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Ο ΜΕΛΑΣ ΗΛΙΟΣ

Έν μια τών φαντασιωδεστέρων αύτοΰ φαντασιών ό 
Βίκτωρ Ούγγώ έφάντάσθη·άστέρα,έξ ο·υ απορρέει σκό
τος, δπως άπό τοΰ ήλιου απορρέει τό λαμπρόν φώς 
τής ήμέρας, ώς τις είπεν : -

Έεΐ, πέραν της ζωής, τής πνοής καί τού θορύβου 
Κακός μαύρος ήλιος άποδίδει τό Οκότος. ,

Ή σύλληψις αύτη, ήτις έφάνη καθεύδουσα έν τώ 
κρατεί τής ποιήσεως, έπιβάλλεται νά είσέλθμ έν ταΐς 
σοβαραϊς έπιστημονικαϊς συζητήσεσι, διότι εσχάτως 
σοφός τις άμερικανός, ό κ. Franke Woodward, Ιρριφε 
τήν ιδέαν, δη τδ φωτίζον φως δέν απορρέει έκ τοΰ 
ήλιου, ώς άντιλαμβανόμεθα αύτοΰ έντεΰθεν.

Άλλ’ όμιλήσωμεν σα^ώς· δ κ. Woodward δέν λέ
γει, δτι ό ήλιος είναι μέλας· καί άν φρονη ούτως, ή 
θεωρία τον δέν διετνπώθη αρκούντως, ούτε έπεβε- 
βαιώθη ύπό τών πραγμάτων, ΐναπαραδεχθώμεν, δτι τό 
άστρον τής ήμέρας,οπερ διατηρεί τούς άγρούς μας καί 
ζωογονεί τήν φύσιν, δέν φωτίζεται άφ’ έαυτοδ.Άλλως 
τε δέον νά είναι τις πολύ βέβαιος περί τής θεωρίας 
του, ΐνα άποφανθή, δη έν μεσημβρινή ώ^α, μή υπάρ
χοντας νέφους έν τώ ούρανώ, ό ήλιος οέν λάμπει έν 
τώ διαστήμαη.

Έν τούτοις, αί διδόμενοι παρά τοΰ κ. Woodward 
έξηγήσεις, άπορρέουσαι έκ σειράς πειραμάτων δέν ύπο- 
λείπουσιν Αμφιβολίαν, δτι αί έκπεμπόμεναι ύπό τοΰ 
ήλιου άκτΐνες εΐσί φωτεινοί. — Δέν είναι ανάγκη νά 
είναι, ίδον ή ούσία καί αύτό άποδεικνύει. Τουναντίον 
δέ, άπολύτως άπαραίτητον είναι νά ένέχωσι τάς ιδι
αιτέρας ΐδιοτή,τας τών άκτίνων X τοΰ Ρέντκεν, ΐνα 
φθάσωσι μέχρις ήμών. Έν ένί λόγω, αί περίφημοι άκτϊ- 
νες τοΰ Ρέντκεν, περί ών τοσοϋτον λόγος γίνεται άπό 
δύο έτών, διεκδικοΰσι τήν πρωτεύουσαν ενέργειαν έν 
τή παραγωγμ τουφωτός έπί τής έπιφανείας τής γής.

Ό κ._ Woodward στηρίζει τήν θιωρίαν του έηί τών 
έξης πειραμάτων : Λαμβάιει μεγάλην ύάλινον σφαί
ραν, έν η αφοί σχηματίση τό κενόν, διά τής άφατρέ- 
σεως τοΰ άτμοσφαιρΐκοΰ άέρος, καλύπτει έντελώς αύ
τήν διά μέλανος χάρτου, είς .τρόπον ώστε νά έπέλθμ 
έντελώς σκότος έν τώ έσωτερικφ αύτής. Τούτου δέ 
γενομένου, άφαιρεΐ μικρόν στρογγύλον μέρος τοΰ μέ
λανος χάρτου άπό τά δύο άκρα, της αύτής διαμέτρου, 
καί διαι^ερά φωτεινήν άκτΐνα έν τω έσωτερικφ τής ύε- 
λίνης σφαίρας.

Εύκόλως πείθεται τις, άφαιροΰντες διά τής προστρι
βής τοΰ δνυχος, ολίγον έκ τοΰ περιβάλλοντος τήν 
σφαίραν χάρτου καί παρατηροΰντες ένδον, δη ή άκτίς 
μόλις διακρίνεται. Τοΰτο είναι ήδη γνωστόν ήμϊν. Τό 
φώς δέν είναι άφ’ έαυτοΰ όρατόν, γίνεται δέ τοιοΰτον 
μόνον, όπόταν άπτεται ύλικών αντικειμένων. Δέν βλέ- 
πομεν ακτίνα τινά τοΰ ήλιου ή όπόταν αύτη φωτίζη 
τά έν τω άέρι αίωρούμενα μόρια. Δέν διακρίνομεν τήν 
άπό τοΰ Ήλιου είς τήν Σελήνην πορευομένην φωτει
νήν ακτίνα, άλλ’ άποδεχόμεθα τήν ΰπαρξιν τής άκτϊ- 
νος ταύτης διά τοΰ φαινομένου φωτισμού τής Σελή
νης. 'Οπως συμβαίνει έν τώ ύπάρχοντι κενφ τής ύα- 
λίνης σφαίρας, οΰτω καί ή φωτεινή άκτίς, μή προσ- 
βάλλουσα ούδέν στερεόν ή ύγρόν διάμεσον, δέν δύνα- 
ται νά έπηρεάση τούς δφθαλμούς μας καί γίνη ήμϊν 
όρατή.

Είναι άπόδειξις αύταπόδεικτος καί. εύκόλως νοού
μενη.

Άλλά—καί ένταΰθα έγκειται τό σπουδαιότερον μέ·. 
ρος τοΰ ζητήματος — έάν παρατηρήσωμεν τήν άκτΐνα 
μειά τήν έξοδον αύτής έκ τής σφαίρας, παρατηροΰ- 
μεν όφθαλμοφανώς, δτι ή φωτεινή έντασίς.της πολύ 
ήλαττώθη· Τοΰτο δέ δέν προέρχεται έκ τής άπό τής 
ύέλου δταβάσεώς της, διότι ή έλαττωσις τής έντάσεως 
αύξάνει, έφ’ δσον τό κενόν καθίσταται τελειότερον έν
δον. Δέον έπομένως νά συμπεράνη τις, δτι έάν τό κε
νόν ήτο απόλυτον έν τω έσωτερικώ τής σφαίρας, ή
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φωτεινή άκύς δέν θά Αδύνατο νά τό διαπερόση καί δή 
δέν θά κατώρθον νά φθίση μέχρι τής δεντέράς οπής.

Τούντεύθεν έξηγεΐται, διατί τό σΰνηθες φώς δέν δύ
ναται νά φθάση μέχρις ήμών άπό τοϋ Ήλιον, άφοϋ 
δέν δύναται νά διέλθη τάς χωριζούσας Αμάς άπό έκεί- 
νου Αποστάσεις· και αποστάσεις, ένθα ύποτίθεται, δτι 
ύπάρχει «αιθήρ» δπως και έν τμ σφαίρα, ένδον τής 

. όποίας έσχηματίσαμεν τό κενόν. ' '
Ήδη έπανέλθωμεν είς τήν σφαίραν μας καί έξοκο- 

λονθήσωμεν τό πείραμα τοΰ κ. Woodward, άντικαθι- 
στώντες τήν.φοράν ταντη,ν τήν άπό τοϋ Ήλιον α’πορ- 
ρέονσαν φωτεινήν ακτίνα, διά τής άκτϊνος τής ηλε
κτρικής σφαίρας τοΰ Crookes, έξ ής, ώς γνωριζομεν 
ήδη, παράγονται αί ακτίνες X, δτε βεβαιούμεθα πλέον 
δτι ή άκτίς διαπερα τήν σφαίραν, χωρίς ούδέν ν’ άπο- 
λέσμ έκ τής έντάσεως της.

Τά φαινόμενα ταΰτα φαίνονται έπιρρωννοντα τήν 
όφειλομένην είς τόν άμερίκανόν Tesla ίδέαν, περί τον 
σχηματισμού τών άκτίνων X, άλλά δέν θ’ άπασχολη- 
θώμεν περί τούτου ήδη ένταΰθα, διότι τό θέμα ήμών 
όρίζει τήν μελέτην τών έξαγομένων συμπερασμάτων έκ 
τών πειραμάτων τοΰ σοφού άμερικανοϋ κ. Woodward.

Κατά τόν φυσιοδίφην τούτον, αί άπό τού Ήλίου 
έκπεμπόμεναι φωτεινοί άκτίνες έν τφ δίαστήμαιι είσίν 
άνάλογοι πρός τάς ύπό τών σφαιρών τού Crookes έν 
ειδει άκτίνων άπορρεούσας. Αί άκιίνες τοΰ Ήλιου έν 
συναντήσει αύτών μετά τής άτμοσφαίρας μας θλών 

. ται, άποκαθίστάνται φωτεινοί καί μεταβάλλονται εΐς 
τοιούτον φώς, οϊον οί όφθολμοί μας εΐθισαν νά όρώ- 
σιν. Συνεπεία δέ τής ένεργείας καί μεταβολής των 
ταύτης, αί άπό τού Ήλιου άπορρέουσαι ακτίνες αϋται 
έγκαταλείπουσιν έν τή άτμοσφαίρα μας τήν θερμότητα 
καί τόν ήλεκτρισμόν.

Παρατηρήσατε, δη αί άκτίνες X είσϊ πολύ ολίγον 
φωτεινοί, δτι ούδέν έν τμ ύποθέσει τού Woodward άφί- 
νει αμφιβολίαν, δτι αί ύπό τοΰ Ήλίου έκπεμπόμεναι 
είσί φωτεινότεροι τών ύπό τής σφαίρας του Crookes 
έκπεμπομένων, καί θ’ άναγνωρίσητε, δτι ό μέλας Ή
λιος τού Βίκτωρος Ούγγώ είναι σχεδόν πραγματικό- 
της, μέ τήν διαφοράν ταύτην μόνον έν τούτοις, δτι 
άντί ν’ άκτινοβολή την νύκτα, Ακτινοβολεί εΐς τό λάμ- 
πον φως τής ήμέρας·

Έν τοιαύτμ περιπτώσει, ό Ήλιος φαίνεται ήμΐν φω
τεινός, διότι αί άκτίνες αύτοϋ μετασχηματίζονται πρό 
τού προσβάλωσι τους όφθαλμούς μας. Ό Ήλιος λοι
πόν ούδέν άλλο είναι ή μεγάλη σφαίρα Crookes, έκ- 
πέμπουσα καθοδικός άκτίνας.

Ή αποδοχή τής ιδέας ταύιης είναι τολμηρά. Ήθελε 
δ’ είσθαι φυσικώτερον ίσως νά παραδεχθή τις, δτι καί 
αί ήλεκτρικαί ακτίνες καί αί φωτεινοί έκπορεύονται 
όμού άπό .τού Ήλίου καί δτι αί μέν πρδται βοηθούσι 
τάς δεύτερος νά προσπελάζωσι τάς αποστάσεις τού 
άστρωου κενού, δπερ δέν θά ήδύναντο μόναι νά πρά- 
ξωσιν. Έν τούτοις ήμείς δέν θ’ άναλάβωμεν νά λύσω- 
μεν τό σοβορόν τούτο πρόβλημα, άρμοδιώτεροι δέ ή
μών άλλοι ίσως κατατρίφωσι ολόκληρον τήν ζωήν των 
είς τό ζήτημα τούτο.

Έκ τής έξετάσεως τού προβλήματος τούτου δέον έν 
τούτοις νά καρποθώμεν τήν ευκαιρίαν τού χαρακτήρος 
τής έπιστήμης, οστις απλώς καί περιστατικώς διά τής 
λογικής τών φαινομένων, άνατρέπει άρδην άπάσας τάς 
μέχρι τοϋδε σχηματισθείσας ιδέας μας καί μας έπι- 
βάλλει άφ’ έτέρου νά συλλάβωμεν νέας, άς ή μάλλον 
ιδιότροπος φαντασία δέν ήθελεν έξεύρει.

Έάν ό φωτίζων ήμας Ήλιος είναι μέλας ή άκριβέ- 
στερον,έάν δέν λάμπει έν τώ ούρανω, είναι περίστασις 
νά εΐπ^ τις, δτι «ούδέποτε άλλοτε, άφ’ ής έποχής ό 

κόσμος έγένετο κόσμος, μας εφεραν εΐς θέσιν νά έκ- 
λάβωμεν τό λευκόν διά μέλαν».

( Εκ rov γα-ΙΛιχοΰ) . Φ. Π.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Συνεχεία καί τέλος*  15« προηγούμενου ψύλλον)

Καί ιδού είσερχόμεθα εΐς τό ζήτημα τής.μετενσαρκώ- 
σεως. Παραλογισμός, λέγουσιν. Άλλά διατί παρκλογισμός ; 
Μητοι μάλλον έκτακτον είναι, τό νχ γεννηθώ τις δίς αντί, 
άπαξ) Άλλά, έπαναρωτώσι, πρός τί ή έπάνοδος αύτη έδώ 
κάτω ; Ινα μεγαλύνη τις άπλούστατά, ίνα ανάπτυξη τό 
ήθικον αέτοΰ δν, ίνα έξαγνίση ωσαύτως καί επανόρθωση.τό 
Ανόμημα είς 5 περιέπεσεν. Ή θέσις τοΰ οφειλέτου άναμφι- 
βόλως δέν είνε ζηλωτή’ άλλά τίς πταίει Διατί δε νά μεμ
ψιμοιρώ τις, όπόταν ύφίσταται τ.όν νόμον τής δικαιοσύνης, - 
τόν Αείποτε μετριαζόμενου διά τής Αγάπης, ή’τις Αγάπη 
τόν θέτει εις τάς άς αυτός ούτος έστερξε συνθήζας, όπως ' 
έξαγνιση έν έγκληματικόν παρελθόν ; Τό έξανίστασθαι είς 
ούδέν συντελεί. Εΐς τδν ήθοιδν ορίζοντα· δέν ύπάρχουσιν 
ούτε προνόμια, ούτε παράβλεψις.’Οφείλει έκαστος, διά προ
σωπικών προσπαθειών, ν’ άνυψωθη βαθμηδόν εΐς τά αγνά 
καί αιθέρια ύψη, ένθα άγνςοΰσι τούς πειρασμούς τής ύπε- 
ρηφανίας, τοΰ έγωίσμοΰ, τής ήδυπαθείας. Πορεία Ανάντης, 
επίμοχθος, μακρά, άλλ’Απαραίτητος· πορεία μεμιγμένη 
μετά πολλών πτώσεων και διαδοχικών άνορθώσεων, οδη
γούσα ήμΑςβήμα πρός βήμα μακρύτερα, καί προοεγγίζουσα 
ήμδς, έκ ζωής εις ζωήν, πρός τό έπαγγελθέν ιδεώδες.

Ούτω προβαίνει ή φύσις εις όλα της τά έργα, άνυψουμένη 
δηλ. κατά βαθμίδας άνεπαισθήτους. Από τό άπλοΰν κύτ- 
ταρον προς τούς μάλλον συνθέτους όργανισμούς, άπό τοΰ 
ασχημάτιστου πρωτοπλάσματος πρός τό θαυμάσιον δν, τόν 
άνθρωπον. °Ό,·τι δέ Αληθεύει έν τφ φυσικφ,. άληθεύ« επί
σης καί έν τφ ήθικφ. Παρατηροΰμεν πάντοτε τήν αυτήν 
βραδεΐαν πρόοδον'.

Ανεξαρτήτως λοιπόν παντός άλλου λόγου, άρκεϊ, ώς 
φαίνεται, αύτή μόνη ή πιστοποίησις, ίνα συμπεράνωμεν τήν 
ανάγκην τών διαδοχικών υπάρξεων τών ψυχών, αίτινες, 
καθό Ατελείς, . όφείλουσι νά τελειοποιώντας δέν δύνανται 
δέ να έπιτύχωσι τοΰ τοιούτου ή διά τής συνεχούς εργασίας 

• ήτις θά διαρκέση τόσφ μάλλον, οσφ μάλλον άκόλαστος δια- 
τελεϊ ή μανιώδης.

Ναι, αί ψυχαί έξελίσσονται ώς τά σώματα. Τό σφάλμα 
πολλών σοφών είνε τό πιστεύειν ότι ή φυσική έξέλιξις έπαρ
χε? εΐς εαυτήν καί τό έκλαμόάνειν τήν διανοητικήν καί 
ήθικήν άνάπτυξιν, ήτις τήν συνοδεύει, ώς συνέπειαν, άντί 
νά Γδη έν τ$ί άναπτύξει ταύτη, έν αίτιον, τό αίτιον Ακρι
βώς, τής οργανικής προόδου, ήν μόνον λαμβάνουσιν ύπ’ δψει. 
“Α ! όπόσον ό Πλάτων, όπόσον ό Ουμφρυ Δάβυ, όπόσον 
τόσα άλλα άνώτερα πνεύματα δι.ατελοϋσι πλησιέστερον είς 
την άλήθειαν ! Όπόταν δηλ. βεβαιώσιν, ότι αι έπανερχό- 
μεναι είνε αί αύταί πνευματικαί ούσίαι, αίτινες διά τών 
Επανειλημμένων μόχθων και τής διη^εκώς έπαναλαμβανο- 
μενης και βελτιουμένης πείρας καί άσκήσεως, έπιτελοΰσι 
μικρόν κατά μικρόν τήν πρόοδον, δι*  ήν δικαίως σεμνυνό- 
μεθα καί ήν έκάστοτε ποθοϋμεν μάλλον πλήρη·

Δι’ αύτοΟ τοΟ μέσου, κατά τόν Πλάτωνα, σώζεται ό 
άνθρωπος καί προσέρχεται είς τό φώς καί τήν ύπερτάτην 
ευδαιμονίαν,Αν πάσα ψυχή Ιφίεται, καί ήτις δέν είνε ή ψευ
δευλαβής, καί άπρακτοΰσα θεωρητική μελέτη κκί δψωσις 
τής ψυχής πρός τά θεϊα (contemplation), ήν ένιοι τών τής 
’Εκκλησίας φαντάζονται καί έλπίζουσι. Πάν 0,τι ζ·η έργά- 
ζεται, ή δ’ εργασία αύξάνει Αναλόγως τής προαγωγής τών 
δντων.

Και όμως έτεροι θέλουν νά φρονώσιν, ότι δτε ή διάνοια 

φωτίζεται διά νέων λάμψεων, δτε ή συνείδησής αίρεται είς 
τήν Αληθή εύχαρ'στησιν διά τής θριαμβευτικώς ύποστάσης 
δοκιμασίας, οτε ή καρδία εξευγενίζεται καί λύεται τών δε
σμών διά συναισθήματος μάλλον έντόνου παί μάλλον παγ
κοσμίου Αγάπης, δτε εΐσερχόμεθα είς πλήρη κατοχήν όλων 
τών διανοητικών δυνάμεων μας ναί όλης τής δράσεώς μας, 
θέλουσι, λέγω, νά παύσωμεν ευθύς τότε πάσαν δράσιν καί 
ένέργειαν. Όχι' πολλφ προτιμητέα είνε ή ένεργός ζωή, ή 
καθιστώσα ημάς, έν τίί αΐωνιότητι, συνεργούς τ§ θείφ 
πρός σωτηρίαν απάντων, διά τής γνώσεως τής άληθείας 
καί τής άσκήσεως τής Αγάπης·

Έν τφ άλλφ κόσμω, ούτως έννοουμένφ, ή θλίψις δχει 
βεβαίως τδ μέρος της όπως και ένταΰθα· Οί πλεϊστοι δηλ· 
τών θνησκόντων έν τ$ ζωή τοΰ σώματος, συναποκομίζουσι 
καί έκεϊσε τό ηθικόν κακόν ή τάς άτελείας τής ψυχής των. 
Άλλ’ έσται τοΰτο αιώνιον ; Ό Πλάτων φαίνεται άποδε 
χόμενος τό τοιοΰτο διά .τινα μόνον άποτρόπαία έγκλήματα 
άτινα, έν τφ συστήματί του, είνε τά κατά τοΰ Αγίου Πνεύ
ματος ασύγγνωστα άνομηματα.

«Τούς ενεκα τοΰ μεγέθους τών παραπτωμάτων αυτών, 
λέγει, καταττάντας άνιάτου;, καθό διαπράξαντας μεγάλα 
και πολλά άνοσιουργήματα, φόνους παρανόμους ή ετερα 
παρόμοια κακουργήματα, αυτού; άφοΰ τούς δικάση τδ Εΐ- 
μαρμένον, τούς κατακρημνίζει είς τδν Τάρταρον, έξ ού ουδέ
ποτε εξέρχονται»·

Άλλ’ αί περιπτώσεις αύται είνε λίαν έξαιρετικαί· Διά 
τούς άλλους ή άπλώς πρόσκαιρος δεινοπάθεια λαμβάνει 
τέλος θάττον ή βράδιον, ότότε τά θύματα τών κακουργη
μάτων αύτών, παρακελευόμενα συγκατατίθενται εν τελεί 
νά συγχώρή’ωσι, καί όπόταν. αυτοί οί ένοχοι μετά μεταμέ
λειας καί τύψεως τοΰ συνειδότος μεταστραφώσι, έπιστρα· 
φώσι δηλ. έλευθέρως καί άποφασιστικώς πρδς τό άγαθόν, 
είτε έξ οΐιείας βουλήσεως, είτε έξ ευλογητής παρορμήσεως 
τών συμβούλων καί βοηθών αύτών δαιμόνιων.

Οί Ήροφάνται έν τή άρχαιότητι έδίδασκον είς τούς μυ· 
στας, βτι ύπάρχουτιν έν τφ *̂δει  ποιναί διά τούς πατρα
λοίας καί δι’ έτερα έγκλήμκτα ύπερμεγέθη’ ότι Sv ό εγκλη
ματίας έπανήρχιζδ νέαν ζωήν, θά ΰφίστατο έν ταύτη τήν 
ποινήν, τοΰ φυσικου νόμου, ήτοι τήν τοΰ Αντιποίνου, ύφιστα- 
μενος τό αύτδ κακούργημα, δπερ εΐς. άλλον διέπραξε, και 
θνήσκων διά τοϋ ίδιου είδους τοΰ θανάτου. *Άν  τις δηλ. 
έφόνευσε τδ» πατέρα του, θά φονεΰθή έν άλλη μεταγενε- 
στέρμ ζωη παρά τών ιδίων του υιών άν έφόνευσε τήν μη
τέρα του, θ’ άναγεννηθή έν μορφή καί σώματι γυνάικόςκαί 
θά στερηθή σής ζωής παρ’ ίκείνων,οίτινες τήν έλαβον παρ’ 
αύτής· «Άλλη έξιλέωσις δεν ύπάρχει, λέγει ό Πλάτων, διά 
τό χυθέν 'αίμα τών συγγενών, ό δέ ρύπος δέν δύναται νά 
έξαλειφθή, μέχρις ή ψυχη τοΰ ένοχου ύποστή τό άντί- 
ποινον τοΰ διαπραχθέντος φόνου καί κατευνάση ουτω τήν 
οργήν τής συγγενείας.»

Άλλως τε νομίζω, ότι δέν πρέπει νά έκλάβωμεν κατά 
γράμμα ό,τι ό Πλάτων λέγει ένταΰθα καί β,τι μετ’ αύτόν 
έπανέλαβε σχεδόν αύτολεξεί ό Άλλάν Καρδέκ, άλλ’ ότι ή 
δικαιοσύνη άπαιτεϊ βεβαίως, ϊνα είς έκαστον άποδοθη είτε 
εΐς -ποινήν είτε είς ευτυχίαν τό άνάλογον τοΰ παρ' αύτοϋ 
πραχθέντος καλοΰ ή κακοΰ.

Άν ό Πλάτων όρίζη λεπτομερώς τό μέλλον τοΰ είς νέαν 
ζωήν επανερχόμενου ένοχου, δέν είνε ήττον κατηγορηματι
κός ομίλων περί τοϋ έν τφ '.Αδει επιφυλαγμένου μέλλοντος 
τών ενόχων. Υπάρχει τελεία ίσότης μεταξύ τής ποινής τών 
πονηρών και τής μακαριότητος τών αγαθών: «Αί ψυχαί τι- 
μωροΰνται δεκαπλασίως δ’ έκαστον άδίκημα διαπραχθέν 
έν τ^ ζω?’ ή διάρκεια έκάστης ποινής εΐνε εκατόν έτών, 
διάρκεια φυσική τοϋ άνθρωπίνου βίου, ίνα ή τιμωρία κατα- 
στη ά«ίποτε δεκαπλασία δι’ έκαστον έγκλημα. Οί ρυπαν- 
θέντες άρα διά πολλών φόνων, οί προδώσαντες τδ έθνος ή 
στρατιάς, (ύποβαλόντες αύτάς είς δουλείαν), ή δι’ άλλου 
παρομοίου ανοσιουργήματος έγκληματήσαντες, βασανίζον

ται 'δεκαπλασίως δι’ βκαστον αύτών τών εγκλημάτων. 
"Οσοι άπεναντίας έπετέλεσαν άγαθοεργίας, διετέλεσαν 
όσιοι, ενάρετοι, λαμβάνουσι έν τίί ίδίφ άναλογία τήν άμο;.- 
βήν τών άγαθών πράξεών των. Ύπάρχουσιν έτι άμοιβαί 
μείζονες διά τούς τιμήταντας τούς θεούς και σεβασθέντας 
τούς γονείς, τιμωρίαι δ’ έκτακτοι διά τούς άσεβίΐς, τούς 
πατραλοίας, τούς δι’ ώπλισμένης χειρός άνθρωποκτόνους».

*
* *

Τό υπεύθυνον τών πράξεών μας έπάγεται τό αυτεξού
σιον· τό δέ αύτεξ'ούσιον, κατά τδν Πλάτωνα, ύφίσταται 
τόσφ ε’ν τί) έπιγείφ ζω») οσφ καί ε’ν rff εκλογή αύτής 
τής ζωής·· Ό άνθρωπος δέν ρίπτεται τυχέως έπι τής σφαί
ρας ύπό τίνος ίδιοτρόπου-δντος, άλλ’αύτδς ό ’διος εκλέγει 
τήν κοινωνικήν τάξιν, έν η θά γεννηθη. Όθεν δέον έκτοτε 
νά φροντίζη περί τής έκλογής τοΰ μέρους, δπερ θά άποφα- 
σίση νά έκλέξη. Δίον νά φροντίζη περί τοΰ χρησίμου μόνον 
αύτφ, περί εκείνου δηλ. οπερ θά ί) αρμόδιον νά καταστήση 
τήν ψυχή7 μάλλον ένάρετον. Τό δε μάλλον ποθητόν διά 
τδν Πλάτωνα, τό μάλλον ουσιώδες εΐνε πάντοτε τό άγαθόν, 
εΐνε πάντοτε ή άρετή-

Δέν θά όμιλήσωμεν περί τής μετεμψυχώσεως, τής μετα- 
ναστεύσεως δηλ. τής άνθρωπίνης ψυχής είς σώμα ζώου. 
Ό,τι ό Πλάτων λέγει περί αύτοϋ τοΰ άντικειμένου, δέον,. 
νομίζω, νά έκληφθή μεταφορικώς. Ταΰτα εΐνε άπλά σύμ
βολα, χρησιμεύοντα είς τό νά καταστήσωσιν ήθικάς τινας 
άληθείας μάλλον εύληπτους, καί νά 'έμπνεύσωσι φόβον σω
τήριον είς τούς ένόχους. Ό άνθρωπος δέν άναγεννάται πί
θηκος ή ψιττακός. Δέν παλινδρομεί τις τάς βαθμίδας τής 
κλίμακος τών δντων, άς άπαξ άνήλθε.

Ό Πλάτων παραδέχεται άφ’έτέρου τα αυτεξούσιον μέ
χρι καί αύτών τών ζώων, άναφορικώς τής ®ίς Ανθρώπινον 
ζωήν Αναγεννήσεως των. Άλλως τε, μέ τήν προοδευτικήν 
έξέλιξιν καί τάς έπισιημονικάς ιδέας τής σήμερον, είς ού
δέν προσκρούει ή προοδευτική αύτη άνοδος. Μήτοι δέν ώ- 
ρισαν τδν κΰνα υποψήφιον διά τήν Ανθρωπότητα ;

Όπως ποτ’ άν περί τής ίδιας ταύτης ίδέας, έναπομέ- 
νει τδ συμπέρασμα 0Tt ό άνθρωπος Αφικνεϊται είς την μα
καριότητα, διά τής τελειότητος έν μέσφ σειράς Απροσδιο
ρίστων ύπάρξεων.

Τής θεωρίας ταύτης παραδεκτής γενομενης, πολλά σκο
τεινά Αληθώς διαφωτίζονται. Διατί δέ νά μεμψιμοιρώμεν, 
Αφοΰ ήμεϊς αύτοί έξελέξαμεν τήν ένεστώσαν κατάστασιν, 
τήν άλλως τε Αναπόδραστου κατά τό μάλλον καί ήττον έκ 
τών προγενεστέρων βίων μας ; Άν δέ ψυχκίτινες, άγγελοι 
Αγαθότητος και εθελοθυσίας, περιπλανώμεναι, ώς φαίνεται 
μεταξύ ήμών, ύφίστανται ένίοτε θλίψεις ΰπερβαινούσας 
πάντα λόγον, τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ότι τινές μέν αύ
τών των ψυχών ήθέλησαν νά δεινοπαθήσωσιν, ούτω, όπως 

. χρησιμεύσωσιν ώς παράδειγμα είς τούς μεμψιμοιροΰντας, 
τούς δίαμαρτυρουμένους, τούς βλασφημοϋντας έπι τ^ ελά
χιστη οδύνη, καί διδάξωσι τήν Ανθρωπότητα, τινές δέ 0πωΛ 
έξαγνίσωσι κακόν τι παρελθόν, άγνωστον ήμίν· Τδ περελθδν 
ποοεϊοιμάζει τδ παρόν, τοΰτο δέ έγκυμονεΐ τό μέλλον.

Έκ τούτου,· ή έπιβάλλουσα Ανάγκη τοΰ διαμάχεσθαι, 
άπό τής παιδικής ήλικίας καί καθ’ άπαντα τδν βίον, εναν
τίον διαφόρων ειδών κακίας. Πάν παράπτωμα, έγωισμός, 
φιλαργυρία, σκληρότης, ήδυπάθεια, παρανομία ισχύος εΐνε 
οίονεί σίδηροί δεσμοί συνδέοντες στερεώτερον τήν ψυχήν 
πρός τδ σώμα.
Καί όσω μάλλον ή ψυχή συνταυτίζεται ούτω μετά τοΰ τόσφ 
φυσικοϋ όργανισμοΰ, καταβιβαζομένη είς τήν στάθμην αύτοϋ 
τόσφ μάλλον θά δυσκόλευα ν’ Απαλλαγή τής περισφίγξεώς 
του, νά έπανέλθη εΐς έχυτήν, νά έπαναλάβη την άνιοΰσαν 
πτή^ν, ήίτες είνε ό ,σκοπός και ό νόμος της·

Όλως άλλοία εΐνε ή θέσις έκείνου,οστις έπιμελεΐται εύθύς 
έξ Αρχής, πάσαις δυνάμεσι, νά δαμάση τήν όιησίν του, νά 
έπιβάλη σιγήν είς τάς παραχόρδους κινήσεις τής καρδίας
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καί -τών αισθήσεων του· έκείνου δττις, Αποφεύγων π2ν ψευ
δός, πάσαν υποκρισίαν ή διπροσωπίαν, πάντα έγω’ίσμόν, 
πάσαν νοσηράν φιλοδοξίαν, ζή διά την Αλήθειαν και τδ α
γαθόν, συσφίγγων όσημέραι τού; δεσμού; τού; έννοΰντας την 
ψυχήν του πρός τά έπουράνια. Διά τών καρτερικών και δι
ηνεκών προσπαθειών του, άνυψουται βαθμηδόν έκ τών Ακα
θάρτων βαράθρων, ένθα τδ άνθρώπινον ον ευρηται βυθισμε 
νον έξ ύπαρχος, πρδς χώρας μάλλον αιθέριους, πρδς αυτό τδ 
θεϊον ιδανικόν, ουτινος είς σπινθήρ τούλάχιστον εδρηται έν 
εκάστφ ήμών. Ουτω θά πραγματώσωμεν ευθύς έντεΰθεν την 
ίεράν αρμονίαν, την ισορροπίαν δηλ. μεταξύ τοΰ λογικοΰ κκί 
της καρδίας, διά τής' έπιστήμης, καί τής Αρετής. Αύτη ή 
Αρμονία, σύνθεσις παντός ΑγαθοΟ, είνε ή σοφία, θυγάτηρ 
τοΰ θεοΰ. .·

’Επέρχεται είτα ο’ θάνατος. ”Οχΐ δέ μο'νον οδτος δέν είνε 
ό βασιλεύς τών εκφοβισμών, Απεναντίας είνε φίλος μεσάζων 
ειρήνης καί μακαριότητος. Τδν χαιρετώμεν μετά τής άνευ 
οδυρμών γαλήνης τοΰ Σωκράτους, οστις κατά την στιγμήν 
μάλιστα, καθ’ ήν έπινε τδ κώνειον, συνδιελέγετο Αταράχως 
καί Ανεπιδεικτιιώς, μετά τών Αγαπητών μαθητών, περί 
τών ύψηλοτέρων ζητημάτων, τών μάλλον ενδιαφερόντων 
τοΐς άνθρώποις, έξετάζων μετ’ αυτών, κατ’ έκείνην την ΰ- 
περτάτην στιγμήν, τούς λόγους δι’ ους δέον νά πιστεύω- 
μεν εις τδ βέλτιστον μέλλον τής ψυχής. Είχε τήν προό- 
ρασιν τόσο) σαφή, τόσω διαυγή, ήτο το'σφ βέβαιος, δτι δέν 
ήθελεν άποθάνει δλος, ώστε παρηγορεϊ έίιεΐνος, τδ Αθώον ί 
θΰμα τών σοφιστών καί ένδαρρύνει τούς άκροατάς είς τήν 
ήν είχε πίστιν. Άφοΰ δ’ έπέρανε τδν προορισμόν του, κοιμά
ται ήσύχως, παρουσιάζων διά τοΰ θανάτου, ούχ ήττον ·.?, 
διά τοΰ βίου του, παράδειγμα Αξιομίμητου, έκεΐνος «ό καλ
λίτερος, ο' δικαιότερος, ό σοφότερος τών ανθρώπων».

Καί διατί νά έφοβεϊτο τδν θάνατον ; Μήτοι δέν ήτο πε 
πεισμένος, ότι όπόταν ή ψυχή άποσύρεται αγνή, χωρίς νά 
διατήρησή τι έκ τοΰ σώματος, ώς ήτο ή ίδια του ψυχή, ά 
κατά τδν βίον μή έχουσα αύτοπροκιρέτως συγκοινωίαν μετά . 
τοΰ σώματός του, άλλ’απεναντίας, άποφεύγουσα αύτό, καί 
έν έ*υτή  περισυλλεγομένη καί μελετώσα Αείποτε, δηλ. φι
λοσοφούσα και μανθάνουσα όντως ν’ άποθνήσκγ, δέν ητ'ο 
λέγω, πεπεισμένος οτι όπόταν η ψυχή άποσύρεται, έν τοι- 
αύτή καταστάσει, πορεύεται πρδς δν 5μοιον, θειον, άθάνα 
Τον, πλήρες σοφίας, παρ’ ω άπολαύει μακάριότητος, απηλ- 
λαγμένη τών παραπτωμάτων τής άμαθείας, τών τρόμων, 
τών τυραννικών ερώτων καί παντός άλλου κακοί!, προσκε- 
κολλημένου τή άνθρωπίνη φύσει καί ώς λέγουσιν οί μΰσται 
διανύει τήν αιωνιότητα μετά τών θεών ; Δ. .

•- ------------------- - ------
0 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΤΓΠΟΣ

Ή νεωτέρα εφειϊις

Έδημοσιευθη πρό τίνος, έν Αμερική, περίεργός τις δια
τριβή τών διαστάσεων τών χαρακτηριστικών τοΰ γυναικείου 
τύπου, σύμφωνοι; τοΐς κανόσι τής ύπερωκεανείου αισθητικής. 
Εσχάτως δέ ή έγκριτος γαλλική έφημερίς «Figaro» άπο- 
κρούουσα τδ βάσιμον τών διατυπώσεων τούτων, Αναφέρει 
σχετικά τινα περί τοΟ ζητήματος τούτου, ών τήν άναγραφήν 
Αναδημοσιεύομεν κκί ημείς έν μεταφράσει διά τε τδ περίερ
γον αυτής καί πρωτότυπον.

«Γνωρίζομεν τούς όρισθέντας κανόνας τών διαστάσεων τοΰ 
Ανθρωπίνου σώματος, ύπδ τών Ανέκαθεν έπικρατησάντων 
.διαφόρων τύπων, οίον τοΰ αίγυπτιακοΐί καί τοΰ ελληνικού, 
ώς καί τοΰ τύπου τοΰ Λεονάρδου de Vinci διάσημου ζωγρά
φου Τής φλωρεντιανής σχολής καί εκείνου τοΰ Canova πα- 
τρός τής γλυπτικής ίν τοΐς νεωτέροις κτλ.

«Ό λεονάρδος de Vinci ύπελόγιζεν όκτώ κεφαλάς έν τφ 
υψει τοΰ σώματος," ό δέ Κανόβας ύπελόγιζεν έννέα. Άλλά 
τί σημαίνει τοΰτο ;

«Έπλασαν Αριστουργήματα παντός είδους και άπεδείχθη, 
οτι ό τύπος δέν είναι έν τή αισθητική ό Ανώτερος λόγο;·

«*Ο,τι  ιδίως ενδιαφέρει, είναι ή-κυριαρχούσα ώραιότης καί 
ή μεταβαλλομένη μορφή κατά τάς έποχάς καί τάς χώρας, 
διότι ύπάρχουσι τύποι τοΰ συρμοΰ και γενικαί ώρκιότητες 
έποχών, δπως ύπάρχουσιν είδικαί .ώραιότητες είς τινα αέρη-

«Ποΰ εύρίσκονται οί ωραιότεροι γυναικείοι τύποι; έρω.τά 
είτα τό «Figaro». Έζητήσαμεν πληροφορίας σχετικάς παρά 
τών ζωγράφων καί τών γλυπτών, λέγει, Αλλά, αί έκτιμή- 
σεις αύτών ποικίλλουσι τόσον, όσον Αδυνατεί τις' νά τάς 
περιγράψή. Άλλος προτιμΑ τδν τύπον τής Βιέννης, άλλος 
τής Νέας Ύόρκης, άλλος τής Ρώμης, άλλος τών Πκρι- 
σίων, κτλ.

«Κομψός τύπος είναι συνήθης είς Παρισίους, άλλ’ ωραίος 
είναι σπανιώτερος. Ή Παρισινή, πρέπει νκ τδ ομολογήσω-' 
μεν, έχει βραχείας τάς κνήμας. Ό μακρύς θώραξ ύπήρξεν 
επί πολύν χρόνον σχεδόν πάντοτε τοΰ συρμοΰ, καί άπόδειξις 
τούτου οί αιχμηροί στηθόδεσμοι καί τά σκληρά περιθωρά- 
κια τών χρόνων τής ’Αναγεννήσεως καί τής βασιλείας Λου
δοβίκου τοΰ ΙΕ', οτε έπροτιμΑτο πάντοτε ή λεπτή καί μα- 
ιρά μέση, ή πλκτυκόρυφνς προτομή καί ό καλός προπεπλα- 
ιμένος λαιμός. Τά δέ ίσχία τούναντίον άνεπτύσσοντο κατά 
τδ δοκοΰν ύπό τάς κοφίνους, ποτέ μαλακώφ, καί ό γενικός 
τύπος έχαρακτηρίσθη έν Γαλλία ούτως είς τάς ύψηλάς τάξεις· 
Ή Παρισινή έχει τήν Ιδιότητα νά συλλαμβάν») τάς περι
στάσεις, νά ίσταται μεγαλοπρεπώς, νά έκπροσωπή τήν θεάν 
ή τήν μεγάλην Κυρίαν, τήν χωρικήν ή τήν φιλάρεσκου καί 
ίδίφ ταύτην. ·

Ή Παρισινή είναι καθ’ έαυτοΰ ΓΙομπαδούρ, δηλαδή ευ· 
χρους, Ανθηρά καί πολυτελής. Ουτω δέ χαρακτηρίζοντας 
αύτήν, δέν σκοπ'οΰμεν ποσώς νά τήν ύποβιβάσωμεν, διότι δέν 
περιγράφομεν τήν γυναίκα, άλλά τδ είδος, έκτο; δέ τούτου 
ή Κυρία ’ Πομπαδούρ δέν ήτο πνευματώδης γυνή καί προ
νομιούχος ; δέν έκέκιητο δέ μεγάλην επιρροήν καί δέν ήτο 
τόσον κακή ώς έλέχθη ; Οί κκ. Cabanel, Lefebvre καί Bou*  
guereau κναμφισβητήτ'ως ϊσχον τούς ωραιότερους γυναι
κείους τύπους, τού; έντελεστέρους ύπδ έποψιν. γυμνής καλ- ■ 
λον'ής και τοΰτο λέγομεν,χωρίς νά είσέλθωμεν έν τή συζητή
σει τών σχολών τής.ζωγραφικής.

«Έν τή γλυπτική έσχομεν θαυμάσιους τύπους μετά τών 
Badin, Dubois, Puech, Mercii, Saint Marceaus καί τόσων 
άλλων.

«Τά γυναικεία υποδείγματα τοΰ κ. Faiguiere έγένοντο 
αφορμή πολλών συζητήσεων, παρά, τήν ίξιδιασμένην τέχνην 

! τοΰ έργάτου αύτών, ό δέ κ. Dalon, βστις είναι έπίσης καλ
λιτέχνης. φαίνεται δίδων τήν προτίμησίν του είς τάς ολί
γον εύσάρκους γυναίκας, χωρίς νά φθάνρ έν τοσούτω μέχρι 
τής φλανδρικής αισθητικής τοΰ Rubens.

«Ό Rubens! Παρατηρήσατε τάς εικόνας τής έποχής 
καί θά ίδητε, οτι δλαι αί κομψαί γυναίκες τής βασιλείας 
Ερρίκου τοΰ Λ', καί Λουδοβίκου ΙΓ'. είχον ολίγον τον τύ
πον αύτόν. Ή Μαρία τών Μεδίκων καί Άννα ή Αυστριακή 
ήσαν παχεϊάι ώραιότητες. Καί δ τύπος οδτος έξακολουθεϊ 
Αλλά λεπτυνόμενος ολίγον, κατά τήν εποχήν Λουδοβίκου 
τοϋ ΙΔ'.

«Άλλά μήπως δέν παρατηρεϊται ωσαύτως, βτι κατά τόν 
καιρόν τής ’Αναγεννήσεως, άπασαι αί γυναϊκες είχον πλαιύ- 
μορφον μέτωπον, ώς καί κατά τδν μεσαίωνα, καί έθωρεΐτο 
τοΰτο ώς ώραιότης ;

«Ή νεωτέρα έφεσις θέλει μέτωπον ευθύ καί μέτριον, 
μ&λλον δέ μικρόν, λαιμόν εύθύν καί καλώς προσηρμωσμένον, 
Ακριβώς διά νά φέργ) περιδέραιου στενόν καί ύψηλόν, ώμους 
χυτούς, βραχίονας λεπτούς, μέσην λεπτήν, περιβαλλομένην 
εύκόλως μεταξύ τών δύο χειρών, Ισχία λίαν έξίτηλα καί 
Ανάστημα όλίγον Ανδρικόν, σχεδόν Ανδρόγυνου.

«Αυτή είναι ή μέλλουσα Εύα ;
«Θά έλεγε τις τοΰτο, βλέπων τόν Αμερικανικόν τύπον, 

τό άποτέλεσμα τοΰτο τών πολυαρίθμων διασταυρώσεων καί 

r

τής Ανατροφής τών Ασκήσεων, άτινες νυν τοσοϋτον προτι- | 
μώνται. Είναι κανών, τά πάντα Απεσκορακίσθησαν και κα- 
θιερώθη ή τάξις. Είσήλθομεν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν.

«Καλιτέχναι τινές διατείνονται,δτι τό αμερικανικόν ύπό- 
δειγμα, είναι ό έντελέστερος τύπος ύπό έποψϊν'άναλογίας 
καί υψους. Ή Βιεναία προτιμΑται διά τό γενικόν κκί αί 
καλείτεραι φωτογραφίαι προέρχονται έκ τής π.ωτευούσης 
τής Αυστρίας. Είς ’Ιταλός γλύπτης, 5ν ήρώτησα,.πόΰ εύρί
σκονται οί ωραιότεροι τύπος Απεκρίθη άνευ δισ'αγμοΰ. 
«Εις τάς Συρακούσας καί τήν νήσον Σόραν, παρά τό όρος 
Κασσϊνον.»

«Έχει καλώς, Αλλ’ έτεροι δίδουσι τήν προτίμησίν είς 
τάς Άρλεσιανάς, τόν άλλον αύτδν ελληνικόν τύπον, ή είς 
τάς ύπερτιβερείους Ρωμαίας καί άλλοι είσέτι θά έδιδον 
τήν προτίμησίν των είς τήν ολικήν τελειότητα.

«Προεΐπον, έτι οί διδόμενοι υπολογισμοί ύπό τής Αμερι
κανικής έφημερίδος είναι παράλογοι- Ή τελεία γυναικεία

Ο ΔΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΙ· ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝζΑΜΕΡΙΚΗ

Έπανειλημμ.ένως έγένοντο έν ’Αμερική δοκιμαί θανατι
κών εκτελέσεων έπί καταδίκων. Καί τά μέν αρχικά συμπε
ράσματα υπήρξαν ά-Λιχώς όδυνηρά διά τά θύματα, διότι ό 
θάνατος δέν έπήρχετο Ακαριαίος, διά δέ τήν επιστήμην καί 
τούς δράστας τής πρωτοβουλίας Ταύτης ημιτελή καί ούχί 
ικανοποιητικά, διότι τό ήλεκτρικόν ρεΰμα δέν ήτο έπαρκές 
καί έδέησε νά έπαναληφθή ή έκφόρτωσις ρεύματος έπί τοΰ 
σώματος τοΰ καταδίκου, διά νά τφ Αφαιρεθή ή ζωή, δτε 
ταρετηρήθη παρατεταμένη Αγωνία καί Αποτρόπαια συστολή 
καί διαστολή τών μυιών καί τών μελών τοΰ σώματος, προ
ξενούσα οίκτον, φόβον καί τρόμον τοίς παρισταμένοις.

‘θ' σκοπός τής Αντικαταστάσεως τής κεφαλικής ποινής 
διά τοΰ ήλεκτοικοΰ θανάτου, είναι ή Ακαριαία, Ανόδυνος 

καλλονή δέον νά έχρ τάς Ακολούθους διαστάσεις : 
Ανάστημα ί μέτρου καί 54 εως 56 εκατοστών. 
Περίμετρον τής μέσης 52 έως 62 εκατοστά. 
’Ισχία 92 ίως 107 ειατοστά.
Γαστροκνήμιον 31 εως 32 ]/2.
Γόμφον 19 έως 20 εκατοστά.
Καρτδν 14 έως 14 1/2.
Μήκος τοΰ ποδος 21 έως 22.
Καί μήκος τής χειρ:ς 16 1/2· 
θεωρείται ό τελειό τερ-.ς τύπος.
Ή γυνή άλλως τε δέον νά ήνκι ευκίνητος καί ζωηρά, 

εύχρους καί διαυγούς δέρματος, δσον καί ευφυής καί πολύ
λογος.

«Άλλ’ ούχ ήττον ή μορφή είναι τό πάν, διότι αυιη 
προσελκύει διότι φέρει τήν ζωήν, τήν χάριν καί τήνχαράν' 
καί διά τοΰτο ήμεΐς προτιμώμεν τήν Παρισινήν.»

«Figaro» 

καί ζλως αίφνιδίως Αφαίρεσις τής ζωής τών είς θάνατον κα
ταδικαζόμενων, δηλαδή ή Αντικατάστασις Αναγκαίου βαρ
βάρου ίθίμου διά νεωτερου τοιούτου, πληροϋντο; πάντας τούς 
δρους τής νεωτέρας προόδου καί τοϋ εύγενώς έπί τά πρόσω 
βαίνοντος πολιτισμοΰ. Άλλά τό ζήτηαα είχε σταματήσή 
είς τά'πρώτα αύτοΰ βήματα, έπανελήφθη δέ καί πάλιν Ανε- 
κινήθη καί τό τελευταίου πείραμα ύπήρξεν, ώς έν τή προ- 
κειαένή είκόνι φαίνεται, Ακαριαϊον μέν καί αιφνίδιου, άλλά 
πάνυ σκληρόν καί όδυνηρόν καί φρικώδες, διά μεγίστης έν- 
τάσεως ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Τό Ατυχές θΰμα συνεσπάσθη, 
συνεστάλη Αποτόμως, καί Ανεκινήθη, αί δέ χεϊρες- αύτοΰ, 
ή κεφαλή καί οί οφθαλμοί. παρεμορφώθησαν Αποτροπαίως 
καί οιέσπειρΚν Ανήκουστον κκί πρωτοφανή τρόμον είς τούςπα- 
ρεστώτας. Είκών δέ ληφθεΐσα άκαριαίως άναπαρέστησε τήν 
φρικώδη σκηνήν.

θά είσαχθή ή νέα αυτή θανατική έκτέλεσις μετά τοΰτο παρά 
τοΐς παραδόξοις καί νεωτεριστικούς πάντοτε Αντίποσιν τμ.ών}
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Άμφιβάλλομεν. Ούχ’ ήττον Ssov νά μνημονέύσωμεν έν- 
ταΰθα, οτι ή ζωή είναι μυστηριώδης, άόρατος δύναμις, 
συγκοινωνούσα μετά τε τοΰ όρατοΰ καί άοράτου κόσμου, 
ήτοι δεσμός άκατανόητος.τφ άνθρώπφ βτι, καί ώτινι ού δέ- 
δοται νά διαθέτν) αυτήν ώς βούλεται. Φχίνεται τοΰτο ήνό- 
ησαν ήδη οί ύπερωκεάνειοι ήμών άδελφοί καί έσταμάτησαν 
εως εδώ.

Ό θάνατος έστίν καί έσεται πάντοτε τής φύσεως απόρ
ρητον. Τφ δέ άνθρώπφ αύτφ δέδοται νά καταστρέφει τό 
σώμα μόνον, ούχί δέ καί τήν ζωήν. Ή δέ άπότομος κατα
στροφή τοΰ σώματος, πάντοτε θά φέργ) και τήν άπότομον 
άφαίρεσιν τή; ζωής.

H ΑΦΙΌΑΙΤΙΤ
TO ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

€ _____

Ή ’Αφροδίτη, ή θεά τοΰ κάλλους καί μήτηρ τοΰ "Ερωτος, 
πλανήτης ό δγγιάτος τφ Ήλίφ μετά τόν Έρμήν, άνατέλ- 

λων πρό τοΰ Ήλίου καί τότε λεγόμενος Έωόφόρος, 
δΰων δέ μετά τόν Ήλιον καί τότε "Εόπερος, 

ό λαμπρότερος τών άότέρων έότίν.

Πλεΐστοιάνθρωποι τής γής άναντιρρήτως ούδέποτε πχ· 
ρετήρησαν τόν λαμπρόν,μεγαλοπρεπή καί θαυμάσιον άστέρα 
ουτινος ή έκλαμπρότης καί ώραιότης κυριαρχεί τοσοΰτον 
συνεχώς έν τώ έσπερινώ ούρανίφ θόλφ καί φωτίζει αύτόν 
τοσοΰτον θαυμασίως μετά τήν δύσιν ίδί# τοΰ ήλίου.Όέκπα- 
γλος ουτος πλανήτης επιβάλλεται είς τά βλέμματά μας, 
ότε μεν ώς άστρον τής εσπέρας, ότέ δέ ώς άστρον τής 
πρωίας, οί δέ μάλλον άδιάφοροι όφθκλμοί και οί ύλικώ- 
τεροι νοες πολλακις προσελκυονται ύπό τής άστρώας ταυ 
της μεγαλειότητας. Άπαντες ον λαοί τής ύρηλίου τόν πα- 
ρατηροΟσι και τόν θαυμάζουσιν, διότι λάμπει διά πάντας 
και προκαλεί τήν έκπληξιν έν γένεε πάντων.

Πριν ή ό ήλιος άπέλθη έκ τοΰ όρίζοντος τής δύσεως, εύ- 
ρίσκομεν τόν άκτινοβόλον -ώστέρα «ίς τά υψη τοΰ ούρανοΰ, 
πςλύ ύψηλά ύπεράνω τοΰ δύοντος ήλίου, ή δέ λαμπρ’της 
του αύζάνει, έφ’ όσον έλαττοΰται τό φώς τής ήμέρας καί 
ταύτοχρόνως κατέρχεται πρός τήν δύσιν. Όσον· δέ τότε τό 
σκότος περιβάλλει τήν γήν, τοσοΰτον, τό άστρον τοΰ έρω
τος βαθμηδόν άκτινοβολεί και ομοιάζει ώ; διάπυρος φάρος, 
άνημμενος έν τώ ώκεανω τών ουρανών. Το φώς του είναι 
τοσοΰτον ζωηρόν, ώστε σχηματίζει σκιάν.

Τό πάλαι, έν τοϊς χρόνοι; εκείνοι;, οτε ή ζωή ήτο άλη- 
Οεστέρα και όλιγώτερον ταχεία, οί όφθαλμοί έσταμάτων 
περισσότερον χρόνον έπί τών διαφόρων φυσικών φαινομένων, 
καΐτά μάλλον περίεργα τούτων έγένοντο άντικείμενα πλείο- 
νος σκέψεω; καί παρατηρήσεως. Πάντες διηρώτων τότε τίς 
ό περίεργος κινητός ουτος άστήρ, ό διαμφισβητών τό φώς 
του πρός τό τρΰ ήλίου· παρετήρησαν δέ έκτοτε οτι ουδέποτε 
πολύ άφίσταται τοΰ βασιλέως τής ήμέρας καί εξήγησαν τάς 
τή; έμφανίσεω; και έξαφανίσεως αύτοΰ περιόδους διά κινή- 
σεως πέριξ τοΰ ήλίου. *Η  μεγαλοπρέπειά του, ή ώραιότης 
του, ή λάμψις. του και ή γλυκυτάτη δψι; του έν ώρα τοιαύ- 
τη κτλ. έγένοντο άφορμή άνέκαθεν είς πάντα; τούς λαούς, 
όπως προσδώσωσιν αύτώ τάς συμπαθέστερα; όνομασίας. Ή 
’Αφροδίτη υπήρξε τό πρώτον άστρον, τδ οποίον έθαυμάσθη, 
ήγαπήθη, έλατρεύθη καί μάλιστα έφοβήθη. Είναι ή άρχαιο· 
τέρα καί ή λαϊκωτέρα τών άρχαίων θεοτήτων. Πόσοι όρκοι 
δέν έγένοντδ έπ’ όνόματί της και πόσοι έρασταί δέν έπλε
ξαν τά ώραιότερα όνειρά των ένώπιον τής γλυκυτάτης καί 
αινιγματώδους δψεως της ! ‘Η ’Αφροδίτη βαθμηδόν έγένετο 
φυσικώς ή θεά τής ώραιότητος καί τοΰ έρωτος. Ό Ερμής, 
ώς πλησιέστερος· τοΰ ήλίου,ταχύτερος και κυματοειδής έθεω- 
ρήθη ώς άπεσταλμένος αύτοΰ καί άπεικονίσθη μέ πτέρυγας 
είς τούς πόδας, βραδύτερον δέ έγένετο θεός τοΰ εμπορίου, 
Τής βιομηχανίας, τής ναυτιλίας καί τής ιατρικής κτλ. Ό

*0 Άρης μέ τάς έρυθράς αύτοΰ άκτίνας; ζωηρό; έν τή ού· 
ρανίο- του πορεία, έθεωρήθη ώς σύμβολον του πολέμου, και 
θεός τών μαχών. "Ησυχος δέ καί μεγαλοπρεπής έν τή τρο- 
χι? του διά; μέσου τών άστερισμών, ό Ζεύς έγενετο άναγ- 
καιως ο άνωτερο; θεός, διοικών τήν γενικήν τάξιν τοΰ κό
σμου Καί έκεϊ πέραν ό Κρόνος, βραδύς καί αλαμπής έθεω- 
ρήθη ώς προωποποίησις τοΰ Χρόνου καί τής Τύχης. Καί 
τοιουτοτρόπως ή θεά αύτή τών άστέρων έγένετο άφορμή 
τής θεμελιώσεως τής μυθολογίας καί πασών θρησκειών.

Πρώτος φωταυγάζων άστήρ έν τφ ούρανώ, λευκότερος καί 
τοΰ φωτός, ώραιότερος κα! τής ήμέρας, άκτίς θεία τών 
πρωτων νυκτερινών ωρών δικαίως ή’Αφροδίτη άπδ τής πρώ
της ήλικίας τοΰ κόσμου έπροσωποποιήθη ώς θεά τής ώραιό
τητος καί τοΰ έρωτος! Τοΰ Άδάμ βεβαίως και τής Εΰας 
τα βλέμματα έν τώ γηίνφ έκείνω παρκδείσω, θά προσήλ- 
κυσαν τήν συμπάθειαν και τόν έρωτα, άπδ δέ τών μυθολο
γικών χρόνων μέχρι τών ήμερών μας δέν έπαύσατό κινοΰσα 
τό ένδιαφέρον, τήν έκπληψιν και τήν γοητείαν. Ή Αφρο
δίτη άνέκαθεν έδέχθη τόν λίβανον καί άνταπέδωκε τήν 
άκτινοβολίαν, τό φώς, τήν αιωνιότητα. Είναι ή ακάματος 
θεκ τοΰ έρωτος, ή δέ μυθολογία είναι τό ύφασμα καί ή 
έκφρασις τής σχέσεως ούρανοΰ καί γής.

Παρκτηροΰντες τήν άκτινοβόλον Άφροδίτην τής νυκτός, 
άναμίμνησκόμεθα άκοντες τήν ξανθοπλόκαμον Άφροδίτην 
τής μυθολογίας καί άναπολοΰμεν άπάσας τάς χάριτας και 
καλλονήν άμφοτέρων. Άλλ’ οποία αυταπάτη ? Ή φωτοβό- 
λος αυτή θεότης ούδέν ίδιον φώς κέκτηται. Είναι καί αυτή 
άπλοΰς πλανήτης γή άνάλογος πρό; τήν ήμετέρκν, τών 
αύτών σχεδόν διαστάσεων, τοΰ αύτοΰ περίπου βάρους, πε
προικισμένη δι’ ηπείρων καί θαλ.ασσών, κλίματος καί επο
χών, άλλα, διαφόρου σχηματισμοί καί ποικιλίας, φερομένη 
ως ημείς πέριξ τοΰ ήλίου καί άντανακλώσα μακράν εις τό 
κενόν τό οπερ τή άποστέλλει φώς ό ήλιος.

Η έτιστημη, όπως καί ή μυθολογία ευρον έν αύτή μέγα 
ένδιαφέρον καί γόητρον. Μανθάνει δέ ήμάς, οτι ό λαμπερός 
ούτος πλανήτης είναι κόσμος ώς ο ήμέτερος, σχεδόν άπο- 
λύτως όμοιος ύπό έποψιν όγκους, βάρους καί πυκνότητος 
καί’περιβάλλεται ύπό άτμόσφαιρας παχυτ?ρ*ς  τής ίδικής 
μας. Μάς λέγει,· οτι ρέπει ώς ή ήμετέρα πλέουσα νήσος έν 
τφ φωτί !καί τή θερμότητι του ήλίου καί οτι ή λάμψις αύ ■ 
τής δέν έχιι άλλην πηγήν ή τήν άντανάκλασιν τοΰ φωτός · 
τούτου. Γνωρίζομεν δέ ή'δη, ότι ή σφαίρα μας παρουσιάζει 
μακρόθεν τήν αύτήν ήψιν καί δικαιούμεθα νά πιστεύσωμεν, 
οτι οί κάτοικοι τοΰ Άρεως, φυσικώς θ’ άπέδωκαν τφ πλα
νήτη μας τάς αύτά; ιδιότητας, άς ημείς άπεδώκαμεν τή 
Άφροδίτγ. ΕΓμεθα δι’ αύτούς ωσαύτως ό εωσφόρος καί ό 
έσπερος, ό άστήο τών άπορρήτων καί τών μυστηρίων και 
ίσως έσω; ή μάλλον πιθανώς μάς έστησαν βωμούς καί καίου- 
σι θυμιάματα. Μήπως είναι ‘αι πρώται διακοινώσεις, διά 
μελλούσας πραγματικά; άνακοινώσεις ;

Βεβαίως καί φυσικώς τδ φώς είναι ούρανία γέφυρα, δια
τεθειμένη έν τώ κενφ μεταξύ τών ουρανίων σωμάτων. Δι’ 
αύτοΰ άλληλοβλέπονται, άλληλοκισθά,νονται, άλληλογνωρί- 
ζονται καί άντί νά χρησιμεύη ώ; μέσον διαχωρισμού, τού- 
ναντίον γίνεται δεσμός συγκοινωνίας. Ή δέ · άνάλυσις τοΰ 
φωτός τούτου μάς παρέχει τά μέσα τής χημικής συστά- 
σεως τών απροσίτων έτι ήμίν τούτων αστέρων, οίτινες έν 
τούτοι; συγκοινωνοΰσιν άλλήλοις διά τοΰ μυστηριώδους νόμου 
τής παγκοσμίου ελξεως, δυνάμει τής οποίας τά ουράνια 
σώματα άμοιβαίως έλκονται διά μέσου τής’ άποστάσεως καί 
έπενεργοΰσιν διαρκώς καί άλληλ'οδιαδόχως τά μέν έπι τών δέ.

’Εξ όλων τών πλανητών τοΰ συστήματος μας, ή ’Αφρο
δίτη ομοιάζει τό πλεϊστον πρός τήν γήν καί έχομεν κάποιον 
λόγον ώς έκ τούτου νά φρονώμεν, οτι οί κάτοικοι αύτής θά 
έχωσιν πληρεστέραν όργανικήν άναλογίαν πρός ήμάς άπό 
τών κατοίκων τοΰ Άρεως, του ετέρου ’γείτονό; μας,, καί 
εκείνων του Διός και τοΰ Κρόνου παρά τήν έποχήν τής συ- 
στάσεως των, λαμβάνοντας ύπό σημείωσιν, βτι τά ούράνια 

ταΰτα σώματα έχουσι διάφορον ηλικίαν, διάρκειαν ποικί- 
λην καί δυνατόν νά μή κατφκοίθησαν ταύτοχρόνως· Ή 
’Αφροδίτη ?χει πραγματικώς αίσθητώς τήν αύτήν διάμετρον 
τής γής, ήτοι άντί να μετρά 12,742 χιλιόμετρα διάμετρον, 
έχει 12,729, ή δέ διαφορά είναι άσήμαντος. Ή έπιφάνεια 
τής ’Αφροδίτης είναι μόλις κατώτερα τής ιδ’κής μας καί 
έχει τή/ αύτήν επίσης άναλογίάν ώς πρδς τόν όγκον.

Ναι, ό- άστήρ ουτος, δστι; φαίνεται ήμίν τοσοΰτον φεγ- 
γοβόλος μακρόθεν θεώμενος, είναι εντελώς κόσμος, ώς ό ή
μέτερος, ταλαντευόμενο; έν τώ κενόν ύπό τών νόμων τής 
βλξεως φωτιζόμενο; ύπό τοΰ αύτοΰ ήλιου, ήτοι πλα
νήτης άνάλογος πρός πόν ήμέτερον. Ή σφαίρα αδτη έχει 
βάρος όλίγον μείον τοΰ ήμετέρου έν τφ ζυγώ τής ούρανίου 
μηχανικής, καί τό ποσόν τής συνισταμένη; όλης του είναι 
συνεπώς όλιγώτερον κατά τν τοΟ τής γηίνης. Ή βαρυτης 
είναι έκεϊ έξ ίσου όλιγωτέρα τής ήδη· Ή ’Αφροδίτη είναι 
έλαφροτέρα ήμών καί οί μυθολόγοι καλώς είχον μαντεύσει. .

Έπεται έντεΰθεν ότι ή πυκνότης τοΰ ύλικοΰ έξ ου άπο- 
τελ'ΐται αδτη eivat άσθενεστέοα τής γής i> άναλογία 1,000 
πρός 807. Ή δέ βαρύτης έν τή έπ·φαν£ί<κ της είναι έξ ίσου 
άσθενεστέοα έν άναλογία: 1,000 ^ρός 8 02, δηλαδή σώμχ 
βάρους 1,000 χιλιογράμμων έπί τοΰ-ήμετέρου πλανήτου, 
έχει βάρος 802 χιλιογράμμων έπί τής επιφάνειας τής ’Α
φροδίτης. "Η διαφορά αδτη’ δέν είναι σημαντική, ιδίως 
συγκοινομένη πρός τήν βαρύτητα έπί τοΰ Άρεως τής 
Σελήνης, διότι 1,0^0 χιλιόγραμμα \·ήϊνα, έχουσι βά.ο; 
3*6  έπί τοΰ Άρεως καί 174 μόνον έπί τής Σελήνης. Κατά 
συνέπειαν, άνθρωπος 70 χιλιογράμμων βάρους έπί τής Γής 
δέν ήθελε βαρύνει ή 56 μόνον, έάν μετεφέρετο έπί τής ’Α
φροδίτης, 26 έπι τοΰ Άρεως καί 12 μόνον έπί τή; Σελήνης.

Ύπό έποψιν διαστάσεων, πυκνότητος, καί βαρύτητος, ή 
γείτων ήμών ’Αφροδίτη δέν διαφέρει πολύ, ώς είναι δήλον, 
τοΰ πλανήτου, δν κατοικοΰμεν. Διαφέρει όμως ολίγον τι 
περισσότερον, τής άποστάσεως της πρός τόν Ηλιον καί τής 
διαρκείας τοΰ έτους της. ήτις έχει 224 ήμέρας ήτοι όλιγώ
τερον τών όκτώ μηνών. Ή άπό τοΰ ‘Ηλίου άπόστασίςτης 
είναι 108 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, ένώ ημείς άπέχομεν 
αύτοΰ 149. "Επεται, οτι ή διάμετρος τοΰ Ήλίου φαίνεται 
έκείθεν κατά τδ έ» τρίτον περίπου μεγαλειτέρα άπό έντεΰ- 
Οεν καί άποστέλλει σχεδόν διπλάσιάν θερμότητα καί φώς. 
‘Ο ήλιος δι’αύτήν είναι δί; μεγαλείτερος, θερμότερος καί 
φωτεινότερος ή πρός ήμάς, ή δέ θερμοκρασία δύναται νά 
είναι μάλλον ύψωμένη τής τών τροπικών ήμών χωρών, έάν 
βεβαίως ή άτμόσφαιρα δέν άντιτίθεται.

Ή άτμόσφαιρα είναι σπουδαίος παράγων,δν συνήθως δέν 
λαμβάνει τις ύπ’δψει. Ή φυσική καί χημική συστασις τής 
άτμοσφαίρας έχει μέρος σημαντικώτερον τής άποστάσεως 
τοΰ Ήλίου, έν τ$ παραγω^ και διανομρ τών θερμοκρα
σιών. ’Ατμόσφαιρα ήραιωμενη καί ξηρά, μοναδικώς δέ συ- 
νισταμένη έξ οξυγόνου καί άζωτου, καί άπηλλαγμένη υδα- 
τμοΰ, άδυνατεί νά διατηρήσω έν τή έπιφχνείρ: τής σφαίρας 
τήν άπολαμβανομένην θερμότητα τοΰ Ήλίου, διότι ή θερ- 
μότης αδτη θά άπώλλετο διαρκώ; έν τή έξωτερικρ άποκα- 
ταστάσει και θά είχομεν επί τή; Γή; όλης τδ κλίμα τών 
άλπείων κορυφών, εστεμμένων διά παντοτεινων χιόνων.

’ Έπί τής ’Αφροδίτης ώς καί έπι τής Γής ή συστασις τής 
άτμοσφαίρας κανονίζει τήν θερμοκρασίαν. Άλλ’ήδη έρω· 
τήσωμεν, έχομεν θετικά; γνώσεις περί τή; άτμοσφαίρας τής 
’Αφροδίτης;

Θά όμιλήσωμεν περί ταύτης πβερακατιόντες.
(Έπεται τό τέλος).

Άπ’ άγράμματον μωρόν, μωρό; σοφό; μωρότερο;.
Κοραης.

Πηνή καί ρίζα καλοκαγαθία; είναι ή όρθή διαπαιδαγώ- 
σις. Πλούταρχος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τρόπος τ^ς προσκολλήβεως τών βδελλών 
έπί το'ίί βώρ-ατος.

Έπί τοΰ μέρους, ένθα πρόκειται νά κολλήσώσιν αι βδέλ- 
λαι, έπίθεσον συναπισμόν, τδν οποίον άφαίρεσον μετά 8 ή 
10 λεπτά τής ώρας, καί πλύνον καλώς τό μέρος τοΰτο.Έπι- 
τεθεΐσαί αί βδέλλαι, προσκολλώνται σχεδόν δλαι· διά τοΰ 
τρόπου τούτου, καί αίμα περισσότερον τρέχει. Ενίοτε όμως 
συμβαίνει καί διά τοΟ μέσου τούτου τινες βδελλαι νά μή 
κολλήσωσι· αι τοιαΰται άποκαθίστανται έπιδεκτικαί, έάν 
έμβυθισθώσιν είς δδωρ, έχον όλίγον οίνον ή καλυφθώσι διά 
πανίου, έμβεβρεγμένου διά τοιούτου δδατος.

Χυγκολλητεκον τών λεθο^όων.
Λάβε θείου, κηροΰ κητρίνου, καί ρητίνης άνά μέρη Γσα· 

έν πρώτοι; τήξον τό θειον καί τήν ρητίνην, είτα πρόσθε; 
καί τόν κηρόν. -

ΓΙρό; συγκόλλησιν τών μερών πέτρας τίνος,θερμανον ελα
φρώς ταΰτα, καί άλειψον διά τοΰ ρηθέντος μίγματος, θερμού 
όνιος, είτα προσάρμωσον καλώς καί διατήρησον προσηρ- 
μωσμένα, μέχρι; ου άποψυχρανθώσιν.

Χτατςφτεκή τοΰ πλή6υβμ.οΟ τ^ς γης»
Παρετηρήθη οτι κατά τά τελευταία ταΟτα έτη έν Γαλ

λία, έχουσι 40 εκατομμύρια κατοίκους, γεννώνται τόσοι, 
δσοι έγεννώντο πρό 70 ετών, δτε είχε κατοίκους 4 εκα
τομμύρια.

Μετά τήν έναρξιν έπιδημιών, πολέμων καί καταστροφών 
αί γεννήσεις πολλαπλασιάζονται καί ή πρόοδος εξακολουθεί 
μέχρι; ού άποκατασταθί) ισορροπία, μετά ταΰτα έπερχεται 
έλάττωοις. Έκ των αιτίων τής έπαυξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ 
έστίν ή έπαύξησις τής διαρκείας’τής μέσης ζωής. Κατά τόν 
19 αιώνα, καίτοι ένέσκηψαν βαρεΐαι έπιδημίαι, καί βαρεϊαι 
ένδημκκάί νόσοι, ή διάρκεια τής μέσης ζωής έπηύξησε· τό 

■αίτιον είνε ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού, ή έπιμέλεια έπί τής 
ύγιείας καί ή νεωτέρα ιατρική θεραπεία.

Χρηβεμ,ότης τών λευκών οηκαμενων (μούρων)
’Εκτός τής χρησιμότητος τών φύλλων τής μωρέας, πρός 

θρέψιν τών μεταξοσκωλήκων υπάρχει ώφέλεια καί έκ τών 
καρπών αύτής, τών μούρων.

Α’· Διά τούτων τρέφονται καλώς τά οίκότροφα πτηνά- 
δέν πρέπει όμως νά δίδωνται εί; μεγάλην ποσότητα, δταν 
ώσιν χλωραί· ώφελιμώτερον είναι ν’ άποξηραίνωνται αί 
μοΰραι έν τφ ήλίφ, καί οδτω; νά δίδωνται καί έν ώρρ: 
χειμώνο;.

Β'. Έάν τάς μούρα; συνθλίψ-ρ τις έν άγγείφ καί άφήσρ 
νά ζυμωθώσιν ώ; τό γλεΰκος, προσθέτων καί όλίγον θερ
μόν ύδωρ, άποτελείται οίνος άρκετά καλής ποιότητος.

1ν. Έάν τάς μούρα; άφήσρ τις νά ζυμωθώσιν άνευ προσ
θήκης ύδατο;, διά τής άποσταλλάξεως Απολαμβάνεται οι
νόπνευμα έξαιρέτου ποιότητος. Τό ύπόλοιπον μετά τήν 
άποστάλλαξιν χρησιμεύει πρός τροφή τών πτηνών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Μά6ημ.α σκεαγραφέας.

Πολλοί νομίζουσιν,δτι ό καθορισμό; τή; εύθεία; σκιαγρα- 
φήσεως (perspective) είναι έπιστήμη ή θεωρία δύσκολος 
καί ώ; έκ τούτου άμελοΰσι νά τήν διδαχθφσι καί δι’ αύτδ 
θέλοντε; ποτέ νά φωτογραφήσωσιν ή νά σκιαγραφήσωσί τι, 
οίκτρώς άποτυγχάνουσιν. θά προσπαθήσωμεν νά μεταδώ- 
σωμεν είς τού; ήμετέρου; άναγνώστας έξήγησιν τούτου καί 
τήν δυνατήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος, διά μικροΰ σχε-
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τικοΰ πειράματος, όπως νοήσωσι πόσον άπλούστατον πράγμα 
είναι τό ζήτημα τοΰτο.

ΙΊολλάκις φωτογραφικά δοκίμια πρωτοπείρων ερασιτεχνών 
τής φωτογραφικές τέχνης άποτυγχάνόυσιν όλοτελώς, ένεκα 
τής έπιτεύξεώς δυσαναλόγων χαρακτηρικών τοΰ φω.τογρα- 
φουμένου άτόμου. θέλετε νά φωτογραφήσατε χωρίς νάγνω- 

. ρίζετε τί' έστί εύθύτης (perspective) καί πράττετε ούτως 
Τοποθετείτε τον άνθρωπόν σας μέ τούς πόδας τυχαίως τε
ταμένους ένώπιον τές μηχανές σας και χωρίς νά σκεφθέτε 
τάς συνέπειας, σύρετε τό κομβίον καί τδν φωτογραφείτε, 
νομίζοντες, on άπασα ή φωτογραφική τέχνη έγκειται έν- 
ταΰθα.'Πλήν άπορεϊτε μεγάλως, βλέποντες τδ αποτύπωμά 
σας (cliche) μέ δύο παμμεγέθεις πόδας. Είνε τδ πρώτον 
άποτέλεσμα τής άπειρίας σας, διότι πρέπει άκριβώς νά γνω
ρίζετε νά προλαμβάνετε τάς παραμορφώσεις ταύτας.

Οί γλύπται έπ,μελώς φροντίζουσι νά προλαμβάνωσι τδ 
έλάττωμα τοΰτο, όταν ιδίως πρόκειται νά κατασκευάσουν 
άνδριάντα, δστις δέον νά τοποθετηθώ έπί υψους στήλης η 
μνήματος, δτε τδ πρόσωπον θά όράται έκ τών κάτωθι καί 
οί θεαταί δέν θά παρκτηροΰν Ααγόνα,άλλά μορφήν συντεθλι 
μένην όμοιάζουσαν μάλλον ποός κεφαλήν βατράχου. Οί πα
τέρες ήμών καλώς οίδότες τδ πράγμα, είχον τελείας 

J σεις τές εύθύτητος τές σκιαγραφήσεως.
γνώ-

,>

' σφαίραν μας ταύτην. Συμβαίνει τότε ετερόν τι παράδοξον, 
ώς νά μή είρίσκετα» πλέον ή φωτογραφική μας μηχανή είς 
τή*  θέσιν της καί τότε παράγεται έτέρα άλλόκοτός παρα- " 
μόρφωσις, ή παράτηρουμένη.·έν τω 4ω σχήματ'ι. Οί οφθαλ
μοί άντί νάήναι όριζόντειόι, σχνματίζονται έκ. γραμμών 
ύμικύρτων, τό δέστόμα φαίνεται μεγαλείτερον καί κυρτόν 
άντιθετως. ‘'Ωστε,.ούτως έχόντων τών πραγμάτων, τό άπο- 
τελεσμχ φωτογραφητεως, ώ; άνω περιεγράψάμεν, έσεται γε
λοίο*  καί διαμορφωτικόν.

"Ώστε τό πείραμα'δήλοίς οτι πρέπει νά προσέχω μεν, πρός 
άποφυγήν τών παραμορφώσεων τούτων, ή δέ προσοχή αύτη 
τείνει φυσικώς πρός άπόκτησιν εύθύτητος και εύθυγραμμίας 
είς τήν άπεικόνισιν τής όμοιοτύπου σχι&γραφίας.

Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΣΕΩΣ,.

Σ. Κ. ’AJefartfpeia*·.  ’Επιστολή και χρήματα έλήφβησαν. Συν- 
δρομησής νέος ένεγράφη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς σας · 
έγράψβμεν έν έκτάσει καί περί λεξικού. —Α.Φ.Π Σΰρον. ’Επιστολή 
και συνδρομή σας έλήφθη. ϊάς ένεγράψβμεν -Εύ/αριστοΰμεν. Σει
ράν φύλλων άποστείλάμεν Έγράψαμεν.·—Σ. Κ. ΊσμαϊΑίατ. Δελ
τάριον έλήφθη χαί ηύχ'αριστήθην πολύ. Εύχομαι ταχέως δπως πο*  
βείτε.—Χ.Σ. Βόάον. Σημειώσατέ μας έλλείποντας άριθμοδς—Γ· Κ· 
Σάμσο&Λχι. — Δελτάριον έλήφθη. Φύλλα σας άπεστείλαμεν καί 
έγράψα|^. 'Απαντήσατε συντύμως μετ’ ίμβάσματος.—Κ. Μ. Κα~ 
μάραιτ. ’Επιστολή μετά συνδρομής Ήχοΰς έλήφθη. Ζητούμενα 
φύλλα σας άποστέλλομεν. Γράφομεν ύμίν περί λοιπών ταχυδρομι
κώς.—Χ.Χ. Σοΰρίαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειίις μετ’άριθ- 
μο3 λαχείου σας στέλλεται ταχυδρομικώς, ώς καί ζητηθέντα φύλλα. 
Εΰχαριστοόμεν.— Λ. Δ. Πάτρας. Επιστολή σας έλήφθη. Ταχυδρο- 
μικώς έγράψαμεν.—Χ.Ν. Ίμαραΐμίαν. Άποίοΰμεν δια γραφόμενα 
σας. Γίαρακαλοϋμεν γράψατέ μας τίνος τα φύλλα συνδρομητοδ ζη
τείτε καί ποΰ έστέλλοντο πρότερον. —4. Β. ΌΛτένιτσαν. ’Επιστολήν 
σας έλάβομεν., Άναμένομεν προσεχώς καί έτέραν.—Φ. A. ΒοΊον. 
’Αγγελία έλήφθη. "Εχει καλώς.—Α. Κ;-Βουχουρέστα>ν. Δελτάριον · 
έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Δ. 5. Κι·>ν]πο1ιν. ’Επιστολή 
μετά συνδρομής σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξίς μας άριθ
μοΰ λαχείου άπεστάλη ήδη ύμΐν.—Ε. Φ. Κέρχνραν. Δελτάριον καί 
συνεσταμένη έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Π. Σ. Καιρόν. 
Συνδρομή σας έλήφθη. 'Απόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας στέλ
λεται μέ πρόσεχες ταχυδρομείου.— Ν. Ν. Kepxvpar. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Άπόδειξιν μετ' αριθμού λαχείου σας στέλλουεν ταχυδρο» 
μικώς.—Π. Ρ. Σμύρνην. ’Αριθμόν λαχείου σας, άπόδει-’tv καί πλη
ροφορίας έδώκαμεν κομιστή συνδρομής σας καί πρδς γνώσίν σας.— 
X. Δ. Βόίον Συνδρομή σας έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν καί άπεστεί- 
λαμεν άπόδειξιν μετ’ άριθμοΰ λαχείου σάς.

"Οπως καταδείξωμεν τον τρόπον τής διδασκαλίας τή; 
έπιτεύξεως τής εύθυγραμμίάς τών χαρακτηριστικών άπεικο- 
νιζομένου π.οσώπου ή πράγματος, άς λάβωμεν μίαν σφαίραν 
καί διά γρ,φίδος σημειώσωμεν τέσσαρας γραμμές, ώς πα- 
ρίστησιν ή τρίτη ήμετέρα είκών, δύο όφθαλμούς εύθυτάτους, 
ρίνα, καθέτως τή διευθύνσει τών όφθαλμών καί στόμα πα
ράλληλον τής γραμμές τών όφθαλμών. Έάν τοποθετήσω· 
μεν τήν σφαίραν ταύτην είς άπόστασί' τινα άφ’ ήμών πρός 
φωτογράφησιν, άκριβώς είς τδ ύψος τών όφθαλμών μας, όρι- 
ζοντίως πρός τάς γραμμάς τοΰ προσώπου, θά παρατηρήσω 
μεν τήν κεφαλήν τοΰ σχήματος 3 ώς έχει και άν τήν φωτο- 
γραφήσωμεν, θά άπολαΰσωμεν εικόνα όμοιότυπον

"Ηδη &ς ύψώσωμεν άποτόμως τήν σφαίραν. Παρατηρου- 
μεν τότε αύτήν έκ τών κάτω πρός τά άνω καί έχομεν άκρι
βώς τό Ιον σχέμα· Τό αύτδ αποτέλεσμα θ’ άπολαύση πας 
άπειρος φωτογράφος, οστις θά τοποθέτηση τήν μηχανήν του 
χαμηλότερον, έν σχέσει πρό,ς τήν κεφαλήν τοΰ ύποδείγμα- 
τός του· θά έχη δέ τό πρόσωπον περιμεμαζευμένον καί οί 
οφθαλμοί και τό στόμα θά φαί»ωνται σχεδόν ήνωμένοι.Έάν 
δέ κινήσωμεν τήν σφαίραν άντιστρόφως καί ταπεινώσωμεν 
αύτήν, έπειδή ό όφθαλμδς καί ή μηχανή θά εύρίσκωνται εις 
ύψηλοτέραν θέσιν, θ’άπολαύσωμεν εικόνα άνευ σιαγόνος, 
ώς παριστά τό 2ον σχήμα καί ποσώς όμοιάζουσαν πρός τό 
άρχικόν υπόδειγμα σχ. 3ον.

Ύποθέσωμεν ήδη, δτι πλησιάζομεν άρκουντως προς τήν

MAGASIN LOUVRE
ETIENNE MOSTRAS

PHIL1POPLE
Modes, Robes, Chapeaux, Confections

’Εργοστάσιου και ύλικά γυναικείων πίλων. Πάντα τά 
είδη τοΰ συρμοΰ είς εύθυνοτάτας τιμάς καί έκτος παντός 
συναγωνισμοί).

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Τόμοι ηροηγονμένων et&r τής αΦόοίωςν ΑπΛοΐ xal 

χρυσόδετοι πωίοΰνται lr τοΐς γραφείοις ήραντ είς τάς άχο- 
Λοδθους τιράς.

ΌΛη ή σειρά των 8 τόμων,
'^4π2ών άντί φράγκων . ........ ... 90
Χρυσόδετων άντί φράγχων . . ·.............. 120

Έκαστος δέ τόμος χεχωρισμένος τοΰ 1, 2, 3, i, 5, 6, 
xal 8ου έτους :

ΆπΛοΰς άντί φράγκων .......... 12
Χρυσόδετος άντί φράγχων . ................... 15

'^ίποσζέ.υ,ονται δέ έ.Ιεόθε,ροι ταχυδρομικών τεΛών 
■παντί καταβάΛΛοντι το τίμημα.
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