
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

θαυμασία επιτυχία τής μεγάλης 
’Εθνικής εορτής των ’Ολυμπιακών 
αγώνων καί ή παραχθεΐσα έκ τού
των δίκαια έντύπωσι; έξεπληξε τόν 
κόσμον βλον, όστ.ς συζητεΤ τά αι- 
κυρίω; δέον ν’ άποδώσωμεν,τια, άτινα

«Εις την ίιίτοοιαν μας». 
«Καί εις την φνλΛν μας».

Ί1 Κριτική βεβαίως θά ευρτ) καί άλλα σημεία 
εκτός τών ανωτέρω, τά όποια καθιστώσι την 
διεθνή πανήγυριν έκπαγλον και ακτινοβολού
σαν. Διότι, ούτε τό ΙΙάλλευκον Παναθηναϊκόν 
Στάδιον υπάρχει οΰδαμοΟ, 
ούτε ό Ιερός Βράχο; τής 
Άκροπόλεως με τό ώοαιό- 
τερον εγκαλλώπισμα τής 
τέχνης,τόν Παρθενώνά του, 
ούτε ή χρυσή καί άπαστρά- 
πτουσα καί άε'ι γελώσα 
’Αττική φύσις, ούτε ό άλ
λος φυσικός διάκοσμος τού 
κλασικού *Αστεως.£

Άλλ’,ύπέρ ταϋτζ ή Κρι
τική θά σταματηση εις τά 

τής

καί ισχυρά εις σθένος καί πατριωτισμόν καί 
ενότητα, μεταδίδει την δύναμιν, τήν ηθικήν 
δυναμιν, τής όποια; τό μεγαλεΐον δεν είναι 
δυνατόν νά μήν έθάμβωσε καί κατέπληξε τούς 
προσφιλείς καί τετιμημένους ξένους, οίτινες συ
νέρευσαν έν Άθήναις κατά τά; ωραίας ταύτας 
ημέρας.

’Αγώνες έπιδείξεως του αθλητισμού καί τής 
σωματική; ρώμης δύνανται νά τελεσθώσιν ά- 
πανταχοΰ τής ύφηλίου Διότι πανταχοϋ ό α
θλητισμό; καί ή γυμναστική σήμερον έχει κα
τακτήσει τούς λαούς καί θεωρείται δικαίως, 
ώ; ή εύγενεστέρα των ανθρωπίνων εξάρσεων.

Άλλ’ ’Ολυμπιακοί αγώνες πλαισιούμενοι 
από τό εκτάκτου κάλλους πλαίσιον τής ‘Ελ
ληνικής ιστορίας, τού γίγαντο; εί; ηθικήν δύ- 
ναμιν ‘Ελληνισμού και του περικαλλούς Ά-
στεως, δέν είναι δυνατόν νά γίνωσιν ούδαμόσε. 

i'll-!_____ ' ’

TtjtT) θά σταματηση εί 
σημεία τής ιστορία; 
Εύγενοΰς ’Ελληνικής φυ
λής. Ή ιστορία δίδει 
δόξαν, τήν ϊοστέφζνον καί 
ζφθαρτον δόξαν,ή όποια έ- 
ζέρ/ετζι, ώ; χρυσή νεφελη 
έκ των έκλκμπρων σελί
δων της.

Καί ή φυλή, ή μεγάλη

την

*0 Βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος

Διότι έλλείπουσι τά έ- 
ζωραϊστικά φυσικά στοι
χεία. ‘Ελλείπει τό χρυ- 
σοΰν έμβλημα καί ή λάμ- 
πουσα αίγλη.

Διά τούτο είνε κεκλη- 
ρωμένη ή Ελλά; διά την 
τοιαυτην πανήγυριν. Και 
άν δενλείψωσιν οί εμπνευ
σμένοι, άναμφιβόλως οί ’Ο
λυμπιακοί αγώνες, προϊόν- 
τω; του χρόνου και προα- 
γομένης τής χώρα; εις πο
λιτισμόν, πολιτισμόν ηθι
κόν, πνευματικόν καί οι
κονομικόν, είναι ποοωοι- 
σμένοι νά κατακτήσωσι 
την αγάπην καί τήν λα · 
τρείαν όλου τού κόσμου, 
εί; θρίαμβον τής ιστορία; 
καί τής ιστορικής φυλής
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Ό άνεγείρας τό Στάδιον Γ. Άβέρωφ 

μας, δύο παμμεγίστων παραγόντων τοϋ κλέους 
τής 'Ελλάδος καί τοϋ ’Εθνικού μας μέλλοντος.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
"Ογδοον θαύμα τοϋ κόσμου, άπεκάλεσε τό 

Στάδιον, θκυμάζων τό μέγα μαρμάρινου έργον 
ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας, όπως μέγα θαϋμα 
διά τόν πολιτισμόν θεωρείται ή συγκέντρωσις 
τοϋ άθλητισμοϋ παρά τόν Άρδηττόν.

Ότε πρό δεκαετίας έγένοντο έν Άθήναις 
οί επίσημοι ’Ολυμπιακοί άγώνες, τό δέ Στά
διον τότε ήτον ημιτελές καί έχρησιμοποιηθη- 
σαν λευκόχρωμα ξύλινα καθίσματα, ώς μαρ
μάρινα, διά τό ομοιόμορφον τούτων καί τότε 
άπεδείχθη, δτι ή νέα 'Ελλάς δύναται έν τοϊς 
άγώσι νά καταλάβιρ τήν έμπρέπουσαν αύτή 
θέσιν μεταξύ τών εύγενεστέρων μελών τής παγ
κοσμίου οικογένειας τών Κρατών. Ζήτημα δ
μως τότε έθεωρήθη, έάν έπρεπεν οί κατά τε
τραετίαν ’Ολυμπιακοί άγώνες νά έτελοΰντο 
μόνον έν Άθήναι; καί έάν ή τιμή αΰτη έ'πρεπε 

ν’ άνήκγ άποκλειστικώς είς τήν πόλιν τοΰ Πε- 
ρικλέους καί τήν κοιτίδα τών άρχαίων μνη
μείων. Καί ενεκα τοϋ λόγου τούτου έπη- 
κολούθησαν οί άγώνες τών Παοισίων καί οί τής 
’Αμερικής.

Οί άγώνες δμως ούτοι καί έν τή Γαλλική 
πρωτευούσγ καί έν τή πρωτευούστ) τοϋ Νέου 
Κόσμου άπέδειξαν διά τής άποτυχίας των, ότι 
ού μόνον έν καί μόνον Στάδιον, τό ’Αθηναϊκόν 
ύπάρχει έν τώ κόσμω, άλλά καί μία καί μόνη 
πόλις καί είς καί μόνος λαός, ό Ελληνικός 
καί αί Άθήναι, δύνανται νά προκαλέσωσι τήν 
χιλιάδα τών άθλητών καί τάς μυριάδας τών 
επισκεπτών είς τούς άγώνας τής ρώμης, τής 
δεξιότητος καί τοΰ σωματικοϋ κάλλους.

Μόνον αί Άθήναι δύνανται νά έπιδείξωσι τοι
ούτου άθλητισμοΰ πάλλευκον κέντρον. Ό 'Ελ
ληνικός λαός δέ διά τής φιλοξενίας του, τών 
αισθημάτων του, τής εύγενείας του, τής άρ
χαίας εύκλειας του, ή Ελλά; διά τοϋ ούρα- 
νοΰ της, τής ιστορίας της, τής αίγλη; τοΰ δνό 
ματός της δύναται νά προσελκύσρ, νά ένθου · 
σιάση, νά περιβάλγ διά τής ίδανικότητο; τήν 
νέαν ταύτην κοινήν πανήγυριν πάντων τών ύ- 
ψουμένων πέραν τής πρακτικότητος καί τών 
έφιεμένων τοϋ ίδανικοϋ.

Οΰτω λοιπόν τό Στάδιον καθίσταται καί 
πάλιν τό κέντρον τοΰ πολιτισμοϋ καί συγκεν
τρώνει τόν κόσμον δλον έκεϊνον, οστις τά φώτα 
καί τήν δόξαν ήντλησεν άπό τήν άοχαίαν 
Ελλάδα.

Π...

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ύπό ούρανόν σκεπασμένον άπό ελαφρά νέφη 
ύπό τά; πνοά; δροσερές αύ'ρας, ήρχισε τό έ
ξαίσιον καί μοναδικόν θέαμα, τό όποιον έξετυ- 
λίχθη έσχάτως είς τό Στάδιον.

Όλίγον μετά τήν μεσημβρίαν ό λαός συνέρ- 
ρεεν άπό τής όδοϋ Φιλελλήνων, τή; λεωφόρου 
Όλγας, διά τής παριλισσίας όδοΰ καί τής ό
δοΰ Ήρώδου τοϋ 'Αττικού.

Τά τράμ ήσα- κατάφορτα έκ κόσμου μέχρις 
άσφυξίας, άμαξαι δέ πολλαί γοργώς καλπά- 
ζουσαι κατέφθανον πανταχόθεν.

Μακραί γραμμαί ομοίως πεζών βαίνουν έξ 
δλων τών ανωτέρω σημείων.

Όλαι αί μορφαί καί δλαι αί ένδυμασίαι 
πολυμόρφως παρουσιάζονται.Διακρίνονται κατά 
πολυπληθείς ομάδας καί οί έκ τής υποδούλου 
‘Ελλάδος ομογενείς.

Πρό τής εισόδου τοΰ Σταδίου ή ιδέα άκρας 
τάξεως είνε καταφανής.Πεζοί, πυροβοληταί καί 
εϋζωνοι φρουρούν. ’Επίσης εις τάς εισόδους, ή 
έξέλεγξις τών εισιτηρίων γίνεται κανονική.

Η ΠΡΩΤΗ ΟΨΙΣ ΤΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ

"Ηδη άπό τή; I ης μ. μ. ή 
λευκή μαρμάρινη καί άπειρο- 
μεγέθη; κυκλοτερή; έκτασι; 
τοΰ Σταδίου διαποικίλλεται 
άπό μελανά σημεία, τά ό · 
ποια αποτελούν οΐ πρώτοι 
σπεύσαντε; νά καταλαβουν 
τάς θέσεις των, ιδίως είς τό 
άνω διάζ ωμα,δπου τά; πρώ
τα; υψηλά; βαθμίδα; κατέ 
χουν εϊς μίαν γραμμήν στρα - 
τιώται τής ένταΰθα φρουρά; 
έξ όλων γενικώς τών σωμά
των. ΊΙ γραμμή αΰτη δίδει 
ζωγραφικωτάτην δψιζ εις ό'λον 
τό θέαμα.

Άπό τής ώρα; έκείνης ή 
είσοδος τών θεατών έγένετο 
συνεχής καί έν μεγάλω άρι- 
θιζώ βαθμηδόν αί κερκίδες 
καταλαμβάνονται έξ ολοκλή
ρου.

Τό θέαμα είνε έξοχον μέ 
τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων. 
Οί φύλακες τοΰ Σταδίου με 
τάς έρυθράς των στολά;, οί 
αξιωματικοί έν πρώτν) στολή 
μέ τά λοφία των καί τάς χρυ - 
σάς έπωμίδας. αί πολύχρωμοι 
άμφιέσει; τών κυριών, οί ξέ
νοι αξιωματικοί, ό πλούτος 
ζωηρών χρωμάτων δίδουν είς 
τήν συρροήν ταύτην πανη 
γυρικήν δψιν.

ΒΡΟΧΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Περί τήν τρίτην ώραν στα

γόνες βροχή; ήρχισαν κατα- 
πίπτουσαι. Ό κόσμος ανη
συχεί. Αί όμβρέλλαι άνοίγον- 
ται. Φωναί αγωνία; άκούον- 
ται, άλλ’ ούδείς φαίνεται 
διατεθειμένος νά έγκαταλεί- 
ψη τήν θέσιν του.

Μετά τινα λεπτά τά σύννεφα 
καί ό ουρανός άναλαμβάνει τήν συνήθη του δ- 
ψιν. Κρκυγαί δέ άνακουφίσεως άκούονται.

Άλλά μετ’ όλίγον καί πάλιν βρέχει. Αύτήν 
τήν φοράν ή βροχή φαίνεται ραγδαία. Άλλ’ 
ούδείς καί πάλιν μετακινείται έκ τής θέσεώς 

Ό

διαλύονται

του.
Τό θέαμα τού Σταδίου μέ τάς ανοικτάς όμ- 

βρέλλας*είνε έξαίσιον. Θερινά άλεξήλια καί 
χειμερινά! όμβρέλλαι απλώνουν τά στρογγυλά 
πολύχρωμα σχήματά των ύπέρ τάς κεφαλάς 
τών θεατών, οί όποιοι χάνονται υποκάτω.

"Ελλην διάκοόόλος Ν. Γεωργαντάς.
Καί αίφνιδίως ή σκιαγραφία μεταβάλλεται 

καί πάλιν. Τά απειλητικά νέφη καί πάλιν παρ
έρχονται καί μένει τεφρός, ακίνδυνος πλέον ού- 
ρανός μέ έλαφρά συννεφάδια ατινα αποκρύπτουν 
τόν ήλιον.

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

’Ενώ αί μουσικαί έχουν ήδη παραταχθή 
εις τόν στϊβον τοΰ Σταδίου, άλλοι χαρμόσυνοι 
ήχοι ένθουσιώδους έμβατητηρίου άκούονται.

Εινε οί Μακεδόνες μουσικοί, οί όποιοι εισέρ
χονται προηγουμένης αύτών κυανολεύκου λα
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βάρου. Παταγώδη χειροκροτήματα καϊ ένθου- 
σιαστικαϊ έπευφημίαι άντηχοΒν.

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Ήδη παρά τήν είσοδον τοΰ Σταδίου παρα- 
τηρεϊται ζωηρά κίνησις. Σάλπιγγες αντηχούν. 
Εϊνε ή βασιλική συνοδεία, ή οποία άφικνεϊται. 
Ή επιτροπή σπεύδει νά ύποδεχθή τούς βασι
λείς καί ακούονται ό αγγλικός καί ελληνικός υ · 
μνος.Καϊ μετ’όλίγον αναφαίνονται έπϊ τοΰ στί
βου ύπό τάς επευφημίας καί τά χειροκροτή
ματα τών θεατών, ό Βασιλεύς Γεώργιος, έν 
στολν! ελληνος ναυάρχου εχων δεξιή τήν Βα
σίλισσαν τής ’Αγγλίας, πενθηφορούσαν, εϊτα 
ό Βασιλεύς Έδουάρδος έν στολάίΈλληνος ναυ
άρχου μέ λευκήν περισκελίδα καί λευκά υπο
δήματα, οδηγών τήν Βασίλισσαν Όλγαν, φο
ρούσαν μέλαιναν έσθήτα, βαρέως πένθους. Έ- 
πονται εϊτα ό πρίγκηψ καί ή πριγκήπισσα τής 
Ούαλλίας, ό Ρώσσος Μέγας Δούξ Βόρις, ό Διά
δοχος, ό ΙΙρίγκηψ Γεώργιος, αί πριγκήπισαι 
καί οί λοιποί βασιλόπαιδες.

Όταν ή βασιλική συνοδεία έπλησίασε πρός 
τούς ήγενονικούς θώκους καί οί Βασιλείς άνήλ- 
θον όλοι οί ο'πισθεν καθήμ.ενοι “Αγγλοι αξιω
ματικοί ήγέρθησαν καί έχαιρέτισαν στρατιω
τικές. Ή τιμητική αυτή ύποδοχή, τής οποίας 
συμμετεϊχεν ολόκληρος ό Λαός εύλαβώς έγερ- 
θείς νά χαιρετίση καί έπευφημήση τούς Βασι
λείς, ήτον έξοχος.

Ήδη αί περί τούς Βασιλείς κερκίδες πεοι- 
ελάμβανον όλους τούς έπισήμους. ’Αριστερό
θεν τό διπλωματικόν σώμα προεξάρχοντος τοϋ 
πρεσβευτοΰ τής Τουρκίας Ριφαάτ μπέη, δεξι - 
όθεν οί υπουργοί μετά τών κυριών των.

Όταν οί Βασιλείς κατέλαβον τάς θέσεις των 
ύμνοναί μουσικαί ήνωμέναι έπαικνισζν τόν 

τοΰ Σαμάρα.

Ο^ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Τό κείμενον τοΰ άνακρουσθέντος υμνου 
Σαμάρα έχει ώς έξής:
Άρχαϊον πνεϋμα αθάνατον, αγνέ πατέρα 
τοϋ ωραίου, τοϋ μεγάλου καί τ' αληθινού, 
κατέβα, φανερώσου χΓ ά'στραψ’ έδώ πέρα 
στή δόξα τής δικής σου γής και τοϋ ούρανοΰ.

Στό δρόμο καί στό πάλαιμα καϊ στδ λιθάρι 
’στών εύγενών αγώνων λάμψε τήν όραή, 

Χα! *** Τ /^“Ραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
και σιδερένιο πλάσε χΓ άξιο τό κορμί.

Κάμποι, βουνά και πέλαγχ φέγγουν μαζύ σου 
’σάν ένας λευκοπδρφυρος μέγας ναός, 
καί τρέχει στόν ναόν έδώ προσκυνητής σου, 
αρχαϊον πνεϋμα αθάνατον, κάθε λαό; !

Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Μετά τούτον τό σύνθημα έδόθη καί ή παρέ- 
λασις τών αθλητών ή'ρχισεν.

του

Προηγούντο αί μουσικαί τής Λευκάδος καϊ 
τής Μουσικής 'Εταιρείας. Εΐποντο δέ αί ομά
δες τών αθλητών θαυμασίως καϊ ζωηρώς βαδί- 
ζουσαι καί παρελαύνουσαι μέ τάς σημαίας των.

Πρώτη ήρχετο ή όμάς τών 'Ελλήνων αθλη
τών ή καϊ πολυπληθέστερα. "Επειτα παρη- 
λασαν οί Σουηδοί, έχοντες έπϊ κεφαλής τούς 
αξιωματικούς των καί τήν σημαίαν των, καϊ 
μετ’ αύτούς αί Δανϊδες νεάνιδες μέ λεύκάς αμ
φιέσεις καί ή όμάς τών Νορβηγών αθλητών, 
άπαντες εύσταλεϊς καί νεανίαι με λεύκάς λεπ- 
τάς φλανέλλας καϊ ψιαθίνονς πίλους ανεστραμ
μένους, ειτα οΐ ’Ιταλοί με κοντάς μελανάς ω
σαύτως περικνημίδας καί μαύρους προσκλί-

Ό ’Αμερικανός διόκοΰόλος Σέριδαν.

νοντας σκούφους, χαρακτηριστικοί έν τω βη
ματισμέ των καϊ μέ τάς αμφιέσεις των καϊ 
μετ’ αύτούς αί άλλαι ομάδες, τών Γερμανών, 
Γάλλων καί Άγγλων καί κλείοντες τήν παρέ- 
λασιν προσήλθον οί λοιποί Έλληνες άθληταϊ, 
εχοντες έπι κεφαλής ρωμαλέους καί παραστα
τικούς Κοήτας, οί όποιοι προκαλοΰν παοελαύ- 
νοντες ένθουσιώδες ζητωκραυγής.

Μεθ’ ο συναθροίζονται πάντες έντός τοϋ στί
βου εις πολλαπλούς στοίχους καταλαμβάνον- 
τες εύρυν χώρον.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Ό Διάδοχος τότε προβαίνει πρός τό άκοον 

τοϋ στίβου καί απαγγέλλει δΓ ευκρινούς φωνής 
τήν εξής προσφώνησιν:

Βαόιλεϋ,

Ή ’Επιτροπή Γις προΐσταμαι, πειθόμένη είς 
τόν Νόμον τόν έπιόάλλοντα είς Λμας τήν πα
ρασκευήν τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, ουνε 
κάλεόεν έν τώ Σταδίω τούτφ, οπερ άποκατέ- 
στηιίεν είς τό Αρχαϊον κάλλος όιλογενές τέκνον

Ό νικητής άριίεως άμφιόφαίρον Τόφαλος.

πολλής εύλυγισίαιτής Ελληνικής πατρϊδος, άπαντα τά "Εθνη 
δοα Οεήμόν προόδου καί κόσμημα τοϋ πολιτι
σμού αύτών έθεώρησαν τήν γυμναστικήν καί 
τόν Αθλητισμόν.

Εύγνώηονες δέ βλέπομεν «ίτεφομένους σή
μερον τούς ήμετέρους μόχθους διά τής παρου
σίας τοϋ διεθνούς Αγήματος δπερ πορετάχθη 
πρό τής Ύμετέρας Μεμαλειότητος καί τοΰ 
"Ανακτος τοΰ κραταιοΰ ήνωμένου βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας.

ΊΙ Ελλάς Ανοίγει τάς αγκόλας της, όπως 
ύποδεχθμ τής οριστείς τής φυσικής Αγωγής 
τούς προότρέξαντας έκ πόσης γωνίας τοΰ 
πεπολιτιόμένου κόσμου.

Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον ευρύνεται ταύτας 
τάς ήμέρας είς Στάδιον παγκόσμιον, δπου Λ 
νίκη θά σκορπίσμ τάς δάφνας της έπί τάς κε
φαλής τών λογάδων τών ’Εθνών.

’Αλλ’ είς οίανδήποτε πατρίδα καί άν κομί- 
σωόι τό έπαθλον τής δικαΐας αύτών νίκης οί 
στεφηφόροι, έλπίζομεν νά μή ληόμονήόωόιν, 
δτι έότέφαμεν τούς κροτάφους αύτών, μέ κό
τινον τής ’Ολυμπίας βλαότήσαντα παρά τάς 
δχθας τοΰ ’Αλφειού. Άς μή ληόμονιίσωμεν, 
ότι έπευφήμιισαν αύτούς ώς Όλυμπιονίκας 
έπί τοΰ ίεροΰ έδάφους τών ’Αθηνών οί έγγονοι 
τών άρχαίων 'Ελλήνων, άναγνωρίζοντες Αδελ
φούς ’έ'κείνους, οϋς διέθρεφε πρός νίκας ή Α
θλητική, τής 'Ελλάδος Λ εύγενής θυγάτηρ. 
’Απερχόμενοι δ’ έντεΰθεν νικηταί άς θεωρώόιν 

έαυτούς άλλους ’Αθηναίους, άφ’ 
ού ήξιώθησαν τών ΆΟήνηθεν ά
θλων.

Ύπό τοιούτους οιωνούς έχω, 
Μεγαλειότατε, τήν τιμήν νά πα- 
ρακαλέσω τήν Ύμετέραν Μεγα
λειότητα, δπως εύδοκήάη νά κη- 
ρύξμ τήν έναρξιν τών ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων τοϋ 1906.

Ό Βασιλεύς έγερθείς τής θέ- 
σεώς του, έπροχώρησε πρός τήν 
Βασιλικήν εξέδραν καί είπε δι’ 
έντονου φωνής:

— Κηρύσσω τήν έ’ναρξιν τών 
’Αγώνων.

Η ΕΛΝΗΝΙΚΗ ΟΜΑΣ

Ύπό τούς ήχους τής μουσι
κής καϊ τά χειροκροτήματα τοΰ 
πλήθους εμφανίζεται ή ελληνική 
όμάς τοΰ Πανελληνίου γυμνα
στικού Συλλόγου.

Οί άθληταϊ εινε όιραϊοι καϊ εύ
σταλεϊς φέρουν λευκήν περιβολήν 
μέ κυανήν ζώνην, έπϊ δέ τοΰ 
στήθους κεντημένην εικόνα δι- 
σκοβόλου.

Έκτελοΰν αρμόνικάς κινήσεις 
σουηδικής γυμναστικής, αί ό- 
ποϊαι προκαλοΰν τήν έκτίμησιν 
τών θεατών κα'ι θεωρούνται έπι- 
τυχεΐς. Εϊτα βαδίζουν πρός τά 
όργανα τής σουηδικής γυμνα
στικής καϊ εκγυμνάζονται μετά 

' :ς καϊ κανονικότητας.
Οί θεαταί έπευφημοΰν αύτούς ζωηρώς.

ΑΙ ΔΑΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΙ

Όταν οί Έλληνες άθληταϊ άπεχώρησαν ε
πευφημούμενοι. προσήλθον αι Δανιδες άθλη- 
τριαι, δεκατέσσαρες έν δλω, προηγουμένου 
πελωρίου Δανοΰ άθλητού φέροντος τήν Δανι
κήν σημαίαν μέ πένθιμον κρέπι, εϊς ένδειξιν 
τοΰ εθνικού πένθους τής Δανίας έπί τω θανάτω 
τοΰ Βασιλέως Χριστιανού. Τάςξα.νθάς καί εύ
σταλεϊς Δανίδας νεάνιδας, τών οποίων ή έμφά- 
νησις γίνεται δεκτή μέ ένθουσιώδεις ζητωκραυ
γής, όδηγεϊ ή καθηγήτρια αύτών υψηλού ανα
στήματος κυρία, αληθής ’Αμαζων.

Πρό τών Βασιλέων ό σημαιοφόρος καταβι- 
βάζει τήν σημαίαν είς ένδειξιν χαιρετισμού. 
Ή στιγμή εϊνε συγκινητική μέ τήν πένθιμον 
σημαίαν. Τό πλήθος βλέπει πρός τόν Βασιλέα 
διά τόν όποιον τό θέαμα τοΰτο θα ήτο βαθέως 
θλιβερόν.

Όμοια συγκίνησις κατέλαβε τήν Βασίλισ
σαν, ή οποία πρό τής πένθιμου σημαίας έγεί- 
οεται καϊ εύλαβώς υποκλίνεται.

ΊΙ καθηγήτρια τών Δανίδων αθλητριών δι- 
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Set τό σύνθημα τοΰ συναγερμού χχί τοϋ χαι
ρετισμού. Αί δέ νεάνιδες διά γοργής κινήσεως 
παρατάσσονται κα'ι χαριέντως υποκλίνονται.

Μεθ* ό ύπό τά ζωηρά και έντονα προστάγ
ματα τής άμαζόνος έκείνης, αρχίζουν τάς α
σκήσεις αύτών, κινούσα*. τάς ώραίας κεφαλάς 
των, τάς χεϊρας, τόν χυτόν κορμόν τάς άδρας 
κνήμας κα'ι τούς μικκύλους πόδας έπιχαρίτως 
άγαλματώδεις, καλλιτεχικάς κινήσεις έναρμο- 
νίζουσαι.

Εϊνε εύγενής, πλήρης χάριτος καί άραονίας 

Ό νικητής τοϋ Μαραθωνεΐου δρόμου Καναδός Μ. Σαϊριγγ.

Ό Εδουάρδος καπνίζει διαρκώς ποϋρα άνά- 
πτων αύτά μέ ίσκαν, προσφέρει δέ’καί είς τόν 
Βασιλέα μας.

Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΟΜΑΣ
Μετά τάς Δανίδας εμφανίζεται ή Σουηδική 

όμάς μέ τούς άλκίμους ξανθούς ανδρας καί έφη
βους, ή πολυπληθεστέρα όλων. ’Οδηγεί αύτήν 
Σουηδός αξιωματικός έν στολή.

Ή όμάς προκαλεϊ τόν γενικόν θαυμασμόν. 
Προχωρεί μέ βήμα κανονικώτατον.

Φέρουν δλοι φανέλλας κρέμ κα'ι κασκέττα 
μέ κυανήν ταινίαν.

Γυμνάζονται καθ’ ομάδας, χειροκροτούμενοι 
διαρκώς ύπό τοΰ κυριολεκτικώς ένθουσιώντος 
πλήθους καί άρχονται κατόπιν γυμναζόμενοι 
χωριστά εΐς τούς κρίκους, τό τραπέζιον, τά 
δίζυγα καί τά μονόζυγα.

η έντύπωσις την οποίαν παρεχει το θέαμα αυ 
τό, ό δέ ένθ .υσιασμός τοΰ κοινού μέγας καί 
ακράτητος έκδηλούμενος διά ζητωκραυγών καί 
χειροκροτημάτων.

Νέον πρόσταγμα τούς διασπείρει τροχάδην 
πρός τά δργανα τής σουηδικής γυμναστικής, 
πρός τάς αιώρας, τούς κρίκους, τά μονόζυγα 
καί τά δίζυγα.

Εινε έκπληκτική ή εύλυγισία καί ή δύναμις 
τών γυμνασμάτων,τά όποια έκτελοϋν αί περι
καλλείς ξανθαί νεάνιδες, τάς όποίας θά έφθό - 
νουν τήν στιγμήν έκείνην πολλοί έφηβοι άθλη 
ταϊ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΘΕΩΜΕΝΟΙ

Άδιάπτωτον ύπήρξε τό ένδιαφέρον τών υ
ψηλών θεατών άπό τής ένζρξεως τών γυμνα

σμάτων. Ό Έδουάρδος και ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος παρακολουθούν μετά έντεταμένης προσο
χής καί πολλάκις φαίνονται χειροκροτοΰντες.

Κάθηνται οί δύο Βασιλείς παραπλεύρως, δε
ξιά τοΰ Βασιλέως μας ή Βασίλισσα ’Αλεξάν
δρα και αριστερά τοΰ Έδουάρδου ή Βασίλισσα 
Όλγα καί παρ’ αύτήν ό πρίγκηψ τής Ούαλ- 
λίας καί παραπλεύρως'πάλιν καί έκατερωθεν 
παρά τήν Βασίλισσαν ό Ρώσσος Μέγας Δουξ 
Βόρις καί οί Έλληνες βασιλόπαιδες καί αί 
ποιγκήπισσαι.

Η'^ΣΟΥΗΔΙΚΗ

Κατόπιν γυμνάζονται καί είς τό ιππικόν έ- 
φαλτήριον.. . μέ πολλά κωμικά έπεισόδια.

— Εύγε, ακούεται διαρκώς άπό δλην έκει- 
νην τήν μυρμηκιάν τοΰ κόσμου.

Μετά τινα είσέτι θαυμάσια γυμνάσματα, η 
όυ.άς τών Σουηδών διερχομένη καί χαιοετώσα 
τους Βασιλείς, αποχωρεί, προσέρχεται δέ

Η ΟΜΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΩΝ
Ούτοι φέρουν λευκόν πανταλόνιον, έρυθραν 

ζώνην καί κρέμ φανέλλαν, έπϊ τής όποίας εινε 
κεντημένη ή Δανική σημαία.

Προχωρούν καί αύτοϊ μέ βήμα εύρυθμότατον 
ύτό τούς ήχους τής μουσικής τής φρουράς καϊ ε ■ 
κτελοΰν τά γυμνάσματά των χειροκροτούμενοι 
διαοκώς. Κατόπιν καί αύτοϊ γυμνάζονται έπί 
τών γυμναστικών οργάνων χωριστά.

Μερικά γυμνάσματα εϊνε κινδυνωδέστατα 
καί εγείρουν τόν γενικόν θαυμασμόν.

Έκτελοϋν δλοι έπί τών μονόζυγων το επι
κίνδυνον γιγανταιώρημα κανονικώτατα.

Ξανθοί δλοι καί ζωηροί φαίνονται ακούρα
στοι.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΑΣ

Μετά τούς Δανούς εμφανίζεται ή Γερμανι
κή όμάς.

Μέ τό Γερμανικόν φλέγμά των αρχίζουν έκ- 
τελοΰντες τάς ασκήσεις των καθ' ομάδα, μή 
δεικνύοντες κάν, δτι προσέχουν είς τάς ζητω- 
κραυγάς καί τά χειροκροτήματα.

Φορούν λευκά κοντά παντελόνια καί μαύρες

ΟΜΑΣ

κάλτσες, έπί δέ τής φανέλλας των έμπροσθεν 
είς τό στήθος εϊνε κεντημένος ό γερμανικός α
ετός .

’Αποχωρίζονται μετ’ ολίγον καί αρχίζουν 
γυμναζόμενοι χωριστά είς τά δίζυγα, τά μο
νόζυγα, τούς κρίκους κλπ. Θαυμάζεται παρά 
πάντων ή εύουθμία των ιδίως και η τελεία εκ- 
τέλεσις πάντων τών γυμνασμάτων των.

Η ΛΗΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Τήν 6.’/4 δοθέντος τού σημείου άπό τοΰ Βα
σιλικού θώκου, έκυρήχθη ή λήξις τών άγωνων 
τής πρώτης ημέρας.

Τό θέαμα χιλιάδων λαοΰ ζητωκοαυγαζόν- 
των καί χειοοκροτούντων τούς Βασιλείς, εϊνε 
άνώτερον πάσης περιγραφής.

Όλαι έκεϊναι αί μυριάδες μέ φρενητιώδη 
ένθουσιασμόν έσειον τά μανδηλια των επετων 
τούς πίλους των καί άτελεύτητα ούρά και ζη
τώ συνώδευον τούς Βασιλείς εζω τοϋ Στα
δίου, ένω αί έξ μουσικαί έναλλάς έπαιάνιζον 
τόν Αγγλικόν καϊ τόν Ελληνικόν ύμνον.

ΕΞΩ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Περί τάς είκοσι χιλιάδας λαοΰ ήτο συγ
κεντρωμένος έξωθι τοΰ Σταδίου, ό όποιος μετ 
αγωνίας άνέμενε τήν έξοδον τοϋ Βασιλέως. 
Πλήν τοΰ κόσμου τούτου, άνω τών τετρακο- 
σίων άυ.αξών εϊχον καταλάβει τήν οδόν, άπό 
τής Γεφύρας μέχρι τής όδοΰ Φαλήρου, πρός 
τήν Πύλην τού ;Αδριανοΰ. Καθ' ήν στιγμήν 
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έξήλθον οί Βασιλείς καί έπέβησαν τών ανα
κτορικών αμαξών, ολος εκείνος ό κόσμος έξερ-

Ό νικητής της σκοποβολής κ. Όνόανιδης.

ράγζ, είς άτελεύτητον διαρκές καί ενθουσιώδες 
— Ζχτω ό Βασιλεύς της ’Αγγλίας.

Ό βραδευΟεϊς "Ελλην Άλτμποάντης.

Καί αί ζητωκραυγα'ι συνώδευσαν αύτούς 
μέχρι τών ’Ανακτόρων.

Τό έσπέρας ή πόλις ολόκληρος τών ’Αθη
νών και ή Άκρόπολις έφωταγωγήθησαν λαμ-

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΊΊ δαιμόνια της 'Αθήνας πόλις καθίσταται 
κα'ι πάλιν τό πρυτανεϊον της άνθρωπότητος, δ 
δέ βράχος τοϋ Άρδητιοΰ έλκει ώς γιγάντειος 
μαγνήτης τήν Αληθή νεότητα, είς τήν οποίαν 
ίμφωλεύει τδ δνειρον ν' Αγωνισθή παρά τδν 
ναόν τών Ιλισσιάδων Μουσών.

Χίλιοι περίπου κράτιστοι τής αγωνιστικής 
συνηθροίσθησαν ίκ πάσης πεπολιτισμένης γής 
είς τήν μεγίστην εορτήν τών άθλων, διαμφι- 
σβητοϋντες τδν κότιιον εν τφ παλλεύκφ τεμέ- 
νει τοΰ ’Ιδανικού Καλού.

Ή ίπιτυχία τών άγώνων ήτο άρκετά Ικανο
ποιητική, έάν λάβη τις ύπ' δψει τήν σχέσιν τής 
ίπιτροπής μέ τδν Αθλητισμόν. Ή μεγάλη συν- 
κέντρωσις τον αθλητικού κόσμον εις τήν Ελ
ληνικήν κονίστραν ήτο μία επιτυχία, καί θα ήτο 
τοιαύτη εν ολη τή διεξαγωγή τών άγώνων, έάν 
οί άναλαβόντες αύτούς ειχον περισσότερόν σχέ
σιν μέ τδν αθλητισμόν και δλιγωτέραν μέ τας 
νπενθυμιζούσας τά Αθώα μαθήματα τών μι
κρών επιγραφάς καί τήν περί τας υποκλίσεις 
ίπιτηδειότητα.

Κύριον μίλημα τής ίπιτροπής ήτον ή σαφής 
επεξήγησις καί τών ίλαχίστωι λεπτομερειών τής 
ίκτελέσεως έκαστον Αγωνίσματος εις τε τους 
άθλητάς και τούς ’Ελλανόδικός. Τά βιβλία δέν 
κάμουν τούς ειδικούς, ούτε δύναται νά περι
γραφή ή ίκτέλεσις ένας Αγωνίσματος ούτως, 
ώστε ό εκτελεστής νά μήν έχη χρείαν και τής 
πρακτικής διδασκαλίας. Δέν Λμφιβάλ.λομεν, δτι 
ή επιτροπή θά έγνώριζε τδ πώς κατηρτίζοντο 
είς τούς Ολυμπιακούς Αγώνας οί αίρεθέντες 
Ελλανόδικοι, διδασκόμενοι δέκα εφεξής ιιήνας 

προ τής εορτής υπό τινων Ηλείων Αρχόντων, 
οϊτινες ελέγοττο νομοφνλακες, όσα είς τδν Αγώνα 
ιόφειλον νά πσιήσωσιν εν τινι πρδς τδν σκοπόν 
τούτον οικοδομή, ήτις ώνιιμάζετο Έλλανοδι- 
καιιύν. (ΤΙαυο. ΣΤ. 24. § .7). 'Εάν δέ συνέ- 
βαινε τοΰτε ,θ'άπεφεΰγωμεν τιί παράπονα πολ
λών φίλων ξένων καί ήμειέρων Αθλ.ητών είς 
τα επι τοΰ στίβου συμβούλια, ών πολ.λα εσχον 
τήν αύιήν τύχην μέ τδν πύργον τής Βαβέλ. . . .

Θαυμάζομεν τό ίπιτευχθέν μέγα εργον, άλλά 
δέν τδ χειροκροτοΰμεν ίν δλη τή γραμμή. Άν 
καί δέν είτε καί τόση μεγάλη θυσία τής επιτρο
πής ώς τινες νομίζουοιν, αναλ.αβοΰσα τοιοΰτον 
εργον, άφοΰ «άλυτάρχευσε» κατά τδ βυζαντινόν 
χρονικόν τοϋ Ίωάινου Μαλαλα καί δ αύτοκρά
τωρ Διοκλητιανός καί Μαξιμιανδς <5 Έρκού- 
λιος παραιτηθέντες τής βασιλείας, διότι «υπέρ
τεροι· τοΰ βασιλικού θρόνιυ «θεώρησαν τδ άλυ- 
ταρχικον αξίωμα» ώς λέγει ό αύτός ιστορικός.

Είς τδ λεπτότατου ζήτημα τής άφέοεως τών 
διαφόρων δρόμων δέν ίκφέρομεν κρίσιν, καθότι 
καί ό πρώτην φοράν βλέπων θά άντελήφθη τδ 

τραγελαφικόν αύτών. Άφίνομεν αύτάς ώς άνά- 
μνησιν είς τούς άθλητάς, κατά τάς ώρας τών 
ψυχαγωγικών συναθροΐσεών των.

Δέν χρειάζεται μόνον δρεξις πρδς εργασίαν. 
Τί νά τήν κάμης τήν δρεξιν,δταν δέν γνωρίζης 
τήν εργασίαν. "Ενας Χρυσάφης, δ εγκρατέστα
τος τής τε γυμναστικής καί Αθλητικής τί θέλετε 
νά σας κάμη, όταν ή θέσις του είνε τόσον περι
ορισμένη ; "Αλλως τε «ένας κούκος δέν φέρνει 
τήν ανοιξιν».

Ό Σουηδός συνταγματάρχης Μπλάκ

Ή διά τών γυμναστικών ομάδων Ανδρών 
καί γυναικών (! !!) έναρξις τών αγώνων δέν 
ήτο μόνον Ατυχής σκέψις, άλλά καί βεβήλωσης 
τοϋ ιερού χώρου. Ο! μέν συνεσχέτισαν τήν κο
νίστραν τοΰ Σταδίου μέ τάς κυκλικός τών ιππο
δρομίων, αί δέ μέ τά paleo scenico τών διαφό
ρων avarietcD.

Μας παρουαίασεν δμως ή επιτροπή τδ προ
τέρημα τής φιλοδωρίας, ίκ τής απειρίας τών 
άγωνισμάτων, άτινα τόσας κεφαλάς Ολυμπισ

νικών έστεψαν, δσας επί ίκανταετηρίδας δέν 
έστεφαν οί κότινοι τοΰ ιερού άλσους τής Άλ- 
τεως. Άπδ τδ Lawn-Tennis ν' Αρχίσω μεν ή 
άπό τά ποδήλατα ; Άπδ τδ Tir aux pigeons ή 
άπδ τήν εν τφ σταδίφ επΐδειξιν τών βελουδο- 
φόρων ποδηλατών ;

’Ολυμπιακοί άγώνες εξυπηρετοΰντες τά συμ
φέροντα τών εργοστασίων. Διότι, τις δέν γνω
ρίζει, δτι τδ καταστρεπτικώτερον τοΰ σώματος 
μέσον είνε τδ ποδήλατου ; ΰχι μόνον τοϋ κορ-

μού, άλλά καί τών ποδών ;
'Ολυμπιονίκαι—καίτοι μόνον Αρσενικόν τού

του ύπάρχει—γυναίκες καί άνδρες ή καί γυναι- 
κοάνδρες [μικτόν) είς τδ Lawn - Ίennis. Κλά
δος ελαίας, μετάλλων δίπλωμα τδ αύτό μέ τδν 
νικητήν τοΰ δρόμου ή τοΰ δίσκου ; ζΐέν βλέπο
μεν τότε τδν λόγον νά μή γίνονται καί άγώνες 
υποκλίσεων ή τουλάχιστον ή «Πινακωτή».

Κάποιος δέ παρακαθήμενός μου, δταν είδε 
βραχιόλιον κοσμούν χεΐρα ένδς τών άπειρων 
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άέργων τοϋ στίβου, άνεφώνησε μί τόν μεγα- 
λείτερον πόνον, ώς Άλλος βασιλεύς τών πλαδα
ρών τής * Ασίας όντων.

— αΟί μεν Άνδρες γεγόνασι γυναίκες
Οί αγώνες ουτοι μας παρουσίασαν μεν ώραΐα 

σώματα νπενθυ μίζοντα τα πρότυπα τοϋ ΓΙολυ - 
κλείτου ή τοΰ Πραξιτέλους, άλλα μας παρου
σίασαν καί σώματα ποΰ ίυόμιζί τις, δτι <5 σκο
πός τής περί τήν κονίστραν περιφοράς των ήτο 
ή ηλιοθεραπεία. Τί Ιδέαν τοϋ καλού ίξυπηρετεϊ 
ένας κεκυρτωμένος ή σκελετώδης άλτης ή ένας 
οχιζδς δρομεύς ; Τίνος δέν προσβάλλει τήν αί-

Πολύδωρος Κ. Χατζηδημητρίον. 
σθητικήν ή αϊρουσα τά βάρη σαρκική μάζα, ή 
ό δίκην συρομένου ράκους δρομεϋς τών μεγά
λων Αποστάσεων; Ή μέν μάς υπενθυμίζει τά 
βαρούλκα, ό δέ πάσχοντα θηρευτικόν κύνα.

Πολλοί μάς παρουσιάζουν ώς εκτάκτως ώ- 
ραία τά σώματα τών Αντιπάλων τής Σκανδι- 
ναυϊκής χερσονήσου έίλνών. Άλλά δέ»· μάς φαί
νεται ή στάσις των καί ή σανιδώδης ράχις των 
νά έξυπηρετή περισσότερον τήν Ιδέαν τοΰ καλού, 
άπό τήν ιδέαν τοϋ δουλόφρονος στρατιωτικού πει- 
θαρχιομοΰ.Ό προορισμός τοΰ σταδίου δεν εϊνε 
νά υπηρέτη τήν στρεβλήν ιδέαν τοΰ στρατού.Ε’νε 
πολύ υψηλότερος. Ό προορισμός του ίν τή έπι- 
ζητήσει τής έπιδόσεως,ήτις στέφεται διά τοϋ συμ
βόλου τής ειρήνης εϊνε ή άδελφοποΐησις πάντων 
τών κατοίκων τής γής. Ή διεθνής κονίστρα 

εχει πολύ υψηλότερον σκοπόν, εχει τήν επανα
φοράν τής ίκ ε χε ι ρ ία ς, ήτις θά τεθή έπί κε
φαλής τών νόμων τοΰ διεθνούς δικαίου.

Πολύδωρος Κ. Χατζηδηηητρίον

SIS ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ ΜΔΡΑ0ΛΝΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΞΑ

Ό πειο μεγάλος πόθος μας 
καί πετό μεγάλη ελπίδα 
τό πετό τρανό μας όνειρο 

φεύγει ‘στον Καναδά.

Φεύγει ή δόξα πάγκαλη 
τή δόλια μας πατρίδα, 
φεύγει καί ξένα κύματα 
καί θάλασσαις πηδή.

Φεύγει καί στρέφει πίσω της 
με βουρκωμένα μάτια, 

φεύγει θυμάται τά παληά 
τά νέα περιμένει.

Φεύγει κ’ ή λάμψι ποΰ σκορπά 
. 'στής νίκης τά παλάτια, 

φεύγει μά θαρθη πειδ τρανή 
σ' "Ελλάδα δοξασμένη■

Φεύγει καί αποχαιρετά 
μέ πόνο τήν πατρίδα

φεύγει καί 'ατά φτερούγια της 
τή νίκη ποΰ κρατεί

Φεύγει καί Αποχαιρετά 
μέ μιά τρανή έλπίδα 

πώς πάλι στήν "Ελλάδα της 
αιώνια θά ζή.

Γειά σου λεβέντη νικητή 
τοΰ Καναδά παιδί 

φέρε εις τήν πατρίδα σου 
δόξ' άπ’ τόν Μαραθώνα.

Φέρε λουλούδι ατίμητο 
τής δόξης τό κλαδί, 

τήν αύρα φέρε τοΰ Ίλισσοΰ 
αίγλη άπ' τόν Παρθενώνα

Κ" είπε 'κεϊ κάτω "στό·ι Βοόόα 
ή 'Ελλάς ή δοξασμένη 

μοΰ έχάρισε τή νίκη αύτή 
τήν κοσμοξακουσμένηj

20—4-06 Σοφία Κ. ΟΙκονοιιίδου·

0 BEZ0T5KS ΚΑΙ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
(Συνέχεια χαί τέλος).

3) Το έν'Ιάβα ήφαίστεισν Gelmujlilig 
έκραγέν τω 1822, κατεστράφη, διότι ο
λόκληρον την μεσημβρινήν αύτοΰ πλευ
ράν άυήρπασαν οί βιαιότατα άναφυσώμε- 
νοι υδρατμοί. Τά συντρίμματα τούτου έ- 
νωθέντα μετά τών άναβλημάτων τοϋ κρα
τήρος και μεθ ΰδατος τών ραγδαιοτάτων 
βροχών, σχηματισθεισών έκ τοΰ έξυδατω- 
θέντος νέφους και τών έπι τής κορυφής 
τοϋ όρους έξηπλωμένων χιόνων έσχημά- 
τισαν ακάθεκτους βορβορώδεις χειμάρους 
καταπυίξαντας πλουσίως κεκαλλιεργημένην 
‘χώραν.

Τό ηφαίστειου Ούεσούιον μετά μα
κραίωνα ύπνον άφυπνίσθη τώ 79 μ. X. 
καί έπέφερε δεινοτάτας κατασ τροφός. IIλ ί
ν ιο ς δ νεώτερος ευρισκόμενος μετά 
τοϋ θείου του II λ ι ν ί ο υ, τοΰ πρεσβυ- 
τέρου και τής αδελφής τούτου έν Μ ι σ η- 
νώ (άκρωτηρίω τής Κομπανίας), ύπήρ
ξεν αύτόπτης μάρτυς τής έκκρήξεως τοΰ 
ηφαιστείου, ήν περιέγραψεν έν δισίυ έπι- 
στολαϊς πρός τόν Τ ά κ ι τ ο ν. Ταύτην 
περιέγραψεν και Δίων δ Κ ά σ ι ο ς 
(160 μ.Χ.) έν τή ιστορία, αύτοΰ, ής έπι- 
τομήν, διέσωσεν δ μοναχός Ί ω ά ν ν η ς 
δ Ξιφιλΐνος (11ος μ. X. αιών). 
Ούτος λέγει rd έξής : «’Εν δέ τή Κομ
πανία φοβερά τινα καί θαυμαστά συνηνέ- 
χθη" πΰρ γάρ μέγα κατ’ αύτό τό φθινό
πωρου (24 Αύγ. 79 μ.Χ. έπί τής βασι
λείας Τίτου Β λ α β ί ο υ Ούεσπε- 
σ ι α ν ο ΰ) έξαπιναίως έξήφθη». ΙΙερι 
γράφων δέ τό Β έ σ β ι ο ν (Ούεσούιον 
=Βεζούβιον), λέγει, ότι οί άνθρωποι 
έβλεπον γίγαντας έν μέσω τής πυκνότα
της άτμίδος τοΰ ηφαιστείου. «.Καί μετά 
ταϋτ’ αύχμοί τε δεινοί καί σεισμοί έξαί- 
φνης σφοδροί έγίνοντο, ώστε καί τό πε
δίου έκεΐνο (δ κρατήρ) παν άναβράττων 
καί τά άκρα άναπηδών. Ήχαί τε αί μέν 
ύπόγειαι βρονταΐς έπικυϊαι, αί δέ επίγειοι 
μυκηθμούς δμοιαι συνέβαινον, καί ή τε 
θάλασσα συνέβρεμε καί δ ούρανός συνε- 
πήχει. Καί τούτου κτύπος τε εξαίσιος έξα- 
πιναίως ώς και των ορών συμπιπτόνιων 
έξηκούσθη καί άνέθορον πρώτον μέν λί
θοι ύπερμεγέθεις, ώστε καί είς αύτά τά 
άκρα έξικέσθαι, πΰρ πολύ καί καπνός 

άπλετος, ώστε πάντα μέν τόν αέρα συσκι- 
αθήναι, πάντα δέ τόν ήλιον συγκρνφθή- 
ναι καθάπερ έκλελοιπότα. Νύξ τε ούν έξ 
ημέρας καί σκότος έκ φωτός έγένετο" καί 
έδοκουν οί μέν τούς γίγαντας έπανίστα- 
σθαι, πολλά γάρ καί τότε είδωλα αύτών 
έν τω καπνώ διεφαίνετο, καί προσέτι καί 
σαλπίγγων τις βοή ήκούετο, οί δέ καί είς 
χάος ή καί πϋρ, τόν κόσμον πάντα άνα- 
λίσκεσθαι Καί διά ταϋτ έφυγον, οί μέν 
έκ τών οικιών είς τάς οδούς, οί δέ έξω
θεν έσω, έκ τε τής θαλάσσης είς τήν γήν 
καί έξ έκείνης είς τήν θάλασσαν, οία τε- 
ταραγμέτοι καί πάν τό άπό σφώυ άπόν 
ασφαλέστερου τοϋ παρόντος ηγούμενοι. 
Ταϋτά τε άμα έγίγνετο, καί τέφρα αμύ
θητος άνεφυσήθη καί τήν τε γήν, τήν τε 
θάλασσαν καί τόν αέρα πάντα κατέσχε, 
καί πολλά μέν καί άλλα ώς που καί έτυχε, 
καί άνθρώποις καί χώραις καί βοσκήμασι 
έλνμήνατο, τούς δέ δή ίχθύας, τά τε όρ
νεα πάντα διέφθειρε, καί προσέτι καί πό
λεις δύο δλας τότε ' II ρ κ ο υ λ άν ε ι α ν 
καϊ τούς II ο μ π η ί ο υ ς (Ηράκλειον 
Πομπηίαν καί Σταβιάς), έν θεάρφ τοϋ 
δμίλου αύτής κατέχωσε' τοσαύτη γάρ ή 
πάσα κόνις έγένετο, ώστ απ' αύτής ήλθε 
μέν καί είς ’Αφρικήν καί είς Συρίαν καί 
είς Αίγυπτον, ήλθε δέ καί είς τήν Ρώμην 
καί τόν τε αέρα τόν ύπέρ αυτής έπλή- 
ρωσε καί τόν ήλιον έπεσκίασε.»

Η'.
— Ή εκρηξτς τού ίιδακϊτετον Κρακατάου.

’Εκ τών καταστρεπτικωτάτων εκρήξεων 
τών ηφαιστείων εΐνε ή τοϋ Κρακατάου, νη- 
σΐδος κειμένης μεταξύ Ιάβας καί Σουμά- 
τρας καί κατά τι μεγαλειτέρας τής Αίγή- 
νης. Τοσοΰτο δέ ισχυρά ήν ή έκρηξις, ώ
στε έκ τών 33 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
τοΰ Κρακατάου rd 10 μόνον διεσώθησαν, 
τά επίλοιπα δέ 23 τετρ. χιλιομ. άνηρπιί- 
γησαν ύπό τών βιαιοτάτων αερίων καί διε- 
σκορπίσθησαν έν τή θαλάσση, δπως δταν 
έκρηγνυομένης αποθήκης δυναμίτιδος, τό 
κατάστημα ολόκληρον άνεκσφενδονίζεται 
είς τόν αέρα.

Πότε ήρξατο ή έκρηξις, δέν εΐνε βέ
βαιου. Αί πρώται παρατηρήσεις έγένοντο 
τή 20 Malov 1883 (ε. ν.) ύπό τοϋ πλη
ρώματος τοΰ γερμανικού πολεμικοΰ πλοίου 
Έ λι σ σ ά β ε τ, δπερ είδε στήλην άτμί
δος άνερχομένην μέχρις 11,000 μέτρων.
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Ή μεγίστη καταστροφή έπήλθε περί τά 
τέλη Αύγουστου τοΰ ρηθέντος έτους, οτε 
τά αγγλικόν ατμόπλοιου Σιάμ, ευρισκό
μενον 16 ολας μοίρας πρός δυσμάς της 
Σουμάτρας, συνήντησε παχύ στρώμα έλα- 
φροπέτρας.

Τη 26 Αύγουστου οί κάτοικοι της πό· 
λεως Άνζέρ, ήτις εκτοτε δέν υπάρχει, εΐ- 
δον δτι μετάτην ανατολήν τοϋ ήλιου έπήλ
θε σκότος βαθύτατου. Ή θάλασσα κατέ
στη ανήσυχος, πλοιάρια έβυθίσθησαν και 
τά παράλια κατεκλύσθηηαν ύπό κυμάτων. 
Πυκνή δέ και ραγδαία βροχή σποδού καί 
θραύσματα θερμών λίθων έπλήρωσαν τό 
κατάστρωμα τών παραπλεύντων πλοίων. 
Εντός δέ τοϋ σκοτεινοτάτου τούτου νέ

φους άστραπαί καί βρονταί φοβεραί έφώ ■ 
τιζον πρός στιγμήν τήν έπισκοτισθεΐσαν 
γήν, ένώ συγχρόνως ήκούοντο οί τρομε
ροί τοΰ ήφαιστείου ύποχθόνιοι μυκηθμοί.

Τήν πρωίαν τής 27 ης έγένετο έπ' ολί
γον εύδία, δπως έπέλθ η πάλιν σκότος διαρ- 
κέσαν 18 δλας ώρας. ’Η μεγίστη δέ τών 
καταστροφών έγένετο τή 10η ώρα τής 
πρωίας τής ημέρας ταύτης, διότι τό πλεΐ 
στον τής νήσου άνετινάχθη είς θρύμματα, 
μέγα δέ κοίλωμα έντός τοϋ πυρός έγένετο 
είς δ είσώρμησεν ή θάλασσα. Κύμα τότε 
φοβερόν, 30 μέτρων ύφους, έσχηματίσθη, 
δπερ παρακολουθούμενον ύπό μικρότερων 
έφώρμησε κατά τής στερεάς.

Αί πόλεις -4 n j e Γ, Β αν τ ά μ η, καί 
Με ράκη και οί κάτοικοι τών νήσων 
Σεβεσίας καί Σεράμης και πλεΐστα 
δάση, ώς και μέρος τοϋ παρά τήν παρα 
λίαν τής Ιάβας σιδηροδρόμου κατεστρά- 
φησαν καί έξη ρανίσθησαν. Ί'ί τότε συνέβη 
έντός τοϋ βαθύτατου εκείνου σκότους κ τί 
τής καταστροφής, δέν περιγράφεται. Τά 
πλούσια δάση τών παρακειμένων τότων 
τής Σουμάτρας και Ιάβας είχον έκλεί 
ψει, τό πρώην εύφορον έδαφος κατέστη 
αγνώριστου ύπό τής ίλύος και τών άνα- 
βλημάτωυ ύπό τών έκριζωθέντων δένδρων 
και τών συντριμμάτων τών οικιών, και 
τών πτωμάτων τών ζώων. Έπι τής έπιφα
νείας τοΰ θαλασσίου στενού έπέπλεον πε
λώριοι μάζαι έλαφροπέτρας μετά δένδρων
καί ανθρωπίνων πτωμάτων. Κατά τήν 
καταστροφήν ταύτην ή νήσος Κρακατάου 
έσχίσθη καί τό ρήγμα διήλθε διά μέσου 
τοΰ ήφαιστείου, δτε τά δύο τρίτα άνηρπά- 
γησαν, έμεινε δέ βράχος ύψους 800 μέ

τρων, καθέτως άπό τής θαλάσσης άνυ 
ψούμένος.

Ύπό τοΰ πελωρίου κύματος τών 30 
μέτρων έταράχθησαν πάντες οί ωκεανοί 
τής γής, δ παρελθών δέ σάλος έγένετο αι
σθητός έν Γαλλία, Άγιο) Φραγκίσκο), 
Παναμά καί Ν. Αφρική. Μετεδόθη δέ 
δ σάλος ούτος μετά ταχύτητας 306 θα
λασσίων μιλλίων καθ' ώραν. Συγχρόνως 
και έν τή άτμοσφαίρφ έγεννήθη κύμα ά
έρος μέγιστον, δπερ μετεδόθη είς απασαν 
τήν γήν. Παρετηρήθη δέ, δτι τό αέριον 
τοΰτο κύμα διέτρεξε τήν μεταξύ Κρακα
τάου καί Βερολίνου άπόοτασιν είς 10 ώ
ρας μετά ταχύτητος 1000 χιλιομέρων καθ’ 
ώραν.

Άν φαντασθώμεν, δτι τοσοΰτον ίσχυ- 
ρώς ένήργει τό τά λοίσθια αύτοΰ πνέον 
ηφαίστειου τών Μεθάνων, ή Αίγινα, δ 
Πόρος, καί αύτός δ Πειραιεύς και αί Ά- 
θήναι ήθελον καταστροφή, αί δέ έκρή- 
ξεις θά ήκούοντο άπό τής Νορβηγίας καί 
Σουδάν. Τόν όγκον δέ τών άναβλημάτων 
ύπολογίζουσιν είς 18 κυβικά χιλιόμετρα, 
καί δτι ή σποδός κατέπεσεν έπί χώρας έμ- 
βαδοΰ 7-50,000 τετραγ. χιλιομέτρων, δσον 
είνε περίπου τό τής ’Ελληνικής χερσο
νήσου.

Μετά τής έκρήξεως ταύτης τοΰ Κρα
κατάου συνδέεται καί έτερον φωτεινόν φαι
νόμενου παρατηρηθέν κατά φθινόπωρου 
τοΰ 1883. Οί γεροντότεροι θά ένθυμών- 
ται, δτι δ ούρανός μετά τήν δύσιν τοϋ ή
λιου έλάμβανε λαμπρούς χρωματισμούς, 
Ιδίως ώραϊον κυανοΰν καί ροδόχρουν. 
Τοΰτο άπέδωκαν είς τήν ύπαρξη· έν τή άτ- 
μοσφαίρα λεπτοτάτων θρυμματίων σπο
δού, ευρισκομένων είς ύψος 60 έως 70 
χιλιάδων μέτρων καί θλώντων τό φώς.

Θ’.
— Έξίιγηάις τΛς γενίόεως τών ιιόαιάτεϊων. 

Βεβαιωμένου ύπό τής γεωλογίας είνε, 
δτι τά σπλάχνα τής γής έγκλείουν ακένω
του ταμείου θερμότητος, λείψανον έκείνης 
ήν έλαβεν ή γή πρό άπειρων αιώνων άπο- 
σπωμένη άπό τοΰ ήλιου. 'Απόδειξις δέ 
«αί θεριιαί πηγαί, τά άρτεσιανά φρέατα, 
αί σιδηροδρομικοί σήραγγες, τά μεταλλεία 
καί τά ηφαίστεια ή πυρίπνοα όρη».

Μόνον τά έξώτατα τοϋ πλανήτου ήμών 
εϊνε στερεά, συγκροτούντο τόν φλοιόν αύ
τοΰ, τ ή ν λ ι θ ό σ φ α ι ρ α ν, έξ ής αί 

στερεαί καί δ βυθός τών θαλασσών. "Ο- 
θεν δ ένζωος κόσμος καί τό κορύφωμα 
αύτοΰ δ άνθρωπος κατοικοΰσιν έπί σχε
δίας σαθράς λίθινης, έπιπλεούσης έπί 
παμμεγίστου ωκεανού πυρός.

Κατά ταϋτα ή Γή δ μοιάζει πρός πάμ- 
μεγα πορτοκάλιον ή άσκόν πλήρη μέλιτος. 
Ό φλοιός ή τό δέρμα εϊνε ή λιθόσφαιρα, 
καί δ οπός τοΰ καρποΰ ή τό μέλι εϊνε ή 
«πυρόσφαιρα·» τοΰ πλανήτου, δηλ. τά τε- 
τηκότα καί διάπυρα αύτοΰ σπλάχνα, έχον- 
τα θερμοκρασίαν τούλάχιστον 3,500 βαθ
μών Κελσίου, άλλά πιθανότερου καί 150 
000 βαθμών.

Καί ενώ ή άκτίς τής υδρογείου σφαί
ρας, άπό τοΰ κέντρου δηλ. μέχρι τής έπι- 
φανίας της εϊνε 6,300,000 μέτρα, μόλις 
200,000 μέτρα εϊνε τό πάχος τής λιθό
σφαιρας. "Οθεν, άν ήτο δυνατόν ν' άπο- 
φλοιώσωμεν τήν Γήν θά μεταβάλλετο είς 
σφαίραν αύτόφωτον, είς μικρόν ήλιον, δ- 
στις εϊνε κατά 1,282,000 φοράς μεγαλεί- 
τερος τής Γής.

’Όπως δέ έξ οπής ή ρωγμής τοΰ πορ
τοκαλιού ή τοϋ άσκοΰ έκρέει διά πιέσεως 
οπός ή μέλι, ούτω καί διά ρηγμάτων τής 
λιθόσφαιρας έκρέουσι τά τετηκότα τοΰ 
πλανήτου σπλάχνα,τά κατά Πλά,τωνα «α
ποσπάσματα τοΰ ΙΙυριφλεγέθοντος, δ ρύ
αξ τοΰ Θουκυδίδου καί Στράβωνος (λά
βα).

I'.
— Έξϊιγηάις της γενί<(εως τών ϊιφαιότείων·

Αλλά τό ζήτημα εϊνε, πώς έκρέουσι τά 
σπλάχνα ταϋτα καί προκ.αλοΰσι τό γεωλο
γικόν φαινόμενου τών ηφαιστείων;

"Η λιθόσφαιρα δέν εϊνε σφαΐραι όμοια 
προς τήν τής ηλεκτρικής λυχνίας. Εϊνε 
έρρυτιδωμένη, ζ α ρ ω μ έ ν η, δπως εϊνε 
δ φλοιός ραγός σταφυλής, κατά τήν άρ
χήν τής άποξηράνσεως. Αί ρυτίδες εϊνε 
αί όροστοιχίαι, αί δέ κοιλότητες οί ωκεα
νοί καί αί κοιλάδες. Ή λιθόσφαιρα εϊνε 
προσέτι διά πολλών ρηγμάτων συντετριμ
μένη και τά συντρίμματα αύτής μετακινη
μένα, άλλα μέν ύψηλότερον, άλλα δέ βα
θύτερου. Τά ρήγματα δέ ταϋτα καί αί 
μετακινήσεις τών τμημάτων εϊνε πανταχοϋ 
δραταί.

"Οθεν διά τών ρηγμάτων τούτων ύπάρ- 
χει συγκοινωνία τών σπλάχνων τοΰ πλα
νήτου μετά τής έπιφανείας. Τό ζήτημα 

εϊνε, δ ρύαξ, ή λάβα κατάγεται έκ τών τε- 
τηκότων σπλάγχνων τοϋ πλανήτου ή έκ 
τών βαθυτέρων στρωμάτων τής λιθόσφαι
ρας ;

Κατά τήν παλαιοτέραν θεωρίαν δ ρύαξ 
κατάγεται έκ τών τετηκότων τοϋ πλανήτου 
σπλάχνων, εις ά κατεισδΰον τό θαλάσσιον 
ύδωρ καί είς έλαστικωτάτους άτμούς μετα
βαλλόμενου άνωθεΐ τόν ρύακα καί προκα- 
λεϊτάς εκρήξεις, αϊτινες εϊνετοσούτο) δεινό
τεροι, δσω μείζων ή ποσότης τών ύδρατ- 
μών Ούτω τά ήφαίστεια δμοιάζουσιν έν 
μικρογραφία πρός φιάλην κ α μ π α ν ί- 
του οίνου, δστις, άν εϊνε καλός καί 
έχη άπορροφήσει μεγάλην ποσότητα αν
θρακικού οξέος, κατά τήν άφαίρεσιν τοΰ 
πώματος, σχεδόν ολόκληρος άναφυσάται 
έκ τής φιάλης έν μορφή σταγόνων.

Κατά τήν νεωτέραν δέ θεωρίαν δ ρύαξ 
έχει τήν πηγήν αύτοΰ έν αύτώ τώ φλοιώ 
^ής γήζ "Οταν δ πλανήτης ήμών έσφαι- 
ροποιεΐτο, ένέκλεισεν έν τή συγκροτησάση 
αύτόν τετηκυία ύλη και διάφορα άέρια (ύ- 
δρατμούς, δξυάνθρακα, ύδρόθειον), δπως 
έγκλείουσιν άέρια <5 καμπανίτης οϊνος, τό 
ύδωρ σέλτζ, δ τετηκώς άργυρος κ. τ. λ.

Ό φλοιός δέ τής γής μόνον κατά τά 
έξώτατα αύτοΰ στρώματα εϊνε ηνυχρός κα'ι 
σκοτεινός, τά βαθύτερα δμως στρώματα 
εϊνε θερμά, καί δσω αυξάνει τό βάθος το
σοΰτον γίνονται θερμότερα.Δι’ άμεσων δέ 
παρατηρήσεων καί ύπολογισμών εύρέθη, 
δτι ή γηγενής θερμότης αυξάνει κατά μέ
σον δρον άι·ά 33 μέτρα κατά ένα βαθμόν 
Κελσίου. "Οθεν θερμή τις πηγή, έχουσα 
θερμοκρασίαν 100 βαθμών, άνέρχεται έκ 
βάθους 3,300 μέτρων.

Συνεπώς είς βάθος 100,000 μέτρων 
πρέπει νά ύπάρχη θερμοκρασία 3,000 
βαθμών, τόση, δση έξαρκεϊ τά τήξη πάν
τα τά γνωστι'ι ήμΐν σώματα. Ειςτό βάθος 
δμως έκεΐνο ενεργεί τεραστία θλΐψις τών 
επικειμένων στρωμάτων, ήτις δέν επι
τρέπει είς τήν είς τό βά,θος έκεΐνο ύπάρ- 
χουσαν ύλην νά λάβη τήν τετηκυΐαν κα- 
τάστασιν, άλλά διατηρεί αύτήν διάπυρου 
μέν άλλά στερεόν, διότι ή θερμοκρασία 
έχει ύπερβή τόν λεγόμενον θερμομετρικόν 
βαθμόν τής κρίσεως, τόν βαθμόν δηλ. ε
κείνον, καθ’ δν πάσα θλΐψις άόυνατεΐ νά 
μεταβάλη τό άέριον σώμα εις ύγρόν καί 
τό ύγρόν είς στερεόν.

’Επειδή δέ διαρκώς έπί τής λιθοσφαί-
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ρας γίνονται νέα ρήγματα ή τά υπάρχον
τα καϊ έπουλωθέντα άνοίγουσι πάλιν κα'ι 
ευρύνονται ένεκα τής διαρκώς γινόμενης 
ρικνώσεως καϊ φολιδώσεως αύτής, επέρ
χεται άνακούφισις είς τά στρώματα, τά έ- 
χοντα θερμοκρασίαν 3,000 βαθμών καϊ 
ταϋτα άμέσως λαμβάνουσι τήν τετηκυϊαν 
κατάστασιν, οι δ' έν αύτοϊς υπάρχοντες ά- 
έρες (υδρατμός, όξυάνθραξ κτλ.) έλευθε- 
ρούμενοι, άνωθοϋσι τήν τετηκυϊαν ύλην, 
δπως δ τοΰ καμπανίτου δξυάνθραξ καϊ 
προκαλοϋσι τά φαινόμενα τών υποχθονίων 
μυκηθμών, τήν άναφύσησιν τής άτμίδος, 
τήν αναβολήν μύδρων καϊ σποδού, τούς 
συντιναγμούς τοϋ εδάφους καϊ τήν έκρευ- 
σιν τοϋ ρύακος.

Ιϊ. Μοντύϋπονλος 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
(Συνέχε·.α καϊ τέλος).

I άφθόνως κατά τήν ίου - 
ράσιον ζαί κρητιδικήν πε
ρίοδον ζήσαντες άμμωνϊ- 
ται, βελεμνΐται καί ρου- 
δισταί ούδόλω; έντνξπα- 
ρούση διαπλάσει αναφαί
νονται. Έκ τών πρωτό
ζωων εχομεν u άφθονους 
τού; νουμμουλίτας, ζώα 
έχοντα κέλ.υφος φακοει
δές ή σφαιρικόν είς θαλά
μους διγρημένον, έκ δέ 
τών άλλων συνοματαςιών 

εί'δη κοραλλίων, έχινοδέρμων, μαλακίων κ.λ.π.
Ό φυτικός της διαπλάσεως ταύτης κόσμος 

είναι άφθονος. Εϊς χώρας της I ύρώπης άφθο 
νοΰσι φυτά συγγενή πρός τά νϋν τής ’Αφρικής 
καί τής ’Ασίας. Φοίνικες, δρυς, κκρύαι καί άλ
λα καλύπτουσι τάς άκτάς τών ήμετέρων χω-

β'.) 'Ολιγόκαινος. Τήν »)ώκαι»·ον διάπλασιν 
ήκολούθησεν ή δλιγόκαινος καλουμένη. καθ’ ήν 
εν μέγα μέρος στερεά; έκαλύφθη ύπό τής προ- 
σχωρησάση; θαλάσσης.

Ό φυτικό; ώ; καί ό ζωικό; κόσμος τή; δια
πλάσεως ταύτης έλάχιστον μετεβλήθη. Πα- 
λαιοθήρικ, Άνοπλοθήρια, Άνθρακοθήρια, ήμι- 
πίθηκοι έζακολοθοΰσιν ύπαρχον τα. περί τό τέ
λος δέ τής διαπλάσεως εμφανίζονται ρινοκέρω- 
τες χοίροι καί άλλα.

γ'.) Μειόκαινος. Κατά τάς άρχάς τής δια- 
δεζαμένη; τήν ολιγόκαινον μειοκκίνου διαπλά
σεως, άνυψώθησαν τά Πυριναΐα, αί “Αλπεις, 
τά Ίμαλάία καί άλλα όρη. Ή θάλασσα μετ’ 
όλίγον ή καλύπτουσκ μέγα τής Εύρώπης μέ

ρος άπεζηράνθη, άντί δέ ταύτης λίμναι μεγά- 
λαι ύφάλμυροι ή καί γλυκέων ύδάτων κατέ- 
λαβον πολλά τής Εύρώπης μέρη. Τό κλίμα τής 
τότε έποχής έξηκολούθει νά είναι εΰκρατον καί 
θερμόν, παρέχον ορούς εύνοίκωτάτους πρός άνά- 
πτυζιν φυτικού κόσμου. Καί έν αύτνί άκόμη 
τή Ισλανδία τή γειτνιαζούσν) ταΐς πολικαΐς 
χώραις πλούσια δάση έκζλυπτον τά μέρη της.

Πολλά διάφορα πετρώματα έσχηματίσθη- 
σαν, ώς ψαμμϊται,μάργαι, λιγνΐται, αί ήφαι- 
στειακαί εκρήξεις ήσαν άφθονοι, πολλαί δέ 
τής κεντρική; καί δυτικής ίύρώπης χωραι ή- 
σκν τό θέατρον τών τοιούτων έκρήξεων, διά 
τών οποίων πολλοί έζρηζιγενεϊς βράχοι ήνωρ- 
θώθησαν.

Ό δ’ οργανικός κόσμος μεταβαλλόμενος τεί
νει νά όμοιάση πρός τόν τών νεωτερων επο
χών. Έν Εύρώπη άναφκίνοντκι τά κητώδη, 
ένώ έν ’Αμερική αί Φάλαιναι καί Δελφϊνες.

Κατά τάς άρχάς τής διαπλάσεως ταύτη; 
εμφανίζονται ρινοκέρωτες, τάπειροι, χοίροι, 
πολλά προβοσκιοειδή ώς ό Μαστόδους, (ζώον 
φέρον 2 χαυλιόδοντας καί όζεις έπί τής άνω σι
αγόνα;, ώ; καί 2 έπί τής κάτω μικρούς, δδόν- 
τας δέ μετά μαστοειδών αποφύσεων), τό Δει- 
νοθήοιον (φέρον 2 χαυλιόδοντας έπί τής κάτω 
σιαγόνας κεκαμμένους πρός τά έσω, καί τρε- 
φόμενον διά χόρτων ή ριζών διαφόρων φυτών), 
ό \ λέφας, πίθηκοι πολλοί, ένώ τό Hippa
rion τής Εύρώπης κκί ό Μιόϊππος τής Αμε
ρικής προαναγγέλλουσι τήν άφιζιν τοΰ ίππου.

Σαρκοβόρα πλεΐσα ύπάρχουσι συντροφεύοντα 
τάς μεγάλκς τών ’Αντιλοπών, έλάφων, καμη- 
λοπαρδάλεων άγέλας, τήν έπί τών ποταμών 
δέ βασιλείαν άναλαμβάνει ό ιπποπόταμος. 
Ωσαύτως καί ό Θαλάσσιος κόσμος ποικίλος 
υπάρχει.

’Ο δέ φυσικός κόσμος άφθονος βλαστάνει. 
Φοίνικες, δρΰς, συκαΐ, καρύαι, κ.λ.π. φύον
ται καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην. ΊΙδυνήθησαν 
δέ νά ύπολογίσωσιν έκ τή; παρουσίας τών δια
φόρων φυτών κκί τήν μεσην θερμοκρασίαν τών 
διαφόρων τής Εύρώπης τόπων. Ούτως εύρον 
διά τήν άνω ’Ιταλίαν 20’ Κελσίου, διά τήν 
Ελβετίαν 19°, διά τήν Γροελανδίαν 10° καί 
διά τήν Σπιτσβέργην 8°.

δ'.) Πλειόκαινος. Κατά τήν διάπλασιν ταύ
την ήρξατο παρατηρουμένη τάσις τών θαλασ
σών πρός άπομάκρυνσιν καί καθορισμόν τών ο
ρίων τών ηπείρων. Έν τούτοις έζακολουθοΟσιν 
έτι ύφιστάμεναι έν Εύρώπή μεγάλαι λίμναι, 
κλίμα δέ σχετικώ; γλυκύ έπικρατεϊ, έπιτρέ- 
πον τήν βλάστησιν πολλών φυτών όμοιων πρός 
τά νϋν τών Καναοίων νήσων καί τών τοΰ Καύ
κασού χωρών. Κατά τό τέλος όμως τής δια· 
πλάσεως, ή θερμοκρασία καταπίπτει όλίγον 
καί ή φυσική βλάστησις άρχεται πτωχυνομένη. 
Φυτά θερμών χωρών άρχονταν ήδη έκλείποντα 

άπό τών μεγάλου πλάτους τόπων καί μετα- 
ναστεύοντα πρός νότον.

Αί ήφαιστειακαί έκρήξεις έζακολουθοΰσι καί 
κατά τήν διάπλασιν ταύτην.

Ό ζωικός κόσμος ούσιωδώς μεταβληθείς, 
παρουσιάζει μορφάς πολλάς όμοιας πρός τινας 
τής νΰν έποχής.

Ελέφαντες, Μαστόδοντες, Δεινοθήρια, Ρι- 
νοκέρωτες, χοίροι, ιπποπόταμοι, ιππάρια ζώ- 
σιν, εμφανίζεται δέ νϋν καί ό ίππος.

'Ωσαύτως καί ό_θαλάσσιος κόσμος πολλά; 
ύπέστη μεταβολάς.

Διά τή; διαπλάσεως ταύτης περατοϋταιή

Παλαπτέονξ καί Άπτέονξ
(Πτηνά τεταρτογενούς περιόδου), 

τριτογενής περίοδο; μέ αφθονίαν θηλαστικών 
ζώων, έζ ών δμως τά πρωτεύοντα έλλείπου- 
σιν. *0 άνθρωπος δέν εϊχεν είσέτι κάμει τήν 
έμφάνισίν του.

2.) Τεταρτογενής περίοδος. Εισερχόμενοι είς 
τήν περίοδον ταύτην τήν καί προτελευταίαν 
τής ιστορία; τοΰ πλανήτου ήμών, θέλομεν Ρδη 
μεταβολήν έν τε τή διανομή τή; ζηρας καί 
τής θαλάσσης, ώς καί τοιαύτην έν τώ Όρ- 
γανικώ κοσμώ, πκησιάσαντι κατά πολύ πρό; 
τόν νΰν ζώντα.

Αί θάλασσα;, αί μεγάλα ζηρας μέρη κατέ- 
χουσαι άπεσύρθησαν ήδη καί κατέλαβον τήν 

θέσιν ήν καί σήμερον κατέχουσι, μετακινηθεί- 
σαι· οί κόλποι, τά τενάγη έσχηματίσθησαν, 
αί κοιλάδες διεμορφώθησαν λαβοΰσαι τήν νΰν 
διεύθυνσιν καί κατασκευήν αύτών.

*0 ζωικός κόσμος ό κατά τήν τεταρτογενή 
περίοδον ζήσας, δέν έπλουτίσθη μετά ταΰτα. 
Τούναντίον πολλά θηλαστικά έζέλιπον έκλει- 
ψάντων τών αναγκαίων πρός διατροφήν των ο- 
ρων, ώς π. χ. τά υπερμεγέθη χορτοφάγα,άτινα 
ήκμαζον κατά τό τέλος τής τοιτογενοΰς περι
όδου έζέλιπον τής σκηνής τοΰ κόσμου.

Ζώσι νΰν ό Elephas primigenius, Ursus 
spaelaea, Rhinoceros. Cervus, Equus, 
κ. λ. π. Τά δέ φυτά τής περιόδου ταύτης δέν 
διαφέρουσι τών νΰν ζώντων.

Διά τής διαβρώσεως νΰν καί τής προσχώ- 
σεως ώς καί τής κατακρημνίσεως άφθονων ατ
μοσφαιρικών κατακρημνισμάτων έσχηματίσθη
σαν άφθονα τεταρτογενή πετρώματα.

Τήν έπί τοΰ πλανήτου όμως επικρατούσαν 
τάξιν διετάραζαν μεγάλως οί κατά τά μέσα 
τής περιόδου ταύτης σχηματισθέντες μεγάλοι 
όγκοι πάγου, οί παγετώνες, οίτινες τά μέγι
στα συνέτεινον είς τήν μεταβολήν τής μορφής 
τοΰ πλανήτου Διάφορα αίτια, ώς π χ. ή διαρ
κώς χωρούσα τής γής ψΰξις, ή ένεκα τής άπο- 
μακρύνσεως τών θαλασσών άποκάλυψις μεγά
λων ξηράς επιφανειών, ή έζαρσις έκ τοΰ βυθοΰ 
κατά τήν τριτογενή περίοδον πολλών όρέων, 
ή ένεκα τής άνυψώσεως τών ηπείρων γενομέ- 
νων ούτως ύψηλοτερων τών θαλασσών ροή τοΰ 
ύδατο; πρός τήν θάλασσαν, έπέφερον τήν κατά- 
πτωσιν τής θερμοκρασίας άκαριαίως καί έπί 
μακρόν χρόνον καί τόν σχηματισμόν τών πα
γετώνων.

"Ένεκα τοΰ ψύχους τούτου πολλά τών ζώων 
έξηφανίσθησαν, άλλα δέ ήναγκάσθησαν νά 
μεταναστεύσωσι πρός χώρας θερμοτέρας Οΰτω 
π.χ. ό Elephas aniiquus, Ursus spaelaea 
Hyaena spaelaea, Cervus megaceros, Ri- 
noceros tichorhinus,Hippopotamus ma
jor, κ.λ.π. έζέλιπον έντελώς τοΰ προσώπου 
τής γής, ένώ ή Cervus tarandus, Ursus 
ΓβΓΟΧ μετηνάστευσαν είς άλλα μέρη.

Οί παγετώνες πρός τούτοις κινούμενοι, ώς 
ένδείκνυται άναντηρρήτως έκ τών ιχνών, τά 
όποϊα έγκατέλειψαν έπί τών πετρωμάτων έφ’ 
ών διήλθον, μετέφερον μεγάλους όγκους πε
τρωμάτων, άτινα άπέθετον είς πολλά μέρη.

Περί τάς άρχάς τέλος τής περιόδου ταύτης 
ένεφανίσθη έπί τοΰ θεάτρου καί ό άνθρωπος.

Διαιρείται δέ ή περίοδος αΰτη είς 3 έπο- 
χάς 1) τήν πρό τών παγετώνων 2) τήν τών 
παγετώνων και 3) τήν μετά τους παγετώνας.

3 Νεωτάτη περίοδος ή ή και?’ ήμας. "Αμα 
έμφανισθείς ό άνθρωπος έπί τής γής, γυμνός, 
έστερημένος φυσικών όπλων, όπως άμύνηται 
κατά τών ρωμαλεωτέρων αύτοϋ ζώων, διήγε
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Άλλ’ άραγε ένταΰθα θέλει σταθή;! Ούδέ 
ποτέ! «Ό πλανήτης ήμών προχωρεί. Ό άν
θρωπος έξαπολυθεις τής ζωικής χρυσαλίδος 
κατεξουσιάζει σήμερον τοΰ κόσμου ποθών τήν 
αίωνίαν πρόοδον.Άλλ’ ίσως ούδέν άλλο εύμεθα 
ή οί ίγουανόδοντες τής μελλούσης άνθρωπότη- 
τος. Ναί, ή πρόοδος είναι ό νόμος τής φύσεως. 
σκοπός ό έλκυστικός πασών τών τάσεων τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος είναι ή έρευνα τής 
άληθείας. Πάντα τά άλλα είναι μόνον σκιά. 
Ή τύχη έκάστου ήμών είναι νά ύψώμεθα έπϊ 
μάλλον έν σφαίρα πνευματική. Άναμφιβόλως 
τό μέλλον έχει πλειότερα νέφη ή τό παρελ
θόν· μένει έτι περιβεβλημένον διά μυστηρίου· 
άλλά. χθές έτι ή δημιουργία τών πραγμάτων 
καί τών όντων έφαίνετο είς ημάς τοσοΰτον 
άδιάγνωστος οσον κα’ι ή τύχη αύτών."Ηδη κα- 
λύμματά τινα άπεμακρύνθησαν καί άρχίζομεν 
νά διακρίνωμεν τίνι τρέπω αί φάσεις αύται 
παρηχθησαν. Έν τούτω δέ ύπάρχει έχέγγυον 
καί έλπίς ύπέρ τής προόδου τής ήμετέοας 
γνώσεως. Ίσως έντός ολίγου δυνηθώμεν νά λύ- 
σωμεν τό αίνιγμα του μέλλοντος βίου, ώ; ήρ- 
χίσαμεν νά βλέπωμεν διαλυομένην τήν ομί
χλην την άποκρύπτουσαν τό παρελθόν. Φυλά- 
ξωμεν ώς σύμβολου, τήν ΑΛΗΘΕΙΑΝ ! τό 
Φί,’Σ ! τήν ΕΛΙΙΙΔΑ ! καί 2ς έξζκολουθώμεν 
ζώντες έν τώ θείω τοΰ πνεύματος κοσμώ1».

Άλλ’ ή φιλτάτη μας γή ;
ΊΙ γή γηράσκει! «ΊΙ θερμότης ή καθειρ- 

γμένη έντός τών σπλάγχνων τοΰ πλανήτου 
δέν διαπερά πλέον τόν περιβάλλοντα αύτήν 
φλοιόν· άπασα ζρα ή έυόργανος φύσις πορίζε
ται τήν άναγκζίαν πρός διατήρησιν τής ζωής 
θερμοκρασίαν έκ τής ηλιακής ακτινοβολίας· 
άλλ’ αύτη ζρα γε θά διαρκή αιωνίως ; Άπό 
τών ιστορικών χρόνων τά γήινα κλίματα δεν 
φαίνονται ούσιωδώς μεταβληθέντα· όσω όμως 
μικρά κζΐ άνεπαίσθητος καί αν είνε ή είς τό 
κεντρικόν αστρον προσγιγνομένη απώλεια θερ
μότητας, αύτη άμετακλητως άπωλεσθη ώς 
πρός αύτό. Καθ' οσον δέ ψύχετζι ή άφετική 
αύτοΰ δύναμις καί άκτινοβολία βαίνουσιν έλατ- 
τούμεναι. Ούτω πας πλανήτης έχει τήν νεό
τητά του, τήν άκμήν του, τό γήρας, τόν θά
νατον. Θά έλθη ί'σω; ποτέ ημέρα, καθ’ ήν οί 
μέλλοντες αιώνες θέλουσιν ΐ'δει τόν άστέρα 
σβεννύμενον, ημέρα, καθ’ ήν διά τών εύεργε- 
τικών αύτοΰ άκτίνων θέλει δώοει τόν τελευ
ταϊον αύτοΰ άσπασμόν είς τήν γήν. Μάτην 
τότε ό πλανώμενος έπί τών οχθών τοϋ Ίλισ- 
σοϋ, τοΰ Σηκουάνα, τοΰ Ταμέσεω; θά ζητήση 
τήν θέσιν είς ήν εύρίσκοντο αί μαρμαίρουσαι 
τού πολιτισμού πρωτεύουσαι, ώ; τήν θεσιν, 
όπου άλλοτε έκ τής λαμπρότητας καί τοΰ με-

*. Έκ τοΰ «Le monde avanl la creation du 
monde par Camille I'rain marion·.

βίον έν σπηλαίοις, έντελώς ζωώδη, συντρόφους 
έχων τόν έλέφαντα, τήν άρκτον τήν σπηλαίαν 
καί άλλα ζώα. Άναμφιβόλως δέ τοιοΰτος ών 
Οά έξέλιπε τοΰ προσώπου τής γν5ς άμέσως, Sv 
δέν έπροίκιζεν αύτόν ή φύσις δι’ όπλου ισχυ
ρότερου πασών τών δυνάμεων τών άλλων ζώων 
δι’ οπλου άκαταμαχήτου, τοΰ λογικού.

Αναγκαζόμενος ν’ άμύνηται κατά τών έπερ- 
χομένων αγρίων ζώων έρριπτε κατ’ άρχάς 
έναντίον των λίθους· βραδύτερου δέ έπενόησε 
τά πρώτα αύτοΰ άμυντικά όπλα. Λίθοι σκλη
ροί ώς ό όψιανός, ό πυρίτης,έχρησίμενσαν αύτώ 
ώς ύλικόν έξ ού κατεσκεύασεν αΐχμάς βελών, 
πελέκεις και άλλα όργανα, άτινα νΰν εύρίσκο- 
μεν έντός σπηλαίων έν οΐς έζη παρά τά άπο- 
λελιθωμένα αύτοΰ λείψανα. ’Εκτός δέ τούτων 
έχρησιμοποίει πρός κατασκευήν τών οργάνων 
του καί ξύλα, όστρακα, κέρατα, κ λ.π. Κα- 
τωρθώσας είτα νά κατασκευάση αντικείμενα 
έκ πηλοΰ και καθυποτάξας χρήσιμα αύτώ ζώα, 
έγκατέλιπε τά σπήλαια καί ώκοδόμησεν έντός 
λιμνών έπι πασσάλων καλύβας έκ κλάδων συν 
δεδεμένωνκαί πηλοΰ, διάγων τόν βίον του άνε- 
τώτερον. Κατώρθωσε πολλά τών βλαβερών 
ζώων νά καταστρέψη ώς τήν Δινόρνιν (πτη- 
νόν ύψους 3 μ.) κα’ι τήν Έπίορνιν (ής τό ώόν 
ίσοδυνάμει πρός 135 ώά δρνιθος κοινής’, άλλα 
δέ εξημέρωσε και κατέστησεν αύτώ χρήσιμα 
ώς τόν ίππον, τόπρόβατον, τόν βουν τήν αίγα, 
κ.τ λ. Ή εποχή αύτη έκλήθη λι&Ινη εύρισκο- 
μένη καί έν Έλλάδι, ώς έν Δομβραίνη, Κυ- 
θήοοις καί άλλαχοϋ. Ύπό τοΰ Σεβαστού μοι 
δέ Καθηγητοΰ κ. Α. Χρηστομάνου καί έν Θήρα 
άνεσκάφησαν οικήσεις και όργανα λίθινα ώς 
καί σίτος, κριθή άποδεικνύοντα οτι οί κάτοι
κοι ούτοι ήσαν γεωργοί.

Διαρκώς όμως έρευνών και σπουδάζων κα
τώρθωσε νά τελειοποίηση τά όπλα του. Τυχαί- 
ως, ίσως έκ τής συγκρούσεως χαλίκων, έφευρων 
τό πύο καί τήζας μέταλλά τινα κατεσκευασε 
τόν δρείγαλκον, έξ ού είτα, όπλα, ψκλίδας, 
πόρπας, περόνια κ.τ.λ. ΊΙ εποχή αύτη,εΐς ήν 
άνήκουσι καί οί έν Μυκήνζις τάφοι,έκλήθη όοει- 
χαάκή'ί/,διεδέξατο δέ ταύτην ή σιδηρά ή καί νΰν.

Κατά ταύτην ό άνθρωπος κατώρθωσε νά 
έξαγάγη τόν σίδηρον έκ διαφόρων αύτοΰ με
ταλλευμάτων καί νά τόν χρησιμοποίηση πρός 
εκπολιτισμόν αύτοΰ.

Ούτω διαρκώ; προχωρών, άνακαλύπτων και 
έφευρίσκων κατώρθωσε νά έκπολιτισθή καί νά 
φθάση είς σημεϊον μεγίστου πολιτισμού. Άπό 
τής ζωώδους αρχικής του καταστάσεως, καθ’ 
ήν ούδέν έγνώριζε, ήδυνήθη συν τώ χρο’νω νά 
φθάση είς σημεϊον, ώστε νά δύναται μέχρι τών 
έγκατων τής γής νά είσδύη, νά έρευνα ασφα
λώς έν τώ άχανεϊ διαστήματι, νά σπουδάζη 
τήν ιστορίαν τοΰ σύμπαντος, νά καταστη κυ
ρίαρχος καί βασιλεύς τής κτίσεως.

γαλείου άπήστραπτον, ή Νιυευι, ή Σιδών, 
ή Μέμφις καί τά Έκβάτανα ζητεί ό άρχαιο- 
λόγος. Θά έλθη ημέρα, καθ’ ήν ή άνθρωπότης 
θά κοιμηθή τόν τελευταϊον αύτής ύπνον έπί 
γής έρήμου καί ικοναζούσης, οτε τό πτηνόν 
δέν θά άδη πλέον, ότε τό ρόδαν δόν θά άνθή, 
τό ύδωρ δέν θά ρέη, ό άνεμος δέν θά πνέη, 
ημέρα, καθ’ ήν ή λευκή νεκροσινδών τών τε
λευταίων χιόνων καί πάγων θά έπεκταθή 
άπαισίως άπό τών πόλων μέχρι τοΰ ’Ισημερι
νού. Ούδείς τάφος, ούδεμία έπιτύμβιος πλάξ, 
θέλει σημειώσει τήν θέσιν δπου σύμπασα ή άν
θρωπότης έζησε, τήν θέσιν, είς ήν τοσαΰτα 
ισχυρά έ'θνη, τοσαΰται δόξαι, τόσα έργα, τό- 
σαι εύτυχίαι καί δυστυχίαι διεδέχθησαν άλ- 
λήλας................... καί ή θέσις αύτη δέν ύπάρχει
διότι ή Γή, έφ’ ής διατρέχομεν τάς αίθερίους 
έκτάσεις, δέν διήλθε δίς διά τού αύτοΰ μέρους 
τοΰ άπειρου άφ’ οτου υπάρχει1».

Γ. Γεωογαΰ.ΰς

ΤιΛιιόφ Φιισ. ’Επιστήμων.
ΑΒΜ Ή έ·· τω προηγουμίνω τεύχιι τεΟεΐχα εί- 

κών τής λίθινης’ έχιοχΰς. παρίστησι λιμνχίχ; οί 
κίχς, κ»τ»σκευχ;Οεί :χ; ύπό τών πρώτων ανθρώπων.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΒΡΑΊΆΑ ΟΔΗΣΣΟΣ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου >

ετά τινας ημέρας, άφοϋ 
καί πάλιν έπισκέφθην τάς 
ώραίας έξοχάς καί περί

χωρα τής Κωνσταντινοοπό- 
λεως, ιδία τό Φανζράκιον 
καί τάς νήσους Πρίγκηπον 
καί Χάλκην, οπού όμολο- 
γουμένως συρρέει ο καλλεί- 
τερος ομογενής κόσμος καί 
υπάρχει ή καλειτέρα καί 
θανμασιωτέρα άποψις κλι- 
ματολογική χάρις καί εύ- 
χάριστος κίνησις πλήθους 
οικογενειών παραθεριζου- 
σών είς τάς πέριξ παρά τάς 

άκτάς ώραίας κωμοπόλεις καί σύσκια δένδρο- 
φυτά τοπεΐα έγκατέλειψα τήν βασιλίδα ταύτην 
τών πόλεων, τήν πολύφημον κζταστζσαν Κων- 
/πολιν μέ τάς πολυποίκιλους άπολαύσεις της 
καί τάς στενοχώριας καί έστιν φεύ ’ένίοτε θλι
βερά έπισόδια της καί διά τοΰρωμουνικοΰ ποω- 
ίαν τινά τής Ιίαρασκευής άνεχώρουν τήν 10 
ώραν ήρέμα καί άπό τοΰ καταστρώματος περί 
λυπος έξετάζων τά πέριξ καί τά εκατέρωθεν

’. Έκ τοϋ Flammarion.

τοΰ Βοσπόρου διερχόμενα μέρη καί τήν ιδίαν 
νύκτα περί τήν ένδεκάτην ώραν μετά ώραιό- 
τζτον καί γαληνιώτάτου διάπλουν έν τή Μαύ
ρη θαλάσση, άπεβιβαζόμην έν τώ μεγάλο- 
πρεπεΐ ηλεκτροφωτιστώ λιμ.ένι τής Κωνστάν- 
τας τής Ρωμουνίας, άνωθι τού όποίου παιανη- 
ζούσης τής μουσικής κκί μέ άτμοσφαιραν γλυ- 
κυτάτην καί δροσεοωτάτην πλήθος άνθρώπων 
όπως κατά τά σύνηθες παοαθεριζόντων έκεΐ 
ύπήρχε σύν γυναιξί καί τέκνοις, άλλων βημα- 
τιζόντων κατά μήκος τοΰ ώρζίου δντως βου
λεβάρτου τής πόλεως ζαί άλλων καθημένων έ 
ξωθι τών καφενείων, ζυθοπωλείων καί άνδήρων 
παρά τώ μεγάλω Φάρω τής άκτής, τώ σωτη- 
ρίω οδηγώ τοΐς διαπλέουσι,έναντι τής μυκω- 
μέντ.ς καί άπαύστως σχεδόν άναταρασσομένης 
μεγάλης θαλάσσης τοΰ Εύξείνου.

Η Κωνστάντζα τό θέρος παρουσιάζει όντως 
θέαμα εύχάριστον καί πολυκύμαντον ενεκκ 
τών πολλών διασκεδαστικών κέντοων καί ποι
κίλων θεαμάτων άτινα διοργανοΰνται έκάστο- 
τεν ώς έκ τοΰ πολλοΰ συρρέουτος κόσχου, τό 
θέρος έκ τών μεσογείων πόλεων καί τό εσπέ
ρας μεγάλη κίνησις παρατηρεΐται έν τοΐς έ- 
στιατορίοις ιδίως, πλατείαις, θεάτροις καί ποι 
κίλοις κέντροις.

Ένταΰθα διέμεινα έπί διήμερον καί τετά 
ταϋτα σιδηροδρομικοί; άνεχώρησα διά τήν Βραΐ
λαν, οπού μετά όκτάωρον άφικνεϊται τις διερ 
χόμενος άρκετά ώρζΐα τοπεΐζ καί τόν Δού- 
ναβιν, διά τής μεγάλης σιδηράς γεφύρας, τήν 
μεγαλειτέραν μετά τήν τής Νέα; Ί’όρζης 
ύπάρχουσαν έν τώ κοσμώ Είναι όντως έργον 
έξεχον καί θζυμάσιον πολλά εκατομμύρια 
στοιχεΐσαν τή Ρωμουνίζ.

Έν Βραΐλα, έλληνικωτάτη παρζδουναβείω 
πόλει, μέ ώραΐα κτήρια καί κέντρα, πλατείας 
κήπους καί περικαλεϊς ναούς, έμεινα καί φέτος 
ημέρας τινά- καί δέν λησμονεί τι; τήν ιθαγέ
νειαν του διότι παντοΰ καί τά πάντα όζουσιν 
ελληνικού ρυθμοΟ τάξεως καί γένους. Τήν Ελ
ληνικήν δέ άκούει τις όμιλουμένην καθ’ ά
παντα τά σημεία αύτής καί είτε είς τήν πα
ραλίαν όπου τό έμπόριον τών σιτηρών διεργεΐ- 
ται είτε εΐ; τά καφενεία,εστιατόρια καί ζυθο
πωλεία. όπου γίνεται ή συγκέντρωσε; τοΰ 
κόσμου, είτε εΐ; τούς περιπάτους καί τά θέα
τρα εύρίσκεται, σχέδόν πάντοτε τήν έλληνικήν 
γλώσσαν άκούει διαλαλουμένην. Άλλά δυστυ 
χώ; ό έλληνισμός πολύ άπόλυσ.ν άπό τίνος 
ένεκα τή; όσημέραι αύξανούση; ρωμουνο εβραϊ
κής έπιρροής καί ού μετ’ ού πολύ τό ήμέτερον 
στοιχεΐον ύφιστάμενον έμπορικού; καί κοινω
νικού; έκάστοτε διωγμούς θέλει παύσει έξα- 
σλοΰν έπιβολήν έπί τών έκεΐ σχέσεών του. 
Μόνον δέ ίχνη άπτά καί ζωηρά τής ελληνική; 
άποικιακής δράσεώ; μας θέλομεν άναφέρει έ
κάστοτε καί ύπερηφάνως περιγράφει. Ίσως τό
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έκεϊ καί άλλαχόσε έκπΰλιτιστιαόν στάδιον μας 
νά εληξεν ήδη.

Άπό Βραΐλας διά νά μεταβώ εις Ρωσσίαν, 
οπού έσκύπουν, διήλθον διά τοϋ ωραίου Γα
λάζιου ώρας μςάς μόνον άπέχοντος πόλεως ω
ραιότατης και καλλιμόρφου μέ πολύ ωραίας οι
κοδομάς καί καθαρωτάτας ώς έπί τό πολύ λι
θόστρωτους οδούς.

Τά παραλιακά κέντρα εΐσ'ι κατωκειμένα ώ; 
έπι τό πολύ άπό "Ελληνας, έξασκοϋντας έν 
εύρύ κύκλω τό έμπο’ριον πολλαχοΰ δέ τής πό
λεως έχουσιν ανεγείρει ωραίας οικοδομάς καί 
λαμπρόν ναόν έν τή κεντρικωτάτη όδώ.

Τήν μεθεπομένην έλαβον έν Γαλαζίω θέσιν 
έν τώ δι’ ’Οδησσόν τής Ρωσσίας έκπλέοντι 
άτμοπλοίω διά μέσου τοϋ Δουνάβεως καί τήν 
9 π. μ. άνεχωρήσαμεν έκ Γαλάζιου μέ και
ρόν λαμπρότατον γακηνιώτατον. Πλέομεν ήρέ 
μα έν τω ποταμω μέ συντροφιάν άρκετά κι - 
λήν καί οί ρώσσοι πλοηγοί μας μετά τοΰ ύπη- 
ρετικοΟ προσωπικού των τήν ρωσσικήν ώς έπί 
τό πλεϊστον μόνον όμιλοϋντες έκτος ένός άξιω- 
ματικοϋ όλίγον τήν γαλλικήν γνωρίζοντος μας 
μεταδίδουσιν τήν άνίαν καί βαρεΐαν δυσθυμίαν 
των άλλ’ έγώ προσπαθώ νά διασκεδάσω τήν 
μονοτονίαν ταύτην μέ τήν θέαν τών εκατέρω
θεν τοπείων καί τήν άνάγνωσιν.

Μετά δίωρον πλοϋν σταματώμεν πρό τοΰ 
Ρενίου, παραδουναβείου ρωσσικοΰ ορμίσκου 
στρατιωτικώς φυλασσόμενου ύπό τών ομοθρή
σκων μας καί μετ’εύχαριστήσεως διακρίνω α- 
μάξας,σιδηροδρομικόν σταθμόν κτλ. καθόσον τό 
Ρένιον συνδέεται σιδηροδρομικώς ώς γνωστόν 
μετά τής Όδησσοΰ,ώ; έταξείδευσα άλλοτε διά 
τοΰ μέσου τούτου καί πολλά κατάφυτα μέρη 
μέ ύψήκορμα δένδρα, κήπους πέριξ ώραίων οι
κοδομών κτλ.

Ιίαραλαβόντες έπιβάτας καί έμπορεύματα 
άπήλθομεν έκεΐθεν καί καθ’ δλην τήν ήμέραν 
τό μικρόν άτμήρες σκάφος μας διήρχετο τά ά- 
βαθή ήρεμα νερά τοΰ πολλοΰ Δουνάβεως δίκην 
πελωρίου ιχθύος διασχίζοντος έπιχαρίτως τήν 
ύδατίνην έκείνην επιφάνειαν καί που καί που 
σταματώντες είςμικράς κωμοπόλεις πρός άπο- 
βίβασιν καί έπιβίβασιν έπιβατών καί έμπορευ- 
μάτων, δτε περί τήν 7ην ό βαρύς ώς αύτός 
κώδων τών καμαρότων μας καλεϊ εϊς λουκου- 
λικήν συνεστίασιν.

Καί όντως ποικίλα ορεκτικά καί εδέσματα 
μετ’ άφθονου οίνου μας παρετέθησαν διότι οί 
ρώσσοι φαίνεται,τρώγουν πολύ καί άφοΰ έφαγα 
έπί πολύ καί καλά ήσθάνθην τήν κοιλίαν μου 
βαρύνουσάν με καί άνήλθον έπί τοΰ καταστρώ
ματος εύρύτερον ν’ άναπνεύσω καί χωνεύσω. 
ΤΗτον ήδη νύξ, σκότος περιέβαλλε τάς πέριξ 
καί τάς εκατέρωθεν άκτάς καί μόνος άποσυρ- 
Οείς είς τήν πρύμνην τοΰ πλοίου, όπόθεν μόλις 
τό ύδωρ διεκρίνετο λαμπυρίζων και πως Οροοϋν 

έκάθισα παρά τό χείλος τοΰ πλοίου ήσύχως 
καπνίζων έν ποΰρον, οπερ ό γαλλίζων συνδαι- 
τυμών μου αξιωματικός ρώσσος μεθ’ ού άντηλ- 
κάξαμεν ομιλίας τινάς έν τή τραπέζή μοί εϊχε 
προσφέρει μετά κυπέλλου ζύθου, δν οί ρώσσοι 
συνειθ.ζουν και μετά τό φαγητόν.

‘Ησυχία απόλυτος έπεκράτει έν τή γή 5πω; 
καί έν τώ ούρανώ καί έν τώ σκάφει καί τόν 
νοΰν μετά τών οφθαλμών περιενεγκών είς τά 
πέριξ έφερα εϊς τήν μνήμην ώς έν κατόπτρω 
διάφορά μοι γνωστά πρόσωπα, ύποθέσει; καί 
πράγματα διά νά ί'δω ποΰ εύχαρ'στοϋμαι νά 
σταματήσω άναπωλών καί ρεμβάζων.

Τοΰτο συμβαίνει οσάκις εύρίσκεται τις μό 
νος καί έν τή μοναξία του θέλει νά σκεφθή μέ 
αντικείμενό τι.

Καί τά τά μέν εύχάριστα συγκινοΰν τό πνεΰ- 
μα, τά δέ δυσάρεστα καταθλίβουν τήν ψυχήν. 
Τό σώμα τήν στιγμήν ταύτην καί έν γένει αί 
ύλικαί άπολαύσεις καί φροντίδες ύποχωοοϋν 
πρό τής πραματικότητος. Ό ιδανικός ή μάλ
λον ψυχικός κόσμος αίρεται είς ύψη δυσθεώρητα 
τής φαντασίας ήτις κλείουσα τούς όφθαλμούς 
τοΰ σώματος κυριαρχεί έπί τής διανοίας μας. 
Δέν αισθάνεται ό άνθρωπο; τήν στιγμήν ταύ
την τίποτε έπί τή; γής διά τοϋ σώματος, ή 
δέ φαντασία του μετά τή; ψυχής του φεύγουν 
μακράν είς κόσμου; άλλοτρίους.
“Εμειναν καί έγώ ούτως άναπωλών έπί πολύ 
καί δτε συνήλθον είς έμαυτόν είδον οτι είμεθα 
πολύ μακράν άπό τά μέρη ένθα τό πριν έβλέ- 
πον. Ήτο βαθεΐα νύξ, σκοτεινότατη καί τό 
πλοΐον μας ολοταχώς έβαινε πρός άνοικτότε- 
ρον μέρος τοΰ Δουνάβεως, άλλά πάντοτε έντός 
τοΰ Δουνάβεως. ‘Ο νους μου εϊχεν έπιχαρίτως 
πελαγωθή είς εύδαίμονος σφαίρας φαντασίας. 
‘Αλλά τί εϊναι ή φαντασία αΰτη ίήτις άκαρι- 
αίως βαίνει άπό σκέψιν εΐ; σκέψιν καί άπό τοϋ 
ένός αντικειμένου είς τό έτερον ; Είναι αύτός 
ό άλλος κόσμος ή έν τίποτε, άλλά τό τίποτε 
ούδαμοΰ υπάρχει; Μήπως εϊναι ό όφθαλμός 
λεγόμενος τής ψυχής, δστις βλέπει τά άϋλα, 
δπω; ό οφθαλμός τοΰ σώματος τά υλικά; "Ισω; 
ναι καί επειδή δέν τόν γνωρίζομεν ή μάλλον 
ή σωυ,ατική κατάστασις εϊναι τοιαύτη ώστε 
δέν μάς έπιτρέπεται νά βλέπωμεν έτι πέραν 
τών ορίων τοΰ κόσμου τούτου ίσως δΓ αύτό 
ακροθιγώς μόνον διά τής φαντασίας λαμβάνο- 
μεν ιδέαν τοΰ άλλου άγνώστου έτι ήμΐν κό
σμου δν μέλλομεν μετά θάνατον νά γνωρίσω- 
υεν.

'Οσάκις ή σκέψις μου είς τοιαύτας μοναξίας 
καί πραότητος στιγμάς φεύγει άπό τά έγκό- 
σμια καί είς σφαίρα; άλλοτρίους καί άορίστους 
προσφεύγει ενδόμυχός τις πεποίθησις μοί λέ
γει ότι πέραν έκεϊ κόσμος τις καλλείτερος ύ- 
πάρχει.

(Έπεται συνέχεια).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Πρόχειρον 3α οόμετοον** ·· V V V W W

’Ιδού καί έν πρόχειρον δαρόμετρον, δπερ εί
ναι πολύ έν χρήόει είς Άγγίαν καί τό όποιον 
μολονότι εύχεροϋς κατασκευής προμαντεύει 
πολύ έπιτυχώς τόν άνεμον, τίιν βροχήν, τόν 
καλόν καιρόν, τόν παγετόν κτλ τουλάχιστον 
δώδεκα ώρας πρότερον, άν όχι περισσότερον.

Έντός οινοπνεύματος 90—95 βαθμών δια
λύσατε κεχωρισμένως, έννοεϊται,έν ΐσμ ποσό - 
τητι κάμφοραν, νίτρον καί άμμωνιακόν άλας, 
(Αγνής ποιότητος). Όπόταν δέ Λ διάλυσις αϋ 
τη συντελεσθή, ένώόατε τάς τρεις ταύτας ου
σίας έντός μακροϋ καί έπιμήκους σωλήνος, οϊ
ον φιάλης ύδατος μελίσόης, ήν φροντίσατε νά 
κλείσητε έρμητικώς. Έάν δυνατόν περιφρά
ξατε τίιν όπήν διά στερεάς ουσίας. ’Αφήνετε 
όμως εν διάστημα κενόν έκατοστομέτρων τινών 
μεταξύ τής έπιφανείας καί τοϋ πώματος.

Τήν βαρομετρικήν ταύτην φιάλην Αναρτή- 
ιίατε τότε είς τήν σκιάν καί έν πλήρει άέρι καί 
τότε κατά τάς μεταβολής τοϋ καιρού θά έχητε :

Ιον Διαύγειαν τοΰ ύγροΰ = Καλοκαιρία.
2ον Κρύσταλλα Απεριορίστου Οχήματος, έν 

εϊδει πηκτής = Καιρός εύμετάόλητος.
3ον Κρύσταλλα είς φύλλα πτέριδος=Βροχε- 

ρά κατάστασις.
4ον Μικρής βελόνας ΟυνεΟπειραμμένας ϊι 

κεχωριθμένας=* Ανεμος.
Έάν πρόκιιται περί άνέμου σφοδρού, μερι

κοί τοιαϋται βελόναι προεξέχουν τοϋ ύγροΰ, 
προσκολλούμεναι έπί τής ύάλου.

5ον Μικρά κρύσταλλα Αστεροειδή = Πάγε 
τώδιις καινός τόσον μάλλον έντατικός, δσον 
λά κρύσταλλα ταϋτα καταλαμδάνουσι μεγα- 
ετιτέραν έν τώ άνω μέρει έπιφάνειαν.

δον Μικρά κρύσταλλα έν σχήματι όμοίως Α
στερίσκων Αλλά μετά φύλλων πτέριδος=Πα- 
γετός καί χιών.

“ον ΚατάδαΟις (έμπίεΟμα) τής έπιφανείας 
τοΰ ύγροΰ μετά Ανιουσών καί κατιουσών κρυ- 
ΟταλλώΟεων κατά μήκος τών πλευρών τοΰ 
σωλήνος. =Τοικυμία.

Φ. Π.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΙΙότε ό νκνος ώόελεΐ
Ιον Έν γένει εί; τούς αδυνάτους, παϊδας 

καί γέροντα;, ώς καί είς τούς ζναρρωνύοντας 
έκ νόσου.

2ον Είς τούς εργαζομένους πολύ.
3ον Είς τούς μετά κοπιώδη οδοιπορίαν κε - 

κοπιακότας.
4ον Είς τούς ταξειδεύοντας άτμοπλοϊκώς.
5θν 1 ίς τού; πάσχοντας σωμζτικώς κζί
6ον Είς τούς κακώς σκεπτομένου; διότι ό 

ΰπνο; μεταβάλλει 99 °/0 άπόφασιν.
Είς πάσαν άλλην περίστασιν ό ύπνος εϊναι 

επιβλαβής καί κακός εφιάλτης κζί σύμβουλος 
τοΰ πνεύματος διότι άκριβώς τότε τοΰτο δέον 
νά έγρηγορή καί προπαρασκευάζω) τήν εύτυ- 
χίαν τοΰ ανθρώπου ύφ’ βλα; τάς επόψεις.

Ό ιατρός όας

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΤΣΕΩΣ»
Κ. Κ. βιοδόσιαν. Επιστολή καί χρήματα έλήφΟη

σαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ — Δ. II. Κυπαρισίαν Δελ- 
τάοιον έλήφθη. Έχει καλώ;.— I. .1. Πέρα.’Επιστολή 
καί χρήματα έλήφΟησαν. Γραμματόσημα προσεχώς.
— Λί Α. Ρόδον Φυλλάδια σας άποστέλλονται τακτι- 
κώς, όπως όλων τών συνδρομητών υ.ας. Πρέπει νά 
έχητε λαβή μέχρι τοΰ 'Απριλίου. Άν σας λείπουν 

έν τω μεταξύ δύνασΟε νά τά ζητήσητε.— J Ν. Θεο
δόσιον.— Παρά έξαδέλφου έλήφΟησαν φρ. 50. Εύχα- 
ριστοϋ/ιεν.— Π. .1 Πόρτ Σαϊτ Δελτάριόν έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν. ΔύνασΟε νά μας γράψητε ό,τι θέλετε.
— Φ. Ε. 0. ΛΑρυρόν. Ζητούμενα φύλλα σας απε- 
στείλαμεν. Δ ΣιΑΙσζρια. Δελτάριόν έλήφθη Φύλ
λα άπεστείλαμεν καί άναμένομεν συνδρομήν.—Λ. Π. 
Ά.1ι(άνδοιια>·. Δελτάριόν έλήφθη Έχει καλώς jpov- 
τίσωμεν καί γράψωμεν. — Δ Κ. Ktovatirrav. Εχει 
καλώς. Άπεστείλαμεν ύμϊν τά έλλείποντα "Ωστε... 
στείλατε καί τήν συνδρομήν σας —II Σ. Σϋρον. Ά- 
ποροΰμεν καί ήμεϊς. ΔιεύΟυνσ ς σας ήλλάγη ήδη διά 
Σύρον. Ειδοποιήσατε καί ταχυδρομείου. Άναμένομεν 

νέους συνδ ιομητάς.— Α Δ.’ΑΛεξάνδρειαν. Επιστολή 
έλήφθη. Φυλλάδια έστάλησαν Γράφομεν 7’. Σ. 

ΚαρδΙιίαν. Επιστολή καί χρήματα έλήφΟησαν. Σας 
εύχαριστοϋμεν.— Κ. Κ,ΆΛιζανδρείαν. Χρήματα έλή
φΟησαν. Εύχαριστοϋμεν. Δ II Κυπαρισσίαν Δελ
τάριο·? έλήφθη. Έχε·, καλώς.— A. Α. Σ<ζάγον·Έπι- 
στολήν μετ' επιταγής έλάόομε·. καί σας εύχαριστοΰ- 

μεν Γράφομεν έπίσης.— 0. Κ. Ροστίβιον. Επιστολή 
καί cheque έλήφΟησαν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς. — 

A. X. ’ Αλεξάνδρειαν 'Ορίσατε μας τί είδους γραμμα
τόσημα θέλετε Κ. Κ. Πορε-ΣαΊτ- Έχετε άδικον. 
Ούδεμια όπισθοβουλία έχώρησε. Φαίνεται ήλεκτρί- 
σθητε κα ούχί ύπνωτίσθητε. Έν τούτοις έχετε ανά
γκην ολίγου ύπνου. Ταχυδρομικώς έγραψα έπίσης — 

Δ Δ Κάΐρον. Δέν ήδυνήθημεν νά σας ίδω πρό άνα- 
χωρήσεω έλλείψει χρόνου καϊ σπουδή; δΓ Όλυμπ. 
Αγώνας. Ευχαριστώ διότι έπισκέψεις μου τυγχάνουν 
τόσον προσφιλείς. ’Αλλά τοΰτο έξαρταται καί άπό 
τούς έπισκεπτομένους. οΐτινες είναι αληθώς μαργα- 
ρϊται. Παράρτημα στέλλομεν οσάκις έχει Λύσεις έν 
μέρει επιτυχείς. Δέν λησμονώ τήν ώραίαν έκδρομήν 
εις Γκεζίραν, οπού ηύχαριστήθην πολύ, καί είδον 
Νέαν πρόοδον.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«ίΙΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ»
Τό κζλόν τοΰτο 'Ωδεΐον έ’δωκε τήν 8 'Α

πριλίου συναυλίαν ύπό τών μαθητών καί μα
θητριών του, συμπράςει κζί τών καθηγητών 
Σοΰλτσε (τετραχόρδου) κζί Μπέμμερ (βαρβί- 
του).

Τό πρόγραμμα ήτο λίαν επιτυχές, περιλζμ- 
βάνον έργα τών Schumann, Mendelsohn, 
Chopin, Bach καί Wagner·.

Έν τω κλειδοκυμβάλω διεκρίθησαν ή Δΐ; 
’Ιουλία Τριανταφυλλίδου κζί Βέρα Ναούμ. Εί; 
τό τετράχορδον ό κ. Δ. Χόνδρος. *0 δέ μι
κρέ; χορός, 0ν έθζυμάσαμεν έν τή έκτελεσει τοΰ 
«Ρέκβιεμ» ές ίσου έπιτυχώ; έξετέλεσε τόν 
ψαλμόν 100" καί 43" τοΰ Μένδελσων καί τόν 
CoeUV Nuptial τοϋ Βζγνερ, ιδίως δέ ένε- 
Οουσίασε τό εκλεκτόν ακροατήριου μέ τήν χα- 
ριεστάτην σύνθεσιν τοΰ Schumann « II Τσιγ- 
γάνικη ζωή).
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ
Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 

έντοκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καί εις 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, εϊς δ 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπί τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ 
έκλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον και οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικοί Κκταστήματι 
κκί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς Ύπο- 
καταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ,/2 τοϊς έκατόν κατ’ έτος διά καταθ.
2 » » »
2 */2 » » »
3 » » »

6 μην,
1 έτ.
2 έτ.
4 έτ.

4 » » 5 έτ.
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκ- 

θέσεων έκδίδονται κατ έκλογήν τοΰ καταθέτου 
όνομαστικαί ή άνώνυμοι. (Έκ τοΰ γραφείου).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΞΣΙΣ

Ό κ. Ύα,άννης Καραζήσης, έμπορος διαφό
ρων ρωσσικών κκί ζενων οίνων καί πνευματω
δών ποτών, έν Όδησσφ, φέρει είς γνώσιν τής 
πολυαρίθμου πελατείας του,ότι καταγινόμενος 
είς τήν διάδοσιν εκλεκτών καί αμέμπτων προϊ
όντων, πρωτίστως δέ Ελληνικών, οιον διαφό
ρων οίνων καί τών έξαιρέτων Κονιάκ τοΰ κ. 
Άνδρ.Καμπά, έπλούτισεν έσχάτως τό κατά
στημά του διά τής προσθήκης καί τών ΈΖαί- 
ων τοΰ γνωστού έν Έλλάδι ελαιουργείου τών 
κκ. Δαμαλά καί Πλατή, άτινα διά τής ευ
άρεστου και άρωμκτώδους γεύσεώς των, τής 
γνησιότητος καί διαύγειας των, δέν λείπουσιν 
από τάς καλειτερας τραπέζας, άντικαθιστών- 
τα τελείως πάντα τά ευρωπαϊκά.

ΜΕΓΑ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΑΕΟΝ 

Κ. ΑΡΒΛΝΙΤαΚΗ
κομμωτοΰ καί προμηθευτοΰ τής Α.Ύφηλόιητος 

τοΰ Κεόίβου καί τής Α. ' Υφη/.ότητος 
τοΰ Αουκός τοΰ Κοννώ.

Έν τή πλατείς τοϋ Μίχμέτ Άλή—’Αλεξάνδρεια 
Αίγύπτου.

Είναι τό μεγαλείτερον καί αξιοπρεπέστερου 
κομμωτήριον. ’Ακρίβεια καθαριότης καί εύ- 
πρέπεια άμεμπτος. Κε αι είς τήν κεντρικω- 
τέραν θέσιν τής πόλεως κκί έχει τήν μεγα- 
λειτεραν πελατείαν.

ΕΤΕΡΟΡΓΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κεφάλαιον Αο. 9,000,000 όλοσχερώς 
καταβεβλημένου.

Άί)ήναι=:Σοφ6κλειον.
Έργααίαι. Συνάλλαγμα. = Έπιταγαί έπί 

τοΰ έξωτερικοΰ. = Πιστωτικά! έπιστολαί. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια.=Προεξοφλήσεις.:=Κα- 
ταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.=Ταμιευ- 
τήριον.=Φύλαξις τίτλων. = ’Αγοραπωλησία! 
χρεωγράφων. = Χρηματιστικαί έντολαί. = 
Τμήμα ίμπορικόν. Προμήθειαι έμπορευμάτων- 
=’Αντιπροσωπεΐαι οίκων.= Πληροφορίαι έμ- 
πορικαί.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ-
ΣΤ. Π Δ ΠΔΔΟΠΟΥΛ ΟΥ

Έν Τάντα (Αίγύπτου).
Κεϊται είς κεντρικωτκτην καί εύάερον θέ

σιν. Τάζις κκί καθαριότης άμεμπτος. Τιμαί 
συγκαταβατικαί. "Εναντι τοΰ ξενοδοχείου ύ- 
πάρχει καί έστιατόριον τοΰ ίδιου μέ έκτακτον 
μαγειρικήν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΡΗΟΠΙΜ ΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΥΡΩΝ 

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ 
Έν Κωνστάντζρ ' Ρωμουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλεως καί ’Αλεξάν
δρειάς, λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες) ώς κκί [ίούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλής ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει καί τήν κατα- 
ναλωσιν έν ’Ρωμουνία διαφόρων προϊόντων 
’Ανατολής κκί Ελλάδος καί την αντιπροσω
πείαν διαφόρων οί'κων.

ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΟ ΠΟΙΕΙ ΟΝ
Γ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προμηθευτοΰ τών Αξιωματικών τοΰ Αιγύπτια ■ 
κοΰ οτρατοΰ.

Έν Καίρω. ’Οδός Μανσούρ ΙΙασσα.
Κατασκευάζει παντός είδους κκί άρίστης 

ποιότητος ύποδήματα μετά μοναδικής τέχνης 
καί στερεότατος, άμιλλώμευκ πρός τά καλεί- 
τερκ εύρωπζίκά. Δοκιμάσατε νά πεισθήτε.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ί1 Κυρία Σοφία ΟΙκονομίδου παρακαλεΐ 

θερμώς τούς έπιθυμοΰντας νά έγγραφώσι συν- 
δρομηταί τών έκδοθησομενων ποιήσεων αύτής 
«οί ΙΙαλμοί» όπως έπιστρέψωσι ταχέως τάς 

αγγελίας.
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