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— ’Ακριβώς ούτως ύφηλά έπιθυμεϊ ό ένταΰθα Ανε
πτυγμένος δυτικός πληθυσμός νά ϊσταται Α αύτοΰ
πανιερότης καί ακριβώς θά τόν συντρέξμδσον δύναται πρός τούτο.
— Καί είνε αληθώς ανεπτυγμένος ό ένταΰθα δυ
τικός πληθυσμός. Παρετήρησα εύχαρίστως πολ
λούς λογίους χαί ανεπτυγμένους μεταξύ αύτών.
-- Δέν Απατήθητε, πανιερώτατε. Πρό είκοσιπενταετίας ό τόπος έθεώρει τούς δυτικούς τής 'Ελλά
δος άποτελουμένους Αποκλείσηκώς έκ μελιταίων
αχθοφόρων καί συρίων κηπουρών καί στρατιωτών
καί Ικανούς μόνον διά τάς μικράς καί έλαφράς τής
κοινωνίας έκδουλειίσεις. Κατέτασσε δ’ αύτούς είς
τάς τελευταίας τάξεις
"Ηδη όμως μοί φαίνεται δτι κυρίως ΑΣύρος ήναφε
τόν πυρσόν τής προόδου καί άναπτνξεως,οιότι αύτή
άπέδειξεν δτι οί δυτικοί είνε πολύ άνώτεροί τοιαιίτης έκτιμήσεως. διότι Α Σύρος άνέπτυξεν δνδρας
έπιστήμονας, λογίους,δημοσιογράφους, βουλευτάς,
έμπόρους, βιομηχάνους κλ. καί ώς θά γνωρίζμ κα
λώς Αδη ή πανιερότης Σας. Α Σύρος διά τού εύσεβούς καί εύπαιδεύτου κλήρου της καί τΑν δυ
τικήν έκκλησίάν άνύφωσε καί τήν κοινότητα τά
μάλιστα έξυπηρέτησε Διά τής μετωκήσεως δ ’
είς ’Αθήνας μέρους τών μελών της έξ ών συγκαταριθμεΐται καί Α τού πατρός μου πολυμελεστάτη ρίκογένεια Ας Αδη άριθμούνται είκοσι καί
πλέον διακλαδισμοί άπετελέσθη καί ό πυράν τής
Δυτικής ένταύθα όμάδος. Άν δέ τά στοιχεία
ταΰτα τής Σύρου δέν Αρχοντο ένταύθα, δυτική
κοινότης δέν θά ύφίστατο τοσούτον πρωίμως,
άλλά μικρά της μόνον γαλλική Α ιταλική Αποι
κία θά εύρίσκετο ίσως ένταύθαΚατά τήν στιγμήν έκείνην Ανηγγέλθησαν ττί
αύτού πανιερότητι διάφορα πρόσωπα ζητούντα- Ακρόασιν καί διέταξε ν’ άναμείνωσίν.
— Είπατε, μοί είπε τότε, δτι Α ελληνική ένταύθα
δυτική κοινότης έχει κυρίως πυρήνα σύριον.
Ή αύτοΰ πανιερότης διά μικρας καταγραφής δύναται νά λάβη ίδέαν τής καταγωγής τών ένταύθα
ΰπαρχουσών δυτικών οικογενειών καί δικαιωμά
των τών καί νά ύπολογίση τήν Αξίαν αύτών.
Πολλά δέ τέκνα των άφιερώθησαν τη έκκλησία
καί έφερον αύτήν είς οίον σημεϊον εύρίσκεται
νυν.
Ή σεβασμιότης του μέ παρετήρει μετά προσοχής.
— Δέν όμιλώ άπό τρίποδος, πανιερώτατε, τώ
εϊπον τότε, Αλλ' αύτή Α ιστορία σάς όμιλεϊ άπό
στόματός μου.
— Σάς εύχαριστφ, μοί είπε τότε καί άλλοτε νά

Βλεπώμεθα, δπως σννομιλώμεν Αλλά τί άξιώσεις
ούναται νά έχμ Α κοινότης ένταύθα;
— Ούχί αξιώσεις, άλλά φαλλόν έπιθυμίας. Ώς
έν παραδείγματι, νά έχη ποιμενάρχην κατάλληλον
Καί Αξιοπρεπή, Ιερείς ώς οιόν τε έκ τών σπλάγ
χνων της, καί νά εύρίσκμ δσυλον είς τήν έκκλησίαν. Αύτη ν’ Αγαπά τά τέκνα της καί τό σπουδαι
ότατου νά συντελή είς τήν μετά τών Αδελφών αύ
τών λοιπών Ελλήνων διαρκή έν όμονοία συμβίωσιν. .
Ή θύρα καί πάλιν κατά τήν στιγμήν έκείνην
άνεώχθη καί ό γραμματείς έμφανισθείς ήρώτησε
τί διαταγάς έχει νά δώσμ διά τά Αναμένοντα αύτόν πρόσωπα
— Νά περιμένουν1 όλίγον, είπεν— ’Εξακολουθήσατε, είπε, τότε πρός έμέ Αποτει
νόμενος.
— Εύχαρίστως, άλλά πανιερώτατε, γίνομαι ού
τως Αφορμή νά περιμένουν. . :.
— Ναί, έχετε δίκαιον, άλλά... έξακολουθεϊτε.
— Είπατε πρό όλίγυυ, πανιερώτατε, δτι πολλοί
τού άνατολικού δόγματος σάς έπεσκέφθησαν Αδη
καί δή ό Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Γερμανός. Δέν
Αμφιβάλλω, δτι σάς ώμίλησαν καί περί τής ένώσεως τών έκκλησιών. Δύναμαι ν’Ακούσω τήν περί
τούτου γνώμην σας καί άπό τού στόματός σας ;
—Εύχαρίστως. Έγώ βητώς καί σαφώς έδήλωσα
δτιήλθον ένταύθα Απλώς νά ποιμάνω τό ποίμνιόν
μου καί ούδέν πλέον’ούδ’έπ’έλάχιστον δέ είς ούδέν
έννοώ νά πρ οσκρούσω είς τούς νόμους καί τούς
θεσμούς τής δευτέρας πατρίδος μου.Τό ζήτημα τής
ένώσεως είναι ζήτημα άπωτέρω μέλλοντος Βεβαίως
τήν έπιθυμώ δπως τήν έπιθυμούμεν πάντες διά νά
φθάσωμεν είς τό όητόν «μ/α ποίμνη καί tl$ ποιμήνν.
πλήν Ανάγκη πάσα διά τού χρόνου καταλλήλως νά
συζητήθώσι,διευκρινισθώσι καί ώριμάσωσι τά σχε
τικά ζητήματα, δπως έπέλθμ τό ποθούμενον παρά
πάντων Αποτέλεσμα.
— Όμιλείτε πολύ λογικώς καί πρεπόντως, βε
βαίως δέ σπεύδουν δσοι Αποφαίνονται καί ένεργούν
άναρμοδίως.
,
π σεβασμιότης του έσιώπησε καί μετέβαλον όμιλίαν, Αφού είχον τήν πρωτοβουλίαν τών έρωτή
σεων.
— Ό τύπος, πανιερώτατε, τφ ειπον τότε πάνυ
εύμενώς έξεφράσθη περί ύμών. Βλέπετε έχει διά' θεσιν νά σάς συντρέξμ.
— Ναί, τόν εύχαριστώ. Δεικνύει μεγάλην προ
θυμίαν νά μέ συνδράμμ είς τήν έπιτέλεσιν τό
σων ύφηλών καθηκόντων. Έγώ Αποφάσισα νά έγκολπωθώ τά αισθήματα καί τάς καλάς ταύτας προ
αιρέσεις καί νά πράξω πάν δ τι μοί είνε δυνατόν
διά τήν εύημερίαν τοΰ ποιμνίου μου καί πρός δό
ξαν τής έκκλησίας μου.
— Άριστα . . . . Άπό τίνος ύπάρχει ένταΰθα
καί δργανον σχεδόν -έκκλησιαστικόν. Άλλ’ έχει
άρα τήν δύναμιν τής αύτοσυντηρήσεως ; ’Ολίγων
μόνον μηνών βίος με< εύαρίθμων συνδρομητών
ούναται νά διαδώση αναγνώσματα χρήσιμα τοϊς
πνευματικοΐς πελάταις τοΰ καλού έν γένει καί
χριστιανικού ; Υλική συνδρομή πρός τακτικήν
μόνον έκδοσιν αύτού έκπληροί καί τόν σκοπόν τηςδιαδόσεως καί ώφελείας ; Άρθρα καί διατριβάς
ύφηλής, Αλλ’Απλής φιλοσοφίας καί Αρχών ύφηλών
καί χριστιανικών, άτινα μορφώνουσι καρδίας δέν
θά δημοσιεύσμ, άλλά μόνον είδήσεις, χρονικά,
καί τά ιοιαύτα ;
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— Ναί. έχετε δίκαιον.
— Εύρίσκομαι Αδη είς τό στοιχεΐόν μου, πανιερώτατε καί σάς παρακαλώ μίαν παρέκβασιν
Εκδίδω άπό έξαετίας τήν «Φύσιν» δργανον άποκλειστικώς χριστιανικόν, διδακτικόν, πρακτικόν καί
λίαν ώφέλιμον διά τάο οίκογενείας καί τάς πεπλανημένας διανοίας. Τούτου ό σκοπός κατανοηθείς
Από χρόνου έγένετο άσπαστός καί είσήλθε τό περι
οδικόν πανταχόσε καί Αδη έχει καταλάβει πρωτίστην θέσιν είνε δέ. τό μόνον νύν έν Έλλάδι έκδιδόμενον, δπερ έχει πολυαρίθμους Αναγνώστας.
—Χαίρω, χαίρω πολύ καί σάς παρακαλώ νά έγγράφητε καί έμέ συνδρομητήν καί νά μοί αποστέλ
λετε τό φύλλον.
— Εύχαρίστως, πανιερώτατε, θά σάς τό στέλλω
καί θά τό Αναγινώσκετε είμαι βέβαιος μετά προ
θυμίας, δπως τό άναγινώσκουν οί πολυάριθμοι
συνδρομηταί μας, οϊτινες άνήκουσιν είς δλας τάς
κοινωνικός τάξεις καί έν τώ έσωτερικώ καί έξωτέρικώ. Πλήν ή παρέκβασίς μου δέν είχε τοιούτον
σκοπόν, πανιερώτατε.
— Ά, άς άκούσωμεν.
— Πανταχοΰ ίσως, ώς έν Έλλάδι, έξηκολούθησα. ύπάρχουσι πολλοί ύλισταί οίτινες διά τών
δογμάτων αύτών καταβιβρώσκουσι τά σπλάγχνα
τής κοινωνίας. Άπό τών ,έδρών τών Πανεπιστημί
ων, δυστυχώς, πανιερώτατε,καί τού βήματος ένίων
σημαντικών σωματείων ένταύθα,ώς τοΰΠαρνασσού
κτλ. ήκούσθησαν ύλιστικαί θεωρίαι. Πολλοί δ’ Ανε
πτυγμένοι έτόλμησαν νά προτάξουν τάς θετικάς έπιστήμας ώς προπύργια τής πεπλανημένης αύτών
πεποιθήσεως. Άλλά μήπως δέν. βλέπομεν έν
ταΰθα έν αύτή τή έστία τής διαδόσεως τών φώτων
τούΧριστινιασμού έν αύτή τίί κοιτίδι τών θεωριών
τού Πλάτωνος καί Άριστοτέλους θεωρίας τεινούσας νά έκριζώσωσι τό όλίγον ύφιστάμενον αίσθημα
δπερ μάς συνδέει έτι πρός τήν θρησκείαν καί τήν
κοινωνίαν ; Τολμούσι νά φθάσωσι καί μέχρυ τής
Αμφιβολίας τής θεότητος καί Ισχυρίζονται δτι τό
πάν τετέλεσται μετά θάνατον.
Αί θετικαί έπιστήμαι δέν ύπονοούσι, ούδέ ύποστηρίζουσι τοιοΰτόν τι,άλλα τούναντίον τά δέ πρό
ήμών φυσικά φαινόμενα τρανώς άποδεικνύουσι τήν
σοφίαν τού παντοδυνάμου καί τήν ύπαρξιν μέλ
λοντος κόσμου. Ταύτα άποδεικνύει διά σειράς άρ
θρων ή«Φύσις»,τήν θεωρίαν δέ ταύτην ύποστηρίζει
διά λογικών,φυσικών καί πραγματικών Αποδείξεων.
— Εύγε, ώραΐα, λαμπρά μοί έλεγεν Α αύτοΰ πανιερότης. καί έπλησίασεν έτι πρός έμέ.
— Ώστε βλέπετε σκοπός τής παρεκβάσεώς μου
ήτο νά σάς Ανακοινώσω τάς βλέφεις τού περιοδι
κού μου καί νά σάς παρακαλέσω δπως προσέλθητε
Αθικός Αρωγός είς τοιούτον σωτήριον σκοπόν δπως
προσέξωμεν πάντες είς τήν ανατροφήν τής νεολαίας
καί έκριζώσωμεν τάς ύπαρχούσας βλαβερός καί
Ανοήτους πεποιθήσεις.
—Μάλιστα, μάλιστα, προσέξωμεν είς τήν θρη
σκείαν, είναι τό άλας, έν τώ όποίφ θά άλισθη τό
μέλλον τής πατρίδος. Προσέξωμεν 1 μορφώσωμεν
τήν νεολαίαν καί θζ ησκευτικώς καί έθνικώς! Αύτη
είναι Α Αγκυρα, έφ’ Ας θά Ασφαλίσωμεν τήν σαλευομένην, ώς είπατε νήα, καί τό θεμέλιον έφ’
ού θά οίκοδομήσωμεν έδραΐον έθνικόν μέλλον,
είς δ οί μεταγενέστεροι θά δρέφωσι τήν διττήν
έθνικήν καί θρησκευτικήν ένότητα.
Έξαντληθέντος δέ καί τού ζητήματος τούτου καί
Ανοιχθείσης τής θύρας, δπως Αναγγείλωσι τη αύ

τοΰ πανιερότητι δτι καί άλλα έτι άτομα προσετέθησαν Αδη είς τά άναμένοντα αύτόν κάτωθι,, δπως
τόν ίδωσι,ήγέρθην καί πριν Α Αποχαιρετίσω αύτόν
έκαμα τήν τελευταίαν έρώτησίν μου.
— Ώς γνωρίζετε,πανιερώτατε,τώ είπον.αί έορταί
τών δυτικών ένταύθα γίνονται κατά τό Γρηγοριάνόν Αμερολόγιον, τούτο δέ έπιφέρει μεγάλην Ανω
μαλίαν, άτοπον καί' δή ζημίαν είς τό ποίμνιόν
σας, διότι είναι Λναγκασμένον ούτως, έν ώ άφ’
ένός Ακολουθεί τάς διατάξεις τής δυτικής έκ
κλησίας, νά μή έργάζηται είς τάς έορτάς αύτής,
Αφ’ έτέρου νά Αργή κατάτάς έορτάς τών Ανατολι
κών, διότι ούτως είνε Αναγκασμένος νά Ακολούθμ
καί τάς έορτάς τού τόπου. Δέν νομίζετε.δτι τό ζή
τημα τούτο χρήζει μερίμνης τής ύμετέρος πανίερότητος,δπως έξευρεθμ μέσον τής διορθώοεως τού
κακού ;
— Ναί, γνωρίζω τούτο, άπήντησεν Α αύτού
πανιερότης καί μάλιστα, δτι είς τίνας νήσους τού
Αίγαίου οί δυτικοί Ακολουθούν είς τάς έορτάς
των τό Ίουλιανόν Αμερολόγιον κατ’ άπόφασιν πα
λαιόν τής 'Αγίας Έδρας. Άλλά δυστυχώς δέν
είναι περίστασις ούτε τό Sv νά θίξωμεν, ούτε τό
άλλο, διότι Ακριβώς είναι έποχή, καθ’ ήν συζητείται ϊνα τό Γρηγοριανόν Αμερολόγιον, ώςόρθότερον καί Ακριβέστερον είσαχθη παρά τοϊς ΑνατοΛίκοϊς λαοϊς καί έν τοιαύτη περιπτώσει τό άτο
πον Αφ ’ έαυτοΰ θέλει ούτως Αρίή.
Καί μετά τούτο Αποχαιρετίσας τήν αύτού πανιε
ρότητα Απήλθον τού μεγάρου τής αρχιεπισκοπής
έμφορούμενος τών καλλίστων ίδεών καί αισθη
μάτων πρός τήν αύτοΰ σεβασμιότητα, διότι έν
τφ Ατόμω του εύρον ούχί μόνον τήν Αγαθότητα,
προθυμίαν, εύγένειαν καί εύπροσηγορίαν,άλλά καί
τήν Ικανότητα, τάς βαθείας γνώσεις, τήν έτοιμότητα, τήν όρθότητα έν ταϊς σκέφεσι καί τό σπουδαιότατον τήν πεποίθησιν είς το μέλλον τής έκ
κλησίας.
4» Π.
---- -----------------------

0 ΑΜΑ9ΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
*0 Μαρκη«ίθ{ Σώλβοφυ, πρωθυπουργός νϋν της ’Αγγλί
ας, χαταλαβών την ίοραν τοΰ Προέδρου έν βυνιδρί^ της
Βρεττανιχης χα; ’Επιβτημονιχης Εταιρίας, «υγκροτηΟιίαη
πρό τίνος ίν Όξφόρδιρ, άπηγγβιλε λόγον ίναρχτηριον χαθ
*
δν άφοΰ ίποιήσατο μνείαν προγενεστέρων συνελεύσεων τοΰ
σώματος έν Όξφόρδιρ, χαί τών χατ’ αΰτάς γινομένων δεν
προεβη είς γίνιχην της Επιστήμης έπισχόπησιν, άλλ
*
έπραγματεύθη διά μαχρΰν τά της άμα&ίίαξ αυτής. Ε’πεν έν
συνάψει τά έξης.
— Τό έπεσημώτερον ίπιστημονίκΟν αίνιγμα κατά τά
τέλη της δέκατης έννάτης έκατονταετηρίδος εινε τό περί της
φύσεως χαί καταγωγής τών καλούμενων στοιχείων. Τίνι
τρόπερ έξηκοντα καί πέντε στοιχεία, έν οίαδηποτε πιθανή
κοσμογονία προήλθβν είς δπαοξιν, αδύνατον εινε νά κατανοήσωμεν.
Τό τρίτον αυτών κυρίως άποτελεΐ τήν ουσίαν τοΰ πλα
νήτου τούτου. “Ετερον τρίτον τυγχάνει χρήσιμον επ’ αύτοΰ,
άλλά σπανίζει πως. Τό δέ άπομίνον τρίτον ε’τε σπανιώτερον
ιΰρηται διακεχυμένον άτάχτως καί μετά πλείστας φειδωλίας έπί τής σφαίρας. Καί τενα μέν τών στοιχείων τούτων
προσομοιάζουν άλλήλοις τά μάλιστα, ίνφ άλλα διαφίρουσιν
άπείρως άλλήλων έν πάση καταληπτή λεπτομερείς. Δυσχε-
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ρές είναι νά φαντασθή τις τίνε τρόπφ το άτακτον τοΰτο καί
άκανόνιστον άθροισμα υλών άνομιίων συνήλθιν ίπί ταΰτφ.
ΠρΟσπάθειαι κατεβλήθησαν πολλαί προς λύσιν τοΰ αινίγ
ματος, άλλα κατέλιπον αυτό ίπί μάλλον άνεξερεύνητον ή
ώς είχε πριν. Χημικοί έξήτασαν την θεωρίαν, on τά στοι
χεία συνίσταντο έξ ύδρογονικών ατόμων καί απέδειξαν ότι
ούδ» τό άσθενέστερον στήριγμα τοιαύτης ύποθέσεως ΰφίστατο. ’Ελπίς ύπήρχεν, ότι τό φασματοσκόπιον ήθελεν άποκαλύψει την καταγωγήν τών στοιχείων,'άλλ' απλώς
Επισκότισε τό μυστήριον, διότι άπέδειξεν, oat μεταξύ τών
ΕλλίιπόντωνΕκ τοδ φάσματος του ήλιου γραμμών ήσαν καί
al τοδ οξυγόνου καί άζωτου.
Πλήν άλλ’ όμως τό όξυγόνον αποτελεί τό μεγαλείτερον
μέρος τών στερεών καί ύγρών ουσιών τόΰ κόσμου μας Εφ'
όσον γνωρίζομεν, τό δε άζωτον είναι το πρωτεύον συστατικόν
τής ατμόσφαιρας μας. Έάν ή σφαίρα μας άποσπασθεϊσα
άπεστροβιλίσθη έκ τοδ ήλιου, ώς οί κοσμογονισταί ισχυρί
ζονται, πώς δυναται νά έννοηθή δτι άπεκαθάραμεν αυτόν
τοσοΰτον εΰτελώς ίκ τοΰ άζωτου και οξυγόνου του ; Τό
φασματοσκόπιον οΰ μόνον κατελιπεν ήμάς ώς και πρότερον
έν άμαθείφ περί τής καταγωγής τών στοιχείων, άλλ' ίπηύξησε καί τά κωλύματα Εν τή όδφ ήμών.

"Ετερον άλυτον πρόβλημα,

όπερ έχει περιφρονήσει τήν

αΙ&έ$θξ.

Ερευναν τής Επιστήμης είναι το περί τοΰ
"Οτι άνεκάλύφθη ότι τό φώς διαπέμπεται είς τούς οφθαλμούς μας
διά κυματισμών, φυ σίκφ. τφ λόγερ ΐκρίθη ότι θά υπήρχε τι

όπερ κυμαίνεται. Ή έννοια του
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αΐ&έφος

συνελήφθη τότε.

Ό καθηγητής M axwell άνεκάλύψεν ότι ό τύπος ό Εκφράζων τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, ίξέφραζεν Επίσης τόν πολ
λαπλασιαστήν τόν άπαιτούμενον πρός μεταβολήν τοΰ παθη

τικού ηλεκτρισμού είς Ενεργητικόν. ’Εντεύθεν λοιπόν συνήγαγον, δτι τό μέσον (medium) δι’ οΰ διαπέμπεται ό η
λεκτρισμός είναι ομοιον πρός τό διαβιβάζον τό φώς. ’Επει
δή δέ ό ηλεκτρισμός, διέρχεται διά παντός πράγματος, έπεται ότι ό αιθήρ, οΰ οί κυματισμοί μεταδίδουσι τό φώς, θά
εΰρηται δεακεχυμενος είς πάντα χώρον, κενόν ή πλήρη, κατεχόμενον ΰπό σκοτεινής ή διαφανούς όλης, ή ύπό οΰδεμιάς
τοιαύτης. Περί τοΰ πανταχοΰ διακεχυμενου τούτου ούδέν άπολύτως γνωρίζομεν, έκτος ότι δυναται νά τεθή είς κυματι-

σμόν. Αλλά καί ή μόνη γνωστή αΰτη ίδιότης του Επαυξάνει
τήν. άμηχανίαν μας, διότι ένφ άπαντα τά γνωστά ρευστά
κυματίζονται πρός δ μέρος φέρονται, ό αιθήρ κυματίζεται
πλαγίως τής διευθύνσεώς του.
’Αλλ’ ούδέν νυν έπί πλέον γνωρίζομεν περί τής άληθοϋς
σημασίας καί Ενέργειας τοΰ καλούμενου θετικού καί αρνη
τικού ηλεκτρισμού, ή ό Φραγκλΐνος Εγνώριζε πρό μιάς καί

ήμισείας έκατονταετηρίδος.

Πολλφ μάλλον θαυμάοιον καί Εναργές παράδειγμα καταδεικνύον1! τό ζόφος δπερ είσέτι Ιπικάθηται επί προβλημά
των άτινα,οί μέγιστοι Επιστημονικοί νόες έπί γενεάς ήδη εχουσιν άνέρευνήσει, είναι ή ζωή— ή ζωϊκή καί φυτική ζωή.
Καί είναι ή άγνωστος δύναμις, ήτις Εξακολουθεί περιφρονοΰσα ού μόνον τάς άπομιμήσεις, άλλά καί τάς ερεύνας
ήμών. Οί θρίαμβοι τής βιολογίας κατά τό τιλευταΐον ήμισι
τής έκατονταετηρίδος ύπήρξαν περιφανείς, άλλά δέν παρέχουσιν έπί τοΰ παρόντος έλπίδα διαγνώσεως τοΰ μεγάλου

.κεντρικού μυστηρίου.
Έκτος τής Δαρβινεΐου θεωρίας, ήτις ίχει άπορρίψει τήν
άρχήν τοδ αμεταβλήτου τών γενών, τό βαθύτατον σκότος
Επικάθεται είσέτι έπί τής καταγωγής τής άπειρου ποικιλίας
τής ζωής. Δύο τών ισχυρότερων αντιρρήσεων κατά τής
Δαρβινεΐου 'Ερμηνείας καταφαίνονται είσέτι διατηρώσαι £-

πασβν αύτών τήν ίσχύν. *0 Λόρδος Kelvin καθόρισε τήν
περίοδον τής έπί τής γής οργανικής, ζωής είς 100 Εκατομ
μύρια Ετών, βασ’ίζων τούς υπολογισμούς του έπί τής φυσικής
άποψύξεως τής γής. ‘Ο καθηγητής Tait περιορίζει τήν
περίοδον ταύτην είς 10 Εκατομμύρια Ετών. Τό εύρύ διάστημα

ΰπέρ δ ό Δαρβίνος άγει ήμϊς, άπό τοΰ μαλακίου ίτι έπί τής.
παραλίας, μέχρι τού. ανθρώπου, ώς τυγχάνει
ήμϊν γνωστός, ίχον ανάγκην τεράστιας άλύσεως γενών, Εκάστού αύτών προοδεύοντος δε’ Ελάχιστης άλλοιώσεως τοΰ
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πρωτογόνου

σχήματος τοΰ προκατόχου του, Απαιτεί πολλάς Εκατοντά
δας Εκατομμυρίων Ετών πρός συμπλήρωσιν τής Εκπληκτικής

Ιαιλογής

προόδου. Ή άρχή τής φυσικής
αποτυγχάνει νά
Εξηγήση τήν καταγωγήν τής άπειρου ποικιλίας τής ζωής.
Ό Weismanil ίν συγγράμματί του πρό τινων μηνών έκδοθέντι εκτίθησι τά περί τού σπουδαιότερου κατά τής τοΰ
Δαρβίνου θεωρίας Επιχειρήματος. Λέγει.: Άποδεχόμεθα

φυΰίκήξ ixikoyty,

όχι διότι έσμίν ικανοί νά
αΰτής τήν πρόοδον έν λεπτομερείς, ουδέ
διότι δυνάμεθα μετά μείζονος ή Ελάσσονος εΰχερείας νά τήν

τήν αρχήν τής
άποδείξωμεν δι
*

φαντασθώμεν, άλλ’απλώς δεότι πρεπει — διότι «vat ή
μόνη δυνατή Εξήγησις ήν δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν. Δέον
νά δεχθώμεν τήν άρχήν ταύτην ώς τήν βάσιν τής Εξηγή-

σεως τών μεταμορφώσεων, διότι άπασαι αί άλλαι προταθεΐσαι άρχαί τής Εξηγήσεως άγουσιν ήμάς είς άποτυχίας, άκατάληπτον δέ'τυγχάνει ότι δυνατόν νά ύπάρχη προσέτι Ετέρα
τοιαύτη Ικανή πρός Εξήγησιν τής προσαρμογής τών οργανι
σμών, άνευ άποδοχής τής βοήθειας- τής αρχής περί Ενός'
βχεδέου.
,
’Εκεί ή δυσχέρεια έγκειται. Δέν δυνάμεθα νά καταδείξωμεν τήν πρόοδον έν λεπτομερείς, άλλ’ οδτε δυνάμεθα νά
τήν φαντασθώμεν. Είναι καθαρός υποθετική. Άνθρωπος
ούδείς, Εφ’ όσον γνωρίζομεν, είδε ποτέ αυτήν έν Ενεργείς.

’Απαιτεί άμετρον χρόνου πάροδον, Ούδιμία ζωή ατόμου
διαφέροντος τών προκατόχωντου είναι άρκούντως μακρά,

ώστε νά Επιτρίψη είς αυτό νά έκκαθάρη τό πεδίον ίκ πάντων
τών αντιπάλων, νά άνεύρη τόν σύντροφόν του, οστις ύπέστη
τήν αΰτήν άλλοίωσιν, καί διά τών άπογόνων του νέον νά

Τυχαίου δέον

ίδρύσν) γένος πλασμάτων. Ό νόμος τού
Επί
σης νά ληφθή ύπ’ 8ψιν Εν τή καθορίσει τής συναντήσεως

ταύτης δύο πλασμάτων ύποστάντων τήν αυτήν άλλοίωσιν,
προς πολλαπλασιασμόν τοΰ γένους των. Τό μυστήριον τής
δημιουργίας τής ζωής άλυτον διαμένει.
*0 Μαρκήσιος παραδεξάμενος έν τελεί τήν γνώμην τοΰ
Λόρδου Kelvin, «τοΰ μεγίστου ζώντος διδασκάλου τής

φυσικής Επιστήμης» Επανέλαβε τούς λόγσυς δι’ ών είχε πε
ρατώσει'Εκείνος προφήτησίν του Εκ τής
είκοσι Ετών.

αυτής

έδρας

βικής

πρό
φο

—· Πάντοτε έπίστευσα, είπεν, ότι ή ΰπόθεσις τής
άύλομή? δέν περιλαμβάνει τήν θεωρίαν τής Εξελίξεως, Εάν εξελιξις ύπήρξεν Εν τή βιολογίς. ·.

Καί νΰν δέ αίοθάνομαι έμαυτόν κατά βάθος πεπεισμένον
δτι τά Επιχειρήματα τής θεωρίας ταύτης τά μέγιστα άπώλεσαν έν ταϊς τελευταίαις ζωολογικαϊς μελέταις καί παρατηρήσεσι. Καταπληκτικός ίσχυραί αποδείξεις συνετού καί

βχεδίου

αγαθού
κατάκεινται πέριξ ήμών, άν δέ ποτέ άπορίαι μεταφυσικαί ή Επιστημονικά! άποστρέφουσιν ημάς άπ’
αύτών προς καιρόν, έπανέρχονται Εφ’ ήμας αύται μετά
δυνάμεως άκατασχέτου, καταδεικνΰόυσαι ήμϊν, διά μέσου
τής φΰσεως τήν Επίδρασιν άνωτέρας βουλήσεως, καί διδά
σκουσας ότι άπαντα τά ζώντα Εξαρτώνταε Εξ ενός αιωνίου
Δημιουργού καί Κυβερνήτου.

Γουλ. Α. Ίωαννίδης.

ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦ0Τ

Μετά
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καΚ^τεχνικ&ν εΙκόνων ίν τΰ> κειμίνω.

Κατά μετά%ρ<κ3« φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

πρός

πώματος άνοιγομίνου έκ τών ίσωθι
τά Εξω,όπως ίκφεύγωσι τά αέρια τής πνευμονικής καταναλώσεως. Το έπίπωμα

τούτο έχρησίμευεν ώσαύτως εις τήν προσαρμογήν χάλκινου
σωλήνος τιθέμενου Επί τού ώτός Εκείνου, πρός ον ήθελε τις νά
όμιλήση έν περιπτώσει καθ’ ήν ό άήρ θά ήμπόδιζε τήν μετάδοσιν τοΰ ήχου. "Εν τινι δέ παραπλεύρως κειμένφ θυλακίφ
εύρίσκετο χαλύβδινος κύλινδρος 1)4 λίτρας καί περιίχοντος
ήραιωμενον όξυγόνον. Διά τής άνοίξεως δέ μικράς τίνος ο
πής τό αέριον τούτο ίξήρχετο καί έξηπλοΰτο Εντός τού ίκ
καουτσούκ περιβλήματος, 8περ έκεΐ διεστίλλετο χωρ'ί
δύνηται νά έκφεύγη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΓ.

Τά δρη τοΰ αιωνίου φωτός.
(Συνέχεια, ίοέ προηγούμ. ψύλλον).
Καθήμενος ό Όσιπώφ παρά τό άκρον τής Εναερίου σφαί
ρας τών σιληνητών μέ τό τηλεσκόπιον άνά χεΐρας, παρετήρει
τόν όρίζοντα καί βαθμηδόν τό πρόσωπον αΰτοΰ κατελαμβάνετο ΰπό άνησύχου κατήφειας.
Ή Σελήνη παρατηρήσασα τούτο’
— Φοβιΐσθε τίποτε, πάτέρ; τόν ίρωτ^ί.
— Ναί. τά δρη ταύτα μέ φοβίζουσι, θύγατερ, άπεκρίθη
ό γέρων μετ' ανησυχίας, διότι κεΐνται άκριβώς είς τά όρια

τών δύο ήμισφαιρίων και κατά συνέπειαν ό άήρ Εκεΐσε σπα
νίζει.
— At, καί δέν έχομεν τά άναπνευστήρια τού κ.Φρικουλέ;
είπεν Α νεάνις, ή δέν έχετε Εμπιστοσύνην είς αΰτά ;
— Μετρίως, άπήντησεν ό γέρων.
— Έν τούτοις ό κ. Φλαμμερμόν, οστις τά Εξήτασε.
προσέθηκεν αΰτη, μ’ έβεβαίωσεν δτι τά εΰρε θαυμάσια.
— "Α ! αύτός ό Γοντράν, αγαπητή μου, είνε πολύ Επι
εικής διά τόν φίλον του. Δέν Εννοώ άνήρ τοιαύτης αξίας καί
παιδείας νά συνδέεται τόσον στενώς μετ’ ατόμου τόσον χυ
δαίου καί άδαοΰς.
Είτα δέ στρεφόμενος πρός τόν Τελιγγα’
— Είμεθα υποχρεωμένοι, ήρώτησε, νά διαβώμεν τά ορη

ταΰτα ;
—- Ναί, διότι δέν υπάρχει άλλο μέσον καί διότι είνε
«υντομωτέρα όδος διά νά φθάσωμεν είς τό Νοτολίτερς, είς

τά περίχωρα τού όποιου κατά τάς
έδώκατε, ευρίσκετε ό,τι ζητείτε.

διαβεβαιώσεις, άς· μοί

— Ό Όσιπώφ παρατηρήσας τθν γήϊνον χάρτην του καί
συγκρινας αυτόν πρός τόν ^χάρτην τών σεληνητών, είδεν οτι
τό ήφαίστειον τοΰτο δέν ητο άλλο ή ό ’Αρχιμήδης, ό μεγαλιίτερος κρατήρ τής σελήνης. Έξετάσας δετά Εργαλεΐά
του παρετήρησεν, ίτι τό βαρόμετρου Εδείκνυε 28 Εκατοστό
μετρα μόνον πίεσιν, ή δέ πηξίς του δεν ίδείκνυεν οΰδεμίαν
στεριάν διεύθυνσιν.
Τότε αί οφρΰς τοΰ γεροντος συνεσπάσθησαν βιαίως καί
ίρριψε βλέμμα άνήσοχον Επί τών συντρόφων του.
Είς έπίμετρον τής σοβαράς ΘΕσεως τών γηίνων έφ’όσον τό

σκάφος προύχώρεε, κατά τοσοΰτον τό φώς τοΰ ήλιου ήλαττοΰτο καί ή νύξ Επλησίαζεν.
— Αγαπητοί μοι φίλοι, είπε τότε δ γέρων πρός τούς
συντρόφους του διά φωνής συγκεκενημένης, εινε καιρός, νο
μίζω, νά μιταχειρισθώμεν τά άναπνευστήρια.

άναανευαυή^ια,

Τά
ώ; τά ειχεν ονομάσει δ Φρικουλέ,
ήσαν άπλούστατα. Είχαν κατασκευασθή πρός ευκολίαν τοΰ
φίροντος αυτά, όπως δυναται ν’ άναπνέγ) είς τάς μάλλον
ήραιωμένας καί μή άναπνευσίμους ατμόσφαιρας. Συνίσταντο
δέ Εξ είδους καλύμματος σφαιρικού Εκ καουτσούκ, φθάνοντος
μέχρι τοΰ ' θώρακος καί κλειόμενου Ερμητικώς κάτωθεν τοΰ
βραχίονος. Δύο ΰελοι πρό τής θέσεως τών οφθαλμών Επετρεπον νά διακρίνη τις εύχερώς τά Εξωθεν Αντικείμενα.

Πρό τού στόματος δέ ύπήρχεν όπή κεκαλυμμένη δι’ Επι»

Τό θυλάκιον

περιείχε

μίχρκ

3,000 λιτρών οξυγόνου

αερίου, ήτοι διά τριήμερον κατανάλωσιν.
Ό Φρικουλέ έζετάσας πάντα τά άναπνευστήρια, τά παρέδωκεν είς τούς συντρόφους του, όίτινες τά προσήρμωσαν
αμέσως είς τάς κεφαλάς των.
Άφοΰ δΕ ό Τελιγγα μετεφερε εΐς τό άερόστατόν του καυ
σίμους ΰλας καί λοιπά χρειώδη, ΰψώθησαν είς τόν ορίζοντα
και μετά διαφόρους Ελιγμούς,στροφάς, Αναβάσεις καί κατα
βάσεις, καθ’&ς οίήμέτεροι ταξειδιώταε Εθαύμαζον τά περί
εργα τοπεία τής σελήνης, άτινα κατά πρώτην φοράν /βλε·

πον, αίφνης παρετήρησαν μεγάλην σφαίραν άναφαινομενην

λαμπρός άνωθι τών υψιτενών κορυφών τών ορεων.
(
— Ή σελήνη I άνέκραξεν ό Γοντράν.
Πλήν προίλαβεν ό Φρικουλέ καί πατήσας τόν πό.δα τρΰ
*κόμητος
— Ή γή ! άνεφώνησεν. Πόσον μεγάλη

καί

θαυμασία

φαίνεται Εντεύθεν, είπε.
Καί πάντες παρετήρουν αΰτήν διά τών τηλεσκοπίων.
Σκεπτικός δέ καθημένη ή Σελήνη Εθαύμαζέ καί αΰτη
τήν άξιοθαύμαστον όντως αΰτήν σφαίραν, δεκατρίς λαμπρο-

τέραν τής πανσέληνου, Οτε αναφαίνεται κατά τάς ώραεωτέρας νύκτας άπό τής'γής.
Μετ’ ολίγον δέ ό Τελιγγδ ανέκραξε.

—' Νοτολίδερς I
— Δηλαδή τό δρος ’Αρχιμήδης, ώς όνομάζομεν αΰτό άπό
τής γής, προσέθηκεν ό Όσιπώφ, τό μάλλον άξιοσημείωτον
μετά τόν Τυχόν δρος.
Ή Ιπτάμενη λέμβος μόλις μετά μίαν περίπου ώραν δεήλθε τόν κρατήρα τού Άρχιμήδους, δστις Εχει διάμετρον οΰχί
όλιγωτέραν τών 83 χιλιομέτρων.
— Έπί τοΰ μέρους τούτου τής σελήνης, είπε τότε ό Φρικουλέ, δέν όπάρχουσιν ούτε ποταμοί, οΰτε λίμναι, ούτε ωκε
ανοί, Επειδή ή ατμοσφαιρική πίεσις είναι λίαν ασθενής διά

νά διατηρήση τό ΰδωρ εν ρευστή καταστάσει.
Μετ ’ ολίγον παρετη ρήθη δτι ό Όσιπώφ έξετέλΐι περίερ
γον καί μυστηριώδη τινά ενέργειαν ίπί τοΰ τηλεσκοπίου του.
— Τί πράττεις αύτού, πάτερ ; ήρωτήθη ύπο τής Σε
λήνης αίφνης.
—Προσθέτω εν πρίσμα είς τό τηλεσκόπεον.
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— Πρίσμα καί Αιατί ; θεέ μου !
—Διότιδιά τούτου το φώς τοΰ μέρους έκείνου, όπιρ πα
ρατηρώ, διαλύεται χαί αντανακλάται έπί τεμαχίου αμαυρά;
ύίλου, διατεθειμένου {ν τφ μέσφ τοΰ τηλεσκοπίου μου.
Είτα
απευθυνόμενο; πρός. τόν Γοντράν, δστις έφαίνετο
προσεχών είς τά λεγάμενα τοΰ Όσιπώφ, προσέθηκεν
— Ώς γνωρίζετε, φίλε μου, ίν τφ ήλιαχφ φάσματι άνεχάλυψαν ποσότητα μικρών γραμμών μαύρων χαί ίγχρώμων
κεεμένων πάντοτε ιί; τήν αυτήν θέσιν χαί είς τό αυτό χςώμα.
Τή βοηθείφ Ji τών θεμελιωδών τούτων σημείων,άνεχάλυψαν
τήν φαβματοβκοχιαν, έιέιστήμην, ήτις διευκολύνει τήν άνα'γνώρισιν ιών συστατικών σώματός τίνος οίουδήποτε— οΰτινος παρατηρούσε τό φωτεινόν φάσμα, διά τής βυνταυτί·
σεως τών χρωματισμών καί γραμμών του μετά τών χρω
μάτων και γραμμών τοΰ φάσματος τών γνωστών σωμάτων.
Διά τής μεθόδου ταύτης γινώσχουσι σήμερον. £νευ οΰδεμιάς
αμφιβολίας, ί>τι υπάρχει σίδηρος, μαγγανήσιον, ψευδάργυρος
έν άναφλίξει έν. τώ Ήλίφ μας, ύδρογόνον ίν τφ Βε^α,χρυ
σός, πλατίνη, διαλελυμένος χαλκός έν ετεροις άστράσι.
Καί έπάυσε πρός στιγμήν, παρετήρησε δε διά τών διόπ
τρων τους πρόποδας τών Καρπαθίων όρέων καί πινών τήν
κεφαλήν προσίθηχεν·
— Ό,τι σας είπον σκοπόν ίχεε νά σάς εξηγήσω .ήδη τίνι
τρόπφ άπό τοΰ ’Αστεροσκοπείου τής Πετρουπόλεως άνεκάλυψα έν ταΐς φλοξί τών σεληνιακών όρέων έν ένεργείφ, ουσίαν
τινά, ήτις έχει τήν ιδιότητα νά έλκηται πρός τό φώς. Έπιμελώς δ’άνεσήχωσα τά; ραβδώσεις χαί τά χρώματα τή; ου
σίας ταύτης χαί τάς μετέφερα ίπί τής άμαυρδς αυτής ύέλου, τής διατεθειμένης έν τφ μέσφ τοδ τηλεσκοπίου μου.
*Ωστε διά τής σημαδιύσεώς, τή βοηθείφ τής φασματικής
ταύτας ύίλου τών διαφόρων αντικειμένων, τό φάσμα τούτων
έρχε,ται καί έπικάθηται έπί τοΰ ήδη έπί ταύτης χεχαραγμένου καί χρωματισμένΟυ.Συγκρίνω τότε καί άμα εξακριβώσω
τά δύο. φάσματα, άποδείκνυται, ότι ή σημαδευομένη ύλη
είναι ή άναζητουμένη.'
·'— Καί δεά τής ουσίας ταύτης θά όξαχολουθήσητε τό
ταζειδιόν σας ; ήρώτησεν ό Γοντράν.
—- Ναι, ίσκέφθην νά χρησιμοποιήσω τήν ουσίαν ταύτην,
ήτις ίχει τήν παράδοξον ιδιότητα νά φεύγνι πρός τό φώς.
— Καί πώς θά τήν μεταχείρισθήτε ;
— θά τήν έγκλείσω έντός ύελίνων σφαιρών προσηρμοσμένων είς τάς πλευράς έκατέροθεν τοδ βλήματός μας καί
θά μάς μεταφέρη πρός τόν ήλιον... Άλλά καί ουτω καί πρός
τούς άλλους πλανήτας δυνάμεθα νά ύπάγωμεν, τούς εύρισκομένους μεταξύ τής γής καί τοδ κεντρικού άστέρος.
Ό Φρικουλέ ήρώτησε τότε μετά σκωπτιχοδ ύφους·
—- Ναι, άλλά δέν μάς είπατε καί πώς θά κατορθώσητε,
ώστε νά άπσφύγετε νά μας ρίψητε δίκην χρυσαλίδων1 έντός
τής ηλιακής ίστίας καί μάς καυσητε.
Ό Όσιπώφ ανύψωσε τούς ώμους.
— Διά νά είμαι κύριος τής διευθυνσεω; καί τής ταχύτητος τοδ βλήματος, άπεχρίθη, αρκεί νά αποσύρω έκ τοΰ φω
τός τούς ύελίνους κώδωνας, οίτινες θά πιριέχωσι τήν περίού
ό λόγος θυσίαν καί κατά τήν ίλκομένην έπιφάνειαν θά διευ
θύνω ή θα συγκρατώ τήν πορείαν τοΰ βλήματος.
Ό Γοντράν δέν ήδυνήθη άπό τοΰ νά μή άνακράξη·
— Πάντοτε έχετε έτοίμην τήν άπάντησιν, κ. Όσιπώφ.
("Επεται συνέχεια).

ΕΝΤΤΠΟΧΕΙΧ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

AHA ΤΕίΧΑΑΣΗΙ 14ΜΙΑΪ III 10 ADI
( Συνέχεια, ί& προηγ. φύλλον)
— Οδφ I είπον καί έδώ αβελτηρία ! καί έσυλλογίσθην τί υπο
φέρουν οί επιβάται καί αί άποσκευαί των, όπόταν έχουν νά διατρέξουν τοιαύτας μακράς αποστάσεις διά τής λέμβου, ιδίως έν
ώρα ψύχους, βροχής ή μεγάλου καύσωνος ι Καί δυστυχώς ’είς
πολλάς παραλίους πόλεις τής 'Ελλάδος συμβαίνει τοϋτο. Είτε
ελλείψει λιμένος τεχνικοΰ, είτε ένεκα άβαθοΰς πυθμένες, τά ατ
μόπλοια σταθμεύουσι μακράν τής ακτής, καί ή έσπευσμένη.
έπιβίβασις καί άποβίβασις έκτελεϊται έν άδιαλείπτοις καί δικαί
ως παραπόνοις καί δή άραίς άπό μέρους τών επιβατών,. Παν
τού ευτυχείς οι πεπροικισμένοι καί δαψιλευόμινοι φυσικών προ
τερημάτων.
Μετά κοπιώδη λοιπόν καί έστενοχωρημένην έν σώμασι -καέ
άποσκευαίς έντός μικράς λέμβου κοπηλασίαν έπατήσαμεν τό
κλεινόν έδαφος τής Στυλίδος, Άνέπνευσα ευχαριστημένος.
, Καί όντως τό μέρος λαμπρόν καί ευχάριστου καί ή τοποθε
σία θαυμάσιος. Εις τάς ΰπωρείας σειράς καλλιθεάτων όρέων
καί εύχρώμων βουνών, παρά τήν ακτήν καί' έν μέσφ ομαλής
καί ήμέρου^φύσεως περιβαλλομένης άπό φυτικός .καλλονάς, κείται ή μικρά πόλις τής Στυλίδος μέ' οικίας καλάς καί κανονι
κός. Πρό μεγάλης δέ καί έπιμήκους καθαρας φυσικής πλα
τείας εύρίσκονται διάφορα καφενεία και ξενοδοχεία, πενιχρά μέν
συνεχεία τών ολίγων εργασιών των, πλήν έπαρκή και κατάλ
ληλα όπως άνταποκριθώσιν εις τάς δικαίας απαιτήσεις τοΰ δια
βάτου.
Μετά ήμισείαςώρας άνάπαυσιν έπέβημεν άμάξης καί εκκινή
σαμε;» διά τήν Λαμίαν. Ή οδός διατηρείται έτι καλώς, είνε άνωφερική άλλ’ εκτάκτως θεαματική.Δεξιόθεν καί αριστερόθεν πα
ρατηρείτε τοπεΤα μαγευτικά καί παράδοξα, ώραία καί επαγω
γικά,πλήν έφ’ οσον προχωρείτε αΐ.μελαναί σελίδες τής ληστρι
κής ιστορίας άμαυρώσι τόν νοΰν σας καί ζητείτε είς τάς απέ
ναντι έξελισσομένας φάραγγας, είς τούς ελιγμούς τών βουνών
και τούς ^αποτόμους βράχους τάςαίματηράς καί φοβερός έκείνας
ληστρικός σκηνάς, αίτινες τοσάκις έξηυτέλισαν τούς ώραΐους ε
κείνους τόπους.
Καί δή πόσάκις ένταΰθα δέν διημέρευσαν, διηνυκτέρευσαν και
διέπραξαν αιχμαλωσίας καί κακώσεις οί λησταί. Τό μέρος τούς
ύποβοηθεϊ. Κατέρχονται, κρύπτονται και φεύγουν άνευ πολλής
δυσκολίας, διότι ή μεγάλη έκτασις τοΰ βασιλείου των άφ’ ένός,
τά φυσικά αύτών κρυσφύγετα καί τό αδύνατον τής διαθέσεώς ύπερβολικώς σημαντικής δυνάμεως πρός καταδίωξιν αυτών, συν
τελεί είς τήν διατήρησιν καί τελεσφόρησιν τών άνουσίων πράξεώντων.
Μετά μιας ώρας πορείαν δ ηνίοχος έσταμάτησε τήν άμαξαν,
βπως άναπαυθώσιν ολίγον οί ίπποι του καί κατήλθομεν δπως
και ημείς άναλάβωμεν έκ τής έν τή άμάξη στενοχώριας μας .
Έκεϊ εύρίσκεται μικρόν καφφενεΐον πλησίον φρέατος καί έν
μέσφ ύψικόμων δένδρων
*
τό δέ μέρος είναι βωμαντικώτατον και.
φυσικώς έξαίσιον.
Όπόσον ωραία μέρη έχει ή Ελλάς ! είπον. Οί εύρωπαίοι
μή άρκούμενοι είς τήν στιγμιαία ν αύτών θέαν, τήν έκ πρώτης
άπόψεως έντυπουμένην αύτοϊς καί φωτογραφοΰσι καί έλαιογραφοΰσι τά ώραία ολίγα τοπεΤα των, άναρτώντες τάς εικόνας αύ- ■
τών έν ταΐς αίθούσαις των, όπως διαρκώς θεώνται ταΰτα καί
θαυμάζωσι τήν καλλονήν, τόν συνδυασμόν καί επιτυχή συ.ναρμολογήν τών ποικίλων στοιχείων τής φύσεως.
Αφ ’ οδ δ ’ έλάβομεν από εν λουκοόμιον καί έπίομεν έκ τοΰ
διαυγέστατος ψυχροΰ καί ευγευστάτου τής θέσεως εκείνης ύδατος, έλάβομεν τάς έν τή άμάξη θέσεις μας καί έκκινησαμεν
πρός την Λαμίαν. Είμεθα τέσσαρες έπιβάτσι εκτός τοΰ υίοΰ
*
μου
μετά μιας δ’ έτι ώρας ανωφερή πάντοτε πορείαν διά μέ
σου χαραδρών, φαράγγων καί βουνών άφίχθημεν τέλος είς Λα
μίαν, παρά τούς πρόποδας τής αρχαίας Άκροπόλεως κειμένην,
ής σώζονται ετι τά τείχη τοΰ φρουρίου καί οίκίσκοι τινες νεώ- '
τεροι έντός αυτής.
Διέβημεν δδόν τινα, είτα μικρόν πλατείαν καί προχώρησαντες ευθέως είσήλθομεν είς έτέραν όπου καί έστάθημεν.

Ή πρώτη πλατεία χρησιμρύέι Καί ώς άγορά, ή μάλλον εί
ναι άγορά τής πόλεως, διότι περιβάλλιται κυκλόθεν υπό μικρών
μαγαζείων πωλούντων τρόφιμα καί μερικών καφενείων. Ή δε
δευτέρα ολίγον μεγαλειτέρα τής πρώτης, έχουσα και δένδρα,
είναι ώραιοτέρα, κανονικότερα καί άριστοκρατηκοτέρα, διότι η
πρώτη δύ-αίαι να δνομασθή δημοτική, καί περιβάλλ ται άπό
καφενεία καί ξενοδοχεία.
Μόλις έξήλθομεν, συνηντήθημεν μετά τοΰ τηλεγραφητοΰ κ·
Κατσούδα, δστις άνέλαβε τήν πρώτην φιλοξενίαν μας καί καθήσαντες είς τό καφενεϊον τοΰ κ.Π. Κανδυλιώτου πολύ καλόν
καί περιποιημένον, διετάξαμεν νά μας φέρουν αναψυκτικά τινα
ποτά.
Ή κίνησις μοί έφάνη περιωρισμένη, ολίγοι μόνον έκ τοΰ υ"
παλληλιακοΰ ιδίως κύκλου έφαίνόντο σποραδικώς διερχόμενοι
καί άλλοϊ καθήμενοι, ώς δ’ έπληροφορήθην, ό περίπατος πρός
τό έσπέρας έν ώρα θέρους γίνεται πρός τήν οδόν Τοουλή ούτως
όνομασθεϊσαν άπό . του γνωστού εκείνου δράματος εσχάτως και
άγουσαν πρός τό Καρπενήσιον.
Μετ’ολίγον δμως τάς έπί τής πλατείας έντυπώσεις μου δια
κόπτει αίφνιδίως ό υιός μου δεικνύων μοι ώραίον πελαργόν Ιστό
*
μενον έπι τής κορυφής καπνοδόχης.
— Τί πτηνόν είναι εκείνο; πάτερ, μ’ έρωτφ.
Καί πριν ή τοΰ απαντήσω
*
— Μπα.. .ιδού καί άλλο, μοί λέγει,Ιπτάμενον, καί τό οποίον
έστη πλησίον τοΰ άλλου.
— Είναι πελαργοί, τφ άπαντφ ό κ. Κατσούδας, είναι πολλά
τοιαΰτα πτηνά έδώ, ούδείς τά πειράζει, μάλιστα τιμωρείται δ
καταδιώκων αύτά, διότι άνέκαθεν θεωρούνται ιερά καί χρήσιμα
είς τόν τόπον, διότι καταστρέφουν τούς δφεις, και έρχονται δέ
τό θέρος καί άναχωροΰσι τόν χειμώνα.
Καί αληθώς είναι πολύ ώραίον καί διασχεδαστικόν νά βλέπη
τις τά ήμερα ταΰτα πτηνά, τά όποια πηγνύουσι τάς έκ λεπτών
κλαδίσκων χαμοδένδρων καί βακών κομψός φωλεός των έπί τών
βωμαντικωτέρων υψηλών θέσεων τών οικημάτων καί κωδωνο
στασίων τών ναών, νά ϊπτανται και περιίπτανται άνωθι τούτων
με τάς πλατείας παρΕμεγίθεις πτέρυγάς των, τούς μακρούς πόδας καί έπιμήκεις λαιμούς των.
Πλήν πρός ποϊον σκοπόν έπλάσθησαν καί ταΰτα τά πολύ πε
ρίεργα καί παράδοξα δντα καί διατί καθ’ ώρισμίνας έποχάς νά
προτιμώσι καί διαβιώσιν εις ώρισμένας θέσεις καί πόλεις ; Δέν
μαςλέγουσιν ταΰτα τίποτε, ή δ’ ιστορία ολίγα περί ςιύτών γνω
ρίζει. Έν τούτοις τό έσπέρας ολίγον πρό τοΰ ύπνου των, προσερχόμενα είς ιάς φωλεάς των θορυβοΰσι κροταλίζοντβ τοσοΰτον
παταγωδώς διά τοΰ ράμφους καί τής γλώσσης των προκαλοΰντα
τήν γενικήν περιέργειαν καί είτα ήσυχάζουσι.
Προσεύχονται, συνςμιλοΰσι, καλονυχτίζουσιν ήμας ή μάς
πρόλέγουσι μελλούσας τύχας καί άτυχίας, αδουσι τήν ευτυχίαν
των ώς ή νεότης εμπνέει, ή βλασφημοΰσι καί ταΰτα Χατά τής
μονοτόνου βραχείας ένταΰθα ζωής των; Τινες ισχυρίζονται τδ
πρώτον.
Μετ’ δλίγον ζητήσας νά ’δω τόν συνδρομητήν μου κ. Γ.
Άναγνωστόπουλον, ώδηγήθην άμέσως παρ'αύτφ, εχοντι τό κα
*
♦
τάστημά. του έν τή πάράκειμένή τής πλατείας όδφ. Εύρον αυτόν καθήμενον έξωθι τοΰ καταστήματος του.
— Ό κ. Άναγνωστόπουλος ; τόν έρωτώ.
— Μάλιστα, μοι άπαντα εγειρόμενος.
— Πρίντεζης, διευθυντής τής ίΦύσεως», τώ λέγω.
— Μπά I τί σύμπτωσις μοί λέγει νά έλθητε, άκριβώς πρό
ολίγου σάς ένθυμούμην καί ιδού σάς έγραφον επιστολήν καί σας
άπέστελλον καί τό άντίτιμον τών συνδρομών καί ήμερολογίων,
άτινα μοί εϊχετε άποστείλει.
— Τότε θά σάς απαλλάξω έγώ τοΰ κόπου και θά κάμω έγώ
τόν ταχυδρόμον. Καί πώς εΐσθε ; κ. Άναγνωστόπουλε, πώς
περνάτε καί πώς πηγαίνουν αί έργασίαι;
— Άπό υγείαν ειμεθα καλά, πολύ καλά έδώ, άπό καλοπέρασιν, κύριε Πριντεζη, περιοριζόμεθα είς τήν εργασίαν μας
και διασκεδάζμοεν μέ αυτήν, αί δέ έργασίαι μας χωλαίνουσιν
ήδη- ένεκα τών περιστάσεων, δηλαδή έδώ αί τοπικαί, επειδή η
μείς κάμνομεν καί εξωτερικός έργασίας, οίον καπνών καί βαμ·
δάκων Ελλάδος καί Τουρκίας τά οποία άποστέλλομεν είς τό
εξωτερικόν.
Βεβαίως καλώς πράττετε, όπως καί πολλοί άλλοι, καί
όταν γενικευθή ή μετά του έξωτερικοΰ τοιαύτη συναλλαγή θα
μεταβληθή πολύ ή εμπορική κατάστασις τής Ελλάδος. Έχο-
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μεν πολλά προϊόντα καί 'Ελλάδος καί Τουρκίας τά όποϊα δέν
άνεπτύχθησαν έτι δεόντως.
— Βεβαίως.
Καί άποχαιρετήσας είτα τόν κ., Άναγνωστόπουλον μετ’αν
ταλλαγήν έτι διαφόρων σκέψεων έπί τών εμπορικών .αντικειμέ
νων τοΰ τόπου, μετέβημέν πρός επίσκεψιν τοΰ κ.Χρ. Τσουρέλη
λοχαγού τής Οικονομίας καί συνδρομητοΰ της «Φύσεως», δν
δυστυχώς εΰρόντες ασθενή, άπεφύγομεν νά ένοχλήσωμεν και
επειδή ή ώρα ήτο πλέον κατάλληλος διά περίπατον καί όύχί
δι ’επισκέψεις, έλάβομεν τήν μόνην πρός τοιοΰτον σκοπόν ύπάρχουσαν εξοχικήν οδόν, παρά τούς, βορειοδυτικούς πρόποδας τής
Άκροπόλεως Λαμίας κειμένην καί περί τήν μίαν ώραν μακραν
τής όποιας διιδραματίαθη τό γνωστόν ’δράμα της καταστροφής
τής ληστοσυμμορίας Τσουλή. f
Ή οδός αύτη μοί ήρεσε πολύ καί διά πολλούς λόγους. Εί
ναι ιστορική, εξοχική, ρωμαντική, περιπατητική, επαγωγός καί
λίαν ενδιαφέρουσα.
Εΐσθε ξένος καί θέλετε νά μάθητε τήν ιστορίαν τοΰ τόπου
καί νά γνωρίσητε τούς κυριωτέρους κατοίκους ;
Μεταβεΐτε έκεϊ έν ώρα τοΰ περιπάτου έν συνοδεία ένός πο
λίτου καί θά τά μάθητε όλα καί θά γνωρίσητε ολους. Ή οδός
αυτή έχει δεξιόθεν καί αριστερόθεν λαμπρός οικοδομάς. Ό συ
νοδός σας θά σάς όνομάοη τούς ιδιοκτήτας καί τά_ αξιώματα αυ
τών. Προβαίνοντες θά συναντηθήτε μέ πολλούς αστούς, ών τήν
ιστορίαν καί τά κατορθώματα θά μάθητε άμέσως. Περαιτέρω θα
ίδήτε κήπους και καφφενεΐα καί θεατρίδια έξ ών θά πληρΟφορηθήτε πώς'καί πότε δ Λαμιεύς αναπαύεται τέρπεται καί διασκε
δάζει. Προχωρουντες βαίνετε πρό’ς τήν απόλυτον εξοχήν, έκτος
τής πόλεως πλέον πρό υμών έχοντες όρη καί βουνά,' δάση καί
φάραγγας καί ό οφθαλμός σας θά χάνεται είς τό αχανές σκό
τος τής ερημιάς, οτε ή χειρ τοΰ συνωδοΰ σας διευθυνομένη
πρός διαφόρους θέσεις, θά σάς πληροφορή, δτι
*
— Έκεϊ έγένετο ή συμπλοκή τοδ Παπακυριτζοπούλου, έδώ
συνέλαβον τούς δικαστάς, έκεϊ έφόνευσαν τόν Τσουλή μετά τής
συμμορίας του, έδώ προέκειτο νά κυνηγήσουν καί αιχμαλωτί
σουν τόν κ. Πέτρου, έκεϊ ήχμαλώτισαν οί λησταί τόν δείνα
καί έδώ κατεκρεούργησαν τόν δείνα, καί πολλά αλλα, έως οτου
ύπό τής νυκτός καταλαμβανόμενοι αποφασίζετε να επιστρέψητε
ύπό πολλών σκέψεων καί έντυπώσεων κατειλημένοι.
Πλήν δέν είναι μόνον ταΰτα. Έν τή επιστροφή σας ό συν»·
δός σας θά σάς σταματήση είς τό μέσον τής όδοδ, δπως σάς
προσφέρη σπληνάντερου καί κοκορέτσι με ολίγον
κρασί, δπως άναλάβητε τοΰ κόπου, δι’ ορεκτικόν, ή χάριν
γούστου, δπως θέλετε έκλάβετε αυτό.
—■ Σπληνάντερο καί κοκορέτσι ! είπον, άν «ναι δπως τά συνειθίζουν ήδη καί είς τάς ’Αθήνας εις τήν αγοράν καί έξωθι
τών οινοπωλείων ας λείψουν,τά γνωρίζω,είναι βρωμερά σκληρά
σαν πετσιά καί αηδέστατα.
— ’Οχ», είναι έξαίσια, δοκιμάσατε καί θά ίδήτε, μοί'ειπον
καί έκαθίσαμεν απέναντι μικροΰ ύπογείου μαγαζείου έν προχείρφ εξέδρα άνωθι κήπου άνηρτημένη, όπόθεν παρετήρησα μεσήλικα φουστανελλοφόρον καταγινόμενον είς τήν παρασκευήν
τών πέριφήμων «σπληναντέρου καί κοκορετσιού».
— Ήτο ληστής, ακούω τινα. λέγοντα.
— Έχει μάθει άπό τούς ληστάς, έλεγ’ έτερος — Πόσαις φοραϊς τήν νύκτα κατέβησαν μετημφιεσμένοι έδώ
οί λησταί καί έφαγον ! προσέθετο τρίτος ■
— Καί μήπως δεν διηνυκτέρευσαν πολλάκις καί έντός τής
Λαμίας οί λησταί, έψιθύριζεν τέταρτος.
Καί αί όμιλίαι περί τών ληστών ένταΰθα έξηκολούθησαν μέχρις δτου μάς έκόμισαν έντός πινακίδος τεμάχια τών περιφή ·
μων αύτών καρυκευμάτων.
— Περίφημο! μοί λέγει ό υιός μου πρώτος δοκιμάσας αύτό.
— 'Ωραίο ! περνούν εδώ καί τό Μελισιώτην, δστις φημίζε
ται είς τάς 'Αθήνας διά τήν κατασκευήν των.
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ΠΙΑ ΣΕΝΑ
“Ετζι λοιπόν ; ( μια μοναχή, μιά λέξί, μία μόνη
Τήν ίψι σου έχλώμιανε σαν vi σέ θανατώνει ;
Μία, π’ άπόψ’ έπρόφερα σε έκαμε νά σμίξης
Το χέρι με το χέρι μου χωρίς νά μοΰ τό σφίξη? ;
“Εν μ ο 5 που είπα επίτηδες με νόημα ’ αιτία . . .
Σ’ έπίκρανε, σ’ έπάγωσε μέ τόση ευκολία ;
Κι’ «νόμισες πώς ήμποροΰν τόσοι παλμοί καί πόνοι
Νά σβύσουν, γιατ’ έπρόφερα έν μ οδ, μια λέξι μόνη ;
"Εν μ ο 5 που σ’ ενα όνομα, γιά μένα πεθαμμένο,
Τό *κόλλησα, κυττάζοντας έσέ τ’ αγαπημένο ;
-Έσέ, που ’ς τή χλωμάδα σου κι’ αγγελική σου λαμψι
Έγύρευα κρυφά νά ίδώ εν αίσθημ ’ άν θά λάμψη ;
θέλεις λοιπόν άν σ’ αγαπώ μόνον νά δοχιμάζης
Κι’όταν "ξετάζω άν μ’άγαπμς νά τρέμης, .νά χλωμιάζης;
Άχ 1 νά "ξερες πώς σ’ ήθελα καί τί *θελα ’πό ’σένα,
μου λίγες πώς ήθελες νά πίθαινες μ’εμένα.
Ήθελα νοσούν έρημη χωρίς άλλον κανένα·
Πατέρας, μάνα κε’ αδελφός, έγώ ναμαι γιά ’σένα.
’Εγώ .αίμαΐ-δ .φίλος σου έγώ καί έδηγός σου,
Όλα νά ήμ’ έγώ γιά σέ, έγώ νάμ’ δ θεός σου I '
“Ηθελα ποΰ τά μάτια σου νά βλέπουν πάντ’ έμενα
Καί όλα τ’ άλλα έμπρός σ’ έμέ, γιά σέ νά εινάι ξένα.
Δέν ήθελα πράγμα κάνέννά αγαπάς, κανένα I .. .
Οδτ’ άνθρωπον, , ούτε πουλί, ούτε λουλούδι ?να ! .. .
Ποτέ, ποτέ δέν ’πόθησα αγάπη μοιρασμένη·
Όταν σκορπιέται εδώ κ’ έχει, γιά ’μέ ε’ν’ πεθαμμένη,
Όλα σου τάπα, κι’ άν φρονης πώς μουμεινε κανένα
Μάθε πώς σ’ όλα αδιαφορώ καί ζώ μόνον γιά ’σένα.
μ

A. Β. Β

MAWFHIA ΤΚ JTSMf
1.1. Οδγγβαρ. Ουγγαρίας. ’Επιστολή μετά συνδρομής
έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Γράφβμεν.—Γ. Ρ. Κέρκυραν. Έχει
καλώς. Άπόδιιξιν παρεδώκαμιν. Έπιστοχρεώσαμιν μερίδα σας._
Λ. Τ. Ενταύθα. Έλήφθη. Άπουοίαζον. Γραφείόν μας μετε·
κομίσθη. Έχει 'καλώς. Λυπούμεθα. χαιρόμεθα. Σάς ενομίζομεν
1000 λεύγας μακράν. Ή Φύσις δέν αντικαθίσταται κτλ. — Κ. Φ.
Π ο ρ τ. Σ α ί δ. Δελτάριον έλήφθη. Μήν δίδετε τίποτε. Γράφομεν
— Α· Ζ· Βόλ ον Ζητούμενου ψύλλον σάς άπεστάλη. — Ν. Π.
καί Δ. Φ. Χαλκίδα. Φύλλα 16 καί 17 χαί 2 τόμου; Φύσέως
σας άποστέλλομεν σήμερον ένεκεν απουσίας μας. — Γ. Λ. Κ. “Αν
δρο ν. Έλήψθησαν χαιάναμένομεν συνδρομήν.—Π. Σ. Πάτ ρας
Φύλλα σάς άποστέλλομεν πάντοτε δτε δ πατηο σας κατά τήν αυτόθι
μετάύασίν μας μάς ιιπεν 5τι διαμένετε ενταύθα.. Στείλετε χαί συν
δρομήν σας. — Σ.Ν Μ. Λαύριον Βεβαίως δέν θά εφαγε ταυ»
τοχρόνως άλλά βαθμηδόν καί έν δσω έπροχώρει ή εκδρομή. Αινίγ
ματα ίχουσι καλώς. — Η. Π. Τριπολιν. Συνδρομή καί λύσεις
έλήφθησαν. Εϋχαριστοΰμεν. — Α. Λ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ t ο ν. ’Επιστο
λή καί επιταγή έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς γράφομεν
— Π. Κ. Λαμίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς γράφομεν.

68. Αίνιγμα.
Ελϊς βρφχών τήν δουλωμένην, τήν επίφθονον πατρίδά
Τό δισύλλαβόν μου ϊχ« πάντοτε διπλήν μερίδα,
Μέ τό μ σ' τό μέσον, όρος είναι έν τι υψηλόν
Μέ τόν σ’τό μέσον πόλις παρά τόαίγιαλόν.

Λύβκς τών έν τώ 1ξ$ω φύλλω Αινιγμάτων57. Αίνιγμα. ΤΔ κηρίον.

“Ελυσαν αυτό ό χ Ν. Συνοδενός έξ Αθηνών, ή δεσποινίς ‘Ελένη
Μαρτάκου έκ Πειραιώς καί ό κ. Π. Σαλόνιχος έκ Πατρών.
58. Αίνιγμα. ’Αετδς-έτος.
Έλυσαν αυτό ό κ., Π. Ν. Πλαταν'ιτης έκ Νεμέας, δ χ.Σ. Ν. Μα·
ρής έκ Λαυρίου, ή δεσποινίς 'Ελένη Μαρτάκου έκ Πειραιώς καί ό
κ. Π. Σαλόνικος έχΠατρών.
59. Αίνιγμα.' ‘Β ααρβέα.
Έλυσαν αυτό ό χ. Π. Ν. Πλατανίτης έκ Νεμέας, 6 χ. Σ. ΝΜαρής έχ Λαυρίου, ή δεσποινίς Ελένη Μαρτάκου έχ Πειραιώς κα|
ό κ. Π. Σαλόνιχος εκ Πατρών
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Στοφ Μελά άρ. IK— 1Τ
επί ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑβΗΝΑΙΔΟΧ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ_ ΓΡΑ1ΚΟΥ<Ι3
ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ
Τιμαι λίαν «θνγκοταβατικαί.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ

NEON ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ
Όδός Πανεπιστημίου
άχέναντι Ζαχα^οπλαβτείου Γιαννκκη.

Ό κ. Ματΰαίος ΖΕούβλ^ς σπουοώσας έν Παρισίοις
χαί Λονίίνφ ίπί εξαετίαν δλην, ώς κομμωτής, κατέστη
είς των άριστων κουρέων, τυχών καί διαφόρων διπλωμάτων.
Ήδη, πρότιθέμενος να χρησιμοποίηση τήν τέχνην του ήνοιζιν ώραιον κατάστημα κατά την όδόν Πανεπιστημίου', υπά
την νιόδμητον οικίαν Καλαμάρα, έν ή γίνεται παντός είδους
έργασία άναγομένη είς τήν τέχνην του διά τι τούς κυρίους
καί τάς κυρίας.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
66. Αίνιγμα.
. Νήσος-υποδουλωμένη
Μίαν κορυφήν άν χάση.
Τ«ς άλύσει; της θά σπάση
Άλλά νήσο; πάλιν μένει.

67. Αίνιγμα
Όρος τής γη; ιστορικόν
Καί ίερόν συνάμα
"Αν χάση ένα γράμμα,
θηρίον γίνεται μικρόν,
Κ’ έν έπίρρημα θά γείνή
' Τούτο άχέφαλον άν μείνη.

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝ ΠΑΤΡΑΓΣ
Έν τώ άρτιουστάτω ,τούτω Ζάχαροπλαοτείω εύρίακβι
τις μετά τής προθυμίας, έτοιμότητος, καθαριότητος καί
ταχύτητος περί τήν Ικτέλεσιν πάσης παραγγελίας,πάντα
τά είδη τών γλυκισμάτων καί οστών καί ά,τί άλλο δύναται ν’ άπαιτηθ?ί άπδ έν καλόν ζαχαροπλαστεϊον καΚ
καψενεΤον.
Σύστααιςδιά πδσαν παραγγελίαν περιττή.
Έχ τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

