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Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ1
Άκ Αιαλίξεως τον κ. θ. Ώμο)., ήΰή <5αι·- 

&υντοΐ· τοΰ ϊν Παριπίοις Λονβρον καί πρώην 
της εν Άΰήταις Γαλλικής ‘Αργαιολ. Σχολής.

...Την 8ην ’Απριλίου 1820 
επί τής κλιτύοςτού λόφου έφ’ 
ής άλλοτε υπήρχε τό θέατρον 
τής Μήλου, και ήδη κεκαλυμ- 
μένης υπό των άργυροειάών 
έλαιών καί πυκνόφυλλων άμπέ 
λων, χωρικός τις, Γιώργος ο
νομαζόμενος, έσκαπτεν άναζη- 
τών υλικά πρός οίκοδόμησιν. 
Έν ταΐς άρχαιολογικαΐς χώ- 
ραις υπάρχουν, ώς θά γνωρί
ζετε, λατομεία προμηθεύοντα 
μάρμαρα κατειργασμένα, τά 
ερείπια δηλονότι τών μνη
μείων' ωραία τεμάχια μαρμά
ρων έτοιμα πρός χρήσιν, λιθά
ρια— λείψανα αγαλμάτων—τά 
όποια μετατρέπουσιν εις άσβε- 
στον. Καίουτω φαίνεται, δτιή 
τέχνη τών προγόνων | όνον 
προορισμόν είχε την βαρβαρό
τητα καί ραθυμίαν τών άπο 
γόνων. Ό Γιώργος λοιπόν είσ- 
ήλθεν αίφνης εις έν κοίλωμα 
τού λόφου, δπόθεν έξήγαγε 
μαρμαρίνην κεφαλήν, κεχωρι- 
σμένην εις δύο τεμάχια συμφο- 
νοΰντα. Λυτή ήτο ή κεφαλή 
τής ’Αφροδίτης.

’Ανέλπιστος τύχη. Διότι ή 
θεά έφάνη ωραία καί εί; αύ- 

τούς τούς άμαθεΐς οφθαλμούς 
του καί ήτο γνωστόν, ότι οί 
«Φράγκου ήσαν ικανοί νά κά- 
μνουν μωρίας—μωρίας έλα- 
φροτάτας απέναντι τών σημε
ρινών—χάριν τών αρχαίων αυ
τών μαρμάρων.

Έν τώ όρμω τής Μήλου ευ- 
ρίσκετο πλοϊόν τι τοΰ γαλλικού 
στόλου, ή μικρά αγγελιοφόρος 
uEsiat'olΙο» έφ’ ής υπηρετεί 
δ νεαρός σημαιοφόρος Βου
τιό, λάτρης τών αρχαιοτήτων 
καί ολίγον ϊχνογράφος.

"Αμα τή πρώτη διαδόσει 
περί τοΰ ευρήματος άναρρι- 
χάται επί ιοϋ λόφου καί λαμ
βάνει σχεδιάσματα, πολύτιμα 
καί ταύτα τεκμήρια, έπιμελώς 
διατηρούμενα.Συγχρόνως πιέ
ζει τον πρόξενον νά ειδοποίη
ση τον έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβευτήν περί τής ευκαιρίας 
ταυτης,ϊνα πλουτίσωσι τόΜου- 
σείον τών Αρχαιοτήτων.

Έν τούτοις δ Γιώργος, κα
λός έμπορος, ώς πας Έλλην, 
παρακινεί τον άγαν, διά ν’ 
αύξηση τον συναγωνισμόν καί 
ούτω ι'ψώση την τιμήν τοΰ 
άγάλματος.’Αλλ’οότος, γνήσιος
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Τούρκος υπάλληλος, έσκόπει μόνος του νά 
γευθή τό γλύκυσμα και ένθυλακώση τό άργσ- 
ριον. Λέγεται μάλιστα,δτι γενομένης καί συμ
πλοκής, έθραύσθη δ βραχίων τής ’Αφροδίτης. 
Ευτυχώς τό φρικώδες τοϋτο γεγονός διαψεύ- 
δεται υπό τών εικόνων τοΰ Βουτιέ.

Έφυλάσσετο λοιπόν τό άγαλμα ύπό τήν ε
παγρύπνηση· τών . άλλων, δτε φθάνει Απε
σταλμένος τοΰ πρεσβευτοΰ διά νά έξετάσι] και 
άν υπήρχε τρόπος, ν’ άγοράσΐ] τό άγαλμα, υ
πέρ κα'ι έγένετο. Οΰτω φθάνει εις τήν Γαλ
λίαν τήν Ιην Μαρτίου 1821.

8 Απριλίου καί 1 Μαρτίου 1821, είνε δύο 
χρονολογίαι ■ αξιομνημόνευτοι διά τά χρονικά 
τής τέχνης καί αιωνίως ευτυχείς διά τό Μου- 
σεΐοντοΰ Λούβρου Τό άναχαλύπτειν πρωτότυ
πον ελληνικήν τινα γλυφήν είνε τι έμπλεον 
χαράς καί σοφίας. Σπανιότερα δέ κατά τούς 
παρελθόντα; ήδη χρόνους εκείνους, έργα κα
θαρού ελληνικού ρυθμοΰ, έφερον ’ίσως τότε 
μαθήματα πολυτιμότερα έτι. Άναλογισθήτε 
δτι δέν έκαμνον ποσώς διάκρισιν μεταξύ τών 
δύο τόσων άνομοίων πραγμάτων : τής έλληνι- 
κής καί τής ρωμαϊκής τέχνης, τοΰ προτύπου 
καί τής απομιμήσεως, τής ζωής καί άληθείας 
άπό τής συνθήκης!

Άλλ’ όφείλομεν πρός τούτοις εις τήν Ά
φροδίτην τής Μήλου καί άλλην τινα αισθητι
κήν πρόοδον. Οί πατέρες ήμών έξετίμων λίαν 
τά αρχαία αγάλματα, ώς αντικείμενα πολυτε
λείας, κατάλληλα πρός διακόσμησιν μεγάρων 
καί κήπων.’Εν αύτοϊς έζήτουν μάλλον τήν τέρ- 
ψιν ή πρός σπουδήν Αντικείμενον. "ϊνα δέ 
παίξωσι τό μέρος, δπερ τοΐς προώριζον, ώφει- 
λον τ’ αγάλματα νά ώσιν Ανέπαφα, τέλεια. Οί 
δέ τεχνΐται είλικρινώς έθεώρουν εαυτούς, ώς 
τούς μαθητάς τών Αρχαίων διδασκάλων, πι
στούς δηλαδή φύλακας τών παραδόσεων έκεί
νων, ώστε άνευ ενδοιασμού έπίστευον,δτι ι
κανοί θά ήσαν πρός εξακολούθηση· ή συμπλή
ρωση· τών αριστουργημάτων έκείνων."Οθεν έ
καστη άποκαλυπτομένη μορφή,αμέσως καί πριν 
έκτεθή δημοσία, διήρχετο έκ τοϋ εργαστηρίου 
καλλιτέχνου τίνος,κατά τό μάλλον ή ήττον δνο- 
μαστοΰ,δστις τήν άνεκαίνιζε,συνεπλήρου καί έ- 
πιδιόρθου.

Λάβετε τόν κόπον ν’ Αναγνώσιμε, έκ τών 
τοποθετημένων έπί τών βάσεων τών αγαλμά
των τοϋ Μουσείου τοϋ Λούβρου, σημειώσεις 
τινας’ θά ϊδητε μεθ’ όπόσης έπιπολαιότητος 
διέπραιτον τάς ανακαινίσεις, συμφύροντες αρ
χαία τεμάχια διαφόρων προελεύσεων, άναμι- 
γνύοντες καί νεότερα, άνευ υπολογισμών. 
Άλλ’ ή θεά τής Μήλου προτείνασα τοϊς Ανα- 
καινισταΐς τό αλυτον αίνιγμα τών βραχιόνων 
της, τοϊς επέβαλλε τήν αποχήν καί τοϊς έδί- 
δαξε τό σέβας. "Ηδη έν τοϊς Μουσείοις δέν 

ανέχονται έργα μή ειλικρινή.

<< Α.
Άφ’ ής άνεφάνη ή Αφροδίτη έθριάμβευσε 

καί γοργό τφ πόδι πρός τήν δόξαν έβάδισεν, 
ώς αξίζει άλλως τε τή νικηφόρφ θεφ τοΰ έρω
τος καί τής καλλονής. Εΐδεν είς τούς πόδας 
της δλους τούς Γάλλους καί τούς προσκυνη- 
τάς τοΰ κόσμου σύμπαντος, έπειγομένους νά 
τή προσφέρωσι τόν φόρον τιμής Άνεκηρύχθη 
ώς αριστούργημα, καί δ ενθουσιασμός, ύπε- 
ρειδόμενος πως ύπό τής εθνικής ύπερηφα- 
νείας, έκθύμως θά τήν παραδέχετο ώς τό αρι
στούργημα τών αριστουργημάτων καί τό μο
ναδικόν πρότυπον τοΰ ώ ρ α ί ο υ.

"Οταν δ’ έπήλθον αί θλιβεραί ήμέραι, τόσω 
δι’ αυτήν, δσω καί δι’.ήμάς, αί ήμέραι τοϋ 
1870, τότε έγένετο αντιληπτή ή λατρεία ήμών 
καί δτι ήτο πράγμα τι τής πατρίδας ήμών. 
Αΐ Απειλητικά! οβίδες καί ήέτιχείρων παρουσία 
τοΰ δεσπότου εχθρού ένΠαρισίοις μάς ήνάγκα- 
σαν νά σκεφθώμεν περί τής ασφαλείας τής ιερά; 
ταύτης παρακαταθήκης, μακράν τών κινδύνων 
οΰς ήδύνατο νά ύποστή. Καί ήκουσα λεγόμε
νον τοϊς προκατόχοις μου Χέτζεϋ καί Βιλε- 
φώς, δτι μετά πολλής θλίψεως ήναγκάσθησαν 
διά δευτέραν φοράν ν’ αποδώσουν είς τήν 
γήν τήν Άφροδίτην τής Μήλου. Ήτο συγ
κινητικόν, ώς ή θανή φίλου προσώπου. Είς 
τά βαθύτερα τών ύπογείων μας τήν έκρυψαν 
έπιμελώς. Καί έσώθη.Έπανήλθεν εις τό φώς, 
έκ νέου κατέκτησε τήν θέσιν της μεταξύ τών 
αδελφών της μαρμάρινων θεοτήτων καί έν 
μέσφ τής ανθρώπινης λατρείας.

Καί μάλιστα—ούδέν κακόν άφευκτον κα
λού— ή έν τοϊς κόλποι; τοΰ σκότους διαμονή 
αΰτη δέν παρήλθεν άνευ ανταμοιβής. Έκ τής 
ύγρασίας τά δύο τεμάχια άποσπασθέντα, Απε- 
κάλυψαν τώ κ. Ραβαισόν, δτι ή έν έτει 1821 
γενομένη συγκόλησις, κακώς συμπεριέλαβεν 
δύο μικρότατα; πλάκας εκτάκτως λεπτάς, μό
λις ολίγων χιλιοστομέτρων. Τάς Αφαιρεϊ καί 
τούτο ήρκεσεν ϊνα τροποποιηθώσιν αί γραμμαί 
καί νά μεγαλυνθή ή χάρις τοΰ αγάλματος. 
’Ιδού πώς έκ τοΰ μηδενός αναγνωρίζεται ή 
χειρ ένός καλλιτέχνου καί δ οφθαλμός ένός λε
πτού κριτικού. Μεταξύ τού ωραίου καί ένός 
έργου αξιοπρεπούς ή εξαίρετου, ή διαφορά 
είνε ελάχιστη, μόλις έν σημεϊον, άλλά τό ση- 
μεϊον τοϋτο είνε τό παν.

Μετά τά βιογραφικά ταΰτα Ανέκδοτα,αν δυ
νάμεθα οΰτω νά έκφρασθώμεν, προσπαθήσω- 
μεν νά είσδύσωμεν έν τφ κύκλφ τής θεάς, νά 
τήν γνωρίσωμεν καί έννοήσωμεν, νά έπανεύ- 
ρωμεν τήν οικογένειαν τη; καί τήν θέσωμεν έν 
τώ περιβάλλοντι αύτής, δηλαδή νά καθορί-

Ξ ΚΕΦΑΛΗ TOP ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
Λεξιά—π?.αγία 6ύις—άριστερά

σωμεν, δι’ ασφαλών αποδείξεων ή εϊκασμών έν 
ποία έποχή καί όποίφ σχολή, αν μή ύπό τίνος 
καλλιτέχνου τό έργον συνελήφθη καί έξετελέ- 
σθη, πρός τίνα άλλα αγάλματα ομοιάζει, έκ 
τίνος τύπου προέρχεται, ή έν ποίφ μέτριο έ- 
χρησίμευσεν αυτή αυτί] ώς πρότυπον.

Ευθύς άμα τή έμφανίσει της έλαβε τό ονομα 
Αφροδίτη καί όντως τό έπαληθεύει. ‘Υπάρ
χει πληθύς αγαλμάτων, ών ούκ έστιν Αριθ
μός, μεγαλόπρεπός βαπτίσθέντων ύπό τών 
σοφών ή εφοδιασμένων τυχαίως πως διά λαϊ
κών ονομασιών. Άλλά διά τήν Άφροδίτην 
τό πράγμα Αλλάζει. Καί πρός δικαιολογίαν 
δέν θά σάς εϊπω δτι ή Μήλος τό πρώτον κα - 
τωκήβη ύπό τών Φοινίκων, οί'τινες μετέφερον 
έκεΐ τήν λατρείαν τής Άστάρτης, έξ ής οί "Ελ
ληνες έλάτρευσαν τήν Άφροδίτην αύτήν καί 
είτα οί Ρωμαίοι (Venus). Ούτε δτι ή νήσος 
έλαβε τό όνομά της, διότι έχει τό στρογγύλον 
σχήμα τοϋ ομωνύμου καρπού καί διότι τό μή - 
λον εΐνε τό έμβλημα τής Αφροδίτης, δπερ έ- 
δέχθη ύπό τοϋ Πάριδος ώς βραβεϊον τής ώ- 
ραιότητος αυτής, έν τω περιωνύμω άγώνκ 
Πάντα ταΰτα φαίνονται ώς συμπεράσματα καί 
πιθανότητες, ουδέν σημαίνοντα. "Ιν’ αναγνω- 
ρίσωμεν τήν Άφροδίτην πρέπει νά παρατηρή- 
σωμεν τό άγαλμα.Τό κάλος τούτο,δπερ δέν φο
βείται ν’ άποκαλυφθή, τό πρόσωπον τούτο τό 
χαριέστατον καί ύπέροχον δέν άποκαλύπουσι 
τήν θεάν, ήτις εΐνε ή χαρά τοΰ κόσμου καί ή 
Απόλυτος αύτοΰ κυρίαρχος ;

Λοιπόν ποία είναι, τό γνωρίζομεν, Αναμ
φίβολος, άλλά πώς ήτο πριν χάσει τόν βρα

χίονα, ιδού τό αίνιγμα τό όποιον μάς Αδημο- 
νεϊ. Αρχαιολόγοι, γλύπται, δημοσιογράφοι, 
καί κοινοί θνητοί άκόμη, προσεπάθησαν νά τό 
εξακριβώσουν καί ν’ απαντήσουν, άλλοι διά 
τοΰ καλάμου, άλλοι διά τής μολυβδίδος καί 
ά'λλοι διά τοΰ προπλαστήρος, ή απλώς διά τής 
σκέψεως. Όγδοήκοντα πάρήλθον έτη, πλησιά- 
ζουσι τά εκατόν, καί άγνοοΰμεν έτι έλάχιστον 
έπί πλέον τής πρώτης ημέρας τήςάνακαλύψεως. 
Συνέλεξαν έκ τής κρύπτης τής Αφροδίτης μέ
ρος τοΰ βραχίονός της,χεΐρα κρατούσαν μήλον. 
άλλ’ ή εργασία ήτο τόσον χυδαία, τόσον Αντα- 
ξία επιτέλους τοΰ αγάλματος, ώστε ήτο αδύ
νατον νά τή προσάψωσι τοιοΰτον τι. ‘Υπό τάς 
στοάς τοΰ Λούβρου στεγάζεται άλλη τις Α
φροδίτη, μή όμοιάζουσα ποσώς μέ τήν Άφρο
δίτην τής Μήλου καί τήν οποίαν γνωρίζομεν 
ύπό τό όνομα Άφροδίτην τοΰ Arles : Είναι 
άδελφή τής Ιδικής μας ώς πρός τό σχήμα, τόν 
εύτρεπισμόν, τήν χάριν. Κρατεί είς τήν μίαν 
χεΐρα, ήτις ύψοΰται μήλον, κ’ εις τήν άλλην 
καθρέπτην εις τόν όποιον κατοπτρίζεται----
Δυστυχώς βραχίονες καί χαρακτηριστικά είναι 
επανορθώσεις τοΰ Girarclon. Στερείται αρχαιο
λογικής δυνάμεως. Έν τούτοις τό μήλον είναι 
τό κατά προτίμησιν άντικείμενον, προσθετομέ- 
νου εις τήν άλλην χεΐρα σκήπτρου ή κράνους, ή 
τροπαίου τέλος, πρός έκφρασιν τής δυνάμεως 
τής τροπαιούχου θεότητος.

Άλλοι ένεπνεύσθησαν έκ τήςΆφροδίτης τοϋ 
Capone, ή τής Νίκης τοΰ Brescia, αίτινες εν
θυμίζουν τόσον πιστώς τήν στάσιν καί τόν 
ρυθμόν τής Αφροδίτης τής Μήλου καί αίτινες
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κρατοϋσιν εις τήν χεΐρα μίαν ασπίδα, ή διά νά 
κατοπτρισθώσιν ή νά γράψωσιν. ’Αδυνατώ νά 
πιστεύσω έγώ, δτι ή ασπίς αυτί) ήδύνατο νά 
φαίρηται εις τό άκραν τοΰ βραχίονος,χωρίς νά 
βασίζεται ούδαμοϋ. 'II κνήμη λοιπόν ή τό έν
δυμα έπρεπε νά διατηρήσουν τά ίχνη τής ε
παφής.

’’Αλλοι προύτίμησαν στεφάνους, δι’ ών έ- 
πεφότησαν τάς χείρας αυτής, έτεροι δέ πε
ριστεράν, ήν έτοποθέτησαν εις τήν άριστεράν 
χεΐρα.

Ό Furtwrengkr, δ μεγαλοφυής αυτός αρ
χαιολόγος εις τάς υποθέσεις, θαυμαστός ώς 
πρός τόν πλούτον τών γνώσεων του, πρωΐμως 
Αποθανών, έφαντάζετο απλώς τήν Άφροδίτην 
στηριζομένην εις μικράν στήλην, ευρισκομέ- 
νην Αριστερόθεν, δπως βλέπωμεν συχνάκις τοι- 
αύτας εις τά πύλινα άγαλμάτια, δηλαδή τών 
χρόνων τοϋ ’Αλεξάνδρου.

Ή στάσις εινεχαρίεσσα,ολίγον ζωηρά Αναμ- 
φΐβόλως δι’έργον ειςτό όποιον ή χάρις συνδιά- 
ζε.ται μετά τόσης μεγαλοπρεπείας. Δέν πιστεύω 
όμως εΐσέτι, δτι ο κ. Ραβαισόν εύρεν αληθώς 
πρέπουσαν τήν προσθήκην παρά τή ’Αφροδίτη 
ανδρικού προσώπου, τοϋ ’’Αρεως π. χ. Αναλο- 
γιζόμενος τά συμπλέγματα τής αΰτοκρατορικής 
εποχής, ή μερικών αναγλύφων αρχαιότερων.

Λοιπόν, θά σάς Αφήσω έν πλήρη αμφιβο
λία ; Ναί βεβαίως, διότι ή αλήθεια έκφεύγει 
εισέτι και δέν έπιβάλλεται.Μάλλον παραδεχθήτε 
δτι σέβομαι τό έργον, διατηρών έν αύτφ τό 
θέλγητρον τοϋ μυστηρίου του, ή Αφίνων υμάς 
έν τή έκτάσει ελευθερίου ονείρου.

Άνεκοίνωσαν έπίσης περιοδικώς,δτι εύρέθη 
μαρμάρινου αγαλμάτων έξ οπτής γής τό όποιον 
μάς Αποκαλύπτει τέλος τήν στάσιν τής ’Αφρο
δίτης. Έτιμήθην μάλλιστα διά τής εντολής 
τής έν Δήλφ άνευρέσεως τοϋ βραχίονος τοϋ 
Αγάλματος τής Μήλου. ’Αλλά δέν αξίζω κατ’ 
οϋδένα τρόπον,τολμώ νά είπω, δτι δέν τό εύ
χομαι, ούτε δι’ άλλον, ούτε δι’ έμέ ! Εϊμεθα 
τόσον συνηθεισμένοι νά τήν βλέπωμεν, νά 
τήν άγαπώμεν άνευ τών βραχιόνων της ! Έ- 
λάβομεν καί λαμβάνομεν τοιαύτην ευχάριστη- 
σιν προς αναζήτησιν, πρός έ’μπνευσιν τής στά
σεως της,ώστε έάν,κατά τύχην τήν εύρίσκομεν 
ολόκληρον, θά ήσθανόμεθα— είμαι ύπερβέ- 
βαιος— άπογοήτευσιν έπί τή έξατμίσει τών 
ονείρων καί τής αμαθειας ήμών.

Καί ύπήρξεν εποχή καθ’ ήν, ϊνα πλειω ύ- 
περεγκωμιάσωμεν καί θαυμάσωμεν τούς "Ελ
ληνας, έπίστευον οτι. έδει νά τούς τοποθέτή- 
σωμεν ύπεράνω καί έκτός τής άνθρωπότητος. 
'Ως διά θαύματος ήγγισαν έν αρχή οί ’ Ελλη
νες τάς κορυφάς τής Έπιστήμης, τής Φιλοσο
φίας, τής Τέχνης, ώσπερ ό Τηλέμαχος, ό έμ- 
πνεόμενος καί καθοδηγούμενος ύπό τή; ’Αθή

νας, τά πάντα γνωρίζει καί παντού θριαμβεύει 
κατά παντός εμποδίου, παντός έταντίοϋ. ’Α
γνοώ ποιον εις τιμάς αίσθημα ό νεαρός ουτος 
ήρως ένέπνευσε Δι’ έμέ όμως, καθόάδν εν
θυμούμαι, έν τή παιδική ήλικία, αί τόσον εύ
κολοι αυτού νίκαι μ’ έξηρέθιζον κ’ έπαγέστρε- 
φον δλην τήν συμπάθειαν μου εύνοϊκώς πρός 
τά θύματα, τούς κοινούς αυτούς θνητούς, Α
τελείς καί Ασθενείς, οΐτινες ένήργουν αύτοβού- 
λως, μέ τήν ϊδικήν τήν ψυχήν, τήν διάνοιαν 
καί τούς μυώνας.

'Ομοίως έπαναφέροντες τούς "Ελληνας, οϊ- 
τινες τόσον έπλησίασαν τό θειον, Αλλ8 οΐτινες 
υπήρξαν τόσον απλώς, τόσον φυσικώς, τόσον 
τελείως άνθρωποι, είς τάς αναλογίας τής άν
θρωπόν ητος, καί ύποβάλλοντες αυτούς εις τούς 
νόμους αύτής, δέν συμμορφούμεθα μόνον πρός 
τούς γενικούς καί Αναγκαίους ορούς τής ιστο
ρικής έξελίξεως. Τούς γνωρίζομεν καλλίτερου, 
οίοι υπήρξαν, όποιοι έγνώσθησαν καί ήθέ- 
λησαν αύτοί ούτοι νά είνε- τούς άγαπώμεν έ
πίσης περισσότερον,διότι σύνδεσμός ττς έγκαρ- 
διώτερος, βεβαιότερα τις όμοιότης τούς πλησιά
ζει πρός ύμάς. Μακράν τού νά τούς ύποβιβά- 
σωμεν, τούς ύψούμεν έτι υψηλότερου, διότι 
τούς μεγαλοποιοϋμεν δι’ δλης τής αποστάσεως, 
ήτις χωρίζει τάς χονδροειδείς Απόπειρας τής 
πρωτογενούς βαρβαρότητος Από τάς Ακτι 
νοβόλους τελειότητας τοΰ τά μαλιστα επιδέ
ξιου πολιτισμού, οστις υπήρξε ποτέ.

Καί ήδη μετά τήν αναπόλευσιν τών ειδώ
λων καί τών ξοάνων στραφείτε πρός τήν θεάν, 
ήν ό 'Ερρίκος Χάϊνε προσηγόρευσε «Πανα
γίαν τής Μήλου». Δέν θά σάς φανή βεβαίως 
ωραιότερα, δέν έχει Ανάγκην άντιθέσεως.

Άλλά δέν θά αίσθανθήτε τήν ψυχήν σας 
πλήρη σεβασμού, τρυφερότητος κ’ ευγνωμο
σύνης πρός τούς καλούς εκείνους έργάτας, οΐ
τινες τόσον χαμηλά Αρχίσαντες,έ’φθασαν τόσον 
ύψηλά :

ΑΝ-ΠΡΙΝ

TO A A Α Σ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΊΙ άλατοποίησις ίπί τών τραπεζών τής α
λυκής εϊνε διαλείπουσα ή συνεχής’ έν τή 
πριότη περιπτα'ιοει τό κεκορεσμένου ύδωρ διο
χετεύεται είς έκαστον διαμέρισμα -χωριστά 
και τό άνανεοΰμεν οσάκις ή ίργαοία τε/.ειώτει.

Έν τή συνεχεϊ μεθόδφ διενεργούμε)· τήν 
συγκοινωνίαν πολλών δεξαμενα ν προς αλλ.ή- 
λας και κανονίζομε*· τήν ίκροην κατά τόν 
βαθμόν τών αλατούχων νδάτων ί; εκροή αΰτη 
σταματα κατά τήν νύκτα, διότι τότε ή έξάτ- 
μισις εϊνε. μηδαμινή. "Λ/ια δέ διά τίνος με
θόδου προσπορισθώιιεν τά αλατούχα νδατα 
είς ήν θέλομεν συμπύκνωση·, (τοΰτο δισρκεΐ 
τεσσαράκοντα ημέρας περίπου), παύομεν τήν 
τροφοδότηση' τών δεξαμενών και ίκτελοΰμεν 
τήν Απόσταξη· τοϋ άλατος, ΰπερ έναποτίθεται 
εκεί" τά καϋιζητικά δέ τότε ΰδατα ί) έκκευοϋν- 
ται καώ ευθέΐαν είς τήν θάλασσαν ή παρα- 
φυλάττονται είς δεξαμενής, καί. τοιουτοτρό
πως προβαίνομεν είς τήν συνάθροιση· τοϋ ά
λατος κατά σωρούς εκ 5 ή 6 τόννοιν, διά τήν 
εργασίαν δέ ταύτην μεταχειρίζονται ειδικά ξύ
λινα έργαλεΐα. Τό έν σωρό) άλας άτοστάζεται 
ακόμη έπί τινας ήμέρας καί έπειτα μεταφέ
ρεται είς τά προχώματα καί έναποτίθεται 
κατά μεγάλ.ας μάζας, αιτινες σκεπάζονται μέ 
πλατέα σχίνινα περικαλύμματα πρός προφύ
λαξη· άπό τής βροχής.

"Οταν σταματώμεν τήν εργασίαν, ϊνα προ- 
βώμεν είς τήν συσσιόρευσιν, αί- τράπεζαι κα
λύπτονται ύπό άλατος επί βάθους 40 μέχρι 
50 χιλιοστομέτρων, τοΰίΓ οπερ αποτελεί 55- 
70 χιλιόγραμμα κατά κυβικόν μέτρον ή άνα- 
σήκωσις δέ τοϋ έναποθέματος τούτου απαιτεί 
ένα περίπου μήνα. Έν γένει ολη ή εργασία 
παύει κατά τό φθινύπωρον τινές άμως άλυ
πα? έςακολουθοϋσι μέγοι τοϋ ακολούθου έ
τους καί κατορθιόνουσι νά έχωσιν ΰδωρ 12° 
πρός διατήρηση· τοΰ όποιου μέχρι τής θερ
μής ώρας μεταχειρίζονται ειδικός δεξαιιενάς.

Τό προϊόν, δπερ προμηθευόιιεθα, κατατάσ
σεται είς τρεις κατηγορίας άνταποκρινομένας 
εις τους βαθμούς τών διαλύσεων, αί'ιινες έ- 
χουοι παράκαταθέση τό άλας.
1η ποιότης προερχόμενη εκ διαλύσει»; 25°-27ν 
3ά » ' · ' » » 27° 2!Ι°

3η · « » »

Ή πριότη ποιότης, κοπανιζομένη, χρησι
μεύει είς τήν κιτανάλωσιν, αί δέ δύο άλλα1 
πρό πάντων επιφυλάσσονται είς τάς βιομηχα
νικός ανάγκας.

Αλάτισα ϊγθίων

ΈϊΐΐΟεώοητίιρ τών διαοόοων 
ιιλυκών

'Λλυκα< τής ΙΙορτογαλλίας. — Εις τήν χώ
ραν ταύτην άρκοϋνται είς μίαν μόνην δεξαμε
νήν συμπυκνωσεως, τής όποιας ό πυθμήν 
εϊνε συχνάκις στιβασιιένος' τό οΰτω δέ λαμ- 
βανόμενο) άλας περιέχει ολίγον μέν γλ.ωριοϋ- 
γον μαγνήσιον, πολύ δέ θειϊκόν άλας. Τό ά
λας τοΰτο φαίνεται παρέχον έξοχα αποτελέ
σματα είς τό άλάτισμα τών ιχθύων τοΰτο 
δέ προέρχεται πιθανώς άπό τήν μεγάλην πο
σότητα τοΰ θειϊκοϊ) άλατος τής μαγνησίας, 
οπερ ά τορροφοΰν τό ΰδωρ κατορθώνει τά 
β7.ιίίίιτέζίΙ διάλυση· συμπεπυκνωμένην άλ.άτων 
παρεισδύουσαν πολύ είς τά κρέατα. Είς τήν 
Πορτογαλλίαν δύνανται τά κάμοισι καί δύο ε
σοδείας άλατος τό έτος, ένίοτε δέ προπαρα- 
σκευάζουσι τήν τρΐτην.

Το άλας τοΰτο εϊνε προφαντός πολύ υποδε
έστερον τοΰ άλ ιτος τής άιωτέρω μνημονευ- 
θείσης ά'.υτικής· ή ποσότης τής χλωριούχου 
σοδίου εϊνε όλιγωτέρα κα'ι περιέχει έν μεγάλη 
άναλογίτι άλατα μαγνησιακά και καώ ακολου
θίαν ί'δ'.ορ. Τέλος ή μεγάλη αΰτη ποσότης τής 
θεϊκής τιτάνου δεικνύει πόσον είτε μεγάλη ή 
χρησιμιίτης ττ~)ν λεκανιϊιν, αί'ιινες αφήνουσι τό 
ΰδο>ρ τά φθάση μέ-χρις 25° Βα>μέ καί νά 
έγκαταλείψΐ) τοιουτοτρόπως μεγάλην ποσότητα 
τής θειϊκής τιτάνου πριν άρχίση νά γίνηται ή 
κρυστάλλωσις.

Άλυκαί τών δυτικών μερών τής Γαλλίας.— 
Γό είδος τούτο τών αλυκών δύναται τά ,ανη- 
μονευθή ώς τύπος διά τάς εύκράιους γμόρας. 
Έκεΐ έχομεν τιΐ ένασχοληθώμεν διά τήν πα
λίρροιαν, ήτις εϊνε πολύ άσθενί/ς είς τήν Με
σόγειον, καί προσέτι ή καλή εποχή εϊνε πολύ 
βρίΓ/υτέρα εις τά Νότια μέρι/ τής Γαλλίας. 
Ιδού τό σχέδιον τής εργασίας κατά τά δυτικά

7ό ΰδωρ τής θαλιίσσης εισέρχεται διά τίνος 
υδροφοάκτου είς τινα μεγάλην δεξαμενήν, ήτις 
ευρίσκεται ιός πρός τήν έπιφάνειαν τής θα
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λάσσης εις τοιοϋτον ΰψος, ώστε νά μή <5ι'»·α- 
τΑι νά πληρωθή ειμη κατά την έποχήν τών με
γάλων παλιρροίων έπίσης εύρίσκεται ύφηλό- 
τερον καί τής σειράς τών δεξαμενών τής με
ταγενέστερος έξατμίσεως. Τοιουτοτρόπως διευ
θετείται κατ’ άλλον τρόπον καί δλη ή λοιπή 
έργασία.

Άλυκαϊ τής Μεσημβρινής Ρωσσίας.—Έκεϊ 
κάμνουν χρήσιν τών φυσικών δεξαμενών, τάς 
οποίας οί ποταμοί, διερχόμενοι τάς στέππας, 
σχηματίζουσι κατά τάς έκβολάς rotr. Αί δεξα- 
vol αυται γεμίζονται ύπό τής θαλάσσης κατά 
τήν εποχήν τών μεγάλων παλιρροίων, καϊ κατά 
τους καύσωνας έναποτίθενται στρώμματα θα
λασσίου άλατος, άτινα έχουσι πυκνότητα εις 
τά άκρα μέν 4 ή πέντε έκατοσιο/ιέτρων, εις 
τό μέσον δέ 40 ή 50. Κατά τήν προσέγγιση1 
δέ τών βροχών οί έργάται θραύουσι τά στριό
ματα ταΰτα τοϋ πυθμένος και ούρουσιν εις 
τήν γήν τους σχηματιζομένους όγκους- ή τοι- 
αύτη δέ εργασία, άναγκάζουσα τούς έργάτας νά 
είσέρχωνται εις το ΰδωρ, προξενεί είς τό δέρμα 
των σφοδρούς έρεθισμούς, οφείλου μένους είς 
τήν έπενέργειαν τοϋ έξ άλατος κεκορεσμένου 
ϋδατος. Έκεϊ δέ τοποθετούνται καϊ τά έργα- 
λεϊα τής μικτής κατασκευής τοϋ θαλασσίου 
άλατος, καϊ μέρος μέν τής συμπυκνώσεως τών 
αλμυρών ύδάτων έκτελεϊται φυσικώς, μέρος 
δέ κατά τρόπον τεχνητόν.

Άλυκαϊ τής Βορείου Ρωσσίας κα'ι τής Σι
βηρίας.—Εϊπωμεν ανωτέρω οτι μία διάλυσις 
θαλασσίου άλατος, τής όποιας ή θερμοκρασία 
είνε Αρκούντως χαμηλή, πήγνυται έν μέρει, τδ 
δέ πηγνύμενον μέρος σχηματίζεται άπό ΰίωρ 
σχεδόν καθαρόν, το δέ έναπομένον υγρόν συ- 
μπυκνοΰται. Έπ'ι τής αρχής ταύτης βασίζεται 
υ διά πολλών διαδοχικών πήξεων τρόπος- 
φροντίζοντες εκάστοτε rd σηκώνωμεν τδν σχη- 
ματιζόμενον πάγον, θά φθάσωμεν νά έχωμεν ν- 
δατα κεκορεσμένα. Τήν στιγμήν έκείνην ένερ- 
γοΰσι τήν κρυστάλλωσιν έξατμίζοντες τήν διά
λυση· διά τεχνητής θερμότητος.

Ή χλωριοΰχος τιτανία, ήν περιέχει, οφείλε
ται είς μίαν προστριβήν, ήν υφίστατται τά ΰ- 
δατα προτού είσέλθουν είς τούς λέβητας τής 
έξατμίσεως.

Μέθοδοι ’Αγγλικά! και ’Ολλανδικοί. — Αί 
μέθοδοι αύται συνίστανται ,εΐτε είς τδ νά συμ
πυκνώνουν τδ θαλάσσιον ΰδωρ έν άλυκαΐς,έϊτε 
είς τύ νά φέρωσιν αύτδ είς τδν βαθμόν τοΰ 
κορεσμοϋ μέ διάλυσιν αρκετής ποσότητος ο
ρυκτού άλατος. Τδ τέλος τής συμπυκνώσεως 
γίνεται μέσω λεβήτων.

Όουκτόν αλας

Αύο υποθέσεις δύνανται νά Ιξηγήσωσι τόν 
γεωλογικόν σχηματισμόν τοϋ άλατος έπί τής 

γής. Κατά τήν πρώτην φρονοΰσιν, δτι τό άλας 
ύφίστατο ώς ορυκτόν κατά τινάς φυσιοδίφας 
ένεκα έκρήξεων άναλόγων πρδς τάς τών ηφαι
στείων- καί έν τή περιπτώσει ταύτη τδ ορυ
κτόν τοΰτο άλας, διαλυθέν ύπό τών ύδάτων, 
έσ χρημάτισε κατά πάσαν πιθανότητα τάς θα 
λάσσας. Κατά τήν δευτέραν ύ.τόθεσιν τούναν
τίον τδ άλας ύφίστατο έξ ύπαρ-χής είς τά υ- 
δατα καί έσχημάτισε στρώματα γεωλογικά συ
νεπείς άποξηράνσεως αύτών.

Ή τελευταία αΰτη ύπόθεσις άποδεικνύεται 
έπαληθεύουσα εις τινας αλατούχους στιβάδας, 
τών όποιων ή στρωματική σειρά άνταποκρίνε- 
ται τελείως είς τήν διαδοχήν τών Αποθεμά
των, άτινα προσποριζόμεθα διά τής έξαμτί- 
σεως τών θαλασσίων ύδάτων. Τοιαύτη εϊνε ή 
κατάστασις τών σπουδαιοτάτων άλατωρυχείων 
τής Σιασφούρτης, τά όποια παρέχουσιν ά
λατα ύπο πάσαν έ.τοψιν δμοια πρδς τά εξαγό
μενα έκ τής θαλάσσης.

Τδ δρυκιδν δλας άπαντμ συχνάκις είς τά 
τριτογενή στριόματα, ένίοτε δέ καί εις τά 
πρωτογενή. Τδ εύρίσκομεν διακεχυμένον σχε
δόν καθ’ άπασαν τήν γήν.

Έν Γαλλία ύπάρχουσιν εναποθέματα είς 
τήν Αωραίνην, τδν Ίούραν, είς τδν νομόν 
τού Άνω-Σών, είς τήν Άριέγην καΐ εις τά 
Κάτω Πυρηναία.

Θά διαιοέσωμεν τήν έξαγωγήν τοϋ ορυκτού 
άλατος είς τρία μέρη : Ιον. Έκμετάλλευσις 
τών άλατορνχείων 2ον Έκμετάλλευσις τών 
πηγών καί τών αλμυρών λιμνών 3ον. Έκμε- 
τάλλευσις τών άλατορυχείων τή-,Στασφούρτης.

Έκμετάλλευσις τών άλατωρυχείων. — 'F- 
ττάργουσι δύο μέθοδοι πρδς χρήσιν συνωδά 
πρδς τδ μικρόν ή μέγα βάθος τοΰ στρώματος. 
Έν τή πρώτη περιπτώσει έξάγομεν τδ άλας 
διά τών συνήθων εκμεταλλευτικών μέσων. 
Κατά τήν δευτέραν έκτελοϋμεν διάλυσιν είσά- 
γοντες ΰδωρ είς τδ αλατωρυχεία καί άφαι- 
ροΰντες κατόπιν αύτδ δι’ αντλιών, δταν έπέλθη 
<5 κορεσμός.

Τδ δρυκτδν άλας είνε αρκούντως καθαρόν, 
ώστε νά παραδίδηται κατ’ ευθείαν είς τήν κα
τανάλωση·, άλλά συχνάκις παρακολουθεΐται 
ύπο άργίλλου, θειικής τι τόνου ή ύπό γύψου 
εκτός τούτου εύρίσκονται ύλαι άσφαλ.τώδεις 
καί αέρια, τά όποια φαίνονται ΰτι εινε φυλα
κισμένα υπό μεγίστην πίεσιν.

"Αλατά τινα, περιέχοντα πολλήν θειικήν τί
τανον, εϊνε άχρηστα διά τήν κατασκευήν τοΰ 
ύδροχλωρικοΰ δξέος, έπειδή ή προσβολή των 
ύπό τοΰ θειικοΰ δξέος καθίσταται λίαν δυσχε- 
ρώς.

Έκμετάλλευσις ύπο μορφήν στερεόν.— "ΐνα 
προβώμεν είς τήν έργασίαν ταύτην, πρέπει νά 
έχωμεν άλατικάς φλέβας αρκούντως πυκνός 

καϊ διακεκριμένος, ώστε ή διαλογή τών δια
φόρων μερών τοϋ στρώματος νά εϊνε δυνατόν 
νά τελήται εύκόλως. Τό άλας τοΰτο σπάνίως 
δύναται νά χρησιμεύση είς τήν κατανάλωση·, 
διότι γενικώς περιέχει θειικήν τίτανον, ήτις 
προσδίδει αύτφ γεϋσιν δυσάρεστον κονιοποι- 
ηθέν δμως τδ μεταχειριζόμεθα εις τήν δια
τροφήν τών ζώων. Αί λεπτομέρειαι τής έκμε- 
ταλλεύσεως ταύτης παραλείπονται, διότι τυγ- 
χάνουσιν δλως ειδικοί.

’Εξαγωγή τοΰ ορυκτού άλατος διά τής δια- 
λύσεως.— Ji'O μέθοδοι εϊνε έν χρήσει διά 
τήν έξαγωγήν ταύτην ή διαλείπουσα μέθοδος 
κατά τήν όποιαν είσάγομεν είς τά μεταλλεία 
ΰδωρ γλυκύ, τδ οποίον κορεννύμενον τδ άπο· 
σύρομεν καϊ τδ Αντικαθιστώ μεν διαδοχικώς 
διά νέου καθαρού ϋδατος- καϊ δεύτερον ή λε- 
γομένη συνεχής μέθοδος, ήτις έγκειται είς τό 
νά παρεισάγωμεν συνεχώς τό διαλ.υτικ.δν υγρόν, 
τοΰ όποιου ή διάλυσις κανονίζεται κατά τοι- 
οΰτον τρόπον, ώστε τό έξερχόμενον ΰδωρ νά 
ήνε είς τδ άνώτατον υριον τής πυκνώσεα’ις 
του.

Αί αύται άρχαϊ κατασκευής διευθύνουσι άμ- 
φοτέρας τάς μεθόδους- διά τίνος οπής είσά
γομεν τό ΰδωρ εΐς τό μεταλλείου, έξάγομεν 
δέ αύτδ έκεϊθεν, άφοΰ κορεσθή. Τδ άλας δια- 
λυόμενον σχηματίζει μίαν κοιλότητα, ήτις πάν
τοτε πρέπει νά ήνε πεπληρωμένη- διότι ή κε
κορεσμένη διάλυσις ενεκα τής πυκνότητάς της 
συσσωρεύεται είς τδν πυθμένα τοΰ ύγροΰ, καϊ 
τοιουτοτρόπως ή διάλυσις δέν δύναται νά τε- 
λεσθή εί μή διά τοϋ ανώτερου μέρους τοΰ 
θαλάμου. Έκ τούτου ε’πεται δτι ή κοιλότης, 
μέλλουσα νά προσβληθή κατά τδ άνώτερον μέ
ρος της,πρέπει νά ήνε καθ’ολοκληρίαν πεπλη
ρωμένη. ’Οφείλομεν λοιπόν νά προσπαθώμεν 
νά άποσύρωμεν δσον τδ δυνατόν περισσότερον 
άλας άπό τδν θάλαμον, άλλά λαμβάνοντες δ
λην τήν διάλυση· πρέπει νά άφήνωμεν τά γε
ώδη υλικά, "ΐνα διατηρώμεν τδν θάλαμον 
πλήρη, πρέπει νά προσέχωμεν, ώστε ό δγκος 
τής άλμυράς διαλύσεως νά ήνε μικρότερος 
τοΰ άθροίσματος τών όγκων τοΰ ϋδατος καί 
τοϋ άλατος, τά όποια μεταχειριζόμεθα πρδς 
τδν σκοπόν τούτον ή συστολή αΰτη, όφειλο- 
μένη εις τήν διάλυσιν, εϊνε περίπου 25 °/0 τοΰ 
άλικου δγκου τούτου.

Πηγαι άλατονχοι
Αί πηγαι αύται προέρχονται έξ ύδάτων, τά 

όποια κατά τήν ύποχθόνιον δίοδόν των δια- 
σχίζουσιν έν άλατοΰχον στρώμα φθάνουσιν είς 
τήν έπιφάνειαν έφωδιασμένα πλέον ή έλαττον 
ύπό μεταλλικών υλ.ών εϊνε δέ έκμεταλλεύσιμα, 
δταν περιέχουν τούλάχιστον 5 έπϊ τοΐς 100 
άλας.

Τά άλατα, τά όποια συνοδεύουσι τδ χλωρι

οϋχον σόδιον, εϊνε έκεϊνα, άτινα έν γένει είς 
τά μεταλλεία' προσέτι τά ΰδατα ταΰτα εϊνε 
άσφαλτιόδη.’Αρχίζομεν τήν άντληση· διά τίνος 
φυσικής συμπυκνιόσεως καϊ τδ σήμερον χρη
σιμοποιούμενου μηχάνημα δλίγον διαφέρει τοΰ 
έφευρεθέντος κατά τδν 16ον αιώνα ύπό τίνος 
Γερμανού Ιατρού. Εϊνε τδ λεγόμενον σύστημα 
τής διαβαθμίσεως, δπερ Ιδού είς τί έγκειται

Τδ άλατοΰχον ΰδωρ φθάνει μέσω Αντλίας 
είς δεξαμενήν διανέμονσαν αύτό διά πολυαρίθ
μων αυλακιών είς σοτρδν θάμνων, διατεθειμέ
νων έν τινι ξυλίνφ πλαισίφ- το ΰδωρ ρέει κατιϊ 
μήκος τών φρυγάνων καϊ συναθροίζεται είς 
δεξαμενήν, είς τύ βάθος τής όποιας τά πάντα 
έναποτίθενται.

Τό ΰδωρ πίπτει κατά σταγόνας καϊ άπό 
κλάδου είς κλάδον καϊ συμπυκνοΰται κατά τήν 
δίοδόν του είς τόν περιβάλλοντα άέρα, οστις 
κορέννυται υγρασίας' προσέτι ένεκα τοΰ μεγά
λου Αριθμού τών μικρών κλάδων έχομεν μίαν 
έπφάνειαν μεγάλην έξατμίσεως. Τό ΰδωρ, δπερ 
συναθροίζεται είς τήν κατώτερον δεξαμενήν, 
αντλείται πάλιν καϊ διέρχεται διά τών θά
μνων, μέγρις δτου λάβωμεν τήν ήν έπιθυμοΰ-· 
μεν συμπύκνωση·. ’Ιδού ποΐαι είνε αί είς τήν 
κατασκευήν επωφελείς διατάξεις ; Τδ κτίριον 
τής διαβαθμίσεως εϊνε κεκαλ.υμμένον, ίνα άπο- 
φεύγωμεν τήν προσθήκην τών βροχερών ύδά
των, καί διατεθειμένου είς τρόπον, ώστε νά 
έπιτυγχάνωμεν τό μέγιστον υριον τής έπενερ- 
γειας τοΰ έν τή χώρα δεσπόζοντος άνέμον. Ή 
έκμετάλλευσις έχει έν γένει δύο κτίρια, ών τό 
πρώτον εϊνε προωρισμένον είς τήν πρώτην 
συμπύκνωση·, τήν αφαιρονσαν τήν Ανθρακικήν 
τίτατον, τό όξείδιον τοΰ σιδήρου καί θειικήν 
τίτανον, τούθ’ δπερ καταβιβάζει πολύ τά ξύλα 
έλαττώνον τδ πορώδες τής μάζης. Τό δεύτε
ρον κτίριον χρησιμεύει διά τήν άποπεράτωσιν 
τής συμπυκνοόσεως. Ώς πρός τάς διαστάσεις, 
τά κτίρια έχουσι μήκος 250-300 μέτρων,πλά
τος 8-10 καϊΰψος 12-15.

Ύπό τήν έποηιιν τοΰ εισοδήματος τά μη
χανήματα ταΰτα εϊνε έλαττωματικά καϊ τεί- 
νουσι νά έξαφανισθοτση- έχομεν ήδη 10°!^ 
περίπου απώλειαν όφειλομένην είς τήν μηχα
νικήν προσέλκυση· τών σταγονιδίων ύπό τοΰ 
άνέμου’ καταλ.αμβάνουσι μεγάλην έκταση·, 
και πρδς τή δαπάνη τής διά θερμ,άνσεως τε
λικής συμπυκνώσεως έχουσι καϊ τήν μηχανι
κήν δαπάνην διά τήν ενδελεχή έξύηιωσιν τών 
αλατούχων ύδάτων είς τδ άνώτερον μέρος τοΰ 
κτιρίου.Είς τήν Σαβοΐαν μεταχειρίζονταιαλλην 
μέθοδον έξατμιστικήν, ήτις έγκειται εις τ!μ· 
εκροήν τοΰ αλατούχου ϋδατος κατά μήκος 
σχοινιών μεγάλης έκστάσειος- είς τήν Μου- 
στέρνην φθάνουσι μέγοις 100000 μέτρων.

("Επεται τό τέλος)



Ο ΛΕΥΚΟΣ ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ......
Ή καταστρεπτική τοΰ ανθρώπου μανία 

έϊ,ηφάνισε πολλά έκ τών ώραιΰτέρων μα
στοφόρων τής νοτίου ’Αφρικής. Μετά τύν 
ϊ,έβρον καί τήν* λευκήν αντιλόπην, άνηγ- 
γέλθη ήδη—πρό ολίγων έτών—ϋτι καί ό 
λευκός ρινόκερος (rhinoceros siniiis) δέν 
αντιπροσωπεύεται πλέον ή ύπό δεκάδας μό
λις κεφαλών «φυλασσόμενης» ύπό τής κυ- 
βέρνήσεως τού ’Ακρωτηρίου^ είς τινα γω
νίαν τώς Ζουλουλάνδης.

Ό λευκός ρινόκερος τού Βιρτκώφ είνε 
πολύ πλέον ένδιαφέρων τοΰ γνωστού αφρι
κανικού (δίκερος) ον καί υπερβάλλει κατά 
τό ύψος, ΰπερ έγγίζει μόλις τό 1 μ. καί “ο 
έκ. ένώ ύ λευκός πολλάκις φθάνει τά 2 μ. 
καί 20. Δηλαδή μετά τόν έλέφαντα ύ ρι- 
νόκερος είνε ογκωδέστερος δλων τών γήι
νων £ώων. Οί Μπόερς τοϋ Τράνσβααλ τόν* 
ώνόμασαν λευκόν ρινύκερον, ένώ πραγμα
τικών είνε φαιός. ΊΙ διασκευή δέ τού ρόγ
χους καί ό χαρακτήρ δέν είνε όμοια.

Ό δίκερος ρινόκερος είι ε άγριος καί αίω ■ 
νίως Θυμώδης. Διασχίζει τά δάση ακαταπύ 
νητος καί επιπίπτει κατά τού ανθρώπου μό
λις ήθελε διακρίνει αυτόν καί άνευ προσ- 
κλήσεως. Ένώ έϊ, έναντίας ύ λευκός ρινό- 
κερος είνε ήσυχος καί δειλός, κοιμώμενος 
ύπό τήν σκιάν τό πλεϊστον τής ημέρας 'ο 
πρώτος <ή διά φύλλων ρι£ών καί βολβών, 
ύ δέ δεύτερος βόσκει έπί τών πεδιάδων.

Ό κ. Τρυυεσάρι καθηγητής, μάς δίδει 
λεπτομέρειας τινάς έπί του λευκού ρινοκέ- 
ρωτος, ύν άφομοιοϊ πρός τόν ρινόκερον τών 
αρχαίων. Οί δέ "Αραβες γιγνώσκουσι πολύ 
καλλίτερον τών φυσιοδιφών τόν λευκόν 
ρινόκερον τοϋ Σουδάν, τοΰ όποιου εμπορεύ
ονται τό ρινικόν κεράς. Τώ 1838 ύ έν

Δίέδα τής ’Αραβίας Γάλ/.ος πρόϊενος άπέ- 
στειλεν είς τήν 'Ακαδημίαν σημείωμα περί 
τής ΰπάρξεως έν Σουδάν ρινοκέρατος, φέ- 
ροντος εν μόνον κέρας. Οί "Αραβες τό έ- 
κάλουν Άμποϋ-κάρν (κάτοχον ένός κέρα- 
τος) καί τόν έχώριζον σαφώς άπό τόν Κχέρ- 
λιτ ώς ώνόμαζον τόν συνήθη.

Φαίνεται δέ οτι οί Άραβες δέν είχον 
ίδή έκ τού πλησίον τόν λευκόν ρινόκερον, 
διότι έφαντάζοντο οτι μόνον δν κέρας έφε
ρε ν.

Άλλως τε παρά τοϊς y*-01? άύτοις καί 
ιδία. τοίςθηλέοις, τό οπίσθιον κέρας είνε μι- 
κρότατον, σχεδόν αφανές, ώστε δύναταί νά 
θεωρηθή καί ώς μή ύπάρχον, έιώ τό έμ- 
έμπρόσθιον είνε πολύ μεγαλείτερον τού 
τού τών συνήθων ρινοκεράτων. Έν τώ έν 
ΙΊαρισίοις μουσείψ υπάρχει τοιοΰτον μή
κους 1 μ. καί 20 έκ. έν Τώ Λονδινείω δέ 
έτερον μεγαλείτερον, μήκους 1 μ. καί 5 7 
έκ. ΊΙ ενδιαφέρουσα δ’ αΰτη άνακάλοψις 
τού είδους τούτου έν τώ Αιγυπτιακή) Σου
δάν, τά μάλα διεφώτισε τήν ιστορίαν έπί 
τού μονοκέρατος τών αρχαίων. Διό- 
δορος ό Σικελιανός, σύγχρονος τοΰ ’Ιου
λίου Καίσαρος περιέγρα’^ε «Ρινόκερον αί- 
θιοπικύν φέροντα έν τώ άκρω τών ρωθώ- 
νιυν του έν μόνον κέρας, σκληρότατον ώς 
ύ σίδηρος».

Είνε δέ γνωστόν,ότι έν τή άρχαιότητι τό 
κέρας τών ΐ,άων αύτών έχρησίμευεν είς τήν 
κατασκευήν κυπέλλων, ατινα, ώς έλέγετο, 
έΐ,ουδετέρων τήν ενέργειαν τοΰ δηλητη
ρίου. Καί σήμερον δ’ έτι έν ’Ασία κατα
σκευάζουν έκ τών κεράτων τοΰ ρινοκέρου 
κύπελλα, λαβάς έγχειριδίων καί σπαθών. 
Τό έμπόριον τούτο ίδια ένεργεΐται έν Κίνα.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ:
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IATFXKAI ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΤΟ ΡΑΛΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΡΠΚΗ
ΊΙ άνακοίνωσις εις ήν εσχάτως προέβη είς 

το Νοσοκομεϊον τοΰ Λονδίνου ό διάσημος χει
ρουργός καί ιατρός τον Βασιλέως Έδουάρ- 
δου, Φρειδερίκος Treves περί τον τ Ραδίου 
εν τή χειρουργική» έχει έν τοϊς κυριωτέροις 
ώς έξής:

Ώς δ ϊδιος άντελήφθη έκ διαφόρων περι
πτώσεων, υπάρχουν πιθανότητες θεραπευτι
κοί τοΰ ραδίου καί εν τή χειρουργική. Βέβαια 
δεν πρέπει νά περιμένωμεν πάρα πολλά πράγ
ματα,οΰτε άπ’ αύτό,ούτε καί άπό τά άλλα νέα 
φάρμακα.

Αί άκτϊνες X καί τα νψίπυκνα ηλεκτρικά 
ρεύματα εΐνε Αλήθεια, δτι ίφούσκωσαν πολ
λών τά μυαλά κατά τήν πρώτην εφαρμογήν 
των καί ώς πρός τάς λυχνίας τοΰ Φίνσεν, 
έν ώ εΐνε βέβαιον δτι είς τήν ιστορίαν τών 
νοσοκομείων ουδέποτε έσημειώθη τολμηρότε
ρος νεωτερισμός τής εισαγωγής αυτών είς τό 
Νοσοκομεϊον τοΰ Λονδίνου, καί έν ω τό κα
λόν τό έπιτευχθέν δι' αυτών εΐνε πράγματι ά- 
περίγραπτον διά τους κοινούς θνητούς, δέν ά- 
πέχομεν έν τούτοις τοΰ προσδιορισμού τοΰ 
θεραπευτικού δρίου καί τούτων.

Περί τοΰ ραδίου οπωσδήποτε δύναταί νά 
λεχθή δτι θεραπεύει κάθε είδος άγγειιόματος 
έν τή εύρυτάτη σημασίτι τής λέξεως.

Kat δ διάσημος χειρουργός ανέφερε διά
φορα παραδείγματα τά οποία προέκυψαν είς 
τόν ίδιον.

Αίφνης περίπτωσις Λγγειώματοςίπί τής βλε- 
φαρίδος, σχήματος καί μεγέθους δαμασκηνού 
τό όποιον ύίς άπεκόπη καί δίς έκαυτηριάσθη, 
έθεραπεύθη μόνον διά τοΰ ραδίου, άνευ μά
λιστα πόνων καί δυσχερείων.

Τό ρόδιον έθεράπευσεν έπΐσης άλλην πε- 
ρίπτωσιν Αγγειώματος, έκτεινουμένου έφ’ ό
λης σχεδόν τής έτέρας πλευράς τοΰ προσώπου, 
ώς και ινώδες αγγείωμα μεγέθους ώοΰ όρνιθας 
επί τοΰ βραχίονος μικρού παιδός καί εντός 
διαστήματος μάλιστα τεσσάρων εβδομάδα»’.

'Άλλη περίπτωσις θεραπείας έκζέματος διά 
ραδίου έμνημονεύθη υπό τοΰ μεγάλου χειρουρ
γόν, καί θεραπείας μάλιστα τελικής, διότι τό 
έκζεμα δέν άνεφάνη πλέον.

Αραστικώτερον άπεδείχθη τό ρόδιον τών 
λυχνιών Φίνσεν καί τών ακτινών X. έπί έπι- 
θηλιωμάτων, τελικώς θεραπευθέντων.

Ώσαύτως έθεραπεύθησαν διά ραδίου έπι- 
θηλιώματα τής γλώσοης, τών χειλέων, τών 
παρειών κτλ. καί μέ διαρκή αποτελέσματα.

Ες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΙΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΙΙΕ’Σ

Ίδου καί ή κατασκευή άλλης προχείρου πη- 
ξίδος, ήν δύναταί τις έν ανάγκη ι ά κατασκευ- 
άση Αμέσως,δπως εύρη ταχέως νέα σημεία είς 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Βορρά καί τοΰ Νότου.

Λαμβάνετε μίαν βελόνην τοΰ ραψίματος, 
τήν μαχνιτίζετε,ώς προείπομεν διά τής προσ
τριβής έπί μαγνίτου καί μετά τούτο τήν πε
ριαλείφετε έλαφρώς δι’ άλείματος (πάγους). 
Τότε τήν τοποθετείτε έπί τής έπιφανείας τοΰ 
ϋδατοςδπου'θά προσανατολισθή,δηλ.θά πλεύση, 
διευθυνομένη πρός τόν βόρειον πόλον. Ούτως 
έχετε πρόχειρον αποτελεσματικήν πηξίδα.

Λιά τοϋ τρόπου τούτου άνεκαλύφθησαν οί 
σπουδοιότεροι νόμοι τής φύσεως καί αί με- 
γαλείτεραι ανακαλύψεις.

Ό Γαλιλαίος άνεκάλυψε τους νόμους τής 
αίωρήσεο>ς, παρατηρών τήν ταλάντωσιν μιας 
λυχνίας έν τινι ναφ.

Ό Νεύτων άνεκάλυψε τήν βάσιν τής παγ
κοσμίου έλξεως, μελετήσας τήν πτώσιν ένός 
μήλου.

Ό Πασκάλ προσδιοιρισε τους νόμους τής 
Ακουστικής, μελετήσας τήν ήχοι πινακίου κατά 
τύχην κρουσθέντος,διαρκοΰντος τοΰ φαγητού.

Και άλλα πολλά.
Φ. Π.

«-ΜΜΗ HKK·»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αί τυχαϊαι ^5.άϋαι της οράόεως
01 οφθαλμοί εΐνε όργανα λεπτότατα καί έ- 

πομένως ύπόκεινται εύκόλως είς πολλάς μι
κρός βλάβας.

Οντο> συνήθης εΐνε ύ στραβισμός, είδος 
παρεκλίσεως τοΰ βλέμματος, δστις έντελώς 
καταστρέφει τήν αρμονίαν τής φυσιογνωμίας. 
Τά αίτια τοΰ οτραβισμού εΐνε πολυποίκιλα. 
Συνήθως προέρχονται άπό έλαττωματικάς 
οπτικός συνήθειας, αποκτώμενος κατά τήν 
παιδικήν ηλικίαν, ή καί κατά τήν Ανδρικήν 
άπό πολλήν κούρασιν τών όφθαλμών είς λε
πτός εργασίας.

Έν γένει δέ καθ' ήν περίπτωσιν ένοήσετε 
κάποιαν άλλοίωσιν τής όράσειός σας, ζητήσατε 
Από τόν ιατρόν τό είδος τών διοπτρών, άς 
δέον νά φέρετε.

Ό Δόκτωρ

Η ΑΙΔΗΨΟΣ

(Συνέχει#· ΐοε προηγούμενον ©άλλον)

Ή Αιδηψός έχει διάφορα διαμερίσματα καί 
συνοικίας, δπως εις δλας τάς θερμας. Έπορεύ- 
θην δεξιόθεν πρός τό τηλεγρ. καί ταχ. γρα- 
φεΐον, δπου τό όμαλώτερον πρός τήν άκτήν μέ
ρος τής πόλεως καί ό νεότερος καί ώραιότερος 
συνοικισμός αύτής. ’Αρχίζει άπό τό μέγα ξενο- 
δοχεΐον αί «Θέρμαι» παραπλεύρως καί κατά 
σειράν τοΰ οποίου κεΐνται ώραία καινουργή οι
κοδομήματα, καί καταλήγει εις μικρά ξύλινα 
παραπήγματα παραθαλασσίως, ένθα πολλοί 
λουτροθαμώνες προσέρχονται νά Οαυμάσωσι τήν 
όντως άξιοθαύμαστον άκτήν είς τήν ώραίαν έ
ναντι ξηράν καί νά πίωσι ταυτοχρόνως τό πρό 
τοΰ φαγητού άπαραίτητον ορεκτικόν των.

Άφοΰ εζήτησα έπιστολάς μου καί άντήλ- 
λαξα μερικάς ομιλίας μετά τοΰ δ'.ευθυντοΰ τών 
γραφείων, μετέβην καί έγώ είς περίπατον κατά 
μήκος τής ώραίας ταύτης παραλιακής όδοΰ.

’Αρκετά πολύς κόσμος έξ άνδρών, γυναικών 
καί παίδων, πάσης ηλικίας καί άποχρώσεως, 
άσθενεΐς ή μή πηγαινοείρχοντο κατά μήκος τής 
όδοΰ, ένώ άλλοι, ώς προεΐπον, έκάθηντο παρά 
τήν άκτήν, συνομιλοΰντες καί άπολαμβάνοντες 
εύχαρίστησιν έκ τής εσπερινής έκείνης γαλή
νης τής ώραίας φύσεως. Καί ένώ ένόμιζον, δτι 
εύρισκόμ.ην είς άγνωστόν μοι καί ξένον μέρος, 
αίφνης συναντώμαι μετά γνωστών προσώπων 
καί χαιρετώμαι άπ' έδώ, καί καλησπερίζομαι 
άπ' έκεΐ. 'Αναγνωρίζω δέ έν τώ μεταξύ, τήν 
κυρίαν Δ. Φαραντάτου μετά τής θυγατρός της 
καί τοΰ υίοΰ της, τήν κυρίαν Όδ. ΙΙαπανδρέου 
μετά τής θυγατρός της έπίσης, τόν κ. Άντ. 
Φραντζήν, έπιθεωρητήν μετά τής συζύγου του, 
τόν κ. Παπαδόπουλον, τμηματάρχην, τόν κ. 
ΓΙαπαπάνου πρόεδρον τών Έφετών καί άλλους, 
δτε στρέφομαι δπως έπιστρέψω, καθόσον είχον 
άρκετά προχωρήση, ένώ ήρχιζεν ήδη νά νυ
κτών/;, καλοΰμαι ύπό τίνος παρά τήν άκτήν 
καθημένου νά πλησιάσω.

Είνε ό κ. Βόγλης, ό γνωστός Αθηναίος ε
κατομμυριούχος μετά τοΰ κ. Τσαβλήρη, διευ- 
θυντοΰ τοϋ Αύτοκρατορικοΰ ξενοδοχείου.

— Έλατε, κ. Πρίντεζη, 
νά σας προσφέρωμεν ενα Ορε
κτικόν, πότε ήλθετε έδώ, μ.’ 
έρωτοδνάμφότεροι.

— Σάς εύχαριστώ. Δέχο
μαι είπον και τό ορεκτικόν 
και τήν συντροφιά σας, εις 
τοσοΰτον ώραΐον μέρος και 
τόσην ύγιεινήν άπόλαυσιν. 
Παιδί, φέρε κάθισμα.

Καί ένώ έλεγον ταΰτα, 
πλησίον έμοδ, ευθυτενής, μακρύς, 

ιριψοε-νδεδαρΛε-νας και στακτόχρους 
ργός τής 'Ελλάδος κ. Θεοτόκης, έν

διέρχεται 
ευλύγιστος, κο, 
ό πρωθυπουξ _ 
συνοδεία μετά πωγωνοφόρου τίνος βουλευτοΰ, 
προσποιούμενος οτι δέν προσέχει τούς πρό αύτοΰ 
διερχομένους καί χαιρετώντας αύτόν και όμως 
αντιχαιρέτα .Χαιρετώ καί έγω έκ καθήκοντος 
αύτόν καί μέ αντιχαιρετά μέ μικράν κλίσιν 
τής κεφαλής καί διαβαίνει πρό έμοΰ.

— Έχει τήν χάριν του ό πρωθυπουργός μας, 
είπον καί κάθημαι παρά τοΐς κυριοις, οϊτινες ει- 
χον τήν καλωσύνην νά μέ καλεσωσι.

— Παραθερίζει καί ό πρωθυπουργός μας, έν- 
ταΰθα, μοί λέγουν.

— Ή μάλλον νοσηλεύεται, άπήντησα, διότι 
καί πέρυσι καί έφέτος, δέν ήδυνήθη νά μεταβή 
εις εύρωπαϊκά λουτρά, ώς ήλπιζε καί ελεγεν.

— Άλλά, νομίζετε δτι πάσχει αληθώς :
— Ναί, αληθώς· τό γνωρίζω καλώς, υπο

φέρει άπό ρευματισμούς.
— Καί δέν φαίνεται διόλου ; Ώραία δπου 

βαδίζει! Εί'δατε ;
— Σάν παιδάκι ! ναί!
— Σάν λεβέντης ! ακριβώς !
— Μά ναι, είναι καί ιππότης, δηλαδή χα- 

ριέστατος, δημοτικός, άφελής.
— Τά καταφέρνει ήδη δλα μιά χαρά!
Καί χωρίς νά τό ένοήσωμεν καλώς, είς βά

ρος του έλλείψει πάσης άλλης προχείρου ομι
λίας, έλέγομεν τόσας ψευδο-άληθεΐς άνοησίας, 
έως οτου τά κομισθέντα ορεκτικά μας καί ή 
ώραία απέναντι μας καί πέριξ έκλαμπρος θέα 
τής φύσεως μας ήνάγκασαν ν' άλλάξωμεν ομι
λίαν.

Καί ό ήλιος γλυκύς καί ρόδινος ώς καί ολί
γον μελαγχολικός μας^έγκατέλειπε βαθμηδόν, 
ΐνα άρχίσγ λαμπρύνων έτέρας τής σφαίρας μας 
χώρας.

— Τί ώραία ή φύσις έδώ, είπον. Πόσον ό 
νους καί τό πνεύμα εύχαφιστοϋνται έν τώ μεσω 
τοιαύτης γαλήνης καί τηλικαύτης άπόψεως. 
Ούρανός διαυγέστατος, όρίζων λαμπρός διαυγής 
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καί χρυσοπόρφυρος-, αύρα Οεσπεσία ζωογόνος 
καί γλυκυτάτη, θέα βουνών καί θαλάσση; \>·ν·- 
γευτικωτάτη.

— Πράγματι ολα θαυμάσια
— 'Έκτακτα, έπέλεγον ό κ. Βόγλης κκί έν 

ταύτφ εγειρόμενος :
— Παρατηρήσατε έν περίεργον πράγμα, μά; 

λέγει : Μόλις ό ήλιο; έ’δυσεν, όλοι σχεόόν Ισε,- 
κώθησαν νά φύγουν.

— Πράγματι κκί διατί τοΰτο :
— Εϊνκι ύποχονδριζκοί, φοβούνται τήν ύ- 

γρασίαν κκί άποσύρονται εΐς τά δωμάτιά των.
— Άλλά έχουν δίκαιον, οί περισσότεροι υ

ποφέρουν κπό ρευματισμ.ούς κκί δέν πρέπει νά 
εκτίθενται είς τήν ύγρασίαν.

— Σωστόν, άφοΰ έδώ ήλθον διά θεραπείαν, 
δέον νά ύποβάλλονται εϊ: υγιεινού; κανόνας.

— Τότε νά πηγαίνωμεν κκί ήμεΐς.
— Άς κάμωμεν τόν γύρον τής παραλία; κκί 

σιγά, σιγά πηγαίνομεν είς τό ςενοδοχεΐον εως 
ότου έλθη ή ώρα τοϋ φαγητού.

1 Ιροπορευόμενο: έπέστρεφε κζί ό πρωθυπουρ
γός,οστις χαιρέτησα; τόν συνοδόν του, είσήλθεν 
εις τό ςενοδοχεΐον αί «Θέρμαι» οπού διέμενεν, 
ήμεΐς δέ έπροχωρήσκμεν είς τό ςενοδοχεΐον τό 
« Ηράκλειον», οπού ήδη πάντες οί έπιβάτζι 
είχον σχεδόν προσέλθει κκϊ άλλοι μέν έδεί- 
πνουν έντός τοΰ εστιατορίου άλλοι όε έκα- 
Οηντο εΐς τήν αίθουσαν κζί εξωθι τοΰ ςενοόο- 
χείου προσμένοντες.

Μετ' ολίγον είσήλθομεν καί ήμεΐς κζί πάν
τες ήδη είχον καταλάβει τζς συνήθεις θέ
σεις των.

"Ολαι δέ αί τράπεζα: είχον καταληφθή 
κκί μετά τοϋ ζ. Βόλγη κζί τοΰ κ. Τσαβλιρη 
έπίσης κατελάβομεν τήν μικράν συνήθη εΐς αυ
τούς παρά τό μέσον τράπεζαν.

Αναγνωρίζω μεταξύ τών συνδειπνούντων 
τού; κυρίους Κ. Τριαντάφυλλου έξ Αίγυπτου, 
τήν κυρίαν Μοσχονά, τό γένος Σουρή, τήν κ. 
Ροδίου μετά τών ανεψιών της, τόν κ. Τζανίόη, 
τον κ. Ήλ. Κεσσέν έξ Αίγύπτου, τόν κ. Γ. 
Βρυζάκην μηχανικόν έξ 'Αθηνών μετά. της κυ
ρίας του, τόν κ. Ίω. Κανελλόπουλον βιομήχα- 
νον Έλευσΐνο;, την δεσποινίδα Κοντού, ζζθη- 
γητοΰ, τόν ζ. Ίω. Ί'ύχζν άνθυπολοχζγόν κκί 
άλλους κζί χαιρετίζω δι' ύποκλίσεω; τής κε
φαλής γνωστού; κκί φίλου; κυρίου; Δημ. 11ε- 
σμζτζόγλου έξ ’Αλεξάνδρειάς, αδελφόν τοϋ κ- 
οιδήμου 1 Ιεσμκτζόγλου, τόν κ. Α. ΙΙαπαπάνον 
πρόεδρον τών Έφετών, τόν κ. Κ. Κωνοπισο- 
πουλον υπουργικόν γραμματέα, τόν ζ. Γαγα- 
ρην διευθυντήν τή; «Φωνή; τή; Ηπείρου», τόν 
κ. Ίω. Σαραφόπουλον έκ Βόλου, τόν κ. Κ. 
Οίκονομίδην έμπορον 'Αθηνών κζί άλλου;. Πα- 
ρευρίσκοντο δέ κζτά τήν έποχήν ταύτην έν 
Αίδηψζι νοσηλευόμενο: κζί οί κύριοι ζδελ. (>ί-

, ό κ. Έπαμ
ι Σελλάς, Νομικός καί 

ό κ. Κζρβούνης μετά τή; 
ό κ. Άνδριόπουλο; μετά 

. Κατσαμπούρας δήμαρχος 
Θ. Ρουσσόπουλος, ό κ. Ίω.

κονόμου, Σολομών Σζζκής, ό γνωστό; μεγζ- 
λέμπορος Λζρίσσης, ό κ. Ν. Α. Μάγκος, ή 
κυρία Μαρία Κωνσταντίνογλου, ό κ. Κ. ΙΙα- 
παδοπουλο; ταγματάρχη;, ό κ. Έπαμ. Κούρ- 
τη; λοχαγός, οί κύριοι Σ 
Σταματιάδης ώς καί ’ 
άξιολόγου κυρίας του, 
τής κυρίας του, ό ζ 
Άστζκοϋ, ό κ.
Άπαλύρας καί διάφοροι άλλοι.

— 'Ώστε, είπον έν έμζυτω, αρκετοί φίλοι, 
γνωστοί ζζί γνώριμο: ύπάρχουσιν ένταΰθα καί 
έν τοιαύτη περιπτώσει άντλεΐ τι; περισσότερον 
θάρρος κζί προμαντεύει εύζρεστοτέραν τήν δια
μονήν του εί; τοιαϋτα εξοχικά κζί μονήρη 
σχεδόν μέρη.

Έδειπνήσαμεν έν άόιζπτώτω -χαρά. καί φαι- 
δρότητι, πάντων συνομιλούντων, συζητούντων, 
λογοφερόντων έπ' άρκετή ωοα, ολως άναπαυτι- 
ζώς κζί τυπικώς, μεθ’ο πάντες έγείροντζι καί 
κατά τό έζεΐ επικρατούν ήθος μεταβαίνουσιν 
εί; τήν πζρζκειμένην αίθουσαν, όπου επιδίδον
ται εί; τήν μουσικήν καί διάφορα παίγνια ολως 
οίκείω; καί φιλικώς, οπω; εί; τάς συναναστρο
φή; κζί φιλικά; έσπερίδα;.

"ΙΙρωες τής διζχύσεως, ζωηρότητα; κζί 
πνευματικής κινήσεως κυρίως ήσζν ό κ. Ε. Πε- 
σματζόγλου, ό κ. Βρυζάκης κκί ή δεσποινίς 
Κόντου, οΐτινες όμολογουμένως προσείλκυον 

ιχήν καί τό ένδιαφέρον τής όμ.ηγύρεως, 
ι μέν κ. ΙΙεσματζόγλου άνέκρουε δι- 

τεμάχια καί χορούς ό.
βάλου, ό κ. Παπαπάνος μετά 
έθετον ύπό , 
αινίγματα καί γρίφους, ό δέ 
έτεινε κκί έξετέλει διάφορα

τήν προσο- 
καθόσον ό μεν ζ 
αφόρα διά τοΰ κλειδοκυμ- 

ά. τής Δ)ος Κόντου 
πνευματικήν δοκιμασίαν ποικίλα 

έ κ, Βρυζάκης προ- 
αίγνια συνανα

στροφών, οίον μπερλίνας, τυφλομ.υιας, στρόμ- 
πους κτλ. Περί δέ τό μεσονύκτιον πάντες ά- 
πεσύροντο είς τά δωμάτιά των πρό; ύπνον, 
ΐνα τήν επαύριον έπαναλάβωσι τήν αύτήν ζωήν 
τήν ζύτήν περιπατητικήν ζπόλζυσιν κζί τήν 
αύτήν εσπερινήν διασκέόζσιν κζί συναναστρο
φήν.

Τήν έπομένην έσπερίδα 
γνώρισα πάντα;, 
κζί ή έν θέρμαι; 
κτο; ύγι= 
ματική. 
τοιοϋτον σκοπόν ζζί οστις πρώτος 
ζζί έςετέλεσε τοιζύτην διαμονήν 
Θέρμαι;, ούχί μόνον δέν έζημιώθη, 
λαυσε ζζί έκέρδισε σωματικώς καϊ

, οτε καλλίτερο» έ- 
ηύχζριστήθην περισσότερον 

διαμονή υ.οί έφάνη μία έ'κτζ- 
,εινη ζνζκουφισις, ψυχική τε και σω- 
Ένταΰθζ υπάρχουν όλα τά μέσα πρός 

έφζντάσθη 
παρά ταΐς 
ίλλ' άπή- 
πνευματι-

κώς.
Ένταΰθα έπί '20 — 30 ήμέρκ; τό σώμα καί 

ό νοΰ; αναπαύεται έφησυχάζοντκ έκ τή; δια
κοπή; τή; μονοτόνου καί κοπιώδους καθημερι
νή; έργασία; κκί άκαταπαύστου αγωνιώδους

έγρηγόρσεω; τοΰ πνεύμκ.το; έκ τή; διαρκούς 
κκί άζατζσχέτου βιοπάλης έν τή κοινωνία έν 
ή ζώμεν. Τό πνεΰμ,α δεν ευρίσκει πλέον έδώ 
τόν αντίπαλον τής άνάγκης, τό σώμα δέν αναγ
κάζεται νά μετακινήνζι άζουσίως, έ'στιν δτε 
καί πυρετωδώς πολλάκις, άλλά τουναντίον 
άναπαύεται καί εφησυχάζει, όπως κζί ό νους 
έν ρωμαντικώ κκί εύχαριστώ διαμέσω.

Ή προσοχή τή; όμ.ηγύρεως άπόψε περισπκ- 
ται άπό τούς κυρίους Βόγλην καί Τριαντκφύλ- 
λου,τούς πλουσιωτέρους όλων, τόν κ. Δ. 11ε- 
σματζόγλου, ήρωα έν τή μουσική καί εύχάρ.- 
στον συνομιλητήν, οστις μέ τό παραπάνω μάς 
διεσκέδαζε καθ’ έκάστην ζζί τόν ζ. Κωνοπι- 
σόπουλον, άλκιμον νέον ζζί ώραΐον άνδρκ, δν 
αί κυρία·, μάτην έπεριποιοΰντο καί έθκύμκζον.

Έν πάση συναναστροφή ή ώραιότης τοΰ 
πνεύματος καί τοΰ σώματος, ή μουσική κκί τά 
παίγνια ή εύφυία καΐ τό λεκτικόν προκκλοϋσι 
τήν προσοχήν και τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού. 
"Οσοι λοιπόν ήσζν πεπροικισμένοι διά τών ά
νωτέρω προτερημάτων έτύγχανον πολλή; πε- 
ριποιήσεω; κζί θαυμασμού τών στερούμενων 
τοιούτων. Δι’δπερ οί κ.κ. Βόγλη; καί Τριζν- 
ταφύλλου,μολονότι πζρήλιζε; κάπως, έδέχοντο 
τά; θερμά; φιλοφρονήσει; καί επιθέσει; τών φι- 
λοχρημάτων δεσποινίδων, ό ζ. ΙΙεσμζζόγλου 
τόν θαυμασμόν όλων μας καί τήν συμπάθειαν 
τών κορκσίων. ό δέ κ. Κωνοπισόπουλο; τά έζ 
τή; νεότητο; πάρθεια βέλη. Οΰτω δέ αί συν- 
κνζστροφαί μζ; συνεπληροΰντο 'δι' όλων τών 
άπκιτουμένων προσχημάτων.

(“Επεται συνέχεια)

ΤΑθΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

’/δέτε τους καΐ οί δυο μέροί’τες παλαιοί των 

ημερών. Άλλά κα'ι οί δι’ο κήρυκες τών προό

δων τής Ελληνικής ’Επιστήμης. Ό πρός τά 

αριστερά, Άάηναλος τήν πατρίδα, γενηθείς τώ 

1S16, επομένως έττ'η· .92, υνοιιάζεται Ίω. 

ΙίοτίκΊς, ίογιατής τοΰ έι· Κερκνρμ Άρσα- 

κείον, χρηματίοος καί Α' γρημματενς τοΰ ύ- 

πονργείον τών Οικονομικών επί ”Οίίωνος. Ό 

πρδς τά δεςιά, εκ Πόρου, ετών !)Ο, δνόματι 

Μιλτιάδης- Ηη,ϊευς·, άρχα'ος ύπαξιωμα- 

τικος τών ενζώνων επί Καλλέργη. Λοιπόν καί 

οί δύο σεβαστοί πρεσβνται ήσαν ι7 ε ό r υ 'μ λ ο ι, 

έγχειρισιίέντες δε ν.τδ τοΰ ογιίαλμολόγου μας 

νγηγητοΰ κ. Σπηλιάν Χαραμή Ί ν έ β λ ε ιμ α ν 

τελείως, ιά&ησαν εντελώς τήν ΰρασιν καί ά>ε- 

χώρησαι βλέποντες.
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ΝΕΚΡΑΣ ΑΓΑΠΗ
— XX-

Νεκρά τό χώμ' άν με δεχθμ 
ψι χρά KQi παγωμένη 

ώ ! Α άγάπη μου θερμή 
πάντα γιά σέ Οά μέντι.

^Χ

Αιώνια θά ο’ άγαπώ
'ς τδ μνήμα ! έκεΐ πέρα ' 

έσέ Οά έχω ήλιο μου
έσένα καί έγέρα.

^£Χ

Νά ρέ φωτίζμς άστρο μου 
νά μέ δροΰίζμς φώς μου, 

έαΰ Οά είσαι Α χαρά ! 
έσύ ! τοϋ μνήματός μ··υ '...

■^χ

Έσϋ Οά εΐόαι τ' άπαλδ 
φεγγάρι τής ψυχής μου,

έάύ Οά είσαι Α 'μιλιά 
της μαύρης σιωπής μου. .

^£.Χ
Γιά σένα τά μεσάνυχτα 

τό μνήμά μου θ’ C φίνω
■καί μοιρολόγι έρωτικό 

άπ’ τά νεκρά τά χείλη μου
γιά σέ'φώς μου θά χύνω. .

Καί θά σοΰ λέγω τά νεκρά 
καί πάλιν βάσανά μου 

καί τήν αυγή θά χώνομαι 
’ς τά μαύρα χώματά μου.

~’<Χ

Τό μεσημέρι μιά φωνή 
Οά βγαίνμ λυπημένη 

καί Οά σοϋ-λέγμ ·Λ νεκρά 
έσένα ! περιμένει

Νά σμίξουνε τά μάρμαρα 
τοϋ τάφου μας τά κρύα 

κΓ έκεΐ άνιάμα τής ψυχής... 
νά βρούμε Λσυχία.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ ΕΔΙΣΣΟΝ

ΙΙαξιιιαοάκια βανίλλιας
Είς άδύνατην ‘φωτιάν κτυπωμεν μέ τέλι 

300 δράμια ζάχαριν καί 22 αυγά έως νά ·κ·ή- 
ξωσι, προσθέτοντες κοπκνισμενην βκ^ίλλιαν κκί 
350 δράμια κοσκινισμένα* άλευρον. Άφοΰ άνα- 
κκτώσωμεν ταΰτα, άλείφομεν μίαν λαμαρίναν 
μέ όλίγον βούτηρον καί τοποΟετοΓμεν είς αύτήν 
χουλικριαϊς άπό τήν ζύμην. Τά άλείφομεν μέ 
κρόκους αυγών καί τά ψήνομεν εί; δινκτόν 
©οδρνον.

'Όταν ψηθούν, τά κόπτομ.εν καί τά βάζομεν 
εί; τόν φούρνον διά νά ςν,ρκνθώσι.

Όπωιηκιι είς καοαιιέλλας
Σ/τματίζομεν είς φέτας πορτοκάλια η νε

ράντζια φρέσκα καί τά θετομεν εί; τήν θερ
μάστραν, διά νά στεγνώσουν. Κόπτομεν κατό
πιν ραζακιά χονδρά σταφύλια, διάφορα οροΓτα 
κομπόστας, ψημ.μένκ κάστανα, κουρμάδες μέ 
γέμισιν πιστάκι κκί άφοΰ στεγνώσουν ολα ταΰττ 
τά βουτώμεν είς καραμέλλας ένα ένα καί τά 
τοποθετοΰμεν κατόπιν είς μάρμαρον πλειμμένον 
μέ έλαιον, Οέτομεν αύτάς κατόπιν είς χαρτίον 
γρανετά.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Αί γυναίκες ίτέθησαν έπί τής γής διά τά 

'ινακουφίζωσι τους άνδρας.

Δίκαιος καί έντιμης άνθρωπος εϊνε έκεϊιος 
οστις καταμετρεί τδ δικαίωμά τον πρδς τό κα
θήκον του.

Ό έρως, κατά τδν Σίλλερ, εϊνε τδ μόνον 
πράγμα ίν τώ κόσμω τούτω τδ όποιον δεν θέ
λει άλλον Αγοραστήν έκτος αι·τοΰ τον ίδιον.

Άνθρωπος τών γραμμάτων μεταπηδών είς 
τήν πολιτικήν εϊνε ώς τις λύχνος εισερχόμε
νος είς έν μαγειρείου τοΰ δρόμου.

&
"Ερως θά εί.πή, κατά τδν Οΰγκώ, rd εϊνε 

δύο υιτα καί τά μή Αποτελούν είμή ει·, εις ά- 
τήρ καί μία γυνή, ουγχωνενόμενοι εις ένα άγ
γελον εϊνε ό ουρανός.

Γ

κΧΙΛΣΖΕΪΚίΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΚΑΤΤΛΟΣ μανδες

; Μετά τδν θάνατον Κοκλ'εν τοΰ πρεσβυτέραν, 
δύο έτι διασήμων Ανδρών τής Γαλλίας ύ τηλέ
γραφος Ανήγγειλε τδν τραγικόν αμφοτέρων θά
νατον. Κοκλέν τον νεωτέρου, Αδελφού τοϋ εν
δόξου ηθοποιού, οστις έγκλειστος είς τδ ".4- 
συλον τών ηθοποιών,έπεσε νεκρός επί τή ειδή- 
σει τοΰ λατρευτόν Αδελφού τον.

Ό άλλος συγχρόνως αγγελθείς θάνατος εϊνε 
τον γνωστού συγγραφέως, δημοσιογράφον καί 
ποιητοΰ Κ. Μανδές, εύρόντος οίκτρδν θάνατον 
νπο τούς τροχούς Αμαξοστοιχίας.

Το ίλικΰ.πτερον 'Έδιαοον

Ό μήγας εφευρέτης Θωμάς "Εδιασον έ
πρεπε φυσικά ν' άναμιχθή είς τδ μεγίστης 
σπουδαιότητος καί μεγάλου μέλλοντος ζήτημα 

τής κατακτήσεως τον άέρος. Οϋτω κατά τάς 
οδηγίας καί σκέψεις του <5 Κιμβάλε κατεσκεύ- 
ασεν ελικόπτερου, όπερ ώς έι1 τή ήμετέρα εί- 
κόνι ίμφαίνεται.

Ή κατάστασις τοΰ άέρος εϊνε σχεδόν πρό
βλημα λελυμένον, άφ' ένδς μέν διά τού πηδα- 
λιονχουμένων άεροστά,των, άφ' ετέρου διά τών 
Αεροπλάνων.

Ούχ ήττον ό 'Έδισσων Ασχοληθείς επί τοϋ 
αυτού ζητήματος κατέληξαν είς τδ συμπέρα
σμα οτι μόνον διά τοΰ ίπινοηθέντος νπ’ αυ
τού σχήματος καί νπδ τού Κιμβάλε κατασκευ- 
ασθέντος, θά δυνηθή ό άνθρωπος τελείως νά 
διάσχιση τους αιθέρας.

Έν τώ έλικοπτέρφ 'Έδιασον ό κινητήρ θέ
τει είς κίνησιν ίίλους τους έλικας, οΐτινες 
είσι διατεθειμένοι νπδ εϊδός τι δικτύου κινητού 
έμπροσθεν έξ ιστίων και πλησίον τοΰ πηδα
λίου.

Ή.περιεργοτάτη αυτή συσκευή φαίνεται έ- 
δωκε εξαίρετα Αποτελέσματα κατά τάς δό
κιμός.

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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— Πιρτε, κύριε,αίτδ τό σκυλάκι.Elie καλή 
ράϊσα...

— ’ Όχι, ευχαριστώ. Καθώς βλέπεις τρέφω 
Αρκετά ζώα !

Ε Κ ΔΟΣ ΕIΣ

• Νίκη».—Μοναδική δια τήν ανατολήν γυμναστική 

έπιθεώρησις, έχδιοομίνη κατά μήνα ε·.κ· νογραρημέ.η 

πλούσιος. "Οργανον τών γυμναστών και φιλάθλων. 

'Επίσημον οργανον τοΰ Sb οέσμου τών γυμναστών. 
Διευθυντής "Αγγ. Φέτσης

«Κρητικός Άθτήο·.—Ίό μόνον έ» φι
λολογικόν περιοδικόν. Ί ξεδόύη τό 50ον φυλλαδιον 

εικονογραφημένου, Περιεχόμενα: Ό "Ελληνισμός χαί 
οί πρόμαχοι αύτοϋ ύπό Ούλερίχου Βιλάμοβιτς. — 

Μάξ·μος ό Μνργούνιος ίπίσκοπος Κυθήρων. ’Εντυπώ
σεις έκ τοϋ 1908. — Τό ορφανό (διήγημα). — ΊΙ 

Σαπφώ (ποίημα ύπό Λϊμίλ. Έλευβεριάδ .υ). — Πνευ- 

μαειχαί ασκήσεις κ-π.

J

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

13 ΤΕΥΧΟΥΣ

40. 'Λ ναστρεφομίνης τής εικόνος σχηματίζεται έπί 
τοϋ γιλέκου.

4J. Έν—εχει—ρόδα—Ν—είς—τυρί —δν. = Ένε- 
χειροδανειστήριον.

42. Ό δυστυχής.

Αύται. Δνίς Καί τη Μω.έττη έξ "Αθηνών 3.— 
Π. Σαμάρας ές Αθηνών 4.— Κουλά Κ έ- ’Αθηνών 
4.—Άπ. I έρακας έκ Σμύρνης 2 —Μιλτ. ’Αθανασίου 
έκ ΙΙατρών I.—Λεωνίδας Δούκας έκ Κων,πόλεως 2.

&ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΓΑΛΑ
Εισαγωγής καί ’Εξαγωγής έπί προμήθεια 

καί δι’ ’ίδιον λογαριασμόν όπωρικών ειδών, 
Έξ Ελλάδος, Τουρκίας καί Ευρώπης

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
("Οδός Παλαιού Τελωνείου) 

ΙΔΡΤΘ1Ι ΤΩ I860
Τηλ. ΔιεύΟυνσις Σιγάλα ‘Α/.είάνδρειαν.
Ταχ. Κεβώτιον άρ. 194.

«

46. Αίνιγμα

Ζώου άσημόν τι μέλος 
έάν λάβης, φίλε λύτα 
κ’ είς τήν ευρά» του εΐ-πχ 
δύο γράμματα πρόσθεσης 
Οά κατασκευάσης μίαν 
μούσαν, φίλε, Οεσπεσίαν.

47. Γοϊόος

σόεν | II ναί Χρήμα

4». Φύρδην ιιίγδην

II—Ληνολκα—Λ υπαντοι.
Ιί »ό<1ός

Φ2Τ0ΤΣΙΓΚ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν .
JI Ρ I Ν ·Τ· Ε ΖΉ

Κατασκευή καλλιτεχνικών τυπογραφικών 
εκμαγείων, cliches, διά την εικονογράφη
ση· εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ίπιστη- 
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων εμπο
ρικών κ.τ.λ.

1 Ιλονσιωτάτη συλλογή εύρίσκεται παρ’ η- 
μΐν, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων εργοστα
σίων, προσωπογραφιών κα'ι παζαιά dishes 
OCitsion διαφόρων ειδών.

ΕΝ ΛΘΠΝΛΙΣ
Γωνία Εύριπίδου —Συικοάτους 2

ΤΤΠ01Σ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
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