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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

(Συνέχεια καί τέλος)

Οί Αστέρες. τά φωτεινά αύτά σημεία. άτινα 
λάμπουσι διά μέσον τής γη'ινης Ατμόσφαιρας, 
κέντρα ϊσως καί ταΰτα πλανητικών συστημάτων 
όμοιων ή καί πολυαριθμοτέρων τοΰ ήμετέρου. 
βεβαίως δέ καί μεγαλείτερα τοΰ ήμετέρου Ήλιου, 
προοελκύουοι πάντοτε τά βλέμματα τής ανθρω- 
πότητος. ήτις καταλαμβανο/ιένη υπό τίνος γλυ 
κείας έκοτάσεως έν ώρα ήρέμου γοητευτικής νυ- 
κτός, ζητεί νά λησμονήση έν τφ θανμασμώ τών 
ουρανίων μυστηρίων τάς θλίψεις καί πικρίας 
τοΰ παρόντος βίου.

Μέχρι τών μέσων τοΰ λήξαντος αίώνος οί 
Αστέρες έμελετήθησαν μόνον σχετικώς πρός το 
μέγεθος καί τήν Απόστασή αυτών Αφ ήμών. 
Μετά τάς Αμνημονεύτους δμως Αναζητήσεις τών 
δύο γερμανών Κίργωφ καί Βούνσεν τώ 1861 
έπί τοΰ ηλιακού φάσματος καί τών φασμάτων 
τών φλογών διαφόρων γήινων ουσιών, έφηρ- 
μόοθη τό φαοματο.σκόπιον έν τή μελέτη τών ου
ρανίων σωμάτων.

Οί δύο ούτοι σοφοί έπιοτήμονες Απέδειξαν, 
δτι φώς τι καθ'έαυτό λευκόν, και δπερ Αφ’ έαυ 
τοΰ δίδει φάσμα, ανευ μελανών γραμμών, πα
ράγει τουναντίον τοιαύτας, έάν αί έκ τούτου 
προερχόμενοι ακτίνες, πριν ή φθάσωσιν είς τό 
φασματοσκοπίαν. διέλθωσι διά μέσου άτμοσφαί- 
ρας Αερώδους ή Ατμώδους, καθόσον έκαστος 
Ατμός παράγει τάς ειδικός αύτοΰ γραμμάς έν 
τούτώ ή έκείνω τώ διαμερίσματι τοΰ φάσματος.

Τοΰ προερχόμενου έκ τών Αστέρων φωτός 
καί Αναλυομένου έν τφ φασματοοκοπείφ δυνά- 
μεθα ήδη νά καθορίσωμεν τά συστατικά έξ ών 
συνίσταται τό σώμα δπόθεν ταΰτα πηγάζουν καί 
έπί πλέον έάν τό φώς τοΰτο προέρχεται έκ στε
ρεού πυρώδους υγρού ή Αερώδους σώματος. 
Ό νέος κλάδος τής Αστρονομίας ή αστρο-φα 
σματοοκοπία ήγαγεν ημάς είς πορίσματα έκτά 

κτως σημαντικά σχετικώς τή φύσει καί τή σνατά- 
σει. τών Αστέρων. Ήδη δέ γινώσκομεν μεγάλην 
ποσότητα στοιχείων καιομένων έν τώ 'Ιΐλίφ καί 
τοϊς άστρασι, γινιόσκομεν έκ τίνος ουσίας σννί- 
στανται πολλοί κομήται καί τινες διάττοντες Α
στέρες Συνίατανται τούτέοτιν έκ στοιχείων υπαρ
χόντων έπ! τής Γης μας, ή δέ φασματική Ανά- 
λυσις σχεδόν Απέδειξε τήν υλικήν μονάδα τοϋ 
Σύμπαντος.

Ο Αστρονόμος Σέκκης [μελέτησε διά τοΰ φα- 
σματοσκοπείου 4,000 Αστέρες καί συνεπέρανεν, 
δτι μολονότι πολυάριθμοι, έν τούτοις δόναν- 
ται νά δαιιρεθώσι σχετικώς πρός τά φάσματα 
αύτών εις τέσσαρας καλώς διακεκριμένος καί 
ώριαμένας κ/.άσεις, ας ώνόμασε τύπους, ους καί 
περιγράφει σαφώς.

Διά τοϋ φαοματοσκοπείου παρατηρούνται Από· 
τοΰ 1868 καί εντεύθεν έν πλήρει ήλιακφ φωτί 
αί εικόνες τών προεξοχών, αΐτινες πρότερον δέν 
διεκρίνυντο καί δέν έμελετώντο ή κατά τάς σπά
νιάς καί έλαχίστας ευκαιρίας τών δλικών έκλεί- 
ιμεων τοΰ Ήλιου.

Έκ τών μάλλον περιέργων προβλημάτων, 
άτινα Απασχολοΰσι τούς Αστρονόμους καί έπιστή- 
μονας Από, ετών είναι καί ή μετατόπισις τοϋ 
άξονος τής περιστροφής τής Τής, δστις κατέστη· 
ζήτημα σημαντικόν, τό πρώτον Ανακοινωθέν 
Από τοΰ 1883 έν τώ γεωδετικώ συνεδρίφ τής 
Νεαπόλεως, καί ήτις μετατόπισις παρετηρήθη 
έ'χουσα σημασίαν πραγματικήν έν τώ γηινω γε
ωγραφικά) πλάτει.

Έγένοντο παρατηρήσεις πολλά) εσχάτως είς 
διάφορα μέρη καί Αστεροσκοπεία τής νφηλίον, 
έξ ών έοημειώθη'

Ιον "Οτι τό πλάτος ποικίλλει είς δεδομένην- 
περίοδον, ήτις μετά πολλάς έπισταμένας μελέτας 
καί παρατηρήσεις ώρίοθη είς 430 ήμέρας.
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2ον "Οτι. πρός τό μέγιοτον όριον τοΰ πλάτους 
εν τινι μεσημβρινή Αντιστοιχεί τό έλάχιστσν έν 
τώ Αντι-μεοημβρινφ.

3ον “Οτι ή κίνησις έκτελεϊται κατά την διεύ
θυνση· έκ δυσμών πρός Ανατολής.

Ή μετατΰπισις τον περ ατροφικού Αξονος 
ατενώς συνδέεται πρός την υπόθεση· τής παστά- 
σεως τής Γής. έφ' όσον τις Αποδέχεται τήν έν 
τελή αύτής σκληρότητα (Ακαμψίαν) ή ολικήν 
πλαστικότητα ή καί μερικήν πλαστικότητα.Ό δέ 
Αστρονόμος Gylden Αποφαίνεται δι’ ιδιαιτέρας 
όλως συστάσεως έκ μεγάλων σπηλαίων π λήρων 
'ύλης εύκινή~ου έν τι»··. βάθει τοΰ γήινου δγκου 
καί μετακινούμενη- υπό δυνάμεώς τίνος περιο
δικής ένεργούσης, ήτις επιφέρει. φαινόμενα Α
νάλογα πρός τά παρουσιαζόμενα ύπό τών θέρ - 
μων τής ’Ισλανδίας

"Αλλοι Αστρονόμοι. τουναντίον Αποδίδουσι 
τάς μεταβολές ταύτας τοΰ πλάτους είς τήν κι.' 
κλοφ·ρίαν τών ’Ωκεανών καί τής Ατμόσφαιρας 
καί Αλλοι τέλος εις τήν επιρροήν τών μετεωρο 
λογικών και γεωλογικών φαινομένων συλλήβδην. 
“Ωστε ούδϊν θετικόν δύναται τις έτι ν’ αποφαν 
θή ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο καί δέον νά ει- 
μεθα ικανοποιημένοι. ότι τό ζήτημα τοΰτο καθ 
ωρίσθη διά τής μελέτης καί ότι έλ.νθη επαρκής 
πρόβλημα ιοσαύτης σημαντικότητος.

*.1φ’ ετέρου μέγα μέρος έν τή προόδω τής 
Αστρονομίας έγένετο διά τής Αναπτύξεως από 
τοΰ παρελθόντος αίώνος τής ύαλουργικής καί 
μηχανικής είς τήν κατασκευήν τών Απαιτουμέ- 
τα>ν έργαλείιυν τής οπτικής και μηχανικής διά 
τήν παρατήρηση· καί καταμέτρη· ιν τών Αστέ 
ρων- Δύναται τις δ'ε Απεριφράστως νά δμολο- 
γήση, ότι κατά την λήξιν τοΰ παρελθόντος αίώ
νος ή δύναμις τώιν διαθλαστικών φακών σχεδόν 
έτετραπλασιάοθη. Αναλογιζόμενοι δέ ότι ή με- 
γαλειτέρα μεγέθυνοις, ήν Απελάμβανε διά τών 
καλειτέρων του τηλεσκοπίων <ί Γάλιλαϊος ήτο 
32κις καί οτι ή σήμερον Απολαμβανόμενη είναι 
βΟΟΟκις, βλέπομεν μετ' έκπλήξεως όποιαν &λ 
ματικήν πρόοδον Ιπετέλεοεν ή ύαλω-ργική τέχνη 
είς τήν κατασκευήν τηλεσκοπίων Από 300 ετών 
καί έντεΰθεν. Πρό τών μέσων τοΰ παρελθόντος 
αίώνος ή διάμετρος τών καλειτέρων τηλεσκο
πίων ήτο 32 έκ. ήδη δέ έ'χομεν τοιαΰτα 91,102 
καί 125 έκ. έλπίζοντες πολύ ταχέως νά ίδωμεν 
καί μεγαλειτέρας διαμέτρου. Τό τών 102 έκ. 
κατεοκεύαοεν ό Κλόρκ καί έοτοίχωεν 1.100.000 
φρ. τό δέ τής Ούασιγκτιϋνος 152 εκ , θά στοι- 
χΐση 1 295.000 φρ

“Ηδη προβάλλεται ή έρώτησις, έάν ή Απτική 
τελειοποιουμένη βαθμηδόν θά δυ»·ηθΓ| νά χορη 
γήση ήμϊν τηλεσκόπια οίουδήποτε μεγέθους Οί 
οπτικοί Απαντώσιν ότι δύνανται νά φθάσωσι μέ 
χρι 215 έκ. διαμέτρου, Αλλ’ εις Αμερικανός 
Αστρονόμος διατείνεται ότι δέν πρέπει νά έλπϊ- 

ζομεν περισσότερον, διότι δέν θά ήναι δυνατόν 
νά εισχωρήοωμεν περισσότερον Ανά τό Αχανές 
τοΰ Σύμπαντος, καί Αποδείκνυσιν, ότι ή Ατμό 
σφαίρα θά Αντιτάξη ήμϊν πέπλον τοσοϋτον Αδι
απέραστοι·, όσον ισχυρότεροι· έσεται τό μέλλον 
ισχυρότεροι· τηλεσκόπιο!·. Παρατηρεί δέ ότι όσον 
μεγαλειτέρα είνε ή Απτική δύναμις τοΰ τηλε
σκοπίου, τοσοϋτον μικρότερος καθίσταται δ -χρό
νος. δι· δ Αστρονόμος δύναται νά χρησιμοποιή- 
0); διά τάς παρατηρήσεις του καθόσον <5 μέγας 
έχθρός τώιν έργαλείοιν τούτων είναι ή Ατμό
σφαιρα μετά τών μετακινήσει» ν αύτής.

Εν παραδείγματι ίνφ εις φακός τών 12 έκ. 
διαμέτρου δίδει καλάς είκόνας, έτερος τουναν
τίον τών 30 έκ. δίδει τοιαύτας μέτριας καί άλ
λος τών 91 έκ. δέν χρησιμεύει είς τίποτε. Ύ- 
.■τάρχουσι δέ τοιαΰται λεπτομέρεια! τών πλανη
τών, αιτινες διά τηλεσκοπίου τών 30 έκ. φαί ■ 
νονται καθαρής. ενώ τουναντίον διά τηλεσκο
πίου τών 91 έκ. είσίν έντελώς Ασαφείς.

ΕΙι σι βεβαιωμένου. ότι έν ευνοϊκή νυκτί βλέ
πει τις περισσότερον διά τοΰ τηλεσκοπίου τιον 91 
έκ ή διά τοΰ τών 30, <W. αί τοιαΰται νύκτες 
είσίν Αρκετά σπάνιοι και έάν υποθέσω μεν ότι 
είναι δυνατόν νά κατασκευάζονται φακοί διαμέ
τρου δλονέν μεγαλείτεροι θά κατορθώοωμεν μέν 
νά Αποκτήσωμεν τηλεσκόπια, τά όποϊα όμως 
δέν θά δυνηθώμεν νά χρηοιμοποιήαωμεν ποτέ, 
διότι κατά τό διάστημα ενός έτους δέν θά ίιπάρ- 
ξη ούτε μιας στρας καιρός, καθ 8ι· ι; είκών τοΰ 
Αντικειμένου θά δυνηθή νά παρουοιασθή έν ή- 
ρεμία, Αλλά θά βασανίζεται διαρκώς έκ τής 
πραγματικής δυνάμεώς τοΰ εργαλείου αύτοΰ.

Ίδου βεβαίως λυπηρόν συμπέρασμα.
’Εν τούτοις όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, ότι 

οί Αστρονόμοι διά τών ισχυρών τηλεσκοπίων 
τούτων δλονέν Ανακαλύπτουσι τά θαυμάσια τοΰ 
ούρανοΰ. Ούτως ιί < >alle έν Βερολίιω τώ 1846 
είδε κατά πρώτον τόν ΙΙασειδώνα καί δ LaSSel 
ε>· έτος κατόπιν Ανεκάλυφε δύο δορυφόρους τον, 
εις έκ τών οποίων έ'κτοτε παρ ούδενός έθεάθη' 
ώς έπίσης τώ 1851 Ανεκάλυφε δυο έκ τών τεσ
σάρων δορυφόρων τοΰ Ούρανοΰ Καί διά ιών 
εργαλείων τούτων δ Αμερικανός ΙΐοΐΐιΙ Αιακά- 
λυψε τώ 1848 τόν μικρότερου δορυφόρον τοΰ 
Κρόνου δ δέ Λ’ά/.Α έν τώ Αστεροσκοπείω τής 
Ούασιγκτώινος τώ 1S77 Ανεκάλυφε τους δύο δο
ρυφόρους τοΰ “Αρεως καί τέλος δ Βαρνάρ έν τώ 
Αστεροσκοπεία τοΰ Αΐκ έν Καλλιφορνία είδε τώ 
1892 τόν πέμπτον δορυφόρον τοΰ dioi, Αφοΰ 
πρό τριών αιώνων περίπου είχον Ανακαλυφθή 
υπό τοΰ Γαλιλαίον οί 'έτεροι τέσσαρες. Καί διά 
τών τηλεσκοπίων τούτων οί Αστρονόμοι Ανεκά- 
λυφαν πληθι ν κομητών καί νέων Αστέρων ώς 
καί έν ούχί Λπομεμακρυσμένω χρόνε,) ήνέωζαν 
νέους ορίζοντας εν τή Ανιχνεύσει τοΰ Σύμπαντος.

(Έκ τοϋ ’Ιταλικού) Φ. 11.

Ό πλανήτης Κρόνος καί τέόιίαοες ίκ τών δορυφόρων του
(Τήν έσπεραν της 7 ’Ιανουάριου 1909)UI0THTE2 KAI METASOAAI ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΟΠΟΤ

Ό Κρόνος, ώς γνωστόν, είναι ό 6ος μέγας 
πλανήτης, κατά τάξιν Αποστάσεως Από τοΰ Ή
λιου' φαίνεται δέ ώς συνήθης Αστήρ πρεότου 
μεγέθους διά γυμνού οφθαλμού. Ή μέση Από- 
οτασις αύτοΰ Από τοΰ [Ιλίου είναι 1418 χιλ. 
δηλαδή Απέχει 9 1)2 φοράς πλεϊον ή ή Γή καί 
περιφέρεται εις 29 έτη, 54 ήμέρας καί 16 εΐιρας 
περί τόν "Ηλιον. Ό όγκος τοΰ Κρόνου είναι 
823πλάσιος τής Γής, ή δέ επιφάνεια 88 πλα- 
σία. II μάζα αύτοΰ είναι=1)3400 τής μάζης 
τοΰ Ήλιου καί 92 πλείων τής μάζης τής Γής, 
δθεν έπεται, ότι ή μέση πυκνότης τοΰ Κρόνου 
είναι τό 1)9 τής πυκνότητος τής Γής καί ϊση 
πρός 0,62 τής τοΰ ί'δατος.Βάρος 1 χιλιογρ. έπί 
τής Γής ζυγίζει έπί τοΰ Κρόνου μόνον 830 γρ. 
Ό Κρόνος στρέφεται περί "διον Αξονα είς 10 
ώρ. 29 λ. 17 δ. επομένως μετά μεγάλης ταχύ
τητας, όθεν καί ή μεγάλη συμπίεσις αύτοΰ. Ή 
Ακτινοβολία φωτός καί θερμότητος τοΰ [Ιλίου 
είναι είς τόν Κρότον τό 1 )90 τής έπί τής Γής, 
εικάζεται δ’ οτι ή άπόφυξις δέν εχει προχωρή 
ση έπί τοΰ Κρόνου όσον έπι τής Γής καί ότι έτιι 
τής επιφάνειας αύτοΰ είι ε έτι έπαισθητή ή ιδία 
θερμότης.

Επί τοΰ Κρόνου παρατηρούνται διά τοΰ τη
λεσκοπίου όπως καί έπί τοΰ Διάς ταινίαι, αϊτινες 
όμως ύπόκεινται είς μεταβολής, ύπενθυμιζούσας 
Ατμοσφαιρικά φαινϋμ. να' ή δέ φασματοσκοπία 
βέβαιοι την ΰπαρξιν Ατμόσφαιρας έπ’ αύτοΰ.

Άξιολογώτατον καί μοναδικόν φαινόμενον 
παρουσιάζει <5 Κρόνος διά τοΰ περιβάλλοντος 

αύτόν δακτυλίου ή μάλλον συστήματος δακτυ
λίων, ών τό κέντρου δέν ταυτίζεται Ακριβώς 
μετά τοΰ κέντρου τοΰ Κρόνου. Οί δακτύλιοι οί'- 
τοι είιε λεπτότατοι, εικάζεται δ’ ότι τό πάχος 
αύτών είνε. 200 — 300 χμ. τό πολύ. Ή εξωτε
ρική διάμετρος τοΰ άπωτέρου δακτυλίου ε*ΐ'ε= 
278 χιλ., ή δ’ εσωτερική διάμετρος τοΰ έσωτέ- 
ρου=Ι82 χιλ. χμ., τό πλάτος τοΰ Απωτέρου 16 
χιλ. τοΰ δέ εσωτέρου 28 χιλ., τό δέ μεταξύ αύ
τών χάσμω=3230 μ. Δι ίσχυρών τηλεσκοπίων 
παρατηρεϊται και έτι έσιότερος σκοτεινός δακτύ
λιος, δοτι; εχει πλάτος 16 χιλ. χμ. καί Απέχει 
τής επιφάνειας τοΰ Κρόνου 106 χιλ. χμ. Οί δα
κτύλιοι δίπτουσι σκιάν έπί τοΰ πλανήτου καί 
έχουσι σχήμα ελλειπτικόν. Τό επίπεδον αύτεον 
έχει πρός τή»· έκλειπτικήν κλίσιν 28', ή δέ θέ
σις τής γραμμής, καθ’ ί)ν έκεϊνο τέμνει ταύτην 
είνε τοιαντη, (“ιστέ όταν δ Κρόνος εύρίσκεται 
είς τήν δωδεκατημορίαν τής Παρθένου καί είς 
τήν τών ’Ιχθύων φαίνεται δ δακτύλιος ώς γραμ
μή, ένώ όταν εύρίσκεται είς τόν Αστερισμόν τοΰ 
Ταύρου φαίνεται ύπό τό μέγιοτον αύτοΰ πλάτος, 
φαινομένης τής νοτιάς επιφάνειας τοΰ δακτυλίου, 
επίσης καί όταν εύρίσκεται μετάξι· τών Αστερι
σμών τοΰ Σκορπίου καί τοΰ Τοξότου, ότε φαί
νεται ή βόρεια αύτοΰ επιφάνεια. Οί δακτύλιοι 
οΰτοι Αποτελούνται έκ μεγίστου πλήθους μικρών 
σωματιδίων.

Ό Κρόνος συνοδεύεται ύπό 8 δορυφόρων, 
ών δ πλησιέστατος Απέχει τοΰ κέντρου τοΰ Κρό
νου 186 χιλ. χμ. καί περιφέρεται περί αυτόν εις
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22 ώρ. 37 λ· δ δέ Απώτατος (Ίαπετός) Απέ
χει 3,558,000 χμ. καί έχει χρόνον περιφοράς 
77 ήμ. 7 ώρ. 54 λ Οί λαμπρότεροι τών δο
ρυφόρων τοΰ Κρόνου είνε ό 6ος Τιτάν, έχων 
λαμπρότητα Αστέρος 7ου μεγέθους και δ 8ος 
Ίαπετός (8ου μεγέθους), Αμφότεροι δ'ντες μεί- 
ζονες κατ’ όγκον τής Σελήνης. Διά μετρίων τη
λεσκοπίων είνε δρατοί μόνον οί δυο ούτοι, ενώ 
δια τους άλλους Απαιτούνται πολύ Ισχυρά τηλε
σκόπια.

'Εσχάτως παρετηρήθη νέος δακτύλιος τοΰ 
Κρόνου, δστις έθετο εις Ανησυχίαν τους Αστρο
νόμους δ δακτύλιος ούτος,ώς φαίνεται, ίγένετο 
Αφορμή να παρατηρηθή καί ίτέριι γραμμή σκο
τεινή επί τοΰ σώματος τοΰ πλανήτου. Λύτη πι
θανώς ιίνε όμοια πρδς τήν ΐσημερινήν Αρκτι
κήν ζώνην, ής τδ μεσημβρινώτερον μέρος φαί
νεται σκοτεινιαζόμενου ύπό τής σκιάς τοΰ δα
κτυλίου.

Παραδόξως ενώ οί παλαιοί δακτύλιοι παρά
γουν μελ.ανοτάτην σκιάν έπί τής σφαίρας τοϋ 
πλανήτου, ή ίπιριπτομένη σκιά τουναντίον ύπό 
τοΰ νέου δακτυλίου παρουσιάζει περίεργον στα- 
κτοκαπνοειδή άπόχρωσιν, πιθανώς δέ μελάγ- 
χρονν Ή σκιά αυτή είνε τοσοΰτον διαφανής, 
ώστε δ πλανήτης δύναται να διακριθή ευκόλως 
διά μέσου αυτής. ΊΙ ίξιυτερικ'η κορυφή τών 
δακτυλίων κατά τήν διασταύρωση' αυτών μετά 
τής σφαίρας φαίνεται περιβαλλομένη ύπδ ελα
φρύς ταινίας, ώς έμφαίνεται ίν τώ όπισθεν πί- 
νακι. Τδ φαινόμενου τοϋτο δεν φαίνεται συσχε- 
τιζόμενον μετά τοΰ νεοφανέντος δακτυλίου, διότι 
τοϋτο παρατηρεϊται μόνον επί τής σφαίρας καί 
δχι Αλλαχού.

Δι’ ειδικού φακού δ πλανήτης ούτος παρου
σιάζει Αληθώς θεσπέσιον θέαμα.

Έπί τών πλανητών ’Άρης καί Ζευς πολλά
κις ώς γνωστόν παρατηροΰσιν θί Αστρονόμοι αλ
λοιώσεις καί μεταβολής' Αλλά καί έπί τον Κρό 
νου παρετηρήθηοαν ίσχάτως μεταβολαί επίσης 
είς τήν ίπιφάνειάν του, ήτοι είς μεν τόν Ισημε
ρινόν του ίνεφανίσθη μία σκοτεινή γραμμή, ή 
όποια άλλοτε δέν υπήρχεν, είς ώριομένα δε 
■χρονικά διαστήματα ίσημειώθησαν λευκοί κηλ.ί- 
δες, αί όποιοι μέχρι τονδε δίν εϊχον παρατη- 
ρηθή Μία ίκ τών κηλίδων τούτων ίνεφανίσθη 
τελευταίως με εκτάκτως φωτεινήν λάμφιν καί 
ήδη είναι αί’τη Αντικείμενου μελέτης καί παρα- 
ι ηρήσεως σοβαρός υπδ τών αρμοδίων, ών τδ 
πόρισμα εν καιρώ δεν θά παραλείηιωμεν να ί.κ- 
θέσωμεν έν τή «Φύσειη.

Φ. Π.

Κ ΦΤ2Ι2 ΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Μέχρι πρό τίνος άπέφευγον νά καθιερώσωσι 

θεωρίαν περί τής αληθούς ρύσεως τοϋ ηλε
κτρισμού καί περιωρίζοντο νά έκφοάζωσι τήν 
παρουσίαν ή απουσίαν του διά τοΰ θετικού ση
μείου ή τοϋ αρνητικού.

"Οτε διά νεωτέρων ερευνών έφάνη πιθανόν 
ότι ύπάρχουσι δύο είδη ηλεκτρισμού, άτινα 
έχαρακτηρίσθησαν ώς θετικός καί αρνητικός 
ηλεκτρισμός, έγκατέλειψαν σιωπηρής τήν θεω
ρίαν εκείνην, ήτις έδέχετο περίσσειαν ή έλλει- 
ψιν ηλεκτρισμού.

Έν ετει 1881 ό Χέλμολτζ, καθηγητής τής 
φυσικής έν Βερολίνω, άνέπτυξεν,ότι ό ηλεκτρι
σμός συμπεριφέρεται ούτως ώς νά συνίστατο έκ 
δύοαούσιών», αϊτινες δέν δύνανται νά παρα- 
χθώσιν ή νά καταστραφωσι’ δύνανται όμως 
ένούμεναι πρός άλλήλας νά έξουδετερωθώσιν. 
Διά τής ένωσεώς των ταύτης δέν είνε πλέον 
άντιληπταί είς ημάς. Ό Χέλμολτζ ίσχυρίσθη 
μάλιστα, οτι «ή έκπληκτική επιτυχία τοϋ 
νόμου τοϋ Φαραδάϋ εινε, οτι μας ύποχρεώνει 
είς τήν έκδοχήν,δ'τι δ ηλεκτρισμός δ τε θετικός 
καί δ Αρνητικός είναι διηρημένος είς ώριομένα 
στοιχειώδη μερίδια, άτινα φέρονται ώς άτομα 
ήλεκτρισμοΰ».

Ίδιως διά των εργασιών τοϋ I. J. Θόμσων 
έν Καϊμπριτς, απέκτησε πιθανότητα ή έκδοχή, 
ότι ή ύπό τοΰ Χέλμολτζ μνημονευόμενη «ού - 
σία» ήτον έκεϊνο,όπερ έως τότε έχαρακτήριζον 
ώς «αρνητικόν» ηλεκτρισμόν και οτι ό «θετικός 
ηλεκτρισμός» σημαίνει μόνον απουσίαν τής 
ούσίας ταύτης. Έκ τούτου έφαίνετο πάντως 
ώς νά διετηρήθη μέχρι τών ημερών μας θεωρία 
όμοια πρός τήν τοΰ φλογιστοΰ. Διότι «φλογι- 
στόν» έσήμαινε μόνον τήν «απουσίαν τοΰ ’Οξυ
γόνου» ακριβώς όπως θετικός ηλεκτρισμός» έδει 
να σημαινν) μόνον τήν «απουσίαν τοΰ ηλεκτρι
σμού».Έδείχθη έ'τι κατόπιν, οτι ακριβώς όπως 
μία ούσία συνίσταται έξ ατόμων, ουτω και ό 
ηλεκτρισμός άποτελειτζι έκ μικρών μεριδίων, 
άτινα καθ’ ύπόδειξιν τοϋ Dr. Johnston Sto
ney έκλήθησαν ήλεκτρίοντα (ήλεκτρόνια). Τδ 
ήλεκτρών (ήλεκτρόνων) δύναται λοιπόν να όρι- 
σθή ώς μερίδων ή σωματιδίου «αρνητικού» η
λεκτρισμού.

Εις διάλυμα π.χ. άλατος κοινού ήτοι νάτριο 
χλωριδίου, NaCl, εύρίσκο'Ται, ώς ήδη ανωτέ
ρω εδειχθη, πεφορτισμένα άτομα Νατρίου καί 
Χλωρίου. Τό Νάτριον φέρει «θετικόν» τό δε 
Χλωριον «αρνητικόν» φορτίον. Κατά τάς νεω- 
τάτας έκδοχάς πρέπει νά δεχθώμεν ζτι τό 
χλωρ-ιόν έν τή πραγματικότητι εινε σύμπλε- 
κτον, συνίσταται έξ ένός ατόμου Χλωρίου, C1. 
ηνωμένου μεθ’ ένός ήλεκτριόντος, είς τό όποιον 
θά δωσωμεν τό σύμβολον Ε. Δυνάμεθα λοιπόν 

νά τό παραστήσωμεν διά τοϋ C1E Τό νατρ-ιόν 
θά παριστάνεται τότε ώς άτομον ένός στοι
χείου Να, τό όποιον δέν εινε πεφορτισμένον δι’ 
ένός ήλεζτρί'.νος.

Κοινόν άλας δύναται νά παρκχθή, όταν θερ- 
μάνωμεν μεταλλικόν Νζτριον και θερμόν έτι τό 
ρίψωμεν είς δοχεΐον πλήρες αερίου Χλωρίου. Τήν 
ένωσιυ τών δύο ούσιών, ήτις λαμβάνει χώραν 
μεθ’ ίσ/υρας άναπτύξεως θερμαντικού, δυνά
μεθα νά φαντασθώμεν ούτως, ώστε έν ηλεκτρι
κόν τοϋ μεταλλικού Νατρίου φέρεται είς τοιαυ- 
τήν θέσιν, ώστε δρά ώς δεσμός μεταξύ τοΰ Νζ 
καί τοΰ C1.

Τό αρχικής πρός τό Νζτριον συνδεδεμένον 
ηλεκτρικόν ΕΝα έκτελεί τότε τήν σύνδεσιν με
ταξύ Νζ καί C1. δηλ. Νζ EC1, καί ή έκ τού
του παραγωμένη ένωσις είνε στερεόν λευκόν 
άλας. Έάν διαλύσωμεν τοϋτο είς ύδωρ, αποχω
ρίζονται τά Να—μερίδια άπό τών C1—μερι
δίων καί τά ιόντα Να καί C1E ύφιστανται 
πλησίον άλλήλων έν τώ ρευστώ. (Ο.Α.Ρ.)ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΠΟΛΤΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ

Έκ τών έπιστημονικών ανακοινώσεων κατα 
τήν έφετεινήν γενικήν συνελευσιν τοϋ συλλόγου 
Τών Γερμανών χημικών τυγχάνει Ιδιαιτέρας 
προσοχής ή ανακο'.νωσις τοΰ καθηγητόΰ Μπαουερ 
περί τεχνητών πολυτίμων λίθων.Έξ αύτής δε 
άποσπώμεν τά έξής : Καί άλλοτε έπετελέσθη 
επιτυχής ή κατασκευή τών κάλαϊς μέ όλας 
τάς ουσιώδεις ιδιότητας τών φυσικών,είς τρόπον 
ώστε δέν δύναται σχεδόν νά γεινη ή διάκρισις 
τών μέν από τών δέ. ΙΙολύ σπουδαιοτέρα όμως 
είνε ή έσχάτως συντελεσθεΧσα επιτυχής άπομί- 
μησις τών πολυτίμων λίθων έκ τής ομάδας τοΰ 
κορουνδίου, τοΰ κρυσταλλικού οξειδίου τοΰ αρ- 
γιλλίου, καί μεταξύ αύτών είς πρώτην γραμ
μήν τοΰ πολυτιμότατου τών λίθων, τοϋ ρουβι 
νϊου. ΙΙρό 30 περίπου έτών ένεφκνίσθησαν τό 
πρώτον, και δή έκ Γενεύης οί rubies reconsti- 
tues, ωραίοι ερυθροί λίθοι αρκετού μεγέθους 
κατ’άρχάς αγνώστου προελεύσεως, περί τών 
οποίων είνε γνωστόν σήμερον, 5τι πζρήχθησαν 
έκ τής συντήξεως ρινισμάτων ρουβινίων, μετ’ 
άλλων μέσων τηξιγόνων. Τό προϊόν όμως αύτό 

. είχε χζση μέρος τών φυσικών ιδιοτήτων τοΰ 
ρουβινίου, έγένετο δέ ύελώδες άμορφου και ολί
γον μαλαζώτερον. Έκεϊνα όμως τά όποια απέ
κτησαν οικονομικήν σημασίαν και κυριαρχούν 
σήμερον είς την αγοράν τών τεχνητών πολυτί
μων λίθων, εινε τά συνθετικά ρουβίνια. Ό Ver- 
Oeuil ζνεκοίνωσε κατά τό έτος 190’2 τόν τρό
πον τής κατασκευής των καί έ'κτοτε κατασκευά
ζονται έν ΙΙαρισίοις μόνον άνω τών 5 έκατομ. 
καρατίων ή περίπου 1000 Χγρ. κατά τήν μέ
θοδον αύτήν. Ό τρόπος τής κατασκευής είνε ό

έξήςϊΑεπτοτάτη κόνις χημικώς καθαρού οξειδίου 
τοϋ άργιλλίου μετ’όλίγου οξειδίου τοΰ χρωμίου 
πίπτει μετ’ ολίγον διά λεπτής κρισάρας 
έκ λευκόχρυσου έπί κάθετου καί πρός τα 
κάτω έστραμμένης φλογός κροτοΰντος αέριου, 
όπου τήκεται. Τά τετηκότα μόρια συλλέγον.ται 
έπί τής κορυφής μικρού κώνου έκ πηλοϋ, όστις 
ύπό τής αύτής φλογός θερμαίνεται σχεδόν μέχρι 
τήξεως. Έκεΐ συσσωρεύονται καί αποτελούν 
κατ’ άρχάς μικράν λεπτήν καί στρογγυλήν ρά
βδον,τής όποιας βαθμηδόν αυξάνει τό ύψος καί 
τό πάχος, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζονται 
ολίγον κατ’ ολίγον σταγόνες τήξεως σχήματος 
φιάλης υδατυς μέ πλατείαν κοιλίαν καί λαιμόν 
έστραμμένον πρός τά κάτω Αί σταγόνες αυται 
εινε διαφόρου μεγέθους. Φθάνουν είς μήκο: μέ
χρι 2.5 έκατοστομ. ζαί βάρους 51 καρατίων, 
περίπου 10 γρ , καί όταν τάς κατεργάζονται 
κατά τον συνήθη τρόπον αποδίδουν λίθους ανά
λογου μεγέθους, Αί σταγόνες αυται, κκί τοι μη 
έχουσαι στρογγυλόν σχήμα, άπεδείχθησαν ώς 
τελείως καί κανονικής σχηματισμένοι κρύσταλ
λοι ρουβινίων. Έπίσης καί τό ειδικόν βάρος ζαί 
ή σκληρότης, ώς καί αί όπτικαί ιδιότητες είνε 
έντελώς όμοικι πρός τάς τοϋ φυσικού ρουβινίου. 
Επομένως είνε τεχνητά ρουβίνια, έχοντα τήν 
αύτήν απολύτως σύστασιν τώ·.· φυσικών τοιου- 
των, ώς καί την καθαράν διαφάνειαν και τό 
χρώμα. Έδοκίμασκν νά κατασκευάσουν κατά 
τον αύ τόν τρόπον κκί τεχνητούς σάπφειρους, 
εύρον όμως δυσκολίας καί επειδή τό ζυζνοΰν 
χρώμα τών αληθινών λίθων δέν ζντεχει εις τό 
πυρ, προσέτρεξαν κατά τήν συνθετικήν παρα
σκευήν είς τήν προσθήκην ολίγου οξειδίου τοΰ 
κοβαλτίου.Είς τοιζύτην περίπτωσιν όμως ή μάζα 
δέν κρυσταλλοΰται. Ή τεχνητή παρασκευή τοΰ 
σαπφείρου άρα δέν έπετεύχθη ακόμη. Τό αύτό 
ισχύει καί διά τόν σπουδαιότερου πολύτιμον λί
θον, τόν άδάμαντα. Κ.Λ.

—
ΤΡΑΒΑ ΚΑΛΑ.

2’ρ'ί^ά καλα τδ δρόμο σου βαρκούλα μου 
τα φουσκωμένα ειρμένιζε πανιά σου 
δελφίνι μου τής θάλ.ασσας Ατέριαστο 
σχίζε τ ολόδροσα νερά σου 
καί φθάσε γρήγορα στ' δλύθερμο 
τής ποθητής μου τό ήσυχο λιμάνι.
Είναι καιρός ό πόνος μου δ Αγιάτρευτος 
με τα θερμά σου λόγια να γλυκάνη 
νίι πάφουνε ή πίκρες μου ή Ατέλειιοτες 
ν' Αράξω εκεί στήν Αγκαλιά της 
καί να γνωρίσω Αθάνατο παράδεισο 
μέ τα γλυκά καί Ατέλειωτα φιλιά της. 
Τράβα λοιπόν τδ δρόμο σ··υ βαρκούλα μου 
τά φουσκωμένα Αρμένιζε πανιά σου 
δελ.φίνι μου τής θάλασσας Ατέριαστο 
σχίζε τά ολόδροσα νερά σου !..

Ζάκυνθος Άγγελος Σαλοντ.ίιις.
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ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΦΪΛΑΙ

II- ΠΑΠΟΥΑΙ KAI ΜΑΟΡ1ΤΑΙ
11 Μελανησία, ήτοι- αί Μέλανες νήσοι, εινε 

το ουομα τό δοθέν εις τό Νοτιοδυτικόν μέρος τής 
Ωκεανίας, τό κατοικούμευου ΰπ’ ανθρώπων τής 

μελαίνης φυλής.οϊτινες καλούνται ΙΙαπου. Περι
λαμβάνει τήν Νέαν Γουινέαν, ώς και πάσας 
τας νήσους αιτινες εκτείνονται πρός Άνατολάς 
καί. Νότον, ιδίως- τό ’Αρχιπέλαγος ίίίσμ/ιρκ, 
τάς νήσους Σολομώντος, τάς Νέας Έβρίδας, 
τήν Νέαν Καληδονίαν καί κατ’ έπέκτασιυ τήν 
Νέαν Ζηλανδίαν' ή τελευταία αυτή κατοικειται 
υπό τών Μαοριτώυ, οϊτινες πιθανόν είνε μιγάδες 
τών I ίολυνησίων καί. τώιι Παστού. Οί λαοί τών 
οποίων τά ήθη καί τά έθιμα θέλουσι μάς απα
σχόληση έχουσι πάντες κόμην κατά βοστρύ
χους. H ώς θάμνος κεφαλή είνε έκ τών πρω
τίστων χαρακτηριστικών των' αΰτη τούς άπέ- 
νειμε τό όνομα ΙΙαστοιί. προκύπτον έκ τοΰ μαλαϊ- 
κοΰ παπουά οπερ σηααίυει βοστρυχώδης.

ΝΕΑ ΓΟΥΙ ΝΕΑ
Ή Νέα Γ ουϊνέα ή 11 α π ο υ α σ ί α κεΐται βο-

Νέα Γουινέα.—ΤρεΓς νεχνιδες ών ό διάκοσμος 
αποτελεΥται από άπλοίν μεσοοόριον έχ ταινιών 
πλεγμένων ίκ φυτικών ίνών, ενός ζεύγους ενωτίων 
καί ενός περιλαίμιου.

ρειοανατολικώς τής Αυστραλίας. ’Εκτείνεται έπί 
78:>,362 τετρ. χιλιομ. καί αριθμεί 7()0 00(1 
κατοίκων. Εινε έπί τοΰ παρόντος διανεμημένη 
μεταξύ τριών Ευρωπαϊκών Αυνάμεων' οί ’Ολ
λανδοί κατέχουσι τ>)υ Βορειοδυτικήν' οί "Αγγλοι 
τήν Νοτιοανατολικήν οί Γερμανοί τήν βορειο
ανατολικήν, είς ήν έδοσαν τό όνομα τοΰ Βασι- 
λέως Γουλιέλμου.

\'ό ανάστημα τώ>ν Νεο-Γουινεών ποικίλει άπό 
1,70 μέχρι 1,8θ· 

Ίάχνρος ϋκελετός, ίσχυρώςσκελετώδες, 
[ίαθΐτ χρώμα έχει έν τούτοις τάς

κνήμας λεπτός' αί 
χείρες καί οι πόδες είνε μεγάλοι' τό δέρμα εινε 
πολύ βαθύ, άν όχι απολύτως μαΰρον. Τό κρα
νών εινε έπίμηκες, ή κατώτερα σιαγών προέ- 
χουσα' ή ρίς εύρεία μετ’ ανοικτών ρωθώνων καί 
βαθέως πεπιεσμένη πρός τήν βάσιυ. Πολλαί 
τρίχες έπί τών βραχιόνων καί τοΰ στήθους, ολί
γον γενειον εις τον πώγωνα.

Αι παρατηρούμενοι διαφυλαί μεταξύ τών 
Παστού τής Νέας-Γουινέας δύνανται νά έξηγη- 
θώσι διά τής ιΐναμίξεως μεθ’ ετέρων φυλών, 
ΐίλλοτε μεν μετά, τών Μαλαίω», άλλοτε δέ μετά 
τών Αυστραλιανών καί άλλοτε μετά τών ΓΙολυ- 
νησίων' πάντοτε όμως εινε άπωστικοί καί επι
δεικτικοί. τολμητίαι καί ορμητικοί.

Οί Νεο· Γουϊνέοι 
"Ενδυμα (ίραχν έβάδιζον πρό μι- 

οικίαι επί παϋϋάλων κροΰ έτι όλως γυ
μνοί, πολλοί δέ 

πράτ'ουσιν άκόμη τοΰτο, έκτος πανταλονιού τίνος 
μέ κρωσσούς ή. άν ήθελαν.βραχεϊαν μεσύφουσταν 
έξ ύφασμένων χόρτων διά τάς γυναίκας. Εΐυε 
λίαν υπερήφανοι διά τ>)μ κατά σφαίρας κόμην 
των, τήν όποιαν ποικιλοτρόπως διευθετοΰσι κο- 
σμοΰντες αύτήν δΓ ιΐνθέωυ ιβίσκου καί πτε
ρών παραδείσιων πτηνών Διαπερώσι δέ τό διά
φραγμα τής ρινός διά μικρού κρίκου έκ ξύλου, 
έξ όστοΰ ή όστρακίνου. Μι) λησμονώμεν τό κτε
νιού των, μακρύ τεμάχιον έσχισμένου βαμβοΰ, 
τό οποίον εξέχει πλέον τών δύο ποδών, ούτε τά 
περιδέραια έξ οστών όδόντων, λεπτών όστρέων, 
ούτε τα -φέλλιιί των καί τά περιβραχιόνια τά 
κατεσκευασμένα έκ κογχυλίων ή απλώς έκ χόρ

των ή ίνών’ χρωματί- 
ζουσιυ τό δέρμα ερυ
θρόν,κίτρινου, λευκόν η 
μαύρου-

Αί οίκίαι κατασκευιί 
ζονται έπί πασσάλων 
τόσω έπί τής παραλίας 
διά να ύπερέχωσι τών 
τελμάτων όσω και είς 
τό εσωτερικόν ινα έξα 
σφαλίζονται άπό τών 
δφεων και άλλων εχ
θρών. Είς τήν Ι'όρνεον 
βλέπομεν οικίας κοινός 
μήκους 200 μ· όπου 
μένουσι πολυάριθμοι 
οίκογένειαι' και ως εν 
Σουμάτρα, ύπάρχουσιν 
αληθείς λέσχαιδΓ έορ- 
τάς πρός τιμήν ξένων 
καί όπου γίνονται συν
αθροίσεις πανηγυρικοί.

Έι- τοϊς ανατολικοίς 
τί)ς 
νή
σου f V» €Ρ 

τιμή' οί αγροί είσΐ περιπεφραγμενοι καί προφυ- 
λαγμέιιοι ουτω άπό τής καταστροφής των 
κάπρων. Καλλιεργοΰσιν έκεϊ γλυκοπατάτας. 
βανάνας, καλαμοσάκχαρου κλπ. Αυτικως, εις 
τήν ’Ολλανδικήν περιφέρειαν ολίγη καλλιέργεια, 
εκεί ξώσιυ έξ ιχθύων και σαγούτου (άμνλώδους^ 
θρεπτικής ουσίας Σχεδόν παντού αγνοούνται τα 
μεθυστικά ποτά. Ιδιαίτεροι· δέ γνώρισμα τοΰ 
Νέο-Γουϊυέου ότι αγαπά πολύ τόν χοίρον.

Η θρησκεία των εινε απλώς πίστις εις τα

Νέα Γουινέα (Παπουσία). ΑίχρεμχσταΙ οίχίαι νιόρ.το 
έπί δένδρων, έν αί; άπομονουνται αί άνύπανδροι γυ
ναίκες πρός άσφχλέιαν.

Λαός γεωργών 
ειδωλολάτρων

γεωργία εύρίσκεται

Τύπος ιθαγενούς τών νήσων Δοΐοοώνιο; 
άγριων είσέτι άνθριϊιπων, διατηρούν- 
των τά χαννιβαλιχά ήθη των.

πνεύματα και μαλιστα 
τά κακά- Άποθνήσκον- 
τος Νέο-Γουϊνέου τίνος, 
οί γονείς του κάμνουσι 
μίαν εικόνα έκ ξύλου ϊνα 
δώσωσιν άσυλου είς το 
πνεύμα του, ϊνα μή το 
α νεύμα τοΰτο πλανάται 
άσκόπως καί ϊνα μή 
καταστή αιτία νόσου ή 
επιδημίας. Γά αγάλ
ματα ταΰτα λαξεύονται 
ενίοτε μετά, μεγίστης ε
πιμέλειας. ΙΙαποΰαι τι- 
νες σέβονται τούς προ
γόνους' ολοι πιστευουσι 
προφανώς είς μέλλου- 
σαι· ζωήν.

Οί Μαποΰαι, οντες 
φιλοπόλε
μοι, βλέ- 
πουσι τάς 

γυναίκας 
τίνος περι- 

γενικώς J>- 
αι

Γόμοι 
εύκολοι

το>ν μετά 
φρονήσεως, 
μως τάςμεταχειρίζοντ. 
καλώς- Ταΐς παρέχουσι 
θέσιν είς τάς οικιακός 

υποθέσεις, άν μή καί είς τάς δημοσίας.
"Οταν ό νέος έλθρ είς τήν προσήκουσαν ήλι- 

κίαν ζητεί γυναίκα' δέν έχει τις όμως σύντρο
φον άν δέν τήν πληρώση. II δέ πληρωμή συνι ■ 
σταται είς χοίρους, τροφός, κοσμήματα και 
άλλα είδη. ΤΙ νεάνις έχει έστιγμένου το προ
σώπου κατά, τήν ημέραν τοΰ γάμου, πρός διά - 
κρισιν άπό τών λοιπών νεανίδων, αιτινες στι- 
ζουσι μόνον τό σώμα. Μεγάλη εορτή' τρώγουσι 
βανάνας, πα'/είς χοίρους.

Αί σύντροφοί των είνε δι* αύτούς άπλχ 

όργανα υπηρεσίας χαί εργασίας.
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Οί προσκεκλημένοι φέρουσι τά 
δώρα τωυ,ατινα συνήθως είνε συμ
μετοχή εις κοινόν γεύμα Οΰδεΐφ λει 
τουργός- δια τήν ευλογία ν τής ένώ 
σεως περατωθείσης τής εορτής, άρ- 
χεται ο συζυγικός βίος. Ο δεσμό? 
τών συζύγων δέν θεωρείται ποσώς 
αδιάσπαστος και βλεπομεν γυναί
κα τινα ένίοτε άφίιουσαν τρις ή 
τετράκις σύζυγον.

Τα έθιμα τών Νεο-Ι ουϊνέων ποι 
κίλουσι κατά χώρας τής μεγάλο 
νήσου Έι> τούτοις έν συιόλερ ούδε 
μία κληρον μική διοίκησις,οΰδείς τύ
πος ανεγνωρισμένης διοικήσεως ή 
κοινή γνώμη Γιε πανίσχυρος και ό 
λαός υπακούει ε'ς τάς έκ παραδό 
σεως συνήθειας

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΒΙΣΜΑΡΚ

Τό αρχιπέλαγος Μίσμαρκ σύγκειται έκ ση 
μαντικού αθροίσματος νήσων κειμένωνπρός ανα- 
τολάς τής Χέας Γουινέας. Άριθμοΰσιν δ' αΰται 
188 0(1(1 κατοίκων τής φυλής τών ΙΙ/ιποιίωιι. 
διανεμημένου1 είς την Νέαν - I Ιο/ιεραυίαν (πα· 
λαιοτερου Χέαι—Ιίρεττανίαν). το Νέον Μεκλεμ- 
βοΰργον (άλλοτε Νέαν Ιρλανδίαν/, τάς νήσους 
τον Ναυαρχείου (de Γ A in ira ιι(ι·/. τοΰ δουκός 
τής Ύόρκης κλπ. II Γερμανική προσάρτησι- 
χρονολογείται άπό τοΰ 1884.

Οί Ιΐηποΰαι τών νήσων τούτων εχουσι τά 
αύτα χαρακτη

•Ολίγον ένοεδυμένοι, ριστικά Eire 
αλλά καλοί πολεμιάταΐ ίσχροΐ και ξη

ροί,μικροί.έλα 
φροϊ μέ κόμην ουλήν καί στιλπνήν. Ευκόλως 
συνηθίζουσι τήν καθαριότητα τήν τάξιν, τήν 
κανονικότητα. Είνε καθ’ ολοκληρίαν γυμνοί εξαι
ρέσει γυναικών τινων, αιτινες φέρουσι μικρόν 
έκ χόρτου περίβλημα. Μόνοι' αί γυναίκες (καί 
οι αρχηγοί/ στίζονται καί κάμνουσιν αύλακας 
Γ’ς τήν σάρκα- "Εχουσι πίλους έκ φύλλων φοί 
νικος. κατερχομέι ους μέχρι τοΰ αυχένας τους 
όποιους όμως χρησιμοποιοΰσι μόιον έν καιρω 
βροχής.

Αιατρυπώσι τό διάφραγμα τής ρινός ϊι·α δια 
περάσωσι δακτυλίους ή κογχύλια ή κόμη των 
άνυφυΰται δι" άνθέων κα'ι πτερών μέ λάμ- 
ποντα χρώματα' τινές βάφουσι τό σώμα των 
με χώμα κόκκινου ή κίτρινου.

Αί οίκογένειαιν τών ΙΙππονωΐ' τοί'Αρχιπελά
γους Γίσμαρκ κατοικοΰσι εις μικρός οικίας ευ 
είδει κυψελών καί περικεκαλημένας ύπο πεοι- 
πασσαλώματος έκ βαμβού.

Οί άγαμοι ζώσιν εις τάς μεγάλος κοιί'άς οι
κίας. ΊΙ άνθροιποφαγία κα’ι ή πολυγαμία εχουσ. 
κατιϊ τό μάλλον καί ήττον γενικευθή.

’Αρχιπέλαγος ΒΜμαρκ.—Οίχίαι έπί πασσάλων πρΕς αποφυγήν
τών αγρίων ζώων χαί τών ύδάτων

·* - *

Οί νησιώται οΰτοι κατασκευάζομαι θαυμάσια 
πλοιάρια’ δέν μεταχειρίζονται δέ ιστία, έν τού- 
τοις εΐκοσιν έρέται διαυύουσι 18 χιλιόμετρα τήν 
ώραν. Αέν εχουσι τόξα και βέλη εί μή μόνον 
ρόπαλα καί λόγχας πολύ αιχμηρός καί καθ 
υπερβολήν οδοντωτός έξ ιΐκίδοτν έξ αστών πτη
νών. Αί λόγχαι και τά ρόπαλα κατασκευάζον
ται μετ έπ·μελείας, έπίσης δέ τα πλοιάρια και 
τά μουσικό όργανα. Πολυάριθμοι οΰλαί δεικιύ- 
ουσι περισσώς τό πολεμικόν των ήθος.

II οικία nob 
τον γάιιον

Έυ τή Νέα ΙΙομερανία, όταν νέος τις σκε- 
φθή γάμον, έμπιστεύεται τό 
μυστικόν του καί ονομάζει 
τήν προτιμηθείσαν’ Τόν άπο 
στέλλουσι τότε είς τό δάσος

διά ι·ά άποφύγη σναμφιβυλως τήν ανίαν τώιν 
διαπραγματεύσεων, αϊτινες προηγούνται τής 
ένώσεοίς. Ή ιεροτελεστία κατόπιν, συνοδευο 
μένη ύπό μουσικής καί χορών γίνεται ά ν ε υ 
αυτού και μονού μετά ταύτην οι σύντροφοί 
του τον αναζητοΰσΐ. Ο μυηστήρ. φαίνεται, ελ
πίζει δια τοΰ τρόπου τούτου ν' άποφύγη τιι κακά 
πνεύματα ϊιτινα περιφέρονται πέριξ αύτοΰ πάν 
τότε κατά τήν στιγμήν τού γάμου.

\νευρ!σκομει· ένταΰθα αξιοσημείωτοι’ τι έθι- 
μοι·’ κατά τό έκτον ή όγδοον έτος κλείουσι τάς 
νεαι ιδας ύπό τήν έπίβλεψιν τών γηραιοτέρων 
εις οΐκίσκον κατεσκευασμένον έκ φυλλεον φοίνι 
κος καί έκ τοΰ όποιου δέν έξέρχονται τελείως εί 
μή κατά τήν ημέραν τής ένώσεώς των. Ο ο<- 
κίσκος ούτος, καθ’ ολοκληρίαν μικρός, κείται εις 
τό έσωτερικόν οικίας προστα τευομένης ύπό περι- 
πασσαλώματος έκ καλάμων, ανοίγει δέ άπαξ 
τής ημέρας διά τήυ αιχμάλωτον.

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
Ι’ο σύμπλεγμα τών νήσων τούτων περιλαμ 

λάνει επτά μεγάλος καί πολλά? μικρός-, κατε. 

χομένας τών μέν πρός βορραν ύπό τής I 'έρμα - 
νιας, τών δε πρός νότον ύπό τής ’Αγγλίας. Οί 
κάτοικοί των εχουσι χρώμα πολύ σκοτεινόν,κό
μην ουλήν, οΰχί Ομως άθρόαν, κατ’ έβοστρυχι- 
σμένους κορύμβους, τούς όποιους βάφουσι συ- 
χνάκις δΓ ασβέστου. Οί άυδρες καλύπτονται 
διά κοσμημάτων ώς ο! ΙΙαποΰιιι άλλά τό 
χρώμα το>υ καί τινα 'έθιμα άποδεικνύουσι πολυ- 
νησιωτικήν έπίδρασιν.

Πάσα ωραία δέν ζητείται ύπό τών μνηστή
ρων είμή όταν ό στιγ - 

Οί'τε <ίτιγματι<ίμδο ματιστής έξυψώσι/ 
ο ντε γάρος τά θέλγητρά της δΓ

αλγεινών πράξεων 
και καλώς άποδιδομένων. Τότε οί σύντροφοι 
έρχονται, καί οί γονείς, οΐτινες έπλήρωσαν τάς 
δαπάυας τοΰ στιγματισμοΰ σκέπτονται νά πλη- 
ρωθώσιν έπί τής συζύγου. ' Οσω υψηλότερα ή 
κοιυοινική θέσις τής δεσποινίδος τόσω ζητοΰσι 
περισσότερα διά τόν μνηστήρα. Γενικώς δέ αί 
θυγατέρες τών αρχηγών νυμφεύονται αργά, όσον 
ή απληστία τών πατέρων καθίσταται απαιτη
τική Συνήθως δέ συμβαίνει ώστε τινές νά μέ- 
νωσιν μόναι μέχρι τοΰ θανάτου τών γονέων των 
τότε όμως, ώς λέγουσι εις τάς νήσους ταύτας, 
ιιτόυ αγοράζουσι για ένα τραγούδι» ■

Οί νι/σιώται τών νήσων τούτων εχουσι αληθή 
ζήλον πρός τόν χορόν. II με- 

'() ζήλος γαλειτέρα των δέ εΰχαρίστησις 
XOU J^opou είνε νά έπαινώσι ή νά κατακρί- 

νωσι τόν χορού τών άλλων. Ο 
αρχηγός δέ βοηθούμενος ύπό τών συμβούλων 
του, έκλέγει τούς χορευτάς μεταξύ πολλών μνη
στήρων αΐ έπαναλήψεις έπειτα διαρκοΰσιν ένίοτε 
εν έτος καί πλέον.

Ό κυριώτερος τών χορών των, ό φου ρ ο ύ- 
κα απαιτεί τριάκοντα εξ χορευτάς οΐτινες δια
τίθενται εις φάλαγγα τριγωνικήν σχηματιζομέ- 
νην έκ τεσσάρων σειρών έκ τεσσάρων «αρτι
στών" τεσσάρων έκ τριών καί τεσσάρων έκ δύο. 
Οί χορενταί ανακράζουν έκαστος δΓ ίδιον λο
γαριασμόν, κάμπτουσι τό βήμα εις δύο, κλί-
νουσι τήν κεφαλήν, τινάσσουσι τούς βραχίονας 
καί τάς κυήμας καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. 
Κελόι/1; καρύων δεδεμένα εις τά ίσχύα κρο- 
τουσι προς τόν ρυθμόν τώιν κινήσεων των, ενω 
οι μουσικοί παίζουσιν έπί πλαγιαύλου τεμάχιά 
ποικίλοντα άναλόγως τοΰ χορού.

<·>. S. Βληόίδης
Δο Φ. Ε

STMIIABEIAI W ΑδΤΙΠΛΘΕΗΙ
Τό περίεργον τοΰτο χΐσήρακ, όπερ αίσθανό · 

[ΐεΟχ έπ·. τΐ| πρώτη συναντήσει άγνωστου τινός 
προσώπιυ, ‘/.ρήζει ιδιαιτέρας τινός προσοχής. 
Ένίοτε διέρχονται απαρατήρητοι τοιαΰται συν
αντήσεις καί άποχωριζόριενοι τών νεωστί γνω- 
ρισΟέντων προσώπων, άπερχόιαεΟα αδιαφορώ;.

Τούνκντϊον είς τινα; περιστάσεις αίσθανόμεθα 
απερίγραπτου αιιθημα συμπάθειας ή άντιπα- 
Οείας, άνευ ούδενός λόγου όπερ καί τό περιεργό- 
τερον ή. "Υπάρχουσι δέ πρόσωπα, ών τήν φιλίκν 
έπιζητοΰμεν, ούχί ένεκεν συμφέροντος τινός,άλλ’ 
απλώς άνευ άποχρώντος λόγου καί αίσθανόμεθα 
ώσεί άλυσσον τινα νά μάς συνδέγι άδιαρρηκτως 
μετ’ αύτών καί διά παντός.

"Αλλοτε 6μως έκ τοΰ πρώτου βλέμματος 
άποστρέφομεν άπογοητευμενοι τήν κεφαλήν, 
αίσθανόμεθα εσωτερικήν τινα ταραχήν, καί ζη- 
τοΰμεν διά παντός μέσου νά δώσωμεν πέρας είς 
τήν όχληοάν ταύτην συνάντησιν, διότι βαθύ 
αίσθημα άντιπαθείας φύεται έν τή καρδία μας 
έναντίον τοΰ νέου γνωρίμου. ΙΙεριεργότερον δέ 
έστίν εΐσέτι, οτι τά δύο ταΰτα αισθήματα τής 
συμπάθειας ή άντιπαθείας φύονται και είς τά 
δύο συγχρόνως γνωριζόμενα πρόσωπα. Καί 
τότε συχνάκις όταν μας παρουσιάζεται καί πά
λιν τό αύτό προσωπον, άδυνατοΰμεν νά κρύψω- 
μεν τό έπικρατοΰν μας κατ’ αύτοΰ αίσθημα καί 
προσπαθοΰμεν όχι σπανίως ν’ άποφεύγομεν αύτό. 
Τί συμβαίνει όμως έδώ; ΙΙοϊον μυστήριον περι
πλέκεται έν τώ μέσω, 0πεο άλλοτε ευχαρίστως 
συνενώνει δύο κκρδίας καί άλλοτε άποτόμως 

διαχωρίζει αύτάς;
ΙΙολλά συντείνουσιν ώς πρός τοΰτο καί δή ή 

φυσιογνωμία. Είς άνθρωπον τινά χαρίεντα ή καί 
σοβαρόν πλήν εύγενή καί αγαθόν θά εΰργι τις 
βεβαίως φίλον. Τουναντίον είς προσωπον άλα- 
ζωνικόν καί ψυχρόν ούδέποτε ευρίσκει τις εύχά- 
ριστον γνώριμον. Δέν είναι αληθές ότι τό κάλ
λος φερει τήν συμπάθειαν. Ύπάρχουσι πρόσωπα 
ωραιότατα, ατινα είνε τοσοϋτον ύπερηφανα καί 
ψυχρά, ώστε συχνότατα προκαλοΰν τήν άντιπά- 
Οειαν. Ί! καλλονή των είνε άψυχος, αναίσθη
τος, διότι έμφορεϊται ίσως ύπό χυδαίων αισθη
μάτων. "Αλλα όμως είνε μάλλον άσχημα,σχε
δόν ακανόνιστα, πλήν έμπνέουσι τήν συμπά
θειαν, τήν άγάπην, τό ένδιαφέρον.

Συχνάκις τό αίσθημα τοΰτο, όπερ είνε λεπτό- 
τατον, προέρχεται έκ τοΰ τρόπου, μεθ’ ου γί
νεται ή γνωριμία. Διότι πολλά πρόσωπα έκ 
τής πρώτης στιγμής τείνουσι ζωηρώς καί μει- 
δειώντα τήν χεΐρα, ήν ό άλλος ό πλέον συνε
σταλμένος σπεύδει νά άρπάσγ. καί σφίγγει ά- 
παντών διά μειδειάματος, τό όποιον ενώνει έτι 
πλειότερον τάς ήδη φιλάς καρδίας ταύτας."Αλ
λοτε όμως ό είς προσμένων τόν άλλον, μένου-
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σιν Αμφότεροι συνεσταλμένοι καί ούδεί; τείνεις »τά; ιδέα; Αμφοτέρων, εύρίσκει τά; του συντρο- 
τήν χειρ*· Τό ψυχρόν δέ μειδίαμα, οπερ προ- . φου όμοίκ; καί γνωρίζει έν τω προσώπω, όπεο 

’ Ακόμη πρό ολίγου Αντεπάθει, φίλον αγαπητόν 
καί ϊσω; ομοιοπαθή.

Έν τή περιστάσει ταύτγι ή τά δύο άτομα 
είσί τοΰ αύτοΰ χαρακτήρος καί τότε συνδέον
ται πρκγματικώ; τρυφερώτατα ή τό έν είνε 
άγαθότερον καί πλέον πεπαιδευμένον καί τότε 
δεσπόζει τοΰ κατωτέρου, οπερ βλέπει έν τώ 
πρώτφ πνεΰμα πλέον προηγμένον αύτοΰ καί 
αισθάνεται πρός αύτό συχνάκις όχι φιλίαν,άλλά 
μάλλον σέβας.Τούναντιον δέ όλων τούτων όταν 
τά άτομα είνε έντελώς αντιθέτου χαρακτήρος 
καί αντιθέτων ιδεών, τότε είνε περιττή πάσα 
συνδιάλεξις και πασα φιλοφροσύνη, διότι μεθ’ 
όλα; τά; ένδείξει; αγάπη; καί φιλίας,θά ύπάρ- 
χη μεταξύ των ακατανίκητο; ψυχρότης. Αί 
ίδέαι των δέν συμφωνοΰσιν. Αί τοΰ ένός φαί
νονται γελοϊαι τώ άλλφ καί έκαστος τούτων 
ύποδέχεται τόν άλλον μετά περιφρονήσεω; καί 
ύπεροψίας.

Συχνάκις εϊμεθα προκατειλειμένοι κατά τίνος 
προσώπου, βπερ συναντώντες που, έάν φανή πρό; 
ήμκ; φιλοφρον, αίσθκνόμεθκ μεταμέλειαν καί 
Αοχίζομεν νά τό άγαπώμεν. 'Αλλοτε εϊμεθα 
εύνοϊκώς διατεθειμένοι ύπέρ τίνος προσώπου, 
έν τινι δέ συναντήσει, καθ’ ήν ήθελε φανή πρό; 
ημάς ψυχρόν, ήθέλομεν αίσθανθή μεταμέλειαν 
καί αρχίζομεν νά τό αντιπαθώμεν.

ΟύχΙ ότι αΐσθανόμεθα μίσος κατ’αύτοΰ, Αλλ’ 
Απλώς στενοχώριαν τινά, βλέποντες διά τών 
καθών τοϋ οφθαλμού, έάν τό ήδη γνωστόν ύπο- 
κείμενον είνε διατεθειμένου νά χαιρετήση. Καί 
έάν μεν δείξη, ότι μας έγνώρισε καί προχωρεί 
ψυχρώς, χαιρετώμεν μετά τίνος Αμηχανίας: έάν 
δέ προσποιήται τόν Α δι άφορον καί μά; βλέπει 
Απαθώς κκί ύπεροπτικώς, ύψώνομεν καί ήμεΐ; 
τήν κεφαλήν, παρατηροΰντε; αντιθέτω;!

Τοσοΰτον δέ λεπτόν είνε τό ζήτημα τοϋτο, 
ώστε έκ μιά; μόνη; συναντήσει·»;, έξ ένός μό
νου χαιρετισμού σφραγίζεται συχνάκις ή μέλ- 
λουσκ συμπεριφορά δύο ύποκειμένων.

Θέλετε νά έμπνέετε συμπάθειαν;
Άφίνετε τά χείλη σας πάντοτε νά μειδιώσι. 
Ούδέν είνε τόσον επαγωγόν, όσον χαριτωμέ- 

νον φιλοφρονητικόν μειδίαμα.
Θελετε νά είσθε τοΐ; πάσι Αγαπητοί; Τείνετε 

τήν χεΐρα μετ’ ειλικρίνειας καί άπλότητος.
*0 έτερο; όσον ψυχρός καί 2ν ήνε, θά συγ- 

κινηθή Αφεύκτως έκ τή; εγκαρδίου χειραψίας.
Θέλετε νά είσθε ποθητοί;
Έστέ ομιλητικοί περί πάντων έκτο; τής όμι- 

λ'.κς τή; κατηγορούσης άτομον τι.
Έάν κατηγορείτε άναιδώ; τού; άλλους, ού · 

δεις θά έμπιστεύετκι εί; ύμάς.
Ή άπλότης, ή ειλικρίνεια, ή αγαθότη; κα- 

θιστώσι παν άτομον, αγαπητόν, συμπαθητικόν 
καί ποθητόν τοί; πάσι. Κλεάνθη Ροάτάνον

συντείνει είσέτι ό ήχος

βάλλει εί; τά χείλη τοϋ ένδ; Αποθαρρύνει τόν 
άλλον, δστι; Αποτόμω; αισθάνεται τήν καρδίαν 
του ψυχραινόμενων καί καταλαμβανόμενων ύπό 
Ανεκφράστου συγχύσεως. ’Ασήμαντο; τι; λεξις 
κατά τήν στιγμήν εκείνων δύναται νά έπιφέρη 
καλόν ή κακόν Αποτέλεσμα καί ή μικρότερα 
δέ τών κινήσεων δύναται νά έχη τά; συνέπειας 
τω;· Έκ του πρώτου βλέμματο; δύναται είσέτι 
νά θερμανθή ή καί νά ψυχρανθή ώ μεταξύ δύο 
προσώπων προσδοκωμένω φιλία, διότι κατά τι- 
νας δεδομένα; στιγμάς, Sv τό πρόσωπον μειδιά, 
έάν ή χειρ σφίγγη θερμώ; τήν τοΰ άλλου, οί 
οφθαλμοί μένουσι ψυχροί, οπερ φανερώνει τήν 
κρυφίαν τής ψυχής ψυχρότητα. Βεβαίως έν τή 
πρώτη παρουσιάσει έξαρτάται ή μεταξύ τών 
δύο γνωρίμων σχέσις, ούχ ήττον όμως αίσθανό- 
μεθα ακούσιαν τινά συμπάθειαν ή Αντιπάθειαν 
διά πρόσωπον, οπερ μόνον άκούομεν, δηλαδή 
άκουομεν νά ομιλώσι περί αύτοΰ, χωρίς καί νά 
τό γνωρίζωμεν. ΙΙολύ 
τής φωνής. ’Ενίοτε ή φωνή είνε εύηχος, καθαρά 
καί γλυκεία καί φανερώνει τήν έκ τή; γνωρι
μία; εύχαρίστωσιν, άλλοτε είνε τρεμώδη; καί 
φανερώνει συγκίνησιν, ήν δύναται νά αποδώσω 
τι; εί; Αναμνήσεις Αναφανείσα; έκ τή; θέα; τοΰ 
παρουσιαζομένου προσώπου- άλλοτε είνε τρα
χεία καί ξωρά καί φανερώνει τήν Αδιαφορίαν, 
τήν ψυχρότωτα καί συχνάκις τήν υπεροψίαν.

Έν τω προσώσφ έκάστου Ανθρώπου, Απει
κονίζεται ή διάθεσι; καί ή καλλονή τή; ψυχής 
του.Όσον άσχημος Sv είναι τι;, όταν εμφορεί
ται ύπό καλών αίσθωμάτων, όταν κατέχη ψυ 
χήν αγνήν καί Αγαθήν, έπί τοΰ δυσειδούς προ
σώπου του ύπάρχει έπικεχυμένη ή Αγαθότης,τό 
μέγιστον τοϋτο κάλλο; τή; ψυχής, τό θειον, τό 
Ανέκφραστου,οπερ ώρα'ί'ζει τήν σωματικήν Ασχη- 
μίαν καί δι ’ ένός άπλοΰ βλέμματος έκφραζει 
τήν έσωτερικήν κατάστασιν τής ψυχής,ήτις έάν 
είναι ωραία, ούδέποτε φέρει τήν αντιπάθειαν.

Ή άγνότης τή; ψυχή; φαίνεται έπί τοΰ προ
σώπου καί απεικονίζεται τοσοΰτον πιστώς έπ ’ 
αύτοΰ, ώστε 
κόν βλέμμα

Συχνάκις 
άντησιν, ήν 
τά δύο Αντιπαθούμενα πρόσωπα, νά καθίσωσι 
πλησίον Αλλήλων καί νά συνάψωσιν ομιλίαν 
τινά ήτις προχωρούσα καί έκφραζουσα τάς ιδέας 
τών δύο Ατόμων, αποκαλύπτει τά αισθήματα 
έκάστου καί παραδόξως τότε συνδέει δι’ Αγά
πης τά δύο ύποκείμενα. Διότι πιθανόν έν 5σω 
έμενον σιωπηλά ή περιωρίζοντο εί; μικρά; κκί 
βεβιασμένα; φράσεις, ή ψυχή τοΰ ένός δέν έγνώ 
ρισε τήν τοΰ έτέρου, ίσως ένόμισε αύτήν κακώ; 
διακειμένην, τώρα δέ ότε πλησίον Αλλήλωνεύ- 
ρέθησκν έν ομιλία, έκαστον τούτων δικσαφών

έν παρατεταμμένον καί προσεκτι- 
ζρκεϊ νά μας πείσγ περί τούτου, 
εν τούτοι; μετά τήν πρώτην συν- 
έπηκολούθησεν Αντιπάθεια, έτυχε

ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Ο BIOS

• Ό βίο; είναι θάλασσα, 
ό άνθρωπο; τό πλοίου, 
καί μόνον εί; τόν ουρανόν 
παύει ταύτην διανύων».

Τό ώραϊον τοϋτο τετράστιχον πολύ καλώς 
ορίζει τήν θέσιν τοΰ Ανθρώπου έν τφ ρεοντι 
τούτω βίω. Παραβάλλει τόν άνθρωπον ό ποιη
τή; πρός πλοΐον, όπεο πρόκειται νά διανύση 
τήν τρικυμιώδη θάλασσαν τής ζωής καί οπερ 
παύει τόν διάπλουν ταύτης, όταν φθάση ούτος 
εί; τό τέρμα τοϋ βίου, εί; τόν ούρανόν.

Ό βίο; είναι θάλασσα !
Τώ δντι- μήπω; τά αλλεπάλληλα σωματικά 

τε καί ηθικά κτυπήματα, αί ποικίλαι θλίψεις 
καί πικρίαι κλπ περιπέτειαι, άς ύφιστάμεθα 
κατά τήν πλήρη Ακανθών καί τριβόλων πορείαν 
τής ζωής, δέν όμοιάζουσι πρός πελώρια κύματα 
ταραχώδους θαλάσση; ; μήπως ό άρχων καί ό 
Αρχόμενος, ό πτωχό; καί ό πλούσιος, ό Ανήρ 
καί ή γυνή, ό έργάτη; καί ό έπιστημων κλπ., 
δέν ύπόκεινται εϊ; τό εύμετάβολον τών Ανθρω
πίνων πραγμάτων, εί; τά; λύπας, στενοχώρια; 
καί ναυάγια τοΰ βίου ; Δυνατόν νά ποικίλωσιν 
αυται μεταξύ τών διαφόρων τάξεων τών αν
θρώπων, άλλ’ ομω;, ώ; ή Αψευδής πεϊρκ δι
δάσκει, πάντα; ένοχλοϋσι, πιεζουσι καί πλήτ- 
τουσιν.

Άφοϋ λοιπόν τό ταξείδιον τή; ζωή; είναι 
τόσφ δύσκολον καί περιπετειώδες, έχομεν Α
νάγκην, όπως κατά τόν διάπλουν αύτής ώμεν 
καλώ; εφοδιασμένοι διά τών καταλλήλων με 
σων πρό; προφυλαξιν ήμών άπό τών ποικίλων 
ναυαγίων, άτινα δυνατόν νά ύποστώμεν.

'Αλλά τίνα τά μέσα ταΰτα ;
Οί έπόμεν&ι λίαν ωφέλιμοι καί διδακτικοί 

κανόνες, είναι τά μόνα Ασφαλή μέσα τοΰ με- 
μακρυσμένου καί κινδυνώδους τούτου πλοΰ τοΰ 
βίου.

Α1.) Όταν ϊιιιεθα νέοι-

Νά συγκρκτώμεν οσφ τό δυνατόν τά; νεα
νικά; όρμάς, τόν παράφορου έρωτα, τάς Ασέ
μνους επιθυμίας, τάς ονειρώδεις σκέψεις. τά; 
ύπερμέτρους διασκεδάσεις, την πρό; έπίδειξιν 
μανίαν, τήν έλευθεριότητα.

— Νά άποβλέπωμεν εί; ορίζοντας σοβαρω- 
τερους, έχοντε; ύπ’ δψει πάντοτε τό μέλλον.

— Νά μανθάνωμεν μέν όλα; τά; τοΰ κοινω
νικού σχολείου πράξεις, ν ' άποφεύγωμεν όμως 
τάς δυναμένας νά βλάψωσιν ήμά; σωματικός 
τε καί ψυχικώς.

— Νά ήμεθα ηθικοί, βασιζόμενοι έπί τής 
υψηλής ήμών θρησκείας, ήτις μά; οδηγεί εί; τό 
πνευματικόν φώς, μας ενισχύει ποικιλοτρόπως 

είς τό στάδιον τών Αγώνων, μας παρηγορεϊ εί; 
τά; θλίψεις καί μζς παρέχει τήν γαληνην τής 
ψυχής, τήν Αληθή δηλαδή εύτυχίαν τοΰ Αν
θρώπου.

— Νά προσπζθώμεν νά άποκτήσωμεν σύνε- 
σιν καί κρίσιν, δύο σπουδαιότατα έφόδια διά 
τήν πρόοδον ήμών.

— Νά έχωμεν ώς έμβλημα τήν έργασίαν, 
ήν νά θεωρώμεν ώς τροφήν Απαραίτητον διά 
τήν εύεξίζν τοΰ σώματος καί τοϋ πνεύματος 
καί πρός προαγωγήν μας.

Β" ) Όταν ΓιρεΟα ανδρις.

Νά έχωμεν αποκτήσει τήν πείραν τοΰ κό
σμου, ίνα μή πε.ιπλεκωμεθα είς τάς τόσα; 
βλαβεράς πλεκτάνας τής κοινωνία; καί νά ρυθ- 
μίζωμεν τόν βίον μα; οΰτως, ώστε νά μή δια- 
τρεχωμεν τού; κινδύνου; τών ναυαγίων.

— Νά μή αμελώμεν τά οικογενειακά μζς 
καθήκοντα, έχοντες πάντοτε ύπ’ όψιν, ότι ό 
Ανήρ είναι τό στήριγμα τής οικογένειας.

— Νά άφήσωμεν τάς νεανικά; σκέψεις καί 
νά βαίνωμεν είς έκαστον βήμα ήμών μετά πε- 
ρισκέψεως καί σοβαρότητος.

— Νά έξασφαλιζώμεθζ ποικιλοτρόπως διά 
τό γήρα;, όπως διέλθωμεν τοϋτο έν υγεία καί 
πνευματική χάρή ιδίως.

Γ’.) Όταν ϊιιιεΟα γέροντες.

Έχοντες ύπ’ δψει τήν μέλλουσαν ζωήν έτι 
πλέον Αφ’ ότι κατά τήν νεανικήν καί ανδρικήν 
ήλικίζν, ν’ άφοσιώμεθα μετά περισσοτέρας ζε- 
σεω; κκί αγάπης πρό; τήν θρησκείαν, δι’ ή; 
καί μόνης θά δυνάμεθα νά διβρχώμεθα εύχαρί- 
στως καί έν ύπομονή τά; τυχόν θλιβερά; συνέ
πεια; τοϋ γήρατος.

— Νά απομακρυνώμεθα τών λυπηρών σκέ
ψεων τών προηγουμένων έτών, κναπολοΰντες 
μόνον τάς τερπνότερα; καί ώφελιμωτέρας.

— Νά περικόπτωμεν τέλος όσφ τό δυνατόν 
τάς ιδιοτροπία; τοϋ γήρατο;.

Έάν ακολουθήσωμεν τού; περιληπτικού; τού
τους κανόνα; έν τφ διάπλω τή; ζωής, S; έχω
μεν πεποίθησιν ότι Ασφαλώς θα έπιτελεσωμεν 
τό μέγα καί περιπετειώδε; τοϋτο ταξείδιον και 
θά προσορμισθώμεν εί; τόν ευδιον λιμένα τοϋ 
μέλλοντο; αιωνίου βίου, εί; τόν Ουρανόν δηλα
δή, όπου παύει ό τόσον επικίνδυνο; πλοΰ; τής 
παρούσης ζωής.

Έκ Πατρών Γεωο. II. Καλϋ.ιοντςής
| Δημοσιογράφος).
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01 ΛΕΟΝΤΕΣ
Ένεθουσιαζόμην πάντοτε διά παν 5.,τι εινε 

καλόν, ώραίον, μ.έγα καί ισχυρόν και πάντοτε 
έθαύμαζον τό κάλλιστον. Άπέστρεφον δέ του
ναντίον τό πρόσωπον πρό, δ,τι κακόν, άπεχθές 
καί μηδαμινόν.

Ή ιδιοτροπία μου καί κατά τι ή καλή τύχη 
μου μέ κατέστησαν κυρίαν ένός ζεύγους λεόν
των,ών δέν παραλείπω νά θαυμάζω άκουράστως 
τούς αγώνας των, τάς εύλυγίστους καί αρμόνι
κάς κινήσεις των, τήν ήρεμον, μεγαλοπρεπή 
καί έπιβάλλουσαν ρυθμικήν στάσιν των, καί έ- 
ρωτώμαι, διατί τά Πολυτεχνεία μας νά μή ε 
χουν σχολάς πλαστικής καλλιεργίας, ϊνα ά- 
κολουθοϋντες τους 
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“Ελληνας. προσδω- 
σωμεν είς τήν κοι
νήν θέαν ωραία ά 
τομα τελείως προσ - 
αρμοζόμενα πρός 
τήν έλευθέραν φυ- 
σιν ; Και ό θαυ
μασμός μου ου- 
τος πρός τούς λέ
οντάς μου μέ ώ- 
θεϊ, κατά φυσικήν 
συνέπειαν, νά εύ- 
χηθώ, όπως τά ά- 
γριμαϊα, τό κατά 
δύναμιν, κατα

στούν ύπόδειγμα 
είς τούς μαθητάς 
τούς επιφορτισμέ
νους νά παραστή
σουν, ημέραν τινά 
τους ήρωας,τούς η
μιθέους τών τρα
γωδιών καί τούς 
μέλλοντας νικητάς 
πάντας * διαφλεγο- 
μενους έτι ύπό τοϋ 
άγώνος καί σπευ- 
δοντζς ινα ρίψωσιν 
είς τους πόδας τών 
λατρευομενων γυ
ναικών τας δαφνας 
καί τά κζτακτη- 
θέντα τρόπαια! Θά 
έμάνθανον, ώς διά 
μαγείας, οτι κα
τόπιν τών μεγά- Η Δι; ΣΟΡΕΛ ΟΜΙΛΟΤΣΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ ΣΟΡΕΛ
λων αγώνων δύναταίτις νά εΰρη έντονον δόνα 
μιν,έν μεγαλοπρεπή ακινησία,διαυγαζομένη ύπό 
τής ζέσεως φρογερών βλεμμάτων.

Νεαρωτατοι οί λεοντες κατέχουσι καί τήν 
ήσυχον εκείνην βεβαιότητα, ήν ή πείρα τής 
ζωής μόνον δύναται νά παράσχη είς έλάχι- 
στον αριθμόν εκλεκτών προσώπων· ή δέ βοα- 
δεία χάρις τού βαδίσματος των πραγματο
ποιεί αύτόν τό όποιον πολλοί καλοΰσι «τήν 
τελειότητα τής αρμονίας». Δέν είνε, ώς ήμεΐς, 
παιδαγωγημένοι ή ύποτεταγμένοι εις τήν ζωήν 
έχουσι τούναντίον επαναστατικήν ενέργειαν, 
ήτις θά έδιδεν, είς τούς πλέον μαλακούς χαρα

κτήρας, τήν έπαρ· 
σιν τής δυνάμεως. 
ΊΙ εύγλωττος σι
ωπή των, τοσοΰ- 
τον έκφραστικώς 
ισχυρά,μας τρομα- 

καί έδώ, όπως 
οί βρυχηθμοί 
έν τή έρήμω.

νομίζει δέ τις, οτι 
άναγινώσκει εις τάς 
σκέψεις των καί 
μάς κάμουν νά ά- 
ναλλογιζώμεθα όχι 
μόνον τούς κατα 
κτητάς εκείνους καί 
έςολοθρευτάς τών 
ανθρώπων, τούς 

Καίσαρας, Νκπο - 
λέοντας, κλ ,άλλά 
προπάντων τά έκ- 
λεκτά έκεϊνα πρόσ
ωπα, άτινα ζώντα 
έν όνείροις, αποχω · 
ροΰν εν τή συνεχεΐ 
τελειοτητι αιωνίου 
καί ύπερφυσικής 

σκέψεως! Είτε έζ- 
ηπλωμεν.ι νωχε- 
λώς ή βρυχόμε- 
νοι έν ωρα βίας καί 
θυμοϋ, δίκην άπει 
λητικής καταιγί ■ 
δος διατηρούν πάν
τοτε τήν εύρύτητα 
τοΰ ήθους καί τής 
κινήσεως, την ύπε- 
ρηφάνειαντής στά

σεως, τήν τόσον συνεχώς άναζητουμένην μα- 
ταίως ύπό τόσων καλλιτεχνών !

Καί άναλογιζομένη τούς ύποκριτάς καί 
τούς ποιητάς, τούς διερμηνείς καί τούς συγγρα
φείς, μόνον ή άνάμνησις ένός τών μεγαλειτέρων 
τραγικών μας σταματά τόν νοϋν μου. Μάλιστα, 
πρό τών λεόντων αύτών, τόν Ρακίναν έπικα- 
λοΰμαι, τόν Ρακίναν, ον ήθέλησαν μοναδικώς 
νά παραστήσωσιν ώς πραον, γλυκόν, ευσεβή, 
ένώ αυτός ύπήρξε πρό παντός ό λαμπρότερος 
άπεικονιστή: τοϋ πάθους, δηλαδή τής δυνά
μεως τεινοόσης πρός τά τέλη της, τοΰ κυριαρ
χούντο; ένστικτου, τοΰ καταπτοοΰντος τους αν
θρώπους καί ανακαλύπτω μίαν πραγματικήν, 
μίαν καταπληκτικήν ομοιότητα μεταξύ τοΰ 
βλέμματος τής άγριας λεαίνης καί έκείνου, 
οστις έδει νά φώτιση τό πρόσωπον τής θυγα- 
τρός τής 'Ελένης, όταν αυτή, διά νά κορέση 
τήν ζηλότυπον μανίαν της, διηύθυνε τόν βρα
χίονα τοΰ Όρέστου καί δι ’ αύτοΰ ένεπηζε τό 
έγχειρίδιον έν τή καρδία τοΰ ΙΙόρρου!

Τήν ομοιότητα ταύτην δέν άνευρίσκομεν 
έπίσης έν τώ άγώνι τών λεόντων προς διάσπα- 
σιν τών άλύσεών των καί έκείνου τών λαών, 
οϊτινες διαπνεόμενοι ύπό τού πάθους τής ελευ
θερίας των, ζητοΰσι νά έλευθερωθώσιν έκ τών 
προκατειλημμένων λιμοκολάκων, ϊνα ακολουθη- 
σωσι τούς φυσικούς νόμους τής άνθρωπότητος ; 
«"β καρδία, έπιρρεπης πρός τήν όποστασιαν, 
Πνευατιώσα στρέφεσαι είς τήν Λδλίανσου κατοι- 

/κίαν».

Έπεκτείνωμεν 5θεν τό πεδίον τών μελετών 
ημών, άναγνωρίσωμεν έαυτούς έν ολη ταύτη 
τή φύσει, τής όποιας εϊμεθα άτομα καί άνα- 
πετάσσωμεν τάς ψυχάς ημών! Δέον νά έκλε- 
ζωμεν τό ιδανικόν εκείνο "Ον, έν τώ όποίω θέ- 
λομεν νά πραγμκτοποιηθώμεν, έν τώ όποίω 
έπιθυμοΰμεν ν ’ άπεικονισθωμεν, νά παραδειγ- 
ματισθώμεν, ν ’ άποτυπωθώμεν, άλλά πρώτον 
δέον νά λατρεύσωμεν παν τό ύπό τοΰ Θεού 
πλασθέν, πριν ή άγαπήσωμεν έκεΐ.ο, οπερ ώοι- 
σεν ό άνθρωπος καί έγένετο ή «Τέχνη».

Μετάφρισις ’Αντιγόνης Π. Καΐκιλία Σοοέλ

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ

Ουδέποτε δ συρμός υπήρξε τόσον πολυποίκι 
λος καί εκκεντρικός, δοον ίφέτος. Άλλα καί 
επαγωγός καί παραδύζως ωραίος διότι ή εν 
γένει ίφετεινη περιβόλι] προσδίδει εις την γν 
νιιΐκα νέαν μορφήν καί εύμορφον στάσιν. Ό 
πίλος καί)' υπερβολήν μέγας μέ ενρυ επίπεδον 
στολισμοί' /it ταινίας ίίνί)η καί πτερό καί τό φό 
ρέμα άπλοϋν, στενόν καί χαριεντως πρσσπίπτον 
εν if νοίκι] χάριτι μεταδίδονσι καί εις τό σώμα 
ολην τήν ενκαμγίαν τον. πλαστικότητα καί φυ 
σικην έλευθερίαν,·ών υστερείτο εντελώς μέχρι 
τονδε- Είνε έτι καί μία αΐο&ητίκη νίκη της φν 
σεως, διότι βλέπομεν ιυχαρίοτως τόν συρμόν 
τείνο,ντα νά λάβη την φυσικήν βαθμηδόν καί 
εμπρέπουσαν ϋέσιν του.

Δέν &ό Αποσιώπησα)μεν έν τούτοις τήν γε
νικώς Ικφραζομένην Απορίαν δια τό υπερβολι
κόν μέγε&ος τών πίλων,έμποδιζόντων περισσό- 
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τέρα νά βλέπη ό φιλοπερίεργος τοϋ Ανδρος δφ 
θαλμός. Έννοοϋμέν, ότι τοϋτο Αρέσκει εις τάς 
γυναίκας, διά νά σταματά επ' αυτών διαρκώς 
τό βλέμμα, αλλά είναι και αιτία διά νά εύρεθή 
τέλος 0 κατάλληλος διά τάς γυναίκας πίλος.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΊΙ αυταπάτη τον καπνκίτον.
’Εκλέξατε μεταξύ των καπνιστών έν τη συ

ναναστροφή σας τόν μάλλον φιλόκαπνον και 
άφού λάβετε δύο σιγαρέτα τά δίδετε είς αυτόν 
νά τά μουσχεύση διά τής γλώσσης του. Τότε 
προτείνετε αύτω νά περίδεση τούς οφθαλμούς 
του καί άφοΰ έξελέγξητε, Ινα μή βλέπη διά 
τίνος ρωγμής, άνάπτετε τό έν σιγάρον και δί

δετε διαδοχικώς αύτώ νά καπνίση έξ άμ . 
ρων, ό'χι έν σπουδή όμως, άλλ’ έν τάξει καί 
κανονικότητι. Μετά τινα λεπτά τής ώρας και 
μετάτινας είσπνοά; δέν θά δύναται πλέον ούτος 
νάδιζκρίνη ποιον έκ τών δύο σιγαρέτων είναι τό 
καλόν καί ποϊον τό ψευδές, καθόσον έξ αμφο- 
τερων τών σιγαρέτων θά αισθάνεται τήν αύτήν 
αϊβθησιν.

Τό πείραμα τοϋτο θά προξενήση μεγάλην 
εντυπωσιν είς τόν καπνιστήν, οστις μολονότι 
γνώστη; δεινό; κα’ι θιασώτη; δέν θά δύναται 
νά διακρίνη άπλούστατον φαινόμενου, οπερ φυ- 
σικώ; δέν βασίζεται έπί τή; εύχαριστήσεως, 
άλλ’ έπι τή; φαντασίας.

Η απάτη έγκειται ούχϊ έπί τής αίσθήσεως, 
άλλ’ ακριβώς έπι τή; σκέύεως, ήτι; δέν έννοεΐ 
τήν ουσίαν. H. Φ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Προάύλαξις τών δένδρων.

’Αλείφατε τους κορμούς τών δένδρων μέχρις 
ΰφους ] έως 1 1 /2 μέτρου Από τής γής διά τοϋ 
έξής μίγματος και ι9ά προφυλάσσονται ταΰτα 
άπό παντός ζώου.

"Ασβεστος 2 οκάδες
Καπνία 200 δράμια
"Υδωρ 10 οκάδες

"Η Αντί τής καπνίας θέσατε
Πίσσαν ϋγράν 200 δράμια

Οί άκώληκες τών γαλών καί κννών.

Καταοτρέφονται διά τον έξής φαρμάκου' ζέο- 
μεν είς 1 δκάν ΰδατος 25 δράμια Αφιθιας καί 
έν σκύροδον, μέχρις στον τό υγρόν μείνει 100 
δράμια. Τό σουρώνομεν καί τό Αραιοϋμεν δι' 
'ίσου ποσοΰ γάλακτος καί δίδομεν έκ τούτου πρός 
πόσιν άνά 50 δράμια έπί τρεις ήμέρας είς τούς 
πάσχοντας κύνας ή γαλάς.

Αί άλογόμνιαι.

Πάντες γνωρίζομεν πόσον ένοχλοϋσι τους 
ίππους κατά τό θέρος. Διά ν' Απομακρύνωμεν 
ταύτας, έπαλεϊφομεν τά συχναζόμενα μέρη τών 
ίππων διά διαλύσεως Αραιΰς φαινικον δξέος 
2—3 ο)οο ή καλλίτερου δι Αφεψήματος κώ
νων κέδρου.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ή νεότης κυνηγά τήν ευτυχίαν, χωρίς νά 

ήξεύρη,δτι Ακριβώς είς τοϋτο έγκειται ή δυστυ
χία των.

Ή ευτυχία έν τή εργασία κρύπτεται.

Μερικοί εξωτερικοί εκδηλώσεις τής γυναικός 
δφίνονν νά υπονοηθούν ώς εσωτερικοί καί 
τούτο πολύ τάς βλάπτει.

Τά φύλλα τών δένδρων και αί γυναίκες χρω
ματίζονται, όταν μαραίνονται-...

Τά παιδία. αί γυναίκες καί οί γέροντες ομοιά
ζουν πολύ εις τάς επιθυμίας καί σκέψεις των 
καί έν τούτοις έξωτερικώς πόσον διαφέρουν !

’Ο Αγαπών καί δ μισών είναι ό Αντικατοπτρι
σμός τοΰ καλοϋ καί τοΰ κακοϋ·

ΕΙΣ ΤΟ ΤΔΩΡ

— Ναι ή δχι, έρχεοθε, μις "Αδα ;
— Ναί, ναί, έρχομαι’ Αλλά σκεφθήτε, Δίς 

Ελένη, οτι μόλις τήν νύκτα αυτήν έφθάσαμεν 
είς τής θείας σας καί τόσον Αργά, ώστε έκτος 
τής καμαριέρας, ήτις είχε διαταγήν νά μάς άνα- 
μενη, όλοι οί άλλοι έκοιμώντο είς τήν έπαυλιν. 
Νομίζω δέ,ότι μία τοιαύτη πρωινή παρεκτροπή 
θά δυσαρεστήση τους γονείς σας, οί όποιοι είς 
τόν σταθμόν Ακόμη πρό τής Αναχωρήσεώς μας 
μοί έσύστησαν...

Άλλά ή νεαρά καί ωραία Ελένη, κωφεύου- 
οα είς τάς παρατηρήσεις τής παιδαγωγού της, 
έστρεψεν άνευ θορύβου τήν κλείδα τής θΰρας 
τοϋ διαδρόμου, ήν διελθοΰσα έλαφρώς, έπήδησεν 
Από τοΰ προθύρου είς τόν κήπον. Άφοϋ δ' είσ- 
ήλθεν εις τά φυλλώματα τής μικρός δενδροστοι- 
χΐας, φερούσης είς διέξοδόν τινα τοϋ πάρκου, ή 
νεανις έστράφη πρός τήν Αγγλίδα, ήτις τήν συν- 
ώδευεν έκπληκτος, ήνοιξε τήνπρωινήν της έσθήτα 
καί δεικνύουσα τήν έσωθι ένδυμασίαν τοϋλου- 
τήρος, καταπόρφυρον,Ανεφώνησε χαριέντως :

— Ιδού, είμαι έντελώς έτοιμη !
— Ναί, είς Αληθινός μικρός διάβολος ! έψέλ- 

λισεν ή μ·ς "Αδα, ίν Απορία.
Άλλ' ό γαρίεις μικρός διάβολος, βαδίζω? έτι 

ταγύτερον, τή Απαντή :
— ’Ω! σείς, μίς “Αδα, δέν Αγαπάτε τό ψυ

χρόν ΰδωρ δέν δύνασθε νά φιαντασθήτε πόσον 
ώραϊον καί Αναπαυτικόν είναι ένα λουτρόν έν 
πλήρει μονα'μα καί υπό τήν κυανήν σκιάν τών 
ιτεών, είς τά καθαρά καί διαυγή ταΰτα νερά.

— *Α ! δχι ! ένοχλητικδν, μάλλον ! Αί Απο
λαύσεις αυται πληρόνονται Αργότερα άπό ρευμα
τισμούς, ίμορμύρισεν ή παιδαγωγός. Έάν δέν 
ήρνήθην νά σάς συνοδεύσω, δέν έπεται, ότι εί
μαι τής γνώμης σας, διότι γνωρίζω, θά έπη- 
γαίνατε καί μόνη σας... μόνη δέ. θά ήτο Ακόμη 
Απρεπές.

— Σάς παρακαλώ. μίς "Αδα, μή ένοχλήτε 
τήν εύχαρίστησίν μου μέ τάς παρατηρήσεις σας, 
Αφοϋ όλα βοηθούν τάς ιδιοτροπίας μου. Ίδέτε, 
ή τελευταία αΰτη θύρα είνε κλεισμένη μόνον μέ 
τόν σύρτην. Τήν Ανοίγω καί άμέσως ευρισκόμε 
θα είς τήν έρημον δχθην, Ακριβώς έμπροσθεν 
τής Αποβάθρας, όπου είνε δεμένη ή λέμβος τής 
θείας μου ... ”.4, τί ώραϊον ποϋ θά ήτο !.. ΊΙ 
μίς ".Ιδα μόλις έλαβε τόν καιρόν νά τή άρπάξη 
τήν λευκήν έσθήτα, τήν όποιαν αΰτη τής άφινε 
φεύγουσα καί νά τής εΐπη :

— Ιδίως, μή Λπομακρννεσθε τής Ακτής.
Μέ τρία πηδήματα, ώς έλαφρά έλαφος,ό μι

κρός ερυθρούς διάβολος έτρεχε τόν κατήφορον, 
έπήδα έλαφρώς είς τήν λέμβον καί έκεϊθεν ιιετά 
δεξιότητος κινούμενη έπήδησεν εντός τοϋ ΰδατος 
διασχίζουσα τήν ΰγράν επιφάνειαν.

— Α ;. ■ ά ! δ ! τ! φυχρόν τό ΰδωρ, έφώ- 
νησεν ή χαρίεσσα Ελένη έν τώ μέσφ τής σιω
πής τοΰ ήσύχου ποταμού. Άλλά θερμαίνομαι 
ήδη. "Αχ 1 πόσον ευχαριστούμαι και τί έλεύθερα 
όπου αισθάνομαι έμαυτήν έντός τοϋ κρυσταλλώ
δους δροσερού και διαυγούς ΰδατος. Χορεύω, 
μίς "Αδα, ώς μικρόν παιδίον.τοΰ όποιου »}έευ- 
θέρωσαν τους πόδας έκ τών απαργάνων. "Α ! 
μίς, ήθελα νά είχα γεννηθή σειρήν- Τουλάχιστον 
άμα κολυμβά κανείς, παρηγορεΐται,δτι δέν έχει 
πτέρυγας. Τά κύματα σέ φέρουν, σέ καλύπτουν, 
σέ χαϊδεύουν, σοΰ γαργαλοΰν τό δέρμα δροσε
ρά, καί δ ουρανός, τά σύνεφα, τά φυλλώματα 
Αντανακλούν στον ό.ιραΐον καθρέπτην’ καί φαί
νονται ώς νά διέρχονται μεταξύ τών κλάδων, 
καί νά κυματίζουν άνωθεν τών δένδρων καί νά 
περιπλανώνται είς τόν ορίζοντα.

Παφλασμός τις τών κυμάτων ήκούοθη αίφνης 
όπισθεν τών ιτεών καί τοϋτο ήρκεσεν,δπω', Λνη- 
συχήση τήν παιδαγωγόν.Έννοήσαοα δ' Αμέσως, 
ότι άγνωστός τις θά έλούετο εκεί πλησίον, καί 
άφωνος μή κίνηση τήν προσοχήν του, δι' επα
νειλημμένων κινήσεων τών χειρών έκάλει τιμ· 
’Ελένην. Αΰτη όμως ζαλισμένη, ύψοΰσα καί 
βυθίζουσα γύρω της τους λεπτούς βραχίονάς 
της, διέσχιζε τό ΰδωρ, φρικιαισα, ευλύγιστος, 
καί διηυθύνετο πρός τ' Ανοικτά, όπου τά ΰδατα 
ήσαν θερμότερα.

Ώς ή ΰρνις, ήτις Αποκαλύπτει νησσάριον είς 
τά νεοσσά της, ή Άγγλίς έκκακάριζε καί έπο- 
δοκρότει άπό τήν θέσιν της, ότε αίφνης, στα- 
ματώοα εις τόν δρόμον της ή 'Ελένη, έκραύγα- 
ζεν έν πλήρει Αγωνία:

— Μίς "Αδα, λύσατε τήν λέμβον, λάβετε τά 
κωπία καί έλθετε γρήγορα ! Έπιάσθη τό πόδι 
μου Από τά χόρτα. . Βυθίζομαι... φοβούμαι ... 
γρήγορα 1 γρήγορα !.·

Μακρύθεν βλέπουσα τήν πελιδνήν μορφήν 
τής μαθήτριας της καί τάς χεϊρας έναγωνίως 
κινουμένας, ήΆγγλίς τά έχασεν κυριολεκτικώς. 
Παράφρων έκ φόβου δέν ήδύνατο νά λύση τήν 
λέμβον, και ή σύγχυσις αΰτη κατατρομάζουσα 
έτι αυτήν καί πρσαισθανομένη δυστύχημα, ήρ ■ 
ξατο νά έπικαλήται : Βοήθεια ! βοήθεια !

Άλλ' ήδη ό λουόμενος, τον όποιον ή άγγλίς 
εΐχεν έννοήσει, έπρόβαλεν αίφνης κα'ι μέ μερι
κούς κολυμβισμούς, προφθάνει τήν Αγωνιώοαν 
νεάνιδα, ήν λαμβάνει Από τής χειρός καί ουγ ■ 
κρατεί, πριν ή τό ΰδωρ καλύψη καί τό άκρον 
τής μόλις διακρινομένης έτι λεπτής ρινός της.

— "Ω! σάς εΰχαριστώ, έφέλλ.ωεν ή Έ'-ένη, 
άμα Ανέπνευσε πλέον, στηρίζουσα τήν χεΐρα της 
έπί τοΰ ι'όμου τοϋ νέου' άνευ υμών τφ έλεγε, 
θά έπινα Αρκετόν ΰδωρ. Καί όλα αύτά, διότι 
περιεπλέχθην είς τά χόρτα. Ιδού.

Βεβαιοθεϊσα, έμειδίασεν είς τόν στατήρα της, 
ώραϊον νέον, μέ χαρακτηριστικό κανονικά, φο>-
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τιζόμενα Από όι'ο ειλικρινείς μελανούς δφθαλ- 
μούς, καί τον όποιου τα χ,είλη. καταπόρφυρα, 
Ανταπέδωκαν τδ μειδίαμα. Είτα δέ Αναστρεφο- 
μένη είς την στιβαράν χεΐρα, ήτις έκράτει την 
ζώνην της, άνήγειρεν δλίγον τον λεπτόν πύδα 
της καί έδειξεν αντόν περιελιγμένον έκ χόρτων, 
δν ό νέος μετά πολλής δεξιότητας Απέσπασεν έξ 
αυτών καί τή εϊπεν'

—Αφήσατε τήν χεΐρα σας είς τόν ώμον μου, 
δεσποινίς, θά σας βοηθήσω να φιλήσετε είς τήν 
Ακτήν.

rII Ελένη έόέχθη καί μόλον οτι είχε συνελ
θεί έκ τής Ανησυχίας, ήτις τήν έκυρίενεν, Αφήκε 
νά τήν σύρη νωχελώς πως έπί τον ί'δατος, διά 
μέσου τών φυλλωμάτων καί τής σκιάς τιον 
δένδρων τής Ακτής.

Ό νέος δμως εύχαρισ ιού μένος έπί τώ Απροσ- 
δοκήτώ τούτω κατορθώματί του, έθεώρει μετά 
χαράς βραδύνουσαν τήν εν τφ νδατι πορείαν 
του ταύτην. δτε στρεφόμενος πρός αύτήν ήρώτα 
πάντοτε εν γλυκύτητι μειδιών;

— Δέν είσθε κουρασμένη ;
— Καθόλου.
— ΙΙηγαίνομεν καλά ;
— ΤΙολύ καλά.
Φθάσαντες τέλος είς τδ Αμμώδες τής Ακτής 

μέρος καί οί δύο έφώνησαν μετά λύπης πως :
— \1, ήδη έφθάσαμεν; τί κρίμα!
Καί ένώ, επιφυλακτικός δ νεανίας κολυμβών 

Λπεχώρει έκ νέου όπισθεν τών ιτεών, ή μις 
”.4<5α, συνελιθοΰσα εκ τοΰ φόβου, υπερβολικώς 
παρωργίζετο έξ αίδοΰς προσπαθούσα νά κιιλύψη 
τήν νεάνιδα διά τής αισθητός της καί οδηγούσα 
αυτήν πρός τό πάρκον, έπέπληττεν αύτήν Απο- 
καλ.οΰσα Ιίλ’ αύτά άπρεπή. Αλλ' Αμέριμνος καί 
Λφηρημένη ή Ελένη, διακόπτονσα αύτήν, ή
ρώτα Απερισκέπτως :

— “Ω·1 μ'ς ’’.-Ιδα ποιος νά εί ε αύτός ό νέος; 
Κανένας Αθλητής Αναμφίβολος’ κολνμβά έξό- 
χως! Έάν ήτο υ νέος κύριος τής έπαύλεως; 
<5 γείτων τής θείας μου ; Φαντασθήτε ήδη μίαν 
έπίσκεψιν .'Αρραβώνας καί γάμον.μετά τήν συν 
άντησίν μας ταύτην είς τό ύδωρ ; Ρωμαντικώ- 
τατον τοΰτο θά ήτο! Καί νά 'πή κανείς δτι — 
τόσον είχατε θυμώσει - δέν έλαβα καιρόν ούτε 
νά τείνω τήν χεΐρά μου είς ιιύτδν τόν κύριον. . . 
δστις μοΰ έσωσε τήν ζωήν.

'Ολίγον κατόπιν ό κώδων τοΰ προγεύματος 
έκάλει τοέις’οικείους, καί ή νεανις Ανθηρά καί 
όοδόχρους μέ τήν λευκήν της αίοϋήτα είσήλθεν 
είς τήν τραπεζαρίαν, οπού οί κεκλημένοι τής 
θείας της, εύρίσκοντο συναγμένοι. Χειραψίαι. 
υποκλίσεις, Ασπασμοί καί ή Ελένη έκάθησε τε
λευταία ε'ς τ'ην τράπεζαν.

— Ίΐ> πρόγευμα τής δεσποινίδας, Ροβέρτε; 
διέταξεν η θεία.

Ουτος έν τώ άμα έκόμισεν έπί τής τραπέζης 
τ'ην σοκολάταν εντός Αργυρού κυπέλου. Καί ενώ 

ή Ελένη Ανύψου Λφηρημένη τούς οφθαλμούς, 
σιωπηλή έκ τής έκπλήξεοτς καί καταπύρφυρος 
Λνεγνώρισεν ύπδ τά ένδύματα τοΰ υπηρέτου τον 
νεαρόν σωτήρά της, δστις δέν ήτο άλλος η ό 
θαλαμηπόλος είς τήν έπαυίιν τής θείας της.

Μικρόν έδίστασε καί έγερθεϊσα ενώπιον δλων, 
θαρραλέας παρατόλμως καί Αποφασιστιτώς έ
τεινε τήν χεΐρά της είς τον νέον.

— Σύ είσαι, Ροβέρτε; Αί', λοιπόν, είμαι ευ
τυχής νά έπανορθώσω τήν λήθην μου. Σέ πα
ρακαλώ νά δεχθής άλας μου τάς ειλικρινείς 
ευχαριστήσεις.

Καί ή Ελένη σφίγγουσα τήν χεΐρά του. έστρά- 
φη πρίις τήν θείαν της καί τους έκπληκτους κε ■ 
κλημένους καί τοϊς διηγήθη τά συμβάν Τότε ό 
γενναίος Ροβέρτος, καταπύρφυρος,Αλλ’ ύπερμέ- 
τρως υπερήφανος καί συγκεχυμένος εύρε τήν 
Απλήν Ακόλουθον δικαιολογίαν :

Η Δεσποινίς νά μέ συγχωρή, δέν ήδυ- 
νάμην είς τό ύδωρ νά φορέσω τά φορέματα 
μου .. ούτε νά μαντεύσω, δτι ή Δεσποινίς ήτο 
ή Ανεψιά τής κυρίας.. Έάν έγνώριζα τούτο, δέν 
θά έτόλμων .. νά σώσω τήν Δεσποινίδα !

Όλοι έγέλαοαν Από καρδίας.
Άπδ τότε, ή δεσποινίς και δ Ροβέρτος διετέ 

λεσαν καλοί φίλοι. Ό θαλαμηπόλος ένυμφεύθη 
πέρυσι τήν θαλαμηπόλον τής έπαύλεως, συνάμα 
δ’ έπληροφορήθην προχθές, δτι ή Ελένη τοϊς 
έβάπτωε τδ πρώτον τους τέκνον !

ΊΙ μις *.4δα εύρεν ολα ταύτα πολύ Απρεπή.

(Μετάφραΰις) ’Αντιγόνη II.

ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΕΚ ΤΩΝ TOT KOFFE

'£/ραϊο μου τριαντάφυλλο
πού θά κλεισθής οέ στήθεια

καί κάποιος σέ ταφόπετρα
εσένα θά μάθηση,

"Οπως ή Αγά τη, καί ι ί νεκροί,
γρήγορα λησμονιούνται,

Ανάμνησι τδ μύρο σας 
καμιϊιά δέν θέ ν' Αφήση.

Καλότυχο δμως έσύ
πού θά ριη θής στα πόδια

τοΰ σταυρωμένου Αυτρωτοΰ
γιά πάντα θέ νά ζήσης

ή μυρωμένη σου ψυχή 
στον ουρανό θά φθάση 

καί τ’ άρωμά σου Αθάνατη 
τριαντάφυλλο θ' Αφήσης ...

Ζάκυνθος Άγγελος £ιιλοΐ*τ<Ιης

X
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Ό Γουφαίνης δέν εϊχεν ηθικόν εύλαβές, άλλ’ 
έξετίμα τού; θεού; ών ή λατρεία συνεβιβάζετο 
μέ τό εύ ζήν καί τάς σπονδάς. Ό Ζευς μέ τό 
σύνοφρυ μέτωπον καί ή κόρη του, ή σοφή Α
θήνα, έφαίνοντο είς τούς άδελφούς του ώς τε
θλιμμένα! θεότητες. Έν ω συνεκίνεϊτο σκεπτό- 
μενος τόν Διόνυσον, τόν χορηγόν τοΰ ροδοχρόου 
χυμοΰ καί τήν ’Αρτέμιδα, ή; οί βωμοί παρείχον 
άσυλον πρό; τούς άναξιοχρέου; οφειλέτα;. ’Ε
πειδή δέ διέβλεπεν ότι άπό ημέρα; εί; ημέραν 
θά έλάμβανεν ανάγκην τής γενναιόδωρου ταύτη; 
φιλοξενίας, άπεφάσισε νά κατηχηθή είς τόν 
θίασον τής θεάς Άρτέμιδος, ϊνα μυηθή έκ τών 
προτέρων είς τάς τοιαύτας εύμενείας τής προσ- 
τάτιδος θεάς.
. Οί θίασοι ούτοι ήσαν θρησκευτικαί έταιρείαι, 
ών τά μέλη συναθροιζόμενα καθ ’ ώρισμένα; 
έποχάς, προσεφερον θυσίας, ακολούθου μένα; υπό 
πλουσιοπάροχων γευμάτων. Κατά τό έ’το; δ’ 
έκεϊνο ό μεγάθυμος Τρυφαίνης είχε δεχθή νά 
προσφερη τό συμπόσιον· μεγαλοδωρία ήν ό εύ- 
φυής ούτο; άνθρωπος εϊχεν ύπ’ δψιν του νά έξο- 
φλήση εϊς πολύ καλήν 
τιμήν, διότι είχε κα
λούς φίλους καί έγνώ - 
ριζε κάλλιστα πώς νά 
θίγη έν έκάστω τήν 

μάλλον εύαίσθητον 
χορδήν. Είς τόν μεν 
ώμίλει περί παλαιάς 
καί περιπαθούς άφοσι- 
ώσεώς του. Ετέρου 
έκολάκευε τήν υπερη
φάνειαν ή άκόμη την 
πρός τήν καλήν θεάν 
εύλάβειάν του.Καί δέν 
ήρυθρία, διαρκοΰντος 
τοΰ γεύματος, νά δια- 
κηρύττη;

— Αυτοί οί μΰλλοι 
γαρνιρισμένοι μέ τά

( ) Θίασοι έχαλοδντο 
νρησχευτικαί τίΛίταΐ έχου 
σαι πανηγορ^ χαραχτή- 
Ρ®, μετ’ ευωχιών χαί 
iltouiojv. 'Ο Άπολλωνίδης έν τφ έογαιίτιιοίω του

καλαμαράκια Οά ’Αζΐζον και διά τήν τράπεζαν 
~ου Διό;. Είνε δώρον τοΰ φίλου μας ’Αρι
στίππου.

— Αύτά

κατα ττ(ν ηρ,εραν τχυτην 
τήν χαράν,ήτις έφώτιζε τό

εινε έντο'σθια χοιριδίου, εξαίρετα 
πράγματα, μά τήν αλήθεια. Όρείλομεν εύγνω- 
μοσύνην εις τόν άγαπζ,τόν μας Ιερόθεον.

— Καί αύτά τά κύπελλα ύπερβολικής άλν;- 
θώ: καλαισθησία; πράγματα, είνε φανερόν οτι 
ανήκουν εί; τόν Δίφιλον, οστι; μΧς τά έδάνισε 
διά νά μα; εύχαριστήσν).

Διά τόν έαυτόν του ήρκεΐτο νά δεικνό·/; διαρ- 
κούντο; τοΰ συμποσίου ευθυμίαν άδιάπτωτον, 
δίψαν άσβεστον καί όοεξιν καταπλησσούση; αν
τοχής. Έν τούτοις ----
έν νέφος ε’πεσκίασε 
πρόσωπόν του.

Ή Δάμαρις είχε
τήν θυσίαν. Τί έσήμαινε πάλιν αύτή ή πρδξις; 
‘Ο Τρυφαίνη; γνωρίζων τήν εύλάβειάν της πρό; 
τήν ’Αρτέμιδα, δεν ήδύνατο τίποτε νά έννοήσγ).

’ Αλλως τε είχενίδέα; πολύ αναπεπταμένα;, 
ώστε νά σκέπτεται έν μικρόν παράπτωμα. Άλλ’ 
εκείνο τό οποίον δέν τοΰ ήρεσκε ήτο ή κατα
φανή; δυσαρέσκεια τοΰ Άπολλωνίδη.

Ούτο; είχε μάθει παρά τοΰ Εύρυίάτη τήν 
έπί τής Άκροπόλεως άνοδον τής Δαμάριδο; καί 

έπίστευε κατά συνέ
πειαν ότι αύτη έπαν- 
ήλθεν εί; τήν λατρείαν 
τών άρχαίων θεών. 
Άλλ ’ ή άρνησίς της 
νά συμμεθέξη είς τήν 
θυσίαν, άποτόμως διέ- 
ψευσε τάς ελπίδας 
του. Καί τό μέτωπόν 
τοΰ Άπολλωνίδη συν- 
ωφρυώθη έκ τής οργής. 

ΌΤρυφαίνης έξ άλ
λου ήγνόει τήν μετα
βολήν τής Δαμαριδος 
καί μή φανταζόμενος 
τό αίτιον, ευρισκε τήν 
άγανάκτησιν τού γλύ
πτου υπερβολικήν. Έν 
τούτοι; διά νά τόν 
καταπραύννι ανέκραξε:

— Ά ! θά μοΰ τήν
πλήρωσή αύτήν τήν
μικράν άτοπίαν ή Δά-
μαρις.

έπί τϋς Άκροπόλεως άνοδον τής Δαμάριδος
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Και άμέσως άφέθη νά έφησυχάση. Όταν 

δ* έπχνήλθεν εις τό οϊκημκ ηύχζριστήθη άπο- 
λύτως όταν είδε τήν κυδβμονευομένην του ί~χ 
νζλαβοΰσαν τάς συνήθειάς της. Άλλά διατί ό 
άκαμπτος Άπολλωνίδης διετήρει σύνωφρυ άκόμη 
τό μέτωπόν του, μή στρέφων ποσώς τά βλέμ
ματα πρός τήν Δαμάριδα ;

Ή νεχνίσκη ήλθεν ή ιδία, κατά τήν κρα
τούσαν συνήθειαν, ϊνα έκβάλν) τά ύποδήματα 
τοΰ γλύπτου. Όταν δ’ έπλυνε τούς πόδας του, 
έπιχαρίτως τοΰ προσέφερεν μΰρκ. Άλλ’ ό Ά
πολλωνίδης άπέφυγε νά τήν ευχαρίστηση έστω 
και δι’ ένός μειδιάματος, ένώ ή Δάμαρις έστράφη 
διά νά κρύψη τήν έκρηξιν τής άγανακτή- 
σεώς της.

— Ιδού, έσκέφθη ό Τρυφαίνης, παράδοξα 
πράγματα. Δίδουν σημασίαν εις μίαν γυνκι- 
κεϊαν ιδιοτροπίαν, χωρίς νά τό άξίζη ! Άλλ’ ή 
σκληρότης αυτή Οά καμφθή μέ τάς πρώτας δό
σεις τοΰ οίνου. Ό Σάμος κατέχει τά σκήπτρα 
εις τό ν’άνταλλάση τήν θλίψιν διά τής χαράς- r· \

Καί στέψζς τό μέτωπόν του διά κλάδου 
κισσοΰ ώδήγει τούς ξένους του πρός τήν αίθου
σαν τοΰ συμποσίου. Ευθύς δ’ ώς έλαβον θέσιν 
είς τάς κλίνας παρετήρησε μετά πολλής χαράς 
δτι ή Δάμαρις ήτοιμάζετο νά βοηθήση τήν μη
τέρα της εις τήν υπηρεσίαν τής τραπέζης. Καί 
πράγματι αΰτη έφερε τό πρώτον φαγητόν.

— Αί ίδιοτροπίαι παρήλθον, έσκέφθη ό Τρυ
φαίνης.

Καί ήρχισε νά τρώγγ, λαιμάργως.
— Τί λέγετε λοιπόν διά τούς εξαίσιους αυ

τούς έχίνους , Καί αύτή ή σάλτσα πώς σάς 
φαίνεται; Τί θεσπέσιον άρωμα, οποία γεΰσις ! 
Καί φυσικά έπρεπε νά εινε ωραία, άφοΰ τά 
προσφέρει ό φίλος μας Άπολλωνίδης.

Άλλά παραδόξως, ά·υψώσας τούς οφθαλ
μούς του, είδεν οτι ό γλύπτης δέν είχε φαι- 
δρυνθή, άκόμη.

— Μά τί έχεις λοιπον, Άπολλωνίδη! Άνέ- 
κραξεν άπελπις μέ τόνον, εις ον προσεπάθει νά 
δώση κωμικήν χροιάν. Τό ύφος σου εινε θλιβε- 
ρότερον ώς αν έκάθησο είς συμπόσιον κατα
δικασμένου τινός είς θάνατον. Αυτός ό οίνος τής 
Λέσβου δέν εινε καθόλου δηλητηριώδης. Σέ βε- 
βαιώ δέ, ότι κάθησαι έπί τραπέζης πολύ λαμ- 
πράς καί ούχί έπί τοΰ χείλους τής Στυγός.

— Τρυφαίνη, δέν έχω τήν καρδιάν εύ'θυμον 
καί ύπάρχουν πρός τοΰτο λόγοι σοβαρότατοι, 
τούς όποιους θά μάθης άργότερον. Έπί τοΰ πα
ρόντος μή μ' έρωτά;.

Καθ' ον δέ χρόνον ό Τρυφαίνης έρριπτεν έπί 
τοΰ καλλιτέχνου κατάπληκτα βλέμματα, ήκουσε 
θόρυβον κατασυντριβέντος πινακίου καί τήν φο
ράν ταύτην ή οργή του ακατάσχετος έξέσπασεν 
είς ύβρεις. Διότι είχε διαφύγει έκ τών χειρών 
τής Δαμαριδος πινάκιον μετ’ εξαίρετων έγχε- 

λύων, ών ή οσμή έπί πολύ είχε κεντήσει τούς 
ρώθωνας τών συνδαιτημόνων.

Διά νά παύστ) δέ τάς ύβρεις του, έχρειάσθη ή 
Φιλίνα νά τοΰ κλείσν; τό στόμα διά τίνος έξαι- 
ρέτου κεκαρυκευμένου όκτάποδος. Κατά τόν 
χρόνον τοΟτον ό Εύρυβάτης διελέγετο φλυχρως 
περί τής Άρτέμιδος τοΰ ΓΙραξιτέλους έν συγ- 
κρίσει πρός τάς ώραιοτέρας ζωγραφιάς τής θεάς.

Ό Άρίστιπτος όμως διέκοψε τήν πολυλο
γίαν του καί άποτανθείς πρός τόν γλύπτην είπε:

—Άπολλωνίδη, σύ δστις δείκνυσαι διάδο
χος τοΰ πνεύματος τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πραξι - 
τέλους, έπρεπε νά μάς δώσν,ς μίαν Άρτέμιδα 
ϊνα τιμήσης τόν θίασόν μας, δυναμένην δέ νά 
συναγωνισθί! πρός τά αγάλματα τών άρχαίων.

— Πράγματι έσκέφθην νά δοκιμάσω τήν τύ
χην μου, άπεκρίθη ό Άπολλωνίδης. Έγνώρισα 
δέ νεαράν κόρην έν τ$ οποία έπίστευσα νά εύρω 
τήν ζώσαν εικόνα τής Άρτέμιδος. Καί είχεν 
άρχίσγ, τό εργον νά γεννάται έν τή κεφαλή μου 
καί νά λαμβάνή ζωήν καί σχήμα ολίγον κατ ’ 
ολίγον. Μά τόν Απόλλωνα θά μοί ήξιζε ολίγη 
δόξα.

Τά βλέμματά του, καθ’ ον χρόνον ώμίλει, 
άνέδιδ ον φλόγας, ώσεί είχεν εμπρός του τό 
φανταστικόν άριστούογημα. Αίφνης ή φωνή του 
κατέπεσε καί άποτεθαρρημένος έξηκολούθησε:

— Άλλ’ οί θεοί άλλως άπεφάσισαν. Η νεά- 
νις έκείνη ύτήρξεν ασεβής. Καί άν έδιδον τό 
πρόσωπον της είς τό άγαλμα τής Άρτέμιδος, 
θά ήτο ύβρις πρός τήν θεάν. ‘Αλλως τε δέν 
αγαπώ πλέον τήν εικόνα ταύτην, τήν όποιαν 
συνέλαβα έν τή χαρά. Ή πνοή τήν οποίαν μοί 
ένεφύσησε τήν απώθησε πολύ μακράν μου.

— ’Αρκεί νά θέλησης καί θά σοί έπανελθή ή 
έμπνευσις, Άπολλωνίδη.

— Φίλε μου,ή θέλησις ένός καλλιτέχνου είνε 
ανίσχυρος, ϊνα πλάση μίαν ιδέαν. ΙΙόθεν αΰτη 
τώ έρχεται ; Έκ τών θεών άναμφιβόλως. Είς 
τό πνεύμα του, όπως έν τώ διαυγεΐ ΰδατι αν
τανακλώνται αί άνωθι διερχόμεναι εικόνες. Είς 
τό κυανοΰν, όταν ό ούράνιος Οόλος εινε διαυγής, 
ένίοτε έν νέφος ροδίζεται ύπό τής αυγής, ή ποο- 
φοΰται ύπό τών πυρών τοΰ ούρανοΰ. Ό ού- 
ρανός λοιπόν δστις έφωτιζε τό πνεύμα μου άπό 
τής χθες έσκοτίσθη, τό δέ ύδωρ, τό όποιον 
άντικατόπριζε τό φώς του, κατέστη θολόν, τε- 
ταραγμένον.

Ή Δάμαρις τήν στιγμήν έκείνην διήρχετο 
όπισθεν τοΰ Εύρυβάτου, δστις σταματήσας αύ 
τήν, έψιθύρισεν είς τό ους της;

— Ιδού τό αποτέλεσμα τής συμπεριφοράς σου.
Ό Αρίστιππος έξηκολούθησε ;
— Άπολλωνίδη, δέν ύπάρχει είς τάς Αθή

νας μία μόνον καλλονή. Ζήτησε λοιπόν είς την 
’Αγοράν ή είς τάς οδούς καί δέν θά έκπλαγής 
καθόλου άν έντός ολίγων ημερών εΰργ,ς άλλην 
τινα Άρτέμιδα.

__ Θά προσπαθήσω, ’Αρίστιππε, άλλ’ δλον 
μου τό θάρρος μ ’ έγκατέλειπε. ΙΙρό ολίγου δτε 
•ο Τρυφαίνης μοί ένεθύμησε τό κώνειον (*) έσκέ
φθην νά μιμηθώ τόν Σωκράτην καί νά ζητήσω 
τήν έμπνευσιν παρά τάς οχθας όπου νΰν ό Φει
δίας καί ό ΙΙραξιτέλης συνομίλοΰντες ύπό τό 
ζηλότυπον βλέμμα τοΰ Ιίλούτωνος.

Τότε ό Τρυφαίνης, έπιρρεασθείς ύπό τοΰ ήδυ- 
τάτου Σαμίου, ήρχισε νά κλαίν) καί ώρμησε νά 
έναγκαλισθή τόν Άπολλωνίδην.

— Παμφίλτατε, διά κλαυθμηράς φωνής ανέ
κραξε, μή πράξής τοΰτο, σέ ικετεύω. Όλοι μας 
έδώ σέ άγαπώμεν. "Ακούσε, μοΰ έρχεται μία 
■ίδέα. Πάρε τήν Δαμάριδα ώς πρωτότυπον.

Ό Εύρυβάτης έσπευσε νά τόν διακόψή.
— Ιΐαΰσε ηλίθιε, ζώον !
— Εύρυβάτη, λείπει καθ ’ ολοκληρίαν ό Ατ

τικισμός άπό τάς λέξεις σου ταύτας.
Ένώ δέ άντήλλασον ούτοι τάς ύβρεις των, 

ή Δάμαρις, ήτις είχε καταφύγει είς τούς βρα
χίονας τής Φιλίννα; κλαίουσα, έψιθύρισεν είς τό 
ού; τής μητρός της:

—Άχ! μητέρα μου, παρακάλεσε τόν Άπολ
λωνίδη νά μή πίή τό δηλητήριον. Είς τό έξης 
-θά κάμνω δτι μοϋ λέγει. Θά πάω στήν τελετή 
τοΰ Διονύσου καί άκόμη άν τό θέλή θά πάω είς 
τό έργαστήριόν του, διά νά κάμη τήν Άρτέ
μιδα. ’Ω! μητέρα μου, τό κατάλαβα καλά ότι 
έγώ τοΰ ένέπνευσα τήν Άρτέμιδα του.

*
• *

Ημέρας τινάς βραδύτερον ή Δάμαρις έκά- 
θητο έν τώ έργαστηρίω του καλλιτέχνου, έν 
στάσει, ήτις θαυμασίως έδείκνυε τήν φυσικήν 
αύτής χάριν.

Αίφνης ό γλύπτης είπε;
— 'Αρκεί! . . . Εκείνο τό όποιον έφαντάσθην, 

μετ’ ολίγον πραγματοποιείται. Δάμαρις, σήμε
ρον δέν θά έργασθώμεν περισσότερον.

Ή Δάμαρις μέ περιέργειαν τότε έστράφη νά 
ϊδή τό πρόπλασμα, έφ’ ού ήδη άπετυποθτο ή 
μεγαλοπρέπεια καί ή χάρις.

— Πόσον ώραΐον εινε, είπεν άπλώς.
— Πράγματι ώραΐον, άνέκραξεν ό Εύρυβάτης, 

μετ’ ενθουσιώδους λυρισμοΰ. Ό Άπολλωνίδης 
θά γίνή μετ’ ολίγον ίσος πρός τούς μεγαλειτέ- 
ρους μας γλύπτας καί ιδού οτι χάρις είς αύτόν 
*αί ή Δάμαρις εισέρχεται είς τήν αθανασίαν. 
Ήδη ή Άρτεμις αΰτη ζγ. Νομίζω, ότι τήν 
άκούοι νά λέγη πρός τόν Δία, τό έν τώ ΰρνω 
τοΰ Καλλίμαχου.

«Δος μου, πάτερ, όπως καί 
είς τόν Φοίβον Απόλλωνα, έν 
τόξον καί βέλη . . . Όχι πάτερ μου 
δέν πρέπει σύ νά όπλίσγ,ς 
την κόρην σου. Οί κύκλωπες

(*} Φυτόν έξ ού τό δηλητήριον δι’ ού ό Σωκράτης 
«θχνατώθη 

θέλουν σπεύσει μετ’ ολίγον 
ϊνα μοί φέρουν τά βέλη 
και μίαν φαρέτραν ...»

— Αγαπητέ μου Εύρυβάτη, τόν διέκούεν ό 
γλύπτης, αν αύτό τό άγαλμα σοΰ άρέσγ, άπο- 
θαύμαζέ το έν ήσυχίοι. Άλλά πρός θεοΰ μή μοΰ 
καταστρέψης τό τύμπανον. 'Άλλως τε μέ προσ
μένει ό Γάλλιο;, διά νά κανονίσαμε ν σήμερον 
τάς τελευταίας λεπτομέρειας τής έορτής. Σύ δέ 
Δάμαρις,κύριον θά θριαμοεύσγ,ς.

Υποθέτω, δτι δέν φοβείσαι πλέον. Άλλά 
διατί δέν άνταποκρίνεσαι ; Έγώ, ώς βλέπνις 
είμαι πλήρης χαράς. Είθε, νά σέ προστατεύγι ή 
Άρτεμις.

Καί ό εύτυχής καλλιτέχνης άπήλθεν.
Άλλ’ ή Δάμαρις δέν ήσθάνετο καμμίαν απο

λύτως ευτυχίαν. Ώς δέ διήρχετο πρό τής ΙΙοι- 
κίλλης Στοάς, διέκρινε τόν απόστολον Ιΐαΰλον 
μετά τοΰ Διονυσίου τοΰ Άρειοπαγιτου. Τότε ώς 
αίσχυνομένη έσυρε τόν πέπλον τη; πρό τοΰ προ
σώπου καί άπεμακρύνθη μεγάλοι; βήμασι, ώς 
άν ήτον ένοχος.

(ακολουθεί) 
-fWSSS-l-.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΪΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Αί ψείρες τών φΟιΰικώ-ν.

Είναι επικίνδυνον νά πιάνωμεν τάς χίΐρχ; ατόμων 
προσβεβλημένων ύπό τής φθΐσεως ; Γάλλος επιστήμων 
συνιστχ ν’ άποφεύγωμεν πάσαν μετά τών πασχόντων 
άπό τήν φοβέραν ταύτην ασθένειαν επαφήν έστω καί 
επικοινωνίαν. Έξ οχτώ κονίχλων έμβολιασθεντων μέ 
ύδωρ, έν τώ όποίω οί φθισιχοϊ ένιπτον τάς /.εΐρας των, 
προσεβλήθησαν άπό φθίσιν οζέξ. Όϊδιος ίατρόςάπελυμανε 
πρώτον χαλώ; τάς χεΐρας του καί είτα ήγγισεν άτ·.μ·.ν 
προσβεβλημένον από φθίσιν ‘Επειτα έθετο αύτάς έν τώ 
ύδατι χαί εμβόλιασε δι" αύτοΰ έξ κονίχλους, έκ τών 

όποιων οί δύο προσεβλήθησαν άπό τήν νόσον ταύτςν.
Κατόπιν τούτου θεωροϋμεν καλόν ν’ άποφεύγη τις 

τάς χειραψίας μετά φθισικών, πρό πάντων οί αδυνάτου 
ναοακτήρος, λεπτοφυείς καί φιλάσθενοι.

Φ Π 

«Φ»-:»®*—

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Τήν παραμονήν τοϋ νέου έτους έσκέφθη καλώς ή κυ

ρία 'Ελένη νά ζητήση άπό τόν σύζυγόν της νά τή; 
πάρη εν φόρεμα, πριν χάση ούτος τά χρήματά του εΐ; 
τό χαρτεπαίγνιον, λέγουσα μετ’ επιμονής καί κλαίουσα .·

— Νά, θά Ιδης, άν δέν μοϋ τό πάρης σήμερον,θ’ άπο- 

θάνω xxt δέν θά τό άποφύγης αΰριον.
Καί έκεΐνος τή άπή.τα :
— Καλλίτερα τό δεύτερον, διότι μοϋ μένει ή έλπί; 

νά κερδίσω.

Νέος τις χομψευόμενο; χαριτολογών πρός άτθίδας, 

έλεγεν εις αύτάς :
— ‘Ω. ναι, είσθε δλαι άγγελος, πεσόντε; έν σώματι 

έξ ούρανοΰ.
— Καί σείς τί ε'σθε ; τόν ήρώτησε μία θελουσχ ν’ 

άστειευθή.
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— "Α, ημείς, τό βλέπετε, εϊμεθα οί δαίμονες, οί ό
ποιοι έξήλθομεν έκ τής γής διά νά συνεταιρισθώμεν.

— Κι’ άπετελέσνμεν ; έρωτ? ά'λλη.
—’Αγγελο δ αβολισμόν 1

Ό δανειστής πρός τόν οφειλέτην :
— Μου είπες χθες. νά έλθω σήμερον νά μέ πληρώσης.
Ό οφειλέτης τριβών τούς οφθαλμούς του καί θέλων 

νά εύρη πρόφασιν:
— Μά τόσον γλήγορα ξημέρωσε ; τότε αυριον διά να 

εύρω, αδελφέ, καλητέραν πρόφασιν.

Είς τά ’Ελευθέρια :
— Άπ’ εκεί εινε τό σημάδι, κύριε ύπιυργέ, δέν ση

μαδεύετε καλά-
— Δέν είναι ανάγκη, νά εύρω έγώ τό κέντρον, ας 

τό εύρη άλλος.

Με-αξύ αστυφύλακες καί άγομένου:
—Ποϋ μέ πας, κύρ άσ υφύλακα ;
— Στό φρέσκο, δέν τό κατάλαβες ακόμη ;
—Ά, τότε μάλιστα, γιατί έδώ έσκασα άπό τή ζέστη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ '‘ΦΪ’ΣΕΩΣ,,

Α. Μ. Λ ά ρ ι σ σ α ν. "Εχει καλώς, ώς γράφετε. 
Άμα συναντηθώμεν, αλλ’ έν τούτο'ς ενεργείτε, διότι 
ήμελήθη ύπόθεσις. — Α. Φ. Τραπεζοϋντα ’Ε
πιστολή καί χρήματα έλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν — 
Ε· Δ Λευκάδα. Δελτάριον έλήφθη Γράφομεν. 
Τόμος εστάλη. Αναμένομεν νεωτέραν σας. — Ν. Θ. 
’Οδησσόν. ’Επιστολή έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν. 
— Γ'. Φ Κέρκυραν ’Επιστολή καί συνδριμαί 
έλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν. — Π. Σ Ά ρ γ ο σ τ ό- 
λ ι ο ν Δελτάριον έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν. "Εχει 
καλώς.—Γ. Ε. Σ. Ί σ μ α η λ ί α ν. ’Επιστολή καί 
συνδρομή έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν Γράφομεν. — 
Γ. Μ Κ α λ ά μ α ς. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαρι- 
στοΰμεν —Σ Λ Κα/άμας Βραχεία σας καί έπιταγή 
έλήφθη ’Αναμένομεν νεωτεραν σας. —Θ. Μ. Βώλον. 
Συνδρομή έλήφθη Εύχαριστοϋμεν. — A Α. Σ ι κ ά- 
γ ο ν. 'Επιστολή έλήφθη και αποροϋμεν δι’ απώλειαν 
αποδείξεων. Στέλλομεν αλλας καί γράφομεν. — Μ. Φ. 
Ν' έ α ν-'Τ ό ρ κ η ν. ’Επιστολή έλήφθη Σας ένε- 
γράψαμεν καί γράφομεν ταχυδρομικώς — Γ. Α. 
X α ρ μ π ί ν. 'Επιστολή καί ubcque έλήφθησαν 
Εύχαριστοϋμεν Άπη-τήσαμεν — Ν Κ. Έ κατε- 
ρ ι ν ο σ λ ά ο υ. ’Επιστολή κκί χρήματα έλήφθησαν 
Εύχαριστοϋμεν

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
τεύχους 2ου

6. Προβλήματος.
22 5 46 12 21 20 49
47 23 10 32 19 41 3

6 42 24 11 33 15 44
37 16 43 25 7 34 13
14 35 17 39 26 8 36
48 9 31 18 40 27 ο

1 45 4 38 29 30 28

22 14 40 43 8 Ο 46
13 23 12 31 20 39 37
34 29 24 35 32 5 16
49 17 41 25 9 33 1
47 45 18 1 5 26 21 3

6 1 1 30 19 38 27 44
4 36 10 4 12 48 28

ΙΙτηνόν λάλον ό ψιττακός

22 48 3 46 5 8 43
34 23 14 ?υ 21 37 16
10 38 24 15 31 17 40
9 18 39 25 11 3? 41

49 33 19 35 26 12 1
47 13 29 20 36 27 6

7 2 46 4 45 42 28
7. Δι-:λϋς ιίκροδτιχΐόος.

ΓΙ ά τ ρ X 1
I σ τ ρ 0 ν;

Ε φ ρ α ι Μ
Λ α ν · X Η
0 λ μ ι 0 Ν
V ι ν ώ π Η
8. Λιποδυμ,φώνου.

9. Γρίφον.
’Εν εϊδει σημαίας

(έν η δίς ι μέ ας'.

10. Σχηιιατιόμοϋ λέξεων.
Δήλος — "Ιος — Λήμνος — ’Ανάφη.

Λνται. Εύρ. Ζέπου έκ Πειριιώς 3, Μιλτ. Σόλω- 
νος έκ Πάρου 3, Άριστ. Κούμας έκ Σύρου 2, Νίνα- 
Μίλτου έκ Λαρίσσης 2, Στυλ Πετράκης έκ Κων πό- 
λεωςί, Άν. Κριάρης έξ Αθηνών 1, ’Ανθή Φίλωνος 
έκ ΤΙατρών 5, Μαρίκας Θηβαίου έκ Λαρίσσης 2. Ά. 
Έλευθεριάδης έκ Σμύρνης 1, ’Αγγ. Μέγα έκ Σύρου 4.

—*we:j®ssai—

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Κάϊοον I. Γ. Ελς)

14. Γρίφος.
φωνή θεϊκών εξωθεί βέβηλος παρέβη

Ιί». Διπλή άκροιίτιχίς.
Ι~ * ·-L . • Τ

• +
+ ■ · • +
+ · - ■ +
+ · · • +
+ · • +

τεθώσιν όριζοντίως*
α') πόλις τής Πελοποννήσου β') μία τών Μουσών 

γ’) ποταμός τής Τουρκίας δ’) αρχαία επαρχία τής 
Ασίας ε’ ) ψευδώνυμον τοϋ Όδυσσεως έν ’Ιθάκη τ’) 
Νύμφη τις τροφός τοϋ Πανός.

Ούτως ώστε να αναγινώσκωνται καθέτως έν μεν τή. 
αρχή υίος τοϋ Θησέως, έν δέ τώ τελεί θυγάτηρ τοϋ 
Νίνου.

19. Αίνιγμα.
Σημασίαν δέν θ' αλλάξω, ούτε θά μεταβληθώ 
ε'ίτε μείνω όπως είμαι εϊτ’ άναγραμματισθώ 
’Αν τυχόν θεάς αρχαίας δέν έπελθη ή αρωγή 
τοϋ γράμματος τοϋ βίου θά μή λύση εποχή.

ΓΝΩ Σ ΤΟΠΟΙ Η Σ I Σ
Παρακαλοΰνται οί καθυότεροΰντες έτι ΰυν- 

δρομάς τής «Φϊόεως» όπως εύαρεΰτούμβνοι, 
άποότείλωόιν ήμΐν ταύτας όυντόμως,καθόόον 
θέλομεν διακδήιει έν έναντίμ περιπτώόει τήν 
περαιτέρω άποότολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ότι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας ήμών θέλουιίι όπεύόει, χωρίς ν’ 
άναμείνωόι καί ιδιαιτέραν είδοποίησΐν μας.

Ή Διεύβυνδις.

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


