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Φρονούμεν ότι τό πρόσωπον εινε πάντοτε είς Αρμονίαν μέ 
τήν τάξιν καί τήν καταγωγήν, ήν έκαστο; άνθρωπος κα
τέχει είς τήν κοινωνίαν. 
Πρό όγδοήχοντα καί Επέ
κεινα Ετών πλεϊσται ε
παναστάσεις έγεννήθησαν 
Εν όνόματι τής ισό-ιητος*  
Αλλά τό τηλεβόλον, δύ- 
ναμις υλική, εις μάτην 
Ετέναζε τάς σφαιράς του 
κατά τών Εμποδίων ά- 
τινα διαχωρίζουσι τάς 
διαφόρους τάξεις τής κοι- ζ 
νωνίας. Αί μέν σφαϊραι 
επέσαν Αδρανείς, τά δε 
Εμπόδια Εμειναν ακατά
βλητα. Αί άνθρώπιναι 
δυνάμεις δέν δύνανται νά 
προσβάλωσι καί νά πλη- 
γώσωσιν είς τήν χαρδίαν 
τήν Αριστοκρατικήν δύνα- 
μιν, ήτις διά τής Αοράτου 
καί ισχυράς χειρός της, 
έντυπόνιι τήν σφραγίδα 
της τάξεώς της είς τό 
μέτωπον εκάστου μέ χα
ρακτήρας όρατούς τοϊς 
πάσιν. *0  λαός δύναται 
μέν έν ήμέρ? οργής νά 
κατασχίσν) τάς μεμβρά- 
νας τής εΰγενείας, νά 
θραύσγι τάς πλάκας τών 
οικοσήμων, νά κατάργη
ση τούς τίτλους καί τά 
παράσημα, νά Επιβάλη 
είς πάντας t> Ενδυμα 
χρώματος όμοειδοΰς-άλλά 
διά νόμου τινός μυστη
ριώδους, Εντελώς ακατά
ληπτου είς τήν πρόοδον 
τής Ανθρωπότητος, Εκα
στος θέλει διατηρήσει τό 
πρόσωπον τής τάξεώς 
του, ή κεφαλή θέλει δια
μένει ζών τι παράσημου 
χιχαραγμίνον ύπό τίνος 
μυστηριώδους χειρός.Τοΰ- 
το δε,διότι ή πρός τόν πο
λιτισμόν άγουσα όδός εΐνε στενή, καί Αδύνατον είς Εθνος 
όλόχληρον νά είσέλθη κατά μέτωπον. Ή πρώτη τάξιςτής 
κοινωνίας ήτις Επροχώρησε μέχρις αυτού, μεγαλόφρων καί 
βαίνουσα στιρρώς, μετεβλήθη ήδη διά τής εΰιργιτικής Επι- 
δράσιως τής τελοποιητικής ένεργείας τού φωτός, Ενφ οί με.

Άμφότερα ταΰτα ουνενβΐ ή νεαρά αδτη κόρη__ Καί τό θαυμαστό- 
τατον Αριστούργημα τοΰ γλύπτου Σκόπα, ή «Εδχαριε ’Αφροδίτη», άμ- 
φότερα ταΰτα συνήνου*  διά τοΰτο καί έπέσυρε τόν θαυμασμόν όλου τοϋ 
κόσμου καί διήγειρε τόν Ερωτα τοΰ καλοΰ—Καλλονή καί χάρις καί Εκ- 
ήρασις γλυκεία κοσμοΰοι τήν Ανωτέρω είκόνα, ήν προσήέρομεν σήμερον 
τοίς φιλοκάλοισ τής «Φύσεως® φίλοις.

διέπει πάντα τά ζώντα

τ' αυτήν άνθρωποι μένουσιν εΐσίτι είς τά σκότη τής άγριας 
καταστάσιώς των. Ό λαός είς μάτην έσπιυσε τό βήμα*  τό 
διαχωρίζον διάστημα τάς διαφόρους τάξεις υπάρχει πάν
τοτε Ανυπέρβλητον. Διότι έκ τίνος φυσιολογικού νόμου,ίστις 
διέπιι πάντα τά ζώντα άτομα άπδ τής δημιουργίας τοϋ 

Κόσμου, ή πρόοδος μετα
δίδεται διά τής όδοΰτής 
άπογονίας. 'Οθιν τά-ά
γρια φυτά παράγουσι 
φυτά άγρια, τά άγρια 
ζφα γεννώσι ζφα άγρια, 
οί άγριοι γονείς Επίσης 
φίρουσιν είς τόν κόσμον 
τέκνα άγρια.

Ό Μέγας Αλβέρτος, 
Ιν τή ύπερτ/ρα φιλοϋο- 
φίφ του, έζίφρασιν ώς έ
ξης τόν νόμον τούτον τής 
φύσιως, τόν όποιον εύρί— 
σκιι τις είς όλους τούς 
ερμητικούς συγγραφής : 
Οί όμοιοι όμοιους αύτοις 
παράγουσιν,ήτοιτά προσ
όντα, δι’ ών ή καλλιέρ
γεια στολίζει τήν βλά- 
στησιν, οί χαρακτήρες 
τούς όποιους ή κατάστα- 
σις τού υπηρέτου Εγχα- 
ράττει ιίς τό ζφον, αί 
τελειότητες δι*  ών δ πο
λιτισμός πλουτίζει τήν 
Ανθρωπότητα, είνε διαδο
χικά. Ό σπόρος χαιτών 
μέν χαί τών δι περιέχει 
πραγματικός έν αυτφ 
τήν Αρχήν τών ιδιοτήτων 
τών άποκτηθεισών διά 
τής προόδου, ή τών Αλ
λοιώσεων, τών Επελθου- 
σών ώς έκ τής παρακμής.

Έν έθνος λοιπόν είνε 
δεκτικόν τελειοποιήσεως, 
άλλ*  ή τελειοποίησές του 
γίνεται βαθμηδόν, διά 
τών ύποδειχθέντων Ανω
τέρω μέσων, είς ά άναγ- 
καζόμεθα νά προσθέσω- 
μεν τήν προς τόν πολι
τισμόν Ενέργειαν, ίξα- 
σκουμένην βεβαιότατα 
ύπό δυνάμεων τινων, αί- 

εαυταϊς όλέθριόν τι σπέρμα 
' πάντα νοήμονα όδηγον

Ttvi; περιέχουν δυστυχώς έν ι 
διαφθοράς, αίτινες ύποχρεοϋν 
τοϋ πολιτισμού νά τό έξορίση, άφού θέση άνθινον στέμ
μα Επί ·τΰ5ί κεφαλής ηνιΛ. Αί δυνάμεις δέ αύται εί- 
σΐν ί> λεπτή τροφή, ή ίκθηλύνουσα μουσική, τά μέσα
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τής πολυτΛιίας, αΐ λαμ,πραί ποιησιις, αΐ άσιμνςι «ίκονο- 
γραφΐαι, Μ λόγφ «άν δ,τι «αρουσιάζιι «ίς την άνθρωπό· 
τητα Ιδανικόν τι δυνάμ«νον νά τήν άπατήση, καταθίλγον 
τάς αίβθήβίΐς, διά τοϋ άπατηλοϋ αντικατοπτρισμού της «ΰ- 
τυχίας, ήτις δέν δύναται νά ύπάρξη ίπί της γής.

Εις την άγρΐαν κατώστασιν, οί άνθρωποι «χουσι την ftva 
σιμήν, τούς οφθαλμούς άν»υ έκφράσιως, τό δέρμα τραχύ, 
τό πρόσωπον συμπιπιιβμίνον, τά μέλη χονδροβιδή. Καθό
σον ίέ θ πολιτισμός έν»ργ« ίπ’αύτων, ή διανοητική δύνα- 
μις ποι« λοπτοτέρους, έκφραβτικωτίρους τούς χαρακτηρώς 
των οΐ οφθαλμοί των ζωογονούνται, τό δέρμα των άπαλύ· 
νιται, ή (ιίς των προέχιι, τά μέλη των γίνονται κομψά, 
και ίνι λόγφ ό άνθρωπος καθίσταται λαμπρότερος, άβρότβ- 
ρος. *0  πολιτισμός *1νε  τό όρος θαβώρ- <lvt μέν δύσκολος 
ή «ίς τήν κορυφήν αύτοϋ άνάβασις και μιταμόρφωσις, άλ*  
λ’ *ΐν»  έτι δυσκολώτερον νά στήση τις έκει τήν σκηνήν, και 
νά μείνη απρόσβλητος ύπό τών καταιγίδων τών παθών και 
της θυελλώδους παραφοράς τής ηλικίας.

Άνεγνωρίσαμεν έν τφ κόσμφ τήν δπαρξιν τριών δυνά
μεων άγνώστων, αϊτινες έκπλήττουσι τήν ανθρωπότητα, τ, 
μέν είνε ή νοητική δύναμις,διευθύνουσα τό παραγωγικόν ξυ
στόν τής ζωής διά τής Ιδέας’ ή δέ, δύναμις, ήτις τό διευ
θύνει διά τών έντυπώσεων’ κα'ι ή τρίτη, ή διευθύνουσα αύτο 
διά τής ένεργείας καί τής κίνήσεως.

Πρός τούτοις ΰπεδεΐζαμεν οτι τό ξυστόν τοΰτο άνέπτυσσε 
πάντα τά μέρη έπί τά όποια έφέρετο/Οθιν, 8ταν iv έπάγ- 
γελμα ή μία κοινωνική τάξις κινώσι τάς δυνάμεις ταύτας 
και έντυπόνωσιν είς τό πνεύμα τής ζωής διεύθυνσιν συνήθη, 
προκύπτει έκ τούτου ότι τό φευστόν ακολουθούν είς δλα τά 
άτομα τής αύτής τάξεως ή τοϋ αύτοϋ έπαγγελματος,διεύθυν- 
σιν όμοειδή, αναπτύσσει πάντα είς έκαστον αύτών τά αύτά 
μέρη,καί έντεϋθεν δημιουργεί ομοιότητας μεταζύ των καί επι
θέτει είς έκαστον έπάγγελμα ιδιαιτέραν σφραγίδα,συγχωρού
σαν ώστε νά διακρίνωμεν έκ τού προσώπου καί τοΰ βαοίσματας 
έφημέριόν τινα χωρικόν άπό άζιωματικόν ιππικού. Ας ίδωμεν 
τούς ούσιωδεστέρους φυσικούς χαρακτήρας έπαγγελμάτων 
τινών. Ή γυνή τού κρεοπώλου γνωρίζεται άπό τό άνθηρόν 
τών χρωμάτων της, τά όποια δανείζεται παρά τοϋ άδιακό· 
πως ύπό τήν θέαν της ίκτεθειμένου κρέατος. Ή βάπτρια 
φέρει είς τάς κινήσεις της τήν φιλάρεσκον κομψότητα, τήν 
όποιαν δίδει είς τήν ίσθήτα; ή τήν χαρίεσσαν έλαφρότητα 
τοϋ πίλου, τήν όποιαν άναπτύσσει ύπό τά έπιτήδεια καί ρό
δινα δάκτυλά της, αί πωλήτριαι τοΰ τεϊου ε’χουσι τήν βνα 
άνορθωμένην και τό δμμα μηκυνόμενον πρός τούς κροτά
φους, ώς αΐ γυναίκες τών Σινών, αΐ δέ ξενοδόχοι, αϊτινες 
διέρχονται τήν ζωήν των καθήμεναι πρό τής τραπέζης των, 
λαμβάνουσι μέχρι τέλους τό στρογγύλον αύτής.

Υπάρχει αναλογία τις μεταξύ τής κοιλίας πολλών οίνο- 
πωλών καί ένός πίθου, οΐ παντοπώλαι παριστώσι γενικώς 
τύπον τινά παράξενου καί γελοίου,είδος συνθέσεως τών φια
λών καί άλλων προϊόντων, τά οποία πωλοΰσιν.

Εις αϊθουσάν τινα τό έξησκημένον δμμα γνωρίζει ευκό
λως τά διάφορα επαγγέλματα και αξιώματα, άτινα έξα- 
σκεϊ έκαστος τών παρευρισκομένων είς τήν κοινωνίαν,καίτοι 
φέρει τό μέλαν ΐμάτιον, δπερ είνε ή στολή τών ανώτερων 
τάξεων, στολή απαίσια, ήτες ίν μέσφ αύτών τών έορτών 
καί τών γελώτων, άναγγέλλει δτι ή νεωτέρα κοινωνία φέ
ρει τό πένθος. Ό αξιωματικός γνωρίζεται άπό τήν δύσκαμ
πτου καί ορθήν στάσιν του, άπό τούς μύστακάς του καί τό 
απαθές πρόσωπόν του, δηλούν, δτι συνήθισε νά θεωρή τον 
θάνατον μετά γενναίας αταραξίας. Ό δικαστής έχει το ά- 
ξιωματικόν ΰφος του· δ καθηγητής τό διδακτορικόν του’ δ 
δικηγόρος τό δικανικόν, δ δέ Ιατρός , τήν πένθιμου σοβαρό- 
τητά του.Άλλοτε ή δόξα τής εύγενεΐας ίφείλκυε τήν προσ
οχήν πάντων, άλλά σήμερον εφελκύει ή · διανοητική ύπιρ- 
οχή.

Διά τοΰτο οί οφθαλμοί δλων βλεπουσι μετά περιέργειας 

τάς εύρείας κεφαλάς τών συγγραφέων καί τών σοφών, τών 
ποιητών καί τών καλλιτεχνών, πεπλασμένας, ούτως είπεΐν, 
κατά τόν τύπον τοΰ κόσμου, θαυμάζουσι τούς φιλοσόφους, 
ών ή ιδέα άνύψωσε τό μέτωπόν των πρός τόν ούρανόν καί 
ών τό άπειρον καί βαθύ βλέμμα διαπερ$ τό κενόν και φθά
νει πέραν τών όρίων τοΰ κόσμου καί τών αίώνων, άναγινώ · 
σκει «ίς τήν αιωνιότητα το βιβλιον της ειμαρμένης μας- 
ίπειτα τούς ποιητάς έκείνους, οϊτινες ε’χουσι ύιηνεκώς φλέ- 
γον είς τήν κεφαλήν των τό θείου πΰρ τής έμπνεύσεως, ήτις 
λάμπει είς τούς οφθαλμούς των καί θέτει τό χρίσμα εις το 
μέτωπον τών ύπερφυών αύτών βασιλέων τής διάνοιας, τών 
σεπτών τούτων ιερέων τής άνθρωπίνης ιδέας.

(Έκ τοϋ Γαλλικοΰ)-

■ -------------
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■ (Κατά τήν Γερμανικήν μετάρραοιν)

Φιλοπονίας καίεύφυια: ούδείς ούδέποτε γίνετ’ έξοχος άνευ 
άμφότέρων, άλλ’ειςυψιστον βαθμόν διαπρέπει, έάν τάς συν
ετοί έν έαυτφ. Μέτριος νους διά τής φιλοπονίας κατορθόΐ 
περισσότερον ή μέγας άνευ αύτής. Ή έργασία είνε ή τιμή, 
άνθ’ ής άγοράζεται ή'δόξα. Ό,τι δι’ ολίγου κόπου γίνεται 
τοΰτο καί ολίγου εινε άξιου. Καί πρός αύτά μάλιστα τά 
δψιστ’ άξιώματα μόνον φιλοπονίας τινες έστερούντο, έπειδή ' 
άλλως ή εύφυία σπανιώτατα τούς έγκατέλιπε. Τό νά στέρ- 
γη κάνεις μάλλον έφ’υψηλής περιωπής νά φαίνηται μέ
τριος ή έξοχος έπί ταπεινής τοΰτο ίσως εύγενής τις ύψηλο- 
φροσυνη δικαιολογώ’ άλλά τό ν’άρκήται άπ’ έναντίας ίπί 
τής κατωτάτης θέσεως νά δεικνύηται μέτριος, έν φ ήδύνατο 
έπί τής άνωτάτης νά έξέχη λάμπων, τοΰτο ούδόλως δικαιο
λογείται. Άρα φύσις όμοΰ καί τέχνη άπαιτοΰνται, καί ή 
φιλοπονία ίπιτίθησι τήν σφραγίδά της είς αύτάς.

Καλόν τό μή έμφανίζεσθαι έν ύπερμέτροις προσδοκίαις; 
Τό σύνηθις δυστύχημα παντός πολύ πεφημισμένου εινε δτι 
δέν δύναται νά έξισωθή πρός τήν υπερβολικήν Ιδέαν, τήν 
όποιαν έσχημάτιζον οί άνθρωποι περί αυτού. Ούδέποτε ήδυ- 
νήθη τό πραγματικόν νά φθάσν) τό φανταστόν. 'Επειδή τό 
μέν νοείν τό έντελες ευκολον, τό δε βραγματοποιεΐν αύτό 
πολύ δυσχερές. Ή Φαντασία συνδέεται μετά τής έπιθυμίας 
καί διά τοΰτο ΐνδάλλεται πολύ μείζονα τών πραγματικών. 
Όσον μεγάλαι καί άν είνε λοιπόν αί πράγματι εύρισκόμε- 
ναι καί παρατηρούμεναι άρεταί, ούχ’ ήττον δέν εξαρκοΰσιν 
ίνα πληρώσωσι τήν προσυλληφθείσαν έννοια·' καί άναπαύ- 
σωσι τήν διεγερθείσαν ευχήν καί έπειδή «ύρίσκουσιν αύτήν 
ίν τή άπάτν) τής ύπερμέτρου προσδοκίας της, θέλουσι μάλ
λον καταστρίψει τήν γοητείαν της ή θαυμασμόν διεγείρει. 
Ή έλπίς «ϊν« μεγας παραποιητής τής άληθείας. Όθεν ή 
φρόνησες άς τήν όδηγή, φροντίζουσα !να ή απόλαυσες ύπερ- 
βαινη τήν προσδοκίαν. Τό νά έχη τες όπωσοΰν προδιατεθει- 
μένην ύπέρ έαυτοΰ τήν κοινήν γνώμην κατά τήν ενώπιον 
αύτής έμφάνισίν του, τοΰτο συντείνει ε’ις τό νά διεγείρη 
τήν προσοχήν χωρίς νά έπιβάλλη καί ύποχρεώσεις εις τό 
άντικείμενόν της. Καί είνε πολύ προτιμότερου πάντοτε έάν 
ή πραγματικότης ύπερβαίνή τήν προσδοκίαν καί εϊνέ τι 
περισσότερον τοϋ ίσον κάνεις προεστοχάζετο. Άλλ’ ό αυτός 
ούτος κανών διαψεύοεται προκειμένουπερί κακού τίνος· διότι, 
έπειδή ή ύπερβολή τοΰ κακοϋ πραγματοποιείται, «ύχαρί- 
στω; βλέπει τις αύτήν άναιροομένην καί ματαιουμένην, καί 
ουτω καταντφ μάλιστα τό ώς ολως μυσαρόν καί φοβερόν 
ον νά φαίνηται έπειτα άνεκτόν.

Ο άνήρ τοΰ αίώνός του : Οί έκτάκτως έξοχοι καί σπά
νιοι άνθρωποι έξαρτώνται άπό τής έποχής. Ουδέ έπέτυχον 
πάντες έκείνην, ήςήσαν άξιοι, καί πολλοί έπέτυχονμέν αύτήν, 
δέν ήδυνήθησανδμως καί νά τήν ιφαχειρισθώσι καίώφεληθώ- 
σιν ίξ αύτής.Τινές όμολογουμένω; υπήρξαν άξιος καλλιτέρου 
αίώνος· έ»«δή το αγαθόν δέν θριαμβεύει αδιακρίτως έν 
πάση έποχή. Πάντα τά πράγματα έχουσι τήν περίοδόν των 
καί αύτά τά ύψιστα προσόντα ύπόκεινταε δυστυχώς είς τόν 
συρμόν. Άλλ’ ό σοφός Γχει κ&ν έν πάση περιστάσει τό ίν 
τοΰτο πλεονέκτημα, ίίτι είνε άθάνατος· ώστε καί άν τυχόν 
ό παρών οΰτος δέν είνε ό αιών αύτού, πολλοί άλλοι θέλου- 
σιν είναι,

Ή τέχνη τοΰ άποκτφν ευτυχίαν: Ύπάρχουσι κανόνες 
καί διά τήν εύτυχίαν*  έπειδή διά τόν φρόνιμον δέν είνε πάν
τα τυχαία. Ή επίπονος καί έπίμονος προσπάθεια δύναται 
είς τήν εύτυχίαν νά συντελέση τά μέγιστα. Καί άρκοΰνται 
μέν τινες νά ΐστανται εύθυμοι καί θαρραλέοι παρά τήν πύ
λην τοΰ ναού - τής θεάς Τύχης καί νά προσμένωσιν έκεΐ 
νά τούς άνοιξη· άλλοι όμως καλλίτεροι βέβαια προσπαθοΰσι 
νά προοδεύσωσς βάλλοντες τήν ίμφρονα τόλμην των «ίς ενέρ
γειαν, ϊνα έπί τών πτερύγων τής άξΐας καί άνδρίας των 
όχούμενοι δυνηθώσι νά φθάσωσι τήν θεάν καί κερδήσωσι τήν 
εδνοιάν της. Άλλά τφ όντι, έάν όρθώς φιλοσοφρ τις, ού- 
δεμία δδός άλλη άγει πρός τήν εύδαιμονίαν παρά ή τής 
αρετής καί συνέσεως. Καθ’ όσον, άληθώς είπεΐν, ίκαστος 
τοσαύτης Ισα Ισα απολαύει εύτυχίας, όσην εχει φρόνησιν ή 
άφροσύνην.

[Έπεται τό τέλος]
Κ£λάανδρος.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΥΟΥΓΚΟΣ

Πρώτη τών θαυμάτων της δημιουργίας, Λ ποίη- 
στς, σημεΐον τοΰ άκατανοήτου λόγον τοΰ ηαραγα- 
γόντος τό παν έκ τού μηδβνός, κατ’ έποχάς ώσεί 
βίς λήθαργον βυθίζεται βαθΰν, έν φ κατ’ όλίγον 
ψαίνετατ άποβάλλουσα τΛν ίαχιίν, άπολλΰουσα τοΰ 
ψωτός αύτής τίιν ακτίνα καί προμηνύουσα τόν θά
νατόν της. Άλλ’ λ ποίησις είνε άθάνατος· Α ποίη- 
οας τίτις καί πρό της πλάσεως τών οντων ύπηρχε, 
διά παντός έν τη δχανοία τοΰ Θβοΰ θέλει ζη. καί 
δταν ίτε έπέλθμ τοΰ αίώνος Α συντέλεια, διότι 
ίσχΰς άνθρωπίνη άδυνατβΐνά τΑν καταπνίξη Οΰτως 
είς έποχάς καθ’ ·δς τΑς ποιήσεως Α δάσ έψαίνβτο 
άναδίδουσα τΑν τελενταίαν λάμψιν, έξοχοι νόες 
άνεζωπύρωσαν αΰτΑν καί ό κόσμος έθαμοώθη ΰπό 
της λάμψεώς της.

’Εν τ$ νυκτερινή σιωπή. τΑς έρΑμον κατοικίας 
αύτοϋ, Α έν τί), μονώσει άλσους μελαγχολικοΰ, έ- 
θρήνει ό Ύοΰγκος τάν κοινωνικήν κακοδαιμονίαν 
θρήνων τΑν ίδίαν έαυτοΰ.

Αί «Νύκτες» τοΰ Ύούγκου, τό άριστον τοΰτο 
τών έργων του, εινε ποίησις άληθης. Έλευθέρα 
αΰτη καί άδέσμευτος ΰπό τΑς λέξεως,όρμα καί άνοί- 
γει έαυτίι δρόμον έν τοΐς πεδίοις της φαντασίας, ώς 
ό Κολόμβος είς τάς άχανεϊς έκτάσεις τών ώκεανών. 
Ένδυομένη ίδέας ΰψηλάς, ΰφος έξοχον, Α φαντα
σία τοΰ Ύούγκου παραψέρει τΑν διάνοιαν, διαπερα 
τΑν καρδίαν καί τΑν ψυχήν τήν μετέωρον καί συγ- 
κεκινημένην Ή «Τελευταία · Κρίσις» οίωνεί πα
ράρτημά τι αποτελεί τών «Νυκτών» καί είς τοΰτο 
ό Υοΰγκος πολλβχοΰ φαίνεται διαχειριζόμενος τήν 
γραφίδα, οΰτως είπεΐν, τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου.

Ήγειραν φωνήν όργίλην κατά τοΰ Ύούγκου, τοΰ 

έξελθόντος τΑς .τετριμμένης όδοΰ, οί μή δυνάμενοι. 
ν’ άκολουθήσωσιν αύτόν είς τήν έναέριον πτΑσίν 
του. Άλλ’ ό Ύοΰγκος είνε Ανώτερος πάσης έπι- 
κρίσεως. Μόνον είς έκείνους ών Α ψυχή δέν έδοκι- 
μάσθη είς τό σχολεΐον τΑς δυστυχίας, παράδοξος 
ίσως θέλει φανη ό τρόπος καθ ’ δν <5 Ύοΰγκος περτ». 
γράφει ώς κακούργους τοΰς άνθρώπους καί δυκνύει 
πάντοτε τά πράγματα ΰπό τήν θλιβερωτέραν αύ
τών έποψιν.

Γάλλος τις ΰλιστής έδημοσίευσε βιβλίον έπι- 
γραφόμενον «Αί Αμέραι», δι’ οΰ προύτίθετο νά κα
ταβάλει τό μέγα έργον τοΰ Άγγλου ποιητοΰ, είς 
άληθείας άπροσβλήτους, άντιτάσσων Αποθέσεις έ- 

, σφαλμένας καί άρχάς άμφιβόλους... ΆφρωνΙ αί 
'”Ημέραι» αύτοϋ θά καλύπτωνται ΰπό ζόφου αιω
νίου ένφ αί «Νύκτες» έκείνου θέλουσιν άπαυγάζει 
διά παντός λάμψιν άθάνατον

Ά.
. —------------------- ------

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΟΖ ^κΙΑ,,ΤΤΟΚΓΤΕΧΙ ΑΣΤΕΡΕΖ

Ή αρχική αιτία των διαττόντων αστέρων, αποτελεί 
ακόμη αντικείμενου έπιστημονικής συζητήσεως. Αφ’ής 
ό Χκιαπαρέλης, αστρονόμος ’Ιταλός, άνεκάλυψεν ότι 
εμφανίσεις τινες αστέρων έκυκλοφόρουν έντός τής αύτής 
περιφέρειας έν ή καί άλλοι τινές πλανήται, έγένετο 
κοινώς αποδεκτόν ότι τά μετέωρα ταΟτβ δέν ήσαν 
κλάσματα κομητΰν.Οΐ πλανώμενοι ούτοι αστέρες, καθ’ό- 
σον πλησιάζουσι τόν ήλιον, αφίνουσιν. βπισθέν των Ιδι- 
οις άναλώμαοι ούράν μήκους εκατομμυρίων χιλιομέτρων*  
ενίοτε δ’ ό κομήτης κατατέμνεται εις πλείστα τεμάχια, 
άτινα άκολουθοΰσιτήν αρχικήν αύτοϋ διεύθυνσιν. Ύπάρ- 
χονσι πολλά παραδείγματα, έπιέεβαιοΰντα τό φαινόμε- 
νον τοΰτο. Καί έπειδή ή συντριβή αύτη άνανεοΰται πάν
τοτε οσάκις ό άστήρ άποσυντιθέμενος έπανέρχεται κατά 
τάς ήλιακάς χώρας, έπεται έκ τούτου δτι μετά τινα χρό
νον άπασα ή ύλη τού κομήτου έκοκκίζετοι καί διασπεί- 
ρεται καθ’ όλον τό μήκος τής πορείας αύτού.

Όταν ή γή διέρχεται έν διδόμενη στιγμή πλησίον 
τής περιφέρειας τοΰ άστέρος, συναντά πλανώμενα τε
μάχια, τά όποια έλκυόμενα πρός αυτήν, δπως βί μυΓαι 
έκ τής λάμψεως τοΰ λύχνου, εΐσδύουσιν είς τάς ύψηλάς 
ατμοσφαιρικός χώρας μέ ταχύτητα χιιλιομέτρων άνά 
δευτερόλεπτον. Αί δομδϊδεε αύται διώκουσι τόν άέρα 
δοτις κωλύει τήν πορείαν των, συμπιέζουσιν αύτόν, καί 
παράγουοι διά τής πιέσεως τούτης ύψωσιν θεμοκρασίας, 
επαρκή νά καταοτήοη τήν ύλην περιφλεγή καί νά δώση 
έντεϋθεν ύπαρξιν εις τήν ώραίαν αύτήν φλογώδη ούράν, 
ήν πάντες γινώσκουσιν. Έν γένει ή ύλη καταφλέγεται 
π^>ίν ή πέση έπί τής γηινης έπιφανείας.Οί αερόλιθοι, 
οιτινες είσιν ογκωδέστεροι καί άναφαίνονται έξ άπο- 
στάσεως, θερμαίνονται διά τοϋ αύτοϋ τρόπου, τή
κονται καί στίλβουσιν ώς οί διάττοντες. Συνηθέστερον 
όμως είοδύουσιν είς τό έδαφος έν σχήματι ογκωδών λί
θων, χωρίς νά προφθάνωσι νά φλέγωνται όλοσχερΰς. Ή 
σύστασις τών διαττόντων άοτέρων πρέπει νά ηνε άραιο- 
τέρα ίσως καί άεριώδης, καί τοΰτο εξηγεί τήν άπόοβεσιν 
τών μετέωρων τούτων, έντός τών ατμοσφαιρικών χωρών. 
Έν περιλήψει,' μεταξύ τών άεριολίθων καί τών διαττόν- 
των αστέρων δέν ύφίσταται ήδιαφορά ύλικοϋ. Έν-. 
τεΰθεν ή ποικίλλουσα διάρκεια τής λαμπρότητος, καί 
τής περιφλεγούς γραμμής. Άλλ’έπαναλαμδάνόμεν, έπί 
του αντικειμένου τούτου παν δ,τι έλέχθη, βασίζεται μό-. 
νον έπί ισχυρισμών ύποθετικών, άπορρεόντων έκτης 
έπιστημονικής μελέτης καί τών παρατηρήσεων.

S
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1 ΝΟΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ Η ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ : πιτευχθ^ είμη διά της διόδου αύτών διά ηλιακών συστη· 
I μ^των, κυβιρνωμένων, ύπό τοϋ νόμου της βαρύτητος. Νά 
I άναστιίλη ft νά σταματήση τόν νόμον τούτον, διαρκούσης 
I της διόδου των, δέν ηθε^ν. Έπροίκισε λοιπόν τά σώματα 
I ταϋτά μί έξαιβίαν ταχύτατα, 300 ριΑίων κατά πάν ίευ· 

τιρόλεπτον, διά δέ: τοϋ τρόπου τούτου καί τόν νόμον της βα
ρύτητος διετηρησε και τόν άγνωστον; πρός ήμάς ε’ισίτι σκο- 
πόν του έκτελεϊ.

Καί οδτως ίξηγειται πώς ύ δημιουργός δύναται νά υπερ
πηδά τούς φυσικούς νόμους.

Οί πλεΐστοι των ανθρώπων καί τινίς έτι μεταξύ τ&ν 
καλούμενων λογίωνΘεωροΰσι τούς νόμους τούτους δλως άνε- 
ξαρτήτους άπό-τού Δημιοβργοϋ τοΰ Σύμπαντος, επομένως 
ίτι ούδ ‘ αύτός δύναται νά μιταβάλη την πορείαν .ft »’ψλ- 
λάξητήν ενέργειαν αύτών. Είναι αμετάβλητα, λέγουσιν,Ί 
ώς αυτές δ Θεός, έπομένως αδύνατον νά μεταβληθώσιν ύπ’ 

αύτοϋ.
Ή εσφαλμένη αΰτηή ίδία 'τοΰ νόμου στηρίζεται ίπί τής 

εσφαλμένης περί νόμου ίδιας. Νόμος ύπό.βίανδήποτε έποψιν 
χαί άν ΘεωρηΘ? δέν είναι άλλο τι ιίμή έκφρασιςτής Θελή- 
σιως τού νομόθέτου. Άνευ νομοθέτου δεν ητο δυνατόν νά I 
ύπάρχωσι καί νόμοι. Ή υγιής, ή ορθή έπιστήμη Θεωρα I 
τούς νόμους τής φύσιως ώς τόσα μέσα,τόσους' τρόπους, | 
διά τών όποιων δ Δημιουργός κυβιρν? τέ Σύμπαν. Φαί- 
νιται δέ δλως άνόητον νά ύποθίτη τις, 8τι οί άψυχοι 
οδτοι πράκτορες του -Κυβερνήτου τοΰ Σΰμπαντος δύνανται 
νά έχωσιν τόσην ίσϊύν, ώστε ούδ’ αυτός ύνομοθέτης νά ου- 
ναται νά έπενέγκη τήν έλαχίστην παραλλαγήν, οΰτ*  ιίς την 
πορείαν των, ούτε ας την Ινέργιιάν των.

Θεωρήσατε, λένουσι, τον νόμον τής βαρύτητος, ή έλα- 
γίβτη παραλλαγή άπό τών κανόνων αυτής βύθύς έπιφέρει 
αταξίαν, καταστροφήν, χάος 1 Καί αληθώς οδτως έχει τό ι 
πράγμα. |

Καί βμως ού μόνον αυτός ό Δημιουργός πράττει πράγ
ματα πέραν καί ύπεράνω τοϋ νόμου τής βαρύτητος, αλλά 
κμί αυτές δ άνθρωπος . Τί «ναι ή έκσφενδόνησις λίθων, βι
λών καί βολίδων, ιίμή πράξις είσάγουσα ίν τφ φυσικφ κό- I 
σμφ νόμον έτερον, οστις χωρίς *«  καταργώ τόν ήδη υπάρ
χοντα, ίνιργιΐ ύπεράνω και πιραν τουτου ; , I

Ό άνθρωπος έγνώριζε τήν υπαρξιν τοϋ νόμου τής βαρύ- I 
τητος, οστις διά τής ίλκτικής του δυνάμιως συγκρατιί πιρί 
τήν γην τήν τόσην απολύτως άναγκαίαν διά τά ίπί την I 
επιφάνειαν αυτής φυτικά καί ζωϊκα όντα άτμόσφαιραν, καί 
σύρΐι πρός τήν Γήν πάν 8,τι ^ίπτιται είς τόν άίρα ύπό όποι- 
ασδήποτι αίτιας, ή έλθν ίντός τής ίλκτικής της δυνάμιως 
ίξωθιν, καί όμως είχεν ανάγκην πραγμάτων τινών, άτινα 
τφ ίφαίνοντο ίναντία τοϋ νόμου τής βαρύτητος. , ΈπεΘύμιι I 
λ.χ. νά φονιύσγι πτηνά ή ζφα άπέχοντα άπ’ αύτοϋ, δοκι- 
μάσας δί κατ’ άρχάς τήν δύναμιν τών χιιρών του, ιυριν 
5τι ήδύνατο ού μόνον νά έξουδετερώση, αλλά καί νά ίνιρ- 
γήση ύπιράνω καί πίραν τοΰ νόμου τουτου μεταχειριζόμενος I 
κατ’άρχάς μίν σφινδόνας, τόξα, καί τά τοιαυτα, κατόπιν 
πυροβόλα 8πλα, δι’ ών ιπίτυχί νά ύπιρβάλή τόν νόμον 
τούτον τής βαρύτητος διά μιταδόσιως μεγαλειτέρας ταχύ- I 
τητος ιίς τά άντικιίμινα, άτινα . ήθελε νά βίψη άπ’ αύτοϋ 
ιίς ώρισμίνην άπόστασιν. Καί τό κατώρθωσε καί τ· κατορθοι 
καθ’ εκάστην χωρίς νά διαταραχή τό παράπαν διά τούτου 
ή ώρισμίνη ισορροπία· I

’Εκείνο δί, τό όποιον συμβαίνει παρ ’ άνθρώποις ίν τή γή 
ημών ίν μικροσχοπικφ κύκλω, λαμβάνει χώραν ίν τφ άχανίϊ 
Σύμπαντι άνιυ τής ΐλαχίστης διαταράξιως τοϋ νόμου του
του της βαρύτητος. Οί αστρονόμοι παριτήρησαν «τι ύπάρ- 
χουσιν ίν τφ Σύμπαντι άστίρις τινές τεραστίου μεγέθους, 
βίτινες ένεκα της μή τακτικής των πορείας ώνομάσβησαν 
πλανόδιοι. Οί άστίρις ούτοι ίν τή ποριί? των διά τών 
ούρανών διέρχονται διά πολλών ηλιακών συστημάτων και I 
8μως ούδ ’ ό ίλάχιστος αύτών πλανήτης ή δορυφόρος ίξήλθι 
Χτί τής τροχιάς αύτοϋ, άλλ ’ άπαντα διαμίνουσιν ύπο τήν 
ίπιρροήν τοϋ νόμου τής βαρύτητος μετά τήν διά μέσου αυ- 
τών δίοδον τών αστέρων τούτων, ώς ήσαν καί πρό αυτής. 
Τις δ’ ό λόγος τούτου; ό αυτός ακριβώς; βστις καί ίν τη I 
πιριστάσιι τοϋ άνθρώπου. *0  Θεός είχε σκοπόν τινα, άγνω- 
στον ήδη ιίς ήμάς,ϊνα δημιουργήση τάς τιραστίας ταυτας 
φωτεινά; σφαίρας. Ό σκοπός 8μως ούτος δίν ήδύνατο να ί-

------------- ------------------------------- —
ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ

Α*.  ;
"Αν ιΤδατέ ποτι άθφα βρέφη 
ΜΙ βλέμμα να μαγεύωσι τερπνόν 
Καί πλήρες χάριτος, γλυκύ νά στέψη 
Μειδίαμα τά χείλη των σεμνόν· 
Τήν κόμην των λυτήν καί κιχυμένην, 
Έπι τών ώμων πίπτόυΟαν, λαμπρόν, .

. ’Αν είδατε μορφήν λατοευομένην 
Σκορπίίουσαν άγάπήν καί χαράν, 
Τών Χερουβείμ τήν άφατου μαγείαν, 
Άν είδατε άγγέλους τούρανόΰ

. Καί πάλλουσαν ήοθάνθητε καρδίαν 
Καί Ικστασιν ήσθάνθητε τοΰ νοΰ, · 
Πρδ τής εΐκδνοε νΰν τής θεσπεσίαε 
Πρό τού νηπίου τούτου τοΰ άγνοΰ, 
Έν ασμά σας τονίσατε λατρείας ! .. .

Β’.
Γραφίς έντέχνως πόσα ή σπανία 
Ζωγράφου, καλλιτέχνου θαυμαστού, 
Σκορπίζει κάλλη, θέλγητρα παντοΤα 
Έπι μορφής παιδίου λατρευτού I 
Κλεινός χρωστήρ κ’ έπίφθονος, ήρίμα 
Χρωτίζει βοδαλήν τήν παρειάν 
Μαγείαν άρρητόν 818’ είς τδ βλέμμα 
Καί τήν σεμνήν τοϋ λόγου καλιάν 
Τδ στόμα, μέ σταγόνας δρόσου βαίνει· 
Χρυσήν τήν κόμην κάμνει καί άοράν 
IC είς τους παλλεύκους ώμους νά κυμαίνη 
Εύόόστρυχον, πλουσίαν καί μακράν ! 
Μειδίαμα έκφαίνουσι τά χείλη 
Καί τ’ δμμα της αγάπην τρυφερόν.. . 
Ώ t πόσον ή εικών σου θέλγ’ ή φίλη!

Γ.
Ώ, ού παιδίον άνθηρόν, ώραϊον, 
"Αν ψάλλω τήν σεμνήν σου καλλονήν; 
"Αν βαίνω τήν είκόνα δΓ άνθέων 
Κ’ αίσθάνομαι έγγύς της ήδονήν, 
Έέαίψνης παραιτώ τδ έκμαγεΤον, 
Καί τούτην τήν μορφήν σου τήν καλήν, 
Τόν ήρεμου καί παιδικόν σου βίου 
Τήν παιδικήν σου, εΰχαριν στολήν, 

■ Κ’ είς άλλα έτη σπεύδω,- χώραν άλλην, 
Καί βλέπω μετ’ έκστάσεως πολλής 
Τδ βρέφος κόρην νά άνθή υεγάλην 
Λαλούσαν μετά χάριτος δειλής.. . 
Τδ βλέμμα της έαπέμπει νΰν μαγείαν 
Τδ μέτωπόν της μετά συστολής 
’Εμφαίνει ύψηλήν τήν εύφυίαν!. ..

Κόρη άγνή προβαίνει, αίθερία, 
Χαρίτων άνθος εύχρουν καί γλυκύ· 
ΤδπνεΟμά της μαγεύει κ’ ή καρδίσ, 
Τερπνή ή λαλιά της, μουσική. . . 
Ήδίστην, ναί, έκπέμπεις μελωδίαν, 
Καί λάτρις ούσα, φίλη τών Μουσών, 
Ποθείς τήν δάφνην μόνον τήν άγίαν, 
— Τδν φάρον τών δνείρων τών χρυσών!...— 
Τής δάφνης, φεΰ, ποθείς τδ θάλλον στέμμα! 
Είνε πολύ ή δάφνη πλήν πικρά, 
Αύέάνει δπου δάκρυα καί αίμα 
Κ’ ή μαύρη δπου θλίβει συμφορά! ... 
Μή σέ πλανφ ή μάγος φαντασία ! 
Ώ,δς σΐ στέψη μόνον ή χαρά 
Καί δχ’ή δάφνη, άλλ’ή ΕύτυχίαΙ^ f

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ν· ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΝ ΒΟΛΩι
Έν προγενεστέρφ φύλλφ τής «Φΰσιως> καί έν τη περι

γραφή τών όντυπώσεών μας κατά την πέρυσι γενομένην έ- 
πίσκεψίν μας εποιήσαμεν μνείαν τοϋ νεοδμήτουκαί δλως πρω
τοφανούς διά την Ελλάδα ιδιωτικού τούτου λυκείου, ίπη- 
νέσαμεν δέ έκ καθήκοντος τόν πρωτότυπον αυτού ίργάτην 
κ. Ν. Νικολαιδην, δστις μετά παραδειγματικού ζήλου και 
άπαραμίλλου άφοσιώσεως πρός τά γράμματα άπό τριακον· 
τατείας καί έπέκεινα καταγίνεται πάση θυσίφ πρός άνά- 
πτυξιν καί βελτίωσιν τών μέσων της τοπικής παιδείας. Έν τφ 
φύλλφ δ*  ημών ίκείνφ αρκούντως περιεγράψαμεν ίν σχετική 
λεπτομερείς τά τοϋ καλλίστου τούτου λυκείου, 8περ είναι 
τό πρώτον έν ΈλλάΙι λειτουργούν ύφ ’ δλους τούς κανόνας 
τής τέχνης, τής υγιεινής καί της νεωτέρας ίκπαιδεύσεως.

/

ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ή ποέησίί είναι άδελφή τής ^^ηβκεία$' άμφότε^αί δέ 
εύγενέβτατα γεννήματα τής πνευματικής τοΰ «ν&^ώχον 
δυνάμεως, χαί χροάηλ^εερα γνωρίσματα τής πνευματικής 
ύπεροχής τών έ^νών.

«λικηος ’ΐιαίννου.

Φώς καί άλήφεια, χαρόία καί νους, χενναιάτης καί 
ύκερηφάνεία, άγάαη χαί £ρω$, χατρΙ$ καί καθήκον, ιδού 
ή αοίηβιρ.

Γεώργιος Ζαλοκώσοας.

Ή ποέήσις Ιξηαε, ξή καί &ίλει ξγ ίν τή ελευ^ερί^' ή 
ίλεν^ερία είναι τδ ιεερείχον, δ άτμοβφαιριχδ$ άήρ τής 
ποιήσεως, ού &νεν άβφνχτεί καί άποθ’νήσκει.

Αημήτριος Βερναράάχης.

Ή Λοίηβις χαί αί λοιχαι ΚαλαΙ Τεχναι ύψονβι καί 
ίξευγενίζουβι τάς ςΡνγάς,πάν εύγενίξ καί γενναΐον αίο^ημα 
ίμφντεύονσαι ίν αύταίξ.

’Αλέξανδρος Ζαλθατώρ.

Ήδη δημοσιεύοντες τήν είκό;α αύτοϋ, ληφθεΐσαν μετά 
τήν έντελή περάτωσίν του, παραδίδομεν αύτην είς πάντας 
τόύς συνεργάτας της μορφώσεως καί διαπλάσεως της συγ
χρόνου ελληνικής καρδίας, όπως απομιμούμενοι τόν ακραιφνή 
ζήλον έκείνου, δστις καί υγείαν καί περιουσίαν έθυσίασε διά 
ταύτην, συντελέσωσι καί οδτοι είς τήν κρηπίδωσιν τοϋ 
νεωτερου εκπαιδευτικού ήμών οικοδομήματος,παρ’ ου ή νεω- 
τέρα Ελλάς αναμένει τήν πλήρωσιν τών εθνικών αύτης 
πόθων.

Ή άπομίμησις καί συμπλήρωσις τών ωφελίμων έργων 
άναμφηρίστως είναι τό φαεινότερον σημεΐόν της προόδου τού 
τόπου μας, τό δέ παράδειγμα δίδωσιν ήμιν οί περίδοξοι 
πατέρες μας, ών τά έργα; συστήματα καί Ιδέας, τείνουσι 
ν ’ άπομιμηθώσι πάντα τά πολιτιζόμενα καί έξιυγενιζόμενα 
έθνη διά τήν ευημερίαν αύτών.

Φ. Π.

Ή ποίησες ή άληδής δλν άνατρίαει, άλίά καθιδρύει 
τδν βίον, τονίζει τδ σώμα, άνυψοί τήν διάνοιαν χαί τδν 
δίον Λν^ρωχον φρονιματίζει.

Γεώργιος Μιατριώτης.

Ή Ελλάς ίϋτίλάοε την χοίησιν, ώς χαί πάσας τάς 
ώραέας τίχναρ χαί ίπιβτημας, χαι χα9α Ιχφραοιρ τοϋ άρ- 
χαίον "ΕΜηνοξ ήτο ποέησις.

'Ιωάννης Φραγκιάς.

"Β χοίηβιρ κατέχει τήν χρώτην βαθμίδα rifs παλλιτε- 
χνικής ίχφράβεωρ, εινε ή άποθέωσις τοϋ αίσϋηματοβ, Φυ- 
μίαμα τής )*ής  πρός τόν οϋρανδν.

Αικατερίνη Ζάρκου.

At σχέσεις τής ποιήσεως καί τών ΑΓαλών Τεχνών,προς 
τδν ίβτορίχδν βίον της άν^ρωχότητορ πολλαχώς ήρμη- 
νεύ^ηοαν, σχεδόν δμωρ πάντοτε διετρανώ9η ή οϋρανία 
αϋτ&ν καταγωγή.

Πίτρος ’Αποστολίδης.

Όστις σήμερον χατορ&ώοη νά ίμφνβήβη τήν πνοήν 
τοϋ παρόντος εές τδ θρησκευτικόν παρελθόν, δστις κα
τορθώσω, άναθάψας άαδ τοϋ τάφου χαί ζωογονήβαρ τδν
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πελώριον νεκρ'ον ins βυζαντινής αύτοκρατορέα?, νά πα· 
ρουσιάδη ζώοας καί κινουμένας έπι τής σκηνής τά? σο
βαρά? σκιάς τ&ν παρελθόντων χρόνων, δστι? κατορθώση 
νά λάβη (Ις χεΐρας τήν κινΰραν τοΰ ζ/αυί'δ χαί τήν κι
θάραν τοϋ Κλέφτου καί συνενώση είς όμογενές καί έναρ- 
μόνιον δλον.τόν θρησκευτικόν ύμνον τίς Κασσιανή? χαί 
τό ψδμα τό θούρειον τοϋ Φεραίου, οίτος έκέρδησε τήν 
δάφνην τή? ποιήσεως, οΰτο? έξήγησε τό παρελθόν καί 
προεφήτευσε τό μέλλον, καί περί τούτου δύναται τι? νά 
είπη τού? βτιχου? τούτου? τοΰ Σχιλλέρου:

»lhm gaben die Gotter das reine Gemiith, 
Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt ; 
Er hat alles geseh’n, was auf Erden geschieht, 
Und was uns die Zukunft versiegelt.»

Αημήτρεος Βερναρδάχης.

0 ΠΟΛΙΚΟΣ ΠΙΛΟΣ ΤΟΪ ΑΡΕΩΣ

Πάντες παραδέχονται δτι <5 πολικός πιλίσκος τοϋ 
Άρεως συνϊσταται έκ πάγου, ή τουλάχιστον δτι ό 
πόλος τοϋ πλανήτου τοΰτου περιβάλλεται διά ζώνης 
παγετώδους, ήτις μεταβάλλει έκτασιν κατά τάς έ- 
ποχάς. Διότι είνε γεγονός δτι πολλοί είδον αϋτόν 
πάντοτε μεγαλυνόμενον μετά της έντάσεως τοϋ χει- 
μώνόςμας καί έλαττούμενον μετά της ξηρασίας τοϋ 
θέρους. Έξ άνακοινώσεως τοϋ Φλαμμαρίωνος πρός 
τήν άκαδημίαν έξάγεται δτι καί έφέτος άκόμη συνε· 
πεία σειράς παρατηρήσεων καί σχεδίων ληφθέντων 
έν τώ άστεροσκοπείω τοϋ Λϋκ τής Αμερικής άπε- 
δείχδη δτι ό πολικός πιλίσκος τοϋ πλανήτου τού
του ήλαττώθη σημαντικώς κατά τό μέγεθος έ& ’ δσον 
ό πλανήτης ούτος έθερμαίνετο ϋπό τήν έπίορασιν 
τοϋ θερινοϋ ήλίου.

Καθίσταται δθεν λίαν περίεργον καί ένδιαφέρον 
νά - παρακολουθώ τις τάς μεταβολάς τοΰ πολικού 
πάγου τοϋ Άρεως καί νά παρατηρίί μέχρι τίνος 
σημείου ύφίστανται συμπτώσεις μετά τών έπί τής 
γής συμβαινόντων.

----------- ■—— --------

ΠΕΡΙ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
■«· »>

Τά πλεΐστα τών πτηνών ποιοϋσι τούς γάμους 
αύτών κατά τήν άνοιξιν, ίδίως δέ τόν ’Απρίλιον καί 
Μάϊον· τινά δμως τόν Δεκέμβριον καί Ιανουάριον. 
Οί κόρακες καί άλλα συζεΰγνυνται πρός τό τέλος 
τοϋ Φεβρουάριου Λ κατά τάς άρχάς Μαρτίου.Πάντα 
τά πτηνά διάιωνίζουσι τό είδός των δι' ώοτοκίας 
έξωτερικής. Τινά τίκτουσι 20 ώά’ πολλά δέ 50—60, 
ώς οί όρνιθες. 6—10 τίκτουσι τά ωδικά, τέσσαρα 
τά μικρά τών νευστικών καί τέσσαρα τών στεγανό- 
πόδων νευστικών 2 δέ τίκτουσι τά μεγάλα τών 
γαμψωνύχων, ώς οί άετοί, οί γιίπες,κ.λ Έπωάζου- 
σι δέ άπαξ τοϋ έτους, τινά δίς, όλίγα δέ τρις καί 
τετράκις. Ό δέ χρόνος ό έπαρκών πρός τήν έν τφ 
ώφ άνάπτυξιν τοϋ έμβρϋου είνε διάφορος. Τά με- 
γαλήτερα χρήζουσι περισσοτέρου χρόνου, ϊνα έκ- 
κολάψωσι τό ώόν.Αί περιστεραί έκκο^άπτουσι τά ώά 
των είς 18 ήμέρας· οί δρυοκολάπται έπίσης. Ή πέρ- 
διξ, ό κόραξ καί τά πλεΐστα τών γαμψωνύχων καί 
τών παρύδρων σχιζοπόδων έπωάζουσίν 20—21 ήμέ
ρας· ό κύκνος 35ήμέρας ή στρουθοκάμηλος 48 — 50· 
ή δρνις περί τάς 20 ήμέρας· τό κανάριον 15. Διά 

ν' άρχίσμ δέ ή πλάσις τοϋ έμβρνου καί άποπερα- 
τωθή, άπαιτεΐται 32 Βαθμών 'Ρεωμύρου θερμότης. 
Τοΰτο ή πάνσοφος φύσις προϊδοϋσα, κατέστησε 
καί καθιστά τό πτηνόν, τό μέλλον νά έκκολάφη τά 
ώά του, (τήν κλώσσαν δηλονότι),θερμότερου, διότι 
τήν στιγμήν τοϋ έπωασμοϋ του τό πτηνόν συνέ
χεται είς νόσον, ής ένεκα βιάζεται νά έπικάθηται 
έπί τών ώών του μέχρις έκκολάψεώς των. Τό πτη
νόν καθήμενον έπί τών ώών σκεπάζει αϋτά. Έπι 
τφ σκοπφ δέ τουτφ τίκτουσιν αύτά είς νεοττιάν ή 
φωλεόν τινα άρμοδίαν· είς τήν κτίσ,ν δέ τών φω
λεών των βλέπει τις δτι ή φύσις έπροίκισε τά πτη
νά μέ θαυμασίαν χάριν καί δεξιότητα. Στρων- 
νιίουσι δέ πάντα τό ένδον τής φωλεδς των μέ ϋ- 
λας μαλακάς καί δυσθερμαγώγους, τινά δέ μέ πτε
ρά έκ τοϋ ίδίου των σώματος. Οί τοίχοι τών φω
λεών κτίζονται μέ λεπτότατα καί εύκαμπτα ξυλίδια. 
Μόνον ό κόκκυξ δέν πολυπραγμονεί είςκτίσινφω- 
λεας. Τό βστατον τούτο πτηνόν άφίνει τά ώά τον 
είς φωλεάς άλλων πτηνών, δτινα τίκτουσιν ώά 
όμοίου μεγέθους μέ τάέαντοϋ· Τό πτηνόν δέ είς 
τήν φωλεάν τοϋ όποίου έναποθέτει ό κόκκυξ τά 
ώά του τρέφον τούς νεοσσούς του τρέφει καί τούς 
τοϋ κόκκνγος, καθόσον άλλως οί νεοσσοί αύτοϋ κρη- 
μνίζουσι τά άλλα, άποσιαζούσης τής μητρός των. 
Ίδοϋ τί λέγει ό ’Αριστοτέλης περί τοϋ κόκκνγος. 
«Ό κόκκυξ ού ποιεί νεοττιάν, άλλ’ έν άλλοτρίάις 
τίκτει νεοττιαΐς, μάλιστα μέν έν ταΐς τών φοβών, 
καί έν τίϊ τής ϋπολαίδος καί κορύδου χαμαί . · - 
Τίκτει μέν ουν έν ώόν, έπωάζει δέ ούκ αύτός, 
άλλ’ έν ού τέκτι νεοττια, ούτος ό δρνις έκκολάπτει 
καί τρέφει.»

Ί»οϋς.

ΣΥΧΡΟΝΟΣ ΚΩΜΟ J ΔΙΑ
Mere προλόγου χβΐ επιλόγου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

("Εν τινι έμπορικφ καταΦτήματι) .

Ό ’Υπάλληλος. —Κυρία μου, σάς επαναλαμβάνω ει
κοστήν ταύτην φοράν, ότι αί χειρίδες τιμώντας 3 φράγκων 
χαί δεκαπέντε εκατοστών, χαι αδύνατον νά δώσωμεν αύτάς 
εύθηνότερον. Εύαρεστηθητε νά πληρώσητε εις τό ταμεΐον

Η Κυρία. — Λάβετι μάλλον τήν καλωσύνην νά μοι 
πέμψητε αύτάς μετά τοΰ λογαριασμού είς τον οϊκόν μου.

Ί1 Ύπάλ.—(χατίχων τήν οργήν του). Όπως θέλετε.
Ή Κυρία. — ’Ελπίζω ότι θά λάβω αύτάς μέχρι τής 

μεσημβρίας μετά τοΰ λ]σμοϋ
Ό Ύπάλ-—Βεβαίως.

Πρώτη έκδρημή.

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

— Ή Κυρία Ξ; . . .
Ή Θεράπαινα.—Είνε έδώ.
— Δότε, παραχαλώ, τόν μικρόν φάκελλον μιτά τοΰ μι- 

χροΰ τούτου λογαριασμού.
—: Διατί έβραδύνατε τοσοΰτον ; Ή Κυρία περιμένει αυ

τόν ήδη άπό δύο ωρών.
__ Δέν πταίω ίγώ. Παρουσιάσατε, παρακαλώ, αύτ$ 

τδν μικρόν τούτον λογαριασμόν.

—: ’Αδύνατον. Ή χυρία alv« τώρα λίαν ένησχολημένη. 
"Έλθετε αδριον.

Αευτάρα έκδρομή.
Ή Θερ.—Τί επιθυμείτε, κύριε:
Ό Ύπηρ. τοϋ Καταστ.—"Ερχομαι πάλιν διά τόν μι

κρόν χθεσινόν λογαριασμόν.
— Διά τί ;
— Διά τόν μιχρδν χθεσινόν λογαριασμόν.
— Είσθε άτυχος. Ή κυρία έξηλθεν ηδη, καί θά έπά- 

νέλ&η μόνον πρός την εσπέραν.
— Υπομονή, θά έλθω και αδριον.

Τρίτη έκ&ρομή.
Ό Ύπηρ. —Κυρία ...
Ή Θερ-—Ά! έρχεσθε διά τόν λογαριασμόν;
— Μάλιστα.
— Άλλά μοί φαίνεται ότι σάς εϊπον ότι ή κυρία δέν 

είνε ποτέ ίδω την εσπέραν. Πρέπει νά έλθητε τό πρωί περί 
την δεκάτην ώραν.

— Ή ώρα ει>ε ακατάλληλος. Πλην ύπομονη έρχομαι 
αδριον τό πρωί. Τόσοι δρόμοι διά τρία φράγκα!

Τετάρτη εκδρομή.
— Ά! Πάλιν υμείς;
— Μάλιστα. Έρχομαι πάλιν, διά τόν μικρόν λογα

ριασμόν.
— Σάς εϊπον νά έλθητε τήν δεκάτην ώραν ακριβώς, καί 

όχι είς τάς δέκα καί τέταρτον. Ή κυρία έξηλθεν ηδη.
Πέμπτη Ικδρομή.

— Ή κυρία Ε;...
— Είμαι ίγώ.
— Ά! τέλος πάντων. . , Σάς φέρω τόν μικρόν λογα

ριασμόν.
— Ποιον λογαριασμόν ; Δός μοι αυτόν, θά τόν παρα

τηρήσω. (’Εξέρχεται).

"Εκτη έκδρομή.
— Κυρία μου, έρχομαι πάλιν διά τόν λογαριασμόν.
— Ποιον λογαριασμόν; Ά! ένθυμοΰμαι.... Άλλά δεν 

έλαβα μέχρι τοΰδε καιρόν νά τόν παρατηρήσω. Λέγετε τρία 
φράγκα καί δεκαπέντε εκατοστά. Άλλά νομίζω δτι σφάλ
λετε κατά την πρόσθεσιν.

— Αδύνατον, κυρία. Άλλως τε δέν ύπάρχει Ιδώ κάμ- 
μία πρόσθεσις. Χρεωστειτε απλώς τρία φράγκα καί δεκα- 
πέντε έκατοστά δι’ εν ζεύγος χειροκτίων.

— Νομίζω δτι ητο τρία φράγκα μόνον. Σάς παραχαλώ 
νά παρατηρήσετε τά βιβλία σας. Άνάλαβε τόν ίξωφλη- 
μένον λογαριασμόν καί έλθέ αδριον.

'Εβδομη εκδρομή.
— Πώς; άκόμη ζητεΐτε,τρία φράγκα καί 15 εκατοστά! 

Δέν εϊδετε λοιπόν τά βιβλία :
— Τά βιβλία δηλοΰσι 3 φράγκα και 15 εκατοστά, 

χυρία.
— Αδύνατον. Λάβετε όπίσω τόν λογαριασμόν. Σάς υ

πόσχομαι νά έλθω ίγώ αΰτη αδριον ε’ις τό κατάστημα.
Όγδόη Ικδρομή. ,

— Ά! Αλησμόνησα νά έλθω ε’ις τό κατάστημα. Άλλά
κατοικώ τόσον μακράν. Πόσα σοΰ χρεωστώ: --WO

— Τρία φράγκα και 15 έκατοσιά. '!
— Μήπως έχετε άλλην τινά ασχολίαν είς την συνοικίαν:
— Μάλιστα.
— Τότε, σάς παρακαλώ, επάνελθετε μετ’.,όλίγον καί θά 

σάς πληρώσω.
Έννάτη ίκδρομή.

Ή Κυρία λούεται.
Αικάτη εκδρομή

Ή Κυρία κτενίζεται.

'Ενδ<κάτη ίκδρομή.
Η Κυρία ένδύεται.

Αωδ*κάτη  ίκδρομή-
Ή Κυρία εκλύεται. „

Α&κάτη τρίτη.
Ή Κυρία κοιμάται.

Λάκάτη τετάρτη.
Η Κυρία ασθενεί.

Α*κάτη  πέμπτη
— Άκόμη δ αυτός λογαριασμός.
— Κυρία μου, ίδού έρχομαι ηδη δεκάτην πέμπτην φοράν.
— .Έχετε νά μέ αλλάξετε έν χαρτονόμισμα χιλίων

φράγκων ; >
— "Οχι, Κυρία.
— Τότε λοιπόν άνάγκη νά ίπανέλθητε.

Δακάτη βκτη.
— θυρωρέ ! τι εγεινιν η Κ. Ξ ; . . . Κτυπώ άπό μιάς 

ώρας καί κάνεις δέν μοί άποχρίνεται.
— Άνεχώρησεν είς τά λουτρά πρό οκτώ ήμερων.

Μ·τ«τρ«{ς μήνας. Λακάτη έβδομη έκβρομή.
'— Έπανηλθεν ή Κ. Ε ; . . .
— Οχι, Κύριε. Είνε πάντοτε είς τά λουτρά.

Ματά όκτώ μήνας. Λ<κάτη όγβόη εκδρομή.
— Τί θέλεις, Κύριε:

·■ — Τρία φράγκα καί 15 εκατοστά, τά όποια χρεωστεετε 
άπο τού παρελθόντος έτους.

— Μη δέν σέ έπληρωσα, πριν άναχωρησω ;
— Βεβαίως όχι, Κυρία ...
— Αί, αί, γνωρίζομεν τά τοιαΰτα. Πρό τριών έτών ύ 

κρεοπώλης μοί παρουσίασε δις τόν αυτόν λογαριασμόν. ΤΙ 
θέλεις νά σοί κάμω ; Έρχεσαι μετά τόσον καιρόν. Δέν 
έπρεπε νά περιμένης οκτώ μήνας διά νά μοί φέριρς τόν μι
κρόν αυτόν λογαριασμόν.

— Άλλά, Κυρία ...
— Περί πληρώσω, προτίθεμαι νά έξακριβώσω τήν ά- 

ληθεεαν αυτού εκ τού'βιβλίου τών ίξόδων μου. Λυπούμαι 
ίτι δέν έχω τήν συνήθειαν νά φυλάττω τάς άποδείξεις τών 
πληρωμών. Άλλως ...

Α*ηάτη  έννάτη άκβρομή.
— · Τί άκόμη ό αύτός λογαριασμός ; Άλλά τούτο εϊνε 

άπίστευτον.
— Κυρία, ίδού η δεκάτη έννάτη φορά . . . ’Απαιτώ τά 

χρήματα.
— Είσαι αυθάδης! Διά τόσον μικρόν ποσόν. Ίδου, λά

βε, άναιδέστατε, τά τρία σου φράγκα, καί 15 εκατοστά, 
καί φύγε,γρήγορα απ’ έδώ ! . , .

— Κυρία, μοί φαίνεται δτι άπατάσθε' διότι μοί δίδετε 
μόνον δύο φράγκα καί έννενηκοντα έ/.ατοοτά.

— Άδιάφορον. Λάβε αύτά καί άπελθε άπ’έδώ. Σοί λε-, 
γω δέ, δτι ποτέ δέν θά λησμονήσω την άπληστίαν καί αι
σχροκέρδειαν τών χυρίων σου καί την άναίδειαν τών υπη
ρετών των.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
'Ο υπηρέτης μόνος «απερχόμενος τήν κλίμακα.—

Δύο φράγκα και 90 εκατοστά ! Μετά είκοσι ματαίας ίκ- 
δρομάς, άνάγκη νά πληρώσω έκ τών ίδιων καί 25 εκατο
στά. (Παρατηρών τά νομίσματα). Άλλά τί βλέπω τά 
δύο φράγκα φέρουσι τόν τύπον τοΰ Πάπα, τά δέ 50 εκατο
στά είνε κίβδηλα!!
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΓΊΑΙΓΝΙΟΝ

Τίνε τρόηω δύνχταέ τες νά τεαραγάγτ} ^λ«χτρεχόν <ϊηενθί}ρχ.

Έκτιθέντες είς τήν θερμότητα έστίας τ;νος οίασοήποτε τεμάχιον χάρτου διαδοχικό; τάς δύο αύτοϋ πλευράς, 
θίτοντις αύτο θερμότατον έπί ξυλιάς τραπέζης ίντός ίωματίου σκοτεενοΰ,
Τρίβοντες τον χάρτην τούτον Ισχυρός διά της παλάμης η τοΰ γρόνθου κατά την αύτήν πάντοτε φοράν δεκαπεντά- 

κις ί είκοσάκις (ή χειρ δέον νά είνε στεγνή), ' -
Άποσπόντες αύτόν βιαίως έκ τραπέζης, ίφ’ ής πρότερον επί τςνα λεπτά κατετέθη, καί πλησιάζοντας αύτόν προς τον δά

κτυλον ημών,
Έάν Οάσωμιν ίπί τοΰ οδτως ηλεκτρισμένου χάρτου ταμάχια μικρά χάρτου, κόνεως, πτερών, σφαιρίδια άκτέας φιλλοΰ' κτλ. 

ταΰτα άποτόμως άνατίνάσσβνται ιίς τόν άίρα.
Έάν δέ πλησιάσωμεν τόν δάκτυλον πρός τόν χάρτην και έναντι των αντικειμένων αύτών, ταΰτα άμέσως θ’άναπηδώσιν.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
— «Μοί είνε πολυτιμότερου καί προτιμότερου νά σάς έπισκέ- 

πτωμαι καί έν τή μεγίστη κακοκαιρία, ή νά φροντίζω περί τής 
υγείας μου.»—Άλλά πρέπει πάντως νά φροντίζατε μάλλον περί 
αύτής, διότι άλλως δέν Οέλετ’ έμπορε! Ισως ίπί πολύν χρόνον 
νά μ*  έπισκέπτησθε, είτ’ έν κακφ είτ’ έν κσλφ καιρφ· —

— «’Η tp<c προσεγγίζει τούς άνθρώπους πρδς άλλήλους !® 
έλεγέ ποτέ κυρία τις πρός νέον, μετά τού δποίου Ικανήν ώραν 
έφιλσνείκει, χωρίς δμως νά τόν πείση νά παραδεχβή ώς άληθή 
τήν γνώμην της. «Ναί, τώ δντι άπήντηβεν έκεΐνος, είθε καί 
ήμδς ή Ιρις όσον ένεστι τάχιον νά φέρη λίαν πλησίον πρδς άλ
λήλους. Έπεθύμουν δμως τοσβύτη νά είνε ή προσέγγιοις, ώστε 
περισσοτέρα νά μή είνε πλέον δυνατή...»—

—Έν τινι συναναστροφή γνωρίμων, δπου ήμηνκ’έγώ παρών, 
προέκειτό ποτέ λόγος περί τοϋ άν έπρεπε1 ή 6χι νά συνεργήσω· 
μεν πάντες προωρισμένον τινά σκοπόν- καί φίλος τις μέν προέ- 
τεινε καί ύπεστήριζε μετά πολλής ίσχυρογνωμοσύνης τδ «νβί», 
έγώ δέ άπ’ έναντίας τδ «όχι»· Άλλ’ έπειδή έν τέλει ή Ιδική μου 
γνώμη ύπερίσχυσεν, δ άλλως φρονών φίλος, έπιθυμών νά μέ πει- 
ράίηκαί έκδικηθή τρόπον τινά διά τήν άποτυχίαν τής προτάσεώς 
του,—«έστω, φίλτατε, είπε πρδς έμέ, καί οί μύρμηκες, οί το- 
σοΰτο μικρόσωμο·, νικώσιν είς τάς συζητήσεις τών ζφων !...>

— «Πιθανόν τφ δντι, τφ άπήντησα έγώ τότε, άλλ’ ή άπλή 
νίκη ούτε τι πολύ ένδιαφέρον, ώς μοι φαίνεται, ούτε τι λίαν περί
εργον καί άίιόλογόν ποτέ έχει- μάλλον δέ άέιοπαρατήρητον είνε 
πάντοτε, τίς τίνα νικφ, καί Ιδίως μάλιστα, έάν που τυχόν μύρμηξ 
Τις πίθηκον νικήση, τό συμβάν νομίζω, είνε λίαν άέιοσημείωτσν..»

— ’Εννοείτο; δέ 8τι ό περί ού ό λόγος κύριος είχεν έντελε- 
στάτην ούραγκουτάγκου μορφήν !

Ενχαρις Εύθυμεάδης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
19 ΛΕνεγμα

Με τού; άποθαμμένου; ζώ, καί εί; τού; ζώντας θνήσκω 
Μέ κυνηγεΐς εις τήν ζωήν, τόν θάνατον σ’ ευρίσκω.

13 ΛΤνεγμ.*
Ύπό γέφυρας κείμεθα κ’ εις ύψη κατοικοΰμεν- 

ενίοτε καί βρέχομεν 
. καί . ώς ποτάμι τρέχομεν-,

Κ’ ένφ δεν είμεθα πτηνά, δύο πτερά κινοΰμεν.
1Ά ΛΪνεγμια

Στα γραφεία είμαι όλα. Στα πολεμικά πεδία 
Μεταβαίνω, εάν δύο μ’ άφαιρέσητε στοιχεία.

Λ.
Ερώτησες

Διατι όταν δ αλέκτωρ κραυγάζη κλείει τού; οφθαλμούς ;
Κ.Α.Π.

Λύβ&ες τών έν τώ * &pc6. 3ω 
Λένεγμ-άτων. 

Τ', Λίνεγμα. Ό ΰηνος.
Έλυσαν αύτό Ό κ. Κ. Μπούρμπουρας έκ Γαργαλιάνων, δ κ- Ν, 

Καρακασόπουλος, έκ Σύρου, ή δεσποινίς Μαρία Περγάμαλη έξ Αθη
νών καί δ κ· Ιω Φιλίππου έκ Πειραιώς·

S. Λ?νεγμ.β. Ό χάνβαρος·
"Ελυσαν αυτό. Ό κ· Κ. Μπούρμπουρας έκ Γαργαλιάνων, δ κ. 

Καρακασόπουλος, έκ Σύρου, δ κ. Λουκάς Τσορώνης εξ Αθηνών καί 
δ κ. Δημ. Άργυράκης, εξ ’Αθηνών.


