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ΟΜΙΧΛΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Αί όμίχλαι τοϋ Λονδίνου είσίν όντως φυσικώς αξιοπε

ρίεργοι και ουσιαστικός παραδοξότατοι. Είναι το ζήτημα 
τής ημέρας τοϋ Λονδίνου, πολλάκις δεξικνούνται μετά 
σπανιότητος σπανίως παρατηρηθείσης, καί εσχάτως το- 
σοΰτον το πράγμα έδωκεν αφορμήν, sic παρατηρήσεις 
καί σχόλιά, ώστε δεν κρίνομεν και ημείς άπό σκοπού ν’ 
άναφέρωμέν τι σχετικός ενταύθα ύπό φυσιολογικήν καί 
χρονόγραφικήν έποψιν.— Ή ομίχλη τού Λονδίνου είναι 
μέγας σωρός λεπτότατων σταγονιδίων ύδατος, αίωρουμέ- 
νων έν τη ατμόσφαιρα αμέσως επί τοΰ εδάφους ή τής 
έπιψανείας τών ϋδάτων. Γεννάται δέ ή ομίχλη ώς καί 
τά νέφη, όπόταν ό άήρ κεκορεσμένος ών ύδρατμών ψυχθή 
τότε μέρος αυτών, μή δυνάμενον πλέον νά διατηρήται έν 
τή νέα κατώτερα θερμοκρασία, εις όερίαν κατάστασιν 
πήγνυται καί αποτελεί τό πλέον ή ήττον σκοτεινόν ή πυ
κνόν νεφέλωμα,τό όποιον παρατηρεΐται κινούμενον έντόΐς 
κατωτέροις καί άνωτέροις οτρωμαοι τής ατμόσφαιρας.

; Ύπσρχουσιν ελαφρά νέφη ή καί όμιχλαί, αίτινις δια
λύονται άμα τή εμφανίσει τής πρώτης'άκτϊνος τοΰ, ήλιου, 
άλλ’ ΰιτάρχουσιν ιδίως κατά τον χειμώνα δρυμεΐς κάί 
δυσώδεις ατμοί, ιδίως εις τά ' βόρεια κλίματα, ©Ιτινες 
άναγκάζουσι τους κατοίκους αυτών νά διαμένωοιν οίκοι, 
ώς ενίοτε συμβαίνει είς Παρισίους καί έν Λονδίνω. Αί όμί
χλαι των Παρισίων καί τού Λονδίνου είσΐ ^χαρακτηρι- 
στικαί, καί ή μέν Γαλλική όμίχλη θεωρείται ως πέπλος/ 
ή δέ τοϋ Λονδίνου ώς μανδύας. Ό τελευταίος ουτος 
αληθώς-δύναται νά κοπή διά τής μαχαίρας, ώς κατά πα- 
ράδοσιν λέγεται. Ή ομίχλη τοϋ Λονδίνου είναι μία 
πληγή, συμφορά, δημόσιον δυστύχημα,διότι ή.κυκλοφορία 
σχεδόν διακόπτεται, έν δέ τή νέα Ύόρκη ενίοτε αναγκα
στικός απαγορεύεται· καί έν τή περιστάσει ταύτη δέον 
έρρωμένως ν' άμύνηταί τις■■ κατά τής αιφνίδιου εφόδου 
τοΰ παρεισάκτου τούτου ίένου,τοϋ τόσον άπροκλήτως εισ

ερχομένου έν ταίς οΐκίαις, τού έπωφελουμένου καί των έ- 
λαχίοτων εισόδων, τοϋ παραβιάζοντας καί αύτάς τάς όπά< 
των κλείθρων κοί τοΰ εχοντος τήν τόλμην νά έγκαταοταθή 
οίκοι καί έν τοϊς πνεύμοσι ημών. Έν τοιαύτη περιπτύ- 
σει δεν απομένει άλλο ή-νά κλείη τις ερμητικώς θύρας καί 
θυρίδας, νά έχη διαρκώς άνήμμενην λυχνίαν έν τή οικία ‘ 
καί νά άναγινωσκη. την αγίαν Γραφήν, τρώγων πολυά
ριθμα Sandwiches^ ’Αγγλικόν κοκορέτσι 1) καΐ πίνων σει
ράς κυάθων τειου. .

Πολλάκις έίήτασαν, έάν αΐ έπίμονοι αυται όμίχλάι, 
εάν ή σκοτεινή αδίη καί περικεκαλυμμένη ατμόσφαιρα, 
ή βαρεία αυτή καί ήμίρευστος σκιά, ή δίδουσα φαν
ταστικός μορφάς.είς τε τά έμψυχα καί άψυχα, έπιδρά 
ουσιαστικός επί τής ιδιοσυγκρασίας τών "Αγγλων καί όν 
άφήνη ίχνη έν τή ’Αγγλική φιλολογία και τέχνη. Ή · 
έξήγησις φαίνεται ήμίν κάπως νηπιοπρεπής. "'

Άναγκαζόμεθα νά συγκρίνωμεν τήν καρδίαν του 
/Αμλετ μετά τής ομίχλης τοϋ Τομέσεως. Δέν είναι 
τούτο παιδαριώδες, αλλ’ είναι καί αναγκαΐον. Έν τή 
κατανοήσει τού μυστηρίου δέον νά έίετάσωμεν τήν προς 
τήν φαντασίαν τάσιν αυτών, τήν είς τό ύπερκόομιον 
ένασχόληοίν των, τήν πρός τον θάνατον ψυχρόν απά
θειαν των, άτινα όμολογουμένώς είσί στοιχεία τού'’Αγ
γλικού χαρακτήρος καί τών ’Αγγλικών πορισμάτων. 
Ενταύθα παρατηρεί τις διακριτικά στοιχεία τής άγγλο- 
σαίωνικής ιδιοσυγκρασίας. . .

Έάν έν τή φιλολογία καί ιδίως έν τή τέχνη, έν τή 
ζωγραφική καί τή συγχρόνω διακοσμήσει, ή φανταστική 
τάσια καί διάθεοις κυριαρχή έντεϋθεν τού πορθμού τής 
Μάγχης, δέον νά μή λησμονώμεν, ότι έπί τού έδάφους 
τής πρός τήν ζωήν πάλης ό Άγγλος παρέχει ήμίν 
δείγματα καθ’ έκάστην έκτακτον ευκρίνειας και ύπατης 
ετοιμότητας,_πνευματος, άτινα πολλάκις έκπλήσσουσι 
τήν ύφήλιον, έν δέ τή άκριβείά τών κινήσεων των, έν 
τή έπιτυχία τών Ιδεών των, έν τή προγνώσει τού σκοπού 
των δέν δυνατοί τις ν’ άποδε^θή, ότι τά πνεύματα 
ταύτα περικαλύπτονται ύπό άχλυος, τούναντίον πέπλος
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■μεγαλοφροούνης καί έλευθεριότητος δύναταί τις νά εϊπη 
δτι περικαλύπτει τήν ’Αγγλικήν πρωτεύουσαν άντί τής 
παχυλής καί οχληράς. ομίχλης.

/Εν τή πινακοθήκη τοϋ κ.Samuel Asthon εν Λονδίνω 
ύπάρχει μία είκών τοϋ William Turner «αί όμίχλαι τοϋ 
Ταμέοεως», ήτις ουμθολίίει πάνυ «πιτυχως τήν ’Αγ
γλικήν Ιδιοσυγκρασίαν. Άνωθι τής γραμμής, τής δι - 
χοτομούσης τήν εικόνα, ή ομίχλη παλαίει -.μετά τοϋ 
Ήλίου, δστις έν τή νίκη αύτοΰ καί τω θριάμδω διαλύει 
ταύτην είς χρυσήν κόνιν. Ή ομίχλη αύτη ούδέποτε κω
λύει τδν "Αγγλον τοϋ εύκρινως οράν καί σαψως έκτελεΤν 
τάς ύποθέσεις αύτοΰ,,ως δέ έλεγεν ό ’Αλέξανδρος Δου- 
μδς ύίδς <αέ ύποθΐσιις dvai το χρΐψα τ&τ ΑγγΛωτ*.

Frik.

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

Ή τοΰ σώματος οργανική κατάστάσις δρ$ επί τοΰ πνεύ
ματός, δπως και τδ πνεύμα επηρεάζει έπί τού σώματος. 
Ή έπενέργεια δέ αυτή έκδηλοΰται έπί Τοΰ στομάχου, τοΰ' 
πνεύματος καί τής καρδίας. Πάσα χαλάρωσις της δεανοίας 
επιφέρει χαλάρωσιν τοΰ στομάχου, δυσπεψίαν, καρδιαλγίαν, 
παλμούς, δύσπνοιαν κ.τ.λ. ’Επομένως η υγιεινή κατάστα- 
σις- άμφοτέρων δέον νά συμβαδίζη καί πρδς τοΰτο απαιτεί
ται τ'άξις καί δίαιτα.

Όπως Λ μέγας κόπος καταβάλλει τδ σώμα, ουτω καί ,ή 
μεγάλη διανοητική έργασία κουράζει τόν. Εγκέφαλον, δι’ 
δπερ μετά πολλήν μελέτην ή σκέψιν, ή μετά μεγάλην έξάν- 
τλ.ησιν τοΰ σώματος επέρχεται’γενική οργανική παραλυσία. 
Πρδς άποφυγήν Τών Αποτελεσμάτων τούτων άρχήθεν οί πρό
γονοι ήμών συνεβούλευσαν τλν ποικιλίαν έν τή σωματική 
καί διανοητική έργασίφ. ’Ιδίως ή διανοητική έργασία δέον 
νά ποιχίλληται εις διάφορα αντικείμενα*. Διά τοΰτο πρέπει, 
όταν πρόκειται περί ανατροφής, νά λαμβάνωνται ύπ* δψιν 
αί ϊδιαι κλίσιες καί διαθέσεις καί συμφώνως πρός ταύτας, 
έάν ώσε καλαί, νά γίνηται καί ή αγωγή· ούτως ό έγκέφα- 

λος δεν κουράζεται ευκόλως. Έν γίνει δμώς πρέπει νά οί- 
δηται μεγίστη προσοχή πρδς τάς έγκιφαλικάς ένεργείας και 
ούδέποτε νά γίνηται υπέρ τό δέον ένασχόλησις· πολλοί αν- 
δρες ζηλωταί γραμμάτων καί ίπιστημών διά τής μεγάλης 
κοπώσιως τοΰ εγκεφάλου άπώλεσαν κατά πολύ τήν διά— 
νοιάν των και κατέστησαν ιδιότροποι καί βλάκες. Πνευμα
τώδη παιδία άνευ προφυλάξεως νοεράς ένασχολούμενα κατά 
τάς σπουδάς των, κατέστησαν έπιπόλαια καί άφυή. Άλλοι 
.πάλιν ένεκα τής υπερβολής ταύτης ύφίστανται παθήσεις 
εις άλλα όργανα τοΰ σώματος, άποβάλλουσι τήν δρεξιν 
πρός φαγητά, έχουσι χώνευσιν δύσκολον, δυσκοιλιότητα, 
παλμούς τής καρδίας, τό πρόσωπον ώχρόν, άτονίαν πρδς 
βάδισμα, άντέχουσιν ολίγον είς τδ ψΰχος, γίνονται υποχον
δριακοί, σοβαροί κ.τ.λ.

Πώς καί πόσον πρέπει έκαστος ν’ άπασχολήται νοερώς, 
δέον μόνος νά κανονίση συμφώνως τή άτομική αύτοΰ ίδιο- . 
συγκρασίφ, διότι. τοΰτο έξαρτάται άπο την δ’.άθεσινΖ τοϋ 
πνεύματος καί τοϋ σώματος καί άπο το ποσόν τής υγείας.

Είς τήν παιδικήν ηλικίαν αί.πνευματικαί ένασχολήσεις 
δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσι τάς τρεις συνεχείς ώρας, ό μέσος 
ορος είναι δύο ώραι, είτα νά διακόπτωνςαι καί κατά τάς 
διακοπές ταύτας νά μεσολαβή περίπατος,'μουσική, χορος 
ή παίγνια.

Έν γίνει ή ένασχόλησις επί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου 
βλάπτει.

Ή τάξις πρός τάς νοεράς· ενασχολήσεις είναι.έτι μάλ
λον άναγκαιοτέρα είς τήν ηβικήν ηλικίαν, καθ’ήν γαστρικά 
καί στηθικά άποτελέσματα Απέρχονται συχνότερα. Εις τινας 
νέους ένεκα τής άστέτου και ύπερ τδ δέον μελέτης επέρ
χονται νευρικοί παλμοί και έγκεφαλικά συμπτώματα· ατο
νία των αισθήσεων καί τής διανοίας, θάμβος Ιλιγγος (ζάλη) 
κτλ. έπέρχεται ίσχνότης, ώχρότης,. ατονία σωματική κτλ. 
Οι είς ταΰτα ύποπεσόντις πρέπει νά κανονίσωσι τάς μελε
τάς των, τάς όποιας νά ποιώσιν όχι διαρκώς έπί πολλάς 
ώρας, νά μη μελετώσι μετά τδ φαγητόν, παρά άφοΰπαρέλ- 
θωσι μία ή δύο ώραι, νά κάμνωσι δέ περίπατον άπαξ*ή 
δίς τής ήμέρας, νά έκτελώσι σωματεκάς ασκήσεις καί νά 
κοιμώνται αρκετά, ϊνα ξεκουράζηται τό σώμα, ενίοτε δέ 
είναι ανάγκη νά οιακόπτωσι τάς μελετάς αύτών επί τινα 
καιρόν, Ή δέ τροφή αύτών πρέπει ωσαύτως νά είναι άρμο— 

δία,'εύπεπτος καί θρεπτική καί νά κατοικώσιν είς οικίας 
καλώς φωτιζομένας, ευήλιους καί άιριζομένας. .

Τό είδος τής · νοεράς ενασχολήσεως επιφέρω ίδια άπονε -. 
λέάματα εις τδ σώμα. Οΐ ενασχολούμενοι διαρκώς είς τήν 
σπουδήν άποκαθίστανται ευερέθιστοι, μελαγχολικοί και 
σκεπτικοί, είσί δε διατεθειμένοι είς Εγκεφαλικά πάθη. Ό 
ύπνος αυτών είναι έλαφρός, ή χώνευσις γίνεται νωθρώς, δ 
στόμαχος καί τά ε'ντέρα προδιατίθενται είς χρονικάς φλο
γώσεις τά" δέ στηθικά καί καρδιακά πάθη εγκαθίστανται 
εύκολώτερον είς_τούτους.' Τά έκ τοΰ πνεύματος άπορρέοντα 
κακά ταΰτα αποτελέσματα έπί τής υγείας τοΰ άνθρώπομ 
£ίσί μάλλον χρόνια.

Ή κατάστασις τής διανοίας έχει άμεσον επιρροήν καί 
επί τής κληρονομικότητας. Όσον, ή διάνοια ενεργεί, κατά 
τοσοΰτον έλαττοϋται καί ή τεκνοποιία. Οΐ σοφοί, οι τρα- 
πεζΐται καί οί χρηματισταί, οί πολιτικοί καί οΐ διπλωμά- 
ται ολίγα τέκνα άποκτώσιν. Έξ δλων τών εγκεφαλικών 
ενεργειών ή μνήμη αντέχει περισσότερον, διά τοΰτο αυτή 
είναι μεγαλειτέρα. είς τά παιδία, άτινα ώς έκ φύσεως /χουσι 
μεγίστην Ανάγκην μαθήσεως.

Ό μεγαλιίτερος κόπος εις τήν διάνοιαν επέρχεται όταν 
επί πολύ ενεργή ή φαντασία, καθόσον ενώνω καί συνδυάζει 
ιδέας πρός παραγωγήν νέων καί πρωτοτύπων αντικειμένων. 
’Ακριβώς δέ διά τοΰτο οί ποιηταί, όΐ μουσικοί, οί ζωγράφοι 

καί ιδίως οί έφευρέται Χαί δοςομανέΐς προσβάλλονται ύπό 
εγκεφαλικών νοσημάτων. Πάσοε τούτων διάγουσι τδν βίον 
έν φρενική καταστάσει 1

Οί ένασχολούμενοι είς ε’ιδικάς μόνον σπουδάς, ώς οί κάθα- 
ρώς φιλόλογοι, μαθηματικοί, νομικοί, θεολόγοι κτλ. άπο- 
ξενοΰνται τών άλλων αντικειμένων καί καθίστανται ιδιόρ
ρυθμοι. Πάσα σπουδή πρέπει νά πιριλαμβάνη καί τάς φυσι
κός επισιήμας, διότι διά τούτων ποικίλλεται καί διασκεδά
ζεται ό νοΰς. ι

Ώς πάν δργανον τοΰ σώματος, αναπτύσσεται κατ ’ ογκον 
διά τής συνεχούς ένεργείας, ουτω καί δ εγκέφαλος φαντασιω- 
δώς αναπτύσσεται διά τής έν αύτφ σομφορήσεως φαντασιών 
καί ’ιδεολογημάτων^ πολλάκις δέ παραδόξως αναπτύσσε
ται κάί κατ’ ογκον. Τόιοΰτον συνέβη καί είς τόν Ναπο- 
λέοντα τόν Α'.-ούτινος ή κεφαλή έπί τής αύτοκρατορίας 

του έσημειώθη ώς ίχουσα όγκον μεγαλείτερον. Τοΰτο δήλον 
γίνεται καί έκ τών εικόνων αύτοΰ καί άλλων προσώπων.

Φοίβος.

Ο ΑΛΕΚΤΩΡ
Κατά γενικόν κανόνα δύναταί τις άδιστάκτως νά παρα— 

δεχθή ότι, είς Αλέκτωρ νέος καί ^ωμαλέος 1-5 ετών, παρα
δείγματος χάριν, τρεφόμενος καλώς καθ’ δλον τδ διάστημα 
τής ζωής του δέν είναι βεβαίως ύπέρφορτος καί υπέρ τό λο
γικόν, &νζή μετά δέκα ή δώδεκα ορνίθων τής ήλικίας του 
και τών δυνάμεών του. Έν τούτοις αί δυνάμεις εΐσίν άτομι— 
καί,, καί δταν ένδιαφίρηταί τις έπιβλέπων έκ τοΰ πλησίον

τήν έκτασιν καί τ.' Αποτελέσματα αύτών, δέν θ’ άπατηθή. 
Μή στηριζόμεθα λοιπόν άποκλειστικώς είς τή? παρουσίαν τοΰ 
άλέκτορος καί μή πιστεύωμεν, δτι τδ πάν βαίνέι καλώς διά 
μόνον τόν .λόγον δτι τφ ΐνεπιστεύθητε την γονιμοποίησιν ενός 
άριθμοΰ ορνίθων, έστω καί μικρού· ώμεν βέβαιοι δτι έκπληροι 
καταλλήλως δλα τά καθήκοντα αύτοΰ καί δταν άκόμη δει-
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

(Συνέχεια ?δε προηγούμενον φύλλο»)

Πάντα τά ανωτέρω εΐσίν επεισόδια μεγάλως οιίστάμενα 
άλλήλων, διότι διαχωρίζονται ύπό .περιόδων έτών,άπεράν- 
των. Δέον νά έλθωμεν είς τον βίον και τάς πράξεις τοΰ ευ
φυούς ‘Ελληνικού λαού, διά νά μάθωμεν έκ τών φιλότιμων 
τούτων άνδρών τής Ελλάδος, ΰποΐαι σχέσεις έπεκράτουν 
μεταξύ αυτών.καί τών ίππων κατά τούς χρόνους τοΰ Όδυσ- 
σέως και Περικλεούς. Οί "Ελληνες δέν εύρον ίππους αύτό- 
χθονας εν Έλλάδι, φαίνεται δέ 8τι μετέφερον αυτούς έκ τής 
Αΐγύ'πτου καί τής 'Ασίας.

Ή 'Ελληνική Μυθολογία αποτελεί τήν θρησκείαν τής 
’Αρχαίας. 'Ελλάδος. Κατά ταύτην, πάν τδ εν τή. φύσει 
αποτελεί μέρος τής θειότητος, καί αύτός δέ ό ίππος μέχρι 
τών έλαχίστων ενέχει μέρος είς αγαπητήν λατρείαν. Κέν
ταυροι, ’Αμαζόνες, Ίππόγρυπες και μυθώθη τέρατα Ανα
φαίνονται έχει καί περιφέρονται διά τών ίππων μεταξύ τής 
γής καί τοΰ Όλυμπου, τής επισήμου διαμονής τών πρώτης 
τάξεως θεών. Ό Ζεύς, ή Ήρα, δ Ποσειδών εχουσι πάντοτε 
ί’ις τήν διάθεσιν. αυτών ίππους,ίνα μεταφέρωνται ίν.τφ κενφ 

καί έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου, καί όπως άπό καιρού εις 
καιρόν διασκεδάζωσι. ·

Άνδρεϊαε Αμαζόνες.

Κατά πρώτην φοράν ήδη -έν τή ιστορίφ τοΰ κόσμου ό ίπ
πος συμμετέχει τών. λογικών πράξεων τοΰ ανθρώπου, ή δε 

\

ελληνική περίοδος δέν αποτελεί εν τή ίστορίςε τοΰ ίππου 
ήττον ενδιαφέρον μέρος εκείνων, άτινα παρακάτιόντες θά 
περιγράψωμεν. Eivat ίσως οι μάλλον λυρικοί.

Περί τοΰ Ήρακλέους, τοΰ 
περιφήμοτίρου ήρωοςτής 'Ελ
ληνικής Μυθολογίας, δέν ί- 
χομεν ούδεμίαν έφιππον· εί— 

f. κόνα,μολονότι είςτόν ‘ίππον 
άφιεροΐτινας τών περίφημων 
αύτοΰ άθλων.

Κατά πρώτον φονεύει τον 
ζ Διομήδην βασιλέα τής Θρά

κης, δστις έτρεφε τούς ίπ
πους αύτοΰ δι ’ άνθρωπίνης 
ααρκός. Ό Ηρακλής δια 
τών χειρών αύτοΰ ρίπτει 
τοΰτον έν τ^ φάτνη Των άν- 
θοωποφάγων τούτων κελη- 0 :ξτ;γέξ ού8ψ[δ;

δυσκολίας ζώντα κατεδρόχθησαν τδν άτυχή αύτών (κύριον. 
Αύταί tiotv'at σχέσεις τοΰ Ήρακλέους μετά τών ίππων. 
Έπί τών .οχθών τοΰ Θιρμόδοντος δ ίππος είναι βασιλεύς, 

αί' δέ αμαζόνες βασίλισσαν ή σελις δέ αυτή είναι μία ■ έκ 
τών ήρωϊκωτέρων Τής ιστορίας, ίν ποτέ αί αμαζόνες, ίν·

Ή Κεδαϋκαλία tei ’Λχτλλέως.
τος καί ζέσεως εκαλπαζον καί αιτινες άπο τής παιδικής 
αύτών ήλικίας τόν δεξιόν αύτών μαστόν συνέθλιβον, ίνα 
μετά πλείονος ,εύχεριίάς χειρίζωνται τό τόξον. Πάντοτε δέ

1
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χ,ύίΐ ’ιδιοτροπίαν τίνα πρό; εκείνην ή φχνερόνει οιακεκριμί· 
νην τινά κλίσιν προς τήν μάλλον φιλάρεσκου—coquette— 
έν τούτοι; ούδεμίαν παραμιλιϊ. 'Γπάρχουσίν ωραίοι τινες 
πιριποιητικοί—beaux galants—εις τό είδος τούτο, τούλά- 
χιστον λ.έγεται, περιοριζόμενοι «είς το δμοίωμα τής γονιμο- 
ποιήσεως » — ausimulacre de la fecondation,— Ενδια
φέρει νά μη «πατώνται. Ή άνεπάρκειά των δεν θά παρα- 
κωλήση τά; όρνιθα; νά γεννώσι· Εν τούτοι; τά,ώά θκ είνε 
δλιγαριθμότερα, πιστεύεται, δλιγαριθμότερα καί άγονιμο- 
ποίητα.

Ενταύθα παρουσιάζονται δύο διακεκριμένα ζητήματα : 
τδ τής πλούσιας παραγωγής των ώών και τό τής βέβαια;

, » m’ » b ____ ' .γονιμότατος αύτών. Τδ πρώτον ενδιαφέρει ιδίως τον ϊκτροφέα, 
οστις κερδίζει έκ τής παραγωγής τών ώών, ατίνα πωλει 
προς κατανάλωσιν· τδ δεύτερον itvat είδικώτερον καί ανήκει 
άποκλειστικώ; εις τά ώά τά συλλεχθέντα πρδς τδν σκοπόν 

,: τής έκκολάψεως. Είναι πρόδηλον, δτι τά άγονα ώά θά δια- 
λάθωσι τήν προσοχήν τού δρνιθοπαραγωγέως. Ούτος οφείλει 
να έπιβλέπγι τον άλίκτορα τοϋ ορνιθοτροφείου του ή τούς 
άλεκτορκς τών αγελών τών ορνίθων του. Δεν πρέπει νά 
περιορισθή μόνον κατ’ Επιφάνειαν, άλλα πρέπει νά γνωριζη 
λίαν έπισταμένως πώς βαίνουσι τά πράγματα Εντός τών 
περιποιητικών περιπτέρων, όπου ό άρχωϊ ύπό τήν Εξουσίαν 
τοϋ κυρίου, οφείλει πάντοτε νά συνδυάζη τήν Ισχύν τοϋ συ
ζύγου. "Οταν ούτως ε’χωσι τά πράγματα’ δλαι αί όρνιθες 
είναι ΐκανοποιημέναι καί ό αριθμός, τών Εκκολάψεων είναι 
μάλλον άξιο; λόγου, αί Επωάσει; έπιτυγχάνουσι καλλίτερου, 
οί νεοσσοί είναι περισσότεροι και τδ κέρδος τής Εκτροφής 
άσφαλέστερον.

‘Ωραίος άλέκτωρ πρέπει νά φθάση τδ μέσον ανάστημα τής 
φυλής τον θά είναι λοιπόν βαρύ; καί σωματώδη; : αύται 
είσί at άναλογίαι τής δυναμεως. ’Απαιτείται νά ε'χη πύρινον 
βλέμμα, ύπερήφανον βάδισμα, τολμηρόν στάσίν, Ελευθερίαν 
εις τάς κινήσεις του, πτέρωμα πλούσιον καί λαμπρών άπο· 
χρώσεων, μέγα και βραχύ ράμφος, πλούσιον καί ζωηρώς Ερυ
θρόν λόφον, τού; πόδας ώπλισμένου; δι’ Ισχυρών πλήκτρων- 
συγχρόνως δε νά είνε καί ταχύ;, βαδίζων έπί τών ονύχων.

Ο'ύτω διαπεπλασμένος, Επιβάλλεται αύτφ καί οφείλει, 
κατά τήν Εκφρασιν τοϋ Buffon .νά Ενσπείρη τόν έρωτα είς 

. Εκείνα;, αιτινες θά ζήσωσιν υπό τού; νόμου; αυτού. Έν τού- 
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τοις, Ενίοτε, συμβαίνει νά μένωσιν αδιάφοροι προς τά θέλγη
τρά του, μάλιστα δε τον άποστρίφονται δλιτελώ;· τούτο δ’ 
εσταιδι’ αύτά; πρόωρο; .αναμορφωτική περίστασις, Εάν πρό
κειται περί ορνίθων αναπαραγωγής. Τότε θά πείσθώμεν οτι 
εδόθησαν άμέσω; Εξ άρχή; 2 η 3 όρνιθες περισσότερέ, χ»θ’ 
ότι μετά τά; αναγκαστικά;· Εξώσεις ό άπαιτούμενος αριθμό; 
θά είναι πάλιν αρκετός,"

Ό Buffon Εκ παρατηρήσεων του, Εγραψεν : « Ό αλέκτωρ 
φροντίζει πολύ καί ανησυχεί διά τάς όρνιθά; του, δεν τάς 
χάνει άπό τού βλέμματός του. τάς όδηγεΐ, τάς ύπερασπίζει, 
τάς απειλεί, αναζητεί τάς άπομακρυνομένας, τάς Επαναφέρει 
καί τότε μόνον τρώγει, όταν τά; βλέπει δλα; δτι τρώγουσι 
πέριξ αύτοϋ. Παρατηρών τις δεν δύναται ν ’ άμφιβάλλη, δτι 
ομιλεί πρδς αΰτάς .διάφορον γλώσσαν, έννοών τούτο έκ τών 
διαφόρων στροφών τής φωνή; καί τών διαφόρων Εκφράσεων 
τή; οψεώ; του. Όταν τά; χάνη, παρέχει σημεία λύπης· 
άν καί είναι δσφ ζηλότυπος τόσφ καί Ερωτύλος, δέν κακο
μεταχειρίζεται δμω; ούδεμίαν-ή ζηλοτυπία του τδν παρορ
γίζει μόνον πρό; τού; άντεραστάς του. ’Εάν άλλο; τι; άλέ - 
κτωρ“ παρουσίασθή χωρίς νά τφ δώση καιρόν νά Επέμβτ,, 
προστρέχει μέ φλογερόν ομμα καί άνωρθωμένα πτερά, Επι
τίθεται κατά τού άντεραστοΰ του καί συνάπτει πεισματώδη 
μάχην, μέχρι; δτου ό έτερο; ήττηθή ή ό νέος Επισκέπτη.; κ.α- 
ταλείπη αΰτφ-τδ πεδΐον τής μάχης. Ή επιθυμία τής άπο- 
λαύσεως, είναι πάντοτε λίαν ορμητική, τόν φέρει εΐ; θέσιν όχι 
μόνον ν ’ άπομακρύνη πάντα αντεραστήν,άλλά καί πάν άθώον 
πρόσκομμα : κτυπφ καί Ενίοτε φονεύει τού; νεοσσούς, ΐν’ 
άπολαύση άνέτως τήν μητέρα.» .

Τά ήθη ταύτα ανήκουσιν είς τούς Εν άγρίμ καταστάσει 
βιοϋντα;,’ Οχι δε καί εΐ; τοϋ; Εξημερωμένου;. Ε·; τήν πρώτην 
περίπτωσιν-at όρνιθες εχουσιν άνάγκην ενός προστάτου, δστι; 
αγρυπνεί Επ’ αυτών καί · τά; .υπερασπίζει. Εναντίον πάσης 
άπροσδοκήτ.ου προσβολή;, ήτις θά τά; ήμπόδιζεν ή νά γεν - 
νώσιν ή νά έπφαζωσιν άνέτως. Ό άλέκτωρ ταΐ; παρέχει τά; 
υπηρεσία; του καί ταΐς: Εξασφαλίζει ευμάρειαν καί άνάπαύ-’ 
σιν. Φυλάττει καλώς πέριξ αυτών, μάχεται μετά θάρρους 
όπως μείνη μόνος κάτοχος, προ ούδερίιάς θυσίας υποχωρεί, 
Εάν ύπήρξε τόσφ εύτυχής, ώστε ν ’ άνακαλύψη λεπτόν τι τε- 
μάχιον, όποιαν δήποτε τροφήν περισυλλέγει, τήν περισυλλέ- 
γει δι ’ ολην τήν οικογένειαν καί την καταλείπει δλην ούτως

•ώστε, νά μή μένη περίσσευμα· ή μερί; τού λέοντο; τφ είναι 
άγνωστος ή μάλλον.τήν παρέχει εις άλλου; : εις τάς όρνιθάς 
του, αίτινες είς αντάλλαγμα τφ παρέχωσι πάντα φορον καί 
πάσαν υποταγήν. ■

Εν -ίϊνι μικρφ όρνιθοτροφείφ, δύο «λέκτορες δυσκόλως 
ζώσι Εν όμονοί^, τδ πά« καθίσταται αίτιον πρδς μάχην 
τούτο όμως δέν ύφίσταται Εντός τών πρασιών Εκτάσεώς τίνος, 
άλλ’ έξασφαλίζουσι τήν άνάπαυσιν πρό; όλους, άρρενας καί 
θήλεις, άπομακρύνοντε; ανηλεώς τά φιλόνεικα ζφα καί τών 
•ούο φύλων, πρό πάντων του; «λέκτορας.

Bs.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τά αυτοκίνητα κατάκτησαν έσχάτως έν Εύρώπη 
καί ’Αμερική τήν πρώτην .θέσιν έν τή έξελίξει τής 
•βιομηχανικής κινήσεως. Μετά τούς σιδηροδρόμους 
καί τά θαλάσσια αύτοκίνητσ άτμόπλοια, λέμβους 

'■ καί ύποβρύχια έ- 
χομεν τούς ήλεκ- 
τρικοΐτς τροχιο
δρόμους, οΐτινες 
διεδόθησαν ήδη 
άπανταχοϋ τής ύ- 
ψηλίον καί άντι- 
κατέστησαν τούς 
έν γένει ίπποτρο- 
χιοδρόμόυς ‘Αλλά 
τούτο δέν ήρκεσε 
καί ή ανθρώπινη 
ίδιοψυϊα άνεκάλυ· 
ψε τά διά φωταε
ρίου Καί πεπιε

σμένου άέρος αμάξια, άτινα ώσαύτως έν Εύ- 
ρώ'πη σημαντικάς προόδους έποιήσαντο- Άλλ’ Λ 
;διάδοσις αήτών δέν έχώρησε περαιτέρω είς τδν 
-λοιπόν κόσμον, δτε όλονέν άνακαλύπτονται νέα είδη. 

αύτοκινΑτο)ν τροχοφόρων αντικειμένων. Μετ’ ού 
δέ Λθλ·ίι ένεκεν τ«ϊ καταπληκτικής προόδου τής 
μηχανικής ούδόλως παράδοξον νά ίδωμεν τά πάντα 
πέριξ ήμών κινούμενα «ύτομάτως·

Έξ δλων των είδών τ&ν αυτοκινήτων άμαξών 
τήν πρωτίάτην θέσιν ψαίνεται κατέχει ή δι’ Ηλεκ
τρισμόν δύναμις, ήτις όσψαλεστέρα κα\ ίσχνροτέρα 
οίσα-θά έπικρατήστι πάντων τών αυτοκινήτων,Ιδίως 
άμαξών, ών ή χρήσις είναι γενικωτέρα καί άναγ- 
καιοτέρα ·τφ άνθρώπφ.

Ή προκειμένη είκών παρίστησιν ώραΐον ήλεκτρι- 
-κόν λεωψορεϊον κινοάμενον δι ’ ήλεκρτισμον καί 
δυνάμενον νά μεταψέρ^ι βάρος ^ο—5ο άνθρώπων. 
Έν Εάρώπη ή χρΰσίς αύτοΰ είναι συνηθεστάτη 
καί έλπίζεται καί παρ ’ 
τό σύστημα τούτο.

ήμΐν, δτι θέλει έπικρατήσει

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Περίκυκλσύρενοι ύπό πληθύος προλήψεων, βλέπομεν 
οπανίως τά πράγματα ύπό τήν αληθή αύτών έποψιν.

X

Όταν προήγηται τήο οκέψεως ή θέληόιο, επακολουθεί 
ή μεταμέλεια. ..

X

’Ακριτόμυθος άνθρωπος ομοιάζει μέ άπεσφραγιομένην 
επιστολήν, πάο τις δύναται νά τήν άναγνώσει.

X .

Ό φοβούμενος τόν Θεόν μόνον αυτόν φοβείται.

• X

Εφίππω; και καλπαστικώ; αΐ έπικαί αύται φιλοπόλεμοι’ 
γυναίκες Επεξέτεινον το βασίλειόν των μέχρι τής Μ. ’Ασίας.

Όποιον δέ ένδοξον όσον καί σκοτεινόν μέρος 'εξετέλεσεν 
ό ίππος εΐ; τάς ατελεύτητους μάχας,.άς αί-άκάματοι αύται 
θηρεύτριαι συνήπτον ! Βλέπομεν αυτόν προπηδώντα, πτερ- 

05 Κένταυροι «αΓοί ΛαπίΟαι. ' 
τής Πενθεσιλείας, τής δραμούση; είς επικουρίαν τών Τρώων/ 
καί φονευθείσης ΰπδ τοϋ ’Αχιλλέως κτλ.

Μιθ’όποιας χρωστικής ,δυνάμεω; ό μέγάς Rubens eve— 
ψύχωσε τάς πολυφήμους: ταύτας γυναίκας Επί τεμαχίου 
οθώνης, τάς άμαζόΐ’ας fta^fiirac, ! Πρέπει νά πας ιδ*) τι; έν

νιζόμενον έξ Ερεθισμού καί διά τών ποοών .πυροχροτούντα 
άμα τή ιππεύσει τής Σφιόνής, πορευομένης νά συγχαρή τον 
Ίάσωνα, τής Μεναλίππη; κομισάσης τήν ζώνην αυτής· είς 

τόν Ήρακλήν, τής 'Ιππόλύτης, τής ε’ισβαλούσης εΐ; τήν 
’Αττικήν, τής Αντιόπης, τής ήττηθείσης ύπό τού· Θησέως,.

Μονάχφ, διά νά θαυμάσει τήν σελίδα ταύτην τή; άρχαιότη- 
το;, καθ’ ήν ή τών άνατρεπομένων ίππων καί'τών Εκπι- 
•πτουσών πολεμιστών γυναικών συμφωνία, έξικνεΤται εις το 
κατακόρυφον τού πολεμικού μεγαλείου. .

Αΐ ά^αζόνέ; άναφέρονται πανταχοΰ Εν τή μυθολογία,

Εν δέ τή Λυβίφ, ώ; φαίνεται, δ Ηρακλής προσπαθιΐ ημέραν 
τινά νά τάς καταβάλη διά τεχνάσματος, οπερ μέχρι τούδε 
δίν κατωρθώθη νά ΰρισθή · έν τούτοι; ή μυϊκή αυτού δύνα- 
μις καταβάλλω δπαν τό Αφρικανικόν ιππικόν καί Εξολο
θρεύει τάς αμαζόνας μέχρι τής τελευταία; διά . τοϋ ροπά
λου του. , .

- Λαμπρά όντω; είναι ή μυθολογική αυτή Εποχή. Ό ίπ
πος είναι θιός. Τί είναι ύ τών Κενταύρων μύθ^; ή απόρροια 
νομίμου θαυμασμού τών μεγαλοφυών Εκείνων άνδρών πρό; 
τόν ίππον; Ό Έλλην υπήρξε καλλιτέχνη; μέχρι τών ονύ
χων. Είναι ό πατήρ τής αθανάτου τέχνης, αυτό; τήν εγέν- 
νησε καί τήν υψωσεν εις τόν υψ'.στον βαθμόν τής τελειότη- 
τος. Ίδέτε τ’ άνάγλυφα τή; Ελληνική; γλυπτική; καί- θά 
•έννοήσητε πώς οι 'Ελληνες ήννόησαν τόν ίππον. Άπέδωκαν 
αύτφ έν ταε; συνθεσεσιν αύτών ταύται; πρώτη; τάξεω; κο
σμητικήν τελειότητα- καί δή άνθρωπίζουσιν αυτόν, ίνα. τόν 
διακρίνωσιν ικ,τοϋ πλήθους τών όντων. Οί Κένταυροι, κατά 
τό ήμισυ ΐίνδρε; καί κατά· τό ήμι.συ ίπποι, είσίν οι θεοί τής 
ιππικής εποχής. Όποιαν τιμήν ή πρόσοψι; αυτήν δίδώσιν 
είς τήν απιστίαν 1 Ό άτυχή; Ηρακλή; οφείλει τον θάνα- z 
τόν του είς τι τών μικτών τούτων δντων. Ό Κένταυρος

- ούτος Εκαλείτο Νεσσος, δστις έπαιρόμενο; είς τά φιλόκαλα 
αύτοϋ προσόντα, Εφαντάσθη δτι· ήδύνατο ν ’ άπαγάγη τήν · 
ώραιαν Δηϊάνειραν, σύζυγον τοϋ ήρωός, χωρίς δμωςνά σκε- ?’ 

φθή τά έν τφ θανατηφόρφ αϊματι τής Λερναία; 'Υδρας 
βεβαμμένα βέλη τοϋ Ήρακλέου;. Τιν Εύηνον δε ποταμόν 
διαβαίνων ό Ηρακλής, ίφόνευσε τόν Κένταυρον Νέσσον, 
προσβαλόντ'α τήν Δηϊάνειρανπαρά τή Τραχΐνι τών Κύκνων, 

. υιών τοϋ "Αρεως, εετα δε εξεστράτευσεν εις Οιχάλιαν κατά 
τοϋ Εύρίπου, ^ν έφόνευσε.μετά τών υιών του καί ήρπασε την 
Ίόλην. Ότι 
δμω; έπεστρε-

' φεν έχ ,Τρα- ' 
χΐνός, τφ /- 
πεμψεν ή σύ
ζυγος αύτοϋ ; 
Δηϊάνειραπο- 1 
λύτελή χιτώ
να, τόν όποιον. ■ 
,δ Νεσσος θνή· . . .
σκων τή είχε ' Γεύμα Κενταύρου.
δώσ« λέγων, δτι ■ θά τήν ‘εξησφάλιζεν Εκ τή; απιστίας τοϋ 
άνδρός της . Ό Κένταυρος βέβαιος ών περί τή; ΐκδικήσιως 
του, διότι δ μανδύπς',έίχε βάφή είς τό δηλητηριώδες αύτοΰ,. 
αίμα Εξέπνευσεν ευχαριστημένος, δ δε Ηρακλή; ώ; Ενεούθη 
τόν μανδύαν ήρχισι φρικτώς νά υποφέρη, έξέσχισε οιά τών, .. 
χηρών του τά μέλη, του καί Εν τή μανίφ Εξεσφινδόνισε» Εκ ; 
τών βράχων εΐ; τήν θάλασσαν του Αιγαίου τον Λίχα-ν, οσ·

.<■'

.1.
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Διά τοϋ φόβου έπιοπεύδομεν τά κακά, «τινα. ενδέχεται 
νά μάς πλήξωσι.

·.. X

Θσρροϋμεν άτι φέρομεν τά πράγματα, ένΰ αύτά μδς 
ψέρωαιν. '

X

- Μανθάνει τις νά £?)> °ταν αύτος έ ίδιος είναι πρόξε
νος Tijc ζωής του. ·.

X .

Πόοον ό άνθρωπος θά επωφελείτο έκ τοϋ παραδείγμα
τος τών νεκρών, έάν παρέάλεπε τδ τών ζώντων.

X
\

Άνθρωποί τινες οπουδάζουοι καθ’όλον τον βίον των 
καί Θνήοκο^τες το παν έχουοι μάθει, έκτος τοϋ νά 
οκέπτωνται.

χ '

Ή οκνηρία καί ή'αργία εΐοΐν πρόδρομοι τής αθλι
ότατος.

X

Ή μονομαχία είναι δόλιον μέσον, δι’ου εις φονεύς 
δύναται νά φονεύση άζημιώτως τίμιον άνθρωπον.

X

Ό Θεός έπλασε τον άνθρωπον μέ δύο είδη αγάπης, 
τό έν διά τον θεόν και τό έτερον διά τον έαυτόν του.

X

Τό αληθές μέσον πρός εύτυχίαν είνε ή αγάπη τοϋ κα
θήκοντος και ή επιθυμία τού εΰρίσκειν έν αύτώ τήν εύ- 
χάρίστηοιν. ’

X

Τό πρός τούς άλλους σέβας είναι φυσικόν εις πάντα 
όστις έχει τό αίσθημα τής προσωπικής του αξίας.

X

Τά φανταστικά κακά καθίστανται αμέσως πραγματικά, 
όταν τις έπανειλημμένως τά σκέπτηται.

X

’Ολίγοι είσίν έχέφρονες διά νά προτιμώσι τάς κατη
γορίας, αϊτινες τοΐς είναι ωφέλιμοι, από τούς επαίνους 
οϊτινες τους προδίδουσι.

X .

Ή εύεργεσία είναι ή τελειότατη και ήττον φθειρόμενη 
τών απολαύσεων. '

X. ' _

Ό εύεργετών πρέπει νά λησμονή τήν εύεργεσίαν, ό- 
δ* ευεργετούμενος νά τήν ένθυμήται.

X

Κατ ’ άρχάς ωμεν καλοί, είτα δέ θά γίνωμεν εύτυχεΐς- 
Μή άπαιτώμεν τό βραβεΐον προ τής νίκης, ούτε τον-, 
μισθόν πρό τής εργασίας.

.X
Ή νοημοσύνη κάί ή πολυτέλεια αποτελούν τήν καλήν· 

,κρίσιν.
( έκ τον Γα\λ<κοϋ)

Γελλεάν.
— a 1 ~Β

.no ικ ι λ a :
ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ

Ό Τερέντιος Βαρέν ξζήσεν 98 ?τη.
Ό Φάβιος Μάξιμος 100
'Η Τερεντία too Κικερωνος 112, άλλη μία ρωμαία ίζησε 200·. 

τον έπιτάφιον αυτής έποίησε* 4 ποιήτηί Μαρτιολος. ·

Ό μάλλον μακροβιότερος τόπος θεωρείται ή Αγγλία.-
Ό Βακων λέγει,δτι είδιν άνθρωπον άποθα.νίντα έν ήλικίφ 150 ετών. 

_. Άλλα καί έίςδλα τά έθνη άπαντώνται μακρόβιοι κατά διαφόρους 
«πονάς

ν Ούμβόλτος εζησεν 97 Ιτη.
Ό'Δουμϊς, γάλλος χημικός, καί δ Μιλ Έδουάρστ 90.
Ό Χεβρέλς 103.

ΟΙΝΟΠΟΣΙΑ

Τδ πάλαι ή οινοποσία ήτο ύπερβολική, ιδίως πολύ έπινον έν Άθήναις 
αΐ γυναίκες, ώστε οί σύζυγοι ήναγκάζοντο νά χλειδώνωσι τάς άπο- 
θήχας καί το ταμεΐον καί τάς κλείδας, νά φέρωσι μεθ’ έαυτών. 
Τούτου ίνεχεν οί κωμικοί ποιηται έρρωμένως επετέθησαν κατά τών 
γυναικών έλεγον οί τότε, ότι πάσα γυνή κακραμένη οί’νω ώνομάζετο 
ασκός πλήρης οίνου. Ήγάπων νά πίνωσι τδν οίνον ευζωμον δηλαδή 
οβτε υδαρή ούτε δλως άκρατον. Κωμικός τις λέγει, επειδή δ πρδς, 
γάμον.δίν ευρίσκει γυναίκα νήφάλιόν πρέπει νά μιταβή είς Σκύθας 
ινα εδρη γαμέτην νήφουσαν, διότι έν Σχυθίφ δεν ύπήρχεν άμπελος.

ΓΕΡΩΝ

Σίιφαρ λέγεται δ ύπέργηρως (ό σουφρωμένος), ήτοι i ^ρυτιδωμένος.
Οΐ νεοσσοί τών περιστερών (τά πιτσούνια) καί τά τονικά τών 

νεύρων οφελοΰσι τούς γέροντας.

ΜΕΛΗ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΖΩ Ι ΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

Ή ουρά της σαύρας άποκοπτομένη αναφύεται, έπίσης καί οί πλό
καμοι τών πολυπόδων, του δέ χοχλιού λέγεται, δτι μόνον ή χεφαλή 
αναφύεται, έάν αποκοπή.

Ή τοιαύτη δύναμις ύπάρχει καί είς τά εντελέστερα ζώα, εις τίνα 
όμω; μέλη τοϋ σώματος; ΑΙ τρίχες κοπτόμεναι, ώς και οί ίνυχες, άνα- 
βλαστάνουσεν.

Είς τά ζώα ή φυσική ζωή γίνεται καταφανής διά τοϋ ύπνου. Ό 
κοιμώμενος άνθρωπος ζή τότε ώς φυτόν, ούτε κινείται, ούτε αισθάνεται 
μόνον διαφέρει έκ τών φυτών διά τής εσωτερικής κινήσεως τών ορ
γάνων τής ζωής, εν ω έν τφ φυτώ ή τοιαύτη κίνησις είναι άφανης.

Εκ τά φυτά ή έπικρατεστέρα ύλη είναι 4 άνθραξ καί τίνα αλατα 
τών ακαλίων.

Εις τα ζώα ή έπικρατεστέρα ύλη είναι τδ άζωτον, αέριον ήνωμένον 
μετά ζωικής ύλης. Δια τούτο τά φυτά μετά θάνατον διατηοουσι τδν 
ύγκον καί τδ σχήμα και τά »/$ Τ’ϋ βάρους των, ένφ τά ζώα μετά 
θάνατον εξατμίζονται εντελώς διότι τά πλε'στα. συστατικά είσίν αέρια 
καί μικρόν μέρος μένει, τά οστά.

Ή ζωική δύναμις πάντοτε ποθεί τήν διατήρηοιν τής ύπάρξεως και . 
τδν σκοπόν αυτής, Sv μόνον δ ποιήσας αυτήν γινώσκιι.

ΔΙΑΤΙ ΩΝΟΜΑΣΘΗ Ο ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ

Οί Αρχαίοι πρό τοΰ 'Ομήρου καί οί μετά τούτον δέν Ιπινον οίνον 
ακρατον παρά μόνον έν συνοδίφ μετά του πέπωνος, διότι έπίστευον τδ 
έξής ρητόν «πέπων πάθος πέφυκεν άνεο ακράτου οίνου»,

Δέν επινον άκρατον οίνον, διότι δ τότε οίνος ήτο παχύς και μεθυ
στικός, τδν επινον δέ -μεμιγμένον μετά ύδατος, δ δέ Σόλων διά νόμου 
απηγόρευσε την πόσιν ακράτου οίνου.

Τδν μέν αμιγή οίνον ώνόμαζον άκρατον, τδν δέ μετά ύδατος με- 
μιγμένον κερασμένον, κρασμένον, κρασιν. Έκ τής ,λίξεως δέ ταύτης 
ύποκοριστικώς έπί δουλείας τής Ελλάδος ώνομάσθη κρασίον, κρασί, 
διότι 4 δούλος ταπεινώς πάντοτε έξεφράζετο.

ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ
' ' \

Ό Πανδαματωρ χρόνος αλλοιώνει δσημέραι πάντα τά οργανικά δντα 
ώς καί αΰτην την ποιότητα τής γης, επομένως καί τά προϊόντα αυτής. 
Πολλά βότανα δηλητηριώδη τότε δντα, νυν στερούνται τής ίδιότητος 
ταύτης π. χ. δ έλέβορος τδ πάλαι ήτο μέγα φάρμακον κατά τών 
εγκεφαλικών παθών, νΰν δέ δέν κέκτηται τήν ιδιότητα ταύτην. Ή 
κράμβη είχε δύναμιν θεραπευτικήν, οί βολβοί ώσαύτως.

ΚαίαΰταΙ αί των ανθίων ιδιότητες ήλλοιώθησαν, καθώς καίαΐ τροφαΐ. 
Ή έπιφάνεια τής γής έπίσης ήλλοιώθη, διότι τά δάση τδ πάλαι ήσαν 
πολλά καί τα φύλλα αυτών ίφούσκιζον τήν επιφάνειαν αυτής και τά 
προϊόντα έγίνοντο βελτίονα.

Ή υγρασία τής ατμόσφαιρας καί ή ποσότης τών ύδάτων μεγάλως 
εκ τής στερήσεως τών δασών ώλιγόατευσε καί πολλαχοϋ έπικρατεΐ ήδη 
ξηρασία. -

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

II IIIT Α Μ ΕΝ Η XPYSAAAI2
Λάβετε δοχεΐον με ανοικτού στόμιον, δπερ κλείετε διά τίνος 

φελλοΰ δϊατρύτού και έν τφ όποίφ τοποθετείτε τον σωλήνα 
χωνιούέκ κασσιτέρου ή κάλλιον ύελίνου καί τή βοηθείφ ίσπα-

τιςτοΰ τό είχε προσκομίσει. Καί 1 οΰτος μέν μετεβλήθη είς 
βράχον, ήδέν-Δηιάνειρα μαθοΰσα ποιον δυστύχημα έπέφερεν 
άκουσίως, ηύτοκτόνησεν τότεδέ ό Ηρακλής, άπελπιβθείς 
άνήλθεν είς τήν κορυφήν τής Ήτής, δπου παρεκά- 
λεσε τον υιόν αύτοΰ Φιλοκτήτην ν’ άνάψη πυράν δούς αΰτφ 
είς άμοιβήν τά βέλη. ’Ιδού πως οι αρχαίοι Έλληνες έξετίμων 
τήν αξίαν τών Κενταύρων, οΐτινές'κατά τήν παράίοσιν ήσαν 
ακατάβλητοι πολιμισταί διερχόμενοι τδν βίον αυτών έφιπποι. 
Έτερος Κένταυρος ό Χείρων,διακρινόμενος επί πολεμική αρε
τή καί σοφίφ, παιδαγωγησας καί διδάξας διαφόρους ήρωας,. 
τόν—Ηρακλή, τον Ίάσωνα τούς Διόσκουρους, τον ’Ασκληπιόν- 
καί αυτόν τον Άχιλλέα, είς δν κυρίως τό τόξον έδίδαξε, κα- 
τετάχθη μεταξύ τών αστερισμών καί δή μεταξύ τών ζωδιακών 
σημείων. Λέγεται δέ τοξότης καί αντιστοιχεί πρός τδν μήνα 
Δεκέμβριον. ,Άλλ ’ επειδή πεπρώμένως τά πάντα καταστρέ- 
φοντάι έν τφ κόσμφ τούτφ καί.αΰτοί οί Κένταυροι έξηφα- 
νίσθησαν βαθμηδόν. Έκδιωχθέντες.ύπό τών Λαπίθων, προσ- 
κληθέντες είς τδν γάμον τοΰ Πειρίθου καί συναφθείσης μεταξύ 
αυτών, μάχης, ενεκεν τής σκανδαλώδους'πρός τάς .γυναίκας 
διαγωγής.τών Κενταύρών, έξωλοθριύθήσαν μέχρι τοΰ τελευ
ταίου. Μετά-τούς Κενταύρους έχομεν τούς πτερωτούς ίππους. 
Ό Περσεύς,υίός τοΰ Διός,με,ταμορφωθέντος είς χρυσήν βροχήν, 
καί τής ευαίσθητου έκ’είνης Δανάης, οτε άπήλθεν είςΤαρτάσον 
καί ευρεν έκιϊ τάς τ|)εις Γοργόνας,' πρδς άς έρίσας καί επειδή 

ή. θέα αυτών άπελίθου, άπεκεφάλισε διά τοΰ δρέπανου τήν 
κεφαλήν τής μιάς τούτων, τής Μεδούσης καί τήν έθηκεν εις 
τήν πυράν τών Νυμφών.Άλλ* ώ'τοΰ θαύματος I εκτοΰ έκ- 
ρίοντος αίματος τής Μεδούσης άνεπήδησεν ό ίππος Πήγασος 
φέρων δύο πτέρυγας. Άπεπτη δ’ αμέσως πρός τούς αθανά
τους καί παρέμεινε παρά τφ, Διίφέρων τάς άστραπάς αύτοΰ 
καί τδν κεραυνόν, ώστε ήτο ό. κιραυνοφόρος ίππος τοΰ Διός. 
Παρά μεταγενεστέροις ήτο ί> ίππος τής Ή,οΰς. και κατετάχθη 
μεταξύ τών αστέρων. Ό Βιλλερ'εφόντης συνέλαβεν, αυτόν 
πίνοντα έκ τής Πειρήνης πηγής καί ένίκησε δι ’ αύτοΰ τήν 
Χίμαιραν, τάς ’Αμαζόνας καί τούς Σολύμους. Ό Πήγασος 
υπήρξε καί τών Μουσών <5 ίππος καί ΐξ ενός κτυπήματος τοΰ 
ποδδς αύτοΰ έπήγασεν ή πηγή τών Μουσών, Τπποκρήνη 
καλούμενη είς,τδν Έλικώνα.Κατά τδν Όβίδιον τή συμβουλή 
τοΰ Ποσειδώνος δ Πήγασος έκτυπησε τδν ’Ελικώνα, φερό- 
μενον πρός τδν ουρανόν έξ ένθουσιασμοϋ διά τά άσματα τών 
Μουσών, καί ήμπόδισεν ούτως αυτόν ν 'άρθή υψηλότερου. 
’Αλλά καί τής. ποιητικής έξάρσεως έμβλημα κατέστη έν 
τοΐς νεωτέροι; χρόνοις δ Πήγασος, διότι δι ’ αύτοΰ ο κάλαμος 
πολλάκις τών ποιητών ανέρχεται > είς τά ΰψη τής ίδανικότη- 
τος καί τής φαντασίας. ’Εκ τής μετά τής Κλειοΰς δε, Ευ
τέρπης καί Μελπομένης καί άλλων Μουσών οικιακής σ.χέ- 
σεως προέρχεται 'ή φήμη τοΰ ποιητικού τούτου ίππου. Ωραία 
δε όντως-καί μεγαλοπρεπής σωματική μεγάλοπρέπέια^,ήτις εν 

τοΐς νεωτέροις -χρόνοις ουδόλως παρατηρεΐται. Φαντασθωμεν 
δέ οτι ό Πήγασος οι ’ ένύς κτυπήματος τοΰ ποδος άνεβλυσεν 
ώραίαν τινά ημέραν τήν πηγήν τής ‘Ιπποκρήνης, ένθα τόσοι 
εκτοτε' ποιηται τήν δίψαν των ίκόρεσαν καί δτι μανιωδώς· 
έβοήθησε τον Βελλερεφόντην νά νικήση τήν φοβέραν Χίμαιραν.·

Ό Πήγασος έτίμησε τήν φυλήν του, δπόσον δέ οί σύγχρο
νοι ίπποι θά ύπερηφανιύοντο, έάν έγνώριζον τι ό πτερωτός ού- 
τος πρόγονός των έπραξε προς δόξαν των.

Όποιον δέ υπήρξε τό τέλος αύτοΰ ; ,Ριφθείς εκ τοΰ ου
ρανίου θόλου, καθ’ ήν στιγμήν άνήρχετο τον Όλυμπον μετά 
τοΰ Βελερεφόντη, έγίνετο θεομισής καί μαστιγωθείς ύπο τοϋ 
Διος-μετετράπη έίτα ύπο τής θείας Δίκης, είς φωτεινήν κό- 
νιν, γενόμενος ·ουτως.έίς έκ τών λαμπρότερων άστερισμών τοΰ 
ούρανοΰ.

*Ήδη έλθωμεν είς τήν Τρωάδα. Έάν ΰ ζωηρός Άχιλ- 
λεύς, ούτινος τήν ανατροφήν έπεμελήθη δ Κένταυρος Χείρων 
καε κατόπιν δ Αύτομέδων, δ επιδέξιος ήνίοχός του, διετέ— 
λεσεν έπί δεκαετίαν ύπο τήν σκηνήν αύτοΰ, άφήσας τούς' 
άλλους πρίγκηπας νά πολεμώσι προ τών τειχών τής.Τρωά- 
δος, δέν επεται έκ τούτου, δτι ό ίππος δέν ίλάβε μέρος είς 
τάς δμηρικάς ταύτας μάχας, τουναντίον δέ τφ έπεφυλάσ- 
σετο μεγαλειτέρα, κατά τον Βιργίλιον/δόξα, ήτοι δι’ αύτοΰ 
νά άλωθή ή άπδ δεκαετίας εις μάτην πύλιορκουμενη πόλις/ 
Τή συμβουλή τοΰ μάντεως Κάλχαντος, οί Έλληνες κατέ- 

σκεύασαν γιγαντώδη ξύλινον ίππον, δν δήθεν άφήκαν ύπό 
τά τείχη' τής Τρωάδος' ώς σημιΐον υποταγής τοΐς κατοίκοις 
αυτών καί λατρείας’ διά τήν θαυμασίαν ύπεράσπισίν της, 
εϊτα δέ άπεσύρθησαν είς τά πλοία αυτών, προσποιούμενοι 
έγκατάλειψιν τής πολιορκίας. Ό Μέγας τών Τρώων πρωθιε- 
ρεύς Λαοκόων μάτην ίλεγε τοΐς συμπολίταις αύτοΰ, δτι 
«έφοβεΐτο τους Δαναούς καί δώρα φέροντας»

«Timeo Danaos et dona ferentes».
Μάτην καί ή Κασσάνδρα προέλεγε τήν πτώσιν τής Τρωά

δος, διότι οί κάτοικοι αύτής κρλακιυθέντες έκ τών προσ- 
φερομένων αύτοΐς δώρων δέν ήκουσάν τάς διδομένας αύτοις 
συμβουλάς καί αμέσως έποιήσαντο |ήγμα έν τφ τείχει τής 
πόλεως, ίνα εΐσαγάγωσι.τόν κσλοσσιαϊον ίππον ώς μή .δυνά
μενον νά είσαχθή διά τών πυλών.

Τήν νύκτα οί εντός τοΰ ΐππου κρυβίντες πολεμιστάί "Ελ
ληνες έξήλθον έκεΐθεν. άθορύβως καί ήνοιξαν τοΐς συντρόφοις 
αυτών τάς πύλας τής Τρωάδος, οϊτινες ουτω καίέλαβον, έ- 
δήωσαν καί έπυρπόλησαν, τήν πόλιν τοσουτον κατάστρεπτι- 
κώς, ώστε άναζητεΐται ετι ή ακριβής αύ,τής τοποθεσία. Καί 
δλα ταΰτα διά τδ μήλον τοΰ Πάριδος καί διά τοΰ ίππου τοΰ 
Κάλχαντος.

Ίσως δέν είναι άνωφελές νά προσθέσωμεν ενταύθα δτι πολ
λοί δυσπιστοΰσι πρός τήν παράδοσιν ταύτην τοΰ Δουρείου
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νικοϋ κυροΰ περικλείετε ερμητικώς άπάσας τάς όπάς χαί 
σχισμάδας, αίτινις δύνανται νά μεσιλαβήσωσι είτε μεταξύ 
τοϋ φελλού καί τοΰ «τοπίου τής φιάλης, ιΐτι μεταξύ τοΰ 
χωνιού καί τού.φελλού.

Πληρώσατε τότε κατά -ιό ήμισυ τήν φιάλην έξ ύίατος 
καί ρίψατε έντός αύτοΰ τάς ίύο γνωστάς λεύκάς κόνεις, τάς 
χρησιμεύοντας πρός παραγωγήν τοί ϋοατος τοΰ Σέλτσ, ήτοι 
σόδαν καί ταρταρικίν οξύ. ατινα πωλούντσι, έτοιμα έν τοΐς

φαρμακείοις. Αμέσως θέλει παραχθή εν τώ ύγρφ ζωηρός ανα
βρασμός συνεπεία τής έζατμίσεως τού έν τή σόδα, ύπάρχοντος' 
ανθρακικού οξέος, δπερ τείνει νά διαφυγή βαθμηδόν δια τής 
οπής τοΰ χωνιού.

Αλλ εαν θέσητε έν τφ χωνίφ τούτφ δύο ή τρία σφαι
ρίδια έξ έντεριώνης ή έκ φελλού ελαφρού, τό έν τή φιάλη 
σχηματιζόμενον αέριον θά έλφεύγη έκ διαλειμμάτων διά τής 
προς τά άνω ώθήσιως τού ενός σφαιριδίου καί τής πρός τά 
κάτω καταπτώσεως τοΰ ετέρου, συνεπείφ τοΰ νόμου τής βα- 

ρύτητος, δπερ πρός στιγμήν θά κλείνη τήν οπήν τοϋ χωνίου, 
έως ού ή άπωσις τοΰ ανθρακικού οξέος άνυψώση έκ νέου 
τοΰτο καί ουτω καθεξής . Δηλαδή μέρος τοΰ αερίου έκφευγει, 
ήπίεβις έλαττοΰται καί νέου, σφαιρίδιον έπαναπίπτει έπί τής. 
οπής. Τό φαινόμενου τούτο εξακολουθεί έφ * δσον εξακολουθεί. 
καί ή έξάτμισις τοΰ αερίου. Έάν δέ χρωματίσητε διαφορο- 
τρ'όπως τά σφαιρίδιά σας θά παράτηρήσητε μετ ’ εύχαριβτή- 
σεως παράδοξον χορόν αυτοκινήτων‘έγχρωμων αντικειμένων. 
Δύνασθε όμως νά προσθέσητε. εις τό πείραμά σας τούτο άλη- 
γορικήν χροιάν προσχολλώντές έπί τών σφαιριδίων σας τεμά
χια σιγαροχάρτου δίκην πτερυγίων χρυσαλλίδάς καί ουτώ θά 
ΐδητε ταύτην ίπταμένήν έν τφ χωνίφ, έπικάθημίνην εντός 
τούτου, άπαραλλάκτως ώς χρυσαλλίς έπίκαθημένη έπί άνθους 
ή ιπτάμενη έν τφ κεν'φ.

Ή πα.ρατιθεμένη^είκών δίδωσιν ακριβή ιδέαν τοΰ ωραίου 
τούτου φαινομένου. . Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ...

Α. Ι· Σ. Τρίκχαλα, Ήμετέρα έλήφθη μετά περιεχομένου, 
’Εγράψαμεν κα< άπεστείλαμεν άπόδειξιν μετ’-αριθμού λαχείου σας. 
Εύχαριστοΰμεν πολύ —Ν. Δ. Ν. Βόλο ν. Ύμετέρα έλήφθη Δώρον 
σταλησεται προσεχώς δι’ ανθρώπου γνώστου, διότι άλλως πως είναι 
αδύνατος ή αποστολή εύθραυστον αντικειμένου- — Γ. Ν. Λ. Σύρο ν- 
Ύμέτερον δελτάριον έλήφθη. Εκτενές έγραψαμεν καί άπεστείλα
μεν τα ύφ’ υμών ζητούμενα. Άναμενομεν δσον ταχιστα αποτέλε
σμα ένεργείας σας.—I. A. Κ. Σύρο ν Ύμετέρα έλήφθη, προσε
χώς γράφομεν. Ευχαρίστως δεχόμεθα τήν πρότασίν σας, αρκεί δμως 
να εχητε καί ύμιΐς τήν εύγενή καλωσύνην να μάς έγγράψητε χαί 
τινα συνδρομητήν. Θέματα σχετιηά μέ τόν σκοπόν τής τε «Φύσεωι» 
ή και «Ήχους», μακράν δέ τής χυδαίας γλώσσης. — Κ. Γ, Ρ. 
Λ ε υ κω σ ί α ν, Κ ύ πρ ο υ. Ύμετέρα έλήφθη. Προσεχώς γράφομεν 
έκτενώς καί σχετικώς. ‘Η μέταρρΰθμισις ήρξατο άπό τοΰ Αου φύλλου- 
καί πιστεύομεν νά εΰχαριστ-ηβητε.—Δ. Σ. Μελί την. ’Επιστολή 
υμών έλήφθη, προσεχώς δε γράφομεν άμ'ν. Έδημοσιεύίησαν άπαντα, 
τά δέ φύλλα στέλλονται ταχτικώς. Δια τό τελευταϊον ζήτημα ήσυ- 
χεΐτε. Ταχυδρομιχώς εχητε νεω«έρβν μας.—Κ.Π. Σϋρόν. Pas.en
core rien de vous, peut-Stre plus lard, voyons el isperons. Miile, 
merci.—Π. Ρ.Κων)πολιν. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχάριστου 
μ«ν.. ’Απόδειξίς μετ’ άριβμοϋ λαχείου σας ταχυδρομιχώς. — Μ. Μ. Σ. 
©εσσαλονί-χην. Ε.υνδρομή σας-μετ’ αντιτίμου’Ημερολογίων έλή- 
φβη. Εύχαριστουμεν πολύ.—Σ. Β,όνιτζαν. Επιστολή καί 2? 
δρ. έλήφθησαν. Γράφομεν;·

. ίππου. Ό δέ Ναπολέων γράφει είς.-τά Άπομΐημοηύματα 
αύτοΰ τής Άγιας ‘Ελένης ;

«Ό ξύλινος ίππος, δν αναφέρει τό Β’. βιβλίον τής Αί- 
νιάοος, δύναται νά είναι λαϊκή παράδοσις, άλλ’ή παράδοσις 
αυτή είναι γελοία και-έντελώς άναξία ποιήματος επικού. 
Ούδέν παρόμοιον άπαντα έν τή Ίλιάδι,έ’νθα τά πάντα πίρι- 

- γράφονται μετ’ αληθούς ακρίβειας καί πολεμικής πρακτι
κής. Πώς νά ύποθέση τις τούς Τρώας τόσον άνοήτους, μή 
άποστείλαντας πλοιάριόν τι είς τήν νήσον τής Τενέδου διά 
νά βεβαιωθούν, έάν τά πολυάριθμα σκάφη τών 'Ελλήνων 
έστησαν έκεϊ ή πραγματικφς άνεχώρησαν ; Άλλά καί έκ 
τοΰ υψους τών πύργων τοϋ ’Ιλίου καλώς έφαίνετο δ όρμος 
τής Τενέδου. Πώς νά πιστεύση τις, ότι ό ’Οδυσσεύς καί οί 
επίλεκτοι τών Ελλήνων ησαν τοσοϋτον αδέξιοι, κλεισθέντες 
έντός ξυλίνου' ίππου καί παραδιδόμε^οι οδτω δέσμιοι είς τούς 

. αδυσώπητους αύτοϊς. έχθρούς^ .Ύποτιθέντες δ’ βτι δ ίππος
- ούτος- περιελάμβανεν 100 μόνον πολεμιστάς, τό βάρος αύτοΰ

θά ήτο σημαντικόν καί δέν ήτο δυνατόν -νά μεταφιρθή έν 
i μι? ήμ«Ρ¥ άπό τής-όχθης τής θαλάσσης πρό τών τειχών
?·, · ■ τοΰ ’Ιλίου και άφόΰ-μάλιστα έμεσολάβουν δύο ποταμοί».
- ν - ό - θ Ναπολέων φαίνεται, ταΰτα γράφων, δέν είχε κατα-

* στρέψει μετά τοΰ φοβερού αύτοΰ πυροβολικού άρκετούς ίπ
πους επί.τών πεδίων τών μαχών του καί,τφ έχρειάζετό ετι 
καί τό θύμα τούτο, «δ ίππος τής Τρωάοος I»

Ό ίππος πληροί απασαν τήν 'Ελληνικήν μυθολογίαν. 
Θεοί, θεαί, ήμίθεοι, ήρωες, ποιοΰσι χρήσϊν αύτοΰ καί αύτός 
δέ δ θεός τής θαλάσσης έχει τδ ιππικόν του. 'Ο Ποσειδών 
καί ή ’Αμφιτρίτη έχουσι τήν έκ θαλασσίων ίππων και 
Τριτόνων άκολο.ύθίαν των. Όσον δ’ άφορφ τδν Φοίβο·* 
Απόλλωνα, ούτος ίπί τεθρίππου ύπό πυριπνόων ίππων συ
ρόμενου άρματος μεταβαίνει έκάστην πρωίαν ν’ άνάψη την 
θαυμασιωτέραν τών,πυρκαϊών και ούτως έρχόμεθα είς τδν 
ίππον τής Μυθολογίας, κατά το ήμισυ άνθρωπον καί κατά 
τό ήμισυ. θεόν. Οί ποιηταΐ διετήρησαν ήμΐν τά ονόματα 
τεσσάρων δρομέων τοϋ Ήλίου, οίτινες καλούνται 'Ερυθρούς, 
Άκταίων, Λαμπρός καί Φιλόγαιος. Ό Έρυθρεύς ελαβε τό 
όνομά αύτοΰ έκ τής ανατολής τοΰ ήλίου, ούτινοζ αί ακτίνες 
κατά την στιγμήν ταύτην εΐσίν έρυθραί. Ό Άκταίων ελ
ληνιστί σημαίνει άκτι νοβόλος, διότι ό ήλιος ΰψούμενος είς 
τόν δρίζοντα άρχίζει. νά έκπέμπη φωτεινοτέρας άκτίνας. 
.Ό Λαμπρός δίδες ιδέαν τής λαμπρότητος τής ήμέρας, δ 
δε Φιλόγαιος,ήτοι φίλος -τής γής,ώθεϊ τό άρμα πρός τήν γήν 
καί δρίζει τήν στιγμήν τής Δύσεως. Ό δέ Άχιλλεύς είχε 
δύο ίππους, τών οποίων ή θέσις δρίζεται έν τφ περιστόφ 
τών διάσημων πολεμιστών, έκαλοΰντο δέ Εάνθος καί Βα- 
λής, ίδς τοσοϋτον ποιητικώς ψάλλει δ Όμηρος έν Ίλιάδι.

(“Επιται ουτίχΐια)


