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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ιχνη φπωτάτων χρόνων μαρτυροΰσι την δπαρξίν 

βρώπου κατά τάς άπομεμακρυσμένας έκείνας έποχάς.
Καί ένώ Ιγγραφοι αποδείξεις χρονολογούνται μόλις 

ή 40 αιώνων, τά αρχαιότερα μνημεία προηγούνται αυτών χι
λιάδας ετη.

Άπώτερον βτι ό άνθρωπος έζησε βίον άρχέγονον. Ξυλίνη 
χαλύίη, μετά βάσεως λίθινης καί έστίας περιεχούσης άνθρα
κας, άνακαλυφθεΤσα έν Scedartelje της Βαλτικής, κατατάσσεται 
έν τη τριταία γεωλογική περιόδφ. Τινές φυσιοδίφαι άνάγουσιν 
αυτήν είς εποχήν δέκα εκατομμυρίων ετών άφ’ ημών. Τοϋ δέ 
ανθρώπου μόνου γινώσκοντος την παραγωγήν τοΰ πυράς, συμ- 
περαίνεται, 8τι οδτος υπήρχε πατά την εποχήν εκείνην.

Έν τούτοις τά πρώτα ανθρώπινα έστα άνεκαλύφθησαν μόλις 
ίντοΤς έδάφεσι της τεταρταίας γεωλογικής περιόδου. Έπίτών 
πρώτων ηλικιών, τό εσωτερικόν της γης έπιμαρτυροΐ τοΰτο.

τοΰ άν-

αχό 30

Λιθίνη έποχή. Ό άνθρωπος κατά ταύτην μεταχειρίζε
ται πελέκεις έκ πυρίτου κυρίως λίθου, βέλη μετά λιθίνων αιχ
μών, μαχαίρας λιθοτομημένας ακατέργαστους καί είς ύστε- 
ρωτέρους χρόνους έστιλπνωμένας. (παλαιολιθική καί 
νεολιθική έ π ο χ ή). Τά αρχαιότατα μαρτύρια τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ ανθρώπου έν Έλλάδι άνήκουσιν είς τήν νεολιθικήν 
εποχήν.

Χαλκίνη έποχή. Ό ευρισκόμενος έπι τής επιφάνειας 
τοΰ εδάφους χαλκός αντικαθιστά τόν λίθον. Χάλκινοι άξϊναι εύ· 
ρέθησαν έν Δανιμαρκία, πελέκεις δέ έν Έλλάδι.

Όρειχαλκίνη έποχή· Κατά τήν εποχήν ταύτην οί 
άνθρωποι παρίστανται γνωριζοντες τήν κατασκευήν τοϋ Ορει
χάλκου (9 μέρη χαλκοΰ καί 9 κασσιτέρου).

Σιδ η ρα έποχή. Ό σίδηρος μή άπαντώμενος έν καθα
ρό καταστάσει, άπομονοΰται βαθμηδόν σύν τη προόδφ τής έπο” ' 
χής διά τής χρήσεως υψηλής λίαν θερμότητος, φυσητήρων καί 
μεθόδιων, αίτινες προλεαίνουσι τό μέλλον τής ανθρωπότητος.

Πρ ώτη έκδήλωσις τής τέχνης. Τά πρώτα 
ίχνη τής χαρακτικής καί τής γλυπτικής ανέρχονται τουλάχι
στον είς τήν εποχήν τοΰ όρυκτοΰ ϊλέφαντος. 'Οπλισμένος δι’ 
άπλοΰ τεμαχίου πυρίτου, ό προϊστορικός άνθρωπος κατορθοΤ ν’ 
άποδώση τήν δψιν τών περικυκλούντων αυτόν ζώων.

Προϊστορικά! φ υ λ α ί. Ή παναρχαία γνωστή ανθρώ
πινη φυλή τών παλαιολιθικών χρόνων (φυλή τοΰ Neanderthal, 
κοιλάδος τής ρηνικής Πρωσίας) έχει κρανίον λίαν στενόν καί μα- 
κρόν (δ ο λ ι χ ο κ ε φ α λ ι κό ν.) με θόλόν πεπλατυσμένου, με 
μέτωπον κεκλ>μένον λίαν πρός τά οπίσω, ύπερόφρυα τόξα λίαν 
ανεπτυγμένα, ίνίον προέχον λίαν, ρινικόν τμήμα εΰρύ, οφθαλμι
κός κόγχας μεμακρυσμένας άλλήλων καί μεγάλας. Τά μακρά 
όστα τοΰ σκελετοϋ λίαν ισχυρά μέ λίαν επισήμους καταφύσεις 
τών μυών μαρτυροΰσι φυλήν μεγάλης σωματικής ισχύος.

Κατά τούς νεολιθικούς χρόνους παρίστατα> φυλή δόλιχό- 
κ ε φ α λ ι κ ή και αίΐτη (φυλή του cro-magnon), ήτοι μέ κρα
νίον στενόν καί μακρόν, άλλα διάφορος τής άνωτέρω- Είς ταύ
την τό μέτωπον είναι πλατύ, υψηλόν, ύπόκυρτον, μέ ύπερόφρυα 
τόξα όλίγον ανεπτυγμένα, τό ίνίον προέχον άλλα κυρτόν, τό 
πρόσωπον ευρύ και βραχύ, αί οφθαλμικά! κόγχαι άσθενώς άφι- 
στάμεναι άλλήλων, ή ρίς μακρά καί, στενή. Καί είς τήν φυλήν 
ταύτην όλοιπός σκελετός δεικνύει άνεπτογμένον μυϊκόν σύστημα.

Κατά τούς νεολιθικούς χρόνους, πρός τή φυλή τοΰ Cro- 
magnon αναφαίνεται φυλή διάφορος τών ανωτέρω β ρ αχυ κε· 
φαλική, ήτοι μέ κρανίον πλατύ, καί ήκιστα μακρόν έτι μέ 
πρόσωπονευρύ,κάτω σιαγόναλίαν άνεπτυγμένην,ή δέ φυλή αυτή 
θεωρείται πρόδρομος τών Κελτών καί Σλαύων.

ΙΣΤΟΡΙΑΤΗςΊ^ΕΤΕΟΡ ΟΛΟΓΙ ΑΣ 
Γνώιίετς τών αρχαίων . καί νβωτέρων.

αινεται,δτν ή παρατήρηοις τών καιρικών 
μεταβολών ύπήρξεν ή πρώτη έκδήλωσκ 
τής ανθρώπινης ιδιοφυίας. Διαιτώμεναι 
οχεδον γυμνοί, καί εκτεθειμένοι είς τήν . 
διάκριοιν των εποχών, οί τότε κάτοικοι 
τής γής άναγκαίως έπεδόθηοαν εις εΟρε- 
οιν μέοων καλλιτερεύοεως τής διοβιώ- 

οεώς των. Διά τής γεωργίας πρώτον καί 
εΓτα διά τής βιομηχανίας κατώρθωσαννά 

όριοωοι τάς έποχάς τοΟ έτους καί τάς κυριωτέρας α
τμοσφαιρικός μεταέολάς.

X
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Ό Άριοτοτέλης πρώτος έπεχείρηοε τήν κανονικήν 
κατάταξιν των περί τής προγνώοεως τού καιρού γνώσεων 
τών προγενεστέρων. Προ αύτοΰ δέ, ήτε αστρονομία καί 
μετεωρολογία, συγκεχυμένοι ουσαι όμοΰ εύρίσκοντο έν 
τή πλάνη· έπεχείρηοε δε αυτός τότε πρώτος νά καθο- 
ρίοη είς επιστήμην τάς περί καιρού γνωστός τότε 
προγνώσεις. Ή δέ γνώμη, ήν είχε ό φυσιολόγος ούτος 
τής έποχής εκείνης (έγ.38φ π. χ.) περί τής δρόσου, εμ
φαίνει πόσον είχε πλησιάσει τάς μάλλον πεφωτισμ νας 
θεωρίας τοΰ αΐώνός μας. Έν τούτοις όμως ή περί φυσι
κής καί χημικής συστάσεως τής ατμόσφαιρας άγνοιά του 
ήγαγεν αύτόν είς τάς μάλλον ατυχείς υποθέσεις.

Ό Θεόφραστος, μαθητής τοΰ Άριοτστέλους, σανέ- 
λε£ε καί κατέταξε τάς έπι τών διάφορων φαινομένων τής 
ατμόσφαιρας παραδεκτός γνώμας, πλήν διά τής μεθόδου 
ταύτης μάλλον τοϋ λαού ή τών σοφών τάς πεποιθήσεις 
ύπεστήριίε, χωρίς νά έέηγήση τήν αιτίαν.

Έν τούτοις τό εργον τοώ Θεοφράατου ύπήρξεν ό 
μόνος οδηγός έν τή μετεωρολογία καί έπι πολύν χρό
νον ό έπιστημονικός κόσμος σννεόουλεύετο αυτό. Βρα
δύτερου δέ ό'Αρατος διά τών συγγραμμάτων αύτοΰ περί 
Προγνώσεων καί Διοσημείων. μετέδωκεν ήμϊν περιεογο- 
τάτας πληροφορίας περί τών έπικρατουσών ιδεών περί 
μετεωρολογικώνπρογνώσεων παράτοΐςσυγχρόνοις αύτοΰ.

Αί πεποιθήσεις δέ αύται διετηρήθησαν μέχρι τοϋ Βιρ 
γι Gov, ό δέ Λουκρήτιος (t) καί ό Πλίνιος(2) προσέθε
σαν γεγονότα τινά έπιχειρήσαντες νά έίηγήσωσι τήν θεω
ρίαν, πλήν ένεκα τών παραλόγων πεποιθήσεων, δι’ ών 
περιεθάλλοντο τά γεγονότα ταΰτα, δέν κατώρθωοαν νά 
έπιφέρωσιν ωφελίμους παρατηρήσεις.

Ή μετεωρολογία κατά τόν μεοαιώνα περιέπεσεν έν τώ 
σκότει καί ΰπεθλήθη εις τάς αύτάς μετά τής άστρολο- 
γίσς πλάνας. Μόλις δέ μετά τάς άνακαλύψεις τής νεω- 
τέρας φυοικής καί τής χημείας κατωρθώθη ή άναγέννη- 
σις δόγματος αληθών θεωριών. Καί ή μέν άνακάλυψιο 
τής πνίιδος, ής -η πρός τον πόλον διευθννοις ήτο γνω 
στή τοΤς Σίναις άπό τοΰ 2626 π. X. ή δέ άπόκλισις τής 
μαγνητικής βελόνης, ής τήν άνακάλυψιν δ Κλάπρωθ 
άναόιόάξει εις τό ιιιι έτος, συνέτεινον είς οοάαράς 
μελετάς έν τή δδώ τής παρατηρήσεως.

Έκτοτε ήρξατο ή κατασκευή διαφόρων μετεωρολογι
κών εργαλείων, ύγρομετρικών καί θερμομετρικών. Ό 
Torricelli διά τοΰ βαρομέτρου του καθάριζε τό βάρος 
τών διαφόρων στρωμάτων τής ατμόσφαιρας, παρατηρή- 
σας, ότι ό υδράργυρος έταπεινουτο κατά τήν προσέλευ- 
σιν τής βροχής. Ό Descartes άνεκάλυπτε τήν ποικιλίαν 
τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, ό δέ Πασκάλ διά τοΰ πρώ
του πειράματος του, καθ’© άπεδείκνυε τήν τάπείνωσιν 
τοϋ βαρομέτρου έφ ’ όσον άνήρχετό τις τό έδαφος, ήνδί- 
γετο ή πρός τάς αληθείς μετεωρολογικός μελέτας ορι
στική οδός.

Ή μετεωρολογία άνεγεννήθη μετά τών πρώτων σοβα
ρών παρατηρήσεων, ώστε άπό τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοϋ 

. παρελθόντος αίώνος, άρχίίομεν νό έχωμεν σχετικός ση
μειώσεις έξ όλων τών μερών τοΰ κόσμου. *0  Lavoisier 
παρατηρεί έν τισι αύτοΰ άίιοσημειώτοις σημειώσεσιν έπι 
τής μετεωρολογίας, τό δυνατόν τής προγνώοεως τοΰ 

(1) Λουχρήτιος,, διδακτικός ποιητής τής Ρώμης, γεννηθείς 100 

π. X. χαί ίν Άβηναις παιδβυΟείς, Stet χαί τήν επιχούρειον φιλοσο
φίαν μετήγαγε χαί πσιήμαπ «μμέτριρ πχρέδωχε, τω πιρΐ φύσεως 
πραγμάτων, ενδεέστερο; μεν τοΰ Βιργιλιου αναφανείς τή τοϋ λίγου 
χομψίίφ χαί χαθαριότητι, δριμότερος δέ, χαί ποΧλαϊς χορυφχία.ς 
χαλλοναΐς διαπρεπών. Έτελβύτησε δε αότόχειρ ύπό φρενίιιδ^ς, εν 
ήλιχίφ 44 ετών.

(2) Πλινιο· δ αρχαίος.(προς διαστολήν του νεωτέρου, ανεψιού αυ
τού) ένδοξος λατινος συγγραφεύς, συντάξας φυσικήν Ιστορίαν έχ τών 
αρχαίων άπίβανεν 70 μ. X. έπι τής πρώτης τοϋ Οϋμσ-.υιου έχρή- 
ξεως, ώςπλησιάσας, δπως παρατηρήση τα γινόμενα.

καιρσΰ διά τινων οργάνων, ών τά. αποτελέσματα είσίν έν- 
διαφέροντα. Έν μιά τούτων λέγει :

« Η προγνωσις τών μεταβολών τοΰ καιρού είναι τέ
χνη εχουσα άρχάς καί κανόνας καί ήτις προαπαιτεί με
γάλην πείραν καί προσοχήν άπό μέρους λίαν έξησκημέ- 
νου φυσικού. Αί δέ άπαιτούμεναι άρχαί τής τέχνης ταύ
της είοί : καθημερινή παρατήρηαις τών μεταβολών τοΰ 
ύψους, τοΰ ύδραργύρου έν τώ όαρομέτρω, ή δύναμις καί 
ή διεύθυνσις τών ανέμων εις διάφορα νψη, ή ύγρομετρι- 
κή κατάστασις τοΰ άέρος ............
.... Δια τών οιοομενων τούτων σχεδόν πάντοτε δυ

νατοί Τις νά προιδη μιαν η δύο ήμέρας πρότερον μετά 
μεγάλης πιθα.νότητος τόν μέλλοντα καιρόν.»

Ο Lavoisier καλώς ενόησε τά έπιτευχθησόμενα έκ 
τούτου άποτελεσματα,μολονότι έστερείτο τότε τών σπου
δαίων μέσων, άτινα κατέχομεν σήμερον. Ή ιδέα τούτου 
βραδύτερου άνεπτύχ’θη έν Γερμανία· περί τάς άρχάς δε
τού αίώνος μας ό Humboldt, ό Dove, ό Kaemlz ώρι- 
σαν τούς πρώτους γενικούς νόμους τής μετεωρολογίας.

Βραδύτερου νέαν καί σπουδαίαν.ωθησιν είς τήν μελέ- 
λέτην τής ατμόσφαιρας έδώκεν ό άμέρικανός ναυτικός 
F. Maury διά τής άνακαλυψεως τών πνεόντων άνεμων 
έν τώ Ατλαντικό Ωκεανώ, ωοτε τά πλοία ιδίως τά ιστι
οφόρα νά δύνανται νά πλέωοιν έν αύτώ ασφαλώς καί να 
έκλέγωσι τάς συντομωτάτας οδούς. Καί ’τό κατόρθωσε τή 
συνδρομή πάντων τών αξιωματικών τον αμερικανικού ναυ 
τικοΰ. Κατα τάς ύποδείξεις αύτοΰ ό πλοίαρχος Jockson 
άνεχώρηοε έκτης Βαλτιμόρης τήν 9 Φεβρουάριού 1848. 
Το πλοίον του διέκοπτε τόν Ισημερινόν 24 ήμέρας μετά 
τήν άναχώρησίν του, ένώ ό διάπλους ούτος άπήτει πρό
τερον όχι όλιγώτερον τών 14.

Κατόπιν τοϋ αξιοσημείωτου τούτου αποτελέσματος 
κατώρθωσεν ούτος νά ουνέλθη διεθνέσΣυνέδριον έν Βρυ- 
ξέλαις τώ 1863 καί επετράπη αύτώ να εξακολούθηση τάς 
μελέτας του συμπληρώσας ουτω τούς ναυτικούς χάρτας 
του, οϊτινες είσήχθησαν είς όλα τά Κράτη.

Η ναυτική μετεωρολογία έπέφερε θαυμάσια άπο-, 
τελεοματα. At θάλαοσαι καλύπτουσιν, ώς γνωστόν, τά 
τρία τέταρτα τής γής, ώστε ή θεωρία τοΰ Maury έγέ · 
νέτο πρόξενος μεγίστης ώφελείας.

Εκτοτε πολλά συνέδρια συνήλθον, πάντα δέ τά Κρά
τη ούδενος ήμέλησαν πρός έξαοφάλισιν τής προόδου τής 
νέας ταύτης επιστήμης.’Από του Ι871 ήοξανΤο έκδιδό- 
μενα μετεωρολογικά δελτία, τήν σήμερον δέ ταΰτα μάς 
προλέγουσι τήν μέλλουσαν μετά μίαν ή δύο ήμέρας α
τμοσφαιρικήν κατάσταόιν, ουτω δέ ό ναυτικός καί ό 
γεωργός προγιγνώοκουσι μέλλουσαν βροχήν, καταιγίδα 
η πλημμύραν. Χάρις ,0έ. κ*ί.._τοϋ  τηλεγράφου πάντα τά 
άστεροσκοπεία τοΰ κόσμου μεταδίδουσιν αυθημερόν τήν 
άτμοσφαιρικήν κατάστασιν έκάοτοτε τοΰ τόπου των.

Παρ’ημίν τοιαΰται μετεωρολογικά! παρατηρήσεις είσίν 
έτι λίαν άτελείς καί άνεπαρκείς, ελλείψει ίσως οργάνων 
ή προσώπων. Έν τούτοις άς έλπίσωμεν, ότι Ιέν θά βρα
χνή νά διορθωθή καί ή ελλειψις αύτη, κατάλληλα δέ δελ
τία θελουσι καθορίξει. ημίν, ούχί πλέον τήν χθεσινήν 
κατάστασιν τοΰ καιρού ήν γνωρίξομεν, άλλά τήν αύρια- 
νήν, ήν δέν ίδομεν, διότι ή σύγχρονος μετεωρολογία δέν 
είναι πλέον θεωρητική επιστήμη ής ό αστρονόμος άκο- 
λουθεΐ την άνάπτυξιν έν τώ βωόώ αύτοΰ γρσφείω κοί 
έξανίοταται όσάκις μυϊά τις καθήση έπι τοϋ φακού τοϋ 
τηλεσκοπίου του, αλλ εινε άοτρολογικόν τμήμα άντι· 
προσωπεύον όλόκλτρον τό έδαφος τοΰ έθνους, ούτινάς 
εξεταξον παρακολουθεί την.•■άνάπτυξιν, προφύλαξιν καί 
εύημερίαν διά τών έκάοτοτε σαφών καί ώρισμένων προ
γνώσεων του, δια τών γνώσεων τοΰ αστρονόμου του κοί 
τών οργάνων, άτινα αύτό τό έθνος τώ παρέχει.

Φ. Πρέντ*ζη<?.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΝ

κ

■
 ’Επί εκατομμυρίων κομητικών σωμά
των, περιοδευόντων έν τώ άπείρω,

16 μόνον δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
περιοδικοί, ώς έκ τής επιστροφής 
αυτών είς τό περιήλιον. Οΐ διανύ- 
οντες όμως μακράς περιόδους κόμη— 
ται κατέστη αδύνατον νά παρατηρη- 

κομητης donati θώσιν έκ νέου,ώς οί τοΰ 18^5 (περί
οδος 249 έτη).τού 186ο (περίοδος ιοοο έτη),τοΰ ij8o 
(περίοδος 75,368έτη), τοΰ 186η (περίοδος 2,8οο,οοο 
έτη) I Τινές άλλοι άπωλέσθησαν.

Οί κομήται ύπόκεινται είς συνθήκας ύπάρξεως λίαν 
μεταόλητάο, έξ ου επακολουθεί ό μετασχηματισμός τών 
στοιχείων των.

Αί παρατιθέμενοι μικραί εικόνες μας δίδουσιν ιδέαν 
τούτου. Ό κομήτης τοϋ Donati φέρει σχήμα ταινίας δεδι- 
πλωμένης κυκλικώς, ό δέ τοΰ Coggia όχημα διπλού 
στέμματος. Είς τήν ένδεκάτην επιστροφήν τού κομήτου 
Βιέλα τώ Ι771 2» παρετηρήθη τό περίεργον φαινόμενου 
τού διπλασιασμού, παρατηρηθέν καί τήν ^’Ιανουάριου 
1846. Φωτεινόν τόξον συνέδεε τούς δύο πυρήνας.Τώ δέ 
1862 οί δύο κομήται κεχωρίσμένοι καί άκολουθοϋντες 
τήν αυτήν όδόν, άπεϊχον άλλήλων κατά 2,6οο,Οθο χι
λιόμετρα. Δέν έθεάθησαν δέ ούτε τό 1869. ούτε τό 
ι865. Έθεάθησαν όμως τό 1872 έν Μαδράς, έκτοτε δέ 
έξηφανίοθησαν. Υπέθεσαν, ότι ή γή είχε διαλύσει τό πε
ρίεργον τούτο κομητικόν φαινόμενον.

Νεώτεροι κομήται.
Άπό τής φ μέχρι τής 2ΐ ’Ιουλίου 

■ 1874 έφάνη ό ύπότού Coggia ανα
καλυφθείς κομήτης, ούτινος ή διά
ρκεια τής περιόδου θά ήτο περίπου 
3ιο ετών. Τώ 1882 έφάνη είς τό 
βόρειον ήμισφαίριον ό περίφημος 
θύσανος τοϋ κομήτου τοΰ Finley 
Έτερος άνεφάνη κατά τόν Σε
πτέμβριον, άλλά τόσον λαμπερός 
ώστε ήτο ορατός καί κατά τήνμε- 
σημόρίαν έτι, ώς ύπήρξεν καί ό 
κοτά τό φ3 π.X. έτος κομήτης, ό 
παριοτών διάτούς Ρωμαίους την ψυ*  

komhths coccia χήν τοΰ δολοφονηθέντος Καίσαρος. 
Προλήψεις κομητών. Ό Whiston έδογμά- 

τιξεν, ότι ό κατακλυσμός ώφείλετο είς αυνάντησιν τής 
Γής μετά κομήτου, οοτιε άνεφάνη τό ι86ο, καί όστις έ- 
πλησίασε τήν σφαίραν μας κατά ίοο,οοο λεύγας τού- 
λάχιστον. Έν τούτοις τήν 3ο ’Ιουνίου ι86ί ή Γή είχε 
βυθισθή έπι τινα χρόνον έν τή ύπό τοΰ τής ούρδς τού 
κομήτου σχηματισθείση νεφέλη τής έποχής ταύτης. Καί 
αύτή δ’ επίσης ή Σελήνη εύρέθη είς τήν κατάστασιν τού
την καί όμως ούδέν κακόν συνέόη, μολονότι δεισιδέμονές 
τινες ιτροέλεγον ούτως.

Τώ 1770 είς κομήτης περιεπλανήθη έν τή περιοχή 
τοΰ Διός καί περιεπλάκη είς τους δορυφόρους αύτού, 
ούτινος ή πορεία ούδόλως διεταράχθη. Είναι πολύ ολί
γον άπίθανον, ατι ή Γή θά συναντήση ποτέ τόν πυρήνα 
κομήτου. Άλλά καί άν ύποθέσωμεν, ότι ή συνάντηοις 
σΰτη ήθελε γίνη, ύπελογίσθη ότι ή έκ τής προσκρούσεων 
καί τή; στάσεως παραχθησομένη θερμότης έκ των δυο 
σωμάτων θά ήρκει, όπως τήξη καί έξατμίση τήν ήμετέ- 
ραν σφαίραν. Τό δέ νέαν σχηματισθησόμενον άστρον έκ 
τής ένώσεως τής διαλυθηοομένης σφαίρας μας καί τοΰ 
κομήτου ήθελεν είοθαι νέος τις ύγρός πυρήν περιόεόλη- 
μένος έξ ατμών, οστις προκαλούμενος ύπό τής συνολκής 
θά έφέρετο άκατασχέτως πρός τόν Ήλιον. Ροϋς.

Η ΕΑΛΑΣ

ΤΙ ΗΤΟ ΚΑ[ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ν«ό ί«οψιν ίάτορχκήν, γεωγραφεκιίν, γβωλο- 
γικίιν, ηολιτνκην καί Στρατιωτικήν.

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Συνίχιιχ ίδε προηγ. ψύλλον.)

λΛΕ=*ΝΔΡ0Ε
;, αποτελούσα μέ-

Άλλά, ή ρ.ιγάλη αβτη δύναμις τών 
’Αθηνών, οαον έσωτεριχώ; τροήγαγε 
τό χράτος της Έλληνιχπς διανοίας 
και τοΰ πνεύματος χαί έστερέωσε τήν 
πνευματικήν ήγεμονίαν τοΰ Ελληνισμού 
έν τ$ ιστορικφ πύσμιρ, τοσοΰτον έξωτε*  
ριχώς προσέχρουσεν εις τό καθόλου πο
λιτικόν σύστημα, τό Ελληνικόν, τόσυνι- 
στάμενον εί; τήν σννύπαρξιν πολλών 
ανεξαρτήτων άπ’ άλλήλων Ελληνικών 
πολιτειών, ών έκαστη ήτον αυτάρκης 
πρός δημιουργίαν ίδιου ίστορικοΰ βίου 
’Ελληνικού, έν ίδια Ελληνική πολιτι 
ρος καθ’ έαυτό αΰταρκες τής άρμονιπώς συγκειμένης άλως 
ίδ·ώδους Ελληνικής πολιτείας, ήτοι το5 „ ’Ελληνικού*.  
Ή Σπάρτη καί μετ’ αυτής πολλαι άλλαι πολιτείαι υπό 
τήν ήγεμονίαν τής αριστοκρατικής ταύτης καί συντηρητικής 
Δωρικής πόλεως. τής άντιζήλως έχούσης πρός τήν δημο
κρατικήν, φιλοπρόοδον καί νεωτεριστικήν Ιωνικήν φυλήν, 
έζήτησαν νά θέσωσι τέρμα είς τό διαρχώς αΰξανόμενον πο
λιτικόν μεγαλεϊον τών Αθηνών, συμμαχήσασατ αμέσως η εμ
μέσως φανερώς ή λεληθότως μετά πάντων τών ΐχθρικώς δια- 
κειμένων τοΐς Άθηναίοις Ό μέγας Πελοποννησιακός πόλε
μος έθραυσε τήν πολιτικήν δύναμιν τών ’Αθηνών καί τό μέγα 
έπι τών θαλασσών κράτος αυτών. Άλλ’ ό αυτός πόλεμος έ· 
ξησθένωσε πατά βάθος καί τήν Σπάρτην χαί έξήγειρε κατά τών 
έπι τήν ήγεμονίαν τής Ελλάδος αξιώσεων αυτής άλλας ’Ελ
ληνικά; πόλεις. Ή οιίτω δε έπελθοθσα βαθμηδόν γενική έξα- 
σθένησις τοΰ Ελληνικού, διηυκόλυνε τήν σύστασιν μεγάλης 
Ελληνικής μοναρχίας έν τη βορείφ Έλλάδι διά τών μεγα
λοφυών -βασιλέων τής Μακεδονίας. ’.0 Φίλιπποί καί ό Αλέ
ξανδρος έζήτησαν, ί’να διά τή; στρατιωτικής έπι τή;Ελλάδος 
ήγεμονίας ένώσωσιν άπαν τό ’Ελληνικόν, πρός έκτέλεσιν τοΰ 
μεγάλου σχεδίου, οπερ άπό τών Περσικών πολέμων είχε κα- 
ταστή, ούτως είπεϊν, ή μεγάλη ιδέα ,τοδ πλείστου τών ’Ελ
λήνων. Ήτο δε τούτο ό κατά Περσών πόλεμος και ήκαθυ- 
πόταξι; τοΰ κράτους εκείνου, τοΰ εκπροσωπούντο; ένώπιον τοΰ 
‘Ελληνικού τήν δύναμιν τής Ασίας άπάση; και το3 βαρδαρου 
κόσμου. Άλλ’ ό Αλέξανδρος ό έπι τήν Ασίαν στρατευσάμε- 
νος και. καθελών τήν αρχήν τών Περσών, μετά τήν κατάκτησιν 
τή; Άσία; έξετίμησεν άλλως τόν Άσιατιπόν κόσμον και τόν 
Ασιατικόν πολιτισμόν ή έν άρχή τής στρατείας και ύπό έ" 
ποψιν διάφορον τής μέχρι τοΰδε Ελληνικής Ιδέας. Καί άντι 
νά καθυποτάξη τό βαρόαρικόν είς τό Ελληνικόν, έζήτησε νά 
Ιδρύση παγκόσμιον κράτος και παγκόσμιον πολιτισμόν διά τής 
πολιτική; ένώσεως τοΰ Ελληνικοί καί τοΰ Ασιατικοί κόσμου. 
Άλλ’ ό θάνατο; έθηκε τέρμα ταχύ είς τά νέα ταΰτα μεγαλε- 
πήδολα σχέδια. Ένδέ τφ νέφτδτε Έλληνικφ πολιτικφ πόσμφ, 
τφ παρεχθέντι έχ τού έργου τοΰ Αλέξανδρου επί τών διαδό
χων αύτοΰ διά τών πολλών άπό τοΰ Άδρίου μέχρι τών Ιν
διών χαί άπό τοί Εΰξείνου μέχρι τοΰ Ινδικού Ώκεανόΰ Ελ
ληνικών ή Έλληνοθαρόαρικών κρατών ίδρύθη νέον παγκόσμιον 
πνευματικόν κράτος, τοΰ ’Ελληνισμού.

Ό Ελληνισμό; διεδόθη μεταξύ πάντων τών έθνών τών έλ- 
θόντων οπωσδήποτε είς πολιτικήν ή απλώς εξωτερικήν επαφήν 
μετ’ αύτοΰ, προσλαόών καί αφομοίωσα; έν έαυτφ καί τινα έχ 
τοΟΆσιανοΰ πνεύματος Καί βίου στοιχεία. Τότε δ’ή Έλλας, ή 
ουδέποτε μέχρι νΰν άποτελέσασα ούδε δυναμένη ν’ αποτελέση 
ένότητα πολιτικήν ύπό τήν σημερινήν έννοιαν τοΰ ονόματος, ά- 
πετέλεσε τήν πνευματικήν τοΰ κόσμου ένότητα καί καταστασα 
ουτω παγκόσμιο; εκπολιτιστική δύναμις διά τής Ελληνικής 
γλώσσης, τών 'Ελληνικών ιδεών, τής ’Ελληνικής φιλοσοφίας
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καί φιλολογίας εγένετο ή πρώτη, ώς λέγει ό Δρόΰσεν, πνευ
ματική ένωοις της βνθρωπότηεος, ή πρώτη καθολική πνευμα
τική κοινωνία, ύπεράνω πασών τών έθνιχών και τοπικών και 
πολιτικών διαφορών ένοΰία τήν ιστορικήν ανθρωπότητα πρός 
έαυτήν. Καί ή τοιαύτη πνευματική κοινωνία και πολιτεία πα· 
ρισχεόασε και τό πλαστόν προήγαγε καί έπραγμάτωσε μίτ' ό
λίγον καί τήν ηθικήν ένότητα τής άνθρωπότητος· έν τφ Χρι- 
στιανισμφ. Διότι ή Ιστορική άνάπτυξις τοϋ Χριστιανισμοί» ήτο 
κατά μέγα μέρος έργον Ελληνικόν, αποτελούν νέαν φάσιν τού 
παγκοσμίου Ελληνισμού.

Ή τοιαύτη πνευματική καί ηβική έν,ότης τής άνβρωπότητος 
ή παραχθεΐσα καί άποτελεσθεΐσα 3ιά τού Ελληνισμού, συνεϊυ- 
άσθη μετ’ όλίγον πρόςτήν μόνην έν τή Ιστορία πολιτικήν ένότη- 
τα τήν χατορθωθεϊσαν διά τή; Ρωμαϊκής κοσμοκράτορας. Διά 
τής πολιτικής ταύτης κοσμοκράτορας, ένθεν μέν διά τής έπι- 
κρατήσεως τής Ρώμης έν τε τή Έλληνιχή Ανατολή "καί τή 
έν τή Ευρωπαϊκή δύσει, δ'Ελληνικός πολιτισμός μετείόθη εΐς 
τήν δύσιν, ένθεν δέ διά τής εί; τό Ρωμαϊκόν χράτος χαθοπο- 
τάξεως ή οίασδήποτε μετ' αυτού πολιτικής ή πνευματικής 
επαφής εθνών και λαών ευρωπαϊκών τής δυτικής και βορείου 
Ευρώπης, τό πρώτον διά τής Ρώμης έν τφ ίστορικφ χόσμφ 
έμφανιζομένων, ό νέος Ευρωπαϊκός είτε Ελληνορωμαϊκός πο
λιτισμός τής Ρώμης κατέστη χεφάλαιον ιστορικού βίου Ευρω
παϊκού, έντός ορίων εύρυτέρων ύπό τε γεωγραφικήν καί ύπό 
εθνογραφικήν έποψιν. Έ; άλλου ή Ρωμαϊκή χοσμοχρατορία 
έν γένει ουδαμώς έβλαψε τήν πολιτικήν δπαρξιν τού Ελληνι
σμού. άλλά λεληθότως διά τού καθολικού ύπεράνω έθνιχών δι
αφορών κειμένου χαρακτήρας αύτής ίστερέωσε τήν πολιτικήν 
ενότητα εκείνου. Έν τή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, έν ή τοσοΰ*  
τον πολυάριθμοι καί ποικιλώνυμοι λαοί άπετέλουν μίαν κοινήν 
πολιτείαν, μετέχοντες τών αύτών πάντες δικαιωμάτων (ιδίως 
άπό τού Γ'. μ. X. αίώνος), δύοΰπήρχον στοιχεία Ιστορικά έκ" 
πολιτιστικά, άποτελούντα τήν βλην Ιστορικήν δύναμιν τού κρά' 
τους τούτου, δ Λατινισμός ό έν τή Δύσει διά τών Ρωμαίων έπι- 
κρατήσας και ό Ρωμαϊκός Ελληνισμός, έν τή Ανατολή. ΌΈλ 
ληνισμός ουτος ακριβώς διά τήσ Ρωμαϊκής αρχής πολιτικώς 
περισυλλέγεις έκτήσατο πολιτικήν συνοχήν καί ένδτητα μείζονα 
ή καθ’ οίανδήποτε προτέραν περίοδον τής Ελληνικής ιστορί
ας. Διά τούτο δέ δπδταν περί τά; αρχάς τού 4 μ. X. αίώνος 
έπήλθε, δια· λόγους έν μέρει ανεξαρτήτους τού μνημονευθέντος 
συνδυασμού τών εσωτερικών έκπολιτιστικών στοιχείων, ή είς 
’Ανατολικήν καί Δυτικήν διαίρεσιν τού κράτους, φυσική ακο
λουθία τής διαιρέσεως,έγένετο δ διχασμό; τού κράτους εις τό 
Δυτιπδν Λατινικόν καί τό Ανατολικόν 'Ελληνικόν.

Ούτω δέ ΙδρύΘη έν ’Ανατολή κράτος, κχλοόμενον μέν Ρω· 
μαϊκόν καί πολιτικώς και στρατιωτικώ; ρωμαϊκώς ώργανωμέ' 
νον καί μέχρι τίνος έκπροσωπούν έν ’Ανατολή τήν αρχήν και 
τήν ίδέαν παγκοσμίου μοναρχίας Ρωμαϊπής, άλλά Έλληνι- 
κώτατον έσωτερικώς κατά τά άπαρτίζοντα αύτό εθνικά τε καί 
άλλα πνευματιχά ιστορικά στοιχεία. Τό ’όνομα Ρωμαίος κατέ
στη έν ’Ανατολή συνώνυμον τφ ,, Έλλην“ καί βαθμηδόν 
άντικατέστησεν-αύτό άντιτεθέν πρό; τδ ,,Λατϊνος41 τή; Δύσε- 
ως. Τό σύστημα τής συμπολιτεία; των ελευθέρων .‘-Ελληνιχών 
δημοκρατιών τοΰ αρχαίου Ελληνικού' κόσμου, επίσης δέ καιτό 
σύστημα τών πολλών μοναρχιών τού Μακεδονικού Ελληνισμού, 
έν τφ Ρωμαϊαφ Έλληνισμφ άντικατεστάθη διά τού συστήμα
τος τής 'Ελληνικής μοναρχίας. Τδ έργον τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου, τοΰ Βασιλέως τών Ρωμαίων, ή ύπ’ αύτοΰ δηλαδή 
γενομένη μετάθεσις τής έδρα; του Ρωμαϊκού κρότου;, ανεξαρ
τήτως τών αιτιών χαί τών λόγων τών άγαγόντων τον ηγεμόνα 
εκείνον χαί τήν πραξιν ταύτην, έν τοΐς πράγμασιν αύτοΐς ήτο 
ή πολιτική περισυλλογή χαί ένίαία πολιτική σύνταξις τής ’Ελ
ληνική; ’Ανατολής. Ή Νέα Ρώμη, ήτοι ή Κωνσταντινούπο
λης,έγένετο πρωτεύουσα τού έν τφ Ρωμαΐσμφ πολιτιχώ; άναρ- 
ρωσθέντο; χαί έν τφ Χριστιανισμφ άναγεννηθέντος τού νέου 
Ελληνισμού, τού 'Ελληνισμού τού Χριστιανισμού ή τού Ελ
ληνισμού τών Μεσαιωνικών χρόνων.

Εινε αληθές, ότι τδ νέον τοΰτο'Ελληνικόν Ρωμαϊκόν κράτος 
συνεδέετο έπί μικρόν έτι χρόνον δι ’ ασθενών πολιτικών καί η
θικών ϊεσμών προ; τδ Δυτικόν, ήτοι τδ Λατινικόν ήμισυ τού 
κράτους. Πλήν τούτου δε περιελάμβανεν έν τοΐς έσχάτοις δρί- 
οις αύτοΰ καί χώρα; τινά;, μή χαθαρώς Ελληνικά; Άλλα 
ταΰτα ούίαμώς ήλλοίουν τόν έσωτερικώς ούειωδώς έσωτερικδν 

'Ελληνικόν χαρακτήρα τοΰ κράτους, Ή μικρόν μετά τήν διαί- 
ρεσιν τού κράτους έπελθοΰσα ύπό τών βαρβάρων λαών κατά- 
ληψις τών δυτικών χωρών τοΰ ολου Ρωμαϊκού κράτους καί ή 
από του 7 ου μ. X. αίώνος ύπό τών Μωαμεθανών’Αράβων ά- 
φαίρεσις τών μή χαθαρώς Έλληνιχών χωρών άπό τού ’Ανα
τολικού κράτους έδωχαν εις τδ χράτος τούτο χαρακτήρα α
κραιφνώς 'Ελληνικόν. Βουλεύματα τινα πολιτικά καί επιχει
ρήσεις μεγάλαι στρατιωτικά! αύτοκρατόρων τινών τού Βυζαν
τίου, οΐον τού’Ιουστινιανού Α'. ν’ άποπαταστησωσι τδ Ρωμαϊ
κόν κράτος καθ ’ ολην τήν έκτασιν καί έν τή Δύσει καί έν τή 
Αφρική, ησαν άπλαΐ παροδικαί εκλάμψεις τών τελευταίων αν
τανακλάσεων τής άλλοτε κοσμοχρατορική; αίγλης τού Ρωμαϊ
κού θρόνου, at τελευταϊαι αντηχήσεις καί απηχήσεις τών μεγα- 
λαυχών κοσμοχρατοριχών παραδόσεων, τών συνδεόμενων μετά 
τοΰ ονόματος καί τού αξιώματος τής Ρωμαϊκής αρχής. Καί 
ήβη δ ολίγα έτη μετά τον ’Ιουστινιανόν άρξας αύτοκράτωρ, δ 
έκ Καπαβοχίας Μαυρίκιος (582—602) έκλήθη πρώτος "Ελλην 
αύτοπράτωρ (Pritnas Graecus appellatiis imperator). Μετ’ ο
λίγον δί, έπί τοΰ επίσης έκ Μικρά; Ασίας Ηρακλείου χαί 
τών διαδόχων αύτοΰ μετά τήν ύπό τών Μωαμεθανών χατάλη- 
ψιν τής Συρία; και Μεσοποταμίας καί μεγάλου μέρους τής 
’Αρμενίας, τής Αίγυπτου χαί τή; άλληςΆφριχής, τδ Ελλη
νορωμαϊκόν κράτος τής ’Ανατολής (έξαιρουμένης τής κάτω 
’Ιταλία; καί τής Σιχελίας, ών ήρξαν έτι οί Βυζαντινοί αύτο- 
χράτορες έπί τινα; αιώνας) είχεν όρια, άποτελοΰντα χαί σή
μερον έτι μετά μιχράς διαφοράς τά δρια τού Ελληνισμού, πε- 
ριλαμβάνοντα δηλονότι πάσα; τά; μεταξύ τού Άίρίου χαί 
Εύφράτου, Αίμου, Καύκασου, Ταύρου καί του Εύξείνου πόντου 
χαί τής Μεσογείου θαλάσση; χώρας.,

Τό ’Ελληνικόν τοΰτο κράτος έξετέλεσε έπί χιλιετηρίδα ο
λόκληρον μέγαν έν τή 'Ιστορία προορισμόν. Έν πρώτοι; 8ιε- 
τήρησε τδ πολιτικόν χράτος χαί τήν πολιτικήν'ένδτητα τού 
'Ελληνισμού, έδημιούργησε τόν νεώτερον Ελληνικόν έθνιχδν 
βίον, τδν έκ τοΰ συνδυασμού τού αρχαίου' Ελληνισμού μετά 
τού Χριστιανισμού προελθόντα, σώζων τήν δπαρξιν τή; Ελ
ληνικής έθνδτητος. ού μόνον χατά τών εξωτερικών αλλοφύλων 
εχθρών, ιδίως τών Μωαμεθανών ’Αράβων, άλλά παί έναντίον 
τών διηνεκών επιδρομών τών έντός τών δρίων, ιδίως τών βο
ρείων Εύρωπαϊχών, οίχούντων ποιχιλωνύμωιί βαρβάρων. Καί 
αύτούς τούς έπιδραμόντας εί; τδ χράτος ή έγχατασταβέν- 
τας έντδ; -αύτοΰ βαρβάρους λαούς Sta τοϋ ισχυρού πολιτικού 
παί διοικητικού οργανισμού, ίσχυρώς συντελούσης ηθικώς χαί 
τή; ’Εκκλησίας, άφωμοίωσε πρδς τδ 'Ελληνικόν,- διέτήρησε 
τήν Ελληνικήν γλώσσαν, τά ’Ελληνικά γράμματα, παί τού; 
θησαυρούς τή; αρχαίας Έλληνιχή; φιλολογίας, καί έν γίνει 
ύπό πάσαν έποψιν προήγαγε, ανέπτυξε καί διεμόρφωσε τδν νε- 
ώτερον 'Ελληνικόν έθνιχδν βίον. Άλλά καί ύπό χαθολιχωτέ- 
ραν κάί ύψηλοτέραν Ιστορικήν έποψιν, τδ 'Ελληνικόν χράτος 
τού Βυζαντίου μεγίστα; προσήνεγχεν υπηρεσία; ει; τδν Χρι
στιανισμόν, εί; τήν Ευρώπην, είς τδν πολιτισμόν χαίτην αν
θρωπότητα. Τό χράτος τούτο διατηρούν έν έαυτφ τά ζώπυρα 
του αρχαίου 'Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού μετέδωχε τούτων είς 
τήν βαρβαρωθεϊσαν Δύσιν, χ« έσπειρε*  έν αύτή χατά μέγα 
μέρος τά σπέρματα τοΰ νεωτέρου Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ούχ’ 
άπαξ δ’έσωσε τήν Εύρώπην δλην άπό τή; επιδρομή; παί τή; 
χαταχτήσεω; τή; Μωαμεθανικής διά τής άπορθήτου έπί αιώνας 
διατελεσάσης έν Ανατολή άπροπόλεω; του Χριστιανισμού, τοΰ 
'Ελληνισμού χαί τού Χριστιανικού πολιτισμού, διά τή; ήρωϊκώ; 
πολλάχι; αμυναμένης χατά τών βαρβαριχών επιδρομών Κων
σταντινουπόλεως. Διέδωχε δέ τήνΌρθοδοξίαν είς τούς Σλαυϊ- 
κού; λαούς και ιδίως εί; τδ μέγα Σλαυΐχδν κράτος τήςΡωσ- 
σίας. Και κατά τούς χρόνου; αύτούς τή; πτώσεως διά τώ» 
πολλών εί; τήν Δύσιν φυγόντων Ελλήνων λογιών διέδωχε τήν 
σπουδήν τών Ελληνικών γραμμάτων έν Ίταλίφ χαί έν τή 
λοιπή Ευρώπη χαί συνετίλεσεν ούτως ίσχυρώς βες τήν ‘‘Ανα
γέννησιν,, τών γραμμάτων, τών ωραίων τεχνών παί τοΰ πολι
τισμού έν γένείζ έν τή Δύσει, τήν άρχομένην ιδίως άπδ τών 
χρόνων τή; πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

(Έπεται συνέχεια)

Π ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1897

όλις τά σπουδαιότερα 
θέατρα τών Παρισίων 
άνίλαβον τήν διδασκα
λίαν τών αθανάτων έρ
γων τοϋ Μόζαρτ, άτινα 
Θεωρούνται ώς άριστουρ- 
γήματα τής ωραιότε
ρα; μουσική; ευφυΐας τοΰ 
κόσμου καί ούτως ό 
πολύ; Μόζαρτ αποθανα
τίζεται , ύπόσκελίζων 
πάντα; τού; συγχρόνου; 
σύνθετα;.

Προ; έκτίμησιν τή; 
μεγαλοφυία; ταύτης πα- 
ρατίθεμεν έν συντομία 
βιογραφίαν αΰτοϋ μετά 
τή; είκόνος του.

Ό Wolfang-Amedee-Mozart, «ίς τών διασημοτέρων 
-συνθετών, έγεννήθη εΐ; τό Saltzbolirg τή 27 Ίανουαρίου 
1756. Υπήρξε μικτών μάλλον προώρων μέχρι τοϋδι ύπαρ- 

-ξάσών ’ιδιοφυιών. Άπό τρυφερωτάτη; ηλικίας, εξ μόλις έτών, 
μυηθείς άπό τοϋ πατρός του εί; τήν μουσικήν τέχνην συνέ- 

‘θεσε διάφορα τεμάχια κλειδοκύμβαλού, άτινα δ ίδιο; ιξε- 
τέλει μετά πολλή; εύχερείας.Ό πατήρ του έξεμεταλλεΰθη 
όλίγον τήν έκτακτον ταύτην προϊμότητα καί ώδηγησε το 
■θαυμάσιου παιδίον άπό αυλή; είς .αυλήν. Τφ 1762 παρου- 
σίασεν αυτό εί; Βιέννην τφ αύτοκράτορι Φραγκίσκφ τφ 1φ 
καί τφ 1763 εί; τήν αυλήν τών Βερσαλλιών. Κατά ,τήν 
έποχήν ταύτην,έν ήλικίφ δεκαοκτώ έτών, συνέθεσε δύο έργα 
συμφωνιών. Ειτα δέ ώδηγήθη εΐ; ’Αγγλίαν ένώπιον Γεωρ
γίου τοϋ τρίτου καί έκεϊθεν είς τά; Κάτω Χώρα; καί την 
’Ολλανδίαν. Πανταχόσε δέ ό νέο'; Μόζαρτ έξήγειρε τόν 
ζωηρότερον ένθουσιασμόν, ή δέ είκών του έκυκλοφόρει παρ’ 
άπασι ταΐς θαυμασται; αΰτοϋ.

Έπιστρέψκ; εί; τήν γενέτειραν πόλιν, ό Μόζαρτ έπεδόθη 
μετά ζέσεω; εΐ; τήν μελέτην τή; συνθίσεω;. Είχε δέ ώ; έπι- 
λέκτου; διδασκάλου; του, τόν .’Εμμανουήλ Βαχ, τον Χάσε 
καί τόν Χένοελ.

Τφ 1768, δτε ήγεν ηλικίαν δώδεκα ετών, έκλήθη εί; 
Βιέννην ύπό τοϋ ’Ιωσήφ Β’, ίστις τφ πχρήγγειλεν εν κω
μικόν μελόδραμα (opera-buffa). Ή σύνθεσι; αύτη όνομα- 
σθείσα «La Finta Semplice,», καθεϊξε τήν μεγαλειτεραν 
έπιτυχίαν. Τώ 1770 έν ήλικίφ: μόλις δεκατεσσάρων έτών 
συνέθεσε διά τό θέκτρον τοϋ Μιλάνου εν τραγικόν μελόδραμα 
(opera-seria), τόν Μι^όάτην, δστι; έπαίχθη είκοσάκις 
κατ’ ακολουθίαν. Παρασυρθείς δ’ειτα εί; ’Ιταλίαν, ύπό τή; 
έκτελέσεω; τών έργων του δ Μόζαρτ έτυχε τών μεγαλύτερων 
τιμών ύπότε τών άν.αδημαϊκών καί τών πριγκίπων. Άλλ’ 
έκεΐνο,οπερ τόν ρροσείλκυσε μάλλον εί; τήν’Ιταλίαν, ήτο νά 
Ιδη τήν Ρώμην καί νά παρευρεθή εΐ; τά; μεγάλα; έορτά; 
τή; μεγάλη; έβδομάδο; έν τφ Άγίφ Πέτρφ. Τήν Μεγά
λην Παρασκευήν ήκουσε έν τώ παρεκλησίφ Sixline τό περί- 
•φημον Miserere τοϋ Allegri, διά τήν διατήρησιν τή; το
πική; πρωτοτυπία; τοϋ όποιου οί πάπαι είχον άπαγορεύσει | 
δι*  αΰστηροτάτων ποινών τήν παροχήν αντιγράφου. Ό ί 
Μόζαρτ όμως, άφοϋ ήκουσε τό θειον άσμα έν τή εΰλαβε- ( 
στέρφ: κκτανύξει, έπανήλθεν άμέσω; οίκοι καί έπαναλαμβά· 
νει αύτό δλόκληρον έκ μνήμη;· τή δ’, έπαύρεον έ'ψαλλεν 
αυτό έν τινι συναυλίφ, συνοδευόμενος ύπό τοϋ κλειδοκύμβα
λού. Ή εργασία αυτή ηυξησι τόν πρό; τόν μέγαν καλλι
τέχνην ενθουσιασμόν τοϋ κόσμου, ό δέ Πάπα; Κλήμεντο; 
ό XIV έπλήρωσεν αΰτόν διά πολλών τιμών.

Ό Μόζαρτ συνεδέθη διά φιλία; μετά τών δύο διάσημο- I 
τέρων τή; έποχή; του συνθετών,τοϋ Haydn καί τοϋ Gluc.k.

Τφ 1776 εύρίσκετο εις Παρισίους, όταν ΰ Gluck παρίστανε 
τόν Alceste αύτοϋ, άλλά τό ώραΐον ε'ργον του τοΰτο οΰ- 
δαμώ; ένοεΐτο τότε ύπο τοϋ παρισιανοϋ κοινού,

Ό. Μόζαρτ, παρίστατο εί; τήν πρώτην παράστασιν καί 
έλθων έν δακρύοις πρός τόν Gluck, τόν ήσπάσθη άναφα- 
νών : «Άχ, οΐ βάρβαροι, &χ οΐ χαλκόκαρδοι I τί τοΐς πρέ
πει λοιπόν διά νά συγκινηθώσι; »—Παρηγορήθητι,. μικρέ, 
τφ άπεκρίθη ή Gllick, μετά τριάκοντα έτη θά μέ δικαιύ- 
σωσιν.»

Ή μουσική μεγαλοφυία τοϋ Μόζαρτ διακρίνεται οιά μεγά
λη; ποικιλίας, περιλαμβανούση; μετμση; υπεροχή; πάντα τά 
είδη, άπό τοϋ άσματίου {romance} καί τή; τετραμελεία; 
(quatuor) μέχρι τή; συμφωνία; καί τή; ίχιρας. Ητο 
πεπροικισμένο; δεά θαυμασία; εύχερείας περί τό συνθέτειν, 
οπερ οΰδέν άφήρει άπό τή; άπλότητο; καί τοϋ βάθους. Οΰ- 
δέποτε έπλησίαζε τό κλειδοκύμβαλον έν ταΐς στιγμαϊ; τη; 
έμπνεύσεώ; του, άλλ’ έσημείου άμέσω; διά.τής γραφίδο; του 
τήν συλλαμβανομένην έν τή διανοίφ: του δλ'όκληρον ιδέαν.

Τά άσματα τοϋ Μόζαρτ εΐναι έξαισίω; μελωδικά, ένεκα 
τής ευκρίνεια; αυτών και πρωτοτυπίας, καί διαχέουσιν ω
σαύτως έν τή ορχήστρα θησαυρού; αρμονίας. Οΰδεί; κατέ
χει κάλλιον αύτοϋ τήν μουσικήν επιστήμην καί την τέ
χνην τή; ίκφράσεω; τή; δμιλία; του έν έκάστω οργάνφ,ώ; 
καί τή; ένώσεω; αύτών έν μαγική συμφωνία.

Ρ08ς·

Η 1ΤΕΩΤΕΡΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Τί προίίλθενέ'ξ ένδς τέλους τοΰ koOuou.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΠΗΡΧΕΤΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Τά γεγονότα, άτινα παρακατιόντε; θ’άναφέρωμεν, σονέ- 

βησαν έν μεγάλη τινε πρωτευούση πόλει, κείμενη εί; τού; 
άντίποδά; μας.

Έντή πόλ'ε·. ταύτη ύπήρχεν Άστεροσκοπεϊον πρώτη; τά·- 
ξεως, έπομένω; δέ καί αστρονόμοι πεφημισμίνοι, ούχί βε
βαίως έκ τών συνήθων, άλλ ’ έκ τών καταγινομένων εί; τά 
μεγάλα προβλήματα τή; Φύσεως, τών αφιερωμένων εις 
τά; μεγάλα; άνακαλύψει; και τών ένδιαφερομένων ύπέρ τής 
βελτιώσεως τών τυχών τή; άνθρωπότητος.

'Ημέράν τινα οί διάσημοι ουτοι άνδρε; συνηλθον είς συμ
βούλων πρό; συζήτησιν - σπουδαιοτάτη; παρατηρήσεω; αύ · 
τών καί γνωμάτευσιν, &ν ώφειλον ή ού νά κο.ινοποιήσωσι 
ταύτην εΐ; τό κοινόν.

’Ιδού δέ περί τίνος έπρόκειτο. Αναμφισβήτητα σημεία

Α
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έν τώ οΰρανφ και έτανειλημένχι τών τηλεσκοπίων των 
παρατηρήσεις τοϊς έβεβαίου-*  τήν προσεχή άναστάτωσιν τή; 
Γής, διά φοβερού κατακλυσμού, έπελευσομένου συνεχεία συγ- 
κρούσεως ταύτης μετ ’ άλλου πλανήτου, ολοταχώς βαίνοντο; 
προς την ήμετέραν σφαίραν, ήτις μοιραίως έμελλε νά κατα- 
συντριβή και έξατμισθή, επομένως δέ και καταπέση εν 
συντρίμμασν» εντός τοΰ άπειρου χάους.

Τέλος προεμάντευον τό προσεχές τέλος τοΰ κόσμου.
Τό τέλος τής άνθρωπότητος ! Τό μοιραϊον πέρας τοΰ αν

θρωπίνου βίου !
Και έδύναντο προ τοιαύτης φοβερά; αλήθειας ν’ άποκρύ- 

ψωσι τούτο τοί; άνθρώποις ;
— Είναι έγκλημα ! είναι προδοσία ! έλεγεν ό εις.
— Είναι ανήκουστος άπανθρωπία ! προσέθετεν άλλος, νά 

μή προειδοποιήσωμεν αυτούς νά προετοιμασθώσι καί έκτε- 
λέσωσι τά τελευταία τουλάχιστον καθήκοντά των I

— ’Οκτώ ήμέραι υπολείπονται έτι ! διέκοψε τρίτος καί 
δέν πρέπει νά κατατρίβωμεν τόν καιρόν μας είς συζητήσεις, 
άλλά νά κοινοποιήσωμεν τό πεπρωμένου αυθωρεί.

Και κοινή άποφάσει προέβησαν αμέσως είς μυστικήν ψη
φοφορίαν,ής τό αποτέλεσμα ύπήρξεν ή άμεσος γνώστοποίη- 
σις τών παρατηρήσεων των. Έοημοσίευσαν δέ τοΰτο αυ
θημερόν διά τής μάλλον διαδεδομένης έφημερίδος, ΐνα πάν- 
τες εγκαίρως λάβωσι γνώσιν τοΰ γεγονότος, όπερ έμελλε νά 
καταταράξη σύμπαν τό ανθρώπινον γένος.

Είναι αδύνατον νά περιγράψωμεν τόν πανικόν, όστις κα
τέλαβε τούς πάντας,άμα τή δημοσιεύσει τής είδήσεως ταύ
της. Όλοι έσπευσαν είς τό'Αστεροσκόπε tov, "να βεβαιωθώσι 
καί όφθαλμοφανώς άντιληφθώσι περί τής·έπικειμένης κατα
στροφής. Έσχημώτισαν δ’ αμέσως έπιτροπάς καί ύπό-έπι— 
τροπάς, Γνα συνενοηθώσι πρός τά μέλη τοΰ Αστεροσκοπείου. 
Μετ’ ολίγον δέ ούδείς αμφέβαλλε περί τοΰ έπικειμένου γε
γονότος.

Ο κόσμος έπρόκειτο νά καταστραφή I ή γή ε'μελλε νά 
λάβη τέλος ! Πάσαι αί άρχαΐ έβεβαιώθησαν ήδη περί τού
του καί πάντες έσκέφθησαν, ότι δέν «πίμν<ε κατά τΰ ΰλί- 
γοχρόνιον ύπολειπόμενον διάστημα τή; ύπερτάτης ταύτης 
έβδομ.ώδος ή νά χρησιμοποιήσωσιν αυτήν, δσω τό δυνα
τόν καλλείτερον.

Τότε ήρξατο έν μέσω τοΰ πλήθους ε’κτακτος κίνησις καί 
διαβίωσις· τά μάλλον δέ παράδοξα πράγματα έγίνοντο, 
ανώμαλα τε καί έκτακτα ώστε δυσκόλως τις δύναται έν σύν
τομέ νά τά περιγράψη.

Οί ίδιοκτήται τών οικιών έσπευδον προθύμως καί σωρη
δόν νά παραδίδωσι τοις ίνοικιασταΐς αυτών αποδείξεις έξω- 
φλημέν'ας, μέχρι τής ήμέρας τόϋ τέλους τοΰ κόσμου, χωρίς 
νά ζητώσιν ούδ’οβολόν.

Οί μεταπράται έρριπτον τάς κίβδηλου; πλάστιγγας αυ
τών είς τάς οδούς, ζητοΰντες άμα τούς πελάτα; των, όπως 
τοϊς ΐπιστρέψωσι τά έπι πλέον δολίως είσπραχθέντα. Προσέ- 
φερον δε αύτοΐς τά πάντα ήδη δωρεάν.

Οί Ιατροί έσπευδον παρά τοϊς νοσούσε και άντι νά δί- 
,δωσιν αύτοΐς ανώδυνα φάρμακα, όπως παρκτείνωσι τάς επι
σκέψεις των, πχρά τήν συνήθειάν των, τοϊς παρείχαν ειλι
κρινή τοιαΰτα, άτινα έπέφερον τήν τελείαν αύτών καί τα- 
χεΐαν άνάρρωσιν, μολονότι οί ασθενείς τούς παρεκάλουν νά 
συντομεύσωσι την ζωήν των προ τής άπαφράδος ήμέρ,ας.

Οι συγγραφείς πάντες έπετάχυνον την περαίωσιν τών έρ
γων των, οϊ δέ ψευδείς δημοσιογράφοι μετεβλήθησαν είς 
άληθεϊς δημοσιολόγους.

Οί μαθηται καί σπουδασται συναθροισθέντες έν μι$ μεγά
λη πλατεία έκαυσαν τά βιβλία των καί άγοράσαντες πάντα 
τά αστρονομικά συγγράμματα, κατεγίνοντο νά λύσωσι τό 
σπουδαίου άναφανέν αστρονομικόν ζήτημα.

Αί ανωμαλία; τέλος έν πάσι υπήρξαν καταπληκτικαί καί 
ούδείς εΰρισκέ τι τό παράνομον καί έκτροπον εί; τάς πρά
ξεις του.

Η ΦΥΕΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

ίδεϊ τελειοτέραν άδια-

[ Οί δικηγόροι καί δικαστικοί κλητήρες κοινή άποφάσει· 
συνέλεξαν πάντα τά δικαστικά αυτών έγγραφα καί σφρα- 
γίσαντες παρέδωσαν αύτά τοϊς δικασταϊς, όπως πρό τοΰ· 
τέλους τοΰ κόσμου έκδώσωσε γενικά; αθωωτικά; καί απαλ
λακτικά; αποφάσεις.

Καί αύταί δέ αί διϊστάμεναι έκκλησίαι ένωθεΐσαε κατά 
τήν κρισιμωτάτην ταύτην στιγμήν, οιέσπειρον άφθόνως τάς 
αφέσεις τών αμαρτιών, προσεκάλουν δέ τούς πάντας, όπως 
συγχωρήσωσιν άλλήλους καί παρέξωσι τάς τελευταίας αυ
τών νεκρικά; εύχάς ύπέρ τών κεκοιμημένων. Συγκινητικώ- 
τατον δέ Οντως θέαμα ήτο νά βλέπη τι; γυναίκας μετά 
τών μικρών αυτών τέκνων έργομένας είς τούς ναού-, έν συγ
κινήσει καί οακρύοις, ζητούσας άφεσιν αμαρτιών καί τάς. 
εύχάς τών ψυχορραγούντων.

Πάντες δέ τέλος κατεγίνοντο νά φαίνωνται Siy.aw. καί. 
ειλικρινείς, οΐ οι άποθησαυρίσαντες, αφειδώς τότε διενειμον- 
τά χρήματα αύτών είς τούς πτωχούς, οΐτινες μετ’ απορίας· 
τά ίλώμβανον, μόνον' καί μόνον αιά νά ίδωσι πολύ χρήμα 

■εις τάς χεϊρας των, χωρίς όμως καί νά δύνανται πλέον νά τά 
χρησιμοποιήσωσιν.

Ουδέποτε άλλοτε ό κόσμος εϊχεν 
φορέαν καί αφιλοκέρδειαν υπέρ τών κοινών συμφερόντων, το 
δέ κοινόν έν άτάκτφ καί άνώμάλφ συγχύσει διατελοΰν μετά, 
παραδοξότητος έβλεπε πάντα ταΰτα καί διηρώτα εαυτό,, 
έάν δέν ήτο δυνατόν ή ευχάριστος δι’ αυτούς, αύτη κατά· 
στάσις τοΰ τέλους τοΰ κόσμου νά παραταθή ετι έπι πολύ..

Οί υπουργοί καί βουλευταί, όπως συμπληρώσωσι τάς έν· 
I τή βουλή εργασίας των, ύπέβαλλον τά φιλανθρωπικώτερα 

νομοσχέδια όπως έλαφρώσωσι τάς συνειδήσεις των,δ δέ πρό
εδρος τών δικαστηρίων ήγνύπνει ύπογράφων χάριτας διά την- 
άπαλλαγήν τών πολυαρίθμων φυλακισμένων.

Κ*ί  ταΰτα μόνον συνέβαινον ΐν Νέ$ ‘Γόρκη τής ’Αμε
ρικής, έν ετει 18. .. παρ’ άπασι δέ τοϊς Κράτεσι μετά τήν 
αναγγελίαν καί έπιβεβαίωσιν τής αποφράδος ταύτης είδή
σεως, κατεγίνοντο οί αστρονόμοι νά έξακριβώσωσι τό αλη
θές ή οΰ τής μεγάλης αύτή; άνακαλύψ-ως τών αντιπόδων 
αύτών αντιπάλων.

’Εν τούτοις δ Τσάρος Νικόλαος έσπευδε νά παρακάλεση 
τόν Σουλτάνον, νά λάβη ύπό τήν προστασίαν αύτοΰ τήν· 
Ρωσσίαν,φοβούμενος μήνιν τών αντιπάλων αύτοΰ κατά τάς 
τελευταίας ταύτας τοΰ χριστιανισμού ήμέρας, ένφ ή βασί
λισσα Βικτωρία άπέστελλε' τοί; Ισπανοί; έν χρυσφ πινάκιο», 
τάς άφαιρεθείσας αύτοΐς κλείδας τοΰ Γιβραλτάρ.

Άφ’ ετέρου δ αύτοκράτωρ τής Αυστρίας παρεκάλει τόν 
I συνάδελφον αύτοΰ Οΰμβέρτον νά δεχθή τήν επιστροφήν τής 
I Τεργέστης, αποδεχόμενος και αύτος εις αντάλλαγμα πινά· 

κιον καλώς μαγειρευμένων μακαρονίων. Καί έ’βλεπέ τις έν 
1 ταύτφ τήν ’Ιταλίαν, τείνουσαν αδελφικώς καί εύγνωμόνως 

τήν χεϊρα είς πάντας τούς λαούς,προσλιπαροΰσα αυτούς, ν’ 
άναγνωρίσωσι την ε’νωσιν αυτής καί έν τή δεύτερα παρου
σία, τοΰ δέ άκρου άρχιερέως καί ποντίφικος ν ’άσπάζώνται. 
τού; πόδας πρός αΐωνίαν ταπείνωσιν καί δουλείαν.

Ή Ελβετία ε’σπευδε παραιτούμενη τών ναυτικών αυτής, 
σχεδίων και έν ταύτφ άπέστελλε κοφίνους τυρού τή; κωμω
δοποιοί; τών ναυάρχων καί ναυμαχιών αύτής.

Τό Χιλί καί τό Περού άπέστειλαν είς Γαλλίαν σω
ρείας χαρτονομισμάτων έπι τη γενομένη αύτή χρηματιστική 
άπωλεία, ή δέ μικρά Ελλάς, ή παρά πάντων άδικηθείσα. 
γεννα'ιω; έσυγχώρει τούς πάντας ζητούσα έν ταύτφ συγγνώ
μην διά τάς έκ τών δανείων έπελθούσας αύτοΐς ζημίας.

Ή ’Αγγλία πρός άντιστάθμισιν τών ίκ τών κατακτη
τικών καί πολιτικών αύτής σκευωριών αδικημάτων άπέστει- 
λε πάντας τούς στόλους της πρός άπάσας τάς άδϊκηθείσας 
χώρας, όπως προστατεύσωοι τούς κατοίκου; έκ πάσης έπι— 
συμ.βησομίνης πλημμύρα; καί άπειρίαν γαλετών, πρός άνα- 
κούφισιν τών έκ τοΰ λοιμού δυστυχούντων.

Ή Γερμανία έφάνη συντηρητικωτέρα πάντων,'τηρήσασα

θεσιν εφεκτικήν καί άναμένουσα τήν τελευταίαν στιγμήν, 
ό'πως άποφασίση. Έν τούτοι; τήν τελευταίαν ημέραν ειδο
ποίησε τήν Γαλλίαν, ότι eivat πρόθυμος νά τή πιραδώση 
τήν ’Αλσατίαν καί Λωραίνην, άν θέλη νά τάς λάβη.

Τοεούτον τό θέαμα όπερ παρουσίασεν δ κόσμο; κατά τάς 
ήμερα; έκιίνας, ήτοι θέαμα έκ τών παραδοξοτάτων, απρο
σδόκητων, φοβερωτάτων καί έν ταύτφ ικανοποιητικών διά 
την ανθρωπότητα, διότι έδιδε τέρμα είς τάς βασάνου; καί 
δυστυχίας τοΰ κόσμου τούτου. Ήτο θέαμα όντως πρωτοφα
νές· καί άνήκουστον, όπερ ή γραφίς τοΰ δεινότερου λογογρά
φου είναι αδύνατον επακριβώς νά περιγράψη.

Ήθελομεν δέ σταματήση τήν άφήγησιν τών γεγονότων 
τούτων μέχρι; έδώ, έάν καθήκον φιλανθρωπικόν καί έν ταύ
τφ δημοσιογραφικόν δέν μά; ήνάγκαζε νά προχωρήσωμεν 
έτι ολίγον, όπως άναφέρωμεν καί τινα τών γενομένων παρά 
τφ γυναικείο» κόσμω.

Τί έγίνοντο αί γυναίκες καί τί ε”πραττον κατά τά; τε
λευταίας ταύτας στιγμάς τοΰ βίου τών, ίδίω; αί νεάνιδες 
και πρό πάντων αί μεμνηστευμέναι, αΐ έναγωνίως άναμένου- 
•σι τόν γάμον των διά τήν διαιώνισιν τοΰ ανθρωπίνου γένους; |

Θά ήτο παράλειψις ασυγχώρητος, &ν δέν εφέρομεν καί ; 
περί αύτών σχετικόν τι, ε’στω καί έλαχίστως. J

Αί γυναίκες άπελπιστικώς άνεκραύγαζον καί ώδύροντο , 
διά την απώλειαν τοϋ ανθρωπίνου γένους καί τής ευτυχίας 
αύτών. Καλώς γνωρίζουσαι, ότ>. ή άνθρωπότης δι ’αύτάς άπο· 
κλειστικώς είργάζετο, τάς χειρότερα; ύβρεις κατά τών α
στρονόμων έξετόξευον, διότι τοσοϋτον άναιδώς καί ψευδώς 
έζηπάτων τόν κόσμον καί κατέστρεφον τήν ευτυχίαν των, 
άφαιραϋνΤίς διά παντός τά Έδέμ των, σπερ διά τόσης θυ
σίας είχον άποκτήσεε. Αΰται θεωροΰσι πάντοτε τόν κόσμον 
•ώς κτήσιν καί άσυλόν των.

Αί γυναίκες τό σπουδαιότερου μέρος διεδραμάτισαν κατά 
τάς ήμέρας έκεινας καί έπειδή αύται διαφωνοΰσι πάντοτε 
πρός τούς άνδρας, ε”στω καί τούς διασημοτέρους, δέν ήθέ- 
λησαν ποσώς νά πιστεύσωσιν ύ; τάς αστρονομικά; ταύτας 
προφητείας των. Ουτω κατά τήν τελευταίαν ημέραν, τό 
Ανθρώπινον γένος διηρέθη είς δύο στρατόπεδα καί οί μέν &■/- 
ήρες επίστευον καί δή έπερίμενον τό τέλος τοΰ κόσμου,αύται 
δέ τουναντίον διασκεδάζουσαι είς βάρος τών άνδρών, ούδό— 
λως παρεδέχοντο, οτι τό γένος τών ανθρώπων θά κατεστρε- 
•φετο τοσοϋτον αίφνι&ίως καί άποτόμως, άνευ τής συμμετο
χής των, όπως έγένετο καί έν τή δημιουργία.

Ήναγκάσθησαν οθεν πάσαι νά έγκαταλ-είψωσι τούς εαυ
τών συζύγους καί μνηστήρας καί νά λάβωσι πρός πείσμα 
αυτών άλλους έκ τών άρεσκομένων νά διάγωσι τάς τελευ
ταίας αύτών ήμέρας έν χαραΐς και διασκεδάσεσι καί όπως έν 
έναντι^ περιπτώσει χαρώσι τουλάχιστον περισσότερον τά 
καλά τοΰ βίου τών.

Ούτως ό κόσμος τής ’Αμερικής πρό τοΰ καλυφθή ύπό τοΰ 
σκοτεινού πέπλου τοΰ θανάτου, παρίστα αξιοθαύμαστων θέα
μα εύλαβείας, ελευθερίας και διασκεδάσεως.

Άλλ 'αί νεάνιδες, λαβοΰσαι πλήρη την χειραφέτησή αύ
τών ε’σπευσαν και παραιτέρω, άποφασίσασαι προ τοϋ τέ
λους των νά νυμφευθωσι πάσαι έπί διπλφ κέρδει. Καί &ν 
μέν ό κόσμος κατεστρέφετο, θέ έξεπλήρουν τίλειον τόν σκο
πόν, δι’ δν ήλθον ενταύθα- &ν δ’ ούχί, θά έξεπληροΰτο 
παχύτερου επιθυμία των, δι ’ ήν τοσοϋτον παρακαλοΰσι και 
πιέζουσι τούς.άνδρας,οϊηνες έφάνησαν αύταϊς αχάριστοι κατά 
τάς τελευταίας ταύτας στιγμάς.

Έν τούτοις, ένφ ταΰτα έγίνοντο, ή άποφράς ημέρα ήλ— 
θεν έν όλη αύτής τή λαμπρότητι και μεγαλοπρεπιία καί 
ένφ πάντες καί πάσαι άνέμενον τρέμοντες καί τρέμουσαι 
έναγωνίως τήν αποφράδα στιγμήν, παρήλθεν ή ώρισμένη 
■εκείνη ήμερα, χωρίς τίποτε απολύτως νά γίνη.

Ή προσδιωρισθείσα τοσοϋτον πομπωδώς επίσημος ήμερα 
•ΰπό τών αστρονόμων παρήλθε μάλλον ήσυχος τών προγενε
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στέρων, χωρίς τίποτε νά μεταβληθη έν τή ήμετέργ σφαίρα, 
ή μόνον αύτά τά ήθη καί έθιμα τών ’Αμερικανών καί ά- 
μερικανίδων.

Αί γυναίκεςέγέλασαν καί έχειροκρότησαν, τά δ’ευρωπαϊ
κά κράτη άνεκάλεσαν τούς στόλους των καί τάς υποσχέ
σεις των.

Οί δ ’ αστρονόμοι ήπατήθησαν ;
Ώ; φαίνεται, ουχί.
Οί αστρονόμοι τήν έπομένην διεκήρυξαν διά τών εφημερί

δων, ότι ήναγκάσθησαν ύπό τοϋ υποψηφίου προέδρου τής 
’Αμερικής νά προβώσιν είς τό διάβημά.των τούτο,πρός τόν 
σκοπόν ριζικής μεταβολής τοΰ ’Αμερικανικού βίου έπί τό 
ΐλευθεριώτερον.

Καί πρός καθησύχασιν τοΰ κοινού καί όπως έπαναλάβη 
τά έργα του ήλλαξι μέν δ πρόεδρος, μετεβλήθη δε ή 'Αμε
ρική, ώς ήδη ε’χει, τής γυναικός κυριαρχούσης καί μελλού— 
σης ταύτης νά δρίση τό νέον τέλος τοΰ κόσμου,όπερ ουδέ
ποτε συμφέρει αύτή νά γίνη.

Φ. ϋρίντιζης

ΟΠΩΡΑΙ

Πρός ξένον έλθόντα εσχάτως είς Αθήνας·
— Όπόταν, Κύριε, ακούετε καί βλέπετε τόσα πολλά, 

ώστε χάνετε τόν νοΰν σας, είξεύρετε τί νά κάμετε ;
— ’Αληθώς, είπέτε μοι, διότι δέν κρατούμαι πλέον.
— Νά μην ακούετε, ούτε νά βλέπετε πλέον.
— Έγώ,νομίζω καλέίτερον νά λέγω καί εγώ δ,τι φθάσω.
— ’Ακόμη καλλείτερον, διότι ουτω κάμνομεν όλοι.

Ό ίιΰκ. Έάν σοί δώσω τό ποσόν, όπερ μοί ζητείς, εί
μαι βεβαίως, ότι θά πληρώσης χρέη σου καί τίποτε πάλιν 
δέν θα σοί μείνη.

'Ο άη^ηός. *Ά,  όχι, θειε, ε’χετε λάθος, διότι ουδέποτε 
πληρόνω τά χρέη μου.

Ό κ. Δ.... πρός τόν άμαξηλάτην του-
— Δέν έντρέπεσαι,Γιάννη ; είναι ή τέταρτη· φορά, οπού 

σε βλέπω ν’ άγοράζης κρασί άπό τό οίνοπωλεΐον. θάσέέκ- 
λάβουν διά μπεκρήν.

—■ Ά, όχι, Κύριε, διότι νομίζουν,οτι με στέλλετε σείς.

Είς' τό σύνταγμά μας·
Ό κ. συνταγματάρχης έπιθεωρών τό στράτευμά του «ίς 

τά σύνορα.
—. Είσθε; ευχαριστημένοι άπό την τροφήν ; μήπως κά- 

μνουν διάκρισιν είς τάς μερίδας καί σάς δίδουν μικρότερα; ;
Οί στρατιώται παρατηροΰσι» άλλήλους μετ’ απορίας.
Ούδέποτε μάς δίδουν μεγαλειτέρας, άπήντησεν δ ζωη

ρότερος αύτών.

. —Ούδέποτε κοιμώμαι ήσυχος,έλεγε τοκογλύφος τις πρό; 

χρεωφειλέτην του.
— Άπ ’ έναντίας, έγώ πάντοτε κοιμώμαι ήσυχος, τφ 

άπήντησεν ουτος.

— Άπό πότε ε’γεινες ποιητής; ελεγέ τις πρό; φίλον του.
— Άφ’οτου ένόησα τήν απιστίαν τής γυναικός, τφ ά- 

πηντησεν ούτος.
— Ά, ναί, έχεις δίκαιον,ύπέλαβεν εκείνος, πάντα τά έ- 

παγγέλματα προοδεύουν κατόπιν ατυχήματος.

ΘΛίψκ. Ό κ. Πέτρος άνιρχόμενος τήν κλίμακα τής οί- 
. κίας τοΰ φίλου του προσέκρουσε την £ϊνα κάτά τής θύρας.



Η ΦΎΣΙΣ

Παρηγοριά. Ό φίλος του έκφράζςι τήν λύπην του διά' 
την άμέλιιαν τοϋ υπηρέτου ν'άνάψη έγκαίρώς τδ φώς.

ΠΟΙΗΧΙΧ ΕΝ ΤΟι ΠΕΖΟ1

‘Ήτο θεσπισία vi£ pi σελήνην. ...
Αί άηάόνες, πιθανώς, ήάον. ...
Πιθανώτατα ράλιοτα ήύον ...
'Εζηπλωρένος «γώ ύπό τινα βράχον ϊν Φαλήρω, 
“Ηχούσα 9όρνθον γιληράτων ....
Έρρίγηύα. “Ηγειρα τήν κεφαλήν χαί ι'ιθον
Τήν Μελπορίνην pi τινα οπαθοφόρον. ... 
Έζήλίνσα καί ίκτοτε ήγάπησα τήν vlav. 
Αιά6ολε\ είπον,άιατί κ' Ιγώ νά ρήν αγαπώ ; 
"Εδει Ορως νά ήραι ζωηρότερος.
Kai εγενόρην ανεοστιγρεί.

Τήν επαύριον ε\άον τήν Μελπορένην ρόνην· 
Έχάρην πολύ. ■ . . Αύτή ; αγνοώ . . .
— Φώς ρου ! τή λύγω, νά σε άσπασθώ, επιτρ&ιεις ;
— Αυθάδη ! ροί άπαντά................Πώς τολρας :
— ΑιατΙ θυρόνεις, ειπον, ό σπαθοφόρος ;
—- ,Α ! ροί λέγει, διαφέρει, ... δεν έζήτησεν άδειαν I

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
Ηλεκτρικόν τηλ«6όλον·

Τδ έπιστημβνικδν τοΰτο πάραμα-δέν «ν«ι «όνον έπιστη- 
μονιχή διασκέδασις, άλλά καί ήλίκτρικδν' πίίραμα σπου
δαίου ένδιαφέροντος, δι ’ ού καταδιίκνυται κατά πόσον δ ή- 
λίκτρικδς σπινθήρ δύναται νά δράση έν ταΐς χημικαΐς παρα- 

σκιυαϊς I Ώς έν παραδιίγματι· -γνώρίζομέν δτι τδ ύδωρ, 
σύγκιιται άπδ 2 μέρη υδρογόνου . και 1 οξυγόνου1 έάν άνα- 
μίξωμςν τά άέρια ταΰτα έν σχιτική άναλογίφ καί διαπιρώ— 
σωμιν ΐν τφ μίγματι τοΰτφ ήλίκτρικδν σπινθήρα, αύβωρίί 
τά δύο άέριά θά συγκίρασθώσιν, δπως άποτιλίσωσι τδ ύδωρ. 
Ή δέ σύμμιξις άυτη συνοδιύιται ύπό ζωηράς λάμψςως καί 
ισχυράς έκρήξιως όφίίλομίνας ιίς την έχτάσιμον δύναμιν τοϋ 
ΰδατμοϋ, τοϋ παραγομένόυ ΐν υψηλή θιρμοκρασία κατά την 
στιγμήν τοϋ συνδυασμού (της ένώσιως).

Έπί της ίδιότητος ταύτης τών έκρηγνυομένων μιγμάτων 
ύπο τοϋ ηλεκτρικού σπινθηρος βασίζεται τδ ηλεκτρικόν ρας 
τηλεθόλον. Είναι χάλκινον μικρόν τηλίβόλον, άπομεμωνομέ- 
νον έπί ύαλίνης βάσεως. Έν τή δπη τοΰ τηλεβόλου τίθεται 
ύάλινβς σωλήν καί έν τφ σωλήνι τούτφ χάλκινον μικρόν 
στέλεχος άπολήγον είς μέν την έξωτιρικην αύτοΰ άκραν εις 
μικρδν σφαιρίδιον έκ τού αύτοΰ μετάλλου,, είς δετήν έτέραν 
έντδς τοϋ έσωτερικού κενού τοϋ τηλεβόλου, χωρίς 6μως νά 
εγγίζη τήν μεταλλικήν αύτοΰ παρειάν.

• "Ηδη, άφοΰ είσαγάγητε μίγμα δύο μερών υδρογόνου καί 
ένδς οξυγόνου εν τφ τηλεβόλφ σας, κλείσατε τούτο ερμη
τικώς διά πώματος, καί μετά ταΰτα συγκοινωνήσατε αύτδ 
ρεπά τοΰ εδάφους διά μέσου μεταλλικής άλύσσου, ώς έν- 
δείκνυσιν ή ήμετέρα είκών.

Πλησιάσατε τότε ήλεκτροφόρον δίσκον οίασδήποτε ηλεκ
τρικής συσκευής καί αμέσως δ σπινθήρ θά πηδήση έπί τής 
μικράς σφαίρας καί έκεϊθεν ταύτοχρόνως θά είσδύση έν τώ· 
ΐσωτερικφ τοΰ τηλεβόλου σας.

Ό σπινθήρ ουτος προσδιορίζει τήν ενωσιν τών δύο αερίων 
μετά ίσχυράς έκρήξεως, ήτις εκσφενδονίζει τδ πώμα μακράν 
είς τδ κενόν.

Διά τής αύτής μεθόδου δύνασθε νά κατασκευάσητε καί 
πιστόλιον έκ κασσιτέρου καί νά έπαναλάβητε τδ αύτδ πείρα
μα, έστω καί δι’ άέρος καί υδρογόνου, πλησιάζοντες αύτδ 
εΐς τήν ηλεκτρικήν σας συσκευήν. Φ. Π.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
• ον. Αίνιγμα. - 

Είμαι τής 'Ελλάδος πόλις 
κ’ έχω συλλαβές τρεις μόλις- 
Κ’ εΐν’ αί τρεις μου συλλαβαί 
τρία γράμματα-κ»’ αύταί, 
καί ακόμη νά νόησης. 
Τόνος εν τή μουσική 
ειν’ή πρώτη συλλαβή . 
τάς λοιπάς να τάς ζητήσης 
μέσ’. 'στην αριθμητική.

X- ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ

2ον Πρόβλημα άριβμητιχΑν.
Ήγόρασέ τις οικίαν αντί 100,000 δρ. πληρωτέων ώς έπεται : 
40,000 άμα τή παραϊόσει τής οικίας.
30,000 εν έτος μετά τήν παράδοσιν.; 
20,000 δύο έτη » » »

καί 10,00 τρία » » ϊ »
. ϊυνεπεία όμως άπροσδοκήτου βελτιώσεως τών οικονομικών του α

γοραστού, επιθυμεί ουτος νά προπληρώση δλας τάς δόσεις δμοϋ μετά 
την Ίιαράδοσιν τής οικίας- Ζη-ίεΐται τί ποσόν θά πληρώση μετά τήν 
ίχπτωσιν τοδ τόκου τής προπληρωμής πρός 5 ·/#

3ον. Τά ίμιλοβντα ζώα.
Ζητείται ή ευρεσις τών ονομάτων οχτώ ζώω» καί αψύχων δντων, 

τα όποια ή παράδοσις έπρόίκισε διά λόγου.
Σημ. Εις τόν πρώτον λύτην δοθήσεται ώς δώρον ή «Κόρη τών 

Αθηνών».

Ι·ο<Η

Ήμερολόγιον τής «ΦΥϊΕΛΣ» 
τοϋ 1808 έτους.

'■’Από'του Παρελθόντος -φύλλου ήρξατο έκδιδόμε- 
νον τό Ήμερολόγιον της «ΦΥΣΕΩΣ» τοϋ ι8ρ8 έ
τους και άποΟτελλόμενον τοΐς ήμετέ'ροίς συνδρομή · 
ταΐς εΐς φύλλα, δωρεάν. Τό Ήμερολόγιον τοΰτο- 
έσεται έκτακτον λόγφ ποικιλίας ύλης, ώφελίμων 
γνώσεων,ώραιοτάτων δέ διηγημάτων, πρωτοτύπων- 
καί έκ μεταψράσεως καί συνοδευομένων ύπό πολ
λών νεωτέρων εικόνων.

Παρακαλοΰνται επομένως πάντες οΐ ήμέτεροι. 
συνδρομηταί, δπως διαφυλάττωσι τά έκάστοτε σνν 
τή « ΦΥΣΕΙ » άποστελλόμενα αύτοΐς φύλλα τοΰ 
Ημερολογίου μας τούτον, δπως μετά τών άποστα- 
λησομένων αύτοΐς μετά τοΰ τελευταίου φύλλου, 
έορτολογίου και έξωφύλλον, βιβλιοδετήσωσι ταντα- 
εΐς κομψότατον τομίδιον.

Διά τούς μή συνδρομητής τής «ΦΥΣΕΩΣ» ή τι
μή τοΰ Ημερολογίου ωρίσθη εΐς φρ. 2.

Ή Λ«ν6υνβ»ς

Έκ τοϋ τυπογραφείου τών καταστημάτων Ά. Κωνσταντινίδου 4897.


