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ΤΟΓ ΗΛΙΟΥ 'ΑΙ ΚΗΛΙΔΕΣ
(Συνέχεια κα'ι τέλος)

Αί ήλιακαι κηλίδες έξασκοΰυ επιρροήν έπί τής 
Γής ή όχι; Τήυ έρώτησιυ ταύτην ποιοΰσιυ είς 
έαυτούς οϊ αστρονόμοι καθώς καί. πολύς άλλος 
κόσμος, χωρίς νά δύνανται επακριβώς ν' 
άπαυτήσωσιν. Οί μεν ισχυρίζονται, οτι ή κατά- 
στασις τής ηλιακής επιφάνειας επιδρά επί τής 
ήμετέρας θερμοκρασίας, έπί τής βαρομετρικής 
πιέσεως, έπι τών βροχών, έπι τών κυκλεόνωυ, 
έπί τών εσοδειών καί τέλος έπί τής οικονομικής 
ήμών καταστάσεως Οί άλλοι τουναντίον λέ- 
γουσιν,ότι αί ήλιακαι κηλίδες ουδόλως έπιδρώοιν 
έπί τής ήμετέρας σφαίρας. ΙΙάυτες έν τούτοις 
συμφωνούσε και παραδέχονται, ότι ύπάρχει 
σχέσις μεταξύ τών ηλιακών κηλίδων καί τοΰ 
γήινου μαγνητισμού, κατά συνέπειαν δέ, καί 
μεταξύ τών βορείων καί ανταρκτικών σελών.

Ε’υαι -γνωστόν, οτι ό μαγνητικός ι'ίξων δέν 
διατελεί στάσιμος διαρκουσης μιας ημέρας έν 
τή διευθύυσει τοΰ μαγυητικοΰ Ισημερινούς άλλά 
ταλαντεύεται εκατέρωθεν συμφώνως τή θέσει 
έν ή εΰρίσκεται καί επανέρχεται κατά τήυ 
αύτήν ήμέραν εις τήυ μέσην αύτού διευθυνσιυ.
II ταλάντευσις δε αΰτη καλείται ήμερησία, ή 

δέ κλίσις αύτής ποικίλλει κατά τήν τοπικήν 
θέσιν καί κατά τόν χρόνον. Άυεκαλύφθη δέ οτι 
η μέση κλίσις τής ήμερησίας ταύτης ταλαντευ- 
σεως αυξάνει ή έλαττοΰται έπαρκώς τακτικώς 
καί ότι φθάνει είς το μέγιστον αύτής σημείου, 
άκριβώς όπόταν ΰφίσταται ή μεγίστη αύξησις 
τών ηλιακών κηλίδων" είς τό ελάχιστου δέ όπό ■ 
ταυ εΰρίσκεται εις το κατώτερον σημείου, εις 
τρόπον ώστε είς τήν -γενικήν αύτής πορείαν ή 
κυρτότης τών μαγνητικώι· ανωμαλιών παρου
σιάζει άδιαφιλουείκητον συνδυασμόν προς τάς 
έκδηλώσει; τής ηλιακής ένεργείας καί οτι ή 
περίοδος τών ένδεκα έτών περίπου τών ηλιακών 
κηλίδων συμπίπτει προς τήν περίοδον τής μαγνη 
τικής ταλαντεύσεως. Έκτος τής ήμερησίας 
ταύτης κινήσεως ό μαγνητικός άξωυ είς άλλας 
περιπτώσεις ύπόκειται είς έκτακτους ταλαντεύ- 
σεις ίσχυροτάτας, είς τρόπον ώστε έκτρέπον- 
ται είς 5 καί ένίοτε είς 1U βαθμούς κατά μίαν 
ή δύο ώρας καί τότε έπισυμβιιίνουσιν αί λεγό 
μεναι μαγνητικαί τρικυμίαι, αΐτινες -γενικώς 
συνοδεύονται άπό Σέλαα ΙΙαρετηρήθη δέ ότι 
οπόταν αναφαίνεται τό σέλας, επέρχεται ζωηρός 
ερεθισμός επί τής επιφάνειας τού ήλιου, όστις 
έκδηλοΰται ή δι’ εκτεταμένων κηλίδων ή διά 
γιγαντωδών άυωμαλλιών.

Φαίνεται δέ, ότι καί ή γή λαμβάνει τόν αν
τίκτυπου της έκ τής υπερβολικής ταύτης άνω 
μαλλίας, έυ ή εΰρίσκεται ό ήλιος.

II έξήγησις τής καταστάσεως ταύτης δέν 
έδόθη είσέτι, καθόσον, επιστήμονες τιυές άπο- 
δίδουσι ταύτην είς θερμικός αιτίας, μολονότι δέν 
παρετηρήθη είσέτι, έάν ό ήλιος είναι θερμότερος 
ή ψυχρότερος, όπόταν αναφαίνονται πλείονες 
κηλίδες έπί τής έπιφανείας αύτού.

Ο Φλαμαριώιν, κατόπιν 17ετοΰς καί πλέον 
μελετης παρετήρησεν, ότι λίαν αξιοσημείωτος 
φαινομενική σχέσις έκδηλοΰται μεταξύ τής 
θερμοκρασίας έν Γαλλία καί τών ήλιακώιν κηλί
δων' παρετήρησε δέ, ότι κατά τά έτη καθ’ ά ό 
ήλιος εΰρίσκεται κατά το πλείστου κεκαλυμμέ ■ 
νος ύπό κηλίδων, ή θερμότης είναι μεγαλειτέρα, 
εν ω τουναντίον φυσικώις ή θερμότης έπρεπε υά 
έλσττωθή. II αύξησις όμως τής θερμοτητος 
δέν εξαρτάται τόσου έκ τοΰ αριθμού τών κηλί
δων, όσου έκ τής έντάσεως τής έξεγέρσεως 
αύτών.

Τοϋτο όμως δέυ παρετηρήθη και είς τά άλλα 
Κράτί? τής Εύρώπης, έτεροι δέ αστρονόμοι 
απεφάνθησαν. ότι ούδεμΐα σχέσις ύπάρχει 
μεταξύ τής μέσης θερμοκρασίας έκάστου έτους 
και τοΰ αριθμού τών κηλίδων.

Καί ό Χέροχελ και ό Άραγγώ έμελέτησαν 
τό ζήτημα τούτο ώς καί άλλοι, άλλά δέυ κατέ- 
ληξαυ είς ώρισμέυα αποτελέσματα, μολονότι 
παρετηρήθη κάποια έπίδρασις τών ηλιακών κη- 
λίδων έπί τής ατμόσφαιρας μας, καθόσον ό 
αριθμός τώνγηίιων καταιγίδων γευικώς αύξάυει 
κατα την έλάττωσιν τώιν κηλίδων, κατ’ άλλους 
δέ παρετηρήθη τό εναντίου

Κατα περίεργου δέ συγκυρίαν οί σοφοί τών 
Ίυδιώυ αναγνωρίζουν μεγάλην σχέσιν μεταξύ 
τιΐιυ κηλίδων τού ήλιου καί τώ·υ δημητριακώιι- 
καρπών, καθόσον εΰρίσκουσιν ότι ή τιμή αύτών 
ποικίλλει κατά ένδεκα έτη, αντιστοιχούντο πρός 
τα τώι· ηλιακών κηλίδων

Ισως διότι τό κλί/ια τών Ινδιών είναι πολύ 
κανονικού καί δύναται νά σημειωθή τούτο.

>—

11δ>; θά περιγράψωμευ μερικός τοιαύτας 
κηλίδας, αΐτινες έπισταμένως παρετηρήθησαν 
και έμελετήθησαυ εσχάτως.

II μεγαλειτερα τούτων ορατή καί διά, γυμνών 
οφθαλμών κηλίς έχει εκτασιν 5θκις μείζονκ τής 
τού γη'ϊυου Ισημερινού, έυ αύτή δε φαίνονται 
ροδοειδή καλύμματα και νεφελοειδείς φωτυσφαι ■

Αί όνο ιιεγαζ.είτεοα»

άλλης ήλιακής 
■πέστησαυ πολύ 
μεγάλων κυανών 

τών σκοτεινών

ρικαί μάζαι, λευκότερα! τής 
έπιφανείας. Οί δέ αστρονόμοι 
τήν προσοχήν των επι των 
τόξων, άτινα έκπέμπονται έκ 
διαμερισμάτων.

ΙΙαρετηρήθη δέ, οπότε ή ηλιακή αΰτη κηλίς 
εΰρίσκετο είς το μέγιστον αύτής σημείου, έπί 
δρασίς τις έπί τού γη'ίνου μαγνητισμού, έπί τού 
βορείου σέλαος, έπί τών ηλεκτρικών ρευμάτων, 
ώς καί έπί τών τηλεγριφικών γραμμών έν δια 
φόροις χώραις τής Γής. Αί μαγνητικαί αύται 
διαταράξεις συνέβησαυ ταύτοχρόνως εις πολλά 
σημεία τής Γής, όπερ διαδηλοί τήυ γενικήν 
αιτίαν τοΰ φαινομένου-

Κατά τό 1SN3 είχον παρουσιασθή τρεις 
μεγάλαι κηλίδες. έξ ών ή μία ήτο εννεάκις με- 
γαλειτέρα τής Γής, πέριξ τής όποιας παρετή 
ρησαν στέφανου μέ φωτεινός προεξοχάς. όμοια 
ζούσας πρός άνθη' τό φαινόμενου τούτο θεω 
ρείται σπάνιον, λΐεγίστη έπίσης ήτο ή κηλίς 
τοΰ 1SS2, ήτις έπιμελώς εμελετήθη έυ τοϊς 
ιΐστεροσκοπείοις είχε μήκος 20 γήινων διαμέ 
πρωί, ήτο ορατή εις γυμνόν οφθαλμού, επί δέκα 
ημέρας’ διεκρίνετο δε σημαντική κυκλοτερής 
κίνησις καί διασκευή πολυποίκιλλος. II κηλίς 
αΰτη παρουσίαζε δύο ρεγάλας κοιλότητας εις το 
κεντρικόν αύτής μέρος.

λΐεγάλη μαγνητική ανωμαλία έσημειωθη 
κατά τό έτος αύτό άπό όλους τούς αστρονόμους 
τής Ύφηλίου, είς δέ τάς Ητωμέυας Πολιτείας 
τά τηλεγραφικά σύρματα ε'χου τοσοΰτον έπι- 
φορτισθή ηλεκτρισμού, ώστε ήτο δυνατή ή μετα
βίβασές τηλεγραφημάτων μεταξύ τής Χεας 
Ύορκης καί Άλμπάνια άνευ χρήσεως ηλεκτρι
κής στήλης" ταύτοχρόνως δε ωραιότατου βόρειον

κηλίόες τον ήλϊοτ·

σέλας άι-εφάι-η ιιετ-ί λαμπρότατου ραδινού χροι- 
ματος, όπερ κατελαμβανευ όλο το βορείου ού- 
ραυιον ημισφαίριου, ήτο ορατού και μέχρι τοΰ 
’Ισημερινού λλλαι δέ τοιαΰται κηλίδες μικρό
τερου μεγέθους έφάνησαυ συυδεδεμέναι μεταξύ 
των διά ημίφωτων νεφελωμάτων, ούτως ώστε 
το σκιόφως έπεκτείυετο άνευ διακοπής έπι 1~>Ι) 
χιλιομέτρων μήκους. Μία τοιαύτη κηλίς υπε- 
ρέβαιυε δεκάκις τήυ διάμετρον τής I ής.

Αί εικόνες, άς παρατίθεμεν δίδουσιυ ακριβή 
ιδέαν τών δύο μεγαλειτέρων κηλίδων τοΰ ήλιου, 
έκ τών όποιων, ώς φαίνεται ή μια διαιρείται 
εις δύο αλλας" τούτο προέρχεται έκ τών νεφε
λωμάτων, τα όποια μεσολαβούσε.

Καί κατά τό 1ά!).ό τοιούτον μεγέθους κηλίς 
έπίσης έσημειοιθη, καθ' ήι· παρετηρήθησαν διά
φορα μαγυητυηλεκτρικ.ι φαιιωμευα.

Φ. II.

ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ

Έσύ δέν είσαι ή 'Χ',-ίοπν/ι
τών ’/ΛίρΑΛών δΐΆευτια 

δε φέγγεις σύ τούς λογισμού;
τού μισοζοιμισμενου, 

τ"7ι’, γτβτ.ς το παράπονο,
τοΰ αντρόγυνου τόν ύπνο 

μηδέ τ·ή; νειζς τά ovsioxTz
μν,δε τρ3 νειοΰ τού; πόθους. 

Έσύ μπρος στά Εικονίσματα
το λάδι σου ξοδεύεις 

ζ.’ είνε τό φώς σου προσευχή
Χάΐ σύ ζ-αλογρηούλα.

’Ιωάννης Πολέμης

Ι
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«Ούδέν έν τώ σύμπαντι άκινητεΐ» ώ; διε- 
τράνωσαν οΐ τε αρχαίοι τή; 'Ελληνική; έπι- 
στήμης έργάται κα1. οί νεότεροι τών θετικών 
επιστημών σκαπανείς. Κκί τό έλάχιστον της 
ύλης μόριον είς ποικίλας ΰπεϊκον φυσικά; δυνά
μεις έν άδιαλλείπτω εύρίσκεται κραδασμώ. Βα- 
ρύτης, θερμότης, ηλεκτρισμός άρκοϋσιν, όπως 
τό παν μεταθέσωσι, τό παν μεταβάλωσιν. Έ ■ 
νεργοϋσι δ’ αΐ ποικίλλαι τής δυνάμεώς μορ- 
φαί, ότέ μέν έν σμικρή καί δλως άνεπαισθήτω 
ένεργεία, ότέ δέ έν μεγίστη κλίμακι, έκπλήτ- 
τουσαι διά τών θαυμαστών αύτών αποτελε
σμάτων, ών τόν αντίκτυπον πολλάκις ή τά- 
λαινα άνθρωπότης έδοκίμασεν.

Ή δύναμις, ήτις αναγκάζει τό μικρόν φύλλον 
του χάρτου νά καταπέση πρός τήν γήν, ή βα
ρύτης, κρατεί τήν γήν έπί τής τροχιάς της, ά- 
ναγκάζουσζ αύτήν νά διατρέχη έπί ταύτης περί 
τόν ήλιον, εις τήν άπόστασιν τών 150000000 
χιλιομ. άπ’ αύτοΰ, 30 χιλιόμετρα κατά δεύ
τερον τής ώρας λεπτόν. Ή θεομότης, ήτις πα
ρέχει ήμϊν τάς δροσεοάς τής αύρας θωπείας, 
διεγείρει τούς κυκλώνας κκί τάς θυέλλας τήν 
καταστροφήν διασπείροντας, παράγει τάς κα
ταστρεπτικά; βροχάς, υπό τόν τετυκότα δέ 
τών ηφαιστείων ρύακα χιλιάδες ανθρώπων εύ
ρον τόν θάνατον. Ό ηλεκτρισμός, όστις τοσαύ- 
τας εύεργεσίας καθ' έκάστην τή άνθρωπότητι 
συμπάση προσπορίζει, κατακαίει διά τοΰ κεραυ
νού περιουσίας καί υπάρξεις ολοκλήρους.

Ούδέν έν τώ σύμπαντι άκινητεΐ 1 Τό φώς καί 
ό ηλεκτρισμός διανύουσι 300000 μέτρων κατά 
1". Ή περιστροφική ταχύτης τών μορίων τοΰ 
άέρος είς τούς κυκλώνας εινε 250 χιλιομ. καθ’ 
ώραν, έν ω είς τούς σίφωνας αύτη ανέρχεται 
μέχρι; 180000 χιλιομ. καθ'ώραν. Ή ταχύτης 
μεθ' ης τό μόριον τοϋ ύδρογόνου κινείται είς 
τήν θερμοκρασίαν τοΰ 0° ανέρχεται είς 1700 
μ. κατά 1", αί δέ συγκρούσεις, αιτινες συμ- 
βαίνουσιν είς τά μόρια τοΰ άέρος, φθάνουσι τά 
4700000000 κατά 1", υπό τοΰ άέρος δέ τού
του περιβαλλόμεθα καί έν αύτώζώμεν καί όμως 
ούδέν άντιλαμβχνόμεθχ.

Ούδέν λοιπόν, έν τή παρελεύσει του πανδα- 
μάτορος χρόνου μένει έν τή θέσει του. Τό μό
νον δέ ακίνητον κατ ’ έπίφασιν φαινόμενον, τό 
ιδεώδες τοϋ αμεταβλήτου καί ή προσωποποίη- 
σις δύναται τι; είπεΐν τοΰ αναλλοίωτου είναι 

τό έδαφος έφ ’ ού ζώμεν κκί έπί τοΰ οποίου εύ- 
ρισκόμενοι στηρίζομεν άπασαν τήν ύλικήν καί 
πνευματικήν ήμών υπεροχήν.

Καί όμως ούδέν άκινητεΐ ! Κατά τόν Aba
die, δι ’ εύκισθηνοτάτων έργασθέντα σεισμό- 
σκοπείων, μόλις 30" παρέρχονται καθ’ ά τό 
έδ αφος φαίνεται ηρεμούν. Δέν ηρεμεί, λοιπόν, 
τούτο καί δέν εκπροσωπεί τό ιδεώδες τής ακι
νησίας καί τής σταθερότητας, άλλ’ ώς ή επι
φάνεια τής θαλάσσης διαρκώς έν κινήσει, ότέ 
μέν εύχαρίστω καί ποιητική, ότέ δέ τρικυμιώ- 
δει καί καταστρεπτική εύρίσκεται, ούτω καί τό 
έδαφος, άπό τών ασήμαντων τούτων καί μόλις 
δι ’ εύαισθήτων οργάνων αισθητών κραδάνσεων 
μεταπίπτει είς τάς μεγάλας κινήσεις, καθ' ας 
ολόκληροι χώραι ώ; κόκκοι άμμου τήδε κάκεΐσε 
φέρονται. Άπό τών άθωων καί άθυρματικών, 
δύναται τι; είπεΐν, κραδασμών μεταπίπτει είς 
τούς σεισμούς, οΐτινες είνε κινήσει; έν γένει αι
σθητά1. κκί όραταί μεγάλων ή μικρών έκτάσεων 
τοΰ γήινου φλοιού ύπό τή; σεισμογόνου δυνά- 
μεως τής έν τοϊς σπλάγχνο·.; τοΰ πλανήτου ή
μών ένοικούσης. Κραδασμοί έπίσης τοΰ έδά- 
φου; παράγονται έξ έγκατακρημνίσεων σπη
λαίων ή αναφλέξεων ύπονόμων καί πυριτιδαπο
θηκών, τούτου; όμω; ώ; υπό έξωτερικής αίτια; 
παραγομένους, δέν κκτατάσσομεν εί; τούς 
σεισμούς.

Οί σεισμοί διαιρούνται είς καθέτους ή καί 
βράστας καλού μένους καί είς κυματοειδείς ■ 
Κατά τού; καθέτου; σεισμούς τό έδαφος, οπερ 
κεϊται ύπεράνω τοϋ κέντρου τοΰ σεισμοϋ καί 
όπερ έπίκεντρον καλείται, σείεται έκ τών κάτω 
πρό; τά άνω έκτινάσσον παν τό έπ ’ αύτοΰ ευ
ρισκόμενον. Οίκίαι έκ θεμελίων άνατρέπονται, 
λίθοι πρό; τά άνω έκσφενδονίζονται, λόφοι, δέ 
καί όρη ολόκληρα ώσεΐ όρχούμενα φαίνονται. 
'Ιστός έμπεπηγμένο; εί; βάθος 10 μ. άνεβλήθη 
καί έρρίφθη μακράν κατά τόν σεισμόν τής Χι · 
λής τώ 1837· Ό τελευταίος σεισμός 
Μεσσήνης ήτο έν αρχή βραστής ι.. 
κυματοειδής. Οί έκ τών καθέτων 
σεισμών κραδασμοί μεταδίδονται 
κυματοειδώς άποτελοΰντες τούς κυματοειδείς 
σεισμούς καθ’ οΰς τό έδαφος δίκην κυμαινόμε
νης θαλάσσης, ότέ μέν εξαίρετα·., ότέ δέ συν- 
ιζάνει. Οί κλάδοι τών δένδρων πρός τήν γήν 
κλίνουσι, δάση δ’ ολόκληρα ώς στάχυες ύπό 

ρ·«ί τή; 
είτα δέ 

δέ τούτων 
περαιτέρω

τοΰ άνεμου κυμαίνονται. Κατά τόν σεισμόν τοΰ 
Αίγιου τώ 1861 οί τοίχοι τοΰ δημοτικού σχο
λείου Ι'αλαξειδίου ήνοιξαν, υπό δέ τήν 
στέγην θά εύρισκον τόν θάνατον οί έκεϊ δντες 
μαθηταί, Sv μή οί τοίχοι ούτοι επανερχόμενοι 
δέν συνεκράτουν τήν στέγην εί; μέτρου άπόστα- 
σιν άπό τών κεφαλών τών κατεπτοημένων μα
θητών '. ’Αποτέλεσμα έπίσης τών καθέτων ή 
καϊ τών κυματοειδών σεισμών εινε οί κατα
στρεπτικότατοι καί περιεργότατοι κυκλοτερείς 
σεισμοί έν οί; τό σεισμικόν κύμα αποτελεί κυ
κλοτερή γραμμήν. Κατά τόν σεισμόν τής Ά- 
γράμμης τώ 1880 ζπασαι αί πλάκες τών τά
φων περιεστράφησαν κατά 18°—25° άπό Β. 
πρός Δ. Τοιοϋτοι σεισμοί παρετηρήθησαν έν 
Ζακύνθω, Μεσσηνίοι, Καλαβρία καί άλλαχοΰ.

ΊΙ μέση ταχύτης μεθ’ ή; οί σεισμοί περαι
τέρω μεταδίδονται ποικίλλει άναλόγως τής έν- 
τάσεω; τοΰ σεισμοΰ καί τοΰ ποιοΰ τών πετρω
μάτων δι’ ών ούτος διέρχεται. Ούτω έκ παρα
τηρήσεων γενομενων κατά τόν σεισμόν τή; Λισ- 
σαβώνος εύρέθη ότι οί κραδασμοί διέτρεχον 4 
>/2γεωγρ. μίλια κατά 1' εί; δέ τόν σεισμόν 
τοΰ Αίγιου τώ I8G1 ό Σμίθ εύρε ταχύτητα 
300 μ. κατά ί".

Οί σεισμοί σείουσι μεγίστας ένίοτε εκτάσεις. 
Ούτω ό Ούμβόλδο; αναφέρει ότι ό σεισμός τής 
Χιλής τοΰ 1822 έσεισε χώραν 260 γεωγρ. μι
λιών μήκους, ό δέ σεισμό; τή; Κεφαλληνία; 
κατά τόν Σμίθ έσεισε χώραν 5900 τετρ. χι- 
λιομ. έμβαδοΰ. Κατά τόν σεισμόν τής Ζακύν
θου έπίσης έσείσθη ή Ρώμη καί ή Σικελία, 
ήτοι έν ολω χώρα 200000 τετρ. χιλιομ. έμβα
δοΰ. Μεταδίδονται δ' οί σεισμοί κανονικώ; μέν 
κζί όμοειδώς διά πετρωμάτων μή έχόντων οήγ- 
μζτα, άκανονίστως δέ διά τών ψκθυρών πε
τρωμάτων. Ιίερίεργον δέ λίαν είνε οτι μέρη 
έντός εύσείστων χωρών ευρισκόμενα δέν προσ
βάλλονται ύπό τών σεισμών δι’ ό σεισμικά) γέ- 
φυραι καλούνται. Έπίσης δέ καλοΰσι σεισμι
κής νήσους μέρη πετρώδη ψαθυρας χώρας μή 
εύκόλως σειόμενα.

Ή διάρκεια τών σεισμών σχετικώ; είνε βρα · 
χυτάτη έντός ολίγων δευτερολέπτων συνεπά- 
γουσα τήν καταστροφήν. Εν βραχυτάτω χρόνω 
G0000 άνθρώπων εύρον τόν θάνατον κατά τόν 
σεισμόν τής Κατάνης. Ό τήν Ζάκυνθον κατα- 
στρέψας σεισμός μόνον 12" διήρκεσε, ό δ' ά- 
ποπερατώσας τήν καταστροφήν 35". Επανα
λαμβάνονται δέ κατά χρονικά διαστήματα οί 
συντιναγμοί ούδέν θέλοντε; ν’ άφήσωσιν έν τή 
θέσει του. Οί κραδασμοί τοΰ έδάφους κατά τόν 
σεισμόν τών Θηβών έξηκολούθησαν 45 ημέρα; 
άπό'ΐίατρών μέχρι Προύσης, τό τοιοΰτον δέ πα- 
ρετηρήθη εί; όλους τού; σεισμούς τού; έπενεγ- 
κόντα; τά; μέγιστα; καταστροφής.

Έκ τών διαφόρων υπό σεισμών σειομένων 
τόπων άλλοι μέν άποτελοϋσι τό έπίκεντρον τοΰ 

σεισμοΰ καί λέγονται τόποι αδιάσειστοι, άλλοι 
δέ σειόνται ύπό κραδασμών οΐτινες φθάνουσι 
μέχρι; αύτών έξ άλλων σεισμών καλούμενοι διά 
τοΰτο ίτερόσειστοι- Εί; τού; αύτοσείστου; τό
που; μεγάλω; ένδιαφέρει τά; επιστημονικά; 
σεισμολογικά; μελέτα; ή εύρεσι; τοϋ βάθους 
εί; ό εδρεύει ή σεισμογόνο; δύναμις, ήτοι τό 
κέντρον τοϋ σεισμοΰ. Τό ζήτημα παρουσιάζει 
μεγάλα; δυσκολίας, πλεϊσται δ' έρευναι γενό- 
μεναι διαφόρους πρό; τοΰτο παρουσίασαν μεθό
δους, πλεϊστοι δέ μαθηματικοί τύποι πρό; τοΰτο 
ποούτάθησαν. Ούτω κατά τόν σεισμόν τή; Ζα
κύνθου (1893) τό βάθος τοΰ κέντρου ύπελογί- 
σθη είς 20 χιλιομ. κατά δέ τόν τών Θηβών εί; 
12 χιλιομ.

'Έν. τισι τών σεισμών σύμπασα ή φύσις συ
νεγειρόμενη προσπαθεί τό παν νά άνατρέψη τό 
παν νά καταστρέψή. Καταιγίδες καταστρεπτι
κά1. καί άνεμοι ισχυροί διεγειρόμενοι τό παν ζη- 
τοϋσι να άφαρπάσωσιν. Όμ'.χλαι πυκνόταται 
ένίοτε καταπίπτουσιν, παμμέγισται δ’ άστρα- 
παΐ τά νέφη διασχίζουσιν ώσεί σύμπαντα τά 
στοιχεία έν συνωμοσίο: τόν όλεθρον έπιζητοΰντα. 
Καί ταΰτα μέν ένίοτε συμβαίνουσι μή έκ τών 
σεισμών έξαρτώμενα. Έν ω άλλοτε αί κατα
στροφή! γίνονται μέσω αίγληέσση; ατμόσφαι
ρα; καί έν άρμονικωτάτ-ρ τών στοιχείων γαλήνη, 
ώσεί σύμπασα ή Φύσις έπιζητοΰσα νά δελεάσή 
τό δυστυχές τής καταστροφής θύμζ, ώ; ό αλι
εύς τό έαυτοΰ θήραμα.

Άλλ ’ ιδού ύπόγειοι κρότοι εί; μακράν ένίοτε 
ακουόμενοι άπόστασιν προξενοΰσι τήν άπαρ- 
χήν τών μεγάλων καί φοβερών γεγονότων. Τά 
ζώα, κατά τάς παρατηρήσει; πολλών αρχαίων 
κκί νεωτέρων, ύπό φρίκης τινός ώς έζ ένστι
κτου καταλαμβανόμενα τρέχουσιν έδώ καί έκεϊ 
τήν σωτηρίαν έπιζητοΰντα 1 Ίπποι ίσχυρώ; διά 
τών ποδών τήν γήν τύπτοντε; καί κύνε; διά 
τών ύλακών των τήν φρίκην φέροντε; άποτε- 
λοΰσι φοβερά τών σεισμών προοιωνίσματα.

Πάντα ταΰτα όμως ύποχωροΰσιν ώχριώντα 
πρό τών φοβερών αποτελεσμάτων τή; μετεπειτα 
καταστροφής. Τί πρό; ημάς ή άπώλεια τιμαλ
φών άντικειμένων; Τί πρό; ημάς άκόμη αί 
παντοειδείς τοΰ πολυταράχου κοινωνικού βίου 
στενοχωοίαι καί θλίψει; ; Τί πρό; ήμά; άκόμη 
αί άπώλειαι τών προσφιλεστέρων προσώπων, 
όταν βλέπομεν τήν γήν διανοιγομενην, ίνα τό 
παν έν αύτή περίκλειση) ;! Τί φοβερώτερον δύ
ναται νά παρουσιασθή είς τά ομματα τή; αν
θρώπινη; υπάρξεως, όταν χάνή αύτη τό στήρι
γμά της, όταν διαβλέπν) τήν άβυσσον άνοιγο- 
αένην ποό τών ποδών αύτή; ;! Ποΰ δύναται 
νά στηριχθή, ίνα σωθή, ποϋ δύναται νά έλπίσν) 
άνευ βάσεω; ; *0 άνθρωπος, τό μεγαλείτερον έν 
τή φύσει θηρίον, καθίσταται άθυρμα τή; ασυ
νήθους ένεργείας τών φυσικών δυνάμεων. “Αν 
όρη ολόκληρα καταβυθίζονται ή είς σμικρότατα
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διασκεδχννυνται τεμάχια, ποΰ τό άτυχες 
πλάσμα Οά ζνεύρή τήν σωτηρίαν;! Πχρά τόν 
τρόμον δέ τοΰτον παντοειδείς φλόγες κζί ζτ· 
υ.οί παρομζρτοΰντε; ύπεράγχν έκπληκτικόν τό 
θέαμα άπεργάζοντζ·.. Πηγζί ύδζτων έξαφκνί 
ζοντχι, βορβορώδει; δέ ποταμοί έκ τή; γής χ- 
νερχόμενοι κζτκκαλυπτουσι τά δυστυχή τής 
μανίας τών μκινομένων στοιχείων θύματα. 
Ιΐυρκζϊκί δέ χαί αναφλέξεις εύφλέκτων ύλών 
κζτακζίουσι πζνδ,τι διέφυγε τήν καταστροφήν.

Άλλ’ ό,τι εινε φοβερώτερον δια τούς παρα
λίους έν σεισμώ ευρισκομένους τόπους είνε ζί 
ενέργεια·, τής θαλάσσης. Περί τού; ίΟ πόδας 
κνυψωθη ή θάλασσα κζτά τόν σεισμόν τής 
Λισσζβώνον, 60000 δ’ ζνθεώπων εύρον τόν θά
νατον είς τά ύπερμεγέθη ταύτης κύματα. Αί 
ανυψώσεις καί καταπτώσεις αυται τής θαλάσ
σης άλλοτε μεν προέρχονται έκ σεισμών γινομέ
νων ύπό τόν βυθόν αύτών, δτε δέν γίνονται 
αίσθητζί πολύ, άλλοτε δέ προέρχονται έκ τών 
έν τή στερεά σεισμών, μεταδιδόμενου τοΰσει
σμικού κύματος δια τοϋ βυθοϋ αύτών, ότε ή 
θάλασσα ύψουμένη μέν κατζκζλύπτει τά παρά
λια αποχωρούσα δέ αποκαλύπτει μεγάλα; εκ
τάσεις ξηρά;. Τοιαύτη τής θαλάσσης ενέργεια 
συνεπληρωσε τήν καταστροφήν τοϋ σεισμού τή; 
Μεσσήνη; έκ τοϋ όποιου 160 χιλιάδες εύρον τόν 
θάνατον, 40 δε χιλιάδες έτραυματίσθησαν.

Τις ομω; ή αιτία και πόθεν ή αρχή πάντων 
τών φοβερών τούτων φαινομένων ; 1 Ιώς ό άνθοώ- 
πινος νοϋς νά έξηγήσγ, ταϋτζ κζί νά όρίση τήν 
αρχικήν ζύτών αιτίαν, όταν αύτη εδρεύει πέραν 
τοϋ πεδίου τής ένεργείας του, μακράν τή; αμέ
σου παρζτηρήσεώς του, τοΐ; σπλάγχνοις τοϋ 
πλανήτου ήμών ; Μετά θάρρου; ομω; μέσω τοϋ 
περιβάλλοντος πυκνού πέπλου τοΰ μυστηρίου 
χωρών, πζρζβζλΛει διάφορα ζλλζ φυσικά φαι
νόμενα, ύποθέτει, υπολογίζει, κρίνει έπί τών 
λύσεων ζ; προτείνει, αν ζύται πάντα τά φαι
νόμενα καλώ; έξηγώσι κζί τελείως πρό; τά; 
επιστημονικά; άρχάς συμφωνώσι καί εξάγει 
ουτω θετικά συμπεράσματα περαιτέρω διά τή; 
έρεύνη; έπικυρούμενα.

Διακριτε .ν, λοιπόν δύο είδη σεισμών. Τούς 
ήγαιστειογενεϊ; καί τού; μ ή ήιγαιατειογενεϊς. 
Ιΐφζιστειονενεΐ; σεισμοί λέγονται εκείνοι τών 

οποίων τό κεντρον συμπίπτει μετά τοϋ κέντρου 
τή; ένεργείας τής ηφαίστεια; έκρήξεως,ούχί δέ 
οί εις ηφαιστειογενείς ή έχοντας ηφαίστεια τό
που; συμβαίνοντες, καθ'οτι κζί αύτά ταϋτζ τά 
ηφαίστεια πολλάκις σειόνται ύπό σεισμών, 
ών ή αίτια πολύ απ’αύτών απέχει. Χαρακτη
ριστικόν ύε τών σεισυ.ών τούτων εινε οτι σεί · 
ουσιν αποκλειστικά·; τά; περί τό ήφχίστειον 
χωρά; κζτά τά; εκρηκτικά; ζύτοϋ ένεργείας. 
Αιτία δε τουτω ■ ε'-ε οί Ζτμ·. καί αέρες οίέκ τοϋ 
τετηκοτο; ρυζκο; προερχόμενοι, οΐτινες συμπιε- 
,· μενο·. εντός τοϋ ηφαιστείου εύ.ίσκουσι διέξοδον 

μετά τοϋ ρύζκος μείζονζ όγκον τότε άνζλζμβζ- 
νοντες.Τούς μή είς ηφαιστειογενή αιτίαν όφει- 
λομένου; σεισμούς διζιροΰσιν είς σεισμού; εγκα- 
τακρημνήσεων κκί είς Ρηξιγενείς ή τεκτονικούς. 
Τούτων οί πρώτοι προέρχονται έξ έγκατακοη- 
μνίσεων στερεών μερών του φλοιοϋ τής γή; ενεκα 
μεγάλων υπογείων κοιλοτήτων σχηματισθεισών 
διά τής χημικής ένεργείας τών ύδζτων έντός 
έκ γύψου ή ζσβεστολιθικών πετρωμάτων, οτε 
τζρασσομένη; τή; ισορροπία; τών πέριξ στρω
μάτων κζτζπίπτουσι ταΰτα παράγοντα σει
σμόν. Εί; τοιούτον σεισμόν οφείλεται ή έν ’Ατ
τική Βουλιαγμένη κζί πολλά χάσματα τής 
Ίλλυρίζς. Κκί οί σεισμοί δέ ούτοι εινε πεοιω- 
ρι-σμένη; έκτζσεως.

Οί σπουδαιότεροι ομω; τών σεισμών οΐτινες 
έπιφέρουσι τάς μεγάλζς κζταστροφάς, ολοκλή
ρου; σείοντες όροσειρά; καί τά; περί ταύτας 
χώρας, είνε οί καλούμενοι ρηξιγενείς ή τεκτονι
κοί σεισμοί. Χαρακτηριστικόν τούτων γνώρισμα 
είνε 5τι σείουσι κατά περιόδου; καί έπί μακράν 
χρόνον τήν ζύτήν χώραν συνδεόμενοι πρό; σει
σμικά; γρζμμάς έν ζί; φαίνεται κινούμενον τό 
έπίκεντρον τοΰ σεισμοϋ. "Οταν, δηλαδή, ένεκα 
έσωτερική; συστολή; τοϋ στερεού φλοιού τή; 
γή; συμβή ρήγμα τι τή; λιθόσφαιρας παράγον
ται κινήσεις μεγάλαι τών πέριξ πετρωμάτων 
μεταδιδόμενα·, έν τοΐ; πέριξ κζθέτω; ή κύμα- 
τοειδώς. Πόθεν ομω; ή έσωτερική αύτη συ
στολή τή; λιθόσφαιρα; ή ζπεργζζομένη τήν 
διηνεκή σχεδόν τών πετρωμάτων μετζκίνησιν ;

Ή ήμετέρα γή, ώ; φωτοβόλος ήλιο; κατ’ άρ
χάς άποσπασθεΐσζ τοΰ ήλιακοϋ νεφελώματος 
περιεβλήθη βραδύτερου, ένεκα τή; εί; τό διά
στημα ακτινοβολία; τή; θερμότητο; αύτή;, ύπό 
τοΰ στερεού φλοιού αύτή-, ύπό τή; λιθοσφαί::-;, 
έν ω τό κεντρον πζρέμεινεν καί παραμένει εί 
σέτι τετηκό; και διάπυρον. Ή συστολή αυτή 
έξακολουθεϊ είσέτι καθ' οσον ή ήμετέρα γή δέν 
διεμορφώθη τελείως καί όριστικώς ακόμη άλλ’ 
ένεργοΰσιν έπι ταύτης ζί όρεσίγονοι δυνάμει; είς 
μικροτέραν βεβαίως κλίμακα. Τήν συστολήν 
ταύτην τοϋ τετηκοτο; καί διάπυρου κέντρου εινε 
ήναγκασμένη νά παρακολουθώ ή έπ' αύτοΰ φε- 
ρομένη λιθόσφαιρα. 'Επειδή όμως ή συστολή 
αΰτη σμικρύνουσζ τόν όγκον τοΰ τετηκοτο; 
κέντρου άφίνει κενά μεταξύ αύτοΰ καί τής λιθό
σφαιρας, αΰτη ρήγνυται πολλζχώς, τμήματα 
δ' ολόκληρα ταύτης κζτζπίπτουσι ένεκα τής 
βζρύτητος. Ίόου λοιπόν ό,τι έν αρχή εΐπομεν 
περί τή; ένεργείας τών διαφόρων δυνάμεων,διότι 
δύο δυνάμεις, ή θερμότη; άρχικώ; καί ή βαρύ· 
τη; έκ δευτέρου απεργάζονται τάς μεγαλει- 
τέρα; διά τών σεισμών καταστροφής. ΊΙ βρα
δεία, λοιπόν, αλλά διηνεκή; ψϋξι; τοϋ τετηκότο; 
κέντρου έπιφέρουσζ στολιδώσεις ή διαρρήξεις 
μεγάλων τμημάτων τή; λιθόσφαιρα; είνε ή απο
κλειστική τών μεγάλων σεισμών αίτια, εί; ταύ- 

την δέ οφείλεται κζτά μέγα μέρος ή γενική 
διζπλασις τή; εξωτερική; μορφής τή; γής, τά 
πλεϊστζ όρη τεκτονικά έπίσης ή ρηξιγενή ν.κ- 
λουαενζ καί αί πλεϊσται μεγάλαι κοιλότητες, 
κόλποι καί πελάγη. Ίνα μή αλλαχού ανατρέξω 
ύπομ.ιμ.νήσκω ότι άπλούν βλέμμα επι τού 
γεωγραφικού χάρτου τών Ελληνικών και Ιτα
λικών παραλίων καί έν γένει τής μεσογείου θα
λάσση; πείθει ήμζ; οτι ή πολισχιδή; διζταξι; 
τών παραλίων τούτων εί; τοιχΰτχ μεγάλα ρήγ
ματα έχει τήν αρχήν αύτή;. Κατά τά μέσα 
τοΰ Μεσοζωικού αίώνος θάλασσα απέραντος 
έκάλυπτε τάς από τοΰ Γιβραλτάρ μέχρι τών 
Ίμζλαΐων καί πέραν χώρας. ΊΙ Δυτική πλευρά 
τής Ελλάδος μετά τή; ’Ισπανίας, ’Ιταλίας, 
Β. Αφρικής κλπ. μέχρι τής Κίνας άπετέλει τόν 
βυθόν θαλάσση; μόνον δέ τό κέντρον μετά τή; 
ζνατ. πλευρά; τή; Έλ Χερσον. καί ή χώρα 
όπου νΰν τό Αίγζϊον πέλαγος ύπερεΐχον τή; θα
λάσσης άποτελοΰντζ τήν κληθεΐσζν Έλληνοα- 
σιατικήν ’Ήπειρον, ήτις μετέπειτζ μετά εκα
τομμύρια έτη κατά τόν καινοζωϊκόν αιώνα,ότε 
ή'ρχισαν νά έξαίρωντζι πάλιν έκ τοΰ θαλασσίου 
βυθοϋ τά δυτικά παράλια, άπετέλεσε ολόκληρον 
χώραν από τή; Ηπείρου καί τών Ίονίων νήσων 
μέχρι τοϋ Εύξ. πόντου, τή; Κρήτη; κζί τή; 
Μικρά; ’Ασίας. Άλλ’ ήδη άρχετζι ό κατακερ
ματισμός τή; μεγάλη; ταύτης χώρας. Διά ρήγ
ματος γενομένου μεταξύ Ισπανίας καί Αμερι
κή; σχηματίζεται ό πορθμό; τοΰ Γιβραλτάρ 
έτιτοέψα; εί; τά ΰδατα τοϋ ωκεανού νά. είσχω- 
ρήσω'σιν έν τή μεσογείω. Σεισμικόν ρήγμα άπο- 
χωριζει τήν Σικελίαν άπό τή; Τύνιδος, παντοΐα 
δέ τοιαΰτα ρήγματα άποκόπτουσι τά; Ίονίου; 
νήσους σχηματίζοντζ τό Ίόνιον πέλαγος. Ή 
μεσόγειο; καλύπτει είσέτι τά πεδία οπού νΰν 
ζίΐΐζτρζι,ό Πύργο; καί αίΚζλζμαι ύπάρχουσιν, 
ό δέΚορινθιζκός κόλπο; αποτελεί λίμνην μόλις δέ 
μετά τήν διάνοιξινύπό τής θαλάσσης τοϋ στενού 
Ρίου καί Άντιρρίου είς κόλπον μεταβάλλεται.

Ιδού ποΰ ή ανθρώπινη διάνοια διά τή; έρευ 
νη; τών μεγαλοπρεπών τή; Φύσεως φαινομένων 
έφθζσεν. Τό αθάνατον ταύτης πνεύμα διά τών 
ύύιπετών αύτοΰ πτερύγων εισέρχεται είς τά 
σκοτεινά τής Φύσεως περιβάλλοντα καί ζίρον 
τόν πυκνόν τών μυστήριων πέπλον αποκαλύπτει 
τά θαυμάσια τή: Φύσεως φαινόμενα καί τού; 
διέποντα; τζϋτζ νόμου;. Τό πολυδαίδαλον τή; 
Φύσεως οικοδόμημα δι' ζνζλλοιώτων λειτουρ
γούν νόμων πανσόφω; ύπό τής δημιουργού δυ- 
νζικεω; τιθειμένων απεργάζεται διαρκώ; τά εκ 
τούτων ζπορρέοντζ φαινόμενα. Τι, ά - ή γή σχι 
ζομένη καταστρέφει περιουσία; καί θζνζτοϊ χι 
λιζδα; ένοργζνων όντων; Ούδέν άλλο ενεργεί η 
ή θερμότης, ή βαρύτη:, ή συστολή ζί; ό άνθρω
πο; χρώμενο; πζντοίζ; βιομηχανικά; απεργά
ζεται πλουτοφόρου; έργζσίζ;. Καί άν ή γή ποτέ 
ψυχθή τελείως ή χάση τήν θερμότητα τη; ένεκα 
ψυξεω; ή σβέσεως τοϋ φωτοβόλου ήλιον τ·. δια 

τήν Φύσιν τό παράδοξον ; Ί'πέκυψεν καί αΰτη 
είς τού; ζναλλοιώτου; νόμου; αύτή;. Πλανη
τικά συστήματα κζτζστρέφοντζι έπί τών ήλιων 
αυτών πίπτοντα ζλλζ δ* ομω; έκ τών νεφελο
ειδών γίνονται.Άπό τοΰ προσώπου τής γής έξη- 
φανίσθησαν ολόκληρα γένη κζί είδη φυτών κζί 
ζώων. Τ·. ομω; τό παράδοξον άφ’ ού πλεϊστζ 
ζλλζ νεώτερα ύπάρχουσιν τοϊς παροΰσιν όροι; 
τής ζωής προσαρμοζόμενζ ; Τό παν έν τω σύμ- 
πζντι κινεϊτζι,τό πζν μετζβάλλετζι, παν δ’ό,τι 
ύπαρχε·, δέν είνε εί μή πρόσκαιρόςτις κζτάστζσι; 
έν ισορροπία τών διαφόρων φυσικών δυνάμεων.

Δυστυχώ; δέ διά τήν ανθρωπότητα ζί ζνι- 
σοοοοποι ζύται ένέργειζι τών φυσικών δυνάμεων 
ζί τάς τοιαύτζς τή; ΰλη; μετζβολάς έπιφέρου- 
σζι, παρατηρούνται κκί έπί τών πνευματικών 
αύτή; δυνάμεων. Τί νζ σκεφθή τι; διά τήν έγ- 
κλημζτοϋσζν ανθρωπότητα, ή'τι; ού μόνον διά 
τών πολέμων έν πλειονότητι ζύτοκαταστρέ- 
φεται άλλά κζί διά τής κζκεντρεχίας, τοΰ μί
σους κκί τής δολιότητο; τοσζΰτζ εναντίον τη; 
απεργάζεται τά καταστρεπτικά ; Τί νά είπη τι; 
περί τή; άλληλοσπχρζζ'ου.ένης ταύτης άνθρω- 
πότητος, ήτις έπαιρομένη διά τήν σχετικήν 
αύτή; μεταξύ τών λοιπών τοΰ ζωικού βασιλείου 
υ.οοφών ύπεροχήν άγέρωχο; ατενίζει τό σύμπαν 
νομίζουσα οτι καί ζύτοϋ δεσπόζει ; Τάλαινζ 
άνθεωπότη; ’. Σκέφθητι ότι ό βίος σου είνε άπει- 
οοστόν τοϋ δευτερόλεπτου απέναντι τής απεί
ρου αιωνιότητες. Άπόβκλλε τά; ύπεροπτικά; 
σου ιδέα; καί κλίνον τό γόνυ πρό τοϋ μεγαλείου 
τή; δημιουργία; ή; τινο; ΐσω; απλή θεράπων 
έπί τής γή; έκλήθης. Σκέφθητι οτι είνε δυνα
τόν μετά Ttvz; χιλιάδας, εκατομμύρια έστω, 
έτών νά μή υπάρχη οΰτε γή ούτε ήλιο;, άλλ’ 
αλλαχού άλλα κοσμικά συστήματα τά σπέρ
ματα οργανικών όντων ζνωτέρων σου φεροντα. 
Κκί τότε τί πρός σέ ή διά τών αιώνων μετα- 
βίβασις τών σαθρών σου ιδεών; Γι ωφελήθης ;

Ποχττε λοιπόν έσζεί τό άγαθόν διότι μόνον 
τοϋτο είνε ή αληθινή έκφζνσις τή; άπειρου αιω
νιότητας, τό ιδεώδες τοϋ αληθούς πολιτισμού. 
Μελέτησαν τήν ματαιότητα ήν καθζρώ; αύτή 
αΰτη ή Φύσ.; σέ διδάσκει καί ζποβζλλοϋσζ τόν 
χαμαί ρέποντζ χαρακτήρα σου λεπτυνον τό 
αίσθημα'τή; άγζθή; πράξεω;, ένώθητι τελείως 
ποό; κατα τολέμησιν τών πζντοίων ές αύτής 
τή; Φύσεω; έχθρών καί έχε έν νώ οτι μόνον έν 
τή ενώσει ή ισχύ; μεγεθύνεται.

Moa-.ov τή; ΰλη; καί σύ ούσζ ,διά τοΰ αθανάτου 
πνεύσ.ζτο; πεπροικισμένον διέπεσζι ύφ’ολων τών 
φυσικώ/ νόμων,ών ή ισορροπία έν σοί άποτελεϊτήν 
ζωήν Σου. Ύπόκεισζι λοιπόν είς ταύτας κζί δέ- 
χεσζι τά άτοτελέσμζτζ αύτών ούδέν ενι.ντίον 
των δυναμένη ν’ άντιταξη;.Σκέφθητι λοιπόν τό 
πρόσκαιρου τή; ύλική; Σου ύπαρξεω; καί τεϊνον 
ποός τήν αθανασίαν διά τοΰ αγαθοεργού Σου 
π/εΰυ.ζ.το; διότι ούδέν έν τώ σύμπζ/τι άκινειτεϊ.

ΟοικίνΙϊονλος Σ. Βληόίδης 5.φ. έ.
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ΒΟΥΣΜΑΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΑΙ

Μέ τό ονομα "Ζωγραφιά·, τών Βουσμάνων· ονομά
ζονται σχεδιάσματα τινα, άτινα κατεσκευάσθησαν ύπό 
χειρών αυτοχθόνων εις τά σπήλαια καί εις τού; ά ο 
κρήμνους βράχους, μεγάλων όρέων τής Νοτίου ’Αφρικής.

Ή παρατιθέμενη είκών δίδει μικρόν δείγμα τοιούτων 
πολλών εκατονταετηρίδων παλα ών εικόνων εκ τής 
Νοτ οδυτικής ’Αφρικής. Ώς πρωτουργοί κχΐ κατασκευ- 
ασταΐ φέρονται οί Βουσμάνοι, ή παλαιά άρχέγονος αύ · 
τόχθων φυλή τής Νοτίου 'Αφρικής Διάφορα χαρακτη
ριστικά σηυ.εί’α επί τών εικόνων τών παριστωσών αν
θρώπους καταδεικνύουσι σώματα Βουσμάνων ή τουλά
χιστον σώματα λαοϋ τίνος πολύ στενότατου συγγενούς 
πρός τούς αρχαίους αληθείς Βουσμάνους.

Ή αρχαία αληθής φυλή τών Βουσμάνων σήμερον 
τείνει νά έκλειψη, καί δέν είναι καθόλου ορθόν νά θεω- 
ρώνται ώς Βουσμάνοι, πάντες οί άνοικτόχρωμοι ιθαγε
νείς οΰς σήμερον συναντά τις κατά τδ μάλλον ή ήττον 
σποραδικώς είς τδ Busch.

Τούτους μάλλον δέον νά θεωρή τις ώς έκφυλισθέντας 
απογόνους. Οί αληθείς μικροί, τδ μέγιστον 1.40 μ. υψη
λοί Βουσμάνοι, οϊτινες καταφρονούμενοι καϊ μισούμενοι 
παρά τών άλλων ιθαγενών, εκδιωχθέντες έκ τών άλλοτε 
ποτέ αγρών των διά τής βίας, καϊ κεχρυμμένοε εις από
κρυφα μέρη διάγουσι άξιοθρήνητον ζωήν εΐς άνύδρους 
τόπου; και ερήμους, εύρίσκονται νύν έτι εΐς μικρόν α
ριθμόν και σπανίως είναι ορατοί είς οφθαλμούς Ευρω
παίων. Μόνον ενίοτε κυνηγός τις, άν είς έρημα μέρη 
φονεύση θήραμά τι, βλέπει έξαιφνης εαυτόν π-ριχυκλού- 
μενον άπό τού; μικρούς φαιοκίτρινους τούτους ανθρώ
πους, οϊτινες φαίνονται ώς νά έιύτρωσαν έχ τοϋ εδά
φους Ίί προσδοκία νωπού ευκόλως άποκτηθέντος κρέα
τος κάμνει αυτούς ορατούς

Μεταξύ τούτων δύναται δ κυνηγός τότε νά εύρη αλη
θείς Βουσμάνους, ών οί πρόγονοι άλλοτε ήσαν καθ’ ολην 
τήν Νότ. Αφρικήν έξηπ>ωμένοι μέχρι καϊ τοΰ Jam- 
besi. Ούτοι δέ είναι εκείνοι οϊτινες είς παλαιούς και 
ρούς είχον τάλαντον τέχνης καί έζωγράφιζον εικόνας 
πανταχοϋ είς ολην τήν χώραν είς σπήλαια καί βρά
χους άποκρήμνους. Μέ εγχρώμους λίθους καί μέ σμιλο- 
ειδή όργανα προαεπάθουν νά χρησιμοποιώσι τήν έμπει- 
ροτεχνίαν των, τδ παρατηρητικόν πνεύμα των καί τήν 
ευχέρειαν, ούτως ώστε ημείς σήμερον έτι μετά πολλάς 
εκατονταετηρίδας ετών νά δυνάμεθα νά άναγινώσκομεν 
•ι; τά όρη την ζωήν αύτών καϊ τάς πράξεις των

Έκ τή; άλλοτε πεπολιτισμένη; ούτως εϊπεΓν ταύ η; 
βαθμίδας τών ιθαγενών τής Νοτ ’Χορικής σήμερον δέν 
δύναται τις πλέον νά εύρη αντιπροσώπους εις τού νΰν 
ζώντας. Ό «Globa· τό έκαμε, άπαντώσι σχεδόν δλαι 
αϊ αυτόχθονε; φυλαί, έ< τή Νοτιοδυτική Γερμανική 
κτήσει εις τό ερώτημα τού «ποιος έκαμε τάς εικόνας 

ταύτας· «Ό Globa, ό καλός Θ;ύς, οστις κατ’ άρχάς 
τάς ζωϊκάς ύπάρςεις, τάς όποιας ήθελε νά πλάση, πρώ
τον έζωγράφισεν έπί τών βράχων·. Ένός τοτούτου καλ
λιτεχνήματος δέν θεωροϋσιν αξιόν τινα έκ τής φυλής των.

Ίί τέχνη αύ'τη, τήν όποιαν ή μή περί τά άλλα ένα- 
σχόλησις τοΰ τότε κυριάρχου λαού τών Βουσμάνων, 
προήγαγεν. έσβέσθη μετ’ αύτοΰ έν τω περί ύπάρξεως 
άγώνι και ύπεχώρησε πρό τού έξωθεν ερχομένου 
νέου πολιτισμού Ένόμισαν τινές οτι άνεκάλυψαν εΐς 
τά σχεδιάσματα τών Βουσμάνων άοχαιοαιγυπτιακήν 
έπίδρασιν Τό δλον είδος καί ό τρόπος τής παραστάσεως, 
ή θέσις τού βαδίσματος τών ανθρωπίνων εικόνων, φρο- 
νοΰσιν οί ϋπερμαχοι τής ιδέας ταύτης, ένθυμίζουσιν 
αρχαίας αιγυπτιακός εικόνας, καθώς έπίσης ή εΐς τινας 
εικόνας όρασή μακρά έχ τριχών στολή, τδ κάλυμμα 
τής κεφαλής καί τδ ύψηλόν άνάστημα.

Έπίσης ώ; πρωτουργούς θεωρούσι τινες καί τούς Ού- 
τεντόττους, άν καί ούτοι ούδέν περί αύτών θέλουσι νά 
γνωρίζωσιν "Οντως υπάρχει είς τούς Ούτεντόττους ίδιά- 
ζουσα ή ευχέρεια εΐς τήν παράστασιν καί άπεικόνισιν 
ζωικών ύπάρξ-ων. Τά παιδία παρασκευάζουσιν έκ πη
λού ώ; παιγνια είδωλα καϊ εικόνας ζώων καί άνθρώ- 
πων αίτινες δεικνύουσιν οξύ παρατηρητικόν πνεύμα καί 
άοκετήν έπιτειδειότητα είς τδ σχεδιάζειν. Έπίσης καί 
ΐδιάζοντα τινά χαρακτηριστικά σημεία είς τό σώμα τών 
Ούτεντόττων ύπάρχ-.υσι καί είς τάς εικόνας καί εΐς τδ 
σώμα τών νΰν Βουσμάνων Εσχάτως δέ πολλαχώς 
έγενετο παραδεκτόν ώς ασφαλές, οτι ούτοι παριστώσι 
μίαν μικτήν φυλήν έκ Βουσμάνων καί Χαμιτών προ ■ 
ελθοΰσαν αλλά ΧχμΓται ώς γνωστόν είναι καί οί αρ
χαίοι Αιγύπτιοι.

Τό χρώμα τών εικόνων είναι ώς έπϊ τό πολύ άνοι- 
κτον ή σκοτεινόν ερυθρόν ή καί ίοειδ ς, ώχροκίτρινον, 
φαιόν καί λευκόν Εΐς τό ύδωρ μόλις είναι τά χώματα 
διαλυτά Συχνά δε φαίνεται ότι ταΰτα διά τής διάρ
κειας καϊ τής αντοχής των προεφύλαξαν τόν βράχον 
άπό τή; διαβρώσεως Τά μέσα πρός κατασκευήν τών 
χρωμάτων ηρύσθησαν οί τεχνΤται έκ τής γής.

Τό λευκόν χρώμα είναι ασβεστόλιθος, τό έρυθρδν 
συνίστασαι εξ οξειδίου τοΰ σιδήρου. Μία λεπτομερέστερα 
σπουδή επί τινων εικόνων παριστωσών ανθρώπους εΐς 
όλα; τάς θέσεις καί πάντοτε είς μεγάλην ζωηρότητα, 
μα; επιτρέπει νά ίδωμεν φανερώς τήν κατασκευήν τοΰ 
σώματος. Βλεπει τις έπίσης τήν ένδυμασίαν των, ήτις 
βεβαίως πολύ άρχέγονος είναι Δερμάτινόν τι περίζωμα 
φαίνεται συχνά ώ; πολυτέλεια θεωρούμενη. ’Επίσης 
βλεπει τις τόν στολισμόν τής κεφαλής καϊ συχνά έ'ν 
κάλυμμα αύτής, νυν ούχί πλέον έν χρήσει. Έπίσης τά 
όπλα των τόξα, βέλη καί φαρέτρας, καθαρώς άπεικο- 
νίζονιαι

(■

«Αύεόν Ίοε.τόν τόν όποϊον σείς άγνοοίΐντες .ιατρεύετε, Ιγώ θα σαί γνωρίσω» (ΣιΛ. 318) 
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Ό ζωικός κόσμος άναπαρίσταται είς μεγαλοπρεπή 
είδη σήμερον έν μέρει μή ζώντα πλέον είς τάς χώρας, 
οπού αί εικόνες εύρέθησαν, και ώς έπϊ τό πολύ μέ κα
ταπληκτικήν ομοιότητα, εΐς χαριεστάτα; θέσεις, ά; μό
νον ό οφθαλμός ένθέρμου και ακαταπόνητου κυνηγού δύ
ναται νά ϊδη Ούχί δέ δυσκόλως αναγνωρίζεται μεγάλη 
όμοιότης, οσον άφορα τάς εικόνας τών ζώων., πρός τά 
έργα τής ζωγραφικής τέχνης τού άρχεγόνου άνθρώπου 
τής διλουβιακής έποχής, τά όποια εύρίσκομεν είς σπή
λαια τής Εύρώπης

Έξόχως ενδιαφέρουσας είναι αί είς τάς εικόνας μέ 

σταυρόν σημειούμεναι ύπάρξεις, αίτινες παριστώσι κατα 
τό ήμισυ μέν ζώα, κατά τό ήμισυ δ’ ανθρώπους. ’Ανθρώ
πινα σώματα μέ κεφαλάς ζώων καί περαιτέρω μύστη ■ 
ριώδη τινα οντα, άτινα δέν δύνανται καθαρώς καί σα
φώς νά διακρίνη άν άνήκωσιν εΐς τό ζωικόν η τό αν
θρώπινον γένον. Πρόκειται πιθανώς έδώ περί μυθωδών 
δντων έκ τών όποιων βρίθει ή αφρικανική τών Βου- 

σαάνων υ,υθοΛογια.
Κατά τοσοΰτον δέ περισσότερον δέον τις νά εκτίμηση 

τήν ευχέρειαν τής τέχνης τών ανθρώπων τούτων, καθ 
δσω ουδόλως ει»αι εϋκολον τό νά ζωγραφίζη τις επί 
ανωμάλων καί ούχί επιπέδων έπιφαν-ιών βράχων. ΑΪ 
παρατιθέμεναι εικόνες κατάγονται έκ τοΰ κέντρου τής 
Νοτιοδυτικής Γερμανικής ’Αφρικής. Αί πλε'σται εύρί
σκονται είς ολως προσιτός θέσεις, αλλας δμως δύιαταί 
τις νά εύρη άφοΰ ύπερβή άβατους σχεδόν ατραπού; φά- 
ραγγας καϊ άποκρήμνους χαράδρα;

Συνέλεξαν δέ ταύτας αξιωματικοί τού γερμανικού 
στρατού τών γερμαν αποικιών ώς εξής ι Όλαι αί ει - 
κόνες αίτινες κάλλιον ήσαν διατετηρημέναι καί ακόμη 
καθαρώς έφαίνοντο, άντεγράφησαν έπί διαφανούς χάρτου 

καί έπιτοπίως άντεγράφησαν καϊ έτέθησαν επί τών αν
τιγράφων τά χρώματα. Τά χρωματιστά χωριστά τεμά
χια ακολούθως συνεκολλήθησαν καϊ έφωτογραφήθησαν.

(Έκ τοΰ γερμανικού] Δρ Γ· Κ· Γ. φ επ.

ΣΤΟ ΜΑΡΤΗ
Μάρτη ' τής δάφνης πρόδρομε τοΰ ’Απρίλη περιβολάρη 
Έσύ χαρίζεις τούς παλμούς σέ κάθε παλληκάρι!
Μάρτη τή; άναστάσεως,τών λουλουδιών τό άσμα
Ό δρκος σύ! τοΰ Γερμανού καί τών έχθρών τό φάσμα.

Μάρτη τής κάθε μιά καρδιάς άπαντοχή καί έλπίδα 
Σύ ! τών Θερμοπυλών στενό,τοΰ έθνους σύ ασπίδα!
Έσύ! τοΰ Διάκου τό σουβλί καί ό κρημνός τοΰ Σούλι 
Έσύ! τραγούδι ηρωικό δπου τό ψάλλουν ουλοι.

Μάρτη θυμήσου ώρχίσθηκαν σ’έσέ καπετανάτα
Τής φουστανέλλας τής λευκής, τά ολόθερμα τά νειάτα1
Καί τό είκοσιένα μας 1 περίλαμπρο ξεχύθη
Καί θάμποσε ή αίγλη του τά βάρβαρα τά πλήθη.

Λαοί τό έπροσκόνησαν όρδκί άγριων τόσοι’
Κι’ ο! ζωντανοί οί πόθοι μας σαύτό θ’ άναστηθώσι. 
Μάρτη ! μέ ένα σου κλαδί, μέ μιά ματιά σου μόνη ! 
Όλα νεκρόνονται μέ μιας, καί ζή ή Ελλάδα μόνη 1 

Σούϊιι ΟΙκονοαΙόον.
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— “Α; πλησιάσωμεν καί vjixeti, είπεν ό 
Σύριος.

Ή Δάμαρις προσέξασα προς τό ύποδειχθέν 
μέρος κατελήφθη υπό συγκινήσεως καταφανούς 
είς τό προσωπον της. Άνεγνώρισεν έν τώ χ- 
τόμω οπεο ώνόμαζον Ιίαυλον έκ Ταρσού, τόν 
παράδοξον εκείνον άνθρωπον, όστις τγ εϊχεν 
άλλοτε ώμιλήσει όταν έκλαιε παρά τούς πόδας 
τοΰ χορηγικού' μνημείου.

Μηχανικώς δέ ήκολούθησε τόν Σύριον, 
Έπλησίασε καί ήκουσε την γνωστήν αύτή 
φωνήν, λέγουσαν :

— ...."Ερχομαι έκ μέρους ’Εκείνου, όστις 
έπλασσε τόν ούρανόν καί τήν γην,όστις έ’πλασσε 
ύμάς τούς ίδιους. Δέν σάς διδάσκω λοιπόν τήν 
αλήθειαν τοΰ Πυθαγόρα, ή τοΰ ΙΙλάτωνος ή 
τοϋ Γοργία τοΰ Λεοντίου ή τοΰ Αλεξανδρινού 
Άμμωνίου, ή τοΰ έκ Ταρσού Παύλου· άλλά 
τήν αλήθειαν τοΰ Θεοΰ.

— Ε'νε ανόητα αύτά οπού λέγει ! Άνε^ώ- 
νησεν είς έκ τοΰ πλήθους.

— Καί άσεβή, προσέθηκεν άλλος.
— “Ισως, είπε τρίτος. Άλλ' είνε καί παρά

δοξα. Οί Αθηναίοι εύχαριστοΰνται άκούοντες 
νεώτεοα σοφίσματα. Άφήσατέ τον λοιπόν νά 
όμιλήση.

Στωϊκ.ός τις δέ περαιτέρω, άνελθών έπί τής 
βάσεως ένός Έρμοΰ (*), έφώναξε διά τής ισχυρής 
φωνής του :

— 'Ο άνθρωπος αύτός μάς λέγει πράγματα 
παράδοξα. Εύχαρίστω; θέλομεν νά έξηγηθή 
έλευθέρως ενώπιον μας και μας γνωρίσγ, ίλην 
τήν αίρεσίν του. Ό Άρειος Πάγος δέν απέχει 
πολύ καί είνε ή ώρα ακριβώς οτε τά μέλη 
συναθροίζονται διά τήν πρωινήν συνεδρίζσιν. 
Ποία άλλη καταλληλότερα συνάθροισις ύπάρχει, 
ίνα ό άνθρωπος ούτος άκουσθή ; Άς τόν φέροιζεν 
λοιπόν πρό τοΰ Άρείου Πάγου.

Καί ό ΙΙαΰλος άπεκρίθη.
— Ομοίως καί έγώ επιθυμώ.
Τό δέ πλήθος έβόησεν :
— ’Εμπρός ! ΙΙηγαίνομεν !...
Κλϊμαξ μαρμάρινη ώδήγει άπό τής ’Αγοράς 

εις τήν κορυφήν τοϋ λόφου, δστις έκ τοΰ περί
φημου δικαστηρίου έλαβε τό όνομα Άρειος 
Πάγος. Ό Παύλο; άνείρχετο περικυκλωμένο, 
ύπό τοΰ θορυβώδους πλήθους, δυσκόλως προ_

, *) Κεφαζχί Έρμων έπί υποστατών ήσαν συνήθη ίν 
Άθήναις τών οδών στολίσματα. 

χωρών, μέ τήν περιέργειαν είς άκρον διεγερ- 
μένην. Τέλος έφθζσαν εις τό μέρος οπού ό "Αρης 
έκρίθη ύπό τών Θεών(*). Οί πλ-.ϊστοι τών δι
καστών ήσαν ήδη είς τάς θέσεις των καί εύθύς 
ώς έμαθον τί έζήτει τό άνεοχο'μενον πλήθος 
έσπευσαν πρός τάς έδρας των, τάς λελαξευ- 
μένας έν τω βράχω καί αιτινες άπό μακροτάτων 
έτών έχρησίμευον διά τά μέλη τοΰ δικαστη
ρίου των.

Έπί τής κλίμακος καί περί τό περίφραγμα 
συνωθεΐτο τό πλήθος, άπό στιγμής είς στιγμήν 
έπαυξάνον. ΤΙ Δάμαρις ήδυνήθη τέλος νά διο- 
λισθήση κζί σιγά, σιγά έφθζσεν είς υψηλόν τι 
μέρος, έν τή πρώτή γραμμή όπόθεν τά πάντα 
έβλεπε κζί ήκουε.

Ό ΙΙαΰλος έπροχώρήσε πρός τό μέσον τοΰ 
ημικυκλίου τό όποιον έσχημάτιζεν ό βράχος, οί 
δέ φλογεροί οφθαλμοί του δέν έχαμηλώθησαν 
ποσώς ύπό τά υπερήφανα τών αρεοπαγιτών 
βλέμματα. Κάτωθι ήδύνατο νά έπισκοπίσγ, τήν 
πόλιν, τήν περιώνυμον διά τό κλέος τών φιλο
σόφων της. "Ανωθι δέ, όρθούμενον ύπερηφάνως 
πρός τόν ούρανόν, τόν ναόν τής πάλαι Σοφίας.

Γέλος έν μέλος έκ τών σεβαστοτέρων τοΰ 
συνεδρίου είπεν είς τόν Παύλον.

— Όμίλει λοιπόν σύ, όστις άξιοϊς νά μάς 
διδάξής τήν αλήθειαν.

Καί ό ΙΙαΰλος είπε τότε τούς σημαντικούς 
αύτούς λόγους:(**)

« Αθηναίοι, βλέπω οτι έν πζσιν εισθε ύπε- 
ράγαν ευλαβείς. "Οντως διερχόμενος τούς δρό
μους σας καί τά αντικείμενα τής λατρεία; σας 
παρατηρών, είδαν βωμόν έφ ’ ού ή γραφή αύτη 
ύπάρχει : Τω όχνώσιφ Θεώ. Αύτόν λοιπόν τόν 
όποιον σείς άγνοοΰντες λατρεύετε, έγώ θζ σας 
γνωρίσω !»

Οί λόγοι ούτοι έξήγειρον ψιθυρισμούς περιέρ
γειας. Ή φωνή τοΰ αποστόλου κατ’ άρχάς 
τραυλ'.ζουσα καί συγκεχυμένη, ένισχύετο κατ’ 
ολίγον κζί έπεβάλλετο πζρζδόξως. Ή Δάμζοις 
ίλη προσέχουσζ, τόν ήκουσεν έξχκολουθοΰντα ;

«Ό Θεός όστις έδημιούργησεν ίλον τόν 
κόσμον καί πάντα τά έν ζύτώ, ών ό Κύόιος 
τοΰ ούρανοΰ κζί τή; γής, δέν κατοικεί εις τούς

ί*) Ώ; μυΟολυγε'τζι είς τόν πιρά τήν Άχρόπολιν 
αύτόν λόφον, ϊχρίΟη ύπό τών θεών ό "Αρης δι’ ό χαί 
έζλήθη ό λόφος Άρεως Έτέρα όμως έκδοσή ανάγει 
τήν ονομασίαν τοϋ ζόφου είς τήν άρχαιοτίτην ζέςιν 
Άρης—φόνος καί ΙΙάγος—ζόφος

Πράγματι ιστορικοί είνε οί λόγοι ούτοι. 

ναούς τκ,ύς ζνεγερθέντας διά τών ανθρωπίνων 
χειρών καί δέν δοξάζεται διά τών έργων τών 
ανθρώπων, ώς έάν εϊχεν ανάγκην τινός ’Εκείνος, 
δστις δίδει εί; ολα τήν ζωήν, τήν πνοήν, τό 
παν. Έκ τοΰ αύτοΰ αίματος έκαμεν ολα τα 
εθνη/Ωρ’.σε νά κατοικώσιν έπί τής γής, κανονί- 
σας δΓ έκαστον τήν διάρκειαν καί τά όρια τής 
κυριαρχίας των,ίνα άναζητήσωσι τον Θεόν, ίνα 
τόνπλησιάσωσι καί εΰρωσι καί τοι δέν εύρίσκεται 
μακράν ύμών. Διότι χάρις εί; Αύτόν ζώμεν, κι- 
νούμεθχ, ύπάρχωμεν. Ώ; δέ είπαν τινές τών 
ποιητών σας ! «’Εξ Αύτοΰ καταγόμεθα». Έκ 
τοΰ γένους λοιπόν τοΰ Θεοΰ καταγόμενοι, δέν 
πρέπει νά πιστεύωμεν,ίτι τό θειον ομοιάζει πρός 
τόν χρυσόν τόν άργυρον ή τόν λίθον, προς έν 
έργον δηλαδή γεγλυμένον ύπό τής τέχνης καί 
τής διάνοιας τοΰ ανθρώπου».

Άλλ’ οί λόγοι ούτοι έξήγειρον τήν οργήν 
τών Αθηναίων.

— Βλασφημεΐ κατά τών Θεών ! . . .
— "Ωστε λοιπόν αί μορφαι τάς οποίας έφαν 

τάσθη ό Φειδία; δεν εινζ.ι άξιοι τών αθανάτων : 
Αύτό; ό Ιουδαίος δέν είνε ευαίσθητος 

τό κάλλος, ήκούσθη φωνή τις, 
άνεγνώρισεν ώ

οσα

ήκούσθη φωνή τις, ήν ή Δά- 
ώ; τήν τοΰ Εύρυβάτου. 

λέγει δέν είναι έντελώς ψευδή. Ά 
νά όμιλήση. "Αλλως τε άναλαμ

πρός
μαρις
Άλλ 
φήσχτε τον 
βάνω έπειτα νά αναιρέσω τούς λόγους του.

Καί ό ΙΙαΰλος έξηκολούθησεν εν τω μέσω 
τών κραυγών, αιτινες ένίοτε έκάλυπτον την φω
νήν του.

■ Εί; τήν λήθην λοιπόν ριπτομένων τών 
νων τούτων τή; άμζθειας, ό Θεός ήδη 
τάσσει τοΐ; άνθρωποι;, 
τή; γή; μετζνοήσωσιν,έ 
ήν όλο; ό κόσμος θελει δώσγ.

»

χ?°- 
δια- 

ίνα πάντες απανταχού 
διότι ώρισεν ήμέραν καθ’ 

1 λόνον είς Εκείνον 
τόν οποίον έχει ήδη ορίσει καί εςουσιωδοτήση, 
άνζστήσζς έκ τών νεκρών. . . .

Τόσοι δέ γέλωτες και είρωνίαι έξέσπζσαν εις 
τό μερο; τοΰτο τοΰ λόγου του. ώστε ό απόστο
λο; δέν ήδυνήθη νά έξζκολουθησγ πλέον.

Τίκούοντο άνθρωποι φωνάζοντες :
— Είνε τρελλός ! Λέγει ότι οΐ νεκροί σηκώ

νονται !
Οί άρεοπαγϊται είχον αφήσει τά; έδρας των 

ζαί έν σώμζτι κατείρχοντο. *0 ΙΙαΰλος έπει- 
ράθη νά είπή :

— ’Αθηναίοι! Ακούσατε μου... 
Είς δ’ αρεοπαγίτη; τόν διέκοψε :
— Θά σέ άκούσωμεν άλλοτε. 
Καί άπεμακούνθη περιφρονητιζώς.
Ό Εύρυβάτης μόνος έκάκιζε τό 

τήν ανυπομονησίαν του.
— "Εχετε άδικον, τοϊς έλεγε, νά μή 

ακούσετε. Ιίρεπει να γνωριζ’/j τι; ίλζ: τά; 
Φίστίας. Άλλω; τε αύτός έδώ δεν λεγει τ 
ακαταλόγιστα πρζγμζτχ. Ισχυρι,εται '/ 
Θεοί δεν υπάρχουν. Άμφιβάλλομεν περί τοΰ 

λήθος διά

Καί θά ήμην περίεργος νά έμάνθανον άν συμ
μερίζεται έπί τοΰ αντικειμένου τούτου τάς 
ιδέας τοΰ Γοργία ή τάς τοΰ Εύημέρου. Σάς 
διαβεβζιοϊ οτι οί νεκροί άνίστανται. Τοΰτο δέν 
είνε ολως δι’ ίλου άπίθανον. Ό Πλάτων δέν 
παραδέχεται οτι ή μυία επανέρχεται είς τήν 
ζωήν ζμα ρίψη τις έπ’ αύτής δρχγμΐδα 
στακτής ;

Άλλά τό πλήθος μή έχον διάθεσιν νζκούση 
νέον μάθημα, κζτειρχετο πρός τήν Αγοράν καί 
ό Εύρυβάτης τούς ήζολοΰθη έν τή κλίμακι, 
έπιβαλλων τήν μζζρυγορίαν του, παρ’ ίλην τήν 
δυσμενή διάθεσιν των. Καί παρηγορειτο διά 
τήν αδιαφορίαν των, ειρωνευόμενος τήν έλαφρό- 
τητζ τών συμπολιτών του- διότι ή εύκολία 
του μεθ’ή; έδιδε κζί είς τά σοβαρότερα τών 
πραγμάτων όψιν άστειαν καί εύφυζ, τοΰ έφαί
νετο άξια θαυμασμού.

*(.) απόστολος ΙΙαΰλος θλιβερώς έβλεπεν έν 
τοσούτω τό άπομακρυνόμενον πλήθος.

Μόνος είς αρεοπαγίτης, Διονύσιος όνόματι, 
πλησιάσας τώ είπεν εύσεβώς :

— Διδαξχτέ με !
Τ1 δέ Δάμαρις ήσθάνετο πρό τοϋ διδασκά

λου συστολήν παράδοξον. Έν τούτοις ωθούμενη 
ύπό μυστηριώδους δυνάμεώς, πλησιάζει πρός 
τόν Ιίαυλον και τολμά νά ψιθυρίσγ) :

— Είμαι γυνή τις, παντελώς χγνοοΰσχ τά 
πάντα. "Ομως οί λόγοι σας άδιακόπως έπα- 
νέρχονται είς τόν νοΰν μου. Αισθάνομαι τήν 
ανάγκην καί δέν γνωρίζω διά τινα λόγον σας 
ζκούω όμιλοΰντα. Θά μοΰ επιτρέψετε λοιπόν 
νά σάς ακολουθήσω ·,

Καί ό Πζΰλο; άπεκρίθη :
— Εύλογημένος ό Θεός, οτι ήθέλησε νά μοί 

χποστείλγ, τάς δύο τζύτας ψυχάς.
— Ί'υχζς ! άνέκραξεν ή Δάμαρις Είνε λέξις 

τήν οποίαν καί άλλοτε μοΰ είπε; ! Είπέ μου 
λοιπόν, σοφέ άνθρωπε, τί είνε αύτή ή ψυχή;

'<) Πκΰλος άπεκρίθη :
— Ακολουθεί μοι,Δάμαρις καί σύ 

Θά σας είπω πζν ό,τι όφειλω νά 
μακράν τοΰ θορύβου τή; ’Αγοράς.

Ένώ δέ κατήλθον τήν κλίμζ.κα, συνήντησαν 
τόν Εύρυβάτην κρατούντα άπό τοΰ χιτώνος 
άκροατήν τινα,ον ύπεχρέου νά ακούση τόν λόγον 
του. Οί λοιποί τόν είχον έγκαταλείψει, περί- 
στοιχίσαντε; χορεύτριαν τινα, χορεύουσαν ύπό 
τόν ρυθμόν τών κροτάλων της.

Διονύσιε, 
σας γνωρίσω,

V

ΑΑΙΙΘΕΙΛΧ

ύπό τήν σκιάν τής 
ήν οδόν Tpt- 

ολιγώτερον κοσμο- 
συνήντων έδώ καί

ΕΠΙ TI1S ΟΔΟΤ ΤΗΣ

Έβζδιζον ούτως έν σιγή, 
Άκροπόλεως και άφοΰ διέσχισαν 
ποδών, εϊσέδυσζν είς τά; 
ϊριθεϊ; συνοικίας. Σπανίως 
έκεί παιδίζ τινά πζιζοντα τούς αστραγάλους
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κακόν, χάτι τό όποϊον σκέπτεται. Καί

έπι τοϋ κατωφλοίου οικία; τινός, ή οϊκονόμον 
τινά βραδύνκντα, ήτις βιαστική εΐσείρχετο εΐς 
την οικίαν της κρατούσα είς χείρας της δέμα 
λαχανικών η άρτον.

Τότε ό άπόστολος βραδύνας τό βήμα είπε :
— Αύτοί οί άνθρωποι αποφεύγουν νά ακού

σουν τόν λόγον τοϋ Θεοΰ καί υποφέρουν συνθλι- 
βόμενοι διά νά ί’δουν μίαν χορεύτριαν. Δυστυχία 
τους! Ό ελαφρός νοΰς των δέν προσέχει, ειμη 
είς πράγματα μάταια καί πρόσκαιρα. Σεις μετ’ 
ολίγον Οά ακούσετε έκ τοϋ στόματός μου τά 
μόνα σημαντικά πράγματα, τά όποια αληθώς 
φέρουν την παραμυθίαν. Τοΰτο σάς λέγω : Ό 
δούλος φαίνεται δεσμευμένος. Άλλ’ έάν ζή 
σύμφωνα μέ τόν νόμον τοΰ Θεοΰ εινε ελεύθερος. 
"Θ κύριος φαίνεται ελεύθερος, άλλ’ έάν είνε 
ερμαιον τών έλαττωμάτων του είνε χειρότερος 
καί τοΰ σκλάβου. Διότι έχετε έντός σας κά
ποιαν ψυχήν, δηλαδή κάτι τό όποϊον αγαπά 
καί μισεί, τδ όποιον θέλει τό καλόν καί τό 

---------- ιζ..> Τ· 

πράγμα τοΰτο διαφεύγει τήν τυρρανίαν τών αν
θρώπων. Ιδού διατί σάς λέγω, ότι είσθε έλεύ 
θέροι.

— Αύτά τά όποία μάς διδάσκεις ικανοποιούν 
τάς ιδέας μου, είπεν ό Διονύβιος.

— Έν τούτοις, παρετηρησεν ή Δάμαρις, μία 
γυνή δέν είνε έλευθέρα, διότι ανήκει είς πα
τέρα, είς κηδεμόνα ή σύζυγον.

—Όσον αφορά τό σώμα της, αύτό είνε 
αληθές, όχι όμως καί διά τήν ψυχήν της· διότι 
οφείλει νά υπακούν; είς τόν κύριόν της, όταν 
ούτος απαιτεί δίκαια. Άλλ ’ έάν ούτος ζητήσω τι 
παράνομον, δέν οφείλει ή ψυχή νά ύπακούσγ, 
παρά μόνον είς τόν Θεόν.

— Άλλά τότε θά δαρή σκληρώς, ίσως μά
λιστα τήν άποπέμψουν καί θ’ άναγχασθή νά 
περιπλανάται άστεγος. Καί άν θελήσ-ρ νά 
φάγγ τι, πρέπει νά διαμφισόητήσ·^ πρός τούς 
κΰνας ύπόλειμμά τι λαθραϊον τής Εκάτης,εύ- 
ρεθέν εΐς τινα τρίοδον.

— Θά άφήσγ νά δαρή. Θά ύπομείνη νά τήν 
εκδιώξουν. Τοιοΰτον είνε τό τίμημα της ελευ
θερίας τή; ψυχής. Είπε μου, ίταν οΐ Περσαι 
έζήτουν νά ύποτάξουν τούς πατέρας σας, νά 
τούς κάμουν δούλους των, δέν άπεδέχθησαν ου- 
τοι τόν θάνατον χάριν τής ελευθερίας τής 
πατρίδος των; 'Ομοίως καί σείς αν θέλετε ν' 
άπολυτρώσητε τήν ψυχήν σας πρέπει ν’ άπαρ- 
νηθήτε τάς ήδονάς τοΰ κόσμου καί νά μή φο- 
βεϊσθε τό ύποφέρειν.

Ή Δάμαρις άκούουσα τήν αύστηράν αύτήν 
γλώσσαν ήσθάνετο χαράν άμα καί ανησυχίαν. 
Διέκρινε πράγματι μίαν σειράν ολως νέων πραγ
μάτων. Ή συνείδησίς της ώμίλει διά πρώτην 
φοράν. Ήσθάνετο έαυτήν κάτι πλέον ένός ωραίου 
εμψύχου αγάλματος. Μία ψυχή έλευθέρα. Ή 
λέζις αΰτη, τήν όποιαν τώρα έννόει, άπεκρίνετο 

παραδόξως είς τάς μυστικάς βλέψεις της. Άλλ’ 
όποιας θυσίας διέβλεπε ! ΙΙόσαι όδύναι καί στε
ρήσεις τήν έτρόμαζον έκ τών προτέρων ! "Εφθα- 
σαν οΰτω είς μιαν συνοικίαν τών Αθηνών,όπου 
κατώκουν σχεδόν μόνον Εβραίοι. Καί ή Δάμα- 
οις παρετηρησεν ότι εκεί οί άνθρωποι έρριπτον 
πρός τόν απόστολον βλέμματα μίσους. Αί δέ 
άπειλαί τών κακών αύτών οφθαλμών έπηύξα- 
νον τόν τρόμον της. Έφαντάζετο ότι τήν έ'συ- 
ρον μακράν τής εστίας της, πρός τινα άνεπα- 
νόρθωτον δυστυχίαν. Αλλ’ ή παρουσία τοΰ 
Διονυσίου, τοΰ όποιου συχνάκις ήκουσε νά 
έξυμνώσι τήν σοφίαν καί αρετήν τήν ένεθάρ 
ρυνεν όλίγον.

Σχεδόν έφοβεϊτο καί νά όμιλήσγ. Έν τού
τοι;, άκουσιως της σχεδόν, αίφνης διετύπωσεν 
ΰψηλοφώνως τάς σκέψεις της.

— Ή γυνή εινε ασθενής καί ό άνήρ ισχυρός. 
Πώς δύναται λοιπόν νά λυτρωθγ, άπό τούτου ;

— Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, δύναται.
— Νά δεχθώμεν τάς όδύνας καί ν’άπαρνη- 

θώμεν τάς ήδονάς! Καί ύπάρχουν λοιπόν θνητοί 
τόσον εχθροί τού έαυτοϋ των διά νά θέσουν είς 
εφαρμογήν τοιαύτην ζωήν ·

— Μάλιστα, Δάμαρις, ύπάρχουν καί θά σοϋ 
δείξω αύτούς.

Είχον ήδη φθάση τό περιτείχισμα τοΰ 
άστεως. Έκεϊ, ύπό τήν σκιάν τοΰ ύψηλοΰ οχυ
ρωμένου τείχους, ήγείροντο άθλιοι τινές οίκί- 
σκοι, οΰς καί ό έλάχιστος βορράς πνέων ήδύ
νατο νά παρασύρω- Σαθρά παραπήγματα 
ενδεών καί δυστυχούντων,. πρός τά όποια ώδή- 
γει ατραπός ολως ανώμαλος καί πλήρης αυλα
κών, οϊτινες μέ τήν έλαχίστην βροχήν καθί
σταντο δυσώδεις οχετοί τόν χειμώνα, ένώ τό 
θέρος αδύνατον ήτο νά διακινδυνεύσω τις νά δι- 
έλθ·ρ έκ ταύτης, χωρίς νά έξέλθη πάλλευκος έκ 
τής σκόνης ως ό μυλωθρός καταντά έκ τοΰ ά - 
λεύρου. Έκεΐ δέ περιφέροντο παιδάρια ημίγυ
μνα έπϊ τών ακαθαρσιών, άφίνοντα έδώ καί 
έκεϊ έπί τοΰ έδάφυς τεμάχια άπό τά ράκη δι ’ 
ών ήσαν ένδεδυμένα. Ούδέποτε ή Δάμαρις είχε 
περιπλανηθή είς τήν άπαισίαν ταύτην γωνίαν. 
"Ισως άνευ τής παρουσίας τοΰ αρεοπαγίτου, ή
θελε φύγει έκ τής άηδίας. 'Γή έφαίνετο ότι μυ
στηριώδης τις δύναμις τήν έκαμνε νά περιπατή 
άκουσιως.

Τέλος ό Παύλος δείξας είς τούς δύο συντρό
φου; του σκοτεινόν τινα διάδρομον, τοϊς είπεν :

— Είσέλθετε ! ακολουθεί)

Η ΦΥΣΙΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΣΓΝΙΟΝ
ΙΙαίγνια διά ταινιών.

Λάβετε ταινίαν προσδεδεμένην είς τά άκρα 
αύτής, δηλ. άνευ άκρων καί περιστρέψατε αυ
τήν πέριξ ράβδου ξύλινης ώς έχει έν τώ πρώτω 
σχήματι, κατά τήν φοράν A,B,C,D, έγκλεί- 
οντες αύτήν είς τό σημεΐον Ε έκτος τής ράβδου. 
Τούτου γενομένου παρακαλεϊτε τινά νά κρα-

τήση τά δύο άκρα τής ράβδου και έτερον νά 
κρατήσω τήν ταινίαν άπό τοΰ μέρους F. Ή 
ταινία φυσικώς θά συγκρατηθή είς τό Ε.

Δύνασθε όμως νά έπαναλάβετε τό πείραμα 
καί θ’ άπαλλάξητε τήν ταινίαν ένεργοΰντες 
οΰτω. Δέον νά θέσητε τήν ταινίαν έπί τής ρά
βδου ώς παρίστησι τό σχήμα C καί νά τήν το- 
ποθετήσητε ώς δεικνύει τό σχήμα L.

Έάν ήδη θέσωμεν τήν ταινίαν είς ψαλλίδα 
τινά ώς έμφαίνεται έν τώ κατωτέρω σχήματι 
καί κρατήσω τις τό άκρον, είναι αδύνατον νά 
τήν άπαλλαξω έάν δέν περάσω ™ **Ρον, θ 
έντός τοΰ δακτυλίου C καί είτα ν’ ακολουθήσω 
τό μήκος τής ψαλλίδος τό άκρον αύτής κτλ. 
εως ότου απαλλάξω τήν ταινίαν.

Φ. Π.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

I

Όταν άγαπώμ εν,έχομεν τόν διάβολον έντός 
τοΰ σώματος καί τόν θεόν είς τήν ψυχήν.

Όταν δέν άγαπώμεν ούδένα τούτων ε’χομεν 

μέσα μας.

*0 μόνος τρόπος διά νά μανθάνω τις κάτι 
τι,είναι νά πλησιάζω αύτότό κατιτί καί νά σι
ωπά. Είναι αδύνατον τότε τύ κάτι τι νά μή 

ανοίξω του·

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΕΚ ΤΩΝ TOT CHARLES M1LLEVCYE

Τά δάση μέ τύ φόρεμα εκείνο του φθινοπώρου 

μέ μαυρισμένα σύγνεφα, έσκέπασαν τήν γή 

Καί κρύψανε δ,τι φαίνεται, μυστήριο μές τή φύσι 

καί τ’ άηδονάκι τδ γλυκό, δέν βγάζει πειά φωνή. . . 

Μές τά δροσάτα χρόνια του, νέος άρρωστημένος 

μέ άργό τό βήμα έπήγαινε, άκόμη μιά φορά 

χλωμός ετοιμοθάνατος στ’ αγαπημένο δάσος 

σέ κειό τό δάσος πού'τρεχε τά χρόνια τά μικρά 
— «Χαΐρε αγαπημένο μου δάσος!,! έγώ πεθαίνω!! . 

τό πένθος σου τό τέλος μου σέ μένα μαρτυρεί 

τό κάδε φύλο ποϋ στή γή κιτρινιασμένο πέφτει 

νέο τοΰ χάρου μήνυμα τό φύλλο θά μοϋ ’πή...

Τό πεπρωμένο, Έπίδαυρε, σέ μένα τό προεϊπες 

οτι τά φύλλα θέ νά ίδώ, άκόμη μιά φορά 

κιτρινιασμένα και ζερά, νά πέφτουν ένα ένα 

καί θαναι εκείνη ή ύστερη, ημέρα μου χαρά 

Τό κυπαρίσσι αιώνια, εμένα θά στολήση 

Κι’ άπ’ τό χειμώνα πειό χλωμός, θά γύρω μές τή γή 

θά μαρανθή ή νειότη μου, πριν έβγει νέο χορτάρι 

καί τής ζωής μου τ’ άχαρο νήμα Οέ 'νά κοπή! .. . 

Καί μέ τή κρύα του πνοή, ό ά’σπλαγχνος ό χρόνος 

μ’ έγγιξε καί έφάνηκε μπροστά μου μία οπτασία 

νά σβύνη τά ωραιότερα τής νειότης μου τά χρόνια 
καί νά κρατή στά χέρια της τή πέτρα μου τή κρύα I !

Πέσε λοιπόν εφήμερο! καί μαραμμένο φύλλο 

σκέπασε άπό τό βλέμμα μου, τή παγωμένη γή 

καί κρύψε άπό τή δύστυχη, τή δόλια μου μητέρα 

τό μέρος π’ αϋριο τ’ άχαρο, σώμα μου θά ταφή 

Καί αν ποτέ καμμιά φορά, στ’ έρμο μου μονοπάτι 

θέ ναρχεται ή αγάπη μου,λυμένα τά μαλλιά 

νά κλάψη μές τό τάφο μου, σαν σκοταδιάση ήμέρα 

καϊ έχει τό πρόσωπο χλωμό τά μάτια της θολά 

Σύ τότε μέ τό ελαφρό έχεινο πέσιμό σου 
τόν 'ίσκιο μου άπ’ τό μνήμα μου, ξύπνησε μία στιγμή 

γιά νά τής πω άπ’ τό στόμα μου δύο λόγια αγαπημένα 

'ίσως μέ ’κείνα ή άγάπη μου, νά παρηγσρηθή·...................

Τά ε’πε ό νειός καί έφυγε, νά μή ξαναγυρΐση

Σέ κειό τό δάσος ποϋ’πχιζε, στά χρόνια τά μικρά, 
τό ύστερο φύλλο ποϋ ’πεσε, προσεϊπε τήν ήμέρα 

ποϋ γιά τό νειό θέν άκουσθή, καμπάνα νεκρικιά! 

Κάτω άπ’ τή βελανιδιά, έθάψανε τό νέο 

άλλά ή άγάπη του ποτέ δέν ’πήγε νά τόν ’δή 

παρά μονάχα τοΰ βοσκού, τό βήμα καί ή φλογέρα 

τοΰ τάφου του ταράττουνε. τή νεκρική σιωπή!!!.

Ζάκυνθος “Αγγελος ΓαλοντΛης

’ Ώς γνωστόν, ό περίφημος ναός τοΰ ’Ασκληπιού τοΰ 

θεοΰ τής ιατρικής εύρίσκετο είς τήν ’Επίδαυρον.
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΤΚΛΑΤΣΤΟΤ ΠΙΠΙΤΣΑΣ Γ. ΝΑΤΛΕΡΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ

Μαραμένο Αουλούόι σύ τώρα 
είί τό μνήμα χοιμχσαι βαθι’ά

"Αχ 1 τά δώρα της ρύση; μαζύ σου 
έταφήχαν μέ σέ ’στη νυχτιά.

Μαραμένο; λευχέ; εσύ χρΐνο; 
λέΰχας λούλο·. ϊο έσύ! είσαι πλίον νεκρό

Τύ φιλί πίΟχμυίνο! 'στά χείλη.... 
’στη σχίά! χαί ’στ’ο μαύρο σταυρό . .

Σύ χρυσάνθεμο άλλοτε «άλλον 
σύ οροσ’ά ανθισμένης αυγή;

Σύ απαύγασμα ωραίων αστέρων 
σύ στολήδ; ώραΐον της γη;

ΠεΟχμμένο, χλωμό, μαραμμένρ 
ή ζωή σου έ'έλιπε πε’ά

Στη; σχια; ’σ*ό σχοτάδι θαμμένο 
σέ σχιχζει μια μαύρη ίτ>ά.

Κυπαρϊσου τδ δάκρυ σέ βρέχει 
καί τη; χλόη; πράσινο χρώυα

Ό νυμφίο; σου είναι το μνήμα 
σύντρορό; σου τδ μαύρο τδ χώμα

Σύ ΙΙιπιτσχ τδν κόσμον νά άρήσης; 
σύ κρινάζι λευχδ πεθαμμένο ;

Σύ ’στη; νύκτα; τδ σκότος έ-ήγε.Ι 
σύ στδ χώμα να είσαι θαμμένο ; ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΜΗΝΟΣ

Σοφία Κ. ΟΙκονοιιίοον

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

Είνε περίεργον αληθώς κζί μοναδικόν, απο
κλειστικόν σχεδόν των Ελλήνων προτέρημα ή 
ελάττωμα — ότως θελετε—ή μετο£υ«ή τοΰ χζ- 
ραζτήρός των, ευθύς όταν τόν πόδα των θέσουν 
έπί τοΰ μεταναστευτικοΰ πλοίου, μέ τήν άπό- 
φασιν νά φύγουν, νά ξενητευθοδν, νά πλουτί
σουν, νά γείνουν άνθρωποι, άλλά πρό πάντων— 
σημειώσατε το καλά,— πρό πάντων νά μή 
λησμονήσουν τήν πολυπαθή πατρίδα μζς. Άν 
θρωποι ικανοί σωματιζώ; καί διανοητικώς, ά
ξιοι καθ’ ολζ ζαί δι’ ολα,έν οσω μένουν έντός 
τών περιορισμένων ορίων τοΰ κράτους αύτοΰ, 
άλλοι μέν θεωρού.τε; αδύνατον τήν ευημερίαν 
των λόγο) τών περιορισμένων όρων τής έδώ ζωής 
κζί δρζσεως, άλλ’ οί πλεϊστοι διότι δέν δύ- 
ναντζι νά έπιβληθώσιν είς τόν έαυτόν τους νά 
έργασθώσι μέ τήν ζέσιν καί τήν πεισμονήν ή:ις 
χρειάζεται, είς τόν τόπον αύτόν όπου είνε γνω
στοί, όπου έγνωρισαν μόνον διασκεδάσεις καί 
οκνηρίαν, φεύγουν κζί σχεδόν διά θαύματος 
μεταμορφοΰνται. Πώς γίνεται ώστε άτομα 
έντελώς αγράμματα νά δημιουργίσο·. ν έξω, εί; 
άλλογλώσους τόπους κζί μζχρυνούς, περιουσίαν, 
επιβολήν, ύπόληψιν ζαί ζατ ’ ολίγον νά σχη
ματίσουν μικρόν πυρήνα ελληνικόν, όστις απροό- 

πτως μίαν ήμέραν γέννα ολόκληρον έλληνιχήν 
κοινότητα, άδιάσπζστον πρός τά αισθήματα, 
τούς πόθους καί τά έθιμα πρός τήν μικράν, 
έλευθέραν μητρόπολιν;11οία γωνία τής γής στε
ρείται τοιούτων, άνθρόπωνέκ τής αληθώς δαιμο 
νίου ταύτης φυλής ; Τούλάχιστον τό περιοδικόν 
ήμών είνε ύπερήφανον ότι εισδύει είς τάς πλέον 
άγνωστους τής ’Αφρικής γωνίας, είς τήν Βό
ρειον, τήν Κεντρωαν καί Νότιον ’Αμερικήν, είς 
αύτήν τήν Σινικήν καί Κορέαν, καί τήν Αυ
στραλίαν. Είς τήν Αυστραλίαν δέ πρό πάντων, 
καθώς έλεγεν ήμϊν ό πρό έπταετίας περίπου 
έπισκεφθείς ημάς έγκριτος ομογενής κ. Κομη- 
νός υπάρχουν "Ελληνες προοδευτικότατοι, ισχυ
ροί τοϋ εμπορίου παράγοντες, έντιμως πλουτί- 
σαντες καί ώφελοΰντε; τά μέγιστα τόν Ελ
ληνισμόν, καί είσάγοντες ίδια ελληνικά προϊ
όντα καί διαδίδοντες είς τούς έκεϊ τόπους. Είς 
έξ αύτών είνε καί ό άνω ρηθείς χ. Ζαχαρίας 
Κομηνός, όστις πρό τριακονταετίας κατελθών 
είς τήν άπωτάτην ταύτην τής γής γωνίαν,καί 
μόνα εφόδια έχων τήν γρανιτώδη θέλησίν του 
καί τήν άκραν φιλοπονίαν και τιμιότητα, πάμ- 
πτωχος ών κατόρθωσε νά σχηματίση αρκε
τά σεβαστήν περιουσίαν καί νά διακριθή 
μεταξύ πλείστων έκεϊ εύρωπαίων. Σημειωτέου 
ό’ ότι πρό τόσων έτών δέν ύπήρχεν έκεϊ ούτε 
ίχνος ομογενών διά νά έλπίση ύποστήοιξιν καί 
βοήθειαν. Έν τούτοις ηύτύχησε νά έκπληρόσγ, 
τό όνειρόν του, νά πλουτίση καί νά άναδειχθή 
Νά φαν·?! ώφέλιμος είς τήν οικογένειαν του καί 
τήν πατρίδα. Μακράν δέ τοΰ νά λησμονήση τήν 
καταγωγήν του καί τήν γενέτειραν, μακράν 
τοΰ νά άφομοιωθή πρός τό στοιχεΐον έν ω έζησε 
τό ήμισυ τής ζωής του, ώς άκραιφν, ς πα
τριώτης πάντοτε ένεθυμεϊτο τήν Ελλάδα καί 
πρό έπταετίας άφήσας τάς ύποθέσεις του καί 
είς ούδέν λογίσας τό κοπιώδες μαχρότατον τα 
ξειδιον έξεπλήρωσε τόν πόθον νά έπανίδη την 
πατρίδα, του. Δεσμευθείς δέ διά τοϋ ύμεναίου, 
έπανήλθεν εί; τό Σιδνεύ διπλούς ήδη, συναπο- 
φέοων τήν χχριτωμένην κόρην Καλλιόπην τοΰ 
έν Πειρκιεΐ βιομηχάνου κ 11. Συμιγδαλά. Καί 
ήδη ή έν Σίδνεϋ εύημεοοΰσα ελληνική κοινωνία 
ηύξηθη κατά πέντε άκόμη άτομα, χάρις είς τά 
έζ εύτυχοΰς γάμου του ζ. Κομηνοΰ πέντε τέκνα, 
ών τό έν θήλυ.

Αύτό δέ ακριβώς είνε τό εύτύχημα, ότι οί 
έξω εύημεροΰντες "Ελληνες νυμφεύονται Έλ- 
ληνίδας, πρός τοΰτο έτα·.ερχόμενοι είς τάς πα
τρίδας των ζαί πάλιν έπιστρεφοντες είς τόν 
τόπον τών εργασιών των.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Σνζνγεκαϊ dxnvai μετά τύ δεϊπνον.

Ό σύζυγος μετά προηγουμένην πρό τοΰ 
δείπνου συνομιλίαν μετά τής συζύγου του διά 
νά μεταβώσιν είς τό ΙΙζνελλήνιον.

— Αΐ, γυναίκα, πηγαίνομεν ;
— Πηγαίνομεν άπαντά αύτη καί έγερθεΐσα 

άπεσύρθη είς τόν κοιτώνα της όπως καταζλιθή. 
Ό δέ σύζυγος φορεσας τόν πϊλον και τό παλτό 
του καί βλέπων ταύτην έτοιμον πρός ύπνον ;

— Καλέ τί ζάμνεις, δέν θά πάμε εις τό 
Πανελλήνιον ·,

— Μπά καί έγώ ένόμιζα οτι μέ τό «πηγαί
νομεν» όπου είπες ήννόεις κατά τό σύνηθες νά 
κοιμηθώμεν.

’Ομοίως, ό σύζυγος μετά τό δεϊπνον άναγι- 
νόσκει τήν «Φύσιν» καί ένώ ή σύζυγος τόν 
έρωτφ :

— Αΐ μά όλο έτσι θά παίρνουμε τίίς βρα- 
δειαϊς μας ; στή μελέτη ;

*0 σύζυγος- Κάμε καί διαφορετικά.
Ή σύζυγος. Πηγαίνω νά κοιμηθώ.

Τήν επιούσαν άπεφάσισε καί αύτη ν’ άνα- 
γινόσκη καί λαμβάνει βιβλίον γερμανικόν.

Ό σύζυγος. Μήπως θά τό διάβασης όλο καί 
ύστερον θά κοιμηθοΰμεν ;

’Η σύζυγος Τι σ’ έμποδίζω ; οσω θέλω Οά 
διαβάσω.

Ό σύζυγος. Όχι, ίσα ίσα, θά έξέλθω απόψε 
καί διάβαζε έως βτου έπιστρέψω.

"Εν άλλο έσπέρας ή σύζυγος στενοχωρημένη 
ύπό τή; μοναξιάς.

— Είναι καί καλόν και κακόν νά μήν έχη 
κανείς παιδιά.

— Διατί κακόν, τί έπαθες ;
— "Α, αν είχαμε ένα παιδάκι δέν θά παί

ζαμε μαζύ ταυ, δέν θά τό βαστοΰσα έπάνω μου 
νά τοΰ μιλώ, νά τό χαδεύω ;

— Θά σέ λέρω/ε καί θά αταχτούσε καί σύ 
είσαι παραςενος.

— Αΐ, καί όλο μικρό θά ήτανε, θά μεγά
λωνε.

— Τότε δέν Οά σέ άκουγε, δέν θά σ’έπλη- 
σιαζε, θά έκανε τοϋ κεφαλιοΰ του.

— Τότε καί έγώ θά τό έδιωχνα.
—“Ωστε ή'θελες καί νά χης κκί να μήνέχη;.

— "Ωρα ύπνου :
ΊΙ σύζυγος. Έκτύπησε ένδεκα.
Ο σι-ζι-χος. Τό ηχούσα· τι μέ τοΰτο;
ΊΙ σύζυγος. "Εως ποτέ θά καθήμεθζ ;
Ό σύζυγος. "Εως οτου βαρεθούμε.
ΊΙ σύζυγος. Έγώ βαρέθηκα.
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Ό σύζυγος. Περίμενε ολίγο* νά βαρεθώ καί 
έγώ και πηγαίνομεν.

— Έν τή κλίνη συνομιλοΰσιν έπί μίαν ώραν 
χωρίς ό ύπνος νά έρχεται νά τούς καταλάβη, 
ίτε τέλος!

Ή σύζυγος. Λές καί τό κάνει επίτηδες καί 
δέν έρχεται.

*0 σύζυγος. Ποιος;
Ή σύζυγος. Νά, ό ύπνος.
Ό σύζυγος. Περίμενε κα'ι σέ όλίγον θά 

σουρθη.
Ή σύζυγος. Νά σου όθη σένα.
Ό σύζυγος. Σέ καλό σου, άμ τότε τί τόν 

παρακαλής νά σοϋ ρθη.
ΊΙ σύζυγος. Καλά, σώπα... νά τον μουρθε,

— fsej.WJ·

Λ Υ Σ ΕΙ Σ Π Ν Ε Γ Μ. ΣI < 11Σ Ε Ω Ν
12ου τείχους

43 Αίας — Βίας — 44. Ν. ΜΕΝ. ΣΗΜΟΣ. 
ΑρτεμιΣ, ΡΗΣΟΣ Ρ1Σ. Σ. — 45. Χηλός άεί νέαν 
όλΰν έπάγει.— 46. Έπίσχες όργάς. (— Έπί 6 χ έσω 

ρ γας.) - 47. Ώσεί νωδός= Ο συνοδός. - 48. Αϊγιν 
Α. ΓΟΛΙΑΘ. ΛίιψίΑ. ΆβραάΜ.— ΊβηρίΑ. ΆδωνιΣ

Αύται. Άθηνϊ Ν Ζχβερδινου έκ Ζακύνθου 4.— 
Χαρίδημος Σταυρϊδης έ; Όδησσοΰ 3.— Παντ. Άδι
κης έκ Μήλου 2- — Νικ, Πέπας έκ Βοστώνης I.— 
Λάμπρος Μέγας έκ Θεσαλονίκης 2 — Πηνελόπη Πάγ
καλου έκ Χίου 2. — Μαύρος Κύκνος έξ ’Αθηνών 3.— 
Άνθη Φίλωνος έκ Πιτρών 4 — Ελπίς Κωστίδη έκ 
Βόλου I.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Είς πάντα έγγραφόμενον νέον συνδρομητήν τής 

«Φύσεως» ώς χαΐ εις πάντα παλαιόν έμδάζοντα τήν 
συνδρομήν τοΰ τρέχοντος «τους παρέχεται ύπό τής 
Διευθύνσεως τής «Φύσεως» διορίαν ή ώροσκοπία του, 
δηλαδή ή άποκάλυψις τών χαρακτηριστικών ιδιοτή
των του, ήτοι τό παρελθόν του, παρόν καί μέλλον, 
έπί τή βάσει τών φυσιογνωμικών σημείων του. Πρός 
τούτο δέ δέον νά μας άποστέλλεται κα'ι ή φωτογρα
φία τοΰ ένδιαφερομένου προσώπου, πρόσφατος ει δυ
νατόν, άπό δύο έτών καί έντεΰθεν καί ιδιόχειρος ση- 
μείωσις τής ηλικίας, τοΰ επαγγέλματος καί έγγαμου 
ή ού καταστάσεώς του. Ή Διεύθυνσις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εΰρίσκεται τούτο είς τά ήμέτερα γραφεία χρυσό - 

δετόν, άντί φρ.12, έλεόθερον ταχυδ. τελών.Περιέχει 
δέ τά σπουδαιότερα ελληνικά μέρει,τοπεϊα, πρόσωπσ, 
πόλεις, έξβχσς κτλ.

Διεύθυνσις :

Φ. Πρίνιιζην, Διευθυντήν τής «Φύσεως»
‘Αθήνας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς καί οί καθυ- 
στεοούντες συνδρομής τΰς «Φύσεως» καί 
τοϋ « Πανοράματος» όπως εύαρεστούμενοτ 
άποστείλωσιν Λμΐν ταύτας πρός έξό^λη- 
σιν τής οφειλής των και διότι Λ έκοοσις 
τόσον πολνδαπάνον έργου άπαιτεϊ τακτι
κήν καταΰολήν τών συνδρομών-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ

ΕΚΘΕ1 ΙΣ
.9 όδδί Παπαρρη- 

γοΛΟύΙου 

(Έναντι Κήπου 

Ύπουρ.Οΐκονομ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

"Οίϋς Ενριπίδαν

χαί Σωκράιονί 2

ΑΘΗΝΑΙ

Καιασχευη τυπογραφικών cliches δι’ εφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα, καταλόγους κτλ. 
Photo Reportage. Ειδική φωτογραφική υπηρεσία δι’ εφημερίδας καί περιοδικά. 
Εκδόσεις Περιοδικών, βιβλίων, δελταρίων, ρεκλαμών, τιμοκαταλόγων κτλ.
Πώλησις χαΐ μίοδωσις ετοίμων καί μεταχειρισμένων cliches.
Πλάχες προβολέων διά διαλέξεις καί μαθήματα σχολείων, λυκείων, συλλόγων κτλ. 
ΙΙρομή&εια βιβλίων καί διαφόρων αντικειμένων.
Εμφανίσεις καί έκτυπώσεις φωτογραφικών πλακών.
Εΐσπραξις αποδείξεων καί λογαριασμών.
Έγγραφη συνδρομητών είς τάς εφημερίδας καί περιοδικά.
Αποστολή ταχυδρ. δεμάτων καί διαφόρων παραγγελιών εις Αίγυπτον.


