ών τα συγγράμματα σπουδάζει,καθώς Εν γένιι άπο·. 
μιμείται τις τούς τρόπους καί τά αισθήματα {κείνων, μιθ ’ 
ών συνήθως ζή.

Πλίνιος δ νεώτιρος είπεν δτι ή φιλολογία slvt ψνχή$ &- 
κο$, δ δέ Γάλλος Κάρολος Νωδιέ προσίθηκιν δτι ή φιλολο
γία «tvs δ έρμηνεύς τών ιύγενών αισθημάτων. Ή άγωγή, 
ήνωμένη μετά τής έκπαιδεύσεως, ώφειλε νά θεωρήται παν- 
ταχοϋ ώς τό μέσον, δι’ ού το πνεύμα τού ανθρώπου, πε- 
προιχισμένον μέν διά δυνάμεων, άλλ*  {στερημένων ιδεών, 
πλουτίζεται διά γνώσεων, αΐτινες δύνανται νά καταστήσωσιν 
αυτό ικανόν καί έπιδέξιον προς τά πράγματά τού βίου.«Ναι, 
ή αγωγή ώφειλε νά θεωρήται πανταχοϋ, είπεν ό κόμης Se- 
gur, ώς πρώτιστον μέρος τής νομοθεσίας».

Ή σημερινή κοινωνία φροντίζει μέν ίχανώς διά την έχ. 
παίδευσιν, ήτίς διαφωτίζει τό πνεύμα τού λαού, άλλ’ ήκι
στα μεριμν? περί τής αγωγής, ήτίς σχηματίζει τά ήβη καί 
τον χαρακτήρα, καί άληθώ-, είπεεν οί αρχαίοι {μερίμνων περί 
τούτου πλέον ημών. Διό καί έκαστος, λαός είχε χαρακτήρα 
Εθνικόν καί διακριτικόν, ου ήμιίς βτερούμεθα. Διά τί δί 
τούτο ; Διότι ημείς παραδίδομεν μέν τό πνεύμα εις τό σχο- 
λεϊαν, άλλα τόν χαρακτήρα, ήτοι την άγωγήν, άναθίτομιν 
δλως είς τήν τύχην.

--- ---<ΜίΡΐ^>-ε>-----—
ΕΩΘΙΝΟΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΔΥΣΤΥΧΟΥΣ ΞΕΝΟΥ ΕΝ ΞΕΝΗ’·

Ά.φε«ρο5τ®ε Κυρίορ κ.

<Έχω χλαύσει ίν όνείρψΐ...®

Μοί έφάνη κατ' όναρ ώς &ν ΰπνωττον ήσύχως καί ήδέως 
εντός τού μονήρους καί μικρού μου αναγνωστηρίου, καί 
ώς άν, έ*  <ρ ούτως δπνωττον νήδυμον ύπνον, μ' έπλησία- 
σεν υψηλή καί ώραία τήν αναδρομήν γυνή, μεγαλοπρεπών 
βηματιζουσα. Ή μορφή της ήτο καλλιπρεπής καί εΰγεβτάτη, 
ουρανίαν ίλαρότητα καί άθωότητ’ άποπνέουσα. Οί οφθαλ
μοί της ήσαν μεγάλοι καί οΰρανόχροες, καί είς τά έκφρα- 
στιχώτατα χείλη της έφίπτατό τι πάντη ίδιάζον ευμενές 
μειδίαμα ούτως, ώστ' Εν συνόλφ παρίστατο ώς τις αρχαία 
ελληνική θεότης· καί ά’φεϋκτως θά έφαίνετο ώς αυτή ή υ
ψηλή Άθηνά, &ν μόνον περικεφαλαίαν Εφόρει και έκράτει 
άσπίδα. Άλλ*  ή κεφαλή της ήτο περικεχοσμημένη διά 
λαμπροτάτου στεφάνου εκ νεοδρέπτων ^όδων, καί Επί τού 
στήθους έφερεν δμοίως κόσμημ*  αθώου; ψόδων κάλυκας, 
ους έφαίνετο καθ’ υπερβολήν άγαπώσα, ώς &*  ήσαν τό 
σύμβολον τής άγνότητος χαι ώραιότητος τής καρδιάς της. 

ν Εις τήν άριστεράν τέλος, Ιχράτει θαλερώτατβν δάφνης 
\ κλάδον, δν Επροσπάβιι διά τής δεξιάς, ή μάλλον κατεγί- 

νετο έπιμελώς χεεί συντόνως,νά πλέξη είς στέφανον. Άφοϋ 
λοιπόν τόν ήτοίμασεν Εντελώς, έπέθηκεν αυτόν δλως ήρεμα 
καί άψοφητί Επί τής κεφαλής μου, καί έπιχαρίτως καί Εκ- ' 
φρα,στικώς κλίνασα ολίγον πρδς Εμέ τήν ίδικήν της, ώσεί , 
ίνα^ταρατηρήση έάν μοι ήρμοζεν δ στέφανος, άνεστέναξεν 
ένταύσφ εκ τού βαθυτάτου μυχού τής «ψυχής της, καί διά ] 

φωνής γλυκερά: καί έπεράστου, άλλ’ άμα μελαγχολικής, 
άπηύθυνεν, ίνδομύχως συγκεχινημένη. τού'; ακολούθους λό
γους .πρός-έμέ, έν φ ίστατο ύπεράνω της κλίνης μου μετά 
γοητευτικής σεμνότητος καί αξιοπρέπειας.

«Δύστηνε ξένε 1 Κοιμάσαι τώρα ήσύχως, άλλα ταχέως 
πάλιν θέλεις εξεγερθή' ναί, θέλεις Εξεγερθή, καί ή Εντός 
σου άγατασίγαστος δίψα της γνώσεως θέλει σύναμα Εξε
γερθή Εκ νέου 1 Καί θά τηραννήσαι λοιπόν πάλιν δι ’ δλης 
τής ημέρας, άκαμάτως βυθιζόμενος εις σκέψεις καί με
λετάς, άχαταπαύστως δεινούς πνευματικούς αγώνας ά- 

I γωνιζόμενος 1 Ά 1 πόσην τφ 8ντι λύπην αισθάνομαι διά 
' σέ I διότι καί τί θέλεις έπί τέλους κερδήβει δι’ όλων τών 
ι προσπαθειών; τί θέλεις άποκτήσει διά τών άτρύτων κόπων 

καί αγώνων σου ; * Αχ I— Ό θεός ήξεύρει Εάν θά κατα- 
φθάσης ποτέ τόν σκοπόν σου I—Σύ Επιθυμείς καί ζητείς 
άχαταπαύστως δόξαν, άκαμάτως επιδιώκεις τήν άναγνώ- 
ρισιν τών πνευματικών έργων σου παρά τής κοινωνίας- άλ
λ' οΐ άνθρωποι είνε συνήθως σκληροί,και δυσεκπλήρωτοι αί 
επιθυμίαι των χαί δύσκολοι αί απαιτήσεις χαι αί χρίσεις των 
συχνά θρασιϊαι, αχαλίνωτοι καί αχάριστοι. Διά τούτο καί 
ή δόξα, ή Εξαίρετος αυτή καί ύψηλή luvota τής ίδιοτρόπου 
τύχης, είς ολίγου; μόνον καί σπανίως χορηγείται’ καί δι ’ 
αυτό τούτο Ισως καί άπό σού ό υψηλός σου σκοπός θέλει 
μένει πάντοτε άπομεμσκρυσμένος καί άνέφιχτος. Nat I σέ 
Εννοώ, ταλαίπωρε ξένε ! Δεν έχεις διόλου ψυχικήν γαλήνην, 
δέν Εχεις άνάπαυσιν νοός και ησυχίαν, Επειδή θέλει; νά 
πλέξη; περί την κεφαλήν σου, περί τους κροτάφους σου νά 
θλί«|ηρς τήν θαλεράν δάφνην, τόν Επίφθονον τούτον στέφα
νον, τό ώραϊον έχέγγυον άμα καί έβλημα τής άθανασίας! 
καί πόσον ώραΐα σοί πρέπει αληθώς'έπί τής έβενώδους κό
μης !—Ώ I έάν Εγώ ήμην ή Χίΐνωνία, ό κόσμος, ή τύχη, 
ήθελες βεβαίως κατασιγάσει, ήθελες Εκπληρώσει καί ανα
παύσει άφεύχτως τήν ένδομυχοτάτην καί διακαεστάτην Ε
πιθυμίαν σου, τόν υψηλόν σου σκοπόν καταφθάσει I αλλά 
τώρα, φεύ, τί δύναμαι ή δυστυχής έγώ είς σέ, τόν είς τό
σον ύψηλόν τέρμ' άφορώντα, νά προσφέρω ; Διά τίνος καί. 
πρός τί δύναμαι νά σέ βοηθήσω ; Τί εμπορώ διά τήν ευ
τυχία» ««, υπέρ σοϋ νά πράξω Πλήν άλλ’ όχι ! Δεν 
πρέπει πλέον.ουτω νά λαλώ I ν * άπελπίζωμαι δέν πρέπει. 
"Οχι I έπειδή τήν καρδίαν μου τοιούτον αίσθημα προς σέ 
πληροί, τό όποιον μ’ Ενθαρρύνει νά σοι παραστατώ είς τήν 
Εκτέλεσιν του τόσου μεγάλου καί δυσχερούς προορισμού σόυί 
Σε άγαπώ Εξ όλης καρδίας, χαί Ελπίζω ότι θέλω δυνηθή 
νά συντελέσω ούσιωδώς εις την πρόοδόν σου. Ναί, σέ αγα
πώ, καί θέλω νά σ’ άγαπώ άτελευτήτδφ άπειδή είσαι ά
ξιος τούτου ! Επειδή τόσον καλώς, τόσον σύ όλοσχερώς κ’ 
Εντελώς μέ Εννοείς, ώς καί Εγώ σέ ! θέλω τού λοιπού νά 
ζητώ τήν ευδαιμονίαν μου είς τήν ίδικήν σου, κμί τήν ΰ- 
ψίστην χαράν καί άγαλλίασιν θά αίσθανθώ, ε’άν ποτέ κα
τορθώσω νά σέ καταστήσω όσον τό. δυνατόν ευτυχή I Καί 
θέλω βιβαίως τό κατορθώσει, επειδή τοσαύτον άρρήτως σέ 
άγαπώ, ώς καί σΰ Εμέ ! Μάτην βιωπφς ένφ ίνδομύχως, 
ίνφ βαθέως πάσχεις*  μάτην ουδέ κ&ν μίαν μόνην λέξιν 
μοί λέγεις περί τού πρός Εμέ έρωτός σου ! ησθάνθην Εγώ 
αυτόν άπό πολλού, κατεσκόπευσα,. Ενίδρεύσα χαί τόν συνέ- - 
λαβον Επ’ αύτοφόριρ Εντός αυτού τού στήθους σου. Σύ σκέ
πτεσαι όμως δτι δέν ήθελόν ποτέ δυνηθή νά σ'άγαπήσω, 
δέν ήθελον σέ άνταγαπήσει άμοιβαίως,καί διά τούτο σιγφς 
καί άποκρύπτιις άπ’ Εμού τό εύγενέστατόν σου καί ωραιό
τατο» αίσθημα I—-Νομίζεις πιθανώς βτι αί σχέσεις μου καί 
περιστάσεις μέγα καί άνυπέρβλητον ειν*  έμπόδιον είς τά 
αίσθήματά μου ! ... Μάθε λοιπόν δτι, &ν καί τφ όντι αύ- 
ταί μέ περιορίζουσι καί στενοχωρούσι, ούχ ήττον ή καρ- 
δία μου είν’ Ετι δλως Ελεύθερα καί δϋναται νά σ' άγαπ^ 
μεθ'δλης τής δυνάμεώςτης. Δΰναμ’Εγώ υπέρ πάσας τάς. 
μωράς τής κοινωνίας καί τού βίου σχέσεις καί προλήψεις 
νά υψωθώ ! ’Εμπορώ νά σταθφ Εφυψηλοτέρου σημείου παρά

-πάντας 'τούς μικρολόγους ανθρώπους, οίτινες μέ περιβτοι- 
χοϋ«ν,Εάν μόνον πρόκηται διά του έρωτός μου οδτω ν’άνα- 
ριπίσω καί άναφλέξω τόν θειον τής μεγαλοφυίας σπινθήρα, 
■Δστε νά γείνη μεγίστη καί λαμπροτάτη φλόξ, ήτις άνί- 
πταται πρδς τόν ουρανόν, πρδς τής αθανασίας τό βασί

λειο» |>
»Λοιπδν Εγέρθητι ) καί Ιδε καί ψαΰσον τον ώραεον δά

φνινο» στέφανον, τόν όποιον ή Ερωμένη σου έξ έρωτος καί 
λατρείας,Εκ θαυμασμού καί Ενθουσιασμού, Επέθηκεν είς την 
κεφαλήν σου t Είθε ή θέα τών θαλερών πρασίνων φύλλων 
του, ώς ή θέα πολυτίμου κειμηλίου παρ*  Εμού σοι δωρη- 
•θεντος, νά σ' Ενθουσιάζη τού. λοιπού καί μαγεύη δι' δλης 
σου τής ζωής 1 έγέρθητι, αγαπητέ μοι ξένε, Εγέρθητι 1 Θέ
λω πανταχοΰ νά σ’άκολουθώ'Επιθυμώ νά γείνω πιστότατος 
φύλαξ άγγελός σου} Έγνώριζες μέχρι τούίε βαθέως. νά σκέ- 
-πτησαι, και δέν ήδύνασο ν'άρκεσθής είς τούτο, δέν ήμπό-

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ
ρ*ις  νά αίσθανθής «εαυτόν Εντελώς ευτυχή ! θέλω ήδη νά σέ 
διδάξω καί ν’ άγαπ?; βαθεως ίνα καταστής όλοσχερώς ευ
δαίμων ! θά ήμαι ή μοΰσά σου I έμπλεως τού έρωτός μου 
καί Ενθουσιών ΰπ' αυτού, αίσθάνου καί σχέπτου καί ποίει 
καί ψάλλε άπό ιοΰδε καί Εφεξής πάν δ,τε δύνασαι! Ός 
άπόδειξιν δέ δτι άληθώ; χαί βαθέως σέ άγαπώ, καί διά 
παντός θέλω β& άγαπ^, βοί δίΐω είς τά χιίλη τόν πύρινον 
τούτον άσπασμόν τού έρωτος’ ούτος καί σέ άπό τού ΰπνου / ' 
θέλει Ινταυτζ» εξεγείρει καί ίο τέως κικμηκός πνεύμα; Εν .
σοί! θέλει διοχετεύσει τό γλυκύ καί εύμενές ηλιακόν βλέμ- . μ ' 
μα τής αγάπης είς τδν τεθολωμενον τής καρδίας σου Ουρα
νόν καί δλον αυτόν διαυγάσει καί φαιδρύνει! Άς παύση 
τώρα πάσα θύελλα τής δυστυχίας ν& βο$ μαινομένη Εν- .^, 'λ. -
τός σου } Άς γείνη πλέον, &ς άνατείλγ έαρ μυριάνθεμον 
Εντός τού νεανικού στήθους σου ί Πάντα τά πτηνά ψδουσι 
δτα»7«Ρ θάλλη καί τού θεού ό ήλιος λάμπει είς τδν Ου-
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ρανόν. Ό έρως μου & σο* έαρ καί ήλεος ένταυτφ, 
καί σύ αύτο; ε”σο ωδικόν πτηνόν, δπερ άμφότερα σύναμα 

-ψάλλει ! Έγείρου, άγάπη μου I ί<η ευδαίμων I ίσο άν
θρωπος ! έσο ίντελής ποιητής καί φιλόσοφος άπό τούδε 
πλέον διά τοΰ έρωτός μου !β

Έξύπνησα· μ’εφάνη 8τι ήκουσα τό πτερύγισμα αιθέ
ριου τίνος δντος, αγγέλου ουρανίου, ίν τάχει άφιπταμένου 
έγγύθεν μου είς τήν αίωνίαν του πατρίδα καί πατρίδα τού 
φωτός- άνέφξα τούς οφθαλμούς μου πλήρεις δακρύων, επει
δή ή ψυχή μου ήτο βαθέως συγκεκινημένη καί.ή καρδία μου 
έπαλλε τόσον σφοδρώς, ώς Set νά έξορμήση τού στή
θους μου I Ό ευμενής, δ γλυκύς δνειρος διά παντός Αξη — 
φανίσθη άποπτάς.—Οδτως ίζαφανίζεται πάν 5,τι ώραΐον 
ίπί ταύτης τής γής!—Άλλ’ ή άνάμνησις αύτοϋ πληροί 
εκτοτε διηνεκώς τήν ψυχήν μου αρρήτου τίνος ηδονής καί 
γιγαντώδους οδύνης ένταυτφ. Αγαπώ τήν θεάν τοϋ ονεί
ρου μου άνεκφράστως! Άλλ ' αμφιβάλλω μόνον &ν καί 
αυτή εμέ τόσον πολύ, τόσον πιστώς καί σταθερώς αγαπά, 
οσον ίν τώ όνείρφ μοί ύπεσχέθη· καί δυνατόν μέν εΐνε δι' 
αύτής τής αμφιβολίας μου νά άδικώ μεγάλως τόν έρωτά 
της- άλλά πρέπει, νομίζω, ή αμφιβολία νά μοι συγχωρη- 
θή ... καί αν τις ήθελε μ’ ίρωτήσει διατί άρά γε δικαιού
μαι ν ’ αμφιβάλλω ; ήθελον άποκριθή : — Επειδή εκείνη 
άπέναντί μου είνε θεά, άλλ’ ίγώ άπέναντί της είμαι δυσ
τυχώς απλούς τις μόνον καί ταλαίπωρος άνθρωπος 1 καί 
ίπειδή ευκόλως δύναται νά παροργισθή, ώστε πάν 8,τι 
μοι έδώρησε, διά μιΛς νά λάβη πάλιν όπίσω., ίν ψ ίγώ 
πρέπει καΐ μέλλω αιωνίως νά τήν λατρεύω Γ.

Τό πύρινον φίλημά της ήτο τοσοϋτον ιδιοφυές, ώστε καί 
οί βαθύτατοι μυχοί τής καρδίας μου ήσθάνθησαν τήν μελι
τώδη καί τερπνοτάτην γεϋσίν του, καί μέχρι τοΰδ'έ'τι τήν 
αισθάνονται άκαταπαύστως. Είχε δέ καί τοσούτο θαυμα
τουργόν δύναμιν, ώστ ’ ίν ίμοί μετετράπη εις άσμα διηνε
κές, επειδή μεγίστην φδικήν διάθεσιν ίνεστάλαξεν ε’ις τήν 
ψυχήν μου διά τών χειλέων καί πρός άκατάπαυστον ενδόμυχον 
ωδήν τήν παρώρμησεν. 'Όθεν καί πάντοτε ψάλλω έκτβτε- 
καί ή ωδή μου, &ν καί σπανίως εύθυμος καί φαιδρά, συν
ήθως μελαγχολική, είνε δμως τουλάχιστον γλυκεία πάν
τοτε καί άληβης,διότι βαθείαν οδύνην καί ήδονήν συγχρόνως 
έ'χει ώς ίδιάζουσαν πηγήν καί αφορμήν της.

Ναι ! έχω διαρκή ίν τή καρδίιρ πάθη, καί τά πάθη μου 
αύτά είνε μεγάλα καί φοβερά, ίπειδή μάλιστα ύπ’ άνεκ- 
φράστου πάσχω έρωτος πρός άνέφικτόν τινα μούσαν ή θεάν.

Έλλ*  όμως είπε μοι, τιμαλφεστάτη φίλη, τίς ήτο δ 
ταλαίπωρος ξένος καί τίς ή εύγενής καί μειλίχια ίκείνη 
θεά, ήτις τόσον τόν ίμάγευσε, καί &ν πάντα τά γενόμενα 
υπήρξαν μόνον άπλοΰν τι καί κενόν έννοιας οναρ καί ούδέν, 
ούδέν πλέον ;...

ρ.5.·

S·

Ώ ! ευγνωμονώ σοί, μυριάκις ευγνωμονώ, ισχυρά μάγος! 
Χαϊρε I την καρδίαν μου έχεις ύπό την έξουσίαν σου. Elvt 
λύρα ίκ της όποιας σύ ήξεύρεις νά έξάγης προκαλοϋσα θαυ- 
μασίους τόνους άρμονίας, αίτινσς έντός της, καί εις έμε 
αύτόν τέως άγνωστοι, ΰπνωττον,, μετά μεγάλης επιτήδειό· 
τητος εξεγείρεις. Μόλις με ήγγισας, καΐ ίδε! δεν δύναται 
νά όνομασθή άληθώς θαύμα; 'Ολως ίδιάζοντ' ^σματα ψάλ
λω άφ’ ότου σύ με ήγγισας ! Ή πνοή σου, ήν μετά μεγί
στης ζέσεως καί πόθου φλογερού είσέπνευσα, μέ κατέστησεν 

\ ένθουν, και τό γλυχύ σου φίλημα ένεγένετό μοι άσμα συν
εχές !

Κλά«ν8ρος.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η ΠΡΑΣΙΝΟΠΛΟΚΑΜΟΣ ΧΙΙΡΙΙΙΪ
(Μύθος ίπαοχιακός τής Γαλλίας)

•ο» ·►
Ώ σείς νέοι, όσοι μετά χαράς ίμβαίνετε είς ίλαφρά 

άκάτια. ίν’ άναπνεύσητε τάς εύωδίας τών θαλασσίων φυ
τών, δπόταν δ "Εσπερος άνατείλη, καί δ νυκτερινός άνε
μος ίπί τών ειρηνικών κυμάτων άναπαύηται, καθώς δ Ζέ
φυρος, δστις υπνώττει ενίοτε είς τούς κόλπους τών ψόδων. 
Ω νέοι, μή κλίνετε άπροσέκτως τήν .κεφαλήν, βυθίζονΤες 

τό βλέμμα ε’ις τόν πυθμένα τών ύδάτων... μή θαρρείτε είς 
τήν νηρηίδα, διότι' συχνά καθέλκει νεαρούς άνδρας είς τάς 
προδοτικάς άγκάλας της. Ή εύνοιά της είνε όλεθρία, αί 
θωπειαί της φέρουσι δυστυχίαν, τόν θάνατον δ έρως της- 
πολύ, πολύ προτού γεννηθώσιν οΐ ήμέτεροι πατέρες, έν 
φ έτι ίθήλαζον οί προπάτορες ήμών, έλαβε τούτου πείραν 
ό νεαρός Βριγγάνος, ώς θέλετε ίδεί είς τήν παρούσαν ιστο
ρίαν.

Οΰτος ητο υιός περίφημου θαλασσοπόρου, δ ώραιότατος 
νεανίας τής εποχής του. Τήν παρειάν του διυπέφλεγεν ίρύ· 
θημα 8μοιον πρός τό τοϋ μήλου, ούδέ κάν είχεν αΰτη άρ- 
χήσει έτι νά χνοάζη. Οί βόστρυχοι τής κόμης του ήσαν 
ξανθοί ώς δ καθαρός χρυσός, καί ή τοΰ στήθους του λευ- 
κότης ύπερηκόντιζε τήν μαρμαρυγήν τού καλώς ίξειργασμέ- 
νου καί λείου έλεφαντόδοντος.—Καί ότε συνεκολύμβα μετά 
τών συντρόφων του, ήδύνασθε νά είπητε, έάν τόν (βλέπε
τε, 8τι ητό τις τών θαλασσίων νυμφών, αΐ δποΐαι συχνά 
ύψοϋσι ύπέρ τά κύματα τήν χαρίεσσαν κεφαλήν των, ίπι- 
δεικνύουσαι ολον τό κάλλος των είς τούς άλιεϊς. Καί πολ— 
λάκις είχεν αίσθανθή θωπευτικούς περί τό σώμά'του βρα
χίονας, αποπειρώμενους νά τόν σύρωσιν εις άντρα υποβρύ
χια, πλήν πάντοτ’ ίπιτηδείως καί γοργώς διεξέφιυγε τά 
ίναγκαλίσματά των, καί σπεύδων έπανήρχετο είς τήν α
κτήν.

Τήν ίσπίραν ηύχαριστεϊτο συνήθως, δπόταν δ θαλάσσιος, 
άνεμος δροσίζη τήν φλογέράν ατμόσφαιραν, ώς καί αυτό 
τό κύμα, δπερ τότε μουσικώτερον μορμυρίζη καί εύκολώ- 
τερον διαοχίζηται—είς άκάτιον ίμβαίνων, νά κωπηλάτη, 
μακράν τής πόλεως. Κρατών καί κινών δύο ίσας κώπας, 
άπεμακρύνετο τοΰ λιμένος, (ως ού ή Μασσαλία μόνον ώς. 
λευκόν τι—-μόλις ορατόν νέφος,—τφ ίφαίνετο, άπό τοΰ· 
δποίου εξεθρωσκον ίνίοτε άμυδραί φωτός εκλάμψεις. Έπλεε 
τότε είς τήν άναπεπταμένην κυανήν θάλασσαν, και τό δμ- 
μά του διέκρινεν είς τών άστέρων τό φώς τούς μυρίόυς-καί 
ποικίλους ιχθύς,τούς συμπαίζοντας είς τά ίβάθη τών ύδάτων. 
Έθεώρει τάς διαφόρους κόγχας, τά παμποίκιλα τό τε 
σχήμα καί τό χρώμα όστρεα, καί τά δάση ίκεΐνα τών θα
λασσίων φυτών, άπερ διά μέσου τών κυμάτων φαίνονται 
συμπλέκοντα μετ’άλλήλων τους ευλύγιστους κλάδους των.

Άλλ’εσπέραν τινά, εν φ διά τών βλεμμάτων του πα— 
ρηκολούθει τάς άκανονίστους κινήσεις θαλασσίου άστέρος, 
ήσθάνθη αίφνης εαυτόν ύπ’ αγνώστου δυνάμεως κάθελκΰ— 
όμενον ε’ις τά βάθη καί, επανατείνάς τό βλέμμα του, είδεν 
δτι τό άκάτιον αύτοΰ εμενεν άκίνητον, ίν φ αυτός ίβυθί- 
ζετο είς τήν άβυσσον.

«ΤΩ ουρανέ !» άνέκραξεν, «δποία όλεθρία ίλιγγίασις μέ 
κατεκρήμνισεν είς τά κύματα I Προώρισμαι λοιπόν νά χρη
σιμεύσω ώς βορά είς τά θαλάσσια τέρατα !—χθες μόλις 
γεννηθείς, μέλλω σήμερον ν’ άποθάνω I ώ πάτερ μου ! ω 
νεαροί μου σύντροφοι! ώ σείς, χαρίεσσαι κόραι, τών δποίων 
διά χρυσής περόνης άνακρατούνται οί πλόκαμοι, δέν θέλω 
πλέον άξιωθή νά σάς ΐπανίδω !»

Μάτην άπιπειράθη νά ίκτείνη τούς βραχίονάς του καί 
νά κτυπήση τά κύματα διά τών ποδών. Έμενεν άκίνη- 
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τοί, άλλ ’ άνευ άλγους· άνέπνεεν ήρέμα,καί τό δδωρ δγραινε 
μόνον τά χείλη του. Οΐ βόστρυχοι τής κόμης του άνεπτύ- 
χθησαν, άλλ*  ούδέν φΰκος προσεκολλήθη είς αυτούς, ούτε 
τοιύς ίκηλίδωσε. Τό ούς του ήκουε τόνους αρμονικούς, καί 
ή αχή τών υποχθονίων τόνων ίφαίνετο πολύ άπομακρυνο- 
μίνη άπ’ αύτοϋ. Καί τίς ποτέ ήδύνατο ν’ άφηγηθη τί καί 
τί «’δεν είς τό μυστηριώδες αύτό ταξείδιον ! Τίς ϊσχυσε 
ν’ άριθμήση τά πλούττ καί τούς θησαυρούς τής θαλάσσης! 
Τά τέρατα τής υγρά; άβυσσον τόν περιεκύκλουν, άλλ’ 
άντί να ίγγίσωσι τό απαλόν αύτοϋ σώμα, τό ίθεώρουν μό
νον τερπόμενα, καί προσμένοντα μάλιστχ ίφαίνοντο τον 
άγνωστον τούτον ξένον.

Τέλος πάντων ή ξενότροπος δδοιπορία άπεπερατώθη, καΐ 
J δ Βριγγάνος έφθασεν είς τάς πύλας λαμπρού άνακτόρου. 

Ουδέποτε οφθαλμός ανθρώπου είχεν ίδεί τι παρόμοιον. Έκ 
κυανοχρόων οστράκων καί κοραλλίων πορφυρών ητο κατε- 
σκευασμένον. Λαμπροί δέ μαργαρίται ίξεστιλβον ε’ις τούς 
τοίχους του ίνεκτισμένοι, καί οί πέριξ αύτοϋ άγροί έκ μο- 
σχολιβάνου μόνον συνέκειντο.

Χαριτόβρυτος νηρηίς έφάνη ίνώπιόν του,
Ήτο μικρά, άλλά ώρχία, νεαρά καί πλήρης έρωτος. 

Τό κομψόν άνάστημά της μόνον διά ζώνης ίκ φύλλων θα
λασσίου καλάμου περιεσημειοϋτο. Οί οφθαλμοί της ήσαν 
χιλιάκις λαμπρότεροι τής φωσφοριζούσης στεφάνης, ήν 
ίχνογραφοϋσιν όπισθεν αύτών τά πλοία είς τήν θάλασσαν διά 
νυκτός κινούμενα, καί λευκότεροι άμα καί εύσυμμετρώτεροι 
οί όδόντες ή οί μαργαρίται τού παλατιού της. Ή δέ φωνή 
της, αυτή ίκείνη, ή ίπιτιμώσα τάς τρικυμίας καί τάς κα
ταιγίδας ίξορκίζουσα, ήτο ήμερος καί γλυκεία- μικρά καί 
άβρά ήτο ή δυνατή αύτής χειρ, ή οποία, οσάκις ήθελε, 
πλοία παρέσυρεν είς τον πυθμένα τής αβύσσου. Ήτο ή 
ωραιότατη πασών τών νηρηίδων, άλλ' είχε πρασίνην τήν 
κόμην.

«Βριγγάνε,® τφ είπε, σέ άγαπώ I»
Ούδέ λέζιν περεπλέον προσέθετο, διότι νηρηιδες μόνον ο

λίγα λαλοϋσιν, δσάκες έρωτα πρός θνητούς αίσθάνωνται.
Ό , Βριγγάνος ίτανευρέθη είς τάς άγκάλας της, πριν ή 

έτι λάβν> καιρόν νά τή άποκριθή. Καί άν καί ξανθήν ή 
μέλαινκν κόμην ήθελε προτιμήσει μάλλον παρά σρασίνην, 
όύχ ήττον δμως άνταπεκρίθη εις τάς ερωτικάς θωπείας 
της, διότι ήτο ώραϊος καί νέος.

Άφοΰ δέ διέτριψκν μετ ’άλλήλων οσον αύτή ίπεθύμει, 
τφ ειπεν : « ’Επάνελθε, νεε μου φίλε, είς τόν πατέρα σου, 
άλλά μηδέποτε λώλει περί τοΰ έρωτος ήμών. θέλω σοί 
δώσει δύο ιχθύς, ϊνα δι 'αυτών αιτιολόγησης τήν άπουσίαν 
σου- καί δύνασαι νά είπγις δτι άλιεύων ίβράδυνες νά ίπα- 
νέλθης.»

Ή αυτή δύναμις, ή καταγαγούσα-τόν Βριγγάνον ε’ις τό 
άνάκτορον τής νηρηιδος, ίπανήγαγεν αυτόν αύθις ε’ις τό 
άκάτιον του. Έπέβη λοιπόν ε’ις αύτό, χωρίς τά ίνδύματά 
του νά ήνε βεβρεγμένα, μετά τών δύο 'ιχθύων του.

Ή νύξ είχεν. ήδη παρέλθει, καί'δ ήλιος άνέτειλε πλέον, 
δτε άφίκετο παρά τόν πατέρα του. Άλλ’ άμφότεροε οί 
ιχθύς του είχ^ον τοσοϋτον άσυνήθη μορφήν, ώστε δέν άπε- 
τόλμα νά τούς προσφέρη είς κανένα- πρός τούτοις οί ξανθοί 
του βόστρυχοι είχον λάβ« έκ τοΰ έναγκαλίσματος τής νη- 
ρηιίος πρασινίζ-.υσάν τινα άπόχρωσιν. Όθεν καί πάντες 

,ήρώτων αύτόν περί τών ιχθύων καΐ περί τού χρώματος 
τής κόμης του, άλλ' δ Βριγγάνος έφυλάσσειο καλώς τοΰ 
ν’ άνδίξη τά χείλη, τόσον πολύ έφοβεϊτο τήν νηρηίοα καί 
τάς τρομερα'ς αυτής άπειλάς.

Άλλα μάτην έπροσπάθει, παραιτών τήν θαλάσσιον έ- 
κείνην άκτήν,νά κάΤαφύγη άνερχόμενος είς τά ύψηλά όρη, 
ϊνα σωθή άπό .τών άποπλανητικών γοητειών τής παραδό
ξου δεσποίνης του' άκατανίκητος δύνσμις παρορμώσα πάν
τοτε ώθει αύτόν είς τό άκάτιον του, καί άπό τοϋ άκα- 
τίου πάλιν κάτω—είς τό μυστηριώδες έκεΐνο άνάκτορον.
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Τελευταΐον δ Βριγγάνος είδε κόρην τινά, ή δποία τφ έ
φάνη ώραιοτέρα τής νηρηιδος, και ήράσθη αύτής- ένασχο- 
λούμενος δέ εις τόν έρωτά του, ά^έφευγε τό άκάτιον, άπέ- 
φεύγε τήν άκτήν, καθ’ οσον δέ ή κόρη τόν άντήμιιβε.δι’ά- 
ναλόγων έρωτικών θωπειών, καί ή κόμη αύτού άπέβαλλε 
τήν πρασίνην άπόχρωσιν καΐ ξανθή έκ νέου άποκατέστη.

Ήδη δέ δ μοιραίος εκείνος, έπικίνδυνος είς τόν θαλάσσιον 
πυθμένα κατάπλους τφ ίφαίνετο ότι ήτο μόνον απάτη τών 
αισθήσεων, καΐ τό ίξ οστράκων άνάκτορον άπλουν όναρ, 
και ή περικαλλής, πρασινοπλόκαμος νηρηίς τίποτε περι- 
πλέον, είμή μόνον συγκεχυμένη τις άνησύχου υπνου άνά- 
μνησις.

Άλλ’ αί νηρηιδες είνε ίσχυραί καί άπηνεΐς- θίωροϋσιν 
ημάς, οΐτινες ιιμεθα όντα κατωτέρας φύσεως, ώς παίγνια, 
άπερ κατ’ άρέσχεεαν καί νά συντρίψωσι δύνανται. Καί έάν 
κάνεις μάλιστα τάς έρεθίζη, τότε τίποτε δέν ισχύες νά προ- 
φυλάξη αύτόν άπό τής έκδικήσεώς των.

Πάντοτε λοιπόν, δσάκις δ δυστυχής Βριγγάνος έπλησίαζε 
τήν Ιρωμένην του, ελάμβανε κτύπημα παρ’ άοράτων χει· 
ρών, τοϋ δποίου τά κίτρινα ίχνη έμενον εναποτετυπωμένα 
είς τήν λευκήν επιδερμίδα του. Προσεβάλλετο δέ καί υπό 
δυνατής μελαγχολίας, καί έπίστευεν ότι απανταχού ήκουεν 
άπειλητικάς φωνάς, αί δποΐαι. τόν. κατεδίωκον. — Άφ’ οΰ 
δέ ή νηρηίς έβκσάνισεν αύτόν τοιουτοτρόπως Ιπί τινα χρό
νον, έπανεξήγειρεν έν τή καρδί^ του τήν ίπιθυμίαν τοΰ να 
έπιβή πάλιν είς τό άκάτιον, άπήγαγεν αύτόν μακράν τής 
Μασσαλίας, καί τόν καθειλκυσεν άπαξ έτι είς τά βάθη.

Τότε κατεβυθίσθη μέχρι τοΰ κοράλλινου παλατιού,καθώς 
τήν πρώτην φοράν, άλλά τό αλμυρόν ύδωρ είσώρμα πλέον 
ε’ις τό στόμα του, φοβερά κατεπλήρου τά ώτα του ιαχή, οΐ 
διηπλωμένοι καί περιεσκορπισμένοι βόστρυχοί του κατεξε- 
σχίζοντο ύπό τών θαλασσίων φυτών, εις τούς κλάδους τών 
όποιων περιεπλέκοντο, καί τά τέρατα τής ύγράς αβύσσου 
παρηκολούθουν τόν κατάπλουν αύτοϋ μετά τρομερών μυ
κηθμών.

Κάτωχρος, καθημαγμίνος καΐ ήμιθανής ύπό τοΰ φόβου, 
προσήλθεν είς τήν νηρηιδα, ήτις έστη ίνώπιόν του τό πρόσ
ωπον έχουσα κατκλλοιωμίνον ύπό τής οργής, ώς τό τοΰ ε’~ 
ρωμένου της, καί τοσοϋτον, ώστε ούδέ ήδύνατό τις άληθώς 
νά ειπη τίνα ήπείλει τό πεπρωμένον- ή δψις άμφοτίρων ε
πίσης ήτο πελιδνή, καί τά χείλη τών ώσαύτως έτριμον 
ύπό σφοδράς ενδομύχου ταραχής.

Ούδέν ήδυνήθη νά συγκίνηση καί κάμψη τήν νηρηιδα, 
ούτε ή νεότης, ούτε ή ώραιότης τού Βριγγάνου, ούτε τά' 
δάκρυα του, άπερ άπό τών λευκών αύτοΰ παρειών κυλιν- 
δούμενα κατέπιπτον έπί τό περί τό παλάτιον άρωματοφό- 
ρον έδαφος.

'Επειδή βέ ολίγα συνιίθιζε νά δμιλή, προσήλκυσε τούς 
λάμποντας αύτής οφθαλμούς έπί τόν νεανίαν, και τφ άπηύ- 
θυνε μόνον τάς λέξεις : «Μέ ήπάτησας, καί πρίπεε νά ά- 
ποθάνης !ί Έπειτα έκαμε νεύμα, καί δ δυστυχής Βριγγά- 
νος άπήλθεν άφ’εαυτού έκ τού παλατιού, καί κατερρίφθη 
είς τό χαϊνον στόμα τών άπλήστως πιριμενόντων τήν λείαν 
αύτών τεράτων. — εν ω δέ τόν κατεσπάρασσον, ήδύνατο νά 
άκούη έτι τόν άγριον καί σαρκαστικόν γέλωτα τής απηνούς 
νηρηιδος. . - "

Τινές όμως ισχυρίζονται δτι ωραίους νέους ήγάπα πολύ 
περισσότερον ή ώστε ν' άφήση τά άγρια τέρατα νά κατα- 
απαράξωσι τόν Βριγγάνον. Ότι δε μαχρόν χρόνον τόν έκρά- 
τησε πλησίον της (1), μή έπιτρέπουσα είς αύτόν τήν έπά·-

(1) Δεινόν βιβίίως φαίνεται χαί το έ» χαί το άλλο- άλλά, προ- 
κειμένου νά κατασπαραχβγί τις ϋπδ τεράτων, δέν εινε αρά γε καΐ 
κάλλιον καΐ φρονιμώτερνν δπωσδήποτε νά προτίμηση τήν τύχην 
τοΰ Όδυσσίως παρά τήν Καλυψώ, τοΰ Αδειου παρά τήν Διίώ, 
ή καΐ ιοΰ μεταγενεστέρου, ρωμαντιχοϋ ήρωοι Tannhadser παρα 
τήν βεάν αύτοΰ ;..... Τί λέγεις και σύ φίλε, άναγνώστα;........
Δίν φρονείς δτι πάντοτε «δυοιν καχοΐν προχειμένοιν τδ μή χείρον 
βέλτιον ;...»

'lw
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νοόον είς την Γην. Αλλά τελευταίου, 5τε έφώνησαν αί )υ- 
τιδες καί τό. ωραίοι μέτωπον τού δυστήνου νέου διηυλάκω· 
«αν, βτε τό αμείλικτου γήρας ώχρανε ίπελθόν τάς £οδοέσ· 
«ας αυτού παρειάς, λέγεται δτι τότε πλέον τφ ίπέτρεψε 
νά διίξγι τό πρόωρον γήράς του είς τούς ανθρώπους. Καί 
οί πατέρες ημών ένθυμοϋνται ότι («δον γηραεόν άλιέα, 
ούτινος ή ασθενής χειρ κατώρθου ίτι νά κράτη τό άγκι- 
στρον. Ό γέρων ούτος, ε’λεγον, ήτο δ Βριγγάνος.

(Έχ τού γερμανικού).

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ

Ό βίος έν τφ κόσμφ ένέχει πολλάς πικρίας καί άθλιό*  
τητας καί πολλάς.γλυκύτητας καί χάριτας. Καί δτε μέν 
συνεπείς τούτου δ άνθρωπος ποθεί τήν ζωήν καί διαρκή τήν 
διαμονήν του ένταύθα έπιθυμεϊ, δτέ Si άπεχθάνξται ταύτα 
καί ταχύ τό τέρμα τού βίου του επεξεργάζεται.'

Εικόνα τινά τής πρώτης περιπτώβεως παριντά^-ή όπισθεν 
είκών, ήν μεθ’ ηδονής παρακολουθεί δ θεατής πάσης τοι- 
αύτης σκηνής. Όπόσον διαρκή τόν βίου τοιαύτης ήμίρας, 
τοιαύτης σκηνής ίπίποθούσιν ή τε μήτηρ και τά τέκνα της, 
καί αυτά τά άλογα ζώα! Τήν χαράν καί ευχαρίστησε*,  ήν 
αίσθάνονται πάντα .ταύτα τά δντα,έπιστρέφοντΛ έκ τής έξο
χης, έκλαμβάνομεν, φεΰ! δέα'ρκή, κάί&δομύχως χαίρομεν επί 
τή άπολαύσει ταύτη, πλήν όλίγαι σφιγμαί του βίου άρκοΰ- 
σιν, ίνα μεταβάλλωσιν, τής χαρετοβ'ρύτου ταϋτης.ίζωής τά 
ίχνη είς άφανή τού πεπρωμένου άμορφα.στοιχεία/ΚίΙνίς μό
νον διεδέχθη τήν εύμορφον; .τούτην σκηνήν κα^ ήδήνίκεΐ, 
δπου Ιπεκράτει τέως κίνησις; χαρα καί ζωή, διεδέχθη ή 
αινιγματώδης τού άνεμου αέναος βοή.

___  ' ^·. ' 4»ρ£ω.

ΤΡΙΚΥΜΙΑ—ΝΗΝΕΜΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ—ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΉAimioniir· iewm
Οταν ραγδαίος ύετδς τήν θάλασσαν μαστίζ^.
Οπου ok βράχους θραύεται άφροβολοΟυ τδ κύμα, 

Κ’ έν μέσφ ζοφερδς νυκτδς γογγύζον σπινθηρίζει, 
Έν φ μυκδται θύελλα,—πλανώ μονήρες βήμα. 
Ως έν έκστάσει. θεωρώ τήν πάλην τών στοιχείων. 
Καί μ’ εύρεν ούτως ή Αύγή πολλάκις έπί βράχου 
Μετ’ δμματος τήν θάλασσαν πρόσβλέπουτ’ άταράχου, 
"Η μετά στήθους πάλλοντος δεινώς πρδς θέαν πλοίων 1 
—Σέ άγαπώ, ώ θάλασσα, καί σέ φοβοΟμ*  έπίσης’ 
Τών κυανών πεδίων σου ή θέα πώς μ’ έλκύει !
Άλλ’ δταν είς τά βάθη σου τδ βλέμμα μου είσδύη, 
Βοΰ λέγω τρομερώτερον δέν έπλασεν ή Φύσις ! 
ΊΙοσάκις είδον ιλαρά νά σέ κρατή γαλήνη, 
Κ’ έγέλων δύο ούρανοΙ· ε1ς άνω καί σύ κάτω . , ’
Κ’ ίλαμπον δυο ήλιοι, κ*  είς θαυμασμ&ν μ’ έκίυει 
Τδ κάτοπτρόν σου', τόσον ψώς έν ξ> άντανεκλάτο ! . .. 
Άλλ’ δν δργίζησαι, ώς νδν, τδ πνεΰμά μου πώς φρίσσει t 
Όγκοΰσαι, βρέμειά, παταγείς, βρυχάσαι ώς θηρίου, 
Ώς πίσσα μαύρη γίνεσαι, δ θόλος ώς μαυρί^η, 
Παφλάζουσα, άφρίζουσα, τεράστιον στοιχείου 1— 
Πλήν ,.. άλλά λόγων μεταίύ τί βλέπω έκεΤ πέραν;

'Ιστία διακρίνω 
Καί πλοίου έν κιυδύυιρ !

Φεΰ! ποια τοΟ ©εοΰ δργή πληροί τή ν άτμοσφαίραυ ( 
Ίδέ ’ ίδέ J τά κύματα πώς μαίνονται, λυσσώσιν | 
Πώς άνω των τά σύννεφα, άοτράπτουσι, βροντώσιν ί

Οί άνεμοι συρίζουσι μαχδμευοι βιαίως, 
Καί καταπίπτει ύετδς πυκνότατος, βαγδαϊος 1 
θεέ 1 όποια θύελλα ! τί κρότοι τών στοιχείων ! 
ΏI σώσον, σώσον, Ούρανέ, τδ κινδυνεΰον πλοίου! 
’(δού δεινώς κλονίζεται ώς άνθρωπος μεθύων. 
ΦεΟ! φεΰ! δτέ ή πρύμνα του δτέ ή πρώρα κλίνει 
Πρδς τήν φρικώδη άβυσσον, ήν συγκυκφ ή δίνη | 
Ώ I άκουσον, ή καταιγίς πώς σχίζει τά ίστίαΐ 
"Αχ I ήδη καί δ κεραυνός κροτεί I τί δυστυχία ! 
Είς μάτην ναύται, ναύκληρος καί πδς δ έν τφ σκάφει 
Έπάλαισαν, έφρόντισαν . δ νους των νΰν έστράφη, 

' Καθώς δμοδ κ’ αί χεΤρές των καί τδ δακρύου δμμα
Έν κατανύέει προσευχής πρδς τ’ ούρανοϋ τδ δώμα 
Ίδέ 1 ίδέ 1 γονυπετείς οί δύστηνοι θρηνούσι, 
Τδν Ύψιστον, κραυγάζοντες, θερμώς παρακαλοΰσι· 
Πλήν θά τούς σώση άρά γεπλήν θά είσακουσθώσιν ; 
Ή είς τδν τάφον τδν ύγρδν ώρίσθη νά ταφώσιν · 
ΦεΟ I Ούράνδς άμείλικτσς είσέτι καί ζοφώδης, 
Ως τάρταρος μελάντατος, άγρίως θυελλώδης, 
Περικρεμάννυτ’άπειλών έπί τών κεφαλών των, 
Καί τών στοιχείων μαίνεται ή βία είς τδν πόντον! 
Τά κύματ’Αλλεπάλληλα έγείρονται ώς όρη· . 
Ά 1 Ίδ’! είς τδ κατάστρωμα έφάνη νέα κόρη, 
Ώραία ώ< τις άγγελος, ώς έξοχος θεότης ι 
'Οποία είς τήν δψιν της έκπληκτική ώχρότης-! 
Λυσίκομος, τανύπεπλος, έν άπογνώσει κύπτει 
Έπί τδ κύμα 1 Σώαέ την, Θεέ 1 άλλ*  οίμοι I πίπτει ί 
—ΟύχΙ πλήν I δέν τήν παραιτεΤς ή πρόνοια ή θεία ! 
Όρμ?ς εύθύς κατόπι της, άνδρεΤε νεανία 
Καί εύμορφε I τήν ήρπασας I ώ I ποια εύτυχία ! 
Τήν σύρεις ! · . τί πολύτιμον, γλυκύ .βαστάζεις βάρος I. 
Εμπρός ! έμπρός I τήν έσωσας μέ Τδ λαμπρόν σου θάρρος · 
Κ’έν ώ γενναίως κολυμβάς μέ τδ τερπνόν φορτίου 
Καί προσεγγίζης τδ δεινώς παλαίον ί*ι  πλοίου, 
Ίδ*  αίφνης-πώς γαληνιδ καί οΰρανδς.καί κΰμα I 
Ώίαίνετός, Πανεύσπλάγχνι, ρύδέν νΰν στέρέας θύμα I . ..

Φήμέος

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1 8 Αίνιγμα

Τρεις δισύλλαβοι προβίσεις τίνομά μου σχημίτίζουν 
Μ’ ϊχουσιν οί φουκαράδες καί μέ αναθεματίζουν.'

19 ΑΓνιγμα
Είμαι του βεοΰ καθέδρα. Μή πλίιότερρι έρωτα, 
Στά όπίσβια τών ζψων έδεσα τά’δύό πρώτα.

»Ο Αίνιγμα ’ 
Τδ ταμείου τής τροφής σου 
“Εγεινα διά νί ζήσης 
"Αν τδ πρώτον μ’άφαιρίσης 
'Υψηλά όά-μ' άτενίσης.

Λ·

Αύβ<ι$ τών έν τφ ύ«’άριθ. &φ φόλλφ. 
Αίνιγμα 15£ον. Όβκώλήξ

"Ελυσαν αυτό δ κ. Καραχασύπουλός έκ Σύρου, δ κ. Αημ. Άργυ- 
ράκης έκ Γυθείον, καί ή $εσποί·1ς Νίνα Ζαχαροπούλσυ έζ ’Αλε
ξάνδρειάς.

Αίνιγμα 13ον. '1·8ρόμυλος.
Έλυσαν αυτό δ κ. Καρακασόπουλος εκ Σύρου,& κ.Ίώάν. θεοδω- 

ρίδης εκ Πειραιώς, δ κ. Γ. Μάης έκ Σμύρνης, δ κ. Αημ.Γ. Δούκας 
έκ Σπάρτης καί ή δεσποινίς Νίνα Ζαχαροπούλου εξ ’Αλεξάνδρειάς.

Αίνιγμα Χάρις — Άρης.
Έλυσαν αυτδ ο κ. Καρακασόπουλος έκ Σύρου καί δ Δημ. Άρ· 

γυράκης έχ Γυθείου.
Ερώτησες. Αιά νά 8·βξη *ες  τάς βρνιΦ«< 

δτε *ϊμπορ*7  νά ψάλλη χωρίς νότ·ς.
Έλυσαν αύτήν δ κ. Δημ. Άργυράκης εκ Γυβείου καί ή δεσποι-, 

νίς Ζαχαροπούλου εξ ’Αλεξάνδρειάς.

X


