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ετά τόν κατά το παρελ
θόν έτος καταστρεπτι
κόν σεισμόν της Καλα
βρίας, δ Βεζούβιος, τό 
παρά την Νεάπολιν της 
‘Ιταλίας ενεργόν ηφαί
στειου η πυρίπνουν όρος 
τό τοϋ Στράβωνος Ούε
σούιον, είσήλθε πάλιν 
είς τό στάδιον τών πα
ροξυσμών, άπειλονν να 
πνίξη καί νά καύση 
τους περίοικους διά διά
πυρων μύδρων, θερμής 

σποδού καί πύρινων ποταμών έκ τετηκνίας 
πέτρας, (ρύακος, δηλ. λάβας), ούχί δέ ά- 
πίθανον καί διά βορβορωδών χειμάρρων 
νά μεταβολή είς απέραντα τέλματα τούς 
ιτϋν εύανθεϊς κήπους καί παγκάλους α
γρούς τής χώρας.

Δεν εμφανίζεται δέ τό Ούεσούιον τό 
πρώτον ήδη έν τή ιστορία τής ανθρωπό
τητας θυμοειδές καί απειλητικόν, άλλα 
πολλάκις ένήργησε καί έξέχυσεν έκ τών 
διαπύρων τοΰ πλανήτου ημών σπλάγχνων 
διάπυρου υλικόν καί κατέστρεφε τήν πε- 
ρίχωρον.

Μέχρι τοΰ 79 μ. X. τό πυρίπνουν τούτο 
όρος έθεωρεΐτο έσβεσμένον καί ήν κατά
φυτου μέχρι τής κορυφής αυτού, ώς ό Στρά
βων διηγείται έν τοϊς Γεωγραφικοϊς αύτοϋ 
(σελίς 205, 40):

Τομή ΛφατΟτείου.

«Ύπέρκειταιδέ, λέγει, τών τόπων τού
των όρος Ούεσούιον, άγροΐς περιοικούμε- 
νον παγκάλοις πλήν τής κορυφής, αϋτη 
δ' έπίπεδος μέν πολύ μέρος έστίν, άκαρ
πος ό’ όλη, έκ δέ τής όψεως τεφρώδης 
καί κοιλάδας φαίνει σηραγγώδεις πετρών 
αίθαλωδών τήν χρόαν, ώς άν όκβεβρωμε
νών υπό πυρός' ώς τεκμαίροιτ' άν τις τό 
χωρίον τούτο καίεσθαι πρότερον και έχειν 
κρατήρας πυρός, σβεσθήναι δ’ έπιλιπού- 
σης τής ύλης. Τάχα δέ καί τής ευκαρπί
ας τής κύκλω τοΰτ’ αίτιον, ώσπερ έν τή 
Κατάνη, φασί, τό άποτεφρωθέν μέρος έκ 
τής σποδού τής άνανεγθείσης υπό τοΰ Αίτ- 
ναίου πυρός εύάμπελον τήν γ ήν έποίησεν.»

Ό Στράβων, γεννηθείς έν Άμασεία 
τοϋ Πόντου τώ 90ω π. X., ήν ού μόνον 
γεωγράφος διάσημος, περιηγηθείς πλεΐ- 
οτον μέρος τοϋ τότε γνωστού κόσμου, αλλά 
καί γεωλόγος, δυνηθείς νά διάγνωση, ότι
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πολλών τής γής τόπων ηφαιστειογενών τό 
εύάμπελον καϊ εύφορον αύτών αιτίαν έχει 
τήν άπό τών ηφαιστείων ενεργών ή έσβε- 
σμένων ,άναφυσηφεΐσαν σποδόν ή τέφραν. 
Διά τοΰτο περιγραφών δ Στράβων τό έν 
Σικελία ήφαίστειον Αϊτνη, λέγει τούς έξής 
σοφωτάτονς λόγους έν τοΐς γεωγραφικοΐς 
αύτοΰ (σελ. 223. 28).

<ι'Η μέν ούν σποδός, λυπήσασα πρός 
καιρόν, ευεργετεί τήν χώραν χρόνοις ύ
στερον' εύάμπελον γάρ παρέχεται και 
χρηστόκαρπον, τής άλλης οΰχ ομοίως 
ούσης εύοίνου' τάς τε ρίζας (άς) εκφέρει 
τα κατατεφρωθέντα χωρία, πταίειν (δ,) 
έπϊ τοσοΰτον τά πρόβατά φασιν, ώστε πνί- 
γεσθαι' διόπερ έκ τών ώτων άφαιροϋσιν 
αίμα δι’ ήμερών τεσσάρων ή πέντε, καθά- 
περ τοΰτο και κατά τήν Έρύθειαν συμ- 
βαϊνον είρήκαμεν».

Διά τοΰτο καϊ οΐ νήσοι Θήρα και Μή
λος εΐνε εύάμπελοι.

Άνυιμονται δέ τό Ούεσούιον σχεδόν 
άμέσως άπό τής θαλάσσης τοΰ Κνμαίου 
(τής Νεαπόλεως) κόλπου, έχον δύο κο- 
ρνφάς. Τούτων ή γϋαμαλ.ωτέρα, ύφους 
1137 μέτρων καλείται Σόμμα, έφ' ής τό 
ήφαιστειοσκοπεΐον και εΐνε λείψανον τοΰ 
άρχαίου τοΰ ηφαιστείου κρατήρος, ον είδε 
και ό Στράβων. Ή έτέρα κορυφή, ύφους 
περίπου 1282 μέτρων, εϊνε έκείνη, έξ ής 
άναφυσώνται διαρκώς ή κατά περιόδους 
ύδρατμοί κα'ι σποδός, άναβάλλονται δέ 
κατά τούς παροξυσμούς διάπυροι μύδροι. 
Αύτη έσχηματίσθη έν ίστορικοΐς χρόνοις 
κατά διαφόρους περιόδους άπό τοΰ 7!) 
μ. X. 'II κορυφή δ’ αΰτη φέρει τόν κρα
τήρα έχοντα διάμερον 650—700 μέτρων. 
Ή τίίς δύο κορυφάς χωρίζουσα κοιλάς 
καλείται ϊππειος αύλή (Airio del Ca
rn IΙο). Σημειωτέων δέ καϊ τοΰτο, δτι δ 
ιστορικός Προκόπιος έν τή Βυζαντινή αύ
τοΰ ιστορία (τόμ. Β’.) κ.αλ.εϊ τόν Ούεσούιον 
Βέγβιον. ορθότερου δέ κατά τόν κ. Κόν 
τον Βέσβιον, ώς όνομάζει αύτόν δ Ίωιίν- 
νης δ Ξιφιλΐνος έν τη επιτομή τής 'Ιστο
ρίας Δίωνος τοΰ ΚασσΙου.

' Ηφαίστειου δέ καλείται κωνοειδής λό
φος ή όρος, ούτινος ή κορυφή φέρουσα 
ώς έπϊ τό πολύ κοιλότητα, τόν κρατήρα, 
διετέλεσεν ή διατελ,εΐ καί νΰν έν συγκοινω
νία διά πόρου μετά τών άγνωστων ήμϊν 
σπλάχνων τοϋ πλανήτου κα'. άναφυσα α
έρας καϊ ύδρατμούς, άναβάλλει μύδρους 

πυρίνους καϊ θερμήν σποδόν καί έκχύνει 
πυρίνους ποταμούς έκ πέτρας τετηκυίας. 
Καί άσβεστον μέν καλείται δταν ένήργησεν 
έν ίστορικοΐς χρόνοις ή καϊ έξακολουθεϊ 
καϊ νΰν νά ενεργή διαρκώς ή κατά περι
όδους, έσβεσμένον δέ δταν ένήργησεν έν 
προϊστορικούς χρόνοις. Τό Ούεσούιον εϊνε 
έκ τών ενεργών ηφαιστείων.

Β'.
Άνάβαόις είς αύτά.— Ήπια» ίνίργειαι 

τών άββέβτων ήφακίτείων.
Τά άσβεστα ηφαίστεια, κατά τήν ήπιον 

αύτών κατάστασιν εϊνε πολλάκις προσιτά 
μέχρι τής κορυφής τοΰ κρατήρος. Συνή
θως δ' άναφυσώσιν άπό ρηγμάτων τοΰ 
διεσχισμένου καϊ σηραγγώδους πυθμένος 
τοΰ κρατήρος ύδρατμούς, όμοιους πρός 
τής ατμομηχανής, έν οΐς καϊ άλλα τινά ά- 
έρια, μή βλαπτικώς ένεργοΰντα έπϊ τών 
πνευμόνων τοϋ άνθρώπου. Ή άτμ'ις δ’ 
αύτη ού σπανίως άνερχομένη είς ύφος έν 
τή ατμόσφαιρα, εϊνε δρατή καϊ μακρόθεν.

ι'Ο πυθμήν τοΰ έν ’Ιάβα κρατήρος 
Pepandajan, λέγει δ .lunghulin, εϊνε 
πολλαχώς διεσχισμένος ύπό τών άναφυ- 
σομένων άτ μιδών πολλαχοϋ φέρει άτμί- 
ζοντας βορβόρους, καχλαζούσας θειωνιάς, 
βορβορώδεις λοφίσκους, διηνεκώς ένερ- 
γούσας καϊ σιζούσας θέρμας' επικρατεί δ 
έντός αύτοΰ τοσοΰτος πάταγος, ώστε έκ- 
κωφαται δ παρατηρητής, νομίζων,δτι εύ 
ρίσκεται έντός εργοστασίου, έχοντος είς 
κίνησιν πολλάς ατμομηχανής».

Μετά τών υδρατμών άναφυσαται καϊ ό- 
ξυάνθραξ, ύδρόθειον, άζωτον, έκ τινων 
δέ ηφαιστείων καϊ άτμός βορικοΰ οξέος 
καϊ πετρελαίου. Μετά τό τέλος τών εκρή
ξεων τοΰ Ούεσουίου άναφυσαται δ δηλη- 
ρήριος δξυάνθραξ έπϊ πολλούς μήνας έκ 
σπηλαίων, υπογείων κήπων καϊ έξ αύτής 
τής θαλάσσης. Ύποθέτουσι δέ,δτι δ ΙΊλί- 
νιος, δ πρεσβυτέρας, άπέθανεν έξ άσφυξίας 
ύπό τοΰ άέρος τούτου.

Τά θυμοειδέστερα δέ τών ήφαιστείων 
καϊ κατά τήν ήρεμου αύτών κατάστασιν 
έκδηλοΰσι καϊ έτερα φαινόμενα δεινότερα, 
καθιστώντα επικίνδυνον τήν προσέγγισιν 
καϊ τήυ έπϊ τών χειλέων τού κρατήρος ά- 
νάβασιν.

ΊΙ τετηκυϊα πέτρα, ό ρύαξ (ή λάβα), 
τών τοιούτων ήφαιστείων άνεξερχομένη 
μέχρι τών στομίων τοΰ είς τά άγνωστα 
τής γής βάθη καταλήγοντος πόρου,κ,αχλά- 

ζει ώσπερ μέλι ή ήμίπηκτος άλλη ούσία 
έν μεγίστω λέβητι, ύπό τής κάτωθεν άινερ 
χομένης άτμίδος. Τούτου δ’ ένεκα πομ- 
φολυγοΰται δ ρύαξ είς πολυποδιαίας 
πομφόλυγας, αΐτινες έκρηγνύμεναι ύπό 
τών έν αύταϊς συνπιλουμένων άερίων καϊ 
ατμών, κατασυντρίβονται εΐς απείρους μύ 
δρους, άναβαλλομένους είς άρκετόν ύφος 
καϊ καταπίπτοντας άκολούθως, ώς πολύ- 
γδουπος βροχή. 'Ώστε ή τόν ρύακα άνω- 
θοΰσα καϊ ή τάς εκρήξεις καϊ τούς βρό-

Ό κρατήρ Pepandajan ίν ’Ιάβα (σελ. 322).

μους προκαλοϋσα δύναμις εϊνε οί έκ τών 
σπλάχνων τοϋ πλανήτου άναφυσώμενοι 
καϊ λίαν συμπεπυκνωμένοι άτμοί. Κατά 
τήν έκρηξιν δέ τών πομφολύγων επέρχον
ται καϊ έλαφροϊ σεισμοί, σείοντες τά. χείλη 
τοϋ κρατήρος.

Ώραΐον φαινόμενου ηφαιστείου ήπίως 
ενεργούνιος παρουσιάζει <'> κρατήρ Ki
lauea τής νήσου III il'a i, μιας τών έν τω 
Είρηνικώ ώκεανώ κειμένων Σανδβιχικών. 
Κεΐται δ'δέλλειφοειδής ούτος κρατήρ,διά
μετρον έ·χων 5 χιλιομέτρων έπϊ τών κλι
τύων τοϋ ύφηλοϋ όρους Μάουνα Αόα, δ
περ έπϊ τής κορυφής αύτοΰ φέρει έτερον 
κρατήρα μείζ- νος διαμέτρου. 'Εντός δέ 
τοΰ κρατήρος Ι\ίίαιιι·α ύπάρχει λίμνη πύ
ρινη, κεκαλυμμένη ύπό φλοιών, έκ τών 
ρηγμάτων τοϋ όποιου άναβλύζει ρύαξ τε- 
τηκώς, δπως τό ύδωρ έκ τίΰν ρηγμάτων 
τοϋ πάγου. Έκ τοϋ βάθους δέ τής λίμνης 
ταύτης άκτινοβολεΐ τοσοϋτο φέγγος καϊ 
θερμότης, ώστε δ παρατηρητής νομίζει, 
δτι εύρίσκεται πλησίον παμμεγίστης μεταλ
λουργικής καμίνου.

Γ'.
— Τά ήφαίβτεια ίν ίκρήξει καί «αροξνόιιώ-
— Ό τής ίλληνικής ανθολογίας τνφών.

"Οταν τό ηφαίστειου εισέρχεται είς τό 
στάδιον τοΰ παροξυσμού καί τών εκρήξεων 
τότε τά φαινόμενα εϊνε καταπληκτικώτατ.α 
καϊ τρομακτικώτατα, αί δέ καταστροφαϊ 
μέγισται.

'Η άπό τοϋ κρατήρος άναφυσομένη άτ- 
μϊς γίνεται πολυπληϋεστάτη καϊ τοσοΰτον 
πυκνή, ώστε δμοιάζουσα πρός τεράστιον 

πέτασσον, δύνανται υ’άπο- 
κρύφη τόν ήλιον καϊ rd με- 
ταβάλη τήν λαμπροτάτην 
ήμέραν είς βαθύτατου σκό
τος
Οι πάταγοι τών έν τώ κρα- 
τήρι έκρηγνυομένων πομ
φολύγων τοϋ ρύακος μετα
βάλλονται είς βρόμους καϊ 
μυκηθμούς υποχθονίους έκ 
μεγάλων άποστάσεων ά- 
κουομένους, οί δέ σεισμοί 
τών χειλέων τοϋ κρατήρος 
είς συντιναγμούς κατα
στρεπτικούς 'χώρας δλο- 
κλ.ήρου.

Ή άβλαβής δέ κατά τήν
ήπιον κατάστασιν άναβολή μύδρων έκ τών 
έκρηγνυομένων πομφολύγων μετατρέπε
ται είς βροχήν πολύγδουπον καϊ καταστρε ■ 
πτικήν τών περιχμόρων έκ λίθων μεγά
λων καϊ διαπύρων.

Ή άπό τών στομίων τοϋ πόρου άνά- 
βλυσις τετηκυίας πέτρας μετατρέπεται είς 
πυρίνους ποταμούς, οϊτινες άπό τών χει- 
λέων τοϋ κρατήρος ή άπό τών διερρηγ- 
μένων πλευρών τοϋ ηφαιστείου έκρέοντες 
ακάθεκτοι καταφέρονται κατά τής περι- 
χώρου καί τά πάντα καταστρέφουσι.

ΙΊερϊ τό τέλος δέ τοϋ παροξυσμού άνα- 
φνσαται αμύθητος ποσότης ήφαιστείας 
σποδού, ήτις εϊνε λεπτότατα θρυμάτια 
διαπύρου πέτρας. Εννοείται, δτι τοιαύτη 
βροχή έπϊ ημέρας διαρκοϋσα καταστρέφει 
καϊ καταπνίγει πάσαν ένζωον ϋπαρξιν. 
Φέρεται δέ είς μεγάλας άποστάσεις καί ά
νέρχεται είς ύφος 10,000 καϊ πλέον μέ
τρων.

("Επεται συνέχει»).
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

’Λφ’ ής έποχής ό άνθρωπος έν άγρια ζα'ι 
ζωώδει σχεδόν διετέλει καταστάσει,έν τών κυ
ρίων ερωτημάτων, άτινα πρός έαυτόν άπηύθυνε 
ήτο βεβαίως και τό πώς έπλάσθη τό κατοικη- 
τήριον αύτοϋ, πώς έγεννήθη -καί διεπλάσθη 
τοιαύτη ή φιλοξενούσα αύτόν Γή.

Πολλάς και ποικίλας μυθολογίας διά της 
φαντασίας αύτοϋ έπλασεν ό άνθρωπος, πει- 
ρωμενος νά δώσγ λύσιν τοΰ έρωτήματός του. 
Οΰτω λ. χ. εχομεν περί γενέσεως της γης 
τας ακολούθους παραδόσεις: Παρά τοϊς Ίνδοϊς 
άναφέρεται δτι η γή έγεννήθη έζ τίνος στα- 
γό«θς ίδρώτος, πεσούσης έκ τοϋ μετώπου τοϋ 
Βραμα, καθ’ήν ώραν ζατωπτρίζετο έν τώ Ω
κεανοί. Κατά δέ την μυθολογίαν τών αρχαίων 
Ελλήνων πρό τής δημιουργίας ζαί διατυπώ- 

σεως τοϋ κόσμου ύπήρχεν ακανόνιστος, άτα
χτος διακεχυμένη μάζα, καί Θεοί τότε 
ύπήρχον. Ή τοιαύτη κατάστασις 
Χάος, όπερ έγέννησε τήν Γήν ή

δέν 
ώνομάσθη 
καί κατ’

άλλους έζ τής συγχύσεως ταύτης προέκυψε τό 
ε^τα 1'^’ ° Τάρταρος ζαί ό Αιθήρ.

Οσον αφορά τό σχήμα τοϋ πλανήτου, άλ- 
λαχοΰ ένομίζετο, ώς φυτόν μετά τών άνθέων 
του, αλλαχού ώς έπίπεδον, άλλαχοϋ άπεδί- 
ετ® Kuy$ τό σχήμα τής ζιβωτοϋ τοϋ Χώε, 

παρα δέ τοϊς άρχαίοις Έλλησι φιλοσόφοις 
εθεωρεϊτο ώς σφαίρα.

Λφ ης όμως έποχής ό άνθρωπος έκπολιτι- 
ζόμενος καί σπουδάζων διαρκώς ήρχισε βοη- 
θουμενος ύπό διαφόρων οργάνων νά έρευνα βε- 
ραιωτερον τήν Φύσιν,άφ’ής έποχής αί Φυσικαί 
Επιστήμαι γιγαντιαϊα έπιτελέσασαι άλματα, 

ωκαν τήν δύναμιν τώ άνθρώπω νά είσδύση 
εζί τα βάθη τοΰ ούρανοΰ καί νά κατέλθγ, μέ- 
ΖΡι τών εγκάτων τής γής, άφ’ ότου, άνδρες 
τα μαλιστα έν ταΐς έπιστήμαις ταύταις έξέ- 
Χ°ντες, εςήτασαν έν πρός έν τά μέρη τοϋ ού- 
favoO, άνέσκαψαν καί άνέγνωσαν έν τοϊς φύλ- 

τής παμμεγίστου γηίνης βίβλου τήν έν 
*υτή ύπ' αύτής τής Γής συγγραφεΐσαν ίστο- 

Τ71’> χι άνω παραδόσεις ή μία μετά τήν 
* */Ι* κατερρίπτοντο ώς άβάσιμοι.

_ εΡΐ Δημιουργίας τής γής καί τοϋ κατοι- 
*°υντος ταύτην κόσμου αναφέρει ό Μωύσής έν 
_ .ι Ηαλκιά Διαθήκη τήν γνωστήν τοϊς πάσι 

ε~ιβεβζιωθεϊσαν κατόπιν ύπό τής 
εωλογίας. Μόνον ό τρόπος, όνο Μωύσής άνα- 

?εθει περί τής δημιουργίας τοϋ ένοργζνου κό

σμου, ότι δηλαδή τά πάντα έπλάσθησαν ακ
μαία καί τέλεια είς τήν φωνήν τοϋ Δημιουργού 
δπως ζαί νϋν βλέπομεν αύτά, ό τρόπος ούτος, 
έφ’ ίσον βαθύτερον τάς τής έπιστήμης ανακα
λύψεις μανθάνομεν, έφ’ όσον αί νεωταται τής 
Γεωλογίας καί ΙΙαλαιοντολογίας ανακαλύψεις 
πλειότερον ημάς φωτίζουσιν, έπί τοσοϋτον έν 
τή συνειδήσει ήμών διασαλεύεται ζαί αστήρι
κτος καθίσταται.

Ή Γή καί πάς ό έπ’ αύτής φυτικός καί 
ζωϊκός κόσμος δέν ήτο ανέκαθεν τοιοϋτος, οίος 
καί σήμερον είς τά δμματζ ήμών πζρίσταται. 
Ύπήρξεν έποχή.καθ’ ήν ή Γή ώμοίαζεν άπε- 
ράντω νεκροταφείω, καθ’ ήν τήν νεκρικήν σιγήν 
ζώου φωνή ούδαμώς έτάρασσεν, ήν ούδείς ήχος 
πλήν τοϋ τών φοβερών αστραπών διέκοπτε, 
ύπήρξεν έποχή κεθ" ήν φώς ούδέν έφώτιζε τήν 
Γηίνην έπιφάνειαν, πλήν τοΰ τών παμμεγί- 
στων αστραπών ύπήρξε τέλος έποχή, καθ’ήν 
ζωή ποσώς ύπήρχεν. Αιώνες διεδέχθησαν τούς 
αιώνας, δτε τών συνθηκών μεταβληθεισών καϊ 
τών πρός ΰπαρξιν ζωής όρων καταλληλοτέ- 
ρων ζαταστάντων. ήρξαντο ζατατιθέμεναι αί 
πρώται τής ζωής βάσεις, ειτα δέ ήρξαντο 
άναφαινόμεναι αί πρώται όργανικαί μορφαί 
φυτών μή δυναμένων νϋν νά κληθώσιν φυτά 
καί ζώων μή έχόντων ποσώς τήν άξίωσιν νά 
φέρωσι τόν τίτλον τοϋ ζώου Έκ τών ατελέ
στατων τούτων μορφών διά συνεχοϋς, βαθ
μιαίας καί βραδείας έξελίξεως έπλάσσοντο τε
λειότερα όντα, μέχρις ού έγεννήθησαν τά νϋν 
φυτά καί τά νϋν ζώα, έγεννήθη τέλος τό λαμ
πρότερου τής φύσεως πλάσμα, ή κορωνίς τής 
δημιουργίας, ύ άνθρωπος.

Τήν ιστορίαν ταύτην τοΰ πλανήτου άπό τής 
γενέσεως αύτοϋ άχρι τής σήμερον έποχής θέ- 
λομεν πειραθή ν’ άφηγηθώμεν, ώς αΰτη έχει, 
συμφώνως τοϊς μέχρι τοϋδε πορίσμασι τής 
’Αστρονομίας, Γεωλογίας καί Παλαιοντολο
γίας ώς ταύτην διετύπωσαν, άφ’ ενός μέν οί 
Κάντιος —Ααπλάσιος έν τή μεγαλοπρεπεϊ κο- 
σμογονική αύτών θεωρία, άφ’ έτέρου'δέ οί 
παλαιοντολόγοι, ιστορίαν,ήτις παντί άσπαστή 
γίγνεται, έλευθέρω πάσης προλήψεως, παντί 
βουλομένω ύπό τοϋ Θείου τής ’Επιστήμης τής 
ΑΑΗΘΕΙΑΣ φωτός νά φωτισθή.

Και νϋν αϊροντες τό παραπέτασμα τό κλεϊον 
τήν είσοδον τοϋ Ναοΰ τής’Αληθείας, είσδύσω- 
μεν έν αύτώ.

Πριν έτι γεννηθή τό ήμέτερον ηλιακόν σύ
στημα, έλαμπον έν τώ άπείρω αί διάφοροι τόν 
δγκον φωτονοφέλαι, εϊς ας ή ή άρχέγονος κο

σμική ΰλη διηρέθη. Αί φωτονεεέλαι αύται1 
έν αις καί ό ήμέτερος συμπεριλαμβάνεται γα
λαξίας, χρόνου μακροϋ διαρεύσαντος διγρεθη- 
σαν είς σφαίρας άτμοειδεϊς, αϊτινες διαμελι- 
σθεϊσαι συν τώ χρόνο», άπετέλεσαν τά διάφορα 
ηλιακά συστήματα. Ή ΰλη, έξ ής ό ήλιος 
καί οί πλανήται, διάττοντες καί κομήται, 
κ.λ.π. άποτελοΰνται άπετέλουν τότε σφαίραν 
άτμοειδή, διάπυρον, θερμοτάτην καί άραιοτά- 
την2 3, ής τό κέντρον έκειτο. όπου νΰν τό ζεν- 
τρον τοϋ Ήλιου- ή δ' άκτίς έξικνεϊτο μέχρι 
τής τροχιής τοϋ έξωτάτου, υϋν πλαυητου τοΰ 
Ιίοσειδώνος. Ή σφαίρα αΰτη ένεκα λόγων μη
χανικών είχε περιστροφικήν έζ Δυσμών προς 
Άνατολάς περί άξονα κίνησιν, ήν καί νΰν 
άπαντες οί πλανήται ζαί ό ήλιος έχουσιν. II 
τοιαύτη δμως περιστροφική κίνησις έξηνάγ- 
κασε τήν σφαίραν ταύτην νά μεταβολή σχήμα, 
έξογκωθεϊσα δέ περί τόν ισημερινόν καί πλα- 
τυνθεϊσα ζατά τούς πόλους έγέ ετο ελλειψοει
δής έζ περιστροφής-1.

1 Τοιαϋται φωτονεφέλαι καί σήμερον ύπάοχουσι, 
παοέχουσαι σαφή τεκμήρια τών άναφερ μέ/ων έν 
τή κοσμογονική ταύτη θεωρία.

2 Υπολογίζεται οτι ή θερμοκρασία αύτής ήτο 
2θ εκατομμυρίων βαθμών Κελσιακών, I δε γραμ. 
κατελάμβανε όγκον πολλών εκατομμυρίων κυβικών 

μέτρων.
3 Τοιοϋτο σχήμα λαμβάνει πϊσα πολτώδης μαία 

περί άξονα στρεφόμενη.

Ή κινούμενη αΰτη σφαίρα έντός ψυχρότα
του περιέχοντος διαρκώς έψύχετο συνεστελ- 
λετο, άποτέλεσμα δέ τής συστολής ταύτης ήν 
ή αΰξησις τής φυγοζέντρου δυνάμεως τεινούσης 
ν’ άποσπάσγ τά μόρια τής σφαίρα: ταύτης.

"Οντως μετά πάροδον αιώνων ύπερισχυσεν 
ή φυγόκεν-ρος αΰτη δύναμις τής έλςεως τής 
μάζης ζαί δακτύλιος τότε νεφελώδης ζατά 
τόν ισημερινόν τής σφαίρας άπεσπάσθη κινού
μενος κατά τήν αύτήν και αύτός διεύθυνσιν, 
βραδύτερου όμως.

Τής σφαίρας οΰτω διηνεκώς ψυχόμενης καϊ 
αύξανομένης τής φυγοζέντρου δυνάμεως κατά 
σειράν, άπεσπάσθησαν ώς δακτύλιοι κατ’ άρ
χάς οί γνωστοί πλανήται.

Οί δακτύλιοι δμως ούτοι γειτνιάζοντες προς 
άτμοειδεϊς, όμοιας τή άρχεγόνω σφαίρας,ύπε- 
κειντο είς έλξιν διάφορον είς τά διάφορα μέρη 
αύτών. Κατ' άνάγκην, όπου ή έλξις ήτο ίσχυ- 
ροτέοα ό δακτύλιος διερράγη, έπειδή δέ τά 
ένδότερα τοΰ δακτυλίου ειχον μιζροτεραν τα
χύτητα, παρεκώλυον τά εξωτερικά στρώ
ματα, άτινα οΰτω, ήναγκάσθησαν νά καμ- 
φθώσι πρός τά έξω Οΰτως ο δακτύλιος περιε- 
τυλίχθη, δίκην νήματος περί τολύπην, μι
κρόν κατά μικρόν σχημζτίσζς σφαίραν άτμο- 
ειδή, κινουμένην αφ’ ένός περί τήν κεντρικήν 

καί άφ’ ετέρου περί άξονα έζ Δ. πρός Α., τόν 
πρώτον τού-έστι πλανήτην.

Οΰτω κατά σειράν έσχηματίσθησαν οί λοι
ποί πλανήται ζαί ειτα οί δορυφόροι αύτών.

Σχηματισθεϊσα λοιπόν ή γή καί άποτελέ- 
σασα διάπυρου φωτοβόλον σφαίραν έζινεΐτο έν 
τώ διαστήματι περί τήν μητέρα της άρχέγονον 
σφαίραν, ώς και περί έαυτήν, λαβοϋσα οΰτω 
σύν τώ χρόνιο τό ελλειψοειδές έκ περιστροφής 
σχήμα, άχρις ού καθ’ δμοιον τρόπον έγεννήθη 
δορυφόρος αύτής ή Σελήνη κατ’ άρχάς διάπυ
ρος, θερμή καί φωτοβόλος, ήτις πζίξασα έπί 
τής σκηνής τοϋ κόσμου τύ όρισθεν αύτή πρό
σωπον, αετέπεσεν είς ήν κατάστασιν βλέ τομεν 
αύτήν νϋν.

Ό δέ πλζνήνης ήμών άποβάλλων διαρκώς 
θερμοκρασίαν,περιεβλήθη τέλος, ψυχθέντος τοϋ 
έξωτάτου στρώματος τό πρώτον στερεόν αύτής 
ένδυμα, τήν άρχέγονον λιθόσφαιραν, ήν πάλιν 
περιέβαλλε σκοτεινή, διάθερμος άτμόσφαιρα, 
περιέχουσα πάντα, τά τούς ωκεανούς, ποτα
μούς, λίμνας καί Οαλάσσας άποτελοΰντα 
ΰδατα, έν εί’δει ύδρατμών, ώς καί πάντα τά 
χημικά στοιχεία έν άερία καταστάσει..

Μακροϋ διαρρεύσαντος χρόνου, ζατέπεσε» ή 
τής άτμοσφαίρας θερμοκρασία, εύθύς δ’ ήρχι- 
σαν κατ’ άρχάς νά συμπυκνώνται τά μέταλλα 
καί λοιπά στοιχεία,άτινα κατέπεσζν έν εί'δει 
πύρινης βροχής, είτα δέ οί ύδρατμοί, οϊτινες 
συμπυζνωθέντες είς τεράστια νέφη, έπεσον ώς 
ραγδαιόταται βροχαί, ζαλ,ύψαντες τήν γηίνην 
σφαίραν διά νέου περιβλήματος, τής άρχεγό- 
νου δηλαδή υόροιφαίρας·, έζ τών κυμάτων 
τής όποιας άνέδυσαν βρζδύτερον αί πρώται 
ς·η?χί·

'Άχρι τής έποχής ταύτης ίχνος ούδέν όργα- 
νικής ζωής εϊχεν έμφανισθή, καθότι ή μεγάλη 
θερμοκρασία έπήγνυε τό λεύκωμα, τήν ποώ- 
την βάσιν τοΰ κυττάρου.

Τήν κατόπιν συνεχή καί άδιάλειπτον τοΰ 
πλανήτου ιστορίαν διζιροϋσιν είς αιώνας,περιό
δους καί έποχάς. Χαρακτηρίζεται δ’ έκάστη 
τών έποχών ύπό τών λειψάνων τών ζησάντων 
κατά ταύτας ζώων καί φυτών, άτινα έγκατέ- 
λιπον ήμϊν τά λείψανά των ταΰτα έν τοϊς 
στρώμασι τοϋ φλοιοϋ τής γής, οίονεί πρός πι- 
στοποίησιν τής ύπαρξεώς των.

Τά ζώα ταϋτα καί φυτά, άτινα καί άπολι ■ 
ϋώματα καλοϋνται, έξεταζόμενα γεωλογικώς, 
φυσιολογικώς καί διαυορφωτικώς παρεχουσι τώ 
έξετάζοντι τήν δύναμιν τοϋ όρισμοϋ τής σχε
τικής ήλικίας έκάστου πετρώματος, έαάστου 
μέρους τής γηίνης έπιφανείας. τήν δύναμιν 
τοϋ νά διΐδωμεν τάς μορφάς, ας έλαβεν έν τή 
παρόδω τών αιώνων ό πλανήτης ήμών.

Κατά τήν πάροδον τών αιώνων τούτων, τή 
ένεργεία διαφόρων αίτιων, π.χ. τών ύδάτων, 
ήφαιστειότητος, παγετώνων, έπήλθον διάφο-
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pot μετασχηματισμοί τοϋ προσώπου του πλα
νήτου, έπάρματα, κοιλότητες, ρυτιδώσεις, 
συμπτύξεις,συνιζήσεις κ.λ π. άτινα έγέννησαν 
τάς ηπείρους, όρη, κοιλάδας κ.λ.π.

Οί αιώνες, εις ούς ή ιστορία τ·.ύ πλανήτου 
διαιρείται, είνε τέσσαρες.

1! Ό άρχαιολιθικός ή αζωϊκός.
2) Ό παλαιοζωικός ή παλαιολιθικός.
3) Ό μεσοζωικός ή μεσολιθικός και
4) Ό καινοζωϊκός ή καινολιθικός.
Άρχόμεθα νΰν έξετάζοντες τά συμβάντα 

καθ’ έκαστον τών αιώνων τούτων.
α') *ΛοχαιολιΟικδς η άζωϊκϋς αιών.

Κατά τόν αιώνα τούτον έπϊ τοϋ, ώς άνω έρ- 
ρήθη, σκωριώδους τών θαλασσών βυθοΰ, τν! 
μηχανική κα'ι χημική ένεργεία τών ύδάτων 
κατεκρημνίσθησαν οί κρυστζλλοπαγεΐ: σχιστό
λιθοι δηλ. ό μαρμαρυγιακός, ό άργιλλικος. 
ό φυλλίτης κ.λ.π

Ίχνος ούδέν όργανικής ζωή; έν τοΐς πετρώ- 
μασι τούτο ς άνευρέθη, όπερ δηλοϊ, ίτι ή ζωή 
εισετι έπϊ τοϋ πλανήτου δέν ύπήρχεν.

Κατά τό έτος 1858 οί DaWSOn καί Car
penter ανήγγειλαν οτι άνεύρον έν άρχαιοτάτφ 
μαρμάρω τοΰ Καναδά λείψανα οργανισμού 
άπλουστάτου,άπερ καί έκάλεσαν ΕΟΖΟΟΠ Ka- 
liadeiiois. Ώς όμως άπεδείχθη, ούδέν άλλο 
ήτον ή μετασχηματισμός πετρώματος τίνος 
πράσινου όφεϊτου καλούμενου.

(Γ). ΙΙαλαιοζωϊκός ϊι παλαιολιθικός 
αιών.

Κατά τόν αιώνα τούτον όμέγιστος τών γεω
λογικών παραγόντων, τό ΰδωρ, μηχανικώς 
ένεργοΰν άποσζθροϊ καί κονιοποιεί τά τοϋ προ· 
κατόχου του αϊώνος πετρώματα και τό ύλικόν 
τοΰτο ζποθετον έν τώ βυθώ τών θαλασσών, 
σχηματίζει τά τήν περίοδον ταύτην χαρακτη- 
ρίζοντα θαυματογενή πετρώματα, ήτοι ψαμ- 
μίτας μάργας, αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβε
στόλιθους, άτινα ύπό πολλών διελαύνονται πυ
ριγενών πετρωμάτων (γρανϊται κ. λ. π.) διά 
πολλών τής λιθόσφαιρας ρηγμάτων άνεξελθόν- 
των έκ τών έγκάτων τής γής.

Συνάμα δ’ άρχονται άναφαινόμενα τά πρώτα 
τοΰ οργανικού πλάσματα ΊΙ καταπεσοΰσα 
όλίγον τοΰ πρώην θειμοτάτου πλανήτου θερμο
κρασία έπιτρεπει τήν συνένωσιν τοΰ άνθρακος, 
οξυγόνου, ύδρογόνου κ. λ. π. στοιχείων,κατα
τίθενται αί πρώται τής ζωής βάσεις καί άρ
χονται κοσμοΰντα τόν πλανήτην τά τέκνα αύ- 
τοϋ. Τό ΰδωρ τή; θαλάσσης έχρησίμευσεν ώς 
μήτηρ καί έν τοϊς κόλποις αύτής έξετράφησαν 
τά πρώτα ατελή όντα, άτινα διά τής έξελί- 
ξεως παρήγζγον τελειότερα τοιαϋτα.

Φυτά ίππουριδοειδή, φύκη, πτέριδες και 
άλλα κρυπτόγαμα φυτά έκόσμησαν τό πρώ
τον τούς τής σκοτεινής θαλάσης βυθούς. Χερ

σαία δ’ όμοια βλάστησις στολίζει τήν χέρσον.
Πληθύς άσπονδύλων ζώων, πρωτοζώων δηλ. 

κοραλλίων, έχινοδέρμων, μαλακίων, άρθροπό- 
δων έν τοϊς δδασι βιοϊ, ϊχθΰες δ’ άτελέστα 
τοι διασχίζουσι τά ΰδατα τών τότε θζλασσών 
καί περί τό τέλος τοϋ αϊώνος αμφίβια τινα καί 
έοπετά αναφαίνονται.

Τόν αιώνα τούτον διαιροΰσιν είς πέντε πε
ριόδου;· την καμβρικήν, σιΐούριον, δεβόιιον, 
την Κονλμην, λι&αν&ρακοφόρον καί περμικήν 
ή δυαδικήν.

Τά τήν καμβικήν έποχήν χαρακτηρίζοντα 
απολιθώματα είναι τά ατελέστατα φυτών τε 
καί ζωων, ω; ή 01(1113 ΠΊ ia, φυτόν παραδόξου 
μορφής όμοιάζον πρός τε τά θαλάσσια φύκη 
καί προς τά πρωτόζωα. Έκ τών ζώων άνευ- 
ρισκομεν σπόγγο·.ς, μαλάκια, καί αρθρόποδα 
ατελή, πρό πάντων δέ τοιλοβίτα;1 καί γρα- 
πτολίθους

Κατά τήν έπακολουθήσασαν Σιλούριον 
έποχήν ή έπί τοϋ βάθους τών θαλασσών στρώ- 
σις στρωμάτων εξακολουθεί μετά πολλής ζωη
ρότητας, άποτίθενται δέ κροκαλοπαγή, άργιλοι 
ασβεστόλιθοι κ.λ.π.

Βράχοι πρός τούτοις έκρηξιγενών πετρωμά
των παρεντίθενται μεταξύ τών στρωματογε- 
νών. Ή ατμόσφαιρα ήτο πολύ ύγρά, βροχαί 
χειμαρώδεις έπληττον τό έδαφος, ή θερμοκρα
σία ήτο πολύ μεγάλη ώς ένδείκνυται έκ τής 
νΰν παρουσίας αναλογών τών τότε ζώων εϊς 
τήν ζώνην τοΰ ισημερινού.

Αί τής Σιλουρίου έποχής θάλασσαι κατε- 
λάμβανον μεγάλα; έκτάσεις έν Ι’ωσσία καί 
Αμερική Τούναντίον δ" έν Εύοώπ/) καταλαμ- 
βάνουσι μικρής έκτάσεως μέρη. Είδη τοΰ τής 
προηγουμένης έποχής φυτικού καί ζωικού κό
σμου έςακολουθούσιν έτι βιοΰντα. τινά έκλεί- 
πουσι, νεαι δέ τελειότεραι μορφαί συμπλη- 
ροϋσι καί αύξάνουσι τήν τών όντων ποικιλίαν. 
Φύκη πολυάριθμα νύν στολίζουσι τά σκοτεινά 
βάθη, ένώ έτι πλέον είς τάς ποΰ καί που χέρ
σους άναβλαστάνουσι λεπιδόδενδρα κζί ατελή 
κωνοφόρων εΓδη .’Εκ δέ τοΰ ζωικού κόσ εου πλη
θύς νέου ειδών σπόγγων κοραλλίων κ.λ.π. ανα
φαίνεται, οί δέ κατά την καμβρικήν έποχήν 
γραπτόλιθοι τελειοποιούνται νΰν καί άκμάζουσι 
μεγάλως οί τριλοβϊται.

Τήν σιλούριον διάπλασιν διαδέχεται είτα ή 
δεβόνειος, καθ’ήν κατεκρημνίσθησαν ό έρυθρός 
καί στικτός ψαμμίτης κ.λ.π. Πολλά άγγειο- 
κρυπτόγαμα φυτά διαπλάσσονται, ένώ έπί

'Τριλοβϊται είνε ζώα αρθρωτά, έχοντα 
τό σώμα αύτών άποτελοϋμενον έκ 3 λοβών ή κεχω- 
ρισμενων υ.ερών. Κατ’ άρχάς ούδένα όφθχλυόν είχον, 
είτα δέ δύο.

■I ραπτίλιίοι ζώχ φέροντα άξονα ρα- 
βδοειδήέχοντα έξεχούσας καί προσκεκολλημέναςθήκας. 

τών χέρσων νέα κωνοφόρα προστίθενται είς τά 
κατά τήν Σιλούριον ζήσαντα, τό πρώτον δέ 
τόν έπί τής χέρσου ζωικόν κόσμον ποικίλουσι 
νύν καί έντομα βομβοΰντα ώς καί άράχναι τι- 
νές. "H τάξις τών άμμωνιτοειδών1 τό πρώτον 
ήδη εμφανίζεται, τήν μοναρχίαν δέ τοΰ κόσ
μου κατέχουσι παράδοξοι τεθωρακισμένοι γα 
ν ειδεϊς ιχθύες.

Κατά τήν περίοδον λοιπόν ταύτην, ώς έκ 
τών απολιθωμάτων έμφαίνεται, αί θάλασσαι 
ήσαν θερμαί έτι, τόδέκλϊμα ήτο παντοΰ σχε
δόν τό αύτό.

Καί νΰν ανέλθωμεν είς άνωτέραν βαθμίδα, 
εις τήν Κούλμην έποχήν. Κατά ταύτην διε- 
πλάσθησαν οί άνθρακομιγεΐς άσβεστόλιθοι καί 
άλλα πετρώματα, πολλά δέ πυριγενή έξεχύ- 
θησαν. Τήν σπάνιν τών χερσαίων φυτών αντι
καθιστά πληθύς πτερίδων, ίππουριδοειδών, κω · 
νοφόρων. Τών δέ ζώων ή πληθύς ποικίλεται 
νΰν και οί κατά τάς προηγουμένας έποχάς άφ
θονοι τριλοβϊται άρχονται νΰν έλαττούμενοι.

Τήν Κούλμην διαδέχεται είτα ή λιϋανϋρα 
κοφόρος, ή σπουδαία αΰτη διά τόν άνθρωπον 
έποχή, ή έγκαταλείψασα αύτώ τάς μεγάλα; 
τοΰ λιθάνθρακο; άπυθήκας. Άνθρακομιγεΐς ψαμ · 
μϊτα. καί σχιστόλιθοι, κροκαλοπαγή καί έντός 
αύτών ανθρακίτης καί λιθάνθραζ είναι τά κύ
ρια τής έποχής ταύτης πετρώματα, συνοδευό- 
μενα καί ύπό τινων πυριγενών πετρωμάτων. 
Δάση απέραντα μή δυνάμενα ποσώς νά παρα- 
βληθώσι πρός τά άφθονώτερα τή; νΰν γής, 
ζπετέλεσαν τήν βάσιν τών ανθρακικών κοιτα
σμάτων. ΙΙτερίδες περί τά 250 εί'δη, καλα ϊ- 
ται,3 λεπιδόδενδρα,3 σιγιλλάριαι/* στιγμάριαι”' 
μεγάφυτα. κ.τ.λ·, φυτά τούτέστιν ζπαιτοΰντα 
πρός άνάπτυξιν σκιάν, θερμότητα καί υγρό
τητα, καλύπτουσι κατά τήν έποχήν ταύτην 
τάς πολυαρίθμου; τοΰ πλανήτου ηπείρους. Τίνι 
δμως τρόπω τά δένδρα ταϋτα μετεβλήθησαν 
είς άνθρακα’, Δύο γνώμαι ύπάρχουσι· τινέ; τών 
γεωλόγων παραδέχονται,ότι τά ανθρακικά κοι
τάσματα έσχηματίσθησαν ύπό κορμών τών 
ανωτέρω άναφερομένων δένδρων, παρασυρθεν- 
τωνύπό τών ποταμών καί πλημμυρών καίσυσ- 
σωρευθέντων εϊς λίμνζς ή θζλζσσζ. ήρε- 
μούσας ένθα καί κζτεκαλύφθησαν ύπό τών 
κατόπιν έπιστρωθέντων πετρωμάτων. "Αλλοι

1 Ά/ιμωνΐεαι είναι ζώα μαλάκια μετ' οστράκου 
σπειροειοώς είλιγμένου καί πολυθαλαμου.

2 ΓΙαμμέγιστοι κάλαμοι φύσεως απαλής καί χυ- 
μώδους ΰψους 7 ΙΠμ. καί πάχους 0.10-0,20μ.

3 Παμμεγιστα φυτά μήκους 100 ποδών. όμοια 
μέ τά βρύα τών νΰν έλών μετά φύλλων άμισχων, 
ατινα καταπίπτςντα κατελιπον σημεία λετιοειδή.

1 Παράδοξοι άνευ αρθρώσεων κορμοί,40-100 πο
δών ΰψους μέ φλοιόν άπηνθρακωμένον, ένώ τό εσω
τερικόν είναι πλήρες αργίλου ή άμμου.

·'■ Θεωρούνται ώς αί ρίζαι τών σιγιλλαριών. 

5μως φρονοΰσιν ότι ή είς άνθρακα μεταβολή τών 
τότε φυτών προέρχεται έζ άποσυνθεσεως αύ
τών έντός ελωδών μερών, είναι δηλ. παρό
μοια πρός τήν σημερινήν παραγωγήν τύρφης 
είς τά έλη.

Αί ζωίκαί μορφαί κατά τήν έποχήν ταύτην 
όμοιάζουσι ταΐς προηγουμεναις. "Οστρεα γλυ 
κέων ύδάτων, καρκίνοι, έντομα, σαυροειδείς 
ιχθύες, όλίγιστα βατράχια κατοικοΰσι τόν πλα
νήτην.

Έκ τών δρων, οΰς τά ανωτέρω φυτά άπαι- 
τοΰσι πρός ζωήν καί άνάπτυξιν ώς καί έκ τών 
τοΰ ζωϊκοΰ κόσμ.ου μορφών, τών κατά τήν έπο
χήν ταύτην ζησάντων, ασφαλές έξάγεται συμ
πέρασμα,ότι κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλη 
θερμοκρασία καθ’ άπασαν τήν γηΐνην έπιφά- 
νειαν έπεκράτει καί είς αύτά; έτι τάς περί τόν 
πόλον χώρας (ώς φαίνεται έκ τών έν Ιρλαν
δία λιθανθρακοφόρων κοιτασμάτων). Τοιαύτη 
θερμοκρασία, μή δυναμένη νά χορηγήται ύπό 
τοΰ ήλιου,άναγκαίως έξεπορεύ.-το έκ τής γής. 
'() πλανήτης ήμών λοιπόν κατεψύγη μέν όλί
γον, ώστε έπετράπη ή πλούσια καί γόνιμος 
αΰτη βλάστησις, διετηρεϊτο όμως αρκετά θερ
μός.

Ή θερμοκρασία ήτο πανταχοΰ ή αύτή,βρο- 
χαί όρμητικαί διηυλάκωνον τάς χώρας τής 
στερεά; γής, θερμή και ύγρά ατμόσφαιρα πλή
ρης αναθυμιάσεων όξωάνθρακο; έπεκάθητο αύ- 
τής, δάση παμμέγιστα έκάλυπτον τάς ηπεί
ρους τάς ύπό πολλών ποταμών διαρρεομένας, 
παχέα φυλλώματα δένδρων άπέκρυπτον τάς 
ηλιακά; ακτίνας, ούδαμού ήχος έτάρασσε τήν 
νεκρικήν σιγήν, πλήν τού κοάσματος τών βα
τράχων καί τοΰ βόμβου τών τήν ομιχλώδη ατ
μόσφαιραν διασχιζόντων έντόμων.ίχθεϊς μέ λέ
πια άπαστράπτοντα έπλεον έν τοϊς ΰδασι, έν 
ώ ή Φύσις διά τοΰ παμμεγίστου αύτής χη
μείου κατειργάζετο τούς λιθάνθρακας, οίονεί 
προνοοΰσα διά τό μετέπειτα άγαπητόν της 
πλάσμα, τόν άνθρωπον.

Έπί τής λιθανθρακοφόρου διαπκάσεω; άνε- 
παύθη είτα ή περμική ή δυαδική έποχή, όνο 
μασθεϊσα οΰτω διότι άνεπτύχθη ύπό εύνοϊκάς 
περιστάσεις είς τό κυβερνείου τοΰ Perm, τής 
'Ρωσσίας, ή καί άλλως δυαδική κληθεϊσα κα
θότι διαμερίζεται είς δύο ύποδιαιρέσεις, τήν 
κατωτέραν έξ έρυθροΰ ψαμμίτου κζί κροκαλο
παγών καί τήν άνωτέραν έξ ζσβεστολιθικών και 
δολομιτικών πετρωμάτων.

("Επεται τό τέλος).

Γ. Γεωογαΰ.ϊίι;

Τι.Ιιιόφ. Φισ. Έ.τιστ ημΰν.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

0 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Είς τελευταίαν μου έπιστολήν, σάς έγρα- 
φον περί τής νεωτέρας κατ’αύτάς επιστημονι
κής παρατηρήσεως τοϋ έζ στατιστικών έξα- 
χΟέντος πορίσματος,οτι ή άφθονος οίνοπνευυ.α- 
τοποσία μετά καί τής ύπεράγαν κρεωφαγίας 
εινε οί κύριοι παράγοντες οί έξασθενητικώς άλ- 
λοιοΰντες τόν ανθρώπινον οργανισμόν καί τήν 
έκ τούτου άνάπτυξιν τής νόσου τοΰ καρκίνου 
προκαλοΰντες. Καί ότι, τούτου ένεκα, προ τοϋ 
τόσου λυπηρού, οσον καί ούχί σπανίου θεάματος 
έκάστοτε παριστάμεθα, ού μόνον γέροντας ή' 
παρήλικας νά βλέπωμεν τής νόσου θύματα, 
άλλά καί νεαρά δλως έτι άτομα.

Άλλ* ήδη, τί κατά τοΰ προφανούς τούτου 
τοΟ γένους μας κινδύνου, όρθοφρονοΰντες πολϊ- 
ται, διάφορα Σωματεία καί αύτή ή Κυβέρνη- 
σις ένταΰθα πράττουσιν, οποίαν δέ ύποδο- 
χζν ζ τελευταία επιστημονική παρατήρησις 
είς τό Γερμανικόν έδαφος εύρεν, πρόκειται ή
δη νά αναφέρω.

Πλήν, πρό τούτου, θεωρώ έπάναγκες νά 
σημειώσω το πρώτον, καί τόν πρό τής σήαεοον 
τόν άπό τεσσάρων ή πέντε ήδη έτών, κατά τε 
τών οινοπνευματωδών καί τζς κρεωφαγίας 
διεξαγόμενον ένταΰθα αγώνα. ’Ολίγοι καί δή 
έπιστήμονες, ιατροί καί Φυσιοδίφαι, τό ποώ- 
τον. εύπειθεϊς είς τά πορίσματα τζς έπιστή- 
μζς, γνώσται τζς αληθούς αύτών αξίας, απο
δεχόμενοι τήν κατάχρησιν οινοπνεύματος καί 
κρεωφαγίας, ώς τζν άμεσον η έμμεσον φοράν, 
τών πλειστων τοϋ οργανισμού μας νόσων, έκι- 
νηθησαν κατά τοϋ κακού.

Πεοι τόν έπιστζμονικόν τούτον πυοήνα, σύν 
τώ χρόνω προσήλθον ές όλων τών έπαγγελμα- 
τιζών τάξεων άνθρωποι, καί είς διάστημα 
πενταετίας, ό άνά τζν δλην Γερμανίαν Άν- 
τιαλκοολικός Σύνδεσμος, ξενοδοχεία φυτο- 
φζγιζά, καθ’ Ελα τά Γερμανικά κράτη δέν 
έβράδυναν νά άζολουθήσωσι, περιοδικά δέ καί 
έφζμερίδες τών αρχών των έξεδόθησαν καί 
ίκανοποιητικώς έκτοτε κυκλοφοροϋσιν.

Ούτω, μέχρι πρό τής κατ’ αύτάς, νεωτέ- 
ρας μας παρατηρήσεως (τής μεταξύ οινοπνεύ
ματος, κρεωφαγίας καί τοΰ καρκίνου σχέσεως) 
Σωματεία ποικίλα, περί τά 25, ύπήχθησαν 
είς τόν Γενικόν Άντιαλκοολικόν Σύνδεσαον 
περί Υγιεινής καί τών ιδεών τών Άντιαλκο- 
ολικών έν Βερολίνω, περιοδικά δε δώδεκα,ίδου- 
θεντα έπί τούτω κυκλοφοροϋσιν ήδη, φυτοοα- 
γικά δέ ξενοδοχεία είκοσι ζαί τέσσζρα μέ 
κίνησιν καλήν έργάζονται τελεσφορώ;.

Πλήν, έκτος τούτων, ή Κυβέρνησίς, αρωγός 
τοϋ άντιαλκοολικοϋ άγώνος έρχομένη ούχί διά 
σμικρών δαπανών, μέγαρον επιβλητικόν, ποό; 

τόν σκοπόν τούτον άνήγειρε καί έν πάση αξιο
πρέπεια όπερ τοΰ κοινού συντηρεί. Είς τοΰτο 
δε, τοΰτο μέν, πλέον ή λεπτολόγους έπιτυχεϊς 
απεικονίσεις ζαί ποίκιλλα έκμαγεϊα κ, τ.’λ. 
παριστώντα ό'λζ, πάσχοντα άτομα, τάς δια
φόρους τών οίνοπνευματοποτών νόσους, αφει
δώς συνήγαγεν, αί'θουσαν δέ εύρεϊαν καί κατάλ- 
λζλον διεσκεύασε διά τάς καθ’ εβδομάδα σχε
δόν γιγνομένας έκεϊ διαλέξε ις ύπό τών δια
φόρων μελών αδιακρίτως έπαγγέλματος άτό- 
μων τοϋ Άντιαλκοολικοϋ Συνδέσμου, περί τής 
ύγιεινής τοϋ ανθρώπου διατροφής, τής καταλ
λήλου ζωής αύτοϋ έν γένει καί τών μέσων δΓ 
ων θά έπιτύχωμεν τήν άπομάκρυνσιν τοΰ άν 
θρώπου άπό τοΰ χάους καί τοϋ βαράθρου, πρός 
ο όιηνεκώς φερετζι, τυφλούμενος ύπό τοϋ οι
νοπνεύματος κ. τ. λ. πραγματευομένας.

Άλλ’ ήδη, Ζ νέα αύτζ έπιστζμονικζ αλή
θεια γνωσθεΐσα ένταΰθα, έπέφεοεν, ώς θά ά- 
νεμενε τις καί τά ανάλογα ικανοποιητικά όλων 
άποτελέσματα.

Ό άπό πενταετίας, σμικρός έστω ούτος, 
άλλά διζνεζώς διεξαγόμενος, κατά τοϋ οινο
πνεύματος καί τής κρεοφαγίας αγών, ένισχύθζ 
καί έπετάθη. ώς έδει, κατ’ αύτάς.

Είς τό νεον έπιστζμονικόν τοΰτο πόρισμα, 
ώς είς φωνήν βοώντων πραγμάτων, ούχί μι 
κρά τοΰ λαοΰ μερίς αδιακρίτως ήλικίας καί 
τάξεως, προθύμως ύπήκουσε, τήν ιδέαν έγ- 
κολπωθεϊσα, ιεραπόστολος άληθής γενομένη. 
Ούτω δε περί τούς 400 άριθμοϋνται ή'δη, οί 
μεγάλοι ένταΰθα καταστηματάρχαι, οϊτινες 
θερμοί τοΰ άντιαλκοολικοϋ άγώνος οπαδοί άνε- 
νεκηρύχθησαν.Είς δέ τά καταστήματά των φέ
ρουσι τό άντιαλκοολικόν σήμα, άντικαταστή- 
σαντες τούς πότας ύπζλλήλους των διά νηφά
λιων τοιούτων ή καί δι’ έργατίδων γυναικών.

Ξενοδοχεία τρία ή’δζ άντιαλκοολικά ίδρύθη- 
σζν, μή παρεχοντα ώς έπιτραπέζιον ποτόν 
οινοπνευματώδες τι τοιοΰτον,αλλά τούναντίον 
τό φυσικόν πηγαϊον ύδωρ καί φυσικά ή τεχνιτά 
αεριούχα ΰδατα, οίον Σέλτερ, Λεμονάδας,κτλ. 
ώς τροφήν δέ, μικτήν τοιαύτην μικρά; μερίδας 
κρέατος, άφθονα χορταρικά καί έζλεκτά όπω- 
ρικά.

Φυτοφαγικά δύο ξενοδοχεία προσετέθησαν 
εις Ανάστημα μόλις μηνός ήδη. Νέον δέ άν- 
τιαλκοολικόν περιοδικόν πρός τοϊς άλλοι; έπι- 
τυχώς κατ’ αύτάς έκυκλοφόρησεν.

Αί διαλέςεις (αί άφορώσαι τό οινόπνευ
μα καί τήν κρεωφαγίαν, πολλώ συγχνοτερον 
ζύη γίνονται, τοΰ Δήμου έκθύμως πρός τοΰτο 
παραχωροΰντος καί τήν κεντρικήν μεγάλην 
τοΰ Δημαρχείου αί'θουσαν. Διά δέ τήν μεγάλην 
εβδομάδα. ώς καί τάς πρώτας ημέρας τοΰ 
Πάσχα έόηλώθη ήδη οτι έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος, πολλοί διαπρεπείς τοϋ Πανεπιστη

μίου καθηγηταί θά έχωσιν έπί δίωρον καθ’ 
έκάστην ίμ. μ, 6—8) τόν λόγον.

Πλήν, τό και ούχί σμικρότερον δμως όλων 
είνε ότι αύτός ούτος ό Γερμανός Αύτοκράτωρ 
διά τόν λαόν του άνέλαβε φόρον ύπέρογκον ή 
κυβέρνησίς του νά ψηφίση έπί τοΰ ζύθου. Βε
βαίως ό σθεναρός τών Γερμανών έθνάρχης 
γνωρίζει κάλλιον παντός άλλου, πόσον ή έπί 
τοϋ Ζύθου έπιβληθησομένη φορολ γία τήν 
τούτου έλάττωσιν έν τή καταναλώσει θά έπι- 
φέργ καί όπόση έλάσσων κυκλοφορία χρημά
των, έκ τούτου, θέλει ακολουθήσει. Άλλ’ ύπερ 
τής εύημερίας τοΰ λαοΰ του διηνεκώς εργα
ζόμενος καί ύπέρ τής εύεξίας τούτου έκάστοτε 
μεριμνών βεβαίως ούδέ καν πόρρωθεν ήτο δυ
νατόν ποτέ, έν ί'σγί μοίρα τήν ύγείαν και αύ
τήν τήν ζωήν τών πολιτών του, μέ τήν υλικήν 
βλάβην ένός βιομηχανικού τοΰ κράτους του 
κλάδου νά άναλογισθή καν νά ύπολογίση.

Τοιαύτη έν γενικαϊς γραμμαϊς, ή πρός πε
ριστολήν τής τόσον καταστρεπτικής τοΰ αν
θρώπου συνήθειας τής άνθρωποκτόνου αληθώς 
οίνοπνευματοποσίας διεξαγόμενη σωτηριώδης 
ένταΰθα έργασία. Ούτω κατ’ αύτοϋ τούτου 
τοϋ γένους μας κινδύνου πολϊται, Σωματεία 
Κυβέρνησίς καί Αύτοκράτωρ έδώ έργάζονται.

Πάντα τά άνωτέρω μέ έκαμαν νά σκεφθώ, 
άν καί ημείς δέν είνε ίσως καιρός έπί τοϋ προ
κειμένου θέμ,ατος σοβαρώς νά σκεφθώμεν. Άλλα 
πριν ή καί αί ήμέτεραι στατιστικαί μας γνω- 
οίσωσι τήν άλήθειαν ταύτην. εχομεν τά γνω- 
σθέντα προδιαθετικά αίτια τών έκ τής νό
σου τοΰ καρκίνου, είς νεαρά όλως άτομα θα
νάτων, πρέπει νά μή λησμονήσωμεν καί τήν 
μακράν σειράν τών λοιπών τοϋ οργανισμού μας 
νόσων, ών ή έπιστήμη άπό έτών ή'δη μας 
γνωρίζει, ότι τά αίτια έν αύτή ταύτη τή οί- 
νοπνευματοποσία και τή ύπερβαλλούση διά 
κρέατος διατροφή κεΐνται.

Κόχής οθεν έργον θά ήτο, άν μερ:ς τις τοϋ τής 
ποωτευούσης μας τύπου,οστις εύτυχώς είς παν 
γενικοΰ ένδιαφέροντος ζήτημα δέν λείπει έ
κάστοτε νά ποωτοστατή, υιοθετεί τό θέμα 
τοΰτο καί προύκάλει έπ’ αύτοϋ τοΰ τε έπι- 
στηυ.ονικοϋ καί μή κόσμου τήν δέουσαν προ
σοχήν.

Έάν οθεν ό τύπος θεΰ.ήστ) έν τω παρόντι 
νά έργασθή, ούχί μετά μακράν χρόνον τό σύ- 
νολον τών όρθοφρονούντω/ πολιτών, άντιαλ- 
κοολικόν Σύλλογον θέλει 'ιδρύσει καί συστη
ματική παρ’ αύτοϋ είτα έργασία θελει γει- 
νει πρός διδασκαλίαν καί ποδηγέτησιν τοΰ 
λαοΰ, κατά τοΰ φοβερού τοΰ γένους μας πο- 
λευ.ίου, τής μαστιζούσης τήν ήμετέραν πα 
τείδα ύπερβολικής ταύτης οινοποσίας ήτις κα- 
ταστρεπτικώς ύπάρχει διαδεδομένη διά της 
ααστίχης, ούζου, ρουμίου, κονιάκ, ζύθου κτλ.

Ν. I. Μωραΐτης Ιατρός.

0 ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
αί έκεϊ, ένθα πολλάκις 
πρός ό'νειρα άρχαϊα ά- 
φινα τό πνεΰμά μου, είς 
τούς λοφίσκους τούς σε
μνούς, τούς όρμους τούς 
εύωδιάζοντας άλμηνπε- 
λαγίαν. οπουάκταί πα- 
ρατείνονται τριχάπτι- 
ναι μέ τούς κομψοπρε- 
πεϊς κολπίσκους των, 
μέ τούς μυχούς των τούς 
έρατεινούς,μυστικισμόν 

γεμάτους, μέ τούς κυ- 
ματαρρώγας αίγιαλούς 
καί τάς ρηγμϊνας τάς 
πετρώδεις, μέ τ’ακρω
τήρια τά μικροσκοπικά 
καί απότομα, όπου ορ
γίλη ή θάλασσα, ώς διά 
νά ραπίσγ τήν αύθά- 
δειάν των, μετά πατά- 
γου ρήγνυται, έκεϊ που 
ώφθη μοι όραμα άρ- 
χαϊον.

Εί'κοσι εξ αιώνες πα- 
ρεμέρισαν άργά-άργά καί έπεφάνη άναπεπτα- 
μένον πρό έμοΰ τό παλαιόν τής νήσου άστυ. 
Ό είς μετά τόν άλλον άπήρχετο ώσεί ύπό ά
χθη άτλάντεια στους ώμους καί ένας θροΰς άο- 
οιστος Ιστοριών παρελθουσών με φώτα, ωσει 
Έστιάδων σεμνών με δαδας, άντιπαρηρχετο 
ενώπιον μου, πρός τά νέφη ....

ΤΗτο μικρά ακόμη ή πόλις*. Γήν εύμάρειαν 
καί τήν αί’γλην έπί τών Μηδικών δέν είχε. Θυ
μιάματα άρχεγόνου πλάσεως ώσφραίνετο ο Ό- 
λυιιπος καί ήσαν οί άνθρωποι όλοι ποιηται. . . 
Οί φλοίσβοι οί έκκρουόμενοι έκεϊ που έγγύς έδι- 
δον τόν ρυθμόν είς τήν ποίησιν αύτήν, έπε- 
κτεινομένην μέχρι τών μυχών όλων τής ζωής, 
έως θανάτου.. . .

Πρωτόγονα ακόμη τά πνεύματα, ήδον τήν 
Φύσιν ώς τόσοι "Ομηροι, ουτινος τά έπη εφε- 
ροντο μετ' εύλαβείας καί αίδοϋς στά στόματα. 
'II Δήλος δίπλα της αί ίαχαί αστερέωτοι έ- 
πλανώντο άκόμη είς τό Χάος καί είς τάς φαν
τασίας.

Έκ τής ώραίας ’Ιωνίας εΐλκυον τόν Ούρα- 
νόν είς τά ομματα οί κάτοικοι καί τών ’Ιω
νικών κυμμάτων τό πνεύμα ένεπνεεν ήδύ εί: 
τάς κεφαλζς των. Σφοδροί ήσαν όλοι ορμητι
κοί ώς όλοι τής νεότητος τοϋ κόσμου οί άνθρω
ποι. "Αλλοι πρό τών αιωνίως κζπνιζόντων βω
μών έψέλλιζον έ'πη άρχαϊα. “Αλλοι διεσκορπι - 
ζοντο μέ τά πρωινά φώτα τής αύγής είς τούς

(Ιι Ή ομώνυμο; τής νήσου Πάρου.
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αγρούς, διά νά συλλέξουν τά θέρη, άτινα ώς 
τόσος χρυσός, έχρύσιζον έκεΐαπέραντα . . .

W
Δυτικώς τής πόλεως, έπϊ ύψώματος ογκου- 

μένου μέ ολην τήν χάριν στήθους άναπνέοντος 
παρθένου, σεμνός ώρθοϋτο τής πολιούχου Δη- 
μητρός ό ναός. Ού :ε μεγαλοπρέπειαν κατάκο- 
σμον εϊχεν, ούτε δόξαν χρυσοστόλιστου. Πλήθη 
μόνον πυκνά περϊ αύτόν συνωθοϋντο, εντός αύ - 
τοϋ, ύπέρ τόν λόφον, έπϊ πάσας τάς κλιτϋς 
αύτοΰ.

Αί γυναίκες τήν ημέραν έκείνην ήσαν ο έρα- 
σμιωτεοος κόσμος τής Θεάς. ΤΗγον τά Θαλν- 
<ηα, τήν έορτήν τών απαρχών. Καθ’ ομάδας 
τάς έβλεπαν νά έρχωνται έκ τών αγρών μέ 
κάνιστρα εΐς τάς χεϊρας των, καϊ εΐς τάς κό· 
μας, μέ στεφάνους άπό στάχυς καϊ μήκωνας. 
Τά κάνιστρα έφέρον τάς πρώταςδραγμίδας τής 
κριθής καϊ τοϋ σίτου, άς πρώτας τό δρέπανον 
έθέρισε καϊ τούς πρώτους τής έποχής καρπούς, 
ώριμους ώς αί θεριναϊ ακτίνες τοΰ Ήλιου των.

Τί περιπόλησι; εύγενεστάτη ή περϊ τόν ναόν 
αύτή, άπο τόσον έκεΐ έσμόν παρθένων! Κα’ι 
ήρχοντο, ήρχοντο όλονέν έκ τών άγρών γεμά
τα·. κελαδήματα είς τά χείλη, γεμάτα·, έαρι- 
νήν εύφροσύνην εΐς τά μέτωπα. Καϊ ή Θεά, ί 
ερά έν τω μέσω τοϋ ναοΰ, προσένευε μετά κα- 
λοζαγαθίας άφατου, ήν μόνη ή προστατευομέ- 
νη της Γεωργία εμπνέει, ούτω σταχυοστεφής 
καϊ αύτή, μεστή θερισμών είς τήν μίαν χεϊρα 
χρυσακτίνων καϊ μέ τήν άλλην, μέ ηγεμονίαν 
τήν δάδα τών μυστηρίων της αϊ'ρουσα.

Καί ήρχοντο, ήρχοντο κόραι μετ’ εφήβων, 
γυναίκες μετ’άνδρών είς τό αγλαόν προσκύνημά 
της, τήν ευλογίαν τών βλεμμάτων της εύπροσ 
δεχόμενα·.. Κ’ έσκορπίζυντο ώς χρυσαλλίδες 
κοϋφζι, είτα, είς τούς αγρούς, είς τούς λειμώ 
νας τούς ανθόσπαρτους μέ άνεμώνας και ία. 
καϊ διεσταυροϋτο ή νεότης των, ή σεμνότης 
των, ή γελασίνη των ολη έκπρέπειζ. καϊ πέ
ραν, πρός ολα τών άγρών τά πέρατα. μέσα είς 
τζνθη, μέσα είς τά θέρη, είς τάς έτοιμους κ- 
λωνας τής αύριον, ύπό τά φώτα τά τόσα καί 
τά τόσα τής ήμερας χρώμζτζ έξεχΰνοντο μέ 
γελωτας, μέ άσματα, μέ σκώμματα, μέ τω- 
θασμούς, μέ χάριτζς.

Οί αύλοί ηύλουν έδώ. Αί παρθένοι έχόρευον 
έκεΐ. Τά άσματα ήμιλλώντο πέραν, τά γελοία 
μέ τά σπουδαία ένηρμονίζοντο, έκυλίοντο ώς 
δέματα κατά γής άστκχινα καί πάλιν κουφό- 
τεραι πρός χορόν ώρθοΰντο, έξεκάλουν συγχο
ρευτήν τόν "Ιακχον, κατήρχοντο τών αναπαί
στων, έστέφανοϋντο μέ πάσαν τής γής των 
τήν χλωρίδα, εως ού, κατάκοποι έκ τής μέ
θης τής ψυχής αύτής, ήν ό οίνος έχαιρέτα μέ 
τους έρωτυλωτέρους τουάφρούς, άνέπιπτον χα
μαί έπαναπαυόμεναι. . . .

Καϊ ήν τό θέαμα άλλόκοτον ! Ή θάλασσα 

ν’ αναπηδά δίπλα τών δωμάτων των με δλην 
τήν χάριν Νηρηίδος προσπαιζούσης, καϊ εΐς 
ολόκληρος δίπλα της κόσμος, αδιάφορος εις τά 
θέλγητρά της, νά έορτάζγ ένθεος Θαλυσίων 
έορτήν! Τί σκώμμα, τί ειρωνεία, τί λήροι, τί 
γελωτες, τι εύτραπελίαι φύρδην μίγδην, μέ 
όλην τήν πρωτογένειαν γεωργικοϋ λαοΰ άνε- 
κυκώντο άγόμφωτοι καϊ χωρίς ειρμόν, ολα,δλα 
έμπαίζοντα ή σκώπτοντα μέ άγρίαν απλότητα 
καϊ μεγαλείου! . . . Καϊ οί αίγιαλοί, παρά 
τούς πόδας των νά τοΐς προσομιλοΰν μέ τά 
γλυκύτερα έ’πη, καϊ αύτοϊ νά κωφεύουν, τά 
βλέμματά των ν’ άποστρέφουν τών χαρίτων 
των καϊ δι’ δλης τής ημέρας ν’ ανάσσνι, εως 
τών ακρωρείων τών βουνών των, ένας άτελεύ- 
τητος, γεμάτος αναπαίστων γέλως, μ’ευστο
χίαν τοξότου βαλλόμενος κατά τών εγκοσμίων 
βλων. . . .

Ο ’Αρχίλοχος, μοναδικός τροχαίων ποιητής 
τής νήσου, κα-ώκει έπί βουνού δεσπόζοντος 
τής κοιλάδος όλης, έφ’ ής ή έορτή. Ό οίκί- 
σζ.ος του, ποιητικός οίκίσκος μετά κήπων ά- 
νερπόντων πρός τάς υπώρειας του,μοΰ παρου
σίαζε τό θέαμα ζριτοΰ αύστηροϋ τών τελου- 
μένων έκεΐ ένώπιον του.

Έπί τοΰ δώματος, λευκάζοντας ύπό τά τό
σα εκ τοΰ Ηλιου καί τών παρθένων φώτα, I'- 
στατο ό ποιητής θεώμενος. Είχε τό ήθος άνα- 
πεπταμένον ζαί παθητικόν. Ή έίψις του έξέ- 
φραζεν έρευναν άμφιλαφή μέσα είς τά χορεύ- 
οντα εκείνα πλήθη καϊ κάποτε έβλεπον νά 
διακρίνη κάτι καί, ώς νά έχάνετο μέσα, είς 
τους άστάχυς, νά τό άναζητή κατόπι μετά ζή
λου, με κάποιαν χαριτωμένην θλΐψιν είς τό 
πρόσωπον. . . .

Αί πέντε κόραι τοϋ Λυκάμβου, άρχοντας 
τής νήσου, ήσζν ο,τι έβλεπεν. Ώς Χάριτες, 
πάγκαλοι τό είδος, έπλανώντο καϊ αύταϊ μέσα 
εΐς τούς χορού, καϊ τά αύλήματα, καϊ θά ένό- 
μιζέ τις, με τό άρ/οντικόν των ήθος, οτι έπε- 
κοσμουν την τελεσιουργίαν αύτήν τών τέρψεων 
έκδοτοι και αύταϊ εΐς τόν χορόν καί είς τό α
σμα. ώσει Βζκχίδες τήν ήμέραν έκείνην έν
θεοι. με τάς κόμας έκλυτους, μέ τά σώματα 
άνειμένα, μέ τήν έκφρασιν έξαλλον, μέ τήν 
ζμφιεσιν, ώς κοϋφα κύματα περϊ τούς κορμούς 
ιπτάμενα, γεμάτα χάριτας. . . .

Νεοέούλη ώνομάζετο ή ώραιοτέρα καϊ ήτο 
κατά σειράν ή τρίτη έκ τών θυγατέρων τοΰ 
Λυκάμβου Ήτο ή μόνη, ήτις ειχεν άντικρύσγ, 
βλεπουσαν, τήν άετιον έκείνην μορφήν τοϋ 
ποιητοϋ. Οί γονείς των. γονείς πρωτόγονοι, 
τέκνων πρωτογόνων, ήγάλλοντο, βλέποντες 
μέ στίχους είς τά χείλη τά λευκά συμπλέγ
ματα τών θυγατέρων χορευουσών καϊ ένηβρύ- 
νοντο. Ήσαν αί βασίλισσαι τής έορτής καϊ 
τής χαράς. Καϊ ήσαν αί σκώπτουσαι έντεχνό-

ΒίΟΣ ΕΝ ΕΠΑΥΛΕΙ 
Επιστρέφει έκ γειτονικής έπισκέφεως
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τερον. Μεθυσμένοι άπό όμήρειχ έπη, άπό δια
χύσεις στίχων τών Κυκλικών πού έρραψώδουν 
έμπροσθεν των άρχαϊα κλέη, παρώρμων τά 
φίλτατά των πότε πρός γέλωτα ένορμότερον, 
καί πότε άνε'τεινον τάς πολιάς των κόμας πρός 
τούς ραψωδούς περιπαθέστερον.

Ό,τι κάποτε τούς περιέσπα άπό την χα
ράν και τασμζτα ητο τό σεμνόν τή; Νεοβού- 
λης ήθος. . . . Τόν ποιητήν, έν τώ ένθουσια- 
σμώ των, δέν είχον ί'δη. Άλλά και έάν τόν έ
βλεπον, έγνώριζον οτι ό άεργος αύτός κληρονό 
μος τοϋ Τηλεσικλέους ούδέν άλλο έπραττεν 
άπό τοϋ δώματός του καί τήν στιγμήν αύτήν, 
ή στίχους κ* αιωνίως στίχους !

— Ό απαίσιος ! Κατόπιν του Θείου Όμη
ρου καϊ αύτός, τήν δόξαν άποσκοπεΐ τής λύ
ρας ! Ό άπαίσιος ! Θέλει καϊ νά νεωτερίση ! 
'Γήν έλεγείαν, τήν πολεμικήν έως τ.ΰδε, κα 
τεβίβασε μέ τούς άκολάστου; οί'στρους τ ,υ 
εϊς έλεγείαν φιλήδονου συμποσίων ή μέ τάς 
αποτυχίας του τάς οίκτράς έν Θάσω. είς έλε
γείαν θρήνων. Πακτωλόν έκεϊ μέ τόν πατέρα 
του ήθελε νά εύρη άγων άποικίας τάχα, καϊ 
τώρα μοϋ επανήλθε ναυαγός, πότε τάς περί 
πετείας του διεκτραγωδώ·/ καϊ πότε είς κραι- 
παλοκωμίας καϊ όργια παραδιδόμενος. Ό ά
παίσιος ! Θέλει καϊ νά νεωτερίση ! . . . - Θά 
έλεγεν, έάν τόν έβλεπεν έκεϊ καϊ τώρα, άφ’ 
ύψηλοϋ, ό Λυκάμβης.

Καϊ άποστρεφόμενος μέ ύφος φανατικού μύ
στου τής θρησκείας του έβρόντα μαζί μέ από
πνοιας μέθης πρός τήν σύννουν πάντοτε καϊ 
ώσεϊ εκστατικήν έκεϊ που θυγατέρα του :

— Νεοβούλη ! Ψάλλε, χόρευε, λοιπόν ! Τί 
σκέπτεσαι ! ; . . .

Τό όραμά μου έκολπώθη έπϊ μακράς ημέ
ρας έκτοτε Τάς ημέρας διεδέχοντο αί νύκτες, 
νύκτες θεριναί, γεμάται όνειρα διά τόν ποιη
τήν καϊ γεμάται φρικασμού; διά τήν ερωμέ
νην. ... Αί έορταϊ είχον σιγήση. Ή πόλις 
ειχεν άναλάβη τήν προτέραν αρχαϊκήν της αύ- 
στηρότητα, καϊ είς τούς άγρούς, άπ’ άκρου 
εως άκρου, ένας τρισάγιος έργασίας βόμβος ή- 
ναπτεν άπό παραφοράς τά δρέπανα καϊ άπό 
άσματα θούρεια τά χείλη. Θί θερισμοί εϊς όλα 
τά πλάτη τοϋ πεδίου διεπέτοντο. Καϊ ό ρυ
θμός τοΰ στίχου ποϋ ήκούετο, ήρμόζετο πρός 
τόν ρυθμόν τών θημωνιών ποϋ ύψηλαϊ έδώ κ’ 
έκεϊ έσωρευοντο, ώς μετέωρα !

Μέ τά γλυκοχαράμματα ό ποιητής εύοίσκε- 
το έπϊ τοϋ δώματος, καϊ ή άγαπητή του μέ 
ώσεϊ άρπαν αιολικήν τήν φαντασίαν, είς τά 
θέρη Πρώτα έκεϊνος έσπενδεν εί: τό< ’Απόλ
λωνα, ορκια έπομνύω'. Πρώτα έκείνη ήγλάϊ- 
ζε τόν βωμόν τής Δήμητρος, μέ στάχυ; στε- 
φανώνουσα. Ήσαν οί εωθινοί χαιρετισμοί των 
είς τός έρωτα. . . Γονείς καί άδελφαί, άλλοι 

έκεϊ, ώς άχροα φύλλα φθινοπωρινά. Μέ πάγη 
άρχαϊα είς τήν καρδίαν αυτοί. Μέ αγνείαν ά- 
γρίαν είς τάς ψυχάς αύταί. Κάποτε ό Λυκάμ
βης ήξίου κανενός φευγαλέου βλέμματος τόν 
ποιητήν, άλλά διά νά τόν περιφρονήση περισ
σότερον. Ό άεργος αύτός, τοΰ άρχοντος αύτοΰ 
τάς θυγατέρας, ούτε νά άτενίση ήτον άξιος. 
Στίχους μόνον, τίποτε άλλο, τίποτε ! δέν θά 
έποίει έκεϊ επάνω. Καϊ ησύχαζε 1

Τό βλέμμα του έφ’ όλους σκαρδαμύσσον συνε- 
κράτει έπϊ τό έ'ργον όλους. Καί άς έκυμαγω- 
γεϊτο άπό πόθους, τής Νεοβούλης του ή καρ
δία. . . Καϊ άς έκυλίετο είς κάθε έμπνεύσεως 
άβυσσον, τοΰ ποϊητοϋ ή διάνοια. . . .

Ό θερισμός έπαυσεν. Ή γή παρεδόθη είς 
τά φιλήματα τοϋ Φοίβου. Καί είς τά σπλάγ
χνα της νέα ζωή θέρους νέου άνεπλάσσετο. . . 
Αί ήμέραι διεδέχοντο τάς νύκτας μέ τά έρά- 
σμια άστρα των. . . Αίφνης, είς ένα τοϋ δρά
ματός μου κύλισμα, είδον πρό τοϋ βωμού τής 
Δήμητρος τής Χλόης τόν ’Αρχίλοχον. Ήρχον
το τά Θεσμοφόρια καί γάμους ίκέτευεν έκεϊ 
πρό τής Θεάς.

Καϊ έ'λεγε :
— Ξανθή θεά, Δήμητερ σταχυοπλόκαμε, 

άκουσον τών τροχαίων ένός έκ τών λευκότερων 
λατρευτών σου. 'Αγαπώ ! Καϊ ή αγάπη μου 
φθάνει έως τοΰ ΰψους τοϋ ίερωτάτου σου γά
μου, ον έπικαλοϋμαι ικέτης πρό τοΰ βωμοϋ σου, 
ώ Καλλιγένεια ! ’Αγαπώ ! Καί είνε ή αγάπη 
μου μυστική ώς τά μυστήρια τής Γής, ών προ- 
ίστασαι Άνά τόν Ουρανόν καί τήν εύρυάγυιαν 
Γήν μετ’ όλίγον θά πλανηθής, ζητούσα τήν 
Κόρην σου...........Είς τάς πλάνας σου, ώ σε
μνή Δήμητερ, είς τάς θλίψεις σου σ’ έξορκί- 
ζω, έπίνευσον έπί τόν ποιητήν σου, οστις μετά 
τόσης σέ έψαλε θέρμης, δστις τάς έορτάς σου, 
ώ έύστέφανε, έξύμνησε καϊ ένίκησε τόσου; 
ποιητάς, κοσμών μέ τό όνομά σου τούς στίχους 
του. Έλέησον, ώς έλεεϊς τήν Φύσιν, γονιμο- 
ποιοΰσα τά σπλάγχνα της, έλέησον μέ γονί
μους γάμους. ώ όλβιοδότειρα, τόν έ'ρωτά μου.. 
Ό πόθος μου πρός τήν Νεοβούλην λαμβάνει 
μέσα μου όλην τήν μυστικήν μανίαν κάθε φυό
μενου σπόρου, όπως λάμψη καί είναι ακατα
γώνιστος, ω πολυπότνια, ώς τά φίλτρα σου . 
Τόν πλοΰτον τής γονής, ήτις σφύζει μέσα μου 
ώς ηφαίστειου, φέρε είς φώς διά γάμων σεμνό
τατων, ώ κζλλίτεκνε κζί δώρησον τήν Νεοβού
λην είς τόν οίκέτην σου καί κάμψον τήν σκλη
ρότητα τών τοκεων της καί λάμψον είς τά 
μέτωπά των μέ δλην τήν ζϊ'γλην δύο περιπα- 
θώς λατρευμένων. ...»

Καϊ είδον είς ένα τοϋ δράματός μου κύλι
σμα ούτωσί τόν Αρχίλοχον είς τροχαίους άνα- 
βοώντα τούς πόθους του.

(Έπεται τό τέλος)
Δηρίιτριος Άναόταάόπονλος ό 'Αθηναίοι:·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τά μαγικά ά^αιοίδια.
Κόψατε όσιό ένα πώμα έκ φελλού δύο μικρά 

σφαιρίδια. “Επειτα /.άδετε μικρόν λεκάνην κατά 
τό Λμιάυ πλήρη ύδατος καϊ έν μοχαιρίδιον. 
Ταϋτα μόνον άρκοϋΟι διά τό παρόν παίγνιόν 
μας-

Ρίψατε έντός τής λεκάνης τά δύο σφαιρίδια 
καί πλησιάσατε ταϋτα είς άπόοτασιν μικρόν 
καί άφήόατέ τα. Μετ’ έκπλήξεως θά ΐδωσιν οί 
παριστάμενοι ότι ταϋτα πληόιάζουσιν άποτό
μως άλληλα καί έφάπτονται έπιπλέοντα ούτοι 
όμοΰ. Έάν κατ’ έπανάληψιν τά άποόπάσητε, 
πάλιν Οά πληόιάζωσιν άλληλα.

Λάδετε κατόπιν τό μαχαιρίδιον καί βυθίσατε 
όλίγον τήν αιχμήν του είς τό εν σφαιρίδιον. 
Είτα κρατήσατε αύτό έπϊ τής έπιφανείας τοϋ 
ύδατος καί Θέσατε τό άλλο σφαιρίδιον είς μι
κρόν άπ’αύτοϋ άπόσταόιν κρατούντες αύτό διά 
τής χειρός ϊνα μή προσκρληθώσιν.

Τότε σύρατε τό διά τής αιχμής τοϋ μαχαι
ριδίου κρατούμενον καϊ αφήσατε τό άλλο έλεύ- 
Οερον. Θέλετε οΰτω ΐδει ότι τοΰτο Ακολουθεί 
πιστώς τό πρώτον.

Τί λοιπόν συμβαίνει; Άπλούότατον. Έ<ώ- 
πιόν σας έχετε τό φαινόμενου τής ελξεως τών 
μορίων ώς πάντες Οά ένΟυμεΐσΟε κατά τόν 
στοιχειώδη νόμον τής Φυσικής.

Έάν άλοίψετε τά σφαιρίδια διά λεπτού 
στρώματος λίπους θέλει συμδή τό αντίθετον. 
Δηλαδή θ’ άπωθώνται.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

'Υγιεινή και καθαριότης.
Ή σημερινή ήμών συμβουλή απευθύνεται 

κυρίως πρός τούς ένασκοϋντας έπαγγελματα, 
έν οίς μεταχειρίζονται ούσία; βλαβερά; καί 
δηλητηριώδεις πολλάκις, και πρό; τά παιδία 
γενικώς ά μάλλον πρός τούς γονείς των.

Άπαντες καί ιδίως τά παιδία καί οί ανω
τέρω έργάται, πρέπει νά προσέχουν πολύ νά 
μή έγγίζουν τοοφάς, χωρίς νά πλύνουν τάς 
χεΐρας των πρότεοον, νά μή καθαρίζουν τού; 
οώθωνας διά τοϋ βρωμερού δακτύλου των, 
νά μή τοίβωσι τούς όφθαλμούς των καί νά μη 
ξέωσι τά; πληγάς των. Φαντασθήτε τί μικρό
βια ύπάρχουν έπί τών χειρών εργάτου τυπο
γράφου, μεταλλουργού,βυρσοδέψου, βορβοροκα- 
θαοιστοϋ, κ. τ. λ. καθώς καί έπϊ τών χειρών 
τών μικρών παιδιών. Άν λοιπόν αί μιασμα
τικά·. αύται πηγα’ι συγκοινωνησωσι με τάςτρο- 
φά; ή απ'ευθείας μέ τό αίμα των, πόσαι ά- 
σθένειαι δέν δύνανται νά έπελθωσι.

Διά τούτο καί αί έπιδημικαϊ ασθένεια·, 
προσβάλλουσι μοναδικώς σχεδόν τήν τάξιν 
ταύτην, διά τοΰτο παρατηρούνται πολυπλη
θείς οφθαλμία; παρ’αύτοϊς, έκζέματα, καί έν 

γένει δερμικαϊ καί μή νόσοι. Προσοχή λοιπόν 
είς τάς χεΐρας. Πλύνεσθε έπιμελώς.

Ό ’Ιατρός όας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χάρτης μυιοκτόνος.
Τοιοϋτοι χάρται εύρίσκονται έτοιμοι έν τώ 

έμπορίω άλλ’έπειδή συνήθως ούτοι περιέχουσιν 
αρσενικόν, είνε πολύ επικίνδυνοι μήπως έξ α
προσεξίας συγκοινωνήσωσι μετά τίνος φαγοσί- 
μου ή περιέλθωσιν είς χεΐρας μικρών παιδιών. 
Πρός ποόληψιν δθεν παντός κινδύνου, καλόν 
εινε νά κατασκευάζητε μόνοι σας αβλαβείς 
μυιοκτόνους χάρτας, ώ; εξής:

Βράζετε 25 δράμια πιπέρι είς 100 δραμια 
ύδατος έπί πολλήν ώραν, ώστε νά μείνη τό 
ήμισυ μόνον ΰδωρ καί έπειτα προσθέτετε καϊ 
όλίγην ζάχαοιν.

Έ τό; τοΰ μίγματος τούτου βρέχετε τε
μάχια χάρτου καί τά έξαπλώνετε δπου συχνά
ζουν μυϊαι. ’Ενόσω δέ εινε υγρός ό χάρτης, δ- 
σαι μυϊαι έπικαθήσουν αποθνήσκουν.

-ΗΗ
Τηλέόωνον άνευ Αύοιιατος.

Νέον ασύρματον τηλέφωνον έπενοήθη’ύπό 
τών ’Ιταλών άδελφών Τζαμέσκη. Τό σύστη
μά των βασίζεται έπί τής χρησιμοποιήσεως 
τών κυμ.άνσεων τοΰ Χέρτς. Ή τηλεφωνική 
συσκευή ομοιάζει πολύ πρός τό κοινόν τηλε
φώνου, εϊναι μόνον κάπως ’μεγαλειτέρα. Ή 
μεταβίβασι; τής φωνής έν τούτοι; εινε τελειω; 
σαφή; καί διαυγής, μόνον όλίγον ασθενέστεροι 
είναι οί ήχοι. Τά μέχρι τοϋδε πειράματα μέ 
αποστάσεις 200—300 μέτρων έδωκαν άριστα 
αποτελέσματα.

·<*
Ή ν α?.ος είς την χειρουργικήν.

Άγγλο; τις ιατρός προτείνει τήν χρήσιν 
τής ύάλου εί; τού; χειρουργικού; επιδέσμου;. 
"Εκαμε πειράματα μέ κονήν ΰαλον, τήν ο
ποίαν έπεχρισε μέ φαινικόν όξύ καί έθετο κα
τόπιν έπί τή; πληγής, ήτις ίατο ταχύτατα 
χωρίς ν' άφίση ουλήν. Ό ιατρός διΐσχυρίζεται 
ότι ή μέθοδός του συνεπιφέρει μεγάλην οικο
νομίαν έργασίας έν τοΐς νοσοκομείο;; κα'ι δτι 
αί πληγαϊ θεραπεύονται εί; τό ήμισυ τοϋ χρό
νου ή άλλοτε. ΙΙλήν τούτου, βτι ή ύαλος έχει 
το μέγα προτέρημα, οτι ό ιατρός δύναται νά 
ΐδη τήν πληγήν, χωρίς νά λύση τόν επίδε
σμον.
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

Η ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ

(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου).

Ένταΰθα έμέλλομεν νά άναζριθώμεν ζαί 
πάλιν, ώς μάς έλεγον καί είτα μετά παροχήν 
προσωπική; τίνος έγγυήσεω; νά μάς άφήσουν 
ελεύθερους.

Μ’ έτοποθέτησαν είς τό βάθος τοΰ διαδρό
μου, πρό τοϋ όποίου δεξιόθεν ζαΐ αριστερόθεν 
εζειντο διάφορα γραφεία ζαί άνέμενον μετ’ 
αγωνίας τό τέλος τοΰ δράματός μου, δτε αί 
κινήσεις καί διελεύσεις διαφόρων προσώπων 
τής εξουσίας καί των δικαστηρίων με ένέβαλον 
είς μεγίστην στενοχώριαν. "Ότε δέ μετ’ όλί
γον ήρχοντο πρός με τέσσαρες ένοπλοι στρα- 
τιώται μετ' άζιωματικοΰ κρατοΰντος χάρτην, 
αποτρόπαιος ιδέα διήλθε τοϋ νοΰμου, οτι αντί 
νά μέ απελευθερώσουν θά μέ ώδήγουν είς άλ
λην φυλακήν ή τις είδε είς ποιον μέρος καί 
άνησύχουν φοβερά· γυνή δέ τις γραία πλησιά- 
σασά με ήρξατο νά μ’έρωτ^ τί έκαμα καί άν 
θέλω νά μέ απελευθέρωση διά '/ρημάτων.

— Κυρά μου, δέν εχχμχ τίποτε καί 
σέ με ήσυχον τής λέγω.

Άλλ’ αυτή έπέμενε διά τό καλόν μου, λέ- 
γουσά μου, δτι θά μέ άφήσουν, άλλά διά τό 
ταχύτερον νά δώσω τό σύνηθε; μπαχτσίσι.

Μετ’ όλίγον ένω άγωνιωδώς πάντοτε άνέ
μενον καί πάντων αί κινήσεις μοί έφαίνοντο 
ώς προετοιμασίαι διά περαιτέρω χειροτέραν έγ- 
κάθειρξίν μου, δύο περιστεραί είσελθοΰσζι είς 
τόν διάδρομον καί έλθοΰσαι άνωθι τής κεφα
λής μου, παταγωδώς ιπτάμενα; μέ ά.πεθάρρυ- 
νον τελείως. 

— Αί περιστερά!, είπον, πάντοτε κακός 
οιωνός εϊνε καί νέα απελπισία διήλθε πρό τών 
οφθαλμών μου.

Καί δντως μετ’ όλίγον ό όδηγήσα; με άξιω 
ματικός ήλθε και μοί λέγει, ότι θά κοιμηθώ 
άκόμη μίαν νύκτα είς τάς φύλακας καί ότι 
τήν έπομένην θά μέ φέρουν έκ νέου ένταΰθα, ό
πως μ’ απελευθερώσουν.

— Άμ’ τό ένόησα, είπον κατ’έμαυτόν, αί 
δέ περιστεραί μοί τό έξεδήλωσαν ώσαύτως.

Συνεπώς μέ ώδήγησαν έκ νέου είς τάς είρ- 
κτάς τοϋ Ζαπτιέ,ζαθ’όδόν δέ παρεκάλεσα τόν 
φύλακα μου ν’ άγοράσω έν παζετον σιγαρέτα 
καί νά πίωμεν ένα καφέ είς τι παρακείμενον 
κηπάριον. Δέν μοί τό ήρνήθη καί τοΰτο μ’ηύ- 
χαρίστησε πολύ, διότι μεγάλως άνεκουφίσθη 
ή πάσχουσα καρδία μου

Εισερχόμενοι είς τήν φυλακήν, έγενόμην άν- 
τικείμενον συμπάθειας καί περιέργειας έκ μέ
ρους τών φυλάκων και τών ύποδίκων, άπορούν- 
των πώς μ’ έπανέφερον έκ νέου ένταΰθα έπϊ

τή διαβεβαιώσει όμως τοΰ φύλακος, ότι θ’ ά- 
πηλλασσόμην τήν έπιοΰσαν, ηύχαριστήθησαν 
πολύ, έγώ δέ πεοισσότερον.

Τήν νύκτα ταύτην διήλθον ευχαριστημένος 
καλοί δέ τινες ομογενείς ύπόδικοι μοί πάρε - 
χώοησαν καλήν θέσιν πλησίον των καί μέ πα- 
ρώτρυνον νά ησυχάσω έκεΐ, σχήμα τίζων προσ- 
κέφαλον διά τών υποδημάτων καί τοΰ παν
ταλονιού μου. Τούς ήκουσα καί άφοΰ διέταξα 
νά μάς φέρουν έκ τοΰ παντοπωλείου τρόφιμά 
τινα, έφαγον μέ όλίγην δρεξιν καί άφοΰ συνω- 
μιΰήσαμεν έπί αρκετόν, κατεκλίθημεν καί έ- 
κοιμήθην έντελώς ήσυχος ώς νά έκοιμωμην είς 
καλήν κλίνην. Ό νοΰς μου φαίνεται είχε πε
ρισσό τέραν ανάγκην άναπαύσεως ή τό σώμα 
μου καί δι’ αύτό ό ύπνος μου ύπήρξεν ήσυχος 
καί διαρκής.

Τήν επαύριον περί τό λυκαυγές γενική έξέ- 
γερσις τών φυλακισμένων άνεστάτωσε την ε
πικρατούσαν τε'ως ησυχίαν τής νυκτός καί πάν
τες έσπευδαν να καθαρισθώσι καί νά προμη- 
θευθώσι τά δέοντα.

Πρός τό έσπερας πάλιν καλούμαι ύπό τοΰ 
δεσμοφύλακος καί πάντες οί φυλακισμένοι ήρ- 
ξαντο μετά χαράς φωνάζοντες :

— ’Αντίο,Πρίντεζη, αντίο Πρίντεζη, πάει, 
ό Φραγκίσκος μάς φεύγει.

Άφοΰ τούς άπεχαιρέτησα καί είς τό φυλά 
κεϊον μοί παρέδωσαν τήν ράβδον μου διά τών 
αύτών διατυπώσεων, τή συνοδεία φύλακος, ώ- 
δηγήθην καί πάλιν είς τά είς τά παρά τή Α
γία Σοφία άνακριτικά γραφεία, όπου άνέμε
νον έν τινι σκοτεινώ δωματίω έπί δίωρον,οτε 
καί πάλιν περί λύχνων άφάς προσέρχονται δύο 
περιστεραί και καθηνται είς τάς κιγκλίδας τής 
ύψηλόθεν εύρισκομένης θυρίδα; τοΰ δωματίου.

— Κακός οιωνός, εϊπον πάλιν στενοχωρη
θείς καί δέν έπίστευσα, ότι καί τότε θ’άπη- 
λευθερούμην.

Καϊ δντως προσήλθε καί μέ παρέλαβεν έκ 
νέου ό φύλαζ, όστις μοί είπεν, οτι άνεχώρη- 
σεν ό αρμόδιος ύπάλληλος, παρελθούσης τής 
ώρας καί ότι και πάλιν θά έκοιμούμην είς τήν 
φυλακήν.

*Ωστε έκ νέου μέ μετεφκρον είς τό Ζα
πτιέ, δπου οί ύπόδικοι τήν φοράν ταύτην έξερ- 
ράγησαν είς ζωηρούς γέλωτας καί επευφημίας 
έκ χαράς, οτι μ’ έπανέβλεπον πλησίον των.

Είχα γίνει άντικείμενον περιεργείας.
Τήν επαύριον πάλιν περί τήν 5ην ώραν κα

λούμαι ύπό τοΰ δεσμοφύλακος καί τότε μ* 
άποχαιρετοΰν μ’ εύχήν νά μή έπανέλθω πλέον. 
Άλλ’ ούχ ούτως έδοξε τώ Διί. καθόσον πλη
θώρα φυλακισμένων ειχεν ομοίως όδηγηθή πρό, 
απαλλαγήν είς τά παρά τήν Αγίαν Σοφίαν 
γραφεία καί περί τήν 6ην ώραν τής εσπέρας 
μετάθλίψεως μοί άναγγέλουν, οτι δέν ύπήρ
χε πλέον ό άπαιτούμενος καιρός πρός άπαλ- 

λαγήν μου, κα' συνεπώς θά μέ έπανέφερον έκ 
νέου είς τό Ζαπτιέ. Κατήφεια δέ μέ είχε κατα
λάβει καί είδος απελπισίας, ότι δέν θά άπη- 
λευθερούμην τόσον συντόμως. Παρά προσδοκίαν 
όμως τήν έπιοΰσαν κατά τήν αύτήν έπίσης ώ
ραν καλοΰμαι έκ νέου καί ένώ έξηρχόμην τών 
φυλακών, ό φύλαξ μοί είπεν ότι ελπίζει αύτήν 
τήν φοράν νά μή έπανέλθω καί μοί ζητεί νά 
τω δωρήσω τήν ράβδον μου, ώς άνάμνησιν. Τώ 
τήν παρεχώρησα μετ’εύχαριστήσεως καί δντως 
τήν φοράν ταύτην προσήλθον είς τήν άνάκρισιν 
καί άφοΰ μέ άνέκρινον ομοίως, ώς τήν πρώτην 
φοράν, μοί έζήτησαν προσωπικήν έγγύησιν 
πρός άπελευθέρωσιν μου. Έδωκα ώς τοιαύτην 
τόν Διευθυντήν τοΰ ξενοδοχείου τής Μεγάλης 
Βρεττανίας τοΰ Πέραν, δπου συνήθως διέμενα 
καί φίλον μου κ. Δησθένην Χαλάν καί μετά 
διαφόρους διατυπώσειο καί αναμονής, ποΰ μέν 
είς εν γραφεΐον ποΰ δέ είς έτερον μέ μετέφε- 
ρον όμοΰ μετ’ άλλου τινός είς τήν άστυνομιαν 
τοΰ Γαλατά Σεράϊ έν ΙΙέραν, δπου καί μέ πα
ρέδωσαν, έκεϊθεν δέ μετ'όλίγον καί άφοΰ ήτοί- 
μασαν τ’ άπαιτούμενα έγγραφα, μέ ώδήγησαν 
είς τό Ξενοδοχεϊον μου, ένθα ό κ. Χαλάς ύπέ- 
γραψεν έγγραφόν τι όις εγγυητής καί ουτω με 
άφήκαν έλεύθερον.

Άλλά πολύ δικαίως καί εύλόγως. πάς τις 
θά έρωτήσ·/), πώς έπί τόσας ημέρας εις αθώος 
διατέλει είς τάς φύλακας τής Κωνσταντινου
πόλεως καί δή διαβάτης, χωρίς τό έν Κων- 
σταντινουπόλει προξενεΤον μας καί ή πρεσβεία 
νά έχουν ειδησιν καί πώς έγώ δέν ήδυνηθην 
νά ειδοποιήσω τούτους έγκαίρως. Ή άπορια 
αΰτη εϊνε ολω; δικαιότατη καί απαντώ έν τοΐς 
άκολούθοις.

Ή Τουρκική αρχή ήτον έν τώ δικαίφ της 
καί έσως έπραξεν έν τώ καθήκοντι της.

’Εν Τουρκία συμβαίνουν καθ’ έκάστην το- 
σαΰτα έκτρωπα καί έπικίνδυνα ώστε ή άστυ- 
νομία οφείλει νά θεωρή πάντα ξένον ύποπτον. 
Νομίζω ότι ή ίδ κή μας προξενική άρχή ώ- 
φειλε ή νά έχν) καθεκάστην άντιπρόσω-όν της 
είς τό Τελωνεϊον νά έπιβλέπτ) τούς εισερχομέ
νου; καί έξερχομένους ομογενείς μας καί συνε
πώς τοΰς συλλαμβαεομένους ή νά ζητήση 
παρά τής Τουρκικής αρχής νά είδοποιήται α
μέσως περί τών έκάστοτε συλλαμβανομένων 
προσώπων καί τών έπακολούθων υποψιών της. 
Ή Α. έζοχότης ό πρέσβυς ήμών μετά τρεις 
ημέρας είδοποιήθη· ούτος πχρήγγειλεν αμέ
σως'τόν Γενικόν ήμών πρόξενον κ. Φίλωνα νά 
ένεργήση τήν άποφυλάκισίν μου. Ο κ. Φίλων 
ένέτειλε τά δέοντα τώ πρώτω αύτοΰ διερμη- 
νεϊ. ούτος τω δευτέρω καί οΰτω καθεξής μέ
χρι; ότου άπεφυλακίσθην έξ ιδίων μου καί 
παρουσιάσθην παρ' αύτοϊς τοΰθ οπερ τοΐ; εφα- 
νη παράδοξον οτι έφυλακίσθην διά τοιοΰτο α
δικαιολόγητον ζήτημα.

Τό δέ σπουδαιότερον είνε ότι δέν κατωρθώ- 
θει έτι νά μοί έπιστραφώσι τά διάφορα έγγρα
φα, έπιστολαί καί τά χειρόγραφά μου άτινα 
μοί είχον άφαιρεθή·

Τήν έπομένην προσήλθον εί; τό ξενοδοχεϊον 
οί καλοί φίλοι καί συγγενείς κ. κ. Γεώργιος 
Δαπόλας, ’Ιάκωβος Λαγκάδης, Άντώτιος Ά- 
κύλας, Φρ. Ρενουάρδος, Ίωάν. Στεφάνου, Δ. 
Χαλάς, Ί. Τιτόπουλος, καί άλλοι όπως μέ ΐ- 
δωσι, συλληπηθώσι διά τά συμβάντα καί μά- 
θωσι τά καθέκαστα. Ό δέ κ. Γρυπάρης όμο- 
λογουμένως έπεδείξατο ενδιαφέρον καί ένήρ- 
γησε τά κατ’ αύτόν άλλά δυστυχώ; ώς προεϊ- 
πον ήτο αργά, καί είχον άποφυλακισθ·^.

Καί οΰτως έπέπρωτο νά ί'δω έκ τοΰ πλησίον 
τάς τουρκικά; φυλακάς καί δοκιμάσω προσω- 
πικώ; τάς πικρίας κκί στενοχώριας τών αίφνη- 
δίως καί άνελπίστως στεοουμένων τής ατομι
κής των έλευθερίας.Έδει δέ νά ύποστώ κκί πι
κρίας αδίκους καί στερήσει; άνηκούστ;ου; όπως 
μάθω τι αξίζει ή άνάκρισις πρός άνακάλυψιν 
ένοχου. Συνεπέρανα δέ έκ τούτου, ότι ή άτέ- 
λεια τής ανθρώπινης φύσεως είναι καί τόγε 
νΰν έχον παρά τήν καταπληκτικήν πρόοδον τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος είς τό ζενίθ τοΰ μηδέν!

Έν Κωνσταντινουπόλει είχον ανάγκην άνα- 
κουφίσεως, διασκεδάσεως καί αναψυχής καί 
δέν έλειψαν οί καλοί φίλοι νά μοί έπιδαψι- 
λευσωσι τάς μεγαλειτέρας καί προθυμοτέρα; 
των περιποιήσεις καί παροχάς. Ίδίφ οί κ.κ. 
Ίάκ. Λαγκάδης καθηγητής, καί Γ. Δαπόλας 
έμπορος μέ προσεκάλεσαν είς ώραΐα και πλού
σια συμπόσια είς λαμπράς τής Κωνσταντινου
πόλεως έξοχάς, ένθα διήλθομεν εύχαρίστους 
ήμέοας, οί κ. κ. Μιχ. Κουμάκη; καί Θεοδ. 
Κουρμούζης πράκτορες, ομοίως έπανειλημμέ- 
νως μοί παρέθεσαν γεύματα καί έπεριποιήθη- 
σαν έξαισίως, οΐ κ. κ. Άντ. Άκύλας καί 
Ίωάν. Περαντά πολλάκις μέ προσεκάλεσαν 
καί συνδίασκεδάσαμεν οΰτω δέ αί όδυνηραί 
έκ τής φυλακής έντυπώσεις ήλαττώθησαν ση- 
μαντικώς καί βαθμηδόν έλησμόνουν αύτάς.

Κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλαι προετοι- 
μασίαι έγίνοντο διά τήν έπικειμένην έορτήν 
τοΰ Σουλτάνου καί τήν ύποδοχήν τοΰ Πρίγκη- 
πος Νικολάου.
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Οί ξένοι μας.
— 'Ωραία πόλις. Τί ενιυχισμένοι όσοι είμ- 

ποροΰν νά ζονν είς τάς ’Αθήνας !
— Δέν ντρέπεσαι ; Ούτε ήσυχίαν, ούτε πεν

τάρα έχουν ποτέ τους εδώ.
— Τότε νά έλδωμε καί ήμεις, Νίκο μον. 

οπού είμεδα πάντοτε Ανήσυχοι καί πτωχοί !

— 'Ορίστε, Κυρία μου, σέ έφερα και είς 
τους ’Ολυμπιακούς αγώνας. Τώρα'τί νομίζεις 
θά ίδής έδώ;

— Άδιάφορον, πήγαινέ με είς ενα τουλά
χιστον Αγώνα καί έλα ευχαριστηθώ, νά ίδώ καί 
έγώ τί πράγμα είναι ;

— Οί άγώνες ; Νά, σαν αυτούς ποΰ αγωνί
ζομαι καί έγώ από τότε ποΰ σ' ίπήρα. (’τίνα- 
στενάζων) Χωρίς δμως βραβιϊον.

— (’Εκείνη). Αχάριστε !

Οί έπαρχιώται μας.
— Πολύ ωραία...Πολύ ώραΐα. ■ ..'Αμαξά, 

έτσι, δλο ίσια νά μάς πηγαίνης.
— Άμ μπορώ νά σάς πηγαίνω στραβά ; 

δπου έδώ δέν μάς Αφήνουν κανένα στραβό οί 
ξένοι ;

Είς τό σχολεϊον.
— Παιδί μου,\ δέν είπες λέξιν. Φαίνεται πώς 

δέν ήγγισες καθόλου τά βιβλία σου... Πώς;
— Μάλιστα,κύριεκαδηγητά. Δέν μάς είπατε 

χθες, δτι έχουν μικρόβια: . .

μα .
Λόγοι γυναικών,
— Τί σκέπτεσθε, αγαπητή κυρία, περί τής 

κυρίας X.;
— Ακούσατε. Είνε εξήκοντα έτών, άλλά 

φαίνεται μόλις είκοσι.Άν δέ τήν έρωτήσετε, Οά 
σας εΐπη, δτι είνε τεσσαράκοντα. 'Ενδύεται δ
μως ώς γυνή τριακοντούιης καί φέρεται ώς να 
ήτο είκοσι μόλις !

Ο κύριος Μ. άνέγνωσεν είς μίαν έφημερί- 
δα,δτι τά δικαστήρια τής Αυστραλίας κατεδίκα- 
σαν είς θάνατον ένα κατηγορούμενον, δστις συ- 
νεζεύχδη τεσσαράκοντα γυναίκας.

— Ώρισμένως Οά ηυχαριστήδη μέ τήν ά- 
πόφασιν αύτήν, είπε.

— Πώς τοΰτο; ήρώτησε τό ήμισύ του.
— Αιάβολε, σκέψου,οτι ή ζωή του Οά κατ 

έστη Αφότητος μέ σαράντα πεθερές.

Ο Σακούλες απεφασιοε να έπιζητήση έπι 
μόνως παρασημοφόρησιν. Παρουσιάζεται λοιπόν 
πρός τοϋτσ είς τόν 'Υπουργόν.

— Μά λυπούμαι πολύ, φίλε μου, τώ άπαν
τά ούτος. διότι μόνον τέσσαρας σταυρούς Οά 
διαδέσωμεν κατ’αύτάς.

— 'Α! κύριε υπουργέ, εμένα μοΰ χρειά
ζεται μόνον ένας.

— Μά γυναίκα, Οά ντυδής λοιπόν νά πηγαί- 
νωμεν; σιδηρόδρομος δά φύγη. ...

— “Ε! καί δέν βλέπεις. ■ . Μιά ώρα είνε 
τώρα πού άρχισα νά ντΰνωμαι.

Ιατρική καί πολιτική.
— Διατί ό Ιατρός κ.Β..έπαυσε τόν πόλεμον 

κατά τών Αλκοολικών ;
— Διότι έξετέδη βουλευτής καί ύπάρχει φό ■ 

βος. καθότι έλογάριασε τουλάχιστον 3,000 Αλ
κοολικούς ψηφοφόρους είς τήν επαρχίαν του.

Τί νά μην πιστεύετε.
— Τάς υποσχέσεις τών υποψηφίων βουλευ- 

τώ και δημάρχων.
— Τούς δρκους τών μικρών παιδιών καί 

τών ωραίων γυναικών.
— Τάς υποψίας τών πεθερικών.
— Τούς διπλώματος γενικώς.
— Τάς πομπώδεις συμβουλάς τών Ιατρών.
— Περί τών δικηγόρων. . . ούτε λόγος.

Είς τό δικαστήριον.
— Κατηγορείοδε, κύριε , δτι έπετάξατε ένα 

πιάτο είς τό πρόσωπον τής συζύγου σας καί τής 
έσπάσατε τήν μύτην.

— ’Επέταξα, κύριε πρόεδρε, τό πιάτο είς τό 
θυμό μου καί τής έσπασα τήν μύτη. Ναί. "Η
ταν άτυχη.

— Τί τιμωρία λοιπόν σοΰ πρέπει;
— Διαζύγιον ! ....
Καί ή σύζυγος έπεμβαίνουσα :
— “Οχι, κύριε πρόεδρε, μήτόν τιμωρήσετε/ 

Λεν τό ήθελε ί. .

Ό κ. Κ. ζητεί είς γάμον τήν πλουσιωτά- 
την δεσποσύνην Άθηναΐδα Π.

— ’Αλλά, φίλε μου, τώ παρατηρεί <5 πατήρ 
της, ή κόρη μου έχει προίκα έν έκατομμύριον, 
ένώ σύ δέν έχεις πεντάρα!

— Άληδώς, Απεκρίδη άμέσως ό νέος. "Α
μα δμως μοί δώσετε τήν κόρην σας,νομίζω δτι 
δά έχω.

Είς φιλάνθρωπος συνιστρ εις τινα υπουργόν 
ένα πένητα Απόμαχον.

— Σκεφθήτε, κύριε υπουργέ, δτι αυτός ύ άν
θρωπος δέν έχει τίποτε άλλο διά νά ζήση παρά 
μόνον τόν σταυρόν του. . . καί μάλιστα δέν εί- 
ξεύρω δν τόν έφαγε καί αύτόν.

Είς τό ξενοδοχεΐον.
— “Α! παιδί, αύτό τό ψάρι ήτο έκτακτο... 

Πολύ φρέσκο! Νά ίδοϋμαι δν Οά έχετε καί τήν 
άλλη Κυριακήν, δταν Οά επιστρέφω Από ένα 
ταξειδάκι. · .

— Μή σάς μέλλει, κύριε,δά σάς φυλάξω ένα 
κομμάτι από τό ίδιο !

ΐ
— Μαμά, γιατί κλείνουν τά μάτια τών Αν

θρώπων, δταν πεθαίνουν ;
— Μ..... Διά νά μή βλέπουν και τούς φο

βούνται.
— “Ωστε τά μάτια τών τυφλών τά Λφίνουν 

ανοικτά ;
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ΣΟΦΙΑ Ο.’ΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΤΑ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΑ
Δέ μανριβμένη θάλασσα οί φούσχομέκο χϋμα
Λίιά βάρκα έταξείδευε ή άμοιρη μονάχη 
Βορηας τήν έβαρί'.δερνε, αγέρια μανιασμένα.
Στό πέλαγος παράδερνε χωρίς ελπίδα ναχη
Καιροί τήν Ιδιρναν πολλοί, φουρεοΒνιυ' καί μιιυρΐλες 
Μαύρη τή βρήκε καταχνιά στό έρημο ταξεΐδι 
Κουπιά Air είχε, οΙΙτε πανί, έξάρτια,ον'τε κατάρτι 
'// απελπισία τήν πότιζε χολή, φαρμάκι, ξύδι
’Ολίγα τά ναυτόπουλα, τά μαΰρα διι τρυσμένα 
όρφανεμένα, έρημα χωρίς καραβοκύρη.
τόν θάνατον περίμεναν μΐ χέρια σταυρωμένα. 
ζερβιά κυττάζουν καί δεξιά τό μαΰρο πεινηγΰρι

Μι'ι μιά ελπίδα φτερωτή τής .ίευβεριΐίς φτερώνει 
τ’ αθάνατα ταοτόπονΛιι rile έρημης της βάρκας 
Αίν τά φοβίζει ό βορηας, εύ σκότος. ή μαυρίλα 
‘Α! ή ελεύθερη καρδία τό χέρι γιγαντώνει.
Τό ενα γίνεται πανί τό άλλο τό κατάρτι 
Τό τρίτο τό καλλίτερο τιμόνι καί κουπί 
Κρύβ' άπο ενα γίγαντα τό κάθε τη' έξάρτι 
φεγγοβολά ή λεβεντιά 'στο κάθ- me παιδί

Πέρασαν χρόνια δίσεκτα καί ευτυχή άκόμα 
Κ’ή βάρκα στό λιμάνι της μ' όνειροπόλον Βμμα 
θυμάται τής φουρτούνες της, τάγϊρια. τής άντάραις 
θυμάται σκότη, καταχνιές, καρδιόχτυπα, τρομάραις.

Γλυκογεέα γΐά τά παιδιά, τής δόξης της τ'αστέρια 
όποΰ τής κάψαν τά δεσμά μ’ ανδρειωμένα χέρια

.Ξάφνου, σπαρακτική φωνή τά πέλαγα ξεσχίζει 
Μάνα ! ■ · -πετάξου- ■ σφάζομαι - ■ · τό αίμα μου

[στραγγίζει 
Σταγόνα κάθε σου παιδιοΰ ποτάμι σχηματίζει 
Αίν μέ άχοΐς, βουβαίνεσαι. ’στά όνειρα πλανασαι 
Ταίς παλαιίς ταΐς δόξαις σου μάνα δέν ταΐς θυμάσαι ; 
Ποΰν τε γενναία άδέρφία μον ή άδιρφαίς, τό Σοΰλι. 
Ποΰν τά λείοι τάρια τής ξηρής ! ή βάρκες τοΰ Μιασύλη!

Τώρα μέ τόσα θωρηκτά, μέ σχίσεις, μέ φιλίαις 
ΜΙ συμπεθέραιςϊ,-δοξαις. μέ αύτοκρατορίαις 
ΊΙ λαμψις τους σέ τύφλωσε καί ’σταύρωσες τά χέρια 
Και μίσ’ ’στά νέα ξέχασες τά παλαιά λημέρια.

' ίκούω, δύσμοιρα παιδιά. τή λυπηρή φωνή σας 
Κ' αισθάνομαι κατάκαρδα τόν πόνο τής ψοχής σας. 
Ακούω χόρη μου γΛυΧειά. κλέος, Μακεδονία 

Πως σφάζεσαι άπό θεριά μέ τόση άπανθρωπία

’Λ.Ι.Ιά <5»’ν έχω πια φτερά λεβέντες νά πετάξω, 
Στήν ματ-ιμένη σου άγχα.ί’ά χόρη νάρθώ ν'άράξω 
'Απέθαναν οί ήρωες ποίΙ/αν φ.ιτίά στά στήόη 
//’ ανδρειωμένοι έχύθησαν μέσ' στοΰ έχθροΰ τά πλήθη 
’Απέθαναν, κ' ή λεβεντιά μαζί- μαντού; θαμένη 
Στή μαύρη γή γογγίζουνε κ’ ή δόξα ή πικραμένη 
Ψάλλει είς τά μνημούρια τους. Τά τέκνα μ’ίνα, ίνα 
Μάνα πανόργια ! αθάνατη ! τά 'ένδοξα παιδιά σου, 
Γιατί νά κοίττωνται στή γή μέ τό Εέκοσιένα ;
Πως τ’ άφησες καί έφυγαν μάνα άπό κοντά σου 
Αίν τ’άκανες αθάνατα μαζί· μέ τ’ βνομά σου .'

Σοφία Οίκονοιιίόον.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ο 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δΓ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπί τού έζωτερικού κατ’ 
εκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστηματι 
καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοΐς *Υπο- 
καταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 J/2 τοΐς εκατόν κατ’ έτος δια καταθ.
2
·</2
3
4

»

»

»

» 

» 

» 

»

»

»

»

»

6 μην. 
ετ. 
έτ. 
έτ. 
έτ.

1
2
4
5

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκ
θέσεων έκδίδονται κατ’έκλογήν τοΰ καταθέτου 
όνομαστικαί ή ανώνυμοι. (Έκ τοϋ γραφείου).

ΥΠ ΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Προμη&εντοΰ τών ειξκο/ιατικών τοϋ Αιγυπτια
κού ατρατοϋ.

Έν Κχίρω. Όόδς Μανσ'ώρ ΓΙασσϊ.
Κατασκευάζει παντός είδους καί άρίστης 

ποιότητος ύποδήματα μετά μοναδικής τέχνης 
και στερεότατος, άμιλλώμενα πρός τά καλεί- 
τερα εύρωπζίκά. Δοκιμάσατε νά πεισθήτε.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΗΣ1Σ

Περνοΰν πέλαγη σκοτεινά νϋκταις μαυροντυμένες 
Κρατοΰ·· τιμόνι και κουπί μ' άνδρει .μίτο χέρι 
Τρέχουν πηδούν στά κύματα καρδιές άνδρει ■•μέναις 
Κ' είπαν αέ λόγια μυστικά ·ΰπου ά Ηιός μας φέρει
Γαλάζιασεν ή θάλασσα. στρέψου τά χελιδόνια 
Στοές κήπους θά'λει ή μυρτιά στοάς κάμπους τό

I.V°Pr"P‘
ή πέρδικαις στής λαγκαδιαίς.ατούς κλάδους τά αηδόνια 
Κ’ ·ή βάρκα στέφει ίνδοξα τό ν.άθε π<ι.Ι.Ι>ιχάρι

Καί μέ τραγοΰδι λευτεριάς τά τέκνα της μοιρώνει 
Καί στ,} σημαία τηζ ψηλά παίζ’ΐ γλυκά τάγέρι 
7/ μάνα σας έλεύθερη, παιδιά, σάς καμαρώνει
Καί σας βλογάει άπ'τήν καρδιά μέ 'μμιιτ-μένο χέρι.

= Ή μεγάθυμος ψυχή δέν γνωρίζει μικρά 
πάθη.
= ΊΙ φιλαργυρία αύςάνει |*έ την ηλικίαν.
= Ή φιλίκ είνε συαπκθεικ δύο ψυχών.
= Άπό κακόν μ,όνον κακόν περιμενε.
= Δέν ύπάρχει φίλος, χωρίς ελάττωμα.
= Ή πρόξλεψις είνε μεγάλη ασφάλεια.
= ΊΙ φρόνησις είνε μητηρ της επιτυχίας.
= Δέν χάνει ποτέ κανείς ό,τι ποτέ δέν 

είχε.
= Ό θυμός έ'ευτελιζει τόν άνθρωπον.
= ΊΙ θάλασσα δέν αγοράζει ψάρια.
= Ό άκούων σοφούς, γίνεται σοφότερος.
== Ταχύ βάδισμα, ταχύς κόπος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΗ

Έν Κεονοταντινουπόλει

ΔΗΜΟΣΘ. ΧΑΛΑΣ Αιιυθυντής.
“Εζοχον ξενοδοχεϊον, εύρύχωρον, άνετον,κα

θαρόν, έπί τής μεγάλης όδοΰ τοΰ Πέραν, μετά 
λαμπρού εστιατορίου, μαγειρικής έκτάκτου.

Περιποίησις καί καθαριότης μοναδική.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ

ΕΝ ΚΑΤΡΩι

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΩ
Τά σιγαρέτα ταϋτα φημίζονται διά τήν 

ζρίστην αύτών ποιότητα καί κατασκευήν.
Έκτελεΐ πζσαν παραγγελίαν διά τό εσω

τερικόν καί έξωτερικόν ’Ακρίβεια καί τελειό- 
της. Δοκιμάσατε.

Ό κ. Ία,ιίννης Καραζήοης, έμπορος διαφό
ρων ρωσσικών καί ξένων οίνων καί πνευματο- 
δών ποτών, έν Όδησσω, φέρει είς γνώοιν τής 
πολυαρίθμου πελατείας του,οτι καταγινόμενας 
εις τήν διάδοσιν έκλεκτών καί άμεμπτων προϊ
όντων, πρωτίστως δέ ‘Ελληνικών, οίον διαφό
ρων οίνων καί τών έξαιρέτων Κονιάκ τοϋ κ. 
Άνδρ. Κα/ιπα, έπλούτησεν έσχάτως τό κατά
στημά του διά τής προσθήκης καί τών ‘Ελαί
ων τοΰ γνωστού έν Έλλάδι έλαιουργείου τών 
κκ. Δαμαλα καί Πλατή, άτινα διά τής ευ
άρεστου και άρωματώδους γεύσεώς των, τής 
γνησιότητας καί διαύγειας των, δεν λείπουσιν 
άπό τάς καλειτέοας τραπέζας, άντικαθιστών- 
τα τελείως πάντα τά εύρωπαϊκζ.

ΑΛ;\ Η ΛΟΓΡΑΦΙΑ «ΦΥΣΕΩΣ»

owmmTOMEioN “η προοαοζ,,
Β. ΒΑΚΑΛΗ

Έν Καίρω, οδός Όσέλι, άρ. 5.
Κατασκευάζονται διάφορα ηδύποτα καί οι

νοπνεύματα ές ζπ.στάξεως αρωματικών φυ
τών μή άναμεμιγμένων μετ’ άλλων τεχνητών 
αερίων καί ούσιών, άλλά μόνον δι’ αγνών φυ
σικών προϊόντων. Έκτελεΐται πιστώς πζσα 
παραγγελία. Τιμαι μέτριζι.

Λ’· I. Μ. Βερολίνου. Δελτάριόν έλήφθη. Έχει κα
λώς. Εύχαριστοϋμεν. Φύλλα 19 χαί ?0 πιστεύομεν 
ήδη έλάδκτε. — Ε .Μ. Κεσσάνην ’Επιστολή έλήφθη. 
Σα; ένεγράψαμεν άναμένομεν άπάντησιν. — Μ Κ. 
Acliniouri. ’Επιστολή έλήφθη, άλλά ίά έςακολου- 
9ώμεν αποστολήν, καθόσον ή άνάγνωσι; τών πνευ- 
ματιστικών επιφέρει θεραπείαν. — Φ Τ. Καρδίτσαν. 
’Επιστολή έλήφθη. Ταχ γράφομεν. —Ίό. Σ. Θεοδό
σιον. Δελτάριόν έλήφθη. "Εχει καλώς. Εύχαριστοΰ- 
μεν Φυλλάδια σας έστάλησαν μέχρι τοϋ 21ου τεύ
χους "Αν σϊς λείπουν εν τώ μεταξύ, γράψατε μας. 
— Μ. ά. Ρόδον. Δελτάριόν έλήφθη. Φύλλα έστάλησαν 
καί θά άποστέλλωνται θαθμηδδν τά έκδιδύμενα.Άνα
μένομεν συνδρομήν σας - Α.Κ.Κ. Κωνστάντσαν Δελ- 
τάριον έλήφθη Εχει καλώς, ώς γράφετε, μολονότι 
καί ταχυδρομικώ; τακτικώς. — Α δΐ Γ.'Αγγελόχαστρον 
Ί πιστόλή έλήφθη καί ώς γράφετε Οά άναμείνωμεν 
τδν Μάιον τήν αποστολήν τών όφειλομένων συνδρο
μών. - Γ. Π· Λίμνην. Λύσεις εφθασαν κατόπιν δη- 
μοσιεύσεως.- Γ Π. Όόησσόν’Επιστολή έλήφθη.Προ
σεχώς Οά σας στειλωμεν καί γυναικείας. —/.J Κων- 
πολιν ’Επιστολή καί βιβλιάρια καί χρήαατα έλή
φΟησαν μόλις προχθές Θά φροντίσωμεν δι’ οσα γρά
φετε.—Σ. Α'. Μανσούραν. Ά ναμένομεν νεωτέραν σας. 
Α. .1 Κάίγον Δέν σάς ειδομεν πρό άναχωρήσεως. 
Άναμένομεν ένταϋθα σχετικά —,1.1 Κάΐροτ.ΈφΟά- 
σαμεν αισίως μέ ώραίας αναμνήσεις.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
70. Μαγική εικιύν.

του κλεινοί? μας Βυζαντίου 
νά έξέλθη του μνημείου

1) Γράμμα
2) Μέλος του σώματος
3) Δοτική ερωτ- αντωνυμίας.
4) Σύνδεσμος
5) ’Αντωνυμία.

73. Γρίφος
Νοΰ σιγή 1 I σώμα τΐ ή γή ή

74. Φύρδην μίγδην
Αυοι — τισο — Μοτεσητηνι

Κ.

ΛΥΣΕΙΣ 19ου ΤΕΥΧΟΥΣ

60. "Αν-άρχή-Κώς.— 6!. Ό τέττιξ ε'νε ανυπόφο
ρος.— 62. Σπεύδε βραδέως. — 63. Ό λαγωδς είνε 

δειλός.
ΛΥΤΑΙ. Ό χ Σπϋρος Βάχας έξ ’Αθηνών 4, ό χ. 

Ιίωνσταντόπουλος ές ’Αθηνών 3, ή Δίς Ε. Δράκου <χ 
Πειραιώς 4, οχ. Δ. Γεωργιάδης έξ ’Αθηνών I χαί ό 
χ. Β. ’Αποστολής έκ Σύρου 2.

ΜΕΓΑ
"Ενας έδραπέτευσεν άπδ τήν φυλακήν. ΙΙοΰ είνε ; ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

71. Αίνιγμα 
"Ενα γράμμα έάν λάβης 
χαί πλησίον τούτου, λυ:α 
ένα σύνδεσμον άν βάλγς 
χαί κατόπιν άνθη λίγα. 
"Εθνος τι θά σχηματίσης 
φιλικόν χαί συγγενές επίσης.

72. Αίνιγμα
'Χν αινίγματα νά λύνης 

είνε φυσικόν σου δώρον 
κάμε λύτα μ’ εξαπίνης 

χά'ποιος τών αΰτοκρατόρων

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
κομμωτοΰ καϊ προμηΟευτοΰ τής -4.'} ηιηλότητος 

τον Κεδίβον και τής Α. Ύηιηλότητος 
τοΰ Αουκδς τοΰ Κοννώ.

Έν τή πλατεί? τοΰ Μενμέτ Άλή — ’Αλεξάνδρεια 
Λίγύπτου.

Είναι τδ μεγαλείτερον χαί αξιοπρεπέστερου 
κομμωτηρίου. ’Ακρίβεια, καθαριότης καί εύ- 
πρέπεια 'άμεμπτος. Κε ται εις τήν κεντρικω- 

τέραν θέσιν τής πόλεως καί έχει τήν μεγα- 
λειτέραν πελατείαν.

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 
non η

Σ· ΣΠΟΡΔΙΛΗ

'Οδός Πουόκινΰκάγια καχ 

ΠολυτΔέάκαγια έν Όδιισοώ 

άρχθ. 14.

Κεΐταχ είς τό κέντρον της πόλεως καχ παρά τόν λιμένα. Πληΰίον 
τών θεάτρων καί τών βουλεβάρτων. Τηλέφωνον καί φωτιΰμός ΰριάτος. 
Καθαρχότιις. τάξχς καί άκρχβεια άμεμπτος.

ΤΥΠΟ1Χ ΠΑΓΆΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ— ’Οδός Περιχλέυςο. Άριθ. <«.
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