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ΔΙΕΥΘΥΗΤΗΧ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗ!

ΦΡ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΘΕΊΊΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΨΗΛΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
/7ep< a σζριφιται ό irryieptroc πιποΛιτισμίνος χόαμος Ενρύπη( 

χαί 'Αμερικής.
ΠΑΡ’ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΥΠΕΙΡΩΤΟΥ 

Σχολάρχου Π»ιρβι£>ς.

Τά τρία ταΰτα ύψηλά ζητήματα, 
ίπερ καί σήμερον έτι άνακυκώσιν, ως 
ανέκαθεν, τάς κοινωνίας καί τά με- 
γάλα πνεύματα τοΰ πεφωτισμένου 
κόσμου σύμπαντος· μένουσι δέ άλυ- 
τα είσέτι άτυχώς, καί τοι έπασχο- 

■ λήοαντα ζωηρώς είς παρελθούσας
/ εκατονταετηρίδας καί έπασχολοϋσιν

'Wg&Z έτι τάς μεγάλας διανοίας τής άνθρω—
πότητος, είσί τά έ£ής·

α'.) Ό συνδυασμός τής επιστήμης 
καί τής Θρησκείας, καί έν άλλοις δροις έκφράσεως, τής 

επιστημονικής Έρεύνης και τής Πίστεως τοΰ ανθρωπί
νου πνεύματος.

β'.) Έν τίνι μέτρω καί περι^ερεία δέον ή ’Εκκλη
σία νά έπεμβαίνη εις τά τής Πολιτείας καί τάνάπαλιν.

γ'.) Ήάπομόνωσις ‘ή μοναέία, ήν ή’Εκκλησία, έν τή 
Μεσαιωνική αύτής γλώσση, έπωνόμασε Μοναχικόν βίον 
ή Καλογηρικόν, άλλ’ έν τή υψηλή αύτοΰ θεωρία.

Ώς πας τις παρατηρεί, είς τά τρία ταΰτα ζητήματα, 
ό νους τοΰ άνθρώπου «δρθοΐς όμμασιν», τό δή λεγόμε
νον, δυσκόλως δύναται ν’άτενίση- διότι είνε σπουδαιό
τατα ζητήματα, έπιδρώντα είς τήν πορείαν τοϋ πεφω
τισμένου κόσμου κατά τήν παρούσαν έποχήν, όπως επη
ρέασαν καί τάς παρελθούσας γενεάς τών εθνών απάντων, 
κατά ποικίλας καί διαφόρους μορφάς καί ύπό παντοίας 
περιστάσεις καί τρόπους σπουδαιότατους, ούς έκτίθησιν 
έν έκτάσει ή Γενική 'Ιστορία,ή Φιλοσοφική καί ή ’Εκκλη
σιαστική.

Πρός ορθήν κατανόησιν τούτων, ή διάνοια, ή έπιστη- 
μονικώς τά πάντα έρευνώσα καί μόνην τήν αλήθειαν έπι- 
διώκουσάζ δέον ύπ’ όψει έχειν ές αεί τάδε.

Άνθρωπότης άνευ έπιστήμης, μόνον δηλαδή μέ. τήν 
θρησκείαν, μονόφθαλμος διατελεΐ, καί τάνάπαλιν· διότι 
δύο είσίν οί όφθαλμοί τής ανθρώπινης διανοίας, Θρη
σκεία καί επιστήμη, έν περιφέρεια περιγεγραμμένη ύπό 
τών όρων τοΰ νψι'στου λόγον, έν φ έγκειται πάσα μορφή 
πίστεως καί πάσα διατύπωσις τής Έρεύνης έν τοϊς δια- 
φόροις κλάδοις τοΰ έπιοτητοΰ/Οθεν, θρησκεία έπεμβαί- 
νουσα ύπέρ τό δέον είς τά τής πολιτείας επιφέρει Παπι
σμόν, τείνοντα είς τήν κυριαρχίαν τής Οικουμένης καί 
επομένως έπιχειροΰντα άν οΰχί όλως αδύνατα, άλλά φέρη 
τά πράγματα τή Πολιτεία λίαν επικίνδυνα καί αίροντα 
τήν στιλβηθόνα τήν τής απολύτου πίστεως. Άλλά καί 
Πολιτεία άλως άπεσχοινισμένη τής Θρησκείας, γεννά έν 
μέν τή Θρησκεία τάς παντοειδείς παρασχίδας τών Δια- 
μαρτυρομένων, έν δέ ταϊς κοικονίαις τόν Σοσιαλισμόν, 
Μηδενισμόν καί έν γένει τήν παραληοίαν καθ’όλας τάς 
σχέσεις τάς οικογενειακός, κοινωνικός και τάς διεθνείς 
οκόμη, καθ’άς εμφανίζονται πάντα τά αποσυνθετικά τής 

κοινωνίας καί έργασίας στοιχεία. Άτυχώς πάντων τού
των πείραν ή Εύρώπη πικράν εσχε καί έν τώ μέλλοντι 
έίει έτ< είς μείζονας Ισως διαστάσεις πικρότερα αποτε
λέσματα, ώς παραμελούσα τάς άρχάς τοϋ Αίωνίου Δι
καίου καί περιφρονοΰσα τάς υψηλός διδασκαλίας τοΰ 
Εύαγγελίου, τής'Ηθικής, ήτοι τού άκρου Αγαθού, πα- 
ραγκωνίζουοα τούς έπιστημονικούε όρους του ’Αληθούς 
τοΰ Καλού, καί τοΰ ’Αγαθού, τήν Τριάδα ταύτην τού 
πνευματικού κόσμου, τό νέσν λάβαρον, όπερ άνυψωθέν 
ύπό τής θρησκείας καί επιστήμης εις τρισμέγιστον ύψος, 
εφελκύει τά άρματα τών έθνών απάντων, πλήν των τήν 
βάρβαρον τοϋ Κορανίου θρησκείαν άσπαζομένων, ων χά- 
ριν πάσχει, ώς μή ώφειλε, σύμπας ό ’Ανατολικός κόσμος, 
δς διά τοΰτο καί πέτρα σκανδάλου πρόκειται είς τήν 
προοδευτικήν πορείαν τής άνθρωπότητος άπάσης. Τίς 
τήν πέτραν ταύτην άποκυλίσει τής θέσεως, ήν δυστυ
χώς κατέχει πρός βλάβην γενικήντών έθνών; ‘Η παρούσα 
Πολιτεία τών Ευρωπαϊκών έθνών, τοΰτο ©ύχ υπόσχεται· 
τό δέ περίεργον ανέχεται τούτο άσυνέτως· τής δ’ασυ- 
νεσίας ταύτην τάποτελέσματα ούκ είς μακράν ύποστή- 
σεται,ή άπομακρυνθεϊσα δυστυχώς Εύρωπαϊκή Πολιτεία 
τών αρχών τοϋ Δικαίου, τοΰ άληθοΰς τοΰ καλού, ων ή 
περιφρόνησις άγει είς ολισθηρόν έδαφος, έφ’ φ κυλισμένη 
ή άνθρωπότης τού λοιπού έμπεσεΐται εις βόθρον, έί ου 
προσπαθεί νά άνασυρθή διά τών Διπλωματικών περιτε- 
χνασμάτων τών ομοφωνιών, Συναυλιών καί λοιπών απο
πειρών τής έρρυτιδωμένης Κίρκις, ήτις καλείται «ζ/ιπλω- 
ματία». ’Αποφεύγεται άρα τό πεπρωμένον τής συρράίεως 
τών έθνών. Σημειωτέον ένταΰθα,ότι τό πεπρωμένον ούκ 
έχει τήν δεισιδαίμονα σημασίαν, ήν άλλοτε αύτώ άπέδι- 
δον’ άλλά συμαινει τήν ύπό τών πραγμάτων αύτών δια- 
κεχαραγμένην πορείαν, ήτις άναποφεύκτως άγει είς τό 
ώριομένον τέλος.

Αί ήθικαί στενο.χωρίαι, ώς παντοειδείς καί ποικίλοι, αί 
μεγάλοι θλίψεις τής ψυχής καί τής καρδίας αί βαθεϊαι 
λύπαι, ούδαμόθεν ποριζόμεναι άνακούφισιν, ούδαμοΰ εύ- 
ρίσκουσαι παραμυθίαν, έπί τέλους άπολήγουσιν είς τήν 
• Morct&av» περί ής πολλά καί σοβαρά ,έγραψεν έκ τών 
νεωτέρων ό σοφός Γερμανός Ζείμερμον.

’Ονομάσατε αύτόν μοναχικόν ή Καλογηρηκόν βίον· 
ονομάσατε αύτόν έίοχικόν έν έπαύλεσιν ή ουσία τοΰ 
πράγματος ού μεταβάλλεται,τό άνθρώπινον πνεύμα δεΐται 
μοναέίας, ένίοτε άπομονώοεως άπό τοϋ κόσμου· άλλά 
ταύτην άλλοι μέν κατορθοϋσιν έν τοϊς Μοναστηρίοις νά 
έπιτύχωσι δΓ άλλους λόγους καί δή Θρησκευτικούς, ώς 
έν τώ Μεσαιώνι, άλλοι δέ είς τάς έπαύλεις, έν αις απο- 
φεύγουσι τήν τύρβην τοϋ κόσμου τάς φροντίδας καί τας 
μέριμνας, προσπαθοϋντες ώς ο’όν τε νά άπομακρύνωσιν 
άφ’ εαυτών, μηδέν κατά φρένα καί κατά θυμόν μερμηρί- 
ζοντες κατά τόν άθάνατον ποιητήν καί άλλοι τέλος πάν
των δΓ ύψηλούς πνευματικούς λόγους προτιμώσιν είςτά 
δάση μονήρη βίον νά διάγωσιν, ώς ό ’Ρουσσώ, καταδι- 
κάζοντες τάς κοινωνικός έξευγενισμένας σχέσεις τό φύσει 
ζην θεωροϋντες αρμόδιον τώ άνθρώπω καί τό μάλλον είς 
τήν ευδαιμονίαν αύτοΰ συντεΐνον καί εύμάρειαν.
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’Αδιάφορου· έν τώ μέσω τοσούτων- ποικίλων θεωριών 
ή μοναξία πολλάκις φαίνεταί τις χρεία, εΐς ήν ενίοτε τό 
πνεύμα τοϋ ανθρώπου, όσον καί άν ή ούτος ανεπτυγμέ
νος καί μεμορφωμένος, ΰπείκει έξ άναγκης αύτής τής αν
θρώπινης φύσεως, θελούσης νά εύρη διέξοδον ιώγ παν
τοειδών στενοχώριών αυτής.

‘Η επιστήμη,θέλουσα νά λύση τά ζητήματα ταύτα, τά 
άνακυκώντα άτομα καί κοινωνίας καί έθνη, άχρι τοΰδε 
προήγαγε μέν τάς έπί τούτου έρεύνας ούσμικρόν, αλλά 
τό πέρας έτι πολύ μακράν διατελεί, επειδή μεγάλα προσ
κόμματα έπάγουσιν έν τή πορεία αύτής,τά εξής μεγάλα 
αίτια·

α'.) ’Ο χωρισμός τών Εκκλησιών.
6'.) Τά διάφορα φιλοσοφικά συστήματα οΐον, τό τής 

ύλοφροσύνης, τό τοΰ Πανθεϊσμού κλ. κλ.
γ'.) Τά διάφορα Πολιτεύματα τών εθνών.
δ'.) Ή μή εισέτι έπαρκής έπέκτασις ορθών επιστη

μονικών γνώσεων, καί θρησκευτικών, άρχών άπρολήπτων 
καί καθαρώς Εύαγγελικών.

ε'.) Ή μή είοέτι έπικράτησις αληθούς Διεθνούς Δι
καίου παρά τοϊς έθνεσιν, παρ’οΐς άτυχώς ή υλική ισχύς 
θεωρείται ικανή πρός έπίλυοιν τών διαφόρων ζητημάτων 
καί ού τό αθάνατον Δίκαιον, τό έπί τού άκρου ’Αγαθού 
τάς βάσεις αύτού στηρίζον.

“Οθεν δι ’ όλ’ αυτά κακοδαιμονεΐ ή άνθρωπότης, καί 
έν τή κακοδαιμονία διάτελέσει, έάν μή επικράτηση έπί 
πάντων έν γένει τών πραγμάτων ή επιστημονική αλήθεια, 
ήτις έστιν ή ζωή καί τό φώς τής λογικής φύσεως.

Άθαν- Πετρέδης
Πρώην Σχολάρχης Πειραιώς

περί toy mini μετρικού mios ιμ ε«
αί μέν, οί πλεΐστοι τών επιστημόνων 
θεωροϋοιν τό νέον μετρικόν σύστημα τών 
Γάλλων ότι είναι τό μόνον, μεταξύ 
όλων τών παλαιών καί νεωτέρων συστη
μάτων, τό όποιον έπενοήθη κατά πρώ— 
την φοράν, βασιζόμενου είς σταθεράς 
καί αμεταβλήτους άρχάς, ληφθείσας έξ 

νικολαος άστρονομικών καί γεωδαισικών γραμμών.
. Πλήν άν μελετήση τις τά διάφορα με

τρικά συστήματα τών αρχαίων, ευρίσκει ότι οι Γάλλοι 
κατά πρώτον δέν έπενόησαν τό άστρονομικόν μετρικόν 
σύστημα, άλλά πρό αύτών οί “Ελληνες.

Ή αλήθεια αύτη εύκρίνώς μέν δέν άναφέρετάι υπό' 
συγγραφέως τίνος κατά τήν άρχαιότήτα, μόνον δέ τά ο
νόματα ποϋς, πήχυς κτλ, καί ή μεταξύ τούτων σχέσις 
σαφώς εκφράζεται ύπό τοΰ ‘Ησιόδου· άλλ’ όποίον τό μέ
γεθος τοΰ ποδός, ούδόλως ορίζεται. Έν τούτοις τού
το εύρίσκεται εύκόλως, έάν ύπολογίση τις τάς μεγαλη- 
τέρας μονάδας τού μήκους τοϋ μετρικού συστήματος 
τών αρχαίων. Αί μονάδες δ’ αύταί είσι τά στάδια. Τού
των δέ τά κυριώτερά είσι τρία· α') τό κοινόν στάδιον 
τό καί Ποδικόν καλούμενου ύπό τών νεωτέρων συγγρα
φέων, ώς καί ΰπό τοϋ Barbie du Boeage. 6') τό ’Ολυμ- 
Λίαχόν καί γ') τό Πτολεμαίκόν.

Τό κοινόν στάδιον ή Πυ&ικόν περιέχει 4So πόδας· 
γ5ο δέ στάδια τοιαϋτα εμπεριέχονται είς μίαν μοίραν 

τοΰ ισημερινού· ήν δέ τό στάδιον τούτο πανάρχαιον καί 
χρήσιμον είς ναυτικός εργασίας.

Τό ’Ολυμπιακόν στάδιον περιέχει, κατά τόν ‘Ηρόδο
τον, 6οο πόδας· 6οο δέ στάδια εμπεριέχονται είς μίαν 
μοίραν.

Τό Πτολεμαΐκόν περιέχει 720 πόδας*  5οο δέ στάδια 
εμπεριέχονται εΐς μίαν μοίραν.

Είς όλα ταύτα τά στάδια, ώς φαίνεται, ό ποϋς ητο 
ή κοινή μονός, ήτις εινε ισομεγέθης πάντοτε. “Εκαστον 
<$έ τούτων τών σταδίων είνε έκπαλαι ώρισμένον ποσάκις 
εμπεριέχεται έν μια μοίρα. Καί τοϋ μέν κοινού στα
δίου, ώς έρρέθη, ή μοίρα περιέχει 7So στάδια, έκα
στον δέ τούτων φ8ο πόδας. Άρα ή μοίρα έχει πόδας 
36ο ,οοο. Τοϋ ’Ολυμπιακού ή μοίρα έχει στάδια 6οο, 
τό στάδιον τούτο πόδας 6οο- άρα ή μοίρα πόδας 3θο, 
οοο' τό αύτό εξάγεται καί έκ τοϋ Πτολεμαϊκού. Έκ 
τούτων άρα έπεται, ότι ό ποϋς εΐνε ή κοινή καί πρώτη 
μονός, ήτις καθ’ολας τάς έποχάς έμεινεν άμετάόλητσς 
καί προσδιορίζεται πάντοτε διαιρουμένης τής μοίρας 
τοϋ γήινου μεγίστου κύκ ου είς 36θ,οοο μέρη· παρα- 
τηρητέον δέ, ότι ώς ό κύκλος διαιρείται είς 36ο μοί
ρας, ούτως ή μοίρα διαιρείται είς 3όο,οοο πόδας. ‘Ο 
ποϋς λοιπόν τών αρχαίων Ελλήνων δέν εΐνε μονάς βα- 
σιζομένη είς άπλοϋν έκ συνθήκης ορισμόν τοϋ μεγέθους 
της,καθότι ή^βάσις αύτής ενυπάρχει είς ούρανίους γραμ- 
μάς. ήτοι είς τόν μέγιστον κύκλον τής σφαίρας.

Άλλά κατά ποίαν έποχήν ώρίσθη κατ’ αυτόν τον τρό
πον τό τοιοΰτον μετρικόν σύστημα, καταφανές δέν γί
νεται ύπό συγγραφέως τινός, εξάγεται όμως, οτι τό έρ- 
γον τούτο ήν αρχαιότατου.

Τό κοινόν στάδιον, τό καί Πυθικόν στάδιον καλού
μενον, εΐνε πανάρχαιον, καί ίσως τόφον άρχαΐον, όσον 
καί τό Μαντεΐον τών Δελφών, εΐς ο ήν άφιερωμένον τό 
μέτρον τούτο καί'ίσως ώρίσθη είς τήν παναρχαιοτάτην 
εκείνην έποχήν, ότε, ώς άποδεικνύει ό αστρονόμος Bailly, 
ύπήρξεν έθνος παναρχαιότατον, τό όποιον έτελειοποίη- 
οε τάς έπιστήμας καί τέχνας καί είχε τούς τελειοτέρους 
άστρονόμους καί σοφούς· έκ δέ τού έθνους τούτου δι— 
ετηρήθη καί τό μετρικόν άστρονομικόν σύστημα, ούτι- 
νος ό χρόνος έπήνεγκε σύγχυοιν είς τόν ορισμόν τής κα
ταγωγής του. Ό δέ Γάλλος Ζομάρδ δοξάζει, οτι καί οί 
Αιγύπτιοι είς άρχαιοτάτην έποχήν εΐχον τό μετρικόν 
αύτών σύστημα, βασιζόμενον είςγεωδαιόικούς καί άστρο- 
νομικούς ύπολογισμούς. Ίσως λοιπόν οί Έλληνες, όΐ- 
τινες παρέλαόον έκ τών Αιγυπτίων καί άλλα πολλά, πα- 
ρίλαόον καί τό τοιοΰτον μετρικόν σύστημα.

Άν δέ μβταόώμεν εΐς άλλην έποχήν, εύρίσκομεν ότι 
ό Παλαμίδης υιός τοϋ Ναυπλίου, δστις έζπ έπί τοϋ 
Τρωικού πολέμου,ήτον ό επισημότερος τής εποχής του 
σοφός καί δεινός περί τε φιλοσοφίαν,ποιητικήν καί αστρο
νομίαν· είς τούτον αποδίδεται ή έφεύρεσίς τών μέτρων 
καί σταθμών,τών στοιχείων τοϋ άλφαόήτου ζ,π,φ,χ καί 
πολλών ειδών παιγνίων τής άργίας,ώς τών πεσσών και κύ- 
6ων Φαίνεται,ότι ό Παλαμίδης έπενόησε νέον σύστημα, 
τό όποιον, ώς δεινός άστρονόμος, έδάσισεν είς άστρονο- 
μικάς άρχάς ώς σταθερωτέρας· κατά δυστυχίαν όμως, 
ταϋτά είσι συμπεράσματα, διότι τά συγγράμματα τοϋ 
Παλαμήδου έξηφανίσθησαν, ώς πιστεύεται, παρά τών 
απογόνων τού Άγαμέμνονος/ κατ’ άλλους δέ ύπό τοϋ 
‘Ομήρου, ένεκα φθόνου.

Τήν γνώμην ταύτην έπιρρωνύουσι καί τ’ άκόλουθα·
Άπό τής έποχής τού Άριστοτέλους ένησχολοΰντο οί 

μαθηματικοί είς τόν προσδιορισμόν τοϋ μεγέθους τής 
γής, καί ήρξαντο καταμετρήοεως, ΐνα εύρωσι τό μέγε
θος τής περιφερείας αύτής διά. γεωδαισικών καί άστρο
νομικών καταμετρήσεων, ότε έκ τών έργαάιών, άς έπε
νόησαν οί μαθηματικοί έπί Πτολεμαίου, εύρέθη ώς άλη- 
θές καί ώρίσθη θετικώς τό μέγεθος τοΰ ‘Ελληνικού πο
δός. Ένώ δ ’ ήρεύνουν’τό μήκος μιας μοίρας τοϋ γήι
νου μεγίστου κύκλου, καταμετρούντες τάς άποστάσεις 
δύο τόπων, οΐτινες εύρέθησαν άπέχοντες άπ’ άλλήλων . 
κατά μίαν μοίραν, εύρον ότι άπεΐχον 5οο στάδια ήτοι

36ο,οοο πόδας. ’Εκ τής τοιαύτης λοιπόν εργασίας ώρί
σθη ού μόνον ή περιφέρεια τή; γής, άλλά καί τό μή
κος τοϋ ελληνικού ποδός έπί ούρανίων γραμμών· διεόε- 

• όαιώθη δέ προσέτι, ότι τό μήκος τούτο τού ποδός εινε 
αύτό έκεΐνο τό οποίον πρό άμνημονευτων χρόνων παρ— 
εδέχοντο οί Έλληνες. Έξ όλων λοιπών τούτων έπεται, 
ότι άπό τής εποχής ιδίως τοΰ Πτολεμαίου ό έλληνικός 
ποϋς ή ή μονάς τοϋ μετρικού συστήματος τών Ελλή
νων, έχει τάς βάσεις έπι άστρονομικών γραμμών.

Γίνεται προσέτι κατάδηλον ότι οί Γάλλοι, οί προσδι- 
ορίσαντες τήν μονάδα τού μετρικού συστήματος αύτών 
έπί αστρονομικών βάσεων βασισθέντες, δέν έπραξανάλ- 
λο, παρά ν’ άνανεώσωσιν ό,τι έκαλύπτετο ύπό τοϋ σκό
τους τών αιώνων, ώς τούτο συνομολογεί καί ό Guibomt 
είς τά περί αρχαίων μέτρων· διότι όπως έπί Πτολεμαίου 
καί κύόων.
ώρίσθη τό μέτρον, καίτοι ή πρόθεσις δέν ήτον κυρίως ή 
αύτή, ουτω καί οί Γάλλοι έπραξαν.

Τό 179° ® Δελάμόρος καί ό Μέχαιν καταμετρήσαν- 
τες, τό μεταξύ τών δύο πόλεων Δουγκέρνης καί Βαρκε- 
λόνης διάστημα, εύρον ότι τό τέταρτον τού Μεσημόρι- 
νού,τοϋ διερχομένου έκ τών σημείων τών δύο τούτων με
ρών, εΐνε ίσον πρός 5,ι3ο,φ7° όργυιάς (toises)·' τό πο- 
σόν δέ τούτο διαιρέσαντες είς ίσα μέρη, δέκα εκατομμύ
ρια, εύρον έκαστον μέρος ίσον πρός 3 πόδ. 11,296)1000 
γραμ. παλαιού μέτρου Γαλλικού,τό μήκος δέτοϋτο έκά- 
λεσαν μέτρον ή δ’ έθνοσυνέλευσις τότε τών . Γάλ
λων, κατά πρότασιν τήςΆκαδημίας τών έπιστημών, πα- 
ρεδέχθή τούτο καί τό έθεσεν ώς άρχικήν μονάδα τοΰ νέ
ου μετρικού στοτήματος.

Τό μέτρον τούτο,πολλαπλασιάσαντες καί διαιρέσαν- 
τες δεκαδικώς, έποίησαν μικροτέρας καί μεγαλητέρας 
μονάδας· σημειωτέου δέ ότι πολλοί γεωγράφοι καταμε- 
τρήσαντες, κατά διαφόρους διευθύνσεις καί είς διάφο
ρα μέρη τήν έκτασιν μιας μοίρας, δέν εύρον άπαντες 
τό αύτό ποσόν τούτο δέ προέρχεται έκ τοΰ ότι τό σχή- 

χ μα τής γής δέν εΐνε έντελώς σφαιρικόν, άλλ’ sic μέν 
τόν ισημερινόν εξογκωμένου, είς δέ τούς πόλους πεπιε
σμένου, ώς τοΰτο έόεόαιώθη έκ τών γαιωδαισικών κατα
μετρήσεων καί διά του έκκρεμοϋς.

Άλλά διατί οΐ Γάλλοι,άφοϋ κατεμέτρησαν άναλογικώς 
τό τέταρτον τού μεγίστου κύκλου τής γής,ήτοι τάς 90° 
μοίρας, δέν άνελόγισαν καί τό μήκος τού ποδός τού και 
παρ’ αύτοίς έν χρήσει, άλλά έποίησαν νέον μέτρον; Διό
τι ό παλαιός γαλλικός ποϋς δέν έμπεριείχετο εΐς ακέ
ραιον άριθμόν εΐς μίαν μοίραν, άλλά κλασματικώς, διότι 
άναλογεΐ μία μοίρα έμπεριέχονσα γαλ. πόδ. 3^2, 049 
ι )3, ένώ ό ποϋς τών ‘Ελλήνων εμπεριέχεται 36ο,οοο.

Οί Γάλλοι λοιπόν εΐσήγαγον έν Εύρώπη τό μετρικόν 
τούτο σύστημα, άλλά δέν τό έφεΰρον, διότι τοΰτο πρό 
άμνημονευτων χρόνων ύπάρχει έν χρήσει εις τήν Σινικήν 
καί έν μεγαλητέρα έτι έκτάσει, άφοϋ ού μόνον τό με
τρικόν σύστημα Ιχουσιν έκεί δεκαδικόν, άλλά καί τό 
μέτρον τοΰ χρόνου, διότι .τό ήμερονύκτιον διαιρούν είς 
ΐοο μέρη, άπερ καλούοι Κές, έκαστον δέ τούτων είς δέ
κα καί καθεξής,

'Ως λοιπόν τό μέτρον τών Γάλλων εύρίσκεται πάν
τοτε, ύπό πάσαν άνατροπήντής γής, ουτω καί ό ελλη
νικός πούς, διότι άμφότερα βασίζονται είρ γαιωδαιοικάς 
καί αστρονομικός γραμμάς. .

(Έχ τον «Φοίβου»)
Φρίχ.

Η ΛΝΘίΏΙΙΟΦΑΓΙΑ
Ποία τά αίτια τής άνθρωποφαγίας ; Ό κ. Φλίντερς. 

Πετρί, γνωστότατος άγγλος αιγυπτιολόγος, προέόαλε τό 
ζήτημα τούτο, έκ τών γενομένων έν Αίγύπτω ανακαλύ
ψεων, καί έξετάζει αύτό έν σπουδαίω άρθρω, καταχωρι— 
σθέντι έν τή «’Επιθεωρήσει τών ’Επιθεωρήσεων». Μνη
μείου άνευρεθέν έν Δεσχαχά παρά τό Κάϊρον καί άνερχό- 
μενον είς τρεις χιλιάδας έτη π. X, άποδεικνύει, οτι ή, 
άνθρωποφαγία, ήτο έν. τιμή παρά τοΐς άρναίοις κατοίκοις 
τής χώρας, ίδια δέ ή μερική άνθρωποφαγία ή ουτω λεγο— 
Ε, διότι έτρωγοντο μόνον οί βραχίόνες καί οί πόδες..

•οι δέ βραδύτερου έπισήμως κατεδικάσθη, έπέζησεν 
άκόμη έπί μακρόν χρόνου έν (Αΐγύπτω. Πρόδηλον δέ καθί
σταται, ότι ήτο απλούς τρόπος πρός τιμήν τών νεκρών. 
Εντεύθεν όρμώμενος ό Φλίντερς Πετρί, εξετάζει ψυχο— 

λογικώς τούς άνθρωποφάγους.
Έάν έπιχειρήσομεν τήν ταξινόμησιν τών αιτίων τής: 

άνθρωποφαγιας, λέγει, θέλομεν κατάρτιση περίεργον πί
νακα.

Έν αύτώ θά ευρομεν ότι οί τρώγοντες τούςνεκρούς 
όπως τούς τιμήσωσι καί μαρτυρήσωσιν αύτοίς τήν στορ
γήν των,και τέλος όπως έξασφαλίσωσιν αύτοίς τήν ευδαι
μονίαν άλλης ζωής, εΐνε έν άναλογία 2οο)ο σχεδόν. Τοι- 
οϋτοι εΐνε οί κάτοικοι τοΰ Θιόέτ, οΐτινες θεωροϋσιν ώς τήν 
τιμιωτέραν κηδείαν τών γονέων των τό νά φάγωσιν αυτούς. 
’Επίσης καί οί κάτοικοι τής Αυστραλίας και ο! τής νοτίου- 
’Αμερικής. Ούτοι λέγουσι πανηγυρικώς : «Προτιμότερου- 
νά περατώσω τόν βίον έν τή κοιλία φίλου, η νά μέκατα- 
πίη ή ψυχρά γή.»

Οί Όστιάκαι καί οι Σαμογέται οί οίκοϋντες τάς 
βορείους χώρας τής Σιόηρίας, πιστεμουσιν, ότι οί. 
πρόγονοί των θά τύχωσιν ήδονικωτέρας καί εύδαιμονε- 
στέρας μελλούσης ζωής, έάν τούς φάγωσι προηγουμένως.. 
Κατά τήν αρχαιότητα οί Μασαγέται προύτίμων νά τρώ- 
γωσι τούς γηράσαντας γονείς καί φίλους των,, ή ν’άφή- 
σωσιν αύτούς ν’ άποθνήσκωσιν. Τό τοιοΰτον ‘αποτελεί 
τήν καλουμένην, ούτως εϊπείν, άλτρουϊστικήν άνθρωπα- 
φαγίαν.

Οί άλλοι 
έγωιστικά. 
γουσι τούς

1

τρόποι μαρτυροΰσιν αισθήματα μάλλον 
Ουτω 19 ο)ο τών άνθρωποφάγων τρώ- 

πεσόντας άνδρείους πολεμιστας, ΐνα οί- 
, ώς καί τά άποθανόντα 

νά άποκτήσωοι τήν νεότητά των- ίο ο)ο 
τρώγουσι τόν πλησίον των διά θρησκευτικούς λόγους, είτε, 
είςτελετάς εύχαριστηρίους, είτε όπως προσφέρωσι θυσίαν 
είς τους θεούς· 5 ·ο)ο τρώγουσιν άνθρωπίνους σάρκας έκ. 
μίσους πρός τιμωρίαν τών έχθρών των. Οί τρώγοντες τούς, 
όμοιους των έκ πείνης δύνανται νά ύπολογισθώσιν είς 18 ο)ο. 
Τά ύπολειπόμενα 2φ ο)ο εΐνε άνθρωποφάγοι, έπειδή τό 
κρέας τών όμοιων των τό εύρίοκουσι νοστιμώτερον τών άλ
λων τροφών. Τοιοϋτοι ήσαν'οΐ πρόγονοι τών σημερινών άγ- 
γλων, περί τών όποιων αρχαίος συγγραφεύς λέγει, ότι- 
προύτίμων τό άνθρώπινον κρέας τοϋ τών κτηνών. Έν συν
άψει φ6 ο)ο τών άνθρωποφάγων τρώγουσι τούς άνθρώπους,. 
δπερ βεόαίώς δέν εΐνε έπαινετόν, τά 5η ο)ο όμως τούς, 
τρώγουσιν, ένεκα ήθικών λόγων τούς όποιους ή προκατά
ληψης δέν μάς επίτρεπει.νά παραδεχθώμεν, άλλά τών όποίων- 
άδίκως παραγνωρίζεται τό ύψος. . 1

κειοποιηθώσι τήν ανδρείαν των, 
πάιδία, διά νά άποκτήσωοι τήν
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ΖΩΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΣ

Κυρία πηγή της ζώϊκής θερμότητός είσίν αί ίν 
τώ όργανισμφ τελούμεναι καύσεις.

Ώς πρός την ζωϊκήν θερμότητα τά ζώα διαιρού
νται είς θ ε ρ μ ό α ι μ α καί φ υ χ ρ ό α ι μ α.

Και τά μέν θερμόαιμα ή σταθερός θε
ρμοκρασίας ζώα, παράγονσι μεγάλην ποσό
τητα ζωικής θερμότητος, ήκιστα δ’ Επηρεάζεται ή 
θερμοκρασία αύτών ύπό τών μεταβολών της εξωτε
ρικής θερμοκρασίας (μαστοφόρα πτηνά)' θερμοαιμό- 
τατα πάντων είναι τά πτηνά^ο0-^ μέση θερμοκρ).

Τά δέ φ νχ ρ ό α ιμ α ζφα, παράγονσι μικράν, 
ποσότητα θερμότητος Λ δέ. θερμοκρασία αύτών με
ταβάλλεται κατά τήν θερμοκρασίαν τον περιέχοντος 
έν φ ζώσι' (Ιχθύες, αμφίβια, Ερπετά καί πάντα σχε
δόν τά άσπόνδυλα). (*)

Ή θερμοκρασία τον ανθρώπου, είναε ή ταπεινο- 
τάτη μεταξύ πάντων τών θερμόαιμων ζώων. Αύτη 
ύπό τήν μασχάλην,δπον σννήθως λαμβάνεται, είναι 
περίπον 37°· είς δέ τάς κατ’ έπιπολήν χώρας τον 
σώματος κατέρχεται Εχρι 33°,3(αριστερά χειρ, )3a0,2 
(δεξιά χείρ), διά τήν αποπομπήν τής θερμοκρασίας 
έπί τής έπιφανείας τον σώματος.

Πηγαίε ζωικής ί>ερμ.ότητος·

Είπομεν δτι, κνρίαπηγή τής ζωικής θερμότητος 
είναι αί έν τφ όργανισμφ καύσεις, ήτοι ή χημική 
ένωσις τών έν αύτφ ούσιών μετά τού όξνγόνον. 
Έν ϊσφ βάρει αί λιπαραί ούσίαι καιόμεναΐ,έκλύουσι 
θερμότητα πολλφ μείζωνα ή οί ύδρογονοάνθρακες 
καί έτι μάλλον ή <αί άζωνούχοι, ών ή κανσις είναι 
άτελής. Άλλ’ ή καύσις δέν είναι μόνη πηγή' θερ- 
μότης,παράγεται έτι όσάκις ούσία τις απορροφά ύ
δωρ, δπως έν τμ άποσννθέσει τών λιπών, τών 
λενκωματοειδών καί ύδρογονοανθράκων, κατά τήν 
ένωσιν τών όξέων μετά τών βάσεων.

Κνριωτάτη εστία παραγωγής ζωικής θερμότητος 
είνε οί μύες' κατά ήττονα λόγον οί αδένες καί μά
λιστα τό ήπαρ· πολλφδ’ ηττον τό νευρικόν σύ-. 
στημα (μάλιστα ό .Εγκέφαλος)· Ούτως άνισωτάτη 
θά ήτο ή θερμοκρασία τών διαφόρων όργάνων τον 
σώματος, άν τό αίμα θερμαινόμενον, είς τά θερ- 
μουργότερα δργανα δέν μετέδιδε τήν θερμότητα είς 
τά δργανα είς ά ήττων ή και έλαχίστη ή παραγω
γή τής θερμότητος.

ΡύΰμΛβις τής θ<ρ|λθχρ«<Ηας.

Καίτοι'ποικίλλονσιν οί λόγοι τής παραγωγής τής 
ζωικής θερμότητος καί οί τής αποπομπής, διά τήν 
διάφορον Εξωτερικήν θερμοκρασίαν, ή θερμοκρασία 
τού ανθρώπου μένει σταθερά περίπου διά πολλάς 
αιτίας.

Α'. δταν Λ Εξωτερική θερμοκρασία καταπίπτη. 
Αίτια τής σταθερότατος αύτής είναι-

' "Qttif ή ίξωτϊριχή &sp(xoxpa«ta tlve ταηείνή, ή <«ρμοχρ«»ία «ΰ· 
τών eTvae fttxpov ανωτίρα, ΐχ«ίνη eivat ύψηλή. ή Otppo·
χρυσία αιύτών δίν άνυψου'αι αχρι ταύτης.

α'. Αίτια έκ τής παραγωγής τής θερμότητος·
ι Ή μείζων πρόσληφις τροφών.
2 Μείζων κατανάλωσες όξνγόνον καί μείζονες 

καύσεις.
6’ - Αίτια Εκ τής αποπομπής τής θερμότητος. 
α'. Φυσιολογικά.
ι. Έλάττωσις τής Επιφανείας τής άκτινοβολή- 

σεως διά σύσπασιν τών περιφερικών άγγείων (έπι- 
δράσει τον φυχρού άέρος έπί τών αισθητικών νεύ
ρων καί αντανακλάσει έπί τών αγγειοκινητικών) 
καί’τήν Επιβράδυνση» τής άναπνοής. ·

2. ’Ασθενής παραγωγή ίδρώτος έπί τού δέρμα
τος καί έλάττων αποπομπή ύδατμών.

β'· Τεχνητά- Ενδύματα δισδιαθερμότερα, θέρ- 
μανσις τεχνητή, κινήσεις ζωηρότεροι καί γυμνα
στική ■

Β'. Όταν ή Εξωτερική θερμοκρασία άνυφούται. 
α’, Αίτια έκ τής παραγωγής τής θερμότητος' 
ι. Έλάσσων πρόληφις τροφών,
2. Έλάσσων κατανάλωσις όξυγόνου

Λόγοι φυβιολογιχοί τής ποικιλίας
τής θερμοκρασίας.

ι. Ώραι τής ήμέρας είς άνθρωπον ύγιώς εχον- 
τα ή θερμοκρασία ποικίλλει κατά τό ήμερονύκτιον 
ο,8’—1°,5 Λ μεγίστη θερμοκρασία (εως §7’,8) εί
ναι μεταξύ 3—5 μ.μ. ή έλαχίστη (έως 36’,6) με
ταξύ 3 — 6 ώρας τής πρωίας. Αί διαφοραί αύται, 
Εξαρτώνται κυρίως άπό τήν διάφορον Ενέργειαν 
τού νευρικού συστήματος·

2. 'Ηλικία· Ή θερμοκρασία τής μασχάλης είναι 
38’,8 κατά τήν γέννησιν.

38’,6 ώραν βραδύτερον.
37*>6  κατά τάς δέκα έπομένας ,ήμέρας.
87*, ό—31’ κατά τήν παιδικήν καί ώριμον ήλικίαν.
37’· κατά τήν γεροντικήν.
3· Έλάχιστόν τι άνωτέρα είς τάς γυναίκας ή 

είς τούς άνδρας.
Ή μυϊκή καί νευρική Ενέργεια άνεφούσι τήν 

‘θερμοκρασίαν. : : /
S. Ή θερμοκρασία αύξάνει μετά τήν πέφιν (o’,6).

Επίδρασες τοΰ νευρικού συστήμ,ατος.

Τό νευρικόν σύστημα ρυθμίζει τήν ζωικήν θερ
μοκρασίαν Εμμέσως όυθμίζον τήν περιφερικήν κυ
κλοφορίαν διά τών άγγειοκινητικών, ίσως δέ καί 
αμέσως.

Τό μέν μέγα συμπαθητικόν,δρά ώς άγγειοσυστο- 
λικόν, ίσως δέ καί ώς περιορίζον άμεσώτερον τάς 
καύσεις (Cl. Bernard). Ούτω τή τομή αύτού, κατά 
τόν τράχηλον, επέρχεται διαστολή τών άγγείων καί 
αύξησις τής θερμοκρασίας’ άφ’ Ετέρου τφ Ερεθισμφ 
τών άγγειοκινητηκών, άπερ άνήκουσιν αύτώ,Επέρ
χεται κατάπτωσις τής θερμοκρασίας.

ΕΑΡ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
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Ε ΝΤΥΠΩΣ ΕIΣ ΤΑΞΕ IΔI ΟΥ
ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

KAPOA0C α'

’Οχτώ ημίραο έν τω πλοέω.
ατά πολλά έπόθησα τδν ναυτιχδ» βίο» και ίδια 
έ» ώρ? Θέρους, ώς μαλλαν ευχάριστο» χαίά" 
ναπαυτιχόν, ώς μαλλάν αμέριμνο» χαί κανόνι*  
χόν. ’Εσχάτως Β/, ©πίταν χαεά τινσ πνιγηρά» 
ημέρα» τώ» *Αθη»5?χών  μας καυσώνων, βιχον 
κατέλθει είς Φάληρο» καίήδίως έθίώμην τώ» 
πλοίω» τώ» Δυνάμεων,νωχβλώς ήρεμούντω», 
«ντφ μέση) τής ωραίας έκείνης υδάτινης έπι- 
φσν&ίας τής γαληνιωτάτης θαλάσσης μας, 
έν λαμπρότατη και άπεριγράπτφ δροσερή

ατμοσφαίρφ ^Άχ. διίνοουμη», τί ωραία θά ήιο νά διηρχό- 
μην ημέρας τινός ουτω έ» τφμίσφ τής θαλάσσης ! μέ οποίαν 
ευχαρίστησιν θά εχοψώμην ! * Καί ω τοΰ θαύματος, η 
επιθυμία μου αΰτη εξεπληρώθη. κατά γράμμα, διότι δεν , 
παρήλθε πολύς καιρό; καί εύρίθην έν όμοια πβριστάσει, εν
τελώς άπροσδοκήτως καί χωρίς νά τδ θέλω. Έπρόχειτο· νά 
ίυμ^ληρώσω τδ τζζείδών μου εφέτος είς Βουλγαρίαν καί τοΰ 
χρόνου προσελθόντος, oevcu πολλών διατυπώσβων, ώς βίκος, χα- 
τελθών ήσυχως είς Πειραιά, βπεθι&άσθην, ημέρα» Τρίτην, έπί 
τοΰ διά Κωνσταντινούπολή καί Βουλγαρίαν άναχωροοντος άτμο- 
πλοίου τής ’Εταιρίας Κουρτζή. Ήτο» ή Χίος, ήτις έμελλε νά 
έχπλευση τήν μεσημβρίαν, πλο?θν εκ τών θεωρούμενων νΰν μι
κρών διά μαχρυνοΰς πλόας. Ευθύς «ζήτησα παρά τοΰκαμαρώ*  
του,»ά μώ δώση ιύάβρον χοκέταν είς τήν στενόχωρο» θευ- 
τέραν θέσιν του σκάφους ικείνου, καί όντως μοι παριχώρήσε κα
τάλληλον τοισύτη». τήν χαληεέραν.

ΕΤμεθα αρκετοί έπιθάται προορισμένοι άλλοι μεν διά τήν 
Χΐον, άλλοι διά τήν Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολή και άλλοι 
διά τήν Βουλγαρία» καί Ρωμανίαν.

*Εχ«ι καλώς έως έδώ.
Αναμένομε» αδημονοΰντες τήν χίνησιν τοΰ πλοίου χαί τέλος 

περί τήν τετάρτην μετά μεσημθρίαν ώραν έκινουμεν. Θεώμεθ*  
μετ*  εύχαριετήβεως τών πέριξ ήμών θβλχτικώ» ακτών, αλλά 
μόλις άπομαχρυνώμβθα τοΰ Ιΐίίραιώς χβί Φαλήρου, σφοδρός 
άνεμος μάς αναγκάζει νά κα’έλθβμβν, έντός τοΰ σκάφους. Π ρό
ιδών τρικυμίαν, άπέφυγα νά βαρύνω τδν στόμαχον διά πολλών 
φαγη'ώ» ένφ οί κλειστοί συνταξειδ'ώται μου ήσθιον, ώς νά εύ- 
ρίσχοντο έν άβφαλί? καί αχινήτφ έδάφβι, απομιμούμενοι τούς 
αξιωματικούς τοΰ πλοίου μας/Ο χ. Ά. Διαμαντόπουλος βκ 
Σπετσών μετά τοΰ άνεψιοΰ του’Αγγέλου Σπυροπούλου, μετά- 
θαίνοντες είς Ρώμου νία ν, τρώγουσιν άπλήσιως καί μετά διαθέ*  
«ως' δ κύριος Γ. Κρουστής έπίσης*  δόοχυρίαι, εξ ών ή γνωστή 
μοι κυρία Χαριπάδον, πενθβρα τοΰ κ. Βελέντζα ιατρόν, μετα- 
θαινουσαι είς Βάρναν,άποσύρονται ήμιζαλισμέναι είς τάς κοκέτας 
των, ώς καί τινες άλλοι

Ιίλοίαρχος ήμών είναι δ χ. Θεόδ. Σγουρδέας, εμπειρότατος 
αρχαιότατος και ό χαλήτερος τής ‘Εταιρείας Κουρτζή, ©στις 
παραμένει έν τή γεφύρφι απαθής χαί ψύχραιμος πότε βαδίζων 
κατά μήκος αύτής, εκ περιτροπής παρατηρώ» τδ» ορίζοντα καί 
τήν έναντι αύτοΰ μαινομένη» θάλασσαν, και πότε δίδω» διαταγάς 
8ιά τής κινήβεως τήςχειρός του ή διά τοΰ κώδωνος πρδς τδν 
κάτωθι αύτοΰ ύπηρετουντα μηχανικόν τοΰ πλοίου. ‘Ο άνεμος 
ένδυναμοΰται. τδ πλοΥον*  ώς κέλυφος, κινείται τήδβ χάκεΤσ» καί 
έμπρδς καί ό πλοίαρχος μόνον έχει έργασίαν. Είναι είς τδ στοι
χείο» του. Ήδη πάντες πρέπει ν ’ άποσυρθώμε» καί ησυχάσω- 
μεν, αύτης δε ν1 αγρυπνήση καί παλαίση πρδς τά στοιχεία. 
Άλλ*  είναι · ευχάριστη μένος, διότι είναι τδ έργον του, ή φού- 
ρ 1 α τής εργασίας του ώς κοινώς λέγομε», χαί άπαραλλάκτως 
δπως,όταν έγώ έχω,πόλλήν εργασία» καί γράφω αγρυπνών, ένφ 
οί αναγνώσταί μου κοίμώνται. Τά αμπάρια κλείονται καί 
πάντες ήσυχάζομεν. εξαπλωμένος δέ κατά μήκος καί πλάτος έν- 
τδς τής Κοκέτας μόυ, ρεμβάζων καί αναπολούμενος, μετακινού
μενος καί ευχαριστούμενος, έν τή δρόσερμ έκείνγι θέσει καί χα· 
ταβτάσει, άφίεμαι, μετά νωχελέίας καί ηδονής, μτταφερόμενος 

\ ατά τή» ύγράν έπιφάνειαν εκείνη», δτε κΰμα ύδατος βίσχωρτ? 
μετά πατάγου καί αίφνιδίως έντδς τής κοκέτας μου διά τής θυ
ρίδες, μέ περιλούει άπό τής μέσης μέχρι τών ποθώ», χαί μι 
χαθιστφ χυριολεκτεχώς, ώς λέγουσι*  παπί. <"Q 1 ώ! άνε-

*ρ?ξα, τί ιί*  * τοΰ»© ; e χαι .Uxcvw αμέσως δ χ«·
μ,αρώτος »i*Xeiff^  tn» θνρίδ», ζητώ» μζπ αυγγνώμη», θι»τι »η» 
άψηχι» «»οtχτήν, «»φ ταυτοχρένιος μοί ηλλιζε ta «βπρόρύυχβ 
της χλίνης *at  psptxot <γβλω» δε» to ατύχημα τούτο.

Mst 'ολίγο*  ίΐ,λυδονιζύμΐθί itXswtepov χα< tept τ© μτσοτύ- 
xtta»i οτ& διηρχόμίθα την'Ανδρο» άκυθυνόμίνοι «ρ&ς την ΧΤο». 
η τριχυμίχ «Ιχ« ?θά«π «ς την μ6γ«λητέρα» αυτής βνίταβ'ν.

’Εψερόμεθα εΐς την διάχρισι» τώ*  χυμάτω» χχί άιτο του βά
θους τών χυτώ*ω·  μας· ένθα ιιμεθχ βυθισμί«οι, ηχούομίν τον 
τριγμόν του βχάψονς χχί τον θόρυθο*  τών ανγχρουομέννν έχ*  
αυτου χυματω», ατινα μας έ*έπ*«ον  την ταραχήν, τον τρομον 
και τον εμετόν. Και η^ουίτις ίν ταύτφ έχικλητικές ψιυνός η 
ικεσίας, αναστεναγμούς χαί οίμωγάς, εκικλήσεις καί Iμίτους.

Την «ριοίαν, πάντα ταϋτα ειχον παρίλθει χαί ηγκυροίολημέ- 
vot έντος τοΰ λιμίνος της πολυθέλγητρου Χίουηρίμως xeptep· 
γαζόμιθα τά χα:' αυτήν. Είναι άν«»?ελές νά πίριγράψωμεντην 
γεωγραφική» καί ιστορικήν χατάστασιν της νήσου, διύτι eivat 
γνωστή είςχάντας. Έκεΐνο όμως, ©tip δίνγινώσκει ό μη γνω
ρίζω» έκ τοΰ πλησίον αυτήν, είναι ήσύγχρωνος κοινωνική αν" 
της χατάστασις. Και δεν άχαιτοΰνται πολλά, δχως γνωρίσητις 
τά χατ‘αυτήν. Ή ΧΤος άνχγενναται, ή Χϊος αναθάλλει. Παν
τού έμψαίνεται ή χρόοίος, παντού ή άναγίννησις. Μετ' ολίγον 
Ji, θά Ιχητε μίαν αγνώριστο» νήσον, μίαν πλούσια» παροικίαν 
διαιτωμένη» ύϊ’ο λαμπράν ουρανέ», έντος εύρυτάτου μυροδόλου . 
χήχου.Αυτο δί χατορθόΐ,ήησυ'/ος χχίαταραχος κοινωνικήευη-' 
μεριά ένός αγαθού λαού.

Μετά μία» ώραν «π©πλέομεν έχείθιν και προς το έσχέρας 
άφικνούμεθα είςΧμύρνην. Άλλα δεν Ιυνάμεθχ να έςελθωμεν 
καί <χισκβ|θώμεν αύτήν έχτθγ πλησίον. Ός έκ τής έκρεμότη- 
τος τών μεταζυ τής‘Ελλάδος καί Τουρκίας σχέσεων, ανχγκα- 
ζόμεθα νάπαραμείνωμε» έν τίρπλοίφ χαί μακρόθεν νά περιερ- 
γαζόμεθα την ώρχίαν ταύτην πόλιν. Πλήν μετά λύχης παρα
τηρώ, 6« έξελειπεν ή ζωηρότης χαί προτέρα ψχιδρο χαί έργ«· 
τιχή κίνησις, η» «χον 'δη π έρια ο'πατά την ίντεΰθεν διέλεοσίν 
μον, άχριόώς χιτά τήν αυτήν εποχήν’ προς τ^ εσπέρας δε, δεν ' 
βλέπω τήν προκυμαία», ώς άλλοτε, μεστήν κόσμου ευδύμως πε- 
ριδιχθόζοντος, άλλ*  οΰτε ακούω μουσικός και τας καλλικέλα
δους ρωνάς τών άοιδδν, έκ τών παρακτίων θεάτρων έξ(χ*ου-  
μενας. Τά πάντα απέκτησαν έντεΰθεν καί παντΟΰ κατήφεια χαί 
ερημιά έχιχυριαρχεϊ.

Έ» τούτοις, ρεμδάζω έπί τοΰ καταστρώματος τδ παρελθόν 
άναπωλδν καί τδ μέλλον επικαλούμενος καί βαθμηδόν νωχε- 
λώς άχουσίως παραδίδομαι είς τήν νάρκην, μή δυνάμένος τίποτε 
θετικόν, τίποτε οριστικόν νά έξάξω έκ της ματάίας τών αν
θρώπων διαμάχης. Πλήν συνερχόμενος, άναλογίζομαι δει εύρί" 
σκομαι έν τφ πλοίερ έν μέσιρ απολύτου αφασίας, έν ευάρεστο- 
τάτη δρόσφ και γαλήνη καί πρό εκτεταμένης θέας άτβλευτή- 
των καί θελκτικών ουρανίων καί γήινων απόψεων και τούτο μ 
ευχαριστεί μέχρι μαγείας.

Όντως δ' ευχάριστος εέναι ή διαμονή έν τή θαλάσση, ίθη»ς 
δποταν βαρυνθη τις τήν ξηράν. Έμείναμεν έν Σμύρνη μέχρι 
τής έπιουσης της εσπέρας, καί δτε μΐν ρεμθάζων παίπεριδια-, 
θάζων, ότέ δέ μελετών χχί γράφω» καί άλλοτε ΐσθίω» και συν·· 
δια λεγόμενος μετ*  επιβατών διηρχόμην τάς ώρας της ημέρας 
καί τής νυκτός. Τή άληθεία διήλθον έχε? εύαρέστως τδν καιρόν.

Πρδς τδ εσπέρας τής έπιούβης πλήθος έπιόατών,προωρισμέ*  
νω» διά Μιτηλήνην, Καλλίπολιν και Κωνσταντινούπολή, χατί· 
χλυσε τδ πλοΐον μας. Κίνησις επιβατών, αποσκευών καί εμπο
ρευμάτων απασχολεί τα βλέμματα πάντων,καί μετ1 ολίγον δεν 
δυνάμεθα πλέον νά χινώμεθα έλτυθίρως. Κατέρχομαι τότε είς 
τδ διαμέρισμα τής δευτέρας θέσιως κιί έντδς αυτής συμβαίνει 
δ αδτδς ανθρωποχαταπλυσμος.Άνδρες, γννσΤλες, παιδιι, όρθιοι 
ίσταμενοι π«ί κρατούντες «παστός αχό μίαν βαλίζαν, δέμα, κυ- 
τίον η καλάθι©», ζητοΰσιν επιμένω; θίβκς παρά τοΰ καμαρό
του, θστις έκπληκτος καί αδημονώ» άκινητεΤ απρακτώ» προ 
τοσούτον πλήθος. Πάντες τότε γελώσιν*  ενθυμούμενος δε μία» 
σχετικήν γαλλικήν κωμφδίαν, ην άχριθώς πέρισυ είχον <δή εν 
Φίλήρφ, λέγω είς τδν χαμαρώτον ^ά τους κατασκήνωσή έπί 
τοΰ δαπέδου. Γάλλοι, Ιταλοί,Αρμένιοί) ΤοΒρκοι καί Έλληνες 
αποτελούμε» τήν όμάδα εκείνην. Ό καμαρώτός μας, Γιάννος 
καλούμενος, άστείος έ» μέρει, σιωπηλός καί σκεπτικός ώς έπί 
τδ πολύ, αναφέρει τδ γεγονός είς τδν υποπλοίαρχον, οσιις δια- 
τάσσει τδν δια παραπετάσματος διαχωρισμόν τής αιθούσης' είς

δύο μ.έρη *αι  την έξοιχονόμησιν έχατέρου τών φύλων όπως ϊπως 
έν έχάβτφ ϊιαμίρίσμβτι. Τινές άίημονοίΐσι χαι αί άρμένιαι γυ
ναίκες άγανακτοΰσιν, ϊτε εΐς τουρχος τηλεγραφητής ανακράζει 
να ρίψονντους άρμενίους είς τήν θάλασσαν- «Τήν έχορτάσατε 
έ'ως τώρα» τώ άπαντώσιν ούτοι άμέσως, καί μετά τινας αστεί
ους Βιαπληκτισμοος άμφοτέρων τά έπεισόδιον λήγει προς Οημη- 
δίαν πάντων.

— Και πώς όνομάζεσθβ καί πού μεταβαίνετε ; δύναμαι νά 
μάθω, έρωτώ τότε τδν ζωηρόν όθωμανόν τηλεγραφητήν.

— Χασάν βέης, μοί άπαντα εύγενώς, έρχομαι έξ Ηρακλείου 
Κρήτης και μεταβαίνω είς Κωνσταντινούπολή. Σείς δέ ποϊος 
εισθε; Μ ’ έρωτα *αί  αυτός.

— ’Εγώ, είμαι δημοσιογράφος Έλλην, τφλέγω, άλλά γνω
ρίζω καί τήν τηλεγραφιχήν. Καί μεταβαίνετε έν αδεία ;

— Όχι, μας κατέλαβον τάς θέσεις οί άγγλοι.
— Και πώς είναι τά πράγματα εκεί ;
— Ήσυχα’ xal είς τήν ’Ελλάδα ;
— Πολύ ήσυχα. Παρήλθε τό κακόν.
— Καλήτερα. Άλλά σείς πταίετε.
— Καί σείς, όπου αφήσατε νά γεννηθή τό κακόν.
— Έχω ένα καλό κρασί άπό τήν Κρήτην. Πίνετε ;
— Άς πίωμεν.
Μετ’ ολίγον δέ έχαθήσαμεν, άλλοι παρά τήν τράπεζανΜετ’ ολίγον δέ εχαθησαμεν, άλλοι παρα την τράπεζαν χα' 

άλλοι όπως όπως ήδύνατο νά οίχονομιθή έκαστος και άρχισαμεν 
νά τρώγωμεν πρός ΐχανοποίησιν τού στομάχου μας. Ήτο δ., 
παραδόξως άστείον νά βλέπτι τις τήν ποικιλίαν έχείνην τών φυ
λών νά παραχάθηται χαι εσθίη έν ζωηρότητι, άφελεία *αι  απλό- 
τητι, έν συνοδεία ποιχίλων έπισοδίων αστείων χαι μή. Καί άλλοι 
μέν ειχον κομίσει μεθ’ εαυτών τά άπαιτούμινα τρόφιμα, άλλοι 
δέ έλάμδανον τοεαυτα εχ τοΰ πλοίου χαί φυσιχώς έπηχολούθει 
χυχεών έχζητήσεων χαί αναζητήσεων, τού χαμαρώτου υπο
χρεωμένου όντος νά ΐχανοποιή τούς πάντας έν ολαις ταϊς δια- 
λέχτοις.Μετά ταϋτα χαί βαθμηδόν έπήλθε γενική ησυχία, πάν· 
τω» άποσυρθέντων και οίχονομηθέντων έν ταϊς χοχέταις χαί ταις 
προχείροις πρός ύπνον τοποθεσίαις.

(ίπεται συνέχεια).

<*<>■■<  ύ-CSl—Α.

Ο ΚΑΦΕΣ
Ό καφέί, όλω<: άγνωστος παρά τοΐς άρχαίοις, άνεχα- 

λύφθη περί τά ιόοο μ. X. έκτοτε όέ κατ’ ολίγον, άπε- 
κατέστη, κατά τόν αιώνα τούτον, κοινός ©ΐς όλον τόν 
κόσμον.

Έν τή έλευθέρα Έλλάδι, μέχρι τινός, έθεωρεΐτο έν 
τοΤς χωρίοις, ώς χρήσιμον ιατρικόν διά τούς άοθενεΐς. 
Ήδη όμως, έγένετο κοινός πανταχοΰ καί αποτελεί συ
στατικόν τού πολιτισμού· παρά πολλοΐς δέ, αναπόφευ
κτου κακόν καί δαπανηρά ανάγκη,

Ό καφές, εμπεριέχει πολλάς καί σημαντικός ιδιότη
τας, έέ ων τούς μέν ωφελεί, τούς δέ βλάπτει.

Πεφρυγμένος πινόμενος θερμός ή ψυχρός ή και τρω- 
γόμενος ξηρός, έπιφέρει μετ’ολίγον· τάκόλουθα απο
τελέσματα.

α’.) Διεγείρει τάς ένεργείας τού πνεύματος, ο νοϋς 
άποκαθίστατοι ζωηρός, αί ίδέαι έρχονται εύκρινεΐς, ή 
μνήμη καί ή κρίσις ζωογονούνται’ή ορασις, ή άκοή καί 
αί λοιπαί αισθήσεις γίνονται εύκρινέοτεραι,

6'.) ’Επιφέρει αϋπνίαν,: ιδίως εΐς τούς μή συχ^άκις 
μεταχειριζομένους αύτόν.

γ'.) Κακουχίαν φρενητικήν έπί τού έπιγαστρίου. τρό
μον τών χειρών διαρκούντα-'θ ή φ ώρας καί δυσχεραί- 

Ινοντα τήν γραφήν.
Τά φαινόμενα ταύτα αναφαίνονται πρός πάντας σχε- 

[ δόν, καί άνδρας καί γυναίκας. Εΐς δέ τάς ύστερικάς έπι— 
φέρει προσέτι μεγίστην νευρικήν κακουχίαν, εξάπτει 

! τούς υστερικούς καί άποκαθιστδ ταύτας ίδιοτρόπους.
Αί τοιαύται έπί τοΰ νευρικού συστήματος ένέργειαι

τοϋ καφέ διαρκοΰσι περί τάς y ώρας, άρχίζουσαι ολίγα 
λεπτά τής ώρας μετά τήν πόσιν αύτοΰ· ό οέ βαθμός τής 
ένεργείας του είνε τόσον μικρότερος, όσον περισσότε
ρον εΓνέ τις συνηθισμένος είς τήν χρήσιν -αύτοΰ.

"Επεται λοιπόν έκ τούτων, ότι ό καφές ωφελεί ΐδίω< 
τούς εργαζομένους νοερώς καί πάντας τούς έπιθυμοΰν- 
τας νά ζωογονήσωσι τάς αισθήσεις των, ήτοι τούς Μου
σικούς, Ποιητάς, Ζωγράφους κτλ. βλάπτει δέ τούναν- 
τίον τούς ύποχονδριακούς, τούς ασθενείς και τάς ύστε
ρικάς γυναίκας.

Ό καφές προσέτι, πινόμενος μετά τό φαγητόν εύκο- 
λύνέι τήν πέψιν, διότι £νεκεν τής πικρότητος καί. τής 
θερμότητός του τονίζει τόν στόμαχον· πινόμενος δέ πρό 
τοϋ φαγητού έλαττώνει τήν όρεξιν. Όθεν είνε χρήσι
μος κατά τής πολυφαγίας.

Ό καφές. Εϊνε έπίσης καί θρεπτικός*  διότι έμπεριε- 
χει σημαντικήν ποσότητα θρεπτικής ουσίας, ώς ό χημι
κός Πεϋέν (Payeil) άπέδειίενδιά νά είνε όμως πράγματι 
τοιοΰτος, πρέπει νά μην έπιφέρη ούδεμίαν νευρικήν τα
ραχήν, διότι αύται έλαττώνουρι τήν θρεπτικήν ένέργειαν 
αύτοΰ.

"Ενεκεν τής θρεπτικής ταύτης ένεργείας του εϊνε ιδίως 
έπωψελής είς·τά μικρά παιδΐα, τών οποίων τό νευρικόν 
σύστημα δέν εϊνε αύαίσθητον, ό.εν τρωγόμενος μετ’αρ- 
του αποτελεί έέαίρετον θρεπτικόν φαγητόν, ή δέ φύσις 
τοσούτον ωθεί τήν ορεζιν τών παιδιών είς τό τοιοΰτον 
φαγητόν, ώστε ένίοτε προτιμώσι τόν καφέν μετά άρτου 
παντός άλλου φαγητού.

‘Ο καφές άποκαθίσταται έτι θρεπτικώτερος ένούμενος 
μετά γάλακτος, καί κατά.τήν γνώμην τινών, εϊνε θρεπτι
κώτερος έζάκις περισσότερον τοϋ ζωμού τοΰ βοείου κρέα
τος· τινών όμως ό στόμαχος δέν άνέχηται τόν γαλακτοΰ- 
χον καφέν, οί τοιοΰτοι πρέπει τότε νά.τόν άποψεύγωσι, 
διότι παν τό μή άνεχόμενον ύπό τού στομάχου δέν εϊνε 
θρεπτικόν.

Κλ«
UL

Τά δάκρυα δέν έσφόγγισα ακόμη τά πικρά, 
καί άλλο μ ’ έδωκε νά πχιώ 

φαρμακερό ποτήρι ή μοίρα ή σκληρά.

Αίματωυένη ή πληγή τοϋ στήθους μου άκόμα 
και άλλον πάλιν μ’ έκρυψε, 

πεψιλημένον αδελφόν, τής γής τό μαύρο χώμα.

Μοΰ πήρε τόν Δημήτριον, ό άπονος ό χάρος 
δέν έχω πλειά παρηγοριά, 

στο κόσμ ’ έδώ καμμία, άπώλεσα τό θάρρος.

Τόν έχασα σάν όνειρο, μ’ έφυγε’σάν αχτίδα, 
δέν φίλησαν τα χείλη μον *

τ ’ αδελφικά του χείλη· κι ’ αύτόν νεκρόν δέν είδα.

’Σάν νάξευρε πώς γρήγορα στού όύρανοϋ τό δώμα 
Θά τόν έκάλουν άγγελοι,

καί έσπευσ’ όπως κοιμηθή σ ' αγαπημένο χώμα.

Ύπό γαλάζιο ούρανό . . . Τήν νήσον Σαλαμίνα 
τής προσφιλούς πατρίδος μας 

τοπεΐρ δοξασμένα εξέλεξε για μνήμα.
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48 Η ΦΥΣΙΣ

Γιατί, Θεέ μου, μ’ έδωκεο νά έχω τέτχιον πόνο< . 
Νά πάρης τόσ’ αλύπητα

τά δύο μου αδέλφια, τά δυο είς ένα χρόνο ;

Συγχΰρησόν μοι, Πλάστα μου, και μή ποτέ θελήοηο 
νά έχω αμαρτίαν,

νά έξετάσω άν τόλμησα τάς θείας σου βουλήσεις.

Συγγνώμην, Παντοδύναμε, μέ παρασύρ ’ ή λύπη, 
ό πόνος, ό καϋμός·

είς τσς μεγάλας συμφοράς τό λογικόν εκλείπει.
• · . · · · · κ

Γλυκά κοιμάται ό Γΐώργης μας καί Συ γλυκά κοιμήσου, 
Δημήτρη, στήν άγκάλην του,

στ ’ αδελφικό πλευρό του, στήν ύστερνή στρωμνή Σου.

Κι’όταν τό κύμα θάρχεται τοΰ τά^ου σου τήν άκρη 
ν’ άσπάέεται θλψμένο,

μή τ ’ σπωθήσης, είν ’αυτό τό ίδικό μου δάκρυ.....
Έν Άσμόη τή 5 Μαρτίου 1897.

Μιλτιάδης Κ· Κορμ-πέτης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

αύξάνει τόν σπλήνα, ή βρώσις ηπατος αυξει τό ήπαρ, ή 
βρώσις εγκεφάλου τον εγκέφαλον, τής καρδίας τήν καρδίαν 
κλπ. Καί οιά τοΰτο έλεγον, οί τότε, δτι δ Αχιλλεύς έτρε-
φετο μικρός ών έκ μυελού λέοντος.

Ή xtvivij.
Τό εύεργετικόν τοΰτο φάρμακου, τό σώζον έκ τοϋ θανά

του μυριάδας άνθρώπων, παρέχει άριστα θεραπευτικά απο
τελέσματα. Δέον όμως νά λαμ.οάνεται καταλλήλως, διότι 
ενεργεί ίδιοτρόπως κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν τοϋ πάσχοντος. 
Είς τινας, μικρά μόνη δόσις επιφέρει ευάρεστου αποτέλε
σμα, εις άλλους ούδέν καί εις άλλους απαιτείται μείζων 
δόσις. Είς τινας επιφέρει έλαφράν μέθην καί ευδιαθεσίαν, 
ένώ είς άλλους βαρυθυμίαν, αναισθησίαν, εύερεθισμόν, τρό
μον είς τάς χεϊρας, δίξαν, εξαψιν τοΰ δέρματος, κακουχί
αν, κνισμόν είς τά χείλτι τά άνω καί κάτω καί εξοίδημα. 
Είς άλλους δέ, ϊξαψιν τοΰ εγκεφάλου καί διατάραξιν πνευ
ματικήν, καί άλλα περί ών διεξοδικώτερον είς τά ειδικά 
συγγράμματα γίνεται λόγος.

Γούτων ούτως έχόντων έκαστος οφείλει νά γινώσκη τήν 
’ιδιοσυγκρασίαν αΰτοΰ καί νά λαμβάνη ταύτην καταλλήλως, 
οιότι εν έναντι^ περιπτώσει ού'-μόνον στερείται τής ώφέλεί- 
ας.τής κινίνης, άλλά καί βλάπτεται.

Ή προσθήκη μ.ικροϋ ποσοϋ όπίου δέν επιφέρει ένίοτε τά 
ανωτέρω συμπτώματα. Ή δέ πόσις λεμονάδων διαλύει ταΰ
τα ή τά μετριάζει.

'!■ βαΰρα.
Μεταξύ όλων τών κινσυμ.ίνων δντων και αύτών .έτι τών 

ακινήτων θεωρούμενων ζώων,τών φυτών, τό άρρεν πάντοτε 
έπιζητεΐ τό θήλυ· μόνον δε ή σαύρα (γουστέρα) το θήλυ 
διώκει τό άρρεν.

Είδος γουστέρας εινε καί τό κοινώς καλούμ.ενον μολυν
τήρι, τό όποιον περιέχει δριμύτατον δηλητήριου. Έάν τούτο 
πέση εντός αγγείου περιιχοντος οίνον δηλητηριάζει τούτον, 
καί οί πίνοντες άποθνήσ/.ουσιν έάν δέ πέση είς φαγητό·/, 
ώσαύτως. Τό μολυντήρςον ε’νε μικρότερου τής γουστέρας καί 
έχει χρώμα ύπομέλαν, εύρίσκεται δέ είς τάς οπάς τών οι
κιών καί είς τούς αγρούς.

Πρέπει δέ νά φονεύεται εύρισκόμενον είς οικίας πρός προ- 
©ύλαξιν έκ παντός κινδύνου.

At ιηΟεκαέ δυνάμεις.
’Ανέκαθεν δοξάζεται, δτι τά ηθικά αισθήματα έκπηγά- 

ζουσιν έξ ιδίων οργάνων σπλαγχνικών. Καί έκ μέν τών tr- 
τε'ρων εκπηγάζει τό αίσθημα τοϋ οίκτου, τής συμπάθεια:, 
τής άντιπαθείας, τής άποστροφής'κλπ. εντεύθεν δ’ έκ πα- 
ναρχαιοτάτης εποχής καί αί λέξεις εύβπλαχιία, ασπλαχνία, 
χαλκέντερο? κτλ.

Έκ τοϋ διαφράγματος, τοϋ καλουμίνου ^>ρήΐ',έκπηγάζει 
τό αίσθημα τής συνέσεως, τής κρατήσεως τών επιθυμιών καί 
έκτούτου αΐ λέξεις φρόνιμος, άφρων, ευφρων, ευφρόσυνος κτλ.

Έκ τοϋ ή'παιος καί τοΰ σπλψ de, έκπηγάζει ή μελαγχο
λία καί ή υποχονδρία, διότι τά όργανα ταΰτα κεϊνται ύπό 
τάς ψευδείς πλευράς καί τοϋ διαφράγματος.

w Έκ τής καρόία? ή αγάπη, ή φιλία, ή χαρά, ή ανδρεία 
,καί έκ τούτων αΐ λέξεις: εγκάρδιος, μεγαλόκαροος, Έκ τής 
κο^οίας έκπηγάζει καί ή δειλία, ό φόβος κτλ

Έκ τοϋ έγκεφάλον, ή διάνοια, ή σκέψις, ή κρίσις, ή επί
νοια, ή πρόνοια κλπ.

• Κατά τήν διάφορον ύφήν τών άτόμων τής ύλης, γίνεται 
ισχυρότερα ή άδυνατωτέρα ή κατάστασις τών οργάνων,

Ή κατάστασις τής ύφής τών άτόμων έκαστου οργάνου 
αποτελεί τήν ηλικίαν, τήν κράσιν, καί τήν ιδιοσυγκρασίαν.

Έκ τής θεωρίας ταύτης έπεκράτουν παρά τφ λαζλ έκ 
παναρχαιοτάτης έποχής τοϋ μεγάλου πολιτισμού, ίδέαι, δτι 
πάσα τροφή οργάνου τίνος τρωγομένή έναποτίθετ,αι εις τό 
συγγενές όργανον· ουτω δοξάζουσιν, οτι ή βρώσις σπληνό;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ί4. Αίνιγμα.

Θά μ’ εΰρης εις όλας τάς πόλεις, παν'οΰ. 
Είς πάντα τά δάση εμέ 9' άπαντήσης. 
Νεκρά 8έ, εις πάσαν οικίαν θνητού, 
Τά μέλη μου θέλει; ίδή, άν ζητήσης, 
Δεν εχω μητέραν, μ’ άφήκε μικρό. 
Προτού γεννηθώ εις το χώμα έτάφη, 
Μισώ τούς ανέμους. Τήν δρόσον ποθώ. 
Βροχή, μέ εύφραίνη, νά λούη εδάφη. 
Τδ δλόν μου βλέπεις ώραΓον, τερπνόν. 
Πλήν είναι τδ ήμισυ μόνον τοΰ όλου. 
Το έτερον ήμισυ φώς Φωτεινόν, 
Άφ’ ό·ου ’γεννήθην δεν είδε διόλου.

15. ΠρόβΛημα.
Ωοπώλης ερωτηθείς, πόσο. ώά εν αρχή τής πωλήσεως είχε, εί

πε ν, Το τέταρτον τοΰ άρχικοΰ μου ποσού, τών ώών, έπώλησα ε’ις 3 
ατομα, άτινα τά διεμομάσθησαν χωρίς «ά ϋπελειφθή ούδέν. Έκ του 
υπολοίπου, το τρίτον έπώλησα εις 3 άτομα, άτινα ομοίως πάλεν διε· 
μοιράσθησαν ταΰτα, ήτοι δέν ύπελείφθη ούδέν.Τέλος έκ τών υπολοί
πων. έπώλησα πρδςύμάς όντας τρεις τά ήμισυ, άτινα ώς άνω πά
λιν διεμοιρασθητε. Παρετήρησα όμως, ότι κατά τήν πώλησιν πάντες 
ηγοράσατε ίσον ποσόν καί έκαστος «ς υμών’ ίσον αριθμόν ώών. 

Πόσα εν αρχή εΐχεν.
  Ν. Σαχίνης.

Λύσεις τών έν τώ ύπ’άρ’-θ. -4 φύλλω 
Λενεγμ,άτων.

. Sor. Αίνιγμα.
■■ Ί'άφος -?·Φω<;.

"Ελυσαν αύτό' οί κκ. Δ. Κωνσταντόπουλος έκ Σμύρνης. Χαρά- , 
λαμπος Ίωαννίδής έχ^Καλαμών καί Μ. Ροδέας έξ ’Αλεξάνδρειάς. 

ίΓόκ Αίνιγμα.
4 Τό γράμμα Σ.

Έλυσαν αύτό' οί κκ. Βασίήειος.Νόντας έκ Σύρου Άνδρέας Κυ- 
παρίσσης έκ Ζακύνθου. Δ. Κωνσταντόπουλος έκ Σμύρνης καί'Αθανά
σιος Σταθόπουλος εκ Πύργου.

. ΙΟον ,^,ίι ιγμα.
Νοας-τ-ούς.

Έλυσαν αύτό· οί κκ. Δ. ΚωνσταΛόπουλος έκ Σμύρνης, Άνδρέας 
Κυπαρρίσης έκ Ζακύνθρυ. Αθανάσιος Σταθόπουλος έκ Πύργου, X. 
Ίωαννίδης έκ Καλάμων και Μ. Ροδέας έξ 'Αλεξάνδρειάς.

Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου,τών Καταστημάτων Ά.Κωνσταντινίδου 187^


