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ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Τίς τών ύπερτάτων φιλοσόφων τών τε Αρ
χαίων καί νεωτέρων λαών ή τίς τών μεγίστων 
κοινωνιολόγων, ηθικολόγων ή τών καθόλου Ιηι- 
οτημονικών έξοχοτήτων δύναται άγερώχως >· 
Λτενίση τδ Ακάνθαις εοτεφανεομένον θεών τοΰ 
‘Εσταυρωμένου πρόσωπον·,! Ποια αύτοκρατο- 
ρική Μεγαλ.ειύτης ή τίς δορυκτήτωρ κατακτη- 
τής θέλει ύπερηφάνως προσβλέψει ιό μεγαλο
πρεπές τής εσταυρωμένης Αλήθειας παράστη
μα ;! Τίς δέ βαθύς τής πανσόφου δημιουργίας 
έρευνητής καί Αληθής τής ύψίστης αυτής τελειό- 
τητος κάτοχος περιφρονητικώς θέλει άντικρύσει 
τήν μόνην προσωποποίηση· τής Επιστήμης, τήν 
‘Αλήθειαν. ίν τώ Σταυρώ;! Τίς τέλος τας 
φρένας εν έχων, τής ίδανικώς τελειότατης φι
λοσοφίας λάτρης και τον τελείου κάϊων θαυμα
στής δέν θα στρέψη ίκετεντικώς τδ βλέμμα προς 
τήν ^νσάρκωοιν τής Απαράμιλλου ηθικής, πρδς 
τήν μελίρρυτον διδασκαλίαν, προς τδν ίν τώ 
Σταυρώ ‘Ιησοΰν; Χριστός έν Στανρώ! Τής δου
λείας ή κατάλυσις, τής Ακολασίας ό Απηνής διωγ
μός, τής υποκρισίας ή Αποκάλυψις! Τής Υπερο
ψίας ή ταπείνωσις, τής ψευδούς διδασκαλίας ό 
Ακαταγώνιστος έλεγχος, τών ειδώλων ή κατάρ- 
γησις! Τής παντοδυναμίας ύ εξευτελισμός, τής 
πορφύρας τών ισχυρών ή ίξουθένωσις,τών λογ
χών καί τών λοιπών τής παντοδυναμίας δπλ.ων 
ή Αδράνεια!

Χριστός έν Σταυρώ!' Ίσότης, ‘Αγάπη, ’.1- 
λήθεια! Τής πεπτωκυίας γυναικός ή Αννψωσις, 
τών παραλελυμένων ήθών ή Ανόρθωσις, τής 
φιλανθρωπίας ή άνακήρυξις! Τών πενθούντων 
ή γλυκεία παραμυθία, τών κατατρυχομένων ή 
Αληθής παρηγοριά, τών άπηλπισμένων ή μόνη 
ελπίς! Τής υπέρτατης Αλήθειας ή ένσάρκωσις, 
τής Ακραιφνούς πίστεως τδ μοναδικόν σύμβο
λου,τής Απείρου Αγάπης τδ ιδανικόν παράδειγ
μα !

Χριστός εν Σταυρώ! α’Αγαπατε Αλλήλους! 
Ευλογείτε τους καταρι»μένους ύμμς, καλώς ποι
είτε τοΰ μιοοΰντος Υμάς! ιιΜή κρίνετε, ΐνα μή 
κριθήτε.» Ίδον τό Ανυπέρβλητον τής τελείας 
διδασκαλίας 'ύψος, πρό τοΰ όποιου πάσα Αλλη 
διδασκαλία ή προσπάθεια πρός υπέρβαση· ώ- 
χριώσα υποχωρεί. Ίδον ή γλυκύτατη διδασκα
λία, ής τά διδάγματα Αδυνατών έκαστος πιστώς 
νά έκτελέση,νομίζει,δτιπρδς υπερβολήν τείνονσι, 
ίαυτδν δικαιολογών Ακων πολλάκις, Αντίος τής 
θείας ταύτης διδασκαλίας διάκειται. Τίς, τώ 
όνιι, αισθάνεται εαυτόν ικανόν νά συγχώρηση 

καί διά τδ έλά·χιστσν παράπτωμα ούχί μόνον 
τδν εχθρόν του, Αλλά καί αυτόν τδν φιλίως αύ
τώ έχοντα; Τίς δύναται νάφθάση είς τό ύψος, 
είς δ ύ έν τφ Στανρώ Ίησοϋς έφθασε καί τις 
Ανθρώπινη διάνοια Αναγνωρίζει έν έαντή τήν 
Ανυπέρβλητον δύναμιν νά εϊπη ιιΙΙάτερ αφες 
αύτοϊς. ού γάρ οιδαοι τί ποιοΰσι; !η ΊΊ επίση
μος πολιτεία, <5 Πιλάτος, Αναγνωρίζει Αύτόν 
Αθώον καί νίπτει τάς χεϊρας Από τής πρός Αν 
τδν παρανομίας τον, ό ληστής παρρησία Ανομο- 
λογεϊ, δτι είς ούδέν Ούτος έπταιοεν, ό μαινόμε- 
νον καί φανατισθεις όχλος μόνον υβρίζει, ούδέν 
ουσιώδες κατ Αύτοΰ δυνάμενος νά εϊπη καί 
(5 Χριστός ουγχωρεϊ! ‘Εν τή ύστάτη ταύτη 
τής Αγωνίας στιγμή, έν τή τελεία έπιγνώσει τοΰ 
δ έπιτελεϊ έργου, έν τή είκόνει ταύτη τής πρός 
στιγμήν παραγνωρίσεως τοΰ εργον τον, πρό τής 
Αγνωμοσύνης, πρό τής Ακολασίας, πρό τής 
κρεπάλης, τής Αμάθειας καί τής δεισιδαιμονίας, 
ήαίμάοσονοα Ανθρώπινη καρδία καί Ανθρώπινη 
Αδυναμία ύποχωρονσι πρό τής θείας δυνάμεως, 
κρύπτονται πρό τοΰ τελούμενου μυστηρίου τής 
Αναγεννήσεως τής Ανθρωπότητας καί δ θεάν
θρωπος Χριστός συγχαίρει!

Προς τό ιδεώδες τοΰτο δίδαγμα, πρός τόν 
ίν τώ Σταυρώ Ίησοΰν. Αρθώμεν διά τής φαν
τασίας καί τήν αΐγλην τοΰ θείου Αύτοΰ μεγα
λείου προ ημών Απεικονίζοντες, Αποδώσωμεν 
Αύτώ τήν Αληθή λατρείαν, τόν πραγματικόν 
σεβασμόν, τήν Ακραιφνή Αγάπην. Τό μοναδικόν 
έν τώ κόσμφ παράδειγμα τής Ανυψώσεως είς 
τοσοΰτον δόξης σημεϊον διά μόνης τής ταπεινό 
τητος, τής γλυκύτητος. τής δυνάμεως τής Αλή
θειας, έστω ήμϊν ‘τό ισχυρότατοι· έρεισμα τής 
πρδς Αύτόν λατρείας. Τό Ακάνθαις εοτεφανωμέ ■ 
νον Αύτοΰ πρόσωπον έστω ήμϊν ό τηλαυγής 
έκεΐνος φάρος πρός δν μετά πεποιθήσεως πάν
τοτε Αποβλέψωμεν. Είνε ό στέφανος τής δόξης, 
εϊνε τό στέμμα τής ισχύος, τής ‘Αγάπης καί τής 
’Αλήθειας, εϊνε (5 κότυνος τής Αθανάτου νίκης 
τοΰ πνεύματος. Πρός Αυτόν μετά πεποιθήσεως 
Λτενίοωμεν καί Απ’ Αύτοΰ τήν καρτερίαν, τήν 
υπομονήν, τάς Αγαθός πράξεις άντλήσωμεν, 
τό θειον Αύτοΰ μεγαλεΐον δοξάζοντες, δτι Χρι
στό; έν Σταυρώ.

©ραιίΰβονΧος S- Βληόίοης·
Διδίζ.τωρ τών Φυσικών ’Επιστημών.

Ό Αμερικανός αστρονόμος ΙΙέρσιβαλ Λό
ουελ κατόρθωσε νά λάβη τελειότατα; φωτο
γραφίας τοϋ "Αρεως. Ή δέ «Illustration» 
γράφει σχετικώς :

Νά κατοικήται άρά γε ό πλανήτης "Αρης 
άπο ανθρώπους λογικούς έστω καί διαφορετικούς;

Μεταξύ τών σοφών, οϊτινες είνε πεπεισμένοι 
ότι ή ζωή ύφίσταται έπί του μεγάλου πλα
νήτου συγκαταλέγεται καί ό Αμερικανός ΙΙέρ- 
σιβαλ Λόουελ. Ήλθεν εις Παρισιού; άκριβώς 
διά νά έκθεση είς τήν ’Αστρονομικήν Εταιρείαν 
τής Γαλλίας, τά σημεία έπί τών οποίων στη
ρίζεται ή πεποίθησίς του.

Ό καθηγητής Λόουελ κατωρθωσεν ήδη νά 
πείση τούς συμπολίτας του διά τήν ΰπκρξιν λο
γικών όντων έπί τοΰ “Αρεως, τούς οποίους πζ- 
ριστα ώς έξαντλουμένους διαρκώς είς άπέλπιδα 
αγώνα κατά τών φυσικών δυνάμεων τής σφαί
ρας, ή όποία φθίνει όλονέν. Καί νομίζει, οτι τό 
καθήκον του δέν έξετελέσθη έτι, έάν δέν κατορ- 
Οώση νά έλκύση πρός τήν πεποίθησίν του όλους 
τούς ανθρώπους τούς κατοικοϋντας τήν γήν. 
Πρός τόν σκοπόν τούτον έπεσκέφθη τούς [Ια · 
ρισίους τό κέντοον πάσης έπιστημονικής άνακα- 
λύψεως, πρός τόν σκοπόν τούτον θά έπισκεφθή 
καί τό Λονδϊνον. Μετά τοΰτο Οά έπιστρέψη είς 
τό Άστεροσκοπεΐον τοϋ Φλάγσταφ διά νά πα
ρακολούθηση τήν πορείαν τοΰ κομήτου Χάλλεϋ 
πλησιάζοντας όλονέν τήν γήν μας. Δέν ύφίστζ- 
ται καταλληλότερο? σημεϊον διά τάς ούρανίας 
παρατηρήσεις, διότι τό Φλάγσταφ εύρίσκεται 
εΐς ύψος 2,200 μέτρων είς τήν Άραζώναν χώ
ραν, περίφημον διά τήν διαύγειαν τής άτμο - 
σφαίρας της καί έχει έν άπό τά θαυμασιώτερα 
τηλεσκόπια τοΰ κόσμου.

Ό καθηγητής Λόουελ εινε περίεργος πρόσω - 
πικότης. Συνενώνει είς τόν εαυτόν του τήν ή- 
εευ.ίαν τοΰ σοφού καί τόν ενθουσιασμόν τοΰ ερη
μίτου. “Οταν συνδιαλέγεται τις μετ’ αύτοΰ, 
αισθάνεται τήν φοβέραν έπιβλητικότητά του, 

-ή δέ ρητορική του καί τά συμπεράσματά του 
πείθουσι πάντα ακροατήν του.

Έκεϊ.ο τό όποϊον έκαμε τήν μεγαλειτέραν 
έντύπωσιν είς τόν κόσμον δέν είνε γενικωτέοα 
τις μελέτη διά τάς περίφημους διώρυγας τοΰ 
"Αρεως, άλλ’ ή άνακάλυψις νέων διωρύγων, έμ- 
φζνισθεισών είς τήν έπιφάνειαν τοΰ πλανήτου, 
διάρκειαν έπί έξ έβδομάδων, αίτινες κατά τόν 
’Αμερικανόν σοφόν άποδεικνύουν τήν ύπζρξιν λο
γικής δράσεως έπί τοΰ πλανήτου. Αί διώρυγες 
αύται παρετηρήθησαν καί προηγουμένως ύπ’ 
άλλων, άλλ’ ή σημερινή φωτογράφησίς των 
άποδεικνύει σταθερώς,οτι είνε ψεδής ή πζλαιά 
θεωρία, ότι πρόκειται περί οπτικής απάτης.

’Εκείνο όπερ εϊνε περισσότερον εκπληκτικόν, 
είνε ότι αί διώρυγες δέν ύφίσταντο κατά τόν 
Αύγουστον τοϋ παρελθόντος έτους, ένεφανίσθη- 
σζν δέ μόνον κατά τόν Σεπτέμβριον. Έχρειά- 
σθησαν παρατηρήσεις ένός καί ήμίσεως μηνός 
διά νά φωτογραφηθοϋν μέ πάσαν λεπτομέ
ρειαν των.

Αί μεγάλα·, διώρυγες έχουν πλάτος 20 χιλιο
μέτρων έως 1(500, διευθύνονται δέ ολαι έκ τοΰ 
κόλπου τοΰ όνομασθέντος «Μεγάλη σύρτης», είς 
αληθή οασιν έν μέσω τών άπεράντων γαιών.

Ή έμφάνησίς των, αί θέσις των, ή γεωμε
τρική κατασκευή των, κατά τήν θεωρίαν τοΰ 
καθηγητοΰ Λόουελ, άποδεικνύουν, οτι αί διώ
ρυγες αποτελούν σύστημα ολοκλήρου ύδραυλι- 
κοΰ δικτύου, μεθ’ ου συνδέονται διάφοροι λί ■ 
μναι κζϊ ποτάμια, τά όποια όμως είνε αρκετά 
στενά καί δέν διακρίνονται καθαρώς.

Αί μάζα·, αύται πάντοτε έθεωρήθησαν ώς 
θάλασσαι άτόπως όμως, διότι καθ' ολα τά φαι
νόμενα δέν ύπάρχουν ού'τε λίμναι, οΰτε θάλασ- 
σαι έπί τοΰ “Αρεως.

Φαίνεται μάλιστα, οτι οί κάτοικοι τοΰ “Α
ρεως υποφέρουν πολύ άπό τήν έλλειψιν ϋδατος, 
διότι τό μόνον ύδωρ, τό όποϊον υπάρχει,προέρ
χεται άπό τούς πολικούς πάγου; καί τάςχιόνας.

Δέν είνε λοιπόν άπίθζνον νά ύφίσταται ολό
κληρον δίκτυον έργων διά τοΰ οποίου τά ΰδατα 
τών πόλεων νά χρησιμεύουν είς τήν καλλιτέραν 
άρδευσιν τών εκτεταμένων πεδιάδων καί φυ
τειών.

’Αλλά κατά τόν ’Αμερικανόν αστρονόμον δέν 
πρέπει νά ύποθέση τις, οτι τά δίκτυα αύτά 
τών διωρύγων διετρυπήθησαν κατά τό σύστημα 
τοΰ Παναμά ή τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ, τή Βοή
θεια. τεραστίων μηχανημάτων, τούναντίον φαί
νεται ότι εϊνε αποτέλεσμα έργασίας ολοκλήρων 
αιώνων.

Άλλ’ όταν αί διώρυγες είνε εντελώς ζηραί 
καί τό ΰδωρ ελλείπει άπό αύτάς τότε είνε καί 
άφανεϊς, κατά τήν τήξιν όμως τών πάγων καί 
τήν είς τάς διώρυγας είσχώρησιν τών ΰδάτων 
αύται καθίστανται όρατώταται. Καί δι' αύ
τόν τόν λόγον, όσον περισσότερον καθίστανται 
όραταί αί γρζμμαί, αί άποτελοϋσαι τάς πραγ
ματικής διώρυγας, τόσον περισσότερον εξαλεί
φονται οί πάγωνες οί κζλύπτοντες τούς πάγου; 
τών πόλων.

“Οτι τό ΰδωρ είνε άνεπαρκέστατον είς τόν 
Άρην, εινε ύπόθεσις μή δεχόμενη άμφισβήτη- 
σιν. Ό δόκτωρ Σλάίφερ, είς τών συνεργατών 
τοΰ Περσιφζλ Λόουελ, κατωρθωσε νά άποτυ- 
πώση έπί φωτογραφικών πλακών τούς πυκνω
μένους άτμούς τής άτμοσφαίρας τοΰ "Αρεως,
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την αναλογίαν τών όποιων ύπολογίσας ό καθη
γητής τής Βέρυ εύρε πολύ μικροτεραν άπό τήν 
γηΐνην.

Ί1 ατμόσφαιρα πέριξ τοΰ Άρεω; είνε εντε
λώς αραιωμένη καί δέν είνε δυνατόν νά ύποτεθή 
ότι μέ αύτήν δύνανται νά ζώσιν άνθρωποι, του- 
τέστιν όντα όμοια μέ ημάς.

Ή πυκνότης της ύπολογίζεται εί; τό 1)7 
τής γήινης πυκνότητος. Έν τούτοις κατά τόν 
'Αμερικανόν αστρονόμον, ή ζωή εκεί επάνω 
εινε πολύ διάφορος τής '.δικής μας. Τά λογικά 
όντα τά ζώντα έκεΐ θά έχουν άναμφιβόλως με- 
γαλειτέραν πνευματικήν ανάπτυξιν καί αναστή
ματα πολύ υψηλότερα. Π.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ TQN H0AQH

Άπότινων ήδη έτών παρατηρεΐται μέγιστος 
ζήλος άπό μέρους τών διαφόρων εξερευνητών 
πρός άνακάλυψιν τών δύο πόλεων τής γής. 
Τολμηροί έξερευνηταί πάσης έθνικότητος θεω- 
ροΰντες κάποτε τάς έκδρομάς των και ώς ζή
τημα εθνικής φιλοτιμίας έκστρατεύουσιν έφοδια- 
σμένοι διά πάντων τών δυνατών μέσων, δι’ 
ών ύπολογίζουσιν,οτι θά δυνηθώσι νά παραβιά- 
σωσι τό μυστήριον τών ύπερβορείων χωρών. 
Τών χωρών εκείνων, όπου ό χιονοστρόβιλος με
ταλλάσσει άνά πάσαν στιγμήν τήν όψιν τής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους καί δπου ό ήλιος περι
στρέφεται περί τον ορίζοντα χωρίς νά δύν) έπί 
έξ ολοκλήρους μήνας !

"Οπως καί αν έχη όμως τό πράγμα, μέχρι 
τοΰδε προετιμήθη ό βόρειος πόλος καί ή έξήγη- 
σις τής προτιμήσεως ταύτης εινε εύκολος. Διότι 
ό μέν βόρειος πόλος άποτελεϊται κυρίως έξ ώ- 
κεανοΰ, έπί τοΰ όποιου έπιπλέουσι τεοάστια 
τεμάχιά πάγου, ένώ ό νότιος εΰρίσκεται έπί 
μεγάλης ηπείρου έκ στερεάς γής, καλυπτομένης 
διηνεκώς ύπό χιόνων καί πάγων, πράγμα τό ό
ποιον καθιστά τήν έπ’ αύτής πορείαν δυσχερε - 
στάτην καί απαιτεί δαπανηρότατα μέσα συγ
κοινωνίας. ΊΙ γεωλογική αΰτη διαφορά τών δύο 
πόλων εξηγείται κζτά τόν έξής τρόπον : Δεδο
μένου, οτι ό φλοιό; τή; γή; εινε στερεός, ή επι
φάνεια τή; γής οφείλει νά διζτηοή περίπου 
την αύτην έ’κτασιν, άλλ’ έφ* δσον ή ψύξις τοΰ 
φλοιού προχωρεί, δύο τινά φυσικά φαινόμενα 
προκύπτουσιν έξ αύτής. ΙΙρώτον ή γή διατηρεί 
τήν έκτασιν τής έπιφανείας της, ένω έλαττοΰ- 
ται ό έσωτερικός αύτή; όγκος.

Τοιουτοτρόπως ό φλοιός ούτος λαμβάνει βαθ
μηδόν τό σχήμα πυραμίδα; σφαιρική; τετρα- 
πλεύρου, ένω τά ΰδατα, ώ; έχοντα τό αύτό 
κέντρον βάρους, διατηρούνται έν σφαιρική έπι- 

φκνείγ.. ΙΙρός τάς τεσσαρας λοιπόν γωνίας τής 
οηθείσης πυοζμίδος αντιστοι/οΰσιν αί ήπειροι, 
Εύ ρώπη,—Αφρική, Άσία—Ωκεανία—’Αμε
ρική καί ή 'Ανταρκτική ήπειρος· βάσις δέ τής 
πυραμίδο; δύναται νά θεωρηθή ό Βόρειο; Πα
γωμένος Ωκεανό;. 'Αλλά πλήν τή; γεωλογι
κή; διαφορά; τών δύο πόλων, ό Νότιος Πόλος 
παρουσιάζει είς τόν εξερευνητήν καί νέον τό 
ένδιαφέρον. Διότι ό τολμηρός Άγγλος έξερευ- 
νητής Σάκλετον, ό έπανελθών εί; τήν Ευρώπην 
κατά Νοέμβριον τοΰ παρελθόντος έτους, κατό
πιν ενδελεχών ερευνών, άνεκοίνωσεν είς τόν έ- 
πιστημονικόν κόσμον περιεργότατα όντως πράγ
ματα.

Έν πρώτοι; ανεκάλυψε τό υψηλότατον ήφαί- 
στειον Έρεβος, ύψους 4068 μέτρων, έπ’ αύτοΰ 
δέ καί ύπό στρώμα πάγων πλάτους 60 χιλιο
μέτρων, άνεΰρε στρώματα γαιάνθρακας καί κορ
μούς δένδρων, είς δέ τά περίχωρα τοΰ ακρω
τηρίου Ροΰδς άνεΰρε λείψανα μικροσκοπικής 
ζωής μικρότατων δηλαδή ζωαρίων, τά όποια 
άντεχουσιν είς θερμοκρασίαν μέχρι 40 βαθμών 
ύπό τό μηδέν. Τινά τούτων μετηνέχθησαν είς 
Λονδίνον, ζώντα είσέτι, άφοΰ διήλθον διά τής 
διακεκαυμένης ζώνης καί έξετέθησαν ώ; θερ
μοκρασίαν 81 βαθμών ύπό τό μηδέν.

Ή άνακάλυψις αύτη, ιδίως δέ ή άνακάλυψις 
ιχνών φυσικής ζωής άποδεικνύει, ότι είς άπομε- 
μακρυσμένην τινά έποχήν, τή; ηλικίας τής 
γηίνης σφαίρας, το κλίμα τοΰ πόλου ήτον εύ- 
κρατον καί ή νΰν άνταρκτική ήπειρος έκαλύπτετο 
ύπο πλουσιωτατη; χλωρίόος.

Ταΰτα πάντα, συνδυαζόμενα πρός τάς ανά
λογους ανακαλύψεις έν Σβηρία, απολιθωμάτων 
Μαμμούθ μεγαθηρίων,έχόντων τΰπον όμοιον πρός 
απολιθώματα ζώων εύρεθέντων έν Αύστοαλΐα 
καί Ρουμανία καί Τασμανία άποδεικνύουσιν, οτι 
άλλοτε ό καταμερισμός τών ζωνών τής θερμότη- 
τος έπί τή; γηίνη; έπιφανείας ήτον άλλοΐος ή 
νΰν.

Έκ τούτων έπονται τρία τινά ή οτι ό άξων 
τής γής ήλλαξεν ή οτι ήλαττώθη ή κλίσις αύ
τοΰ ώς πρός τήν τροχιάν τής γής, ή δτι ήλ
λαξεν ή τροχιά αύτή αΰτη τή; γής.

Έν τούτοι; έκ τούτων άποδεικνύεται, ότι ή 
γή μα; εχει ζωήν πολύ μεγαλειτέραν ή οσον 
ήδη ύποτίθεται καί Οτι ή περαιτέρω άνακάλυψις 
τών βορείων χωρών πολλά άλλα σκοτεινά ση
μεία τή; γεωλογία; καί κοσμογονίας θά δια- 
λευκάννι.

II.

4vt»

Ο ΙΙύΟων |*ετά τήν κατϊποσιν τοϋ αγριόχοιρου χναπαύϊτχι επί τής Χαμού.

ΓΕΥΜΑ ΓΊΥΘΩΝΟΣ

"Οπου ή φύσις έξεκέιωσε μετά περισσής 
πληθύος τά ά£αγαπητότατα έργα τη?. εί? 
τάς τροπικός χώρα, όπου ή μεγαλοπρέπεια τών 
ανθών καί ή ευωδία. τά ίπο καρπών βεβαρυμενα 
δένδρα καί τάλάμποιτα ποικιλόχρωμα πτηνά 
καθιστώσι την χώραν όμοίαν πρός μέ-γαν κή
πον, άκριβώς εκεί εί,ρίσκονται έπίσης καί τά 
επικίνδυνα δημιουργήματα, τα μεγάλα δηλουόιι 
άρπακτικά ζώα ’Ιδού δέ πώς περιγράφει ή περί- 
ηγήτρια Ενα Marie. Sto$< h σκηνήν τινα γεύαα 
τος ένός πύθωνας εν τή νήσω Ίά(3α.

α Βαδίζομε»'διά μέσουτής μεγαλοπρέπειας ένός 
δάσους τής Ιάβας,οπού ύφηλιί έξεχουσι τά εύ 
μήκη φοιυικοειδή καί έκτείνουσι τα καταπρασινα 
φύλλα των έυ αφθονία δε θάλλουσιν έ'ρποντα τά 
φυτά καί έκτείνουται πρός πάσας τάς διευθύν 
σεις, ένώ έπί τών ύδάτωυ αύξάιουσιν οι ύπερό- 
φηλοι άλληλοσυνωθούμενοι κορμοί τοΰ ίνδοκα- 
λάμου Τό φώς, όπερ υπεισέρχεται έν εί'δει χρυ
σοπράσινων σπινθήρων διά μέσου των περιπλο
κών τών ακινήτων σχεδόν φυλλωμάτων και ή 
ευωδία. ή άναβαίι ονσα έκ τών πολυχρώμων αν- 
θέοιν, συγχίζουσι τόν νουν τοΰ περιπατητοΰ ούτως 
ώστε ούτος νομίζει οτι οδεύει έν όνειρώδει τόπω. 
ύΐρισμένως δέ, θά ήδύνατο τις υά υπόθεση, ώς 

ονείρου τήνπραγματικότητα. άν μή διωλίσθαινε 
πηδών άπό κλάδου είς κλάδου πίθηκός τις. έάν 
δέν ε'ίρχετο έκ τοΰ βάθους τοΰ δάσους ή φωνή 
ζώου τίνος, έιίν δεν ήκούετο ό κρότος θραυομένωυ 
ξύλων, έάν δέυ άνεφαίιετο τέλος διά μέσου τώι· 
δένδρων τοΰ δάσους αγριόχοιρος τις ή έλαφος.

ΙΙολύτιμοι λίθιι φαίνονται είς αύτόν ότι είναι 
οι ποικιλόχρωμοι λάμποντες κάνθαροι, οΐτινες 

οπεύδουσιν εις μαλακήν παραπλήσιου χλόην,αί 
χρυσαλλίδες άμιλλώιυται εις τήυ μεγαλοπρέ
πειαν μέ τά άνθη καί τέλος τά λαμπρόχρωα 
πτηνά φαίνονται ώς νά είναι άνθη γιγαυτιαία, 
προσφάτως λαβόιτα ζωήν.

Ελαφρότατος άνεμος έπιφαύει τό πρόσωπον 
ήμών έκ τών έμπροσθεν έκεΐ παρά τά δένδρα 
τοΰ ελαστικού κόμεως τό σύδενδρον μέρος καθί
σταται φωτεινότερου' εΰρισκόμεθα πλησίον έπι
φανείας ΰδατος.Ιδού μία έλκυστική θέσις. 1 πο 
τήν σκιάν, μέ τό βλέμμα υπέρ τήν έκ τοΰ φω
τός τοΰ ήλιου χρυσίζουσαν και ύπο υφηλων κορ
μών βαμβοΰ πλαισιουμέυην επιφάνειαν τοΰ ΰδα
τος, καθήμεθα έπί τοΰ έδάφους. Επιθυμοΰμεν 
νά άπολαύσωμεν όλην τήν ωραιότητα έυ απο- 
λύτω ήσυχία- Άλλ’ έκεϊ που. θραυονται κλάδοι 
δένδρων οϊ πυκνοί πράσινοι θάμνοι μιας λόχμης 
παραμερίζονται κα'ι εξέρχεται έξω είς τήν ελευ
θέρου χώραν τοΰ δ ίσους μία νεαρά δορκάς. Κατά 
τήν αύτήν στιγμήν όμως ολισθαίνει τι ύπερ τας 
κεφαλάς μας. Ατενίζομε»’ πρός τά άνω καί 
παρατηρούμε! υπέρ ήμάς — ω φρίκη.1!—το παρ
δαλόν, είς τούς κλάδους τοΰ δένδρου περιτετυ- 
λιγμένον σώμα πελωρίου έρπετοΰ.

Είς πύθιον! Ί’όβος μάς καταλαμβάνει καί 
αστραπηδόν επέρχονται εις τον νουν ήμών πά- 
σαι α! τρομεραί ίστορίαι, αστι,νας εχουσιν ήμίν 
διηγηθή περί τοΰ έρπετοΰ τούτου, λρα γε θά 
όρμήση τούτο μετά τινας στιγμάς εναντίον μας; 
— Άλλά νΰν παρατηροΰμεν μετ’ αληθούς ανα
κουφίσεις, οτι ουδόλως ή προσοχή τοΰ ερπετού 
στρέφεται πρός ημάς. 11 δορκάς είι>αι ή έπι- 
σπώσα τήν προσοχήν αύτοΰ και ταύτην ώς λείαν 
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έχει' έκλέξει. 11 κεφαλή του ανορθοΰται, οι μι
κροί οφθαλμοί φαίνονται ως να εύρυυωνται ολί
γον κατ’ ολίγον, ή οξεία γλώσσα εξέρχεται λαί
μαργος προς τά έξω.έκ τοΰ στόματος στρέφεται 
ότέ μέν πρός τήν μίαν ότέ δέ πρός τήν άλλην 
πλευράν και εισέρχεται ανθις έντός τοΰ στόμα
τος. Νΰν κινείται και ή ούρα διά σιγανής κινή- 
σεως, ώς μεγάλης τιι-ός άρπακτικής γαλής.όταν 
αύτη τήν λείαν της καραδοκή. Αίφνης κινείται 
τό γιγάυτιον έρπετόυ. ολισθαίνει εύκάμπτως έκ 
τοΰ κορμοΰ τοϋ δένδρου πρός τά κάτω—υποχω
ρούμε» άμέσως πρόςτό πλευράν, άλλ’ Άνευ τοΰ 
ελάχιστου θορύβου — και στρέφεται ήδη μετά 
ισχυρότατων κινήσεων έπι τοΰ έδάφους, ακριβώς 
πρός τήυ δορκαδα.

Άλλ’ είναι Άξιου παρατηρήσεων ότι το απει
λούμενου ύπο τοΰ έρπετοΰ τούτου ζώον φαίνεται 
ώς νά μή γνωρίζρ τόν κίνδυνον, όστις έρπω» 
πλησιάζει αύτό. Ιίροσβλέπει ήσυχου τό έρπετόυ, 
όπερ ήδη είναι πλησιέστατα καί ήδη κάμνει μι
κρόν βήμα πρός τά πλάγια, άλλά δέν φεύγει 
άκόμη Νΰν όμως—ράπτεται και αύτοΰ ή κε
φαλή, τό χασματώδες στόμα, ανοίγεται αίμοβό 
ρον καί πριν έτι έννοήσωμεν πώς συμβαίνει, 
άσπαίρει τό άτυχες ζώον πλέον εις τήν πνι- 
κτικτήυ περιτύλιξα' τοΰ σώματος τοϋ ερπετού. 
Καϊ είς τήν περπύλιξιν ταύτην, τήν οποίαν το 
σώμα τοΰ γιγαυτιαίου όφεως μετά μεγάλης μυϊ
κής δυνάμεώς έξασκεί καί ήτις αποτελεί τήν έδραν 
τής δυνάμεώς καί τό όπλου τοΰ τρομερού ζώου, 
διότι δηλητηριώδεις όδόυτας δέν έχει, οφείλει υ’ 
άποθάνη. Γνωρίζει ακριβώς έκαστος πύθων.πότε 
το θΰμά του έπαυσε νά άναπνέρ καί τότε μόνου 
λύει τήν ίσχυράν περίσφιγξιυ ινα τήν λείαν του, 
ώς αΰτη εύρίσκεται, μετά τοΰ δέρματος καί τών 
τριχών ή καί τοΰ πτερώματος καταπίρ.

\\αρέστημευ ούτω θεαταί τής αιφνίδιας έπι- 
θέσεως τοΰ έρπετοΰ τούτου, ώς αΰτη συμβαίνει, 
ιδίως δέ τάς νυκτερινός ώρας. Διότι οί γιγαν
τώνεις ούτοι όφεις έξέρχουται πρός λείαν, όταν 
βαθύ σκότος επικράτηση' ευνοείται όμως ότι 
δέν αφίνουσι καί τήυ περίστασιυ, άν παρουσία- 
σθή αΰτοίς, νά συλλάβωσι ζώου τι καί τήν ημέ
ραν.ΆλΑ,’ώος έπί τό πολύ τι'ις ώρας τοΰ πολλοΰ 
φωτός διέρχονται έν φωλεία καί νάρκη. Έξα- 
πλοΰνται καί ηλιάζονται μετ’ εΰχαριστήσεως, 
έπί ιών δένδρων έπίσης ευρίσκει τις αύτούς ως 
καί εις βράχους, καθώς έπίσης και είς τό ΰδωρ 
είδη τινά τούτων, όσα ζώσιν είς τόπους ελώδεις 
ή μέ αφθρνα ΰδατα, πηγάς καί ρυάκια.

Tri πελώρια ταΰτα ζώα άνήκουσιυ είς διά
φορους οίκογειείας ερπετών' δέν δυνάμεθα νά 
άσχοληθώμευ ήδη είς όλας ταύτας.Γένος τι τώυ 
ερπετών τούτων καλείται ΙΙύ#ων, καί έκ τοΰ 
γένους τούτου συναντά τις είς τας ’Ινδίας, ως 
καί έπί τών νοτίων ασιατικών νήσων δύο αντι
προσώπους: τόν τιγριοειδή πύθωνα, καί τόν στε
νόν συγγενή αύτοΰ δικτυωτόν πύθωνα, άμφοτέ- 

ρους έξ ίσου φόβον έμπνέοντες είς τούς κατοί
κους τών χωρών έκείνων-Έ 1η είκών μας παρι- 
στά τιγριοειδή πύθωνα, κάτοικον τής 'ίάβας, 
ζώον 5 μέτρων μήκος, οπερ κατέπιεν αγριόχοι
ρον. Βαρύ κείται το αίμοβόρον ζώον έπί τής 
Άμμου, 'ίνα μετά τό πλούσιου γεΰμά του άυα- 
παυθή. Αιακρίνομευ σαφώς τήν το χρώμα τοΰ 
κρέατος έχουσαν. ολίγον δέ πρός τόν φαιόικλί- 
νοι σαν κεφαλήν του, τό έλαιόχρουν πρός τό 
μελαψόν μέτωπό» του, μετά φαιάς γραμμής έπί 
τοΰ οπισθίου μέρους τής κεφαλής. Τό σώμα, 
αύτοΰ έχει Ανοικτόν μελαψόν χρώμα καί είναι 
λείου, λεπιδωτόν μετά έρυθροφαίων μελανών 
κατά τά ακρα κηλίδων Πολλάς ημέρας θά 
έχρειάζετο ό πόθων διά νά χωυεύσρ του Αγριό
χοιρου. έάν δέν τόν έφόνευον οί ιθαγενείς κυνη
γοί' βολή έκ σκαγίων έπί τής κεφαλής έπήρ- 
κεσεν, όπως τό ισχυρότατου τοΰτο δημιούγημα 
έξολοθρεύση. Εις τήν 2αν εικόνα φαίνεται με 
ανοιγμένη» τήυ κοιλίαν του καί έντός αύτής τό 
δυστυχές ζώου, οπερ δέι· ζυγίζει ολιγώτερον τώυ 
96 λίτρων.’ Αλλ’ ευ ζώον τοιούτου μεγέθους εινε 
διά τό έρπετόυ τό μεγαλείτερον θήραμα, όπερ 
υπερνικά. ’Εάν εις Αφηγήσεις ταξειδίων άναφέ- 
ρηται, ότι ό όφις καταβροχθίζει βοΰς, βουβά
λους καί ίππους, τοΰτο είναι χονδροειδής υπερ
βολή. ’Αληθές μέν είναι, ότι τό έρπετόυ τοΰτο 
φονεύει έλάφους, άς μάλιστα καταπίνει, άλλά 
πρέπει νά ληφθή ύπ’ οψιυ, ότι εις έκείνους τούς 
τόπους ύπάρχουσι μικρά, είδη έλάφων, τά όποια 
δέν δύνανται νά συγκριθώσι πρός τήυ ήμετέραν 
μεγαλοπρεπή έλαφον.

Υπερβολικά έπίσης όσα περί τής έπικινδυ- 
νότητός του πρός τούς ανθρώπους λέγονται' 
πολλάκις άπεδείχθη διά τών νεωτέρων καί εμ
βριθών μελετών, ότι τό έρπετόυ τοΰτο τούναυ- 
τίον τούς ανθρώπους αποφεύγει, έκτος άν έρε- 
θισθή ύπ’ αύτών καί άναγκασθή τότε νά άμυν- 
θή. Έν τούτοις φονεύει είς τοιαύτην περίπτωσιν 
καί άνθρωπον διά τής τρομερός περιτυλίξεώς 
του, αδυνατεί όμως νά κσταπνίξη ηλικιωμένου 
Άνδρα. Δεν έχομεν δ’ έπίσης αξιόπιστου τινα 
άφήγησιυ περί τοΰ τράτου τούτου, ένώ έξ άλλου 
από αυθεντικής πηγής πιστοποιείται, ότι κατέ- 
πιε γυναίκας και παιδία, ’Εννοείται όμως πάν
τοτε ότι αί περιστάσεις αύται είναι σπανιώτα- 
ται. Ενδιαφέρον είναι πρός τούτοις, δτι τούς 
πύθωνας, οΐτινες έν ταΐς Ίνδίαις καί Μαλαικαϊς 
ρήσοις ώς τρομερόν φάντασμα θεωρούνται, δια- 
τηροΰσιν εύμευώς οί Κινέζοι τόσου είς τάς οι
κίας όσον καϊ εις τά πλοία, διότι καταγίνονται 
έκεϊ εις την νυκτερινήν σύλληψιν τών μεγάλων 
ποντίκων.

Πρός τούτοις ιίς μι ημονευθή ή αξιοπαρατή
ρητος περίστασις. ότι οί πύθωνες, οΐτινες είναι 
ζώα ωοτόκα, έκκολάπτουσι τά ώά τών κανόνι- 
κώς. ΊΙ φροντίς τής μητρός παρά τοϊς έρπετοίς 
τούτοις διά τά μικρά ώά των είναι εις άκρον 

σπανία. Έάν ιόσαύ- 
τως τά έκκολαπτόμενα 
μικρά έρπετά άπολαμ- 
βανουσι τής ιδίας πε- 
ριποιήσεοις, τοΰτο δέν 
ήδυνήθησαν δυστυχώς 
είσέτι νά βεβαιώσω 
σιν αί παρατηρήσεις.

Βλέπου,ευ έπί τής 
είκόυος μας τόν αγρι
όχοιρον ατεμάχιστου 
καί ολόκληρου έντός 
τοΰ στομάχου τοΰ έρ
πετοΰ, καί τοΰτο μάς 
προκαλεί τήυ έρώτη - 
σιν, άν τά ταΰτα ζώα 
καταπίυουσι πάντοτε 
ολόκληρου τήυ λείαυ 
τω». Γνωρίζομε», οτι 
τά έρπετά εχουσι» ό- 
δόντας καί ότι ούτοι 
παρέχουσιυ έπίσης υ
πηρεσίας, ώς άκόμη 
θά εΐπωμευ,πρός βρώ 
σιν τής λείας, αλλιι 
δέν χρησιμεύουσιν ού 
δόλως πρός μάσση 
σιν. Ά ς λ άβωμευ μίαν 
ιδέαν περί τώνόργάνων 
τής καταπόσεως τών 
ερπετών τούτων και 
συνάμα περί τοΰ τρό
που καθ’όν ή λεία άποπνίγεται. Αΰτη είναι κατα 
το πλείστος νεκρά, όταν πρόκειται νά κατα- 
βροχθισθή' μόνον μικρά τινα ζώα, ως βατρά
χους καί ιχθύς, τό έρπετόυ καταπίνει ζέοντα. 
1 Ιόντα τά μεγαλείτερα ζώ>α φονεύονται κατά 
πρώτον καί είτα καταπίνονται. Φυσικώς τοΰτο 
δέν είναι άπλοΰν τι πράγμα, τούλάχιστον όταν 
πρόκειται περί μεγάλων ζώων. Πρό πάντων δέ 
καθίσταται πλέον δύσκολου, έπειδή κατά τό 
πλείστου τά ζώα δ.» είναι έντελώς λεία, αλλά 
φέρουσιυ ή τρίχας ή πτέρωμα- Τότε βοηθοΰσιν 
οί πολλοί αδένες έν τώ στόματι τοΰ έρπετοΰ, 
οΐτινες άφθόυως έκκρίυουσι σίαλον, δΓ ού ή 
τραχεία έξωτερική έπιφάνεια τοΰ βλωμού καθί 
σταται γλοιώδης. Νΰν δέ εχουσι καί οΐ οδόυτες 
νά πραξωσι τό έργου τιον Εμπλέκονται εϊς τήυ 
λείαν, έν ώ τό έρπετόυ προωθεί το έυ ήμισυ τής 
σιαγόνος καί έμπλέκουται έκ νέου, όποτε προο>- 
θείται ή Άλλη πλευρά τής σιαγόνας περισσοτε 
ρον καί οι οδόυτες της βυθίζονται έκ νέου. Οϋτω 
προβαίνει περαιτέρω καί εισέρχεται τό θήραμα 
τοιουτοτρόπως είς τόν φάρυγγα ■ Τό μέγεθος δέ 
τής λείας είναι τό μάλλον Άξιου έμπόδιον. Ας 
συγκρίνωμεν ήδη τήυ περίμετρον τοΰ αγριόχοιρου 
πρός τήυ τής κεφαλής τοΰ έρπετοΰ. Μόλις Ιυ- 
ι-οεί τις, πώς τό μέγα τοΰτο ζώου ύπο τοΰ τόσον 

Άνοιγήσης τότε της χοιλίχ; τοΰ Πύθωνες, εύρέθη ό χιτχ- 

ποθεϊς αγριόχοιρος ίίλως χχέραιος.

στενότερου οφεως κα- 
τεπόθη. 'Γην αύτήν ό
μως έκπληξιν διά τήυ 
δυσαναλογίαυ εύρίσκο
μεν έπίσης εις άλλα 
έρπετά μεταξύ τούτων 
καί τώυ ύπ αύτών κα ■ 
ταβροχθιζομένωυ θη ■ 
ραμάτωυ. II έξήγη- 
σις διά τό δυνατόν τής 
καταπόσεως έγκειται 
εις την μεγάλην ελα
στικότητα τώυ συνδέ
σμων τών σιαγόνων. 
Έν ώ δύναται τό κρα
νίου πολύ εύρέως πρός 
τά άνω νά άνοιχθή, ή 
κάτω σιαγών έπίσης 
δύναται ν’ άνοιξη προς 
τά κάτω.

Άμφότεραι αϊ σι
αγόνες δέν είναι στε- 
ρεώςσυνδεδεμέυαι πρός 
άλλί/λας, άλλά δΓ έ- 
λαστικώυ δεσμών, ού
τως ώστε τό ανώτερου 
καί τό κατώτερον μέ
ρος τής κεφαλής δια- 
νοίγεται, ούτως ίόστε 
τό Άνοιγμα τοΰ φά- 
ρυγγος πολύ πλατύνε- 

νεται. Εννοείται όμως ,ότι ή έλαστικότης αύτη 
έχει τά όριά της. Ώς μύθου γνωρίζομεν έκ διη- 
γήσεως ταξειδιωτών ότι γιγάυτιον έρπετόν κα- 
τεπιεν ίππου ή όμοιόντου κατά τό μέγεθος ζφον. 
Δορκάδες καί μικρότεροι αγριόχοιροι άποτελοΰσι 
τήυ μεγαλειτέραυ λείαν τοσοϋτον μεγάλου έρπε
τοΰ. φυσικόν δέ είναι ότι μικρότερα έρπετά άρ- 
κοΰυται είς ολιγώτερον πλούσιου γεύμα.

Πάντα λοιπόν τά έρπετά ζητοΰσι τήυ λείαν 
των κατά τον αύτόν τρόπου J ^ύχί. τά διάφορα 
ερπετά προσπορίζονται τήν τροφήν των κατ’ 
ίδιον έκαστον τρόπον κατά τό είδος των. Κατά 
το πλείστου μαλιστα παραμουεύουσι ταΰτα τήυ 
λείαυ των κατα τήν νύκτα ή κατά τήν ήμέραν, 
ιός άκριβώς υπαγορεύει αύτοΐς ό φυσικός τρόπος 
τοΰ ζήν. Εκτός τούτου γνωρίζομεν έρπετά τρώ- 
γοντα ωα Ολίγιστα τούτων τρώγουσι κορμούς 
φυτών μερικά έκ τούτων όμοιαζουσι μέ κανυι- 
βάλους, τουτέστι καταβροχθίζουσι έκτος άλ
λων ζώων καί μικροτέρους όφεις. "Γίλως διάφο
ρου δέ μέθοδον συλλήψεως εχουσι τά δηλητη
ριώδη ή ού ερπετά. Ταΰτα δέν θεωροΰσιυ αναγ
καίου να μεταχείρισθώσι τήν δύναμιν τώυ μυώ» 
των, ινα περισφίγξωσι καί καταπυίξωσι τήν 
λείαν των αρκεί μόνον το έλάχιστου δήγμα 
όπως φονευσωσι το άτυχες ζώον, οπερ πρός
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γεΰμα εξέλεξαν. Τό δηλητήριον ρέει, ώς πάντες 
καλώς γνωρίζομεν έκ τοΰ δηλητηριώδους όδόντος 
διά τίνος σωλήνος είς τό τραύμα. Καϊ ήσυχον 
δύναται το έρπετόν νά περιμένη, έως ότου τό 
δηχθέν ζώον αποθανρ.

λίερικάς λέξεις άκόμη θά προσθέσωμεν διά 
τήν ’•γλώσσαν τών ερπετών- Είς πάντα, όστις 
έχει έξετάσρ τά ζώα ταΰτα, έντύπωσιν έπροξέ- 
νησεν ή άοκνος 'γλώσσα'ή ’γλώσσα δηλαδή χρη 
σιμεύει προς έξέτασιν έκάστου αντικειμένου' είς 
τό ΰδωρ μάλιστα δεν έμβαίνουσι ταΰτα πριν 
αυτό διά τής μικρός εύστροφου γλώσσης των 
δοκιμάσωσι. ΓίξετάζουσΙυ έπίσης τό θΰμά των 
πρότής θανατώσεως διά τής γλώσσης και μόνον.

Υπάρχει δέ δεισιδαίμων δοξασία, ότι τά ερπετά 
διιί τοΰ μαγικού βλέμματος δεσμεύουσι τό ως 
λεία εκλεγέυ ΰπ αύτών ζψον, ούτως ώστε τοΰτο 
(ώςειδομευ ανωτέρω είς τήν δορκάδα αντί υά 
φέ”γη, παραμένει ήσυχου. 11 αιτία όμως τούτου 
κείται είς τήν άγνοιαν τοΰ κινδύνου, έν σννδυα- 
σμώ πολλάκις μετά περιέργειας τοΰ δυστυχούς 
ζώου. Γούτο βλέπει τό ερπετού ιός ξένον, σπα - 
νιον δημιούργημα,οπερ θά έπεθυμει νά έξετάση, 
μή δυϊ'άμεί'ον νά υπόθεση, ότι τοΰτο θιι προξε 
νήση είς αύτο κακόν.

(Έκ τοΰ Γερμανικού)
Άνδρ. Κ. Γεωργαλάς.

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ
—

Τό βλέμμα σου τό άκακο 
ρίξε μας κ' εύσπλαγχνίοου 

καί όσους σέ πιστεύουμε 
Ί.τό καρδιάς λυπήσου 

καί διίσε ’στή καρδιά μας 
γέλοιο, χαρά κ' έλπίδα 

στην άχαρη μας τή ζ<ι>ί] 
μιας ευτυχίας Αχτίδα .
...........................................
Το δακρυσμένο ’μάτι οου 

Χριστέ ψηλά ξανοίγει 
καί κάτι εκεϊ στον ουρανό 

νά το δεχθή Ανοίγει 
καί δέχεται τά δάκρυα

που βγαίνει Απ’ τήν καρδιά σου >
όχι γιά όσα εηαιίες, «

Αλλά γιά τά παιδιά σου,
όπου γιά κείνα στο Σταυρό 

έπόθησες νά δώσης 
στον κόσμο αιώνια μιά ζωή. 

τόν άνθρωπο νά σώοης .■
I

Ζάκυνθος Άγγελος Χαλούτάης

Καί όταν διέσχισαν τόν διάδρομον τούτον, 
είσεδυσαν εΐ; αύλήν τινχ,έν ή δωμάτια πενιχρά 
άλλά καθαρά ύπήρχον, κύκλωθι δέ δοκοί κα
κότεχνοι κρατούντες τό ύπερζείμενον πάτωμα, 
έσχημάτιζον είδος περιστυλίου άκομψου. Όμάς 
δέ έζ ολίγων άνδρών καί γυναικών είργάζοντο 
έκεϊ ήσύχω; ύφαίνοντε; χονδροειδή ύφασμα τα, 
ώς τά τής Κιλικίας.

Εισερχόμενος ό ΙΙαΰλος, είπεν:
— Ό Θεός μεθ' ημών. 
Καί άπεζρίθησαν ολοι όμοΰ : 
— Ό Θεός μεθ’ ύμών.
Ό άπόστολος έπανέλαβεν :
— Ό Κύριος έβαλεν εί; τόν δρόμον μου δύο 

ψυχάς, τάς όποιας σάς φέρω.
"Ολοι δ’ έμορμύρισαν.
— Εύλογητός ό Θεός.
Καί ό ΙΙαΰλος στραφείς πρός τόν Διονύσιον 

καί τήν Δάμαριν,τοϊς είπεν;
— Αύτούς ποΰ βλεπετε έδώ, ζώσι σύμφωνα 

μέ τόν νόμον τοΰ Θεοΰ, περί ού σάς ώμίλησα. 
Είνε πτωχοί, άλλ’ 
ευτυχείς.

Ή Δάμαρις ήτο 
έν άμηχανία. Τά 
δέ χονδροειδή αύτά 
μάλλινα ένδύματα 
τή ε'φαίνοντο πέν
θιμα καί οίκτρά, 
συγκρινόμενα πρός 
τά απλά ύφασμα- 
τα,άλλά λεπτοφυή, 
δι ’ ών συνήθιζε νά 
ένδύεται.

— ΊΙ τοιαυτν) 
πενιχρότη; τών έν - 
δυμάτων έπιβάλλε- 
ται ύπό τοΰ Θεοΰ ·,

—Όχι'· Δέν είνε 
επιβεβλημένη, άλλ’ 
ή πολυτέλεια τών 
πλουσίων αύςάνει 
τήν θλίψιν τών 
πτωχών. Ούδείς 
θέλει είσέλθγ,είς 
τήν βασιλείαν τοΰ 
Θεοΰ έάν δείκνυται 
σζληρώς πρός τούς 
^νδεεΐς. Ιδού ό λό

Α

«Πάτερ ίιιιών <» έν τοϊς ονρανοϊς··.·’

γο; διά τόν οποίον αύται τας οποίας βλέπετε 
έδώ έγιναν αί ύπηρέτριαι εκείνων ποΰ δέν έχουν 
τίποτε.

—Ύπηρέτριαι ! έψιθύρισεν ή Δάμαρις ζατε- 
πληγμένη.

Ταυτοχρόνως είδον είσερχόμενον έν τή αύλή 
χωλαίνουσαν και μεμψιμοιροϋσαν μίαν ΐουδαίαν 
γραίαν, ήτις έπασχεν εΐς τόν πόδα έκ πληγή; 
πυώδους.

— Είνε ή Ρεβέκκα, είπεν ό Άπόστο
λος. Ή γραία αΰτη έρχεται, οπω; αί περισσό- 
τεραι τάς συνοικίας ταύτης, ζαί μάς έπισκέ- 
πτηται καθημερινώς.... Ό Θεός νά σέ φυ 
λάττή Ρεβέκκα !

Ή Δάμαρις δέν ήδυνήθη νά κρατηθή καί 
έφώναξε ;

—’Ω'. πόσον άπαισία είνε. Μέ τρομάζει !
Ή Ρεβέκκα εί; άπάντησιν τή έρριψε βλέμμα 

πλήρες μίσους.
Τότε μία τών συντρόφων τοΰ ΙΙαύλου έγζα- 

ταλείψασα τό εργον της έπλησίασε τήν γραίαν 
καί μέάπείρουςπρο- 
φυλάςεις καί περι
ποιήσεις—ώς θά έ- 
καμνε μήτηρ ή α
δελφή—έπεμελήθη 
τήν άπαισίαν πλη
γήν της. Όταν δέ 
άφέθη έλευθέρα, ά- 
πεμακρύνθη μορμυ- 
ρίζουσα άκαταλή · 
πτους εύχαριστίας.

— Αύτή, τήν ό
ποιαν είδατε νά έ- 
πιμεληθή τήν πλη
γήν τής γραία;, 
είπε ύ απόστολο;, 
ονομάζεται Φοίβη. 
"Εζη είς τήν Θεσ
σαλονίκην, οπού μέ 
ολα τά πλούτη της 
ή θλΐψ.ς ούδέποτε 
τήν έγζατελιπεν. 
Ήδη ζή τήν ζωήν 
τώνπτωχών μετα
ξύ τούτων. Άλλ ’ 
εύρε τουλάχιστον 
τήν γαλήνην τής 
ψυχής της.
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Ή Δάμαρις είχε φύσει τήν ψυχήν φιλεύ- 
σπλαγχνον και είχε καταστή άφωνος έκ τής 
ηρωικής ταύτης φιλανθρωπίας. Έν τούτοις 
έψιθύρισε :

— Φοβούμαι οτι δέν θά όυνηθώ ποτέ νά μι 
μηθώ τήν Φοίβην σας. Μόνον ή θέα αύτής τής 
τρομερής πληγής μέ κάμνει νά ριγώ έξ άηδίας.

— Δέν έχουν όλοι τήν αύτήν δύναμιν τής 
ψυχής, άπεκρίθη ό ΙΙαΰλος. Ό Θεός γνωρίζει 
τί πρέπει νά άπαιτήση παρ’ έκάστου. Έχει 
ύπ’ αψιν του κα’ι τάς έλαχίστας δυνάμεις μας. 
Διαφέρει κατά τοϋτο άπό τούς θεούς σας, τούς 
άπαιτούντας ματαίας καί πολυτελείς θυσίας.

— Άφοΰ λεγετε οτι είνε ψευδείς αί θεότητες 
ήμών, πρέπει λοιπόν έγώ νά λυπήσω τήν μ.η- 
τέρα μ.ου, άρνουμένη νά κάμνω θυσίας είς τούς 
θεούς,τούς οποίους πάντοτε έλάτρευσε ;

— Καθ’ ήν ήμέραν, Δάμαρις, συζευχθής, δέν 
θά έγκαταλείψγς τούς θεούς τής εστίας σου, διά 
τάς θεότητας τοΰ νέου κυρίου σου;

Ή φράσις αυτή έγέννησεν έν τώ πνευματι 
τής Δαμάριδος νέαν τινα παρατήρησιν, ήν όμως 
δέν έτόλμησε νά διατύπωσή. Έσκέπτετο πράγ
ματι, δτι ή βαρυθυμία τής μητρός της μικρόν 
ήθελε διαρκέσει. "Οτι θά τήν συνήθιζεν άνεπαι- 
σθήτως καί κατ’ ολίγον, αν δχι νά συμμεθεξή 
τής λατρείας της, τούλάχιστον όμως νά άφίσή 
αύτήν έλευθέραν πρός τήν ροπήν τής καρδίας 
της. Έφοβεϊτο δμως νά ουσαρεστήσγ τόν Άπολ
λωνίδην. Έννόει κάλλιστα πόσον πολέμιος θά 
έδείκνυτο πρός τήν φιλοσοφίαν ταύτην, τήν έχ- 
θράν πάσης θελήσεως, πρός τάς αύστηράς ταύ
τας συνήθειας. ΙΙώς νά έλπίσή,δτι ό καλλιτέ
χνης άδιστάκτως θά άφινε τον νέον αύτόν Θεόν 
ν’ άνατρέψή, ώς μάταια πλέον είδωλα, τούς έκ 
χρυσού καί μαρμάρου θεούς εϊ; τού; όποιους ώφει- 
λεν ολην τήν δόξαν του ; "Αν δ’ ό Εύρυβάτης 
ήρνεϊτο τήν θεότητά των, ούχ ήττον έπίστευεν 
εΐ; τήν ΰπαρξίν των καί άπεθαύμαζε τό κάλ
λος αύτών. Ό σκεπτικισμός τοΰ γέλωτός του 
ητον ακίνδυνος.

Ό ΙΙαΰλος έξ εναντίας έθεώρει τάς εικόνας 
ταύτας ώς ολέθριας και μισητής. Μεταξύ τού
των και αύτοΰ αγών διεξήγετο ά·ευ ανακωχής 
τίνος καί οίκτου. Ή δέ Δάμαρις έννόει καλώς 
οτι δεχόμενη τόν Θεόν τοΰ Παύλου, έδει νά 
χπαρνηθή αύτόν τόν Άπολλωνίδην διά παντός. 
Καί μετά συντριβής ανεκάλυψεν, δτι εκείνη δέν 
ήδύνατο νά παραδεχθή νά χάσγ, άνευ τίνος έλ- 
πίδος τόν άνδρα, όστις τόσον δμως άναξίως τήν 
είχε παραγνωρίσει.

Ό ΙΙαΰλος άντιληφθείς τόν αγώνα, όστις έν 
αύτή έγένετο, έσχεν αίφνιδίαν τινα σκέψιν.

— Άς προσευχηθώμεν, είπεν είς τοΰς οπα
δούς του. Επιθυμώ οί ξένοι μας νά παρευρε- 
θώσιν είς τήν προσευχήν μας.

Καί δλοι έψιθύρισαν άμέσως :
«Πάτερ ήμών, ό έν τοϊς ούρανοϊς. ... 8.

Ή εύλάβεια τών σοβαρών εκείνων μορφών 
συνεκίνει παραδόξως τήν Δάμαριν. Ποτέ δέν ει- 
χεν άκούσει νά προσεύχονται κατά τοιούτον 
τρόπον. Έν τούτοις είπεν ακόμη:

— Ή επιθυμία μου είναι νά έρχωμαι κάθε 
ήμέραν καί νά προσεύχωμαι μαζύ σας· θά έζων 
εύχαριστώ;, όπως καί σεις πτωχικά. Άλλ’ ο 
Τρυφαίνης, ό κηδεμών μου, θέλει νά μέ ύπαν- 
δρεύσή. Θά μοΰ επιτρέψουν άρα γε νά παραι
τηθώ παντός κοσμήματος καί ν* άονηθώ νά θυ
σιάζω εί; τούς θεούς μας;

Δευτέρα, άπροσδόκητος βοήθεια ήλθεν αί
φνης νά ένισχύσή τήν άπηλπισμένην αύτήν 
ψυχήν.

Ό Διονύσιος άνεφώνησεν:
— Ό Τρυφαίνης ! Ώ ! τόν γνωρίζω καλά, 

είνε εΐ; οφειλέτης μου. Γνωρίζω πώς νά κατευ
νάσω τόν έκλελυμενον αύτόν άνθρωπον. Μή τόν 
φοβείσαι, Δάμαρις. Έγώ ποΰ τόν αναλαμβάνω. 
Εκείνο ποΰ επιζητεί είνε νά εΰρή γαμβρόν δστις 
νά τοΰ πλήρωσή τάς αναρίθμητους όφειλάς του. 
Έ ! λοιπόν ! Έγώ θά τοΰ τάς πληρώσω όλας 
κκί σοΰ ύπόσχομαι δτι θά μεταπεισθή.

Ή μεγαλοψυχία αυτή είσέδυσεν είς τήν καρ
διάν τής Δαμάριδος καί έψιθύριζε συγκεχυμένη 
εύχαριστίας. Άλλά δέν έφοβείτο τόν Τρυφαίνην, 
οσω τόν Άπολλωνίδαν. Τοϋτο δέ δέν έτόλμα 
νά έκμυστηρευθή. Καί έπίεζε τήν συνείδησίν 
της, επιζητούσα νά άπατήσή έαυτήν. Τίποτε 
δέν τήν άπώθει νά έξωθήσή τήν άπόφασίν της· 
«οφείλε δέ νά μή προβγ εδς τι πριν ή συμβου- 
λευθή τήν μητέρα της. "Ισως ήμέραν τινα τήν 
έφερε — μάλιστα δέ καί αύτόν τόν Άπολλω- 
νίδα—εί; τήν νέαν θρησκείαν.Άλλά πρωτίστως 
ήτον αναγκαία ή φρόνησις

— Θά έπανέλθω,ειπε μέ ΰφο; τεταραγμένον. 
Ιίροσεύχεσθε δΓ εμέ.

Ό Παύλος τήν παρετήρει μακρυνομένην μετ’ 
άπειρου θλίψεως,λέγων :

— Ή ψυχή αΰτη άνθιστατκι εί; την χάριν 
καί ήδη φοβούμαι δΓ αύτήν.

VII.

.11 ΔΟΚΙΜΙΙ ΤΙΪΣ ΝΕΑΣ ΙΙΗΙΜΙΣ

Θαυμασμός καί αποστροφή, τρόμος τις μυ
στικός καί τις μυστηριώδης κλίσις, τά αίσθή 
μκτκ ταΰτα διεμοιράζοντο τήν καρδίαν τής 
Δαμάριδος, καθ’ ον χρόνον έπέστρεφεν είς τόν 
οίκόν της. Τοΰθ’ όπερ έπίστευε μέχρι τοΰδε ώς 
όσιον, ο,τι τί. είχον διδάξει νά θαυμάζή καί 
σέβητκι χίμαιρα ήτο, ψευδές τι! Μάταιον καί 
χιμαιρικόν ό πλούτο; ! Μάταιαι καί χιμαιρικαί 
αί ήδοναί ! Οί πτωχοί, οί απωθούμενοι μεθ’ ά 
ποστροφής πρό αύτή;, ήδη καθίσταντο αντικεί
μενα σεβασμού κκί στοργή;. Ής πρός τού; θε
ούς, δέν ύπήρχον πλέον τοιοΰτοι.

Καί δμως πρό τών ύπερφυών τούτων νεωτε
ρισμών ή Δάμαρις δέν ήσθάνετο ού’τε άγανά- 
κτησιν, οΰτε σκανδαλισμόν τινα. Μυστηριώδες 
ένστικτον τή έλεγεν, οτι τώρα μόλις διά πρώ
την φοράν έμελλε νά συνάντησή τήν αλήθειαν. 
ΙΙτωχώς ζήν,αγαπάν τούς πένητας,άφασιούσθχι 
πρός τούς ενδεείς μέχρι καί τών εύτελεστέρων 
αύτών αναγκών, ταΰτα έξέπλησσον τό λογικόν 
της, άλλά δέν έπαναστάτουν τήν συνείδησίν 

της. Έξ έναντίας δέ έκ τής νέας ταύτης ηθι
κής εξαίρετο μέχρις ηρωισμού. Καί ήσθάνετο 
χαράν καί υπερηφάνειαν, διότι έμελλε νά γνω
ρίσει τήν άρετήν. Άλλά ή άρετή αύτή παρί- 
στατο είς τήν φαντασίαν της ώς τι ύψηλοτατον, 
άσύλληπτον. "Επρεπε ν ’ άπαρνηθή τάς ήδονάς 
καί τάς τέρψεις, τάς φίλα; της, τήν Παννυχίδα, 

τήν μητέρα της καί τόν καλλιτέχνην Άπολ
λωνίδην. Διότι ολοι θά τήν άπεδοκίμαζον, θά 
τήν κατειρωνεύοντο καί θά τήν κατηρώντο. Νά 
κατανίκησή πάντα ταύτα, ούδέποτε ήθελεν 
εΰρει τόσην δύναμιν. Καί έθλίβετο τώρα, ότε 
έγνώριζε τήν αρετήν, διότι δέν ήδύνατο νά τήν 
προσέγγισή.

Ή,πόσον έπεθύμεινά εξομολογείτο τά πάντα 
είς τήν μητέρα της, νά τής μεταδώσή τήν τα
ραχήν της, νά τής διηγηθνϊ παν ο,τι ειξευρε κκί 
νά ζητήσει συμβουλήν καί ένίσχυσιν ! Άλλά 
τής ΦΩίννας τό πνεύμα ητον απλοϊκόν.Αί πα
ραδόσεις καί οί Θεοί τή ήσαν έξ ίσου σεβασταί. 
Πώς νά τ·ή άνακοινώσή οτι ή κόρη της τά εΐ
χεν ήδη άποδιώξή άπό τήν καρδίαν της ; Βε
βαίως δεν έτόλμα τοιούτο τι ή Δάμαρις. Καί 
ομ.ως έπρεπε.

Ή Δάμαρις άπεφάσισε νά δοκιμάσή τάς δυ 
νάμεις της, νά ένισχυθί) ολίγον κατ’ ολίγον, νά 
έξετάσή τό έγώ της καί τό επιτίμησή. Οΰτω 
προκαλουμένη ή έξομολόγησις, θά τή έστοίχι- 
ζεν ολιγώτερον.

Καί καθώς εΐχεν άκόμη τήν παιδικήν άθωό- 
τητα, μόλις έσηκώθη, τήν έπιοΰσαν, τή έ- 
πήλθε παιδαριώδης τις έμπνευσις. Καλεϊ λοι
πόν τήν νεωτέραν δούλην της.

— Νάπη, τή λέγει, θέλω νά μοϋ φέρεις ένα 
φόρεμά σου. "Οχι τό καινούργιο σου, εκείνο πού 
έφόρεσες διά πρώτην φοράν είς τά τελευταία 
Πκναθηναια. Ένα παληό θέλω, τό πειό λερω- 
μ.ένο καί μπαλλωμένο....

Τί τά ήθελεν αύτά τά ράκη ; ‘II Νάπη δέν 
ένόει τίποτε. Άλλ’ άφοΰ ή κυρία της τήν δι- 
έτασσεν, έπρεπε νά ύπακούσή έκπληκτος καί 
μάλιστα αίσχυνομένη νά έκθέσγ πρό τής Δαμά
ριδος τά ρυπαρά αυτά πράγματα.

— Κκί τώρα, Νάπη, βοήθησε με νά αλλάξω 

τό φόρεμά μου μέ τό ίδικό σου.
Ένόμισε δέ, δτι έπρεπε νά προσθέσει καί 

ταύτα

— Άπό τώρα θά ένδύωμαι όπως όλες σας 
καί δέν θά ξαναφορέσω λινά καί ώραϊα ρούχα.

— Καί θά έτολμοϋσεν ή κυρά μου έτσι δά 
ντυμένη νά περάσή άπό τήν άγορά;

— Βέβαια ! Είνε φοβερό πραγμα τούτο ;
Ή Νάπη δέν είπεν άλλην λέξιν,κλλά έπήγε 

κατ’ εύθεϊαν είς τάς λοιπάς συναδέλφους της 
διά νά ειπή I

— Ή κυρά μας έχασε τό λογικόν της.
Καμμία των άλλως τε δέν ήθέλησε νά τό 

πιστεύσή. Κκί ύπό εύλογου περιέργειας κινού- 
μεναι, παρεμόνευον τήν έξοδον τής ίδιοτρόπου 
κυρίας των.

Ή Δάμαρις άφ" έτέρου έλαβε καθρέπτην 
καί κατέβαλε δύναμιν διά νά κκτοπτρισθή. 
Καί ήσθάνετο αισχύνην πρό; τόν έαυτόν της. 
Δειλώς έρριψε βλέμμα έν αύτώ λαθραϊον καί 
παραδόξως εύρεν έαυτήν ολιγώτερον άπαιχθή 
παρ’ όσον έπίστευε. Μάλιστα δέν άπέφυγε νά 
προσέξει, ότι τά ένδύμκτα ταΰτα, έπί τής Νά- 
πης φαινόμενα πτωχικά, νέας και ώρκίας, 
έλάμβανον έπί τοΰ σώματός της άπροσδόκητον 
κομψότητα. Καί μάλιστα δέν είχε τήν όψιν 
ενδεούς τίνος ή δούλης.

Τούτο τήν έκαμεν αποφασιστικήν καί έξήλθε 
τοΰ δωματίου της. Τότε δέ όσοι παρεμόνευον, 
έμειναν κατάπληκτοι έπί στιγμήν τινα. Έ
πειτα έξέσπασαν είς γέλωτας άκρατήτους. Ή 
Δάμαρις άκούσασα τούς καγχασμούς, έστάθη 
συγκεχυμένη. Ένώ δέ διηυθύνετο πρός τήν 
θύραν τής εξόδου, ή φωνή τής τροφού τη; ή- 
κούσθη.

— Παιδί μου Δάμαρις, τί είνε αύτά που 

κάμνεις ;
— Εξέρχομαι,καλή μου Συμμιγής. Δέν εί

μαι έλευθέρα νά έξέλθω ;
Ή τροφός ΰψωσεν άπελπις τούς βραχίονας 

πρό; τόν ούρκνόν, φωνάζουσα;
— Φεΰ! Ποια κακή μάγισσα έτάραξε μέ 

τάς μαγγανείας της τό λογικό της;... Ποϋ εινε 
ή μητέρα της νά τρέξή...

Ή Φιλίννα άκούσασα τούς όλολυγμ.ούς του · 

τους έσπευσε.
— Τί συμβαίνει, Δάμαρις ;
Καί δταν τήν είδε οΰτω ένδεδυμένην έμει

ναν άφωνος καί κατάπληκτος· Ή δέ Δάμαρις 
έννόει ότι ήτο άδύνατον νά κρατίσή τά δάκρυά 
της. Πρό πάντων έπρεπε νά διαφυγή άπό τά 
βλέμματα όλων καί έσυρε τήν μητέρα της είς 
τό δωμάτιόν της.

(άκολουθεϊ)
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ΧΕΑΩΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

Κ A I

ΧΕΛΩΝΟΦΑΓΙΑ

—Χ««—

’Οσάκις τις εΰρεθή πρό πινακίου εκ τών 
λεπτοφυών τήν ορεξιν χελωνοφχγων Ευρωπαίων 
σούπας έκ χελώνης,αίσθάνετχι σφοδρώ; διεγει- 
ρομένα; τάς λουκουλείους ορμάς του,άλλ ελά
χιστα ίσως γνωρίζει πόσον δυσκόλως παρα
σκευάζεται τό γαργαλιστικόν τοΰτο φαγη- 
τον. Έκ τών εδωδίμων χελωνών είναι ιδι
αιτέρως άγαπητά τρία είδη ’. αί άλλιγχτορο- 
ειδεϊς 1 καί αί πράσιναι χελώναι. Ως δε ό άγ- 
γλος συγγραφεύς II. Shepstone είς περισπού- 
δαστον έργον περί τών τριών τούτων γενών τών 
χελωνών αναφέρει, ή μικροτέρχ τούτων ή τερ- 
ρχσινή λεγομένη χελώνη ήτοάρκετά πολυάριθμος 
είς τήν Β. ’Ανατολικήν άκτήν τών Ηνωμένων 
Πολιτειών,άπό τής Μασσζχουσέτη; μέχρι τοΰ 
Τεξάς, άλλ’ έν βραχεί χρονικώ διαστήματι 
σχεδόν παντελώς έξηφζνίσθη. Έπειδή όμως τό 
κρέας της έζητεϊτο πχνταχόθεν ώ; εξαιρετικόν 
τι, έσκέφθησαν επιχείρηματίαι τινες νά άνα- 
Ορέψωσι ταύτην τεχνητώς. Οΐ καλλιεργητχί, 
οΰτω; είπεΐν, τών χελωνών τούτων κατεσκευα- 
ζον λίμνα; πλησίον τών ακτών, είς άς εϊχεν εί
σοδον τό θαλάσιον ΰδωρ, καί έν αύται; άφινον 
τά ζώα ταΰτα νά έναποΟέτωσι κατά βούλησιν 
τά ώά των καί νά πολλαπλασιζζωνται. Ω; έκ 
τούτου ή καλλιέργεια τών χελωνών τούτων 
άπέβη αρκετά προσοδοφόρος εργασία, τοΰ κρέα
τος των κατά προτίμησιν χρησιμοποιούμενου 
πρός κατασκευήν σούπας καί άλλων φαγητών.

1 Άλλιγάτωρ είναι είδος τι ομοιον κροχοδίίλω.

Ή ’Αμερική παρέχει έτι τό δεύτερον είδος 
τών χελωνών, τήν γιγαντιαίαν πρασίνην χελω- 
νην. Τινές τών χελωνών τούτων ζυγίζουσι ύπέρ 
τάς 150 λίτρας. Ή πατρίς των κείται νοτιώ- 
τερον είς τήν βορείαν πλευράν τής εύφορου μεν, 
άλλ’ ένεκα τών σεισμών της κινδυνώδους νήσου

n *ΐ-Γ ςις_______________

Χελώναι έν σιδηροδρομικά σταθμψ έτοιμοι πρός αποστολήν.

Ίζμαίκή;. Ένταΰθα εύρίσκεται ή χελώνη έπ; 
κοραλλιογενών ύφάλων, κυρίως συλλαμδάνεται 
τή βοήθεια μεγάλων δικτύων εκτεινόμενων άπό 
ύφαλου τινός είς έτέραν τοιζύτην. Συχνά 12 
εως 15 περίτου πλοιάρια μέ πλήρωμα 100 άν- 
δρών έκτελοΰσι τήν αλιείαν ταύτην, ή δε λεία 
συνήθως άποτελείται έξ 80 μέχρι; 1 50 χελω 
νών, αϊτινες φέρονται είτα είς τό Kingston. 
Ένταΰθα είσάγονται είς μεγάλας λεκάνας θα
λασσίου ΰδατος, ένθα τρέφονται καταλλήλως. 
Άλλ’ ή μεταφορά των διά πλοίων, π. χ. είς 
Λονδϊνον είναι έξόχως δύσκολος εργασία. Έκ 
τών έκατόν άποθνήσκουσι καθ’ οδόν περί τάς 
60, αν καί αύται κατά τήν διάρκειαν τοΰ τχ- 
ξειδίου των καθημερινώς μέ δροσερόν θαλάσσιον 
ΰδωρ περιβρέχονται κζί περιλούονται κζί άπο- 
λαμβζνουσι πάσης δυνατής περιποιήσεως.

ΤΙ μάλλον ομω; ενδιαφέρουσα έκ τών μνη- 
μονευθέντων ανωτέρω τριών ειδών είναι ή άλ- 
λιγατοροειδής χελώνη. Άνατρέφεται καί καλ
λιεργείται έπίσης τεχνητώς,ώς καί ή τερρζσίνη 
χελώνη. Ό μέγιστος ομω; τών χελωνοτρόφων 
είναι άναμφιβόλω; ό Ίππων Χζτόρι, οστις 
πλησίον τοΰ Τόκιο έχει έν τεράστιον χελωνο- 
τροφεϊον. Συνίστατζι τοΰτο έκ μεγάλης σει 
ρά; λιμνών θαλασσίου ΰδατος, έξ ών αί μεγα- 
λείτεραι εχουσιν έπιφάνειαν 20 χιλ. τετραγω
νικών ποδών. Ό Χζτόρι παρέχει έτησίως καθ’ 
ζπασχν τήν Ιαπωνίαν και τήν Κίναν περί τάς 
21 χιλιάδας χελωνών. Μία έκ τών μεγαλειτέ- 
ρων λιμνών είναι προωρισμενη διά τόν πολ
λαπλασιασμόν αύτών. Ιδιαίτερος επιστάτης 
τοΰ Χζτόρι επισκέπτεται δί; τής ημέρας 
τήν λίμνην ταύτην, ίνα παρατηρή ζν αί χελώ
ναι ζπεθεσζν νέα ώά εί; τήν άμμον τής ακτής. 
Κζίτοι δέ αί χελώναι καλύπτουσι τά ώά των

Η ΦΥΣΙΣ

μέ άμμον, είναι εΰκολον έν τούτοι; είς έξησκη 
μένον οφθαλμόν νά διακρίνν) παρευθύ; τήν φω- 
λεάν. Άποθέτει δέ τότε ό έπιστάτη; έπί τοΰ 
ώοϋ ειδο; τι καλύμματο; ή δικτυωτοΰ, έφ’ ού 
σημειώνει καί τήν χρονολογίαν. Τοΰτο δίδει δι
πλήν ωφέλειαν· πρώτον καθιστά δυνατήν τώ 
επιστάτη τήν έξεύρεσιν καί έπισκόπησιν τών 
διαφόρων ώών, έν δευτέροι; δέ παρακωλύει άλ
λας χελώνας νά σκάψωσιν είς τό αύτό μέρος. 
Συνήθως άποθέτει ή χελώνη 60 ώά. Σχεδόν 
δ’ ζλλαι τόσαι ήμέραι παρέρχονται, εω; οτου 
έζκολαφθώσι διά τής θερμότητος τοΰ ήλιου τά 
ώά καί έξέλθωσιν αί νεαραί χελώναι. Άλλοτε 
ή διάρκεια τής έκκολάψεω; είναι μείζων, άλ
λοτε μικρότερα, άναλόγως τοΰ καιρού."Ισως δέ 
τούτων ενεκα θά ένόμιζέ τις, οτι έν Ίαπωνί^ 
αναρίθμητοι χιλιάδες τοιούτων χελωνών ανα
πτύσσονται, καί οτι ή επιστημονική καλλιέρ
γεια αύτών είναι τά μάλα προσοδοφόρος. Έν 
τούτοι; πολλά τών ώών, άτινα αί έν άγρια κα
ταστήσει ελεύθεροι χελώναι γεννώσι, καταστρέ
φονται ύπό μυών ζαί πολλών άρπακτικών πτη
νών. ΓΙολλαί έκ τών μόλις έξελθουσών χελωνών 
γίνονται λεία ιχθύων καί όφεων εύθύς ώς εί- 
σέλθωσιν έκ τής ξηρά; είς τό ΰδωρ. Τούτου ε
νεκα γίνεται καταληπτόν, διατί ή έπί ώρισμέ- 
νου τρόπου περιποιήσεως ανατροφή τών άλλι- 
γατοροειδών χελωνών, ώς ό Χατόρι έκτελεΐ 
χύτην καθίσταται άρκετά προσοδοφόρος εργασία. 
Εύθύ; ώς αί νεαραί χελώναι έξέλθωσιν έκ τής 
άμμου, φέρονται είς ιδιαιτέραν λίμνην καί έκεϊ 
τρέφονται κανονικώς μέ ίχθΰς, ού; κόπτουσι 
πριν εί; λεπτότατα τεμάχια' άν έμενον ή είσ- 
ήρχοντο εί; τά; άλλα; λίμνα; θά κατετρώγοντο 
ύπ ’ αύτών τών γονέων των.

Όταν αύται μεγαλυνθώσι, τρέφονται μέ 
ζώντας έγχέλει;, οΐτινες αποκλειστικά; χνα- 
τρέφονται πρό; τόν σκοπόν τούτον εί; ιδιαιτέραν 
λίμνην. Ή διατροφή τών νεαρών χελωνών 
διαρκεϊ μέχρι τελου; Σεπτεμβρίου. Τότε περι
πίπτει ή χελώνη εί; χειμερίαν νάρκην, καθ’ ήν 
διαμένει κεχωσμενη έν τή ίλυί τή; λίμνη; καί 
διατηρείται έκ τοΰ ίδιου αυτής λίπους, οπερ 
άφθονον συναπεκόμισε κατά τό θέρος. Έκ τή; 
νάρκη; ταύτης έξέρχεται κζτά τόν ’Απρίλιον ή 
Μά’ίον.Άλλ’απαιτούνται έν όλω πέντε £τη μέ
χρι; οτου τό κρέας τών χελωνών τούτων κατα- 
στή ώριμον καί κατάλληλον διά τροφήν. Κατά 
τά λοιπά ή καλλιέργεια και ή διατροφή τών 
άλλιγατοροειδών χελωνών είναι ούσιωδώ; περι- 
εργότεραι καί μάλλον δυσάρεστοι τών τών άλλων 
ειδών.Ώ; τό όνομα δεικνύει ή άλλιγατοροειδής 
χελώνη έχει χαρακτήρα άγριον καί επικίνδυνον. 
Είναι ύπό τήν χειριστήν τής λέξεω; έννοιαν 
άρπακτικόν σαρκοφάγον ζώον καί πλήρες ύπούλου 
κακεντρεχείας. Είς τόν πυθμένα τής άμμου 
μένει έπί ώρας κεχωσμένη, ή χελώνη, μό
νον τήν κεφαλήν έχουσα έκτος, ελάχιστα ορα
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τήν. Έν ριπή οφθαλμού, αν ιχθύ; τις διαβαίνη. 
εξάγει τήν κεφαλήν έκ τής άμμου καί τόν 
συλλαμβάνει· ούδεμίαν δέ διαφυγήν έπιτρέ- 
πουσιν αί φοβεραί αύτής σιαγόνες, αϊτινες εχουσι 
μζχαιροειδή κατασκευήν. Ή χελώνη διατρυπά 
καί θραύει ίσχυροτάτην ράβδον περιπάτου, ώς 
'Ρώσσός τι; αξιωματικός βέβαιοί, οστις έπε- 
σκέφθη ποτέ τό χελωνοτροφεΐον τοΰ Χατόρι, 
καί αμφέβαλλε περί τής δυνάμεώς τών όδόντων 
τών χελωνών. Ή χελώνη έχει έπίσης καί 
άλλας κυνηγετικά; μεθόδους. Θηρεύει κατα- 
διώκουσα άδιακόπω; είς τήν λίμνην ίχθύν τινα, 
μέχρι; ού ούτο; άποκάμει, δτε τόν συλλαμβάνει 
καί τόν καταπίνει. Ζώσα έλευθερα έφορμζ καί 
εί; τά ύδρόβια πτηνά, πλησιάζουσα άνευ θορύβου 
αύτά έκ τών κάτω, χωρίς νά τήν εννοήσουν 
καί συλλαμβάνουσα αύτά έκ τοΰ ποδός, σύρει 
είτα ύπό το ΰδωρ διά νά τά φάγρ, ξεσχίζουσα 
αύτά μέ τάς ισχυρά; σιαγόνας τη; καί τούς 
γαμψού; ονυχά; της. Ένεκα τούτου δέν δύνα
ται ό Χατόρι νά διατηρή εί; τάς λίμνα; του 
ταΰτα ώ; καί χήνας ή νήσσας· αί χελώναι έν 
άκαρεί θά τά; κζτεβρόχθιζον. Ή άγριότης των 
είναι τόσον μεγάλη, ώστε πρό ούδενός έχθροΰ 
ύποχωροΰσιν. Όταν δέ συλληφθώσι, σύρουσι καί 
κρύπτουσι τήν κεφαλήνέντός τοϋ όστράκου,έπι- 
δεικνΰουσαι τά; φοβερά; σιαγόνας των. Μέ βλο- 
συρώς βλέποντας οφθαλμού; περιμένει τήν εύκαι- 
ρίαν νά έξαγάγη τήν κεφαλήν καί νά προσβάλη 
τόν αντίπαλόν τη;. "Ενεκα τούτου οί ’Ιάπωνες 
έργάται του Χατόρι μετά προφυλάξεω; πάντοτε 
πλησιάζουσιν αύτήν. "Εχουσι δέ διά νά τήν 
συλλαμβάνωσιν εύκόλω; έν μόνον μέσον' τήν 
κρατώσιν έκ τής ούρά; καί ειτα δεσμεύουσι καί 
τό άλλο σώμα, προφυλασσόμενοι ομω; πάντοτε 
άπό τοΰ φοβερού στόματός της.

Δρ. Γ. Κ Γ.

ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ !
Γονατίζω 'στό σταυρό σου 
καί ’στό αίμα σου που έχύθη 
Δέν σέ προσκυνώ Χριστέ μου ! 
ώς σέ προσκυνούν τά πλήθη...

Γονατίζω ’στό σταυρό σου 
’στό ακάνθινο σου στέμμα 
’Στή χολή οπού 'ποτίσθης 
εις τό οςος ποΰ εχύθη 
εις τό άγιόν σου αίμα.

Γονατίζω 'στή Οανή σου
'στά καρφιά τά ’ματωμένα 
Είς την ύστερη πνοή σου 
μέ τά χέρια σταυρωμένα.

Γονατίζω εις τούς πόνους 
ποΰ ήσθάνθη τό κορμί σου, 
Και προσεύχομαι Χριστέ μου ' 
’στην αθάνατη ψυχή σου...

’βγρώρ»! ry Ζ.ϋ)·ί)910. Σοφία Olv.ovoyioov,
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ΕΚ ΤΩΝ ΤΗΣ CHARLOTTE ΒΑΤΟΝ

ΠΟΘΟΣ

Σιγά τή νύχτα μέσα στο σκοτάδι 

τή σκέψι μου γιά σένανε αφιερώνω 

άπ’τή πολύκοπη ήμέρα της ζωής μου 

σάν σέ σκεφθώ λιγάκι ξαλαφρώνω... 

τής ησυχίας μου ταΐς ώραις σχηματίζεις 

Έσύ ... ποΰ τή πνοή μου δίνεις 

Έσύ... ποΰ τήν ολόκληρη ζωή μου 

με μιά ματιά νέα ψυχή μ’ αφίνεις. 

Όλαι μου αί σκέψεις, ποΰ σέ σένα στέλλω 

μιά καλύβα θέ νά κτίσουν στή καρδιά σου 

καί μίαν ήμέρα έχει- θάρθώ νά μείνω 

άπ’ τά φιλιά νά ζήσω τά δικά σου.

Άλλ’ άν σκεφθώ ποΰ αδιαφορείς γιά μένα 

μιά τέτοια φλόγα εσένα δέν ζεσταίνει.

"Αχ I! τότε πλειά γή, ουρανός, καί νειότη 

στάχτη άς γενή, φαρμακωμένη, 

κι* άν ποτέ τά μάτια σου κυττάζω 

τδ χρώμα τους τδ τόσο μαγικδ 
μές τή καρδιά μου χύνεται μιά λύπη 

όποΰ μ' άφίνει γιά μέρες σκεπτικό. 

Τδν έρωτά σου έχω στδ μυαλό μου 

αΰτόνε έχω μόνο στοχασμό 

αΰτόνε τής ζωής προορισμό μου 

γι’ αΰτδν τδν έρωτά σου μόνο ζώ. 

Σάν βρίσκομαι πολλαΐς φοραΐς σιμά σου 

ευχάριστη μοΰ φαίνεται ή ζωή 

τί χτυποκάρδια τά μάτια σου σάν βλέπω 

γεμάτα άπ’ τδ μυστήριο τδ βιθύ.

Τών ημερών μου τή πάλη μεταβάλλει 

στή τρομερή μου αύτή μονοτονία 

μόνη μου ελπίδα ή άγάπη σου μοΰ μένει 

στής ζωής μου τή μεγάλη τρικυμία. 

Θέλω δική μου νάχω τή καρδιά σου 

τών ματιών σου τη φωτιά νά κατακτήσω 

γι’ ατμόσφαιρα νάχω τή πνοή σου 

άπ ’ τδν δικό σου έρωτα νά ζήσω

Ζάκυνθος Άγγελος Σαλούτιίης.

«■nseseaa—

25 ΜΑΡΤΙΟΥ

τδ τιμημένονε Σταύρο 
νά κολνμπάη στδ αίμα

Λαός ... ποΰ έδίδαξε λαούς 
τί είναι ίλευϋερία

σήμερα νάνε. μ’ ίίλυσσες 
δεμένος στή σκλαβιά !!

Στρέφε Χριστέ, καί κύτταξε 
τα δύστυχα παιδιά σου

'κείνα ποΰ πρώτα κπίστεφαν. 
οτι; λόγχη, στα καρφιά σου.

Βάρβαρα χέρια και άπιστα 
μέ Απονιά τδ σφάζουν.

Τ'ιατι ζητούνε λευτεριά 
και τδ Χριστδ δοξάζουν !!.'

Ζάκυνθος Άγγελος Σαλοντιίης

IUIA ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Λιπλή γιορτΙ/ ... ξημέρωσε 
τη πλάσι να φωτίσης 

και μιαν Ιλπίδα ρίξε μας 
να μας παρηγόρησης.

Γιατί εϊνε κρίμα ένας λαδς 
πώχει γιά μόνο στέμμα

Κατά τίϊς ύπεριορώάεως τών ποδών.

Μεθόδους τινάς κατά τδ μάλλον ή ήττον επιτυχείς 
κατά τής οχληρότατης ταύτης παθήτεω; παρέχει δ Δρ 
Brocq, αϊτινές εΐσιν αί έξής :

I) Κόπτονται έξ άναποτικοΰ χάρτου πέλματα υπο
δημάτων, άτινα διαβρέχδνται έν διαλύματι ύπερμαγ- 
γανικοΰ καλιού 1 γραμ., ϋδατος 100 γραμ , θυμολϊου 
0.50 έκστγρ. Τά πέλματα ταΰτα ειτα στεγνοΰνται καί 
τίθενται έντδς τών υποδημάτων άνανεοΰνται δέ καθ’ 
έκάστην ήμέραν.

Έκτελοΰνται πλύσεις έκ τοΰ μίγματος : ναφθο- 
λίου 5 γραμ , γλυκερίνη; 10 γραμ. καί οινοπνεύματος 
100 γραμ Μεθ’ έκάστην δέ πλύσιν ή έπίχρισιν έπι- 
πάσσονται οί πέδες διά τής έξής κόνεως ι ναφθολίου I 
γραμ , κόνεως αμύλου 90 γραμ.

3) Ό πυθμήν τών ύποδημάτων έπιπάσσεται διά τάλ- 
κου 40 γραμ , ύπονιτρικοΰ βισμουθίου 45 γραμ ,ύπερ- 
μαγγανικοΰ καλιού 3 γραμ , ίτεΰλικοΰ νατρίου 2 γραμ 
καί κόνεως δρύζης 60 γραμ.

4 ’Επιχρίονται αί πάσχουσαι έπιφάνειαι δι’ ύπερ- 
χλωριούχου σιδήρου 30 γραμ., γλυκερίνης 100 γραμ.

5) Γίνονται πλύσεις έκ τοΰ διαλύματος : κινίνης θειι“ 
κής 5 γραμ.. τανίνης 2 γραμ .οινοπνεύματος ί 00 γραμ , 
ϋδατος 250 γραμ Μεθ’ έκάστην δέ πλύσιν έπιπάσσε
ται κόνις έξ ίτεΰλικοΰ οξέος 3 γραμ., αμύλου 10 γραμ , 
τάλκου 90 γραμ., στυπτηρίας 45 γραμ

6) Γίνονται έπιχρίσεις έκ τοΰ μίγματος βάμματος 
εΰθαλείας 25 γραμ , ϋδατος Κολωνίας 120 γραμ

7) Το δέ άπλούστερον καί εύκολώτερον ελληνικόν 
αντιφάρμακου είναι νά πλύνη τις τό έσπέρας του; πό- 
δας του δι’ οξους συγκερασμένου μεθ’ ϋδατος.

HeiKomraiw ςκεψειε
ΕΚ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΒΙΟΥ

Έάν εΐς πάσαν έποχήν τύ «.σπεύδε βραδέως* 
έθεωρεϊτο ώς άπαραίτητος γνώσι; πρδς επιτυ
χίαν οίασδήποτε εργασίας καί ασχολίας, σήμε- 
εϊπερ ποτέ καί άλλοτε, πρέπει νά θεωρηθή 
χρησιμωτατον ρητόν εί; πάσαν περίπτωσιν τοΰ 
πολύπλοκου, ώς έκ τής αύξήσεω; τών κοινωνι
κών συνθηκών και ποικίλων σκέψεων βίου, προ; 
επιτυχίαν παντός επωφελούς σκοπού καί έπι- 
κοκτήσεως τών αγαθών καί εύγενών ιδεών καί 
φρονημάτων έν τή εργασία, οικογένεια καί κοι
νωνία ημών.

Μεγίστη προσοχή, ακατάβλητου σθένος καί 
κρίσις μεγάλη απαιτείται εί; τόν διανυόμ.ενον 
αιώνα τής άκαταπαύστου πνευματικής καί σω
ματικής κινήσεως καί προόδου καί τών πολλα- 
πλασιαζομένων όσημέραι προβλημάτων τή; 
ζωής, Ινα μή περιπλακείς τις είς τόν παμμε- 
γέθη καί αεικίνητον κοινωνικόν τροχόν, κατα- 
Ορυματισθή !

θ σύγχρονος υλισμός κατ’ ανάγκην άναπό- 
φευκτον έπέφερε τόν ατομισμόν, οστις έχει ώς 
δόγμα τό: «έκαστος δια τδν εαυτόν του καί 
μόνον!* Άλλ’ ερωτώ αύτά είναι τά θαυμά
σια αποτελέσματα τοΰ πολιτισμού, τής κοινω
νικής άναπτύξεως καί τής άπαιτουμένη; άλη- 
λεγγυης πρός προαγωγήν τών ατόμων, οικογε
νειών, κοινωνιών καί έν γένει τοΰ έθνους, όταν 
είς μέν τό μέγαρον τοΰ πλουσίου ή άπόλαυσις 
τής ζωής ποικιλοτρόπως έχει φθάσει είς τόν 
κολωφώνα τής σπατάλης καί άσωτείας, είς δέ 
τήν οϊκρτάν τρώγλην τοΰ αθλίου πτωχοΟ καί 
δυστυχοΰς ακούονται άπαίσιοι άνά πίσαν στι
γμήν αί οΐμωγαί καί οί θρήνοι τής πείνης καί 
τής απελπισία; ;!.............

Ά; έχωμεν πάντοτε ώς γνώμονα τοΰ βίου 
μας τ»η· ευεργεσίαν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
(είτε διά λόγου ωφελίμου καί ήθικής ΰποστη 
ριζεως έν γένει, είτε δι’έργων φιλανθρωπικών 
ποικιλοτρόπως έκτελουμένων), καθόσον αΰτη 
είναι ή γλυκυτέρα τών Αναμνήσεων καί τύ τρα- 
νώτερον δείγμα άνθρώπου αληθώς πεπολιτι- 
σμένου καί εύγενοΟς. Άλλά, ώ; έχει εϊσέτι 
δυστυχώς σήμερον ή Κοινωνία μας, έλλειπούσης 
εϊσέτι τής ανθρωπιστικής αγωγής καί τής κατά 
τό πλεϊστον εφαρμογής τής άληθοΰς χριστια
νικής θρησκείας, νά μή άναμένωμεν πάντοτε 
την ευγνωμοσύνην εύεργετοΰντες τον πλησίον, 
ώς καί ό αείμνηστος ποιητής μας Βασιλειά- 
δης είχε διατυπώσει διά τών επομένων γλαφυ
ρότατων στίχων του :

«Καί τί άγόν καί εύγενές καί μέγα καί 
ώραϊον τόν βίον δέν έπέρασε θλιβόμενον καί 
κλαϊον; Καί τις έδώ ενάρετος τοΰ κόσμου ευερ
γέτης είς τά δεσμά δέν έθανε παράφρων ή 
επαίτης ; Καί τί; ό δώσας μέλι καί μή λαβών 
ώ; άμ.οιβήν αγνωμοσύνης βέλη ;»

Ή παρατηρούμενη σήμερον μεγίστη οξύνοια 
κατά τήν σύγχρονον έποχήν, ή'τις παρατηρεί- 
ται άπό τής μικρά; έτι ηλικίας, τείνει εΐ; ευ
φυΐαν ρέπουσαν δυστυχώς πρός τά πονηρά καί 
φαΰλαίΐίόσον όμως θά ήτο άριστον αύτό τό φαι- 
νόμενον του 20ου αίώνος, έάν διά τής καταλ
λήλου ήθικοθρησκευτικής καί κοινωνικής μορ- 
φώσεως, άρχομένης άπό τής παιδικής ηλικίας, 
είχεν οΰτως ή οξυδέρκεια άναπτυχθή, ώστε νά 
παρουσιάζν) άνθρώπου; ευφυείς μέν, άλλά καί 
ενάρετου; πρό; μεγίστην ωφέλειαν καί αληθή 
πρόοδον τής τε οικογένειας καί Κοινωνίας/

Έκ Ιίατρών.
Γεωρ. Π. ΚαλλεοντζΛς 

δημοσιογράφο;

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

Κυρία τι; ήρώτα τόν φιλάργυρον θειον τη; πώς έκα
με νά φθάση τοσοΰτον προκεχωρημένην ηλικίαν.

— Άπλούστατα, τή άπεκρίθη ούτος, έκαμνα μεγά
λην οικονομίαν είς ολα.

— Μά πώς καί είς τήν ζωήν ; ήρωτήθη.
— Βέβαια, δστις συνειθίζει νά κάμνη οικονομία;, 

συνειθίζει νά έςριχονομή καί αύτήν τήν ζωήν του, τή 
άνταπήντησε.

—-

12; φαίνεται τό ψυχρόν καί τόΛθερμόν έκδηλοΰν όμοια 
πράγματα εϊ; τινα; περιστάσεις, διότι λέγομεν :

— Δότε μου ζεστό ψωμί.
— Δότε μου κρύο νερό.

Διότι θέλομεν νά φανερώσωμεν τό νωπόν καί πρόσ
φατον πράγμα.

>—<
Ό μαθητής άναγινώσκει :
- Τω χαίρω έκείνω οί άνθρωποι έ'ζων εΐς τά ορη 

μέ άγριου; καρπού; καί ένδεδυμένο μέ δέρματα ζώων : 
Ό καθηγητής φθέγγεται :
— Καί έν τούτοι; καί σήμερον εξακολουθεί τό αύτό 

πράττων, άλλά έπί τό εύγενιχώτερον δήθεν.'

Θέλετε νά κερδίζετε πολλά χρήματα, ήρώτησεν αίφ
νης ο παλιάτσος ένα θεατήν.

— Ναι, τώ άπαντα ούτος.
— Ν’ άγοράζης θερμόμετρα, όταν κατεβαίνουν χαί 

νά τα πουλής όταν ανεβαίνουν.

— Όταν γηρίση τις τί πρέπει νά κάμνη : ήρώτησε 
κυρία τις ηλικιωμένη

— Νά πηγαϊνη είς τήν εκκλησίαν, τή άπεκρίθησαν, 
πολύ συχνά.
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— Πώς ; ύπέλαβεν αύτη, έπήγαινα καθ’ ήμέραν χαί 
παρακαλοϋσα,άλλά άπ’ έναντίας εγήρασα γληγορώτερα.

>·<

Είς πιλοποιός συναντά καθ’ οδόν ένα οφειλέτην του, 
οστις δέν τόν χαιρετά χαί αναγκάζεται νά τώ ειπη :

— Δέν παρατηρείς, σέ παραχαλώ, τί μάρκα φέρει τό 
καπέλλο σου, διά νά φέρω χαί άλλα ;

Ό δέ πονηρός έννοήσας :
— Περιττόν, τω λέγει, διότι δέν θά σέ γνωρίζουν 

όπόταν θά τά συναντάς.

Δανειστής (πρός χρεωφειλέτην). — Μά αύτό είνε ή 
άποκορύφωσις της άναιδείας. Ξέρεις δτι σοϋ έχαμα α
γωγήν δι’ οσα μοϋ οφείλεις καί μοϋ ζητείς νά σοϋ δκ- 
νείσω άκόμη 200 Μάρκες ;

— Μά γιατί έίάπτεσαι τόσον, άφοϋ δύνασαι νά μοϋ 
κάμης αγωγήν δι’ άλλα τόσα ;

>—<

— Νέε μου, όταν ήμουνα στήν ηλικία σου. ένόμιζα 
πώς τά ήίευρα ολα, άλλά τώρα βλέπω, οτι τίποτε δέν 
ξέρω.

— Μά αύτό τό ξέρω πρό καιροϋ.

>♦<

Όταν κλέπτη τις έν έκατομμύριον παύει πλέον ή 
κλοπή καί άρχίζει ή μεγαλοφυϊα.

Μία.—Λοιπόν άχόμα είσαι άπαρηγόρητη διά τόν θά
νατον τοϋ πρώτου άνδρό; σου ;

"Αλλη, — Έγώ δχι, άλλ’ ό δεύτερός μου

>*<

Ό γηραιός κύριος. —Δέν . ’μπορείτε νά φαντασθήτε 
τί ολέθρων πραγμα διά τήν ανθρωπότητα εινε ό καπνός.

Ό νεαρός χύριρς. - Μά βλέπω δμως, οτι καπνίζετε!
—Μά πώς μπορούσα νά τό ήξευρα, οτι βλάπτει τό 

κάπνισμα ·,

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
13ου τεύχους

49- Λάρος—Λέρος—Πάρος —50 ΠερσΗ. ΡητωΡ. 
ΜύρρΑ. ΙσαάΚ. ΣαούΛ ΟρφνΗ. ΣάμοΣ — 5ί. Έρ
μης. Απόλλων. Διόνυσος.—52. Αίγίμιος ην έπος τοϋ 
Ησιόδου. — 53. Έσταύρωσαν τόν Ίησοϋν οί άνομοι.— 
54. Ξανθίππη γυνή Σωκράτους ήν.

Αύται. Άθηνα Ν. Ζαβερδινοϋ έκ Ζακύνθου 2.— 
Χαρίδημος Σταυρίδης έξ ’Οδησσού 4. —Μελ. Πανίδου 
έκ Ρόδου 3 —Χαρ Βλαστός έκ Κωνίπόλεως 4. — Άντ. 
Μάλος έξ ’Αθηνών 2. — Άριστ X- έξ ’Αθηνών 1. - 
’Ανθή Φϊλωνος έχ Πειραιώς 4- — ’Ελπίς Κωστίδη έχ 
Βόλου 2ΙΣΤ0ΡΙΚΑ1 ΦίΠΌΓΡΑΦΙΑΙ

Όλη ή σειρά τών εσχάτως έχτυλιχθέντων γεγο
νότων τής έν Γουδί στάσεως τών άξιωματιχών, τοΰ 
μεγάλου λαίχοϋ συλλαλητηρίου, τής ένσρξεως τής 
Βουλής, (απόψεις εσωτερικά! χαΐ έξωτερικαί) τής 
στάσεως τοϋ Ναυτιχοϋ, τής φοβέρας πυρχαϊας τών 
ανακτόρων κτλ. έπί άρίστου στιλπνού φωτογραφικού 
χάρτου. "ΕκαιΙτον άντίτυπον δρ. 1.

« Άποστέλλεται τώ αΐτοϋντι σημείωσις λεπτομερής 
’ολοκλήρου τής σειράς·.

Καλλιτεχνικοί άωτογο ιφίαι
Σχηναί ’Αθηναϊκών, έορτών χαΐ τής κινήσεως τής 

πόλεως. Οί Βασιλεϊς έν ταΓς τελεταϊς. ’Απόψεις Ιίει- 
ραςώς χαί Φαλήρων κ.τ.λ.
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Κατασκευή τυπογραφικών cliches δι’ εφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα, καταλόγους κτλ. 
Photo-Reportage. Ειδική φωτογραφική υπηρεσία δι’ εφημερίδάς ' καί περιοδικά. 
Εκδόσεις IΙεριοδικών, βιβλίων, δελταρίων, ρεκλαμών, τιμοκαταλόγων κτλ.'
Πώληοις καί μίσ’&ωοις έτοιμων καί μεταχειρισμένων cliches.
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