
20,000 ΕΤΩΝ

ήτ έποχήΐ', καί’ ήν εζη· 
σαν τοΰ πλανήτου
μας οί πρώτα άνθρω
ποι, περιβάλλει φυσικά 
βαθύ μυστήριον, ώς έκ 
τών τόσων μυριάδων 
ετών, τών μέχρι σήμε- 
ρον διαρρευσάντων.

Προκειμένου λοιπόν νά ■ 
έρευνήσωμεν τήν ζωήν 
τών πρωτογενών προγό
νων μας, ϊν’ Αποφύγω- 

μεν τάς παρεκβάσεις τής φαντασίας, δφείλο- 
μεν νά συγκεφαλαιώοωμεν δλας τάς μέχρι 
τοΰδε σοβαράς υποθέσεις έπί τοΰ ζητήματος 
τούτου.

Πολλούς αΙώνας προ τής έμφανίσεως τοΰ 
Ανθρώπου έπί τής γής, ό Αστήρ μας Ανατα- 
ρασσόμενος ΰηό κατακλυσμών, ύπο ούρανον 

πύρινον και έν θερμοκρασία ώς έν τοις σιδη- 
ρουργείοις, ΰίΐήρξτ κατάλληλος και εύνοϊκος 
προς βλάστησιν φανταστικών διά τήν ίποχήν 
μας φυτών, πτερύδων, ίππουρίδων, λυκοπο- 
δίων γιγαντιαίων και πλήθους άλλων, ένώ 
χρόνφ τά θαλάσσια ΰδατα έλίκνιζον τήν 
ύπνώττουοαν ζωήν τών ζωόφυτων, τών μαλα
κίων, τών μαλακόστρακων κοιτών Ιχθύων, νέφη 
δέ εντόμων έπλανώντο έν τώ Αέρι. Τοιαύτη 
ύπήρξεν ή πρωτογενής έποχή, ήν κύριοι δεσπύ- 
ται ένέμοντο, ώς εϊδόμεν, τά γιγαντιάΐα φυτά 
καί τά έντομα. Εϊτα δυσκαταλόγιστος Αριθμός 
έτών, νέαι Αναταράξεις πυρών υποχθόνιοι, κα
ταρρεύσεις ήπείρων, θαλασσών σχηματισμοί, 
δρέων Αναδύσεις και ή δευτερογενής έποχή 
ύπερεπλήρωσε τήν γήν έκ φοβερών τεράτων, 
δημιουργημάτων φύσεως έν μανιώδει και παρα- 
φόρφ καταστάσει εύρισκομένης ■

Έπι τών έπισωρευμένων έρείπίων τών πα-

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΓΜΑΤ02 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΟΝ ΣΠΗΑΑΙΟΝ

Πίρις τής Ανημμίνης πυρΑς ένμέοφ μεγάλων λίθων elvs συνη&ροιομένη δλη ή οικογένεια. Διά λίθου όξέως Α πατήρ 
κατατέμηι τήν λείαν, συλληφθεϊααν διά πολλον κάπου, ίνφ αί γυναίκες φέρουν ξύλα κφΐ βοηθοΰσιν ιίς τήν Απτιοιν·
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Λαιών.δασών, ήδη μεταβληθέντων είς Απεράν- 
τους Εκτάσεις ίλνος, Εντός τών βορβορωδών 
{■δάτων τών τελμάτων, νέα δάση παντοειδών 
κωνοφόρων εβλάστανον, εν μέσφ.δέ τούτων 
Ανερριχώντο καί Επήδων μετά κραυγών Αγρίων 
ζώα παραδοξώτατα. Σαΰραι μήκους Εξήκοντα 
ποδών, διπλόδοκοι, βροντόσαυροι, χορτοφάγοι 
Ιγουανόδοντοι, κερατόσαυροι, λέλαπες και τρι- 
κέρατα σαρκοφάγο. Υπήρχαν Ακόμη σαΰραι 
ιπτάμενοι, &ν ή Εκτασις τών πτερύγων ήτο 
οκτώ μέτρα»', πτεροδάκτυλα, σαΰραι θαλάσσιοι, 
πλησιόσαυροι, ίχθυόσαυροι, μικρόσαυροι...

Άς διασκελίσωμεν άκόμη τάς χιλιετηρίδας. 
Ή δευτερογενής εποχή παρήλθεν ώς τι Ενν- 
πνιον. *Η  φύσις Εφρονιματίσθη καί αί διάφο
ροι Αναταράξεις κατεστάλησαν. Είς τάς πολυα
ρίθμους νησίδας, ών ή συνένωοις ■ εσχήμάτισε 
τήν Εύρώπην τής σήμερον, ή διάκρισις τών δι
αφόρων Εποχών υπέφερε ποικιλίαν φυτών, 
τάς συκας, τάς δάφιας, τάς δρΰς, τάς καφου- 
ρέας και τούς σφενδάμνους.

Άφ’ έτερον ή ζφϊκή φύσις παρουσιάζει μόρ- 
φάς δχι τόσον Εκπληκτικάς. Τά έντομα τής 
ίποχής Εκείνης εΐνε τά γνωστά τής ήμετέρας. 
Οί ίχθεΐς αυτής εΐνε οί ήμέτεροι, αί δέ σαΰραι 
Εξεφυλίσθησαν, διότι καί αί μεγαλείτεραι τού
των δέν διέφερον τών ήμετέρων κροκοδείλων. 
Έπί τής γής ήδη δεσπόζουσι τά γιγαντιαΐα 
μαστοφόρα, καί τά δεινοθήριον, τέρας πέντε 
μέτρων μήκους, ό βρόντωψ όμοιάζων τφ σημε- 
ρινώ ρινοκέρατι, ό μαστόδους (Ελέφας) τό μά- 
χαίροδον (γιγαντιαΐα τίγρις) καί δ ήμιπίθηκος. 
'Υπήρχαν πρός τούτοις καί είδη προσομοιά- 
ζοντα πρός τάς ήμετέρας δορκάδας, τούς όνους, 
ίππους κτλ. βόσκοντα είς πεδιάδας ίντός Αναθυ
μιάσεων τροπικής θερμοκρασίας. Ύπήρχον 
ζώα Αγρια διαρκώς Αγωνιζόμενα τόν Αγώνα 
τής πείνης και ζώα ταχύποδα, Ατινα εΐχον τούς 
πόδας ταχυπτέρους καί τό ένστικον τής αύτο- 
συντηρήσεως μέγα.

Έν τούτοις ή γή, ή όποια ίφαίνετο ώς 
ύπνώττουσα ίπί μακράν χρόνον, ίπαναρχίζει 
φριάττουσα ίκ τών Αναταράξεων τών ίν τοΐς 
εγκάτοις αύτής καμίνων, ύπερμεγέθεις ρυτίδες 
τήν παραμορφοΰοι, τάς όποιας ήμεΐς καλοϋμεν 
"Αλπεις καί Ίμαλάια, κρατήρες ανοίγονται... 
Άλλα παρέλθωμεν πρό τών αιώνων....

Μετά τήν περίοδον τής θερμότητος και τής 
μεγάλης βλαστήσέως, Ανεμος παγετώδης ώθέΐ- 
ται έκ τοΰ βορρά. Χιόνες ίπισσωρεύονται, πά
γοι περιτυλίσσουσι τάδρη καί δλισθαίνου.σι πρός 
τάς κοιλάδας. Ή Ευρώπη κατά τό μέγιστον 
μέρος τής τεταρτογενούς ίποχής σχηματίζει ότέ 
μέν Απέραντον βορβορώδες τέλμα, ότέ δέ εύ- 
ρεΐαν τινα Γροιλανδίαν.

Παρά τά λειριόδενδρα, τούς πλατάνους,-τάς 
κυπαρίσσους καί τάς σταφυλάς Αναφαίνονται 
γεννώμεναι αί μελαγχολικάί σημΐδαι, νάνοι Εξερ- 

χόμενοι μετά δυσκολίας ίκ τοΰ Εδάφους, τά 
βρύα; αί λειχήνες και αί κογχεαρεΐαι. Σκιερά 
δέ δάση Ελάτων καλύπτουν τάς πεδιάδας. ;

Άπό τάς μεγάλος ερήμους εδαφικός Εκτά- 
σεις εφυγον ό μεσημβρινός ίλέφας, ή μεγάλη 
μεγάκερος ίλαφος, δ ιπποπόταμος, Ακούονται 
δέ τά βαρέα βήματα τών μαμμούθ ίπί τής πα- 
χείας χλόης, τά ούρλιάσματα τών ίν σπηλαίοις 
Αρκτων και τών ρινοκεράτων μέ ρώθωνας δι- 
εφραγμένους. Ό ίππος και ό αίγαγρος καλπά- 
ζουσιν Επί τών πεδιάδων, κατέρχονται δέ ήδη 
ίκ τών πόλων Αναρρίθμητα στίφη ρέννων, ών 
τό όνομα θέλει συνδεθή μετά τών τελευταίων 
περιόδων τής λίθινης ίποχής.

Είς αύτήν Ακριβώς τήν εποχήν καθ’ ή φύσις 
εΐνε στρυφνοτέρα καί φιλαργυροτέρα, καθ’ ήν 
ή πείνα Ερεθίζει τούς δδόν,τας τών Αγρίων 
ζώων, λεόντων, τίγρεων και ΰαινών, ό Ανθρω
πος Αρχίζει ν’ Ανακάλύπτη τήν ΰπαρξίν του.

Διά τών Εξερευνήσεων τών μυστηριωδών 
οπών τοΰ εδάφους, κάτωθι τών βράχων οϊτι- 
νες φυλάττουσι τά εκμαγεία τών πτερύδων και 
τών κογχυλίων, κάτωθι τών στρωμάτων τής 
γής, οπού κεΐνται οί σκελετοί τών τρομερών 
τεράτων, Εντός τών ρωγμών και τών σπη
λαίων, και τών πετρωμάτων, παρά τούςπάγετώ- 
νας, Ανευρίσκονται θραύσματα λίθων Ασήμαντα 
διά τόν πολύν κόσμον, σεβαστά όμως διά τούς 
όλίγους. προνομιούχους κατόχους τής Επιστή
μης τής παλαιοντολογίας.

Αυτά τά λίθινα τεμάχια, ατινα εκ πρώτης 
δψεως ούδέν δεικνύουσιν, εν τούτοις, Αν Εξε- 
τασθώσι προσεκτικώςς όμοιάζουσι μέ γνωστός 
μορφάς και σχήματα, διά τά όποια δέν εΐνε δυ
νατόν νά ίνοχοποιήσωμεν ώς δράστας τόν χρό
νον και τήν φύσιν, διότι εΐνε καταφανής ή 
επεξεργασία αυτών διά χειρών. Αυτούς τούς 
λίθους, τούς ύπό τών χείμαρρων λείανθέντας 
εΐνε φανερόν δτι ήγγισαν Ανθρωποι. Εΐνε δπλα 
στοιχειώδη, Εργαλεία θλαστικά, χονδροειδή, 
Αναλογοΰντα σχεδόν κατά τήν χρήσιν των πρός 
τούς «.σίδηρους γρόνθους» τής σήμερον, δι’ 
ών οί γυμνοί προπάτορες ήμών ήμύνοντο κατά 
τών δνύχφν καί τών δδόντων τών.θηρίων. 
ΠαραΤούς «γρόνθους» δέ τούτους εύρέθησαν 
καί σκελετοί ζώων.,

Έν ταΐς αύταΐς χώραις, ή Επιστήμη συλ
λέγει εύθραυστα λείψανα καί διά τής συναρμο- 
γής των επιτυγχάνει σχήματα χονδρών κρα
νίων μέ τάς σιαγόνας τραχείας, κρανία δι’ ών 
φαίνεται δτι ίσκέπτοντο οί πρώτοι Ανθρωποι,

Τοιαύτην τινα Ανακάλυψιν εν τφ «Παρεκ- 
κλησίφ τών Αγίων» τοΰ Spy μετά συγκινή- 
σεως ύπεδέχθη 0 επιστημονικός κόσμος Έκ- 
τοτε ήκουλούθησαν βήμα πρός βήμα τήν Εγρή- 
γορσιν τής Ανθρωπότητος. Διά τής τελειοποιή? 
σεως τών Ερευνών έπί τής κοπής τών λίθινων 
αύτών Αντικειμένων έσημειώθησαν άί εποχαί.

Οΰτω οί «γρόνθοι» ο! Ανα- 
καλυφθέντες έν ταΐς Εν Chel- 
Ιε$ Ανασκαφαΐς εΐνε τραχείς 
καί Αδεξίως κατειργασμένοι, 
εΐνε τεκμήρια τών πρώτων 
αιώνων τής τεταρτογενούς 
ίποχής, τής ήλικίας τής ή
πιου είσέτι θερμοκρασίας, 
καθ’ ήν τόν βίον διήρχοντο 
είς τά δάση ίντός καλυβών.

Τήν εποχήν ταύτην τήν 
προσδιορισθεΐσαν διά τών 
Ανασκαφών τών ChvlIfS, διε- 
δέχθη ή εποχή τοΰ Saint— 
Acheul. Οί χάλικες Ενταύθα 
εΰρέθηοαν κεκομμένοι και 
στρογγυλευμένοι κανονικώς, 
τινές δέ καί λογχοειδείς τφ 
σχήματι.

Τά διάφορα ταΰτα λίθινα 
λείφανα Εχουσι ποικιλίανμο,ρ- 
φών. Δέν εΐνε όπλα θραύ
σμα τ a χ α λ'ί κ ω ν, 
Αλλ’ αίχμαί, ξέστρα, λεπίδες. 
Ταΰτα εΐνε δείγματα τής Επο
χής τών μακρών χειμώνων, 
τών βροχών καί τών χιόνων 
καί τής Εν σπηλαίοις διαβι- 
ώσεως. Έν Solvstre εύρέ- 

θησαν αίχμαί Εξ δστέων και fafaiav μάχθο>ν καί κινίννιαν οί πρ&τοι κάτοικοι τής γής ίιήρχοντο τον 
άγριον και ζα>φάη βίον τ<ον! Ήμίϊς οί ζ&νττς τόν αΙώνα τΰν θαυμάτων 
δς σνγκριθ&μεν πρός στιγμήν μετά τθν προγόνων μας Εκείνων, διά >άίννο- 
ήαωμεν τήν γιγαντιαίαν ιξόλιξιν τοΰ άνθρύπου.

κεράτων &ς καί γεωμετρικά 
τινα σχήματα Επί δοτών τε- 
θνεώτων.

’Έπειτα Ερχεται ή καλλι
τεχνική Εποχή τών Ανακαλύ
ψεων τής Μαγδαληνής, εν τή κοιλάδιϊλοτάο^Με, 
ή ίποχή τών κυνηγών τών ρέννων, οί οποίοι 
ίχάραξαν κάμακας καί περόνας και μορφάς 
ζώων έπι τών πλευρών τών σπηλαίων των, 
γλυφός λεπτοτάτας, πεποικιλμένας δι’ ώχρας καί 
Ασφάλτου, αϊτινες παριστώσιν Αγρίους ρέννους 
τρέχοντος καί βονάσους (Αγρίους βοΰς) προτεί- 
νοντας τήν κεφαλήν κατά τών κυνηγών.

Δώ. τής Εποχής ταύτης κλείει ή περίοδος 
τών πάγων. Τά ζώα τών ψυχρών κλιμάτων 
Ενανέρχονται πρός τά βόρεια. Άλλα διά κατα
κλυσμού Ανεξηγήτου δ ήδη καλλιτέχνης καί 
βιομήχανος Ανθρωπος Επαναπίπτει εις τήν ζω
ώδη Αθλιότητα καί Αδυναμίαν. Ραγδαΐαι βρο- 
χαι πίπτουσι καί χείμαρροι Εκ τών δρέων ρέ- 
ουσι, καλύπτοντες τήν γήν δια τελμάτων καί 
λιμνών. Καί Ενφ Εχρειάσθήσαν τόσαι χιλιάδες 
Ετών διά νά φθάση ό Ανθρωπος μέχρι τής 
προόδου τών κυνηγών τών ρέννων ήδη εχρει- 
άσθησαν Εκ νέου τριάκοντα, μέχρι τεσσαρά
κοντα αιώνων, διά νά επιτευχθή ή προσπάθεια 
νέου τινός πολιτισμού. Χονδροειδή τινα Αντι
κείμενα μαρτυροΰσι περί τής ίποχής εκείνης,

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΠΝ

καί τομείς τινες καί σμΐλαι ίκ χαλίκων εύρε- 
θεΐσαι καί λείψανα χωρίων. "Επειτα βιομηχα
νική τις πρόοδος, ή κεραμευτική.

Έν τή ίλύϊ τών λιμνών οί Ανθρωποι κτί- 
ζουσι τάς οικίας των Επί πασσάλων. Καί τέλος 
φθάνει ή ίποχή τοΰ λειανθέντος λίθου είς 
μορφάς Αξινών καί Ενωτίων καί οί τραχείς 
ήμών πρόγονοι Ανεγείρουσι τάφους, μνημεία 
μαυσωλεία. Έγκλείουσι ζώα πρός χρείαν αύ
τών, καλλιεργοϋσι δημητριακά, συλλέγουσι τόν 
χαλκόν και τόν χρυσόν : Βραδύτερου δέ δια 
τού χαλκού καί τού κασσιτέρου Επιτυγχάνουσι 
τόν ορείχαλκον, τόν χρησιμοποιοΰσιν είς κατα
σκευήν διαφόρων Αντικειμένων, κατασκευάζον- 
τες δπλα καί κοσμήματα μετά γλυφών. Οΰτω 
κλείει ή προϊστορική εποχή διά τής ήλικίας τοΰ 
Αρειχάλκου.

A *

Ταΰτα μόνον μας παραδίδει ή προϊστορική 
επιστήμη καί Επ’ αυτών δφείλομεν. νά στηρι- 
χθώμεν, ίνα ή φαντασία μας Αναπαραστήση τήν 
ζωήν τής ταφείσης καί λησμονηθείσης εκείνης
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άνθρωπότητος. Σκεφθώμεν την τρομερόν σω
ρείαν τών αιώνων, οΰς δφείλομεν να διασκελί- 
σωμεν, ϊνα έκθάφωμεν ino τον δτέρμονα ζό
φον τους τρωγλοδύτας ήμών ηροηάτορας καί 
έπαυαθέσωμεν πάλιν είς τήν χεΐρα των τα 
Εργαλεία, τά όποια μόνα άπέμεινον είς ή μας 
εκ τοΰ όλου τότε ζώντος κόσμου ! Ό χαλκός 
μόλις χίλια Εως χίλια διακόσια ετη πρό τοΰ 
χρυσόν δνεφάνη. Ή δε εποχή τής λειάν- 
σεως τών λίθων άπεχει τέσσαρας ίτι χιλιετηρί
δας πέραν τής εποχής ταύτης, και Υποτίθεται 
δτι ή Εποχή καθ’ήν οί.άνθρωποι τών πρώτων 
χρόνων τής τεταρτογενούς Εποχής Εγνώριζον 
τήν χρήσιν τοΰ χάλικος άπέχει τής σημερινής 
τετρακοσίους δλους αΙώνας 1 .

Τέλος οί άνθρωποι τής Εποχής τον Afotts— 
Her, οι ζώντες έν σπηλαίοις και. μή έχοντες 
Αποκτήσει τήν μικράν βιομηχανίαν καί τέχνην 
τών μεταγενεστέρων των κυνηγών τών ρέννων, 
μετεβλήθησαν είς τέφραν πρό 20,000 ετών, 
ένφ μόλις 6,000 Ετη μας χωρίζουσιν άπό τον 
πατριάρχον ήμών ‘Αβραάμ !

TC ΣΠΗΑΑΙΟΝ ΜΙΑΣ ΦΥΛΗΣ

"Ολα τά μέλη τής φυγής κατεκλίθησαν άφ’ 
εσπέρας κταπεπονημένα. "Εξω δ παγετός είνε 
τρομερός. Αϊ δυνάμεις τών δυστυχών Ανθρώ
πων Εξαντλούνται υπό τοΰ ψύχους καί τής άνε· 
παρκοΰς τροφής. Τήν προτεραίαν συναντήσαν- 
τες άγέλην ρέννων, παταγωδώς τρεχόντων, προ- 
σεπάθησαν νά συλλάβωσι τινα τών ζώων. Τά 
εκυνήγησαν, ίρριψαν λίθους διά τών σφενδονών, 
άλλ’ είς.μάτην κατεπονήθησαν. Ό ρέννος ήτο 
άγνωστον εϊς αύτοΰς ζώον, νεωστϊ εκ τών πό ■ 
λικών χωρών κατελθόν.

Πρίν ή τό μέγα τής ήμέρας άστρον δύση 
ολη ή φυλή κατέγινεν είς τήν κατασκευήν πα
γίδων. Αιά τών αιχμηρών χαλίκων έσκαψαν 
τήν σκληρόν γήν, ^σχημάτισαν λάκκον βαθύν, 
τοΰ οποίου τό στόμιον ίκάλυφαν διά κλάδων 
πυκνόφυλλων. Ή παγίς Εοτήθη άκριβώς είς 
τόν συνήθη δρόμον τών ταχυπόδων ζώων, τόν 
φέροντα πρός τόν ποταμόν δπου τήν νύκτα 
μετέβαινον νά ποτισθώσι. "Ισως ή τύχη δει- 
κνυομένη εΰνους φέρει πρός τήν τάφρον τά 
βήματα ρέννον τινός.

Νύξ ήδη και ίν τφ σπηλαίφ Ακούεται δ 
ρυθμικός κτύπος σταγόνων ΰδατος Εκ τινων 
σταλακτιτών πίπτοντος. "Ολοι κοιμώνται κε
κλιμένοι κατά . γής, Επι δορών ορκτων, οί 
μέν επί τών δέ σφιγκτά συν&λιβόμενοι, διά νά 
θερμανθώσι περισσότερον. Ώς άγρυπνος φύ· 
λαξ ή άμυδρά φλδξ ήμιοβυσμένης πυράς φωτί
ζει όλίγον τάς πέτρινους τοΰ σπηλαίου πλευ
ράς. Ή τραχεία καί Ανήσυχος Αναπνοή τών 
κοιμωμένων, Αναμιγνύεται μετά τής βαρείας 
δομής τών δερμάτινων χιτώνων των. Παρά 
τήν είσοδον σωρός δοτών ίκειτο ίν γένει δέ 

τό οπήλαιον έδείκνυεν άσυλον μάλλον θηρίων ή 
κατοικίαν Ανθρώπων. Ό ύπνος εϊνε ελαφρότα
τος και τά ώτα πάντοτε έτοιμα <5ιά να άντι- 
ληφθώσι τόν τυχόντα κίνδυνον. Καθ’, δλην τήν 
νύκτα δ άήρ δονοΰται άπό τά όύρλιάσματα καί 
τούς μυκηθμούς τοΰ άγνώστου .κινδύνου.Έκ 
τών άκουομένων θορύβων οί θπνώττοντες άν
θρωποι ύπολογίζουσι τήν ώραν.

Γνωρίζουν τήν ώραν καθ’ ήν γελφ ώς γραι- 
διον ή ύαινα, τήν ώραν καθ’ ήν άπειλοΰσιν 
άλλήλους δ λέων και ή τίγρις καί τήν ώραν 
καθ’ ήν ή μεγάλη δλαφος βρέμουσα έπι τής 
κορυφής τών.βράχων, ϋπερθεν τών νόστων, 
δίδει τό σημεΐον τής ροδινότητος είς τόν δρί- 
ζοντα τής Ανατολής.

Αίφνης έν τφ ήμίφωτι διακρίνεται ή σκιά 
τίνος ίγερθέντος καί ή σιγή ταράσσεται άπό τό 
σύθημα τής γενικής έγρηγόρσεως. Ή φυλή είς 
τό άκουσμα τής διαταγής τοΰ πατριάρχον Εγεί
ρεται. "Ολοι δπλίζονται καί Εξέρχονται διολι- 
σθαίνοντες διά τής στενής διόδου. Είς τό στε
ρέωμα λάμπουν άκόμη Αστέρες. Ό ποταμός 
Εκτείνει τά υδατά του μεταξύ δύο Αχθών βρα
χωδών καί Αποτόμων, Επι τών δποίων χαίνου- 
οιν δπαί βαθεΐαι, τά άσυλα τών άρκτων, μεθ’ 
ών πολεμοΰσιν οί δυστυχείς τρωγλοδϋται (*)  
σώμα πρός σώμα πράς άπόκτησιν τής πολυτί
μου μηλωτής τών ζώων.

Συριγμοι καί φωναΐ συνθηματικοί καλοΰσιν 
άλλας οικογένειας καί άπό τά διάφορα σπή
λαια άκούονται αί απαντήσεις καί μετ’ ολίγον 
Εξέρχονται άνδρες, παιδία καί γυναίκες μετά 
τών νηπίων των.

("Επεται τό τέλος)

Η ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Δέν ε’ν’ μόνο τό μαχαίρι 
οκού βφάζ«ι τή καρδιά

Είναι μάτια ποΰ τη? δίνουν 
ττοιό μεγάλη μαχαιριά.......

Ή πληγή itou τό μαχαίρι 
θέ νά κάμη «τή καρδιά, 

θα βρεθή τό γιατρικό τη? 
νά τή? ίώαη τη γιατριά

Άλλά εκείνη ποΰ θά δώση, 
ενα μάτι εκφραστικό, 

γιατρικό μόνο θέ ναύρη 
st? τό μνήμα τό ψυ/ρό.

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟϊΤΣΗΕ

ΝΑΜΦΙΒΟΛΩΣ Εκείνο 
τό οποίον δεν Επερίμευεν 
ή γηραιά Ευρώπη νά 
ϊδρ κατά τό 1911. εϊνε 
ή απρόοπτος ρήξις'ΐουρ- 
κίας καί ‘Ιταλίας διά 
τήν παμμεηίστην ’Α
φρικανικήν έκτασιν τής 
Ύριπολίτιδος και Κυρη
ναϊκή?, τήν οποίαν α
παιτητικότατα ζητεί ή 
άναγεννηθείσα α’ιωνία 
Ρώμη, έν ονόματι τοΰ 
πολιτισμού

Ποία €ΐι»€ ή χώρα 
αυτή ; Τ< βλέψεις εϊχε 
καί σχέδια ή ‘Ιταλία ; 
ΐΐοίον τό παρελθόν καί 
τί» μέλλον τής ‘Αφρι
κανικής ταύτης έκτά- 
σεως; Ιδού τό θέμα τοΰ 
παρόντος άρθρου.

* *

βλέμμα «!? τόν χάρτην
τής Βορείου ’Αφρική?, τή? πλαισιούσης την 
Μεσόγειον άπό τών ακτών τοΰ Ατλαντικού 
Ωκεανού, απέναντι τοΰ Γιβραλτάρ, μ^χρι τοΰ 
’Ισθμού τοΰ Σουέζ, θέλει παρατηρήσει τήν 
παραδοζοτέραν διαγραφήν παραλίων. Πράγ
ματι ή πρός τό μέρος τοΰτο υδρογραφία τής 
’Αφρικής παρουσιάζει τά περιεργότερα τών

(*>  Κάτοικοι τον σπηλαίου.

φαινομένων.
Ή ei? προϊστορικούς χρόνους. Ισως κατά τήν 

Μειόκαινον εποχήν κατάπτωσις τοΰ έδάφους 
και ό*ώς  έξ αύτοΰ αποχωρισμός τής ‘Αφρικής 
άπό τής Ευρώπης καί ό ούτω σχηματισμός τής
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τ! ΕΙΝΕ Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ

Έάμ ρίψη τις εν

Μεσογείου, έπέφερε μεγαλείτερα βεβαίως ρήγ
ματα «1? τήν Ευρώπην ’Αλλ’ ή υδρογραφία 
τών πρός τό μέρος τούτο παραλίων της δέν 
παρουσιάζει τά φαινόμενα, τά οποία συναντώ- 
μεν εττι τής ‘Αφρικανικής ακτής.

Άλλ’ άν al ακταί αύτής παρουσιάζουσι ποι- 
κιλοτάτας διακυμάνσεις, αί παράλληλοι πρός 
αύτάς γαϊαι τού Εσωτερικού Εμφανίζονται ύπό 
μείζονα ετι ποικιλίαν. Και ούτω κατορθοΰτάι, 
ώστε τό Μαρόκου, ή ‘Αλγερία, ή 'ΐύνις, ή Τρι- 
πολίτις καί ή Αίγυπτος νά παρουσιαζωσι χώ 
ρας παντελώς άνομοίας καί Εδάφη ποικιλότα
της διαμορφώσεως.

Έκ πασών δμως τών χωρών τούτων ή Τρι· 
πόλίτις παρουσιάζει είς τό ομμα τού γεωλόγου 
τάς μεγίστας τών ανωμαλιών.

Κατά τίνα τρόπον έσχηματίσθη τό παραδο 
ξότατον έδαφος της εϊνε δυσχερέστατου νά 
Εξηγηθή και μάς παρέχει τά αυτά σχεδόν πρός 
λύσιν προβλήματα, τά οποία καί ή Σαχάρα. 
Φαίνεται δτι τήν στιγμήν, καθ’ ήν τά ΰδατα 
τοΰ ’Ατλαντικού κατόπιν τής καθιζήσεως εισή · 
λασαν λαύρα εις τό προξενηθέν χάσμα, κατε- 
κάλυψαν τό μέγιστον μέρος τής 'ΐριπολίτ.δος 
τουλάχιστον εκατόν χιλιόμετρα πρός τό Εσω
τερικόν άπό τών νυν ακτών. Ειτα διά λόγους 
γεωλογικούς, άγνώττους εις ήμάς, ή θαλασσα 
υποχωρούσα άπεσύρθη

Ίο καταληφθέν έδαφος παρέμεινεν Επι αϊώ- 
νας τελείως άγονον. Μεθ’ ό διά τών χειμάρρων 
παρασυρόΐ’των εύφορον γήν, Εσχηματίσθη εν 
είδος ψευδεδάφους, τό οποίον αποτελεί νΰν την 
καλλιεργήσιμον γήν τής Ύριπολίτιδος

Έττί πλέον ή βραδύτατη διά τών α’ιώνων 
άποχώρησις τής θαλάσσης Εοχηματισε κατα 
μήκος τών παραλίων άπό τής Ί’ΰνιδος μέχρι τής
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Βεγγάζης απέραντους Σύρτεις, γνωστότατα? 
είς 7ονς αρχαίους ύπό τό άνομα Μικρά καί 
Μεγάλη Σύρτις, αιτινε? κα&στώσι τόσον άξε
νους καί τόσον ήκιστα έκμεταλευσίμους τα? 
άκτάς της 'Τριπολίτιδος.

Η ούτω σχηματισθεΐσα χώρα, ή τοσαύτας 
γαιόλογικάς παθοΰσα συγκινήσεις, φυσικότατου 
ήτο νά καταστή άφορος, δι’ δ καί έπί πολύ 
καί παρά τισιν οτι των συγχρόνων γεωλόγων 
μέγα μέρος της χωράς τούτης θεωρείται γαιο- 
λογικώς νεκρόν, παραβαλλόμενου προς τήν Π € 
τραίαν Αραβίαν. .

Άλλ’ δ ισχυρισμός οΰτος δεν είνε ορθός, δι
ότι ή μέν ΙΙετραία 'Αραβία είνε χώρα έξαντλη 
θείσα υπό έποφιν καλλιέργειας, ενώ ή Ί'ριπο- 
λίτις ε'νε χώρα άγονος εκ τής έλλεί-φεως φυτι 
κής γής.

Άρίστου δέ παράδειγμα πρόκειται ήμΐν τό 
Δέλτα τής Αίγυπτου, το όποιον μέχρι πρό 
εκατονταετίας περίπου παρουσιάζον τήν αυτήν 
σύστασιν εδάφους με τήν Ύριπολίτιξα, κατέ 
στη ή γονιμωτάτη τών χωρών, διά τής παρά 
τοΰ Νείλου κυλισθείσης ίλύος.

Βεβαίως ή Τριπολίτις στερείται ενός Νείλου 
καί τά όρια αυτής, χαμηλά καί ξηρά, δεν δίδου- 
σιΐι ελπίδας σχηματισμού μεγάλου ποταμού. Ία 
πρός άνατολάς όμως όρη Βερβέρων, τά επί τών 
πρός την Αίγυπτον συνόρων της παρουσιάζουσι 
μεγίστας παρειάς, ε’φ’ ών καταλείβεται κολοσ 
σιαία ποσότης ΰδάτων.

Άπ*  αυτών δε, διά διαφόρων διωρύγων και 
άλλων τεχνιτών μέσων θά κατωρθοΰτο ή άρδευ 
σις καί ή γονιμοποίησή τών νυν αγόνων καί 
αμμωδών πεδιάδων τής 'Τριπολίτιδος-

Τούτου κατορθουμέυου, ή χώρα αΰτη θά με- 
τεβάλλετο είς έπίγειον παράδεισον- Έλάχι- 
στον δε δείγμα τούτου είνε τδ γεγονός, ότι όπου 
&εία συνάρσει ύδρεύθη τό έδαφος τής Τριπολί- 
τιδοε. μετεβλήθη είς γονιμώτατον, δυνάμενον νά 
παράγη τούς εκλεκτότατους καί σπανιωτάτους 
τών καρπών-

Άλίλ*  ή Τριπολίτις θά μεταβολή τελείως 
όφιν καί θά μεταβληθη είς τήν ώραιοτάτην 
τών χωρών, με κλίμα εύκραέστατον, παρόμοιον 
πρός τό τών Άζορών νήσων, τήν στιγμήν καθ' 
ήν θά πραγματωθή τό μέγα τών Γάλλο»»’ 0- 
νειρον.

Τδ ονειρον τούτο συνίσταται είς τήν θάλασ- 
σοτ.ο'ησιν της Σαχάρας Τδ σχέδιον τοΰτο, τό- 
όποιον από τεσσαρακονταετίας ήδη μελετάται, 
καί το οποίον έν αρχή προσέκρουσε πρός παμ- 
μεγίστας τεχνικός δυσχερείας, ήδη μέ τήν τε 
λειοποίησιν τών μηχανικών μέσων δύναται νά 
θεωρηθή ώς ολίγον άπέχον τής πρα/γματο 
ποιήσεως-

Ώς γνωστόν, ή αχανής α&τη έρημος άπε- 
τελει π(ό τριών εκατομμυρίων ετών, κατά τους 
μετριωτάτους υπολογισμούς, παμμεγίστην θά

λασσαν δι’ ό καΐνΰν εΰρίσκεται κατά 30 — 
120 μέτρα κάτωθι τής έπιφανείας τής Με 
σογείου- ·

Κατά τδ σχέδιον λοιπόν τών Γάλλων δέν 
πρόκειται ή νά άνοιχθή μία μεγάλη διώρυξ 
από της Μεσογγείου, έπί τοΰ Άλγερινοΰ έδά 

■φους, δ»’ ής τά ΰδατα τής Μ^σογγείου θά κα 
ταπλημμυρίσωσι τήν Σαχάραν.

Έκ πασών τών ’Αφρικανικών χωρών ή μάλ 
λου έχουσα νά ώφεληθή έκ τον κολοσσιαίου 
τούτου έργου θά εινε ή Τριπολίτις- 'Ολόκλη
ρος ή Νοτία αυτής πλευρά, ή σννορεύουσα νΰν 
πρός τήν Σαχάραν, θά άποκτήση θαυμάσια 
παράλια. ’Αντί δε τού Σιρόκου καί τοΰ Σιμ- 
μούν, οστις νυν τήν καταπυρπολεΐ, θά προσδέ- 
χεται τήν θαλασσίαν αύραν

Αλλά τδ σπουδαίου τοΰτο άπόκτημα είνε 
μηδέν παραβαλλόμενον πρός τό έμπόριον, τό 
όποιον θά διεξάγη αυτή διά τής θαλασσίας ο
δού μέ ολην τήν Κεντρωαν Αφρικήν, μεταφέ- 
ρουσα εις Ευρώπην τά πολυτιμότατα τών προϊ
όντων, τών εντελώς ανεκμετάλλευτων αυτής 
χωρών.

Έπ!- πλέον δε ή όδος ή άγουσα έξ Ευρώ
πης είς τδ ακρωτήριου τής Καλής Έλπίδος ή 
πρός οίανδήποτε χώραν τής Κάτω Ανατολι
κή? ’Αφρικής, θά συντομευθή καταπληκτικώς 
διά τής Τριπολίτιδος καί τής όπισθεν αυτής 
μεγάλης θαλάσσης.

* *
*

Ή Τριπόλΐτις δύναται νά διαιρεθή είς τρεις 
μεγάλος χώρας. Τήυ Μεσόγειου, τόβιλαετιού, 
τό οποίον εκτείνεται μέχρι τών μελανών όρέων, 
τήν πρός άνα-Όλάς Κυρηναϊκήν, καί τό πρός 
νότον Φεζαν. Καί τάς τρεις δε ταύτας χώρας 
κατοικοΰσι δύο διάφοροι εντελώς φύλαί. *Η  
'Αραβική έν τφ βιλαετίω τής Κυρηναϊκής καί 
ή ιθαγενής σοιδανική, έν τώ Φεζάν, είς τά πρό
θυρα τής ερήμου.

Αί βόρειοι φυλαϊ είνε αραβικής καταγωγής 
έκφυλισθεϊσαι. Οΰδευ τδ κοινόν έχουν σχεδόν 
μετά τών πολεμικών αραβικών φυλών τοΰ Μα
ρόκου καί τής Ν. Αλγερίας, αλλά προσομοιά- 
ζουσι μάλλον ώς πρός τήν είρηνικοτητα καί τδ 
κερδοσκοπικόν πνεύμα πρός τούς Τυνησίους.

Έπί τών παραλίων δλοι σχεδόν ασχολούνται 
είς τήν αλιείαν καί δή τήν σπογγαλιείαν. Έπί 
τών ιδιότροπων πλοιαρίων των διατρέχουσι τά 
πλούσια παράλια καί μέτήν μάχαφαν είς τούς 
όδόντας βυθίζονται έπί αρκετά λεπτά εντός τής 
θαλάσσης, διά νά αποσπάσουν τούς σπόγγους. 
Φυσικά οί άραβες οΰτοι φροντίζουν κατόπιν 
πώς νά πωλήσουν τό εμπόρευμά των καί ουχι 
πώς νά καταστούν καλοί πολεμισταί.

Τήν έκεΐ δέ σπογγαλιείαν εκμεταλλεύεται 
καί ή ελληνική φυλή θαυμασίως. Πλεΐστοι έκεΐ 
ομογενείς επιδίδονται είς τό έμπόριον τουτό, αί

τάς άγ-

ίΊ.

δέ νήσοι τοΰ έλληνικοΰ αρχιπελάγους στέλλουν 
κατ’ έτος πλήθος ιστιοφόρων σπογγαλιευτικών 
καί δή ΰπό τήν έπίβλεφ-tv ελληνικού πολεμικού 
πλοίου. Ευθύς δέ μέ τάς πρώτας πολεμικός 
επιχειρήσεις τοΰ ’Ιταλικού στόλου είς τήν Τρι 
πολίτίδα, ό. ελληνικός σπογγαλιευτικός στολί
σκος έδειξε θαύματα γενναιότητος καί μεγάλο- 
φυχίας, σώσας 'πλείστους ευρωπαίους . κατοί
κους έκτης μανίας τον ιθαγενούς όχλου

Είς τά ένδότε'ρα ασχολούνται μέ τήν γεωρ
γίαν, κνηνοτροφϊαν καί τό έμπόριον. άλλ’ εις 
έλαχίστην κλίμακα, μέ πρωτογενή μέσα και 
πανάθλια Ή Τουρκική κυβέρνησις έφρόντίσε 
μόνον φόρους νά έπιβάλη καί απογύμνωση τήν 
χώραν, μή επιδιώκουσα τήν πρόοδο·/ τοΰ τό
που. Καί ή . απέραντος αΰτη χώρα ανεκμετάλ
λευτος έιτελώς καί άγρια, μόνον τούς θαυμα
στούς καί άρωμοτώδεις φοίνικας παράγει, στα- 
φυλάς, σύκα, ελαίας εξαίρετου μέλι, ολίγον έμβλημα τοΰτο. 
βάμβακα, πρόβατα πολλά καί ίππους μικρό
σωμους, άλλα μεγάλης αντοχής

Τδ ανατολικόν μέρος τής Τρικολίτιδος τό 
καί πλουσιώτερόν, διότι αρδεύεται ΰπό πολλών 
ΰδάτων, είναι ή’χώρα είς τήν οποίαν εκειτο τό 
πάλαι ή Ευρηνάϊκή πεντάπολις. Τά περισσό 
τέρα ιστορικά δικαιώματα έπί τής Τριπολίτιδος 
εχει ό Ελληνισμός, διότι ή Κυρηναϊκή Πευτά- 
πολις, άκμάσασά κατά τδ παρελθόν, ήτο Ελ
ληνική αποικία, ρήν όποιαν ίδρυσαν, καθ ’ Ήρό 
δοτού, γηραιοί 'άποικοι και δή απόγονοι τών 
’Αργοναυτών ’

Κάποιος εκ τών πάντοτε τολμηρών καί έπι 
χειρηματικών Ελλήνων, εΰρίσκων στενά τά όρια 
τής πατρίδας τορ διέσχισε τά πελάγη καί παρ’ 
όλους τούς κίνδυνους τών αυτοχθόνων έγκατε- 
στάθη είς τήν Κυρηναϊκήν χερσόνησον καί έκτι- 
σεν εκεί τήν μετέπειτα πλουσιωτάτην Κυρήνην. 
Εις τά πέριξ τάύτής ΐδρύθησαν κατόπιν τέσσα 
ρες άλλαι έλληνκαι πόλεις, άποτελέσασαι 
ούτω τήν Κυρηναϊκήν πεντάπολιν. Ό πρώτος 
ελλην άποικυς ήτο ό θηραΐος Βάττος, ώδηγή- 
σας έκεΐ μερικούς ουμπατριώτας του, απογόνους 
τών Μινυίων, οιτινες ελκοντες τήν καταγωγήν 
έκ τών ‘Αργοναυτών, είχον έκδιωχθή έκ Αήμνου 
καί καταφυγόυτες είς Σπάρτην έφυγον και έκεΐ- 
θεν είς Θήραν, διά νά ακολουθήσουν κατόπιν 
τόν Βαττοι> είς Αφρικήν.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή χώρα τήν όποιαν πρό 
■ πολλοΰ επόθουν οί ’Ιταλοί καί· σήμερον κατε 

πάτησαν έν όνόματι τού πολιτισμού. Ληστρική 
καθ’ εαυτό ή πράξις βεβαίως. Άλλα τις θ’ άρ- 
νηθή, δτι ύπδ τήν αιγίδα τής γηραιάς Ρώμης, 
δεν θ’ ανανηφρ ή απέραντος Τριπολίτις έκ τοΰ 
'Τουρκικού λήθαργου και δέν θ’ άνοιξη 
κάλας της πρός τόν πολιτισμόν ;

0 ΛΙΚΕΦΑΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

Π08ΕΝ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ
Ό προφήτης Μωϋσής, προβλέπων τήν κατα

στροφήν τών 'Εβραίων ύπό τών 'Ρωμαίων 
Ιλεγεν : «Έπάξει ίφ’ ύμας Κύριος ό Θεός 
σου, “Εθνος μέγα, “Εθνος ώς άετόν, έν ορμή 
πετάμενον... κτλ.».

Οί δέ κατόπιν έρμηνευταί τοΰ Δευτερονο
μίου ισχυρίζονται, δτι ταϋτα έλεγεν—ή καί 
8γραφεν—δ Θεόπτης, προφητεύων καί τά 
'Ρωμαϊκά εμβλήματα τούς αετούς, τούς οποί
ους οί 'Ρωμαίοι είς τά λάβαρά των εζωγρά- 
φιζον.

Ή Βυζαντινή λοιπόν Αυτοκρατορία, ώς 
τινες τών εκκλησιαστικών συγγραφέων παρα
δέχονται—παρέλαβεν έκ τής 'Ρωμαϊκής τό

Ότε δέ <5 θρόνος τοΰ Μεγάλου' Κωνσταν
τίνου μετηνέχθη είς Κων)«ολιν, ό άετής έγέ- 
νετο Δικέφαλο: «την μίαν κεφαλήν στρέφων 
πρός τήν Ανατολήν—τήν Ασίαν—και τήν 
έτέραν. πρός τήν Δύσιν—τήν Ευρώπην—άλ- 
ζηγορικώ; δηλ. παριστανομένης δι’ αύτοΰ τής 
Βυζαντινής Κοσμοκρατορίας...» ώς ύποστη- 
ρίζουσιν οί αύτοί συγγραφείς. .

’Αλλά καί είς χρυσόβουλλον του Αλεξίου 
Κομνηνοΰ, πωληόέν τφ ί Γί'8 πρός τινας τών 

Ιν “Αθω Μονών, υπάρχει πρό τής επικεφαλί
δας ^ζωγραφισμένος χρυσέρυθρος Δικέφαλος 
αετός.

* * * Μ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΒΕΡηΦ»

Βλαστήσαν*  οί πόθοι μας χι’ άκβίσαν τά όνειρά μας, 
περήφανο σαν άραξες, Κχρ.βι, στα νερά μας

Σέ χαιρετούν ή βάλασσες χαί χάβε κάβο; γερει 
χαΐ σ’ «ύλογοϋν καλόγεροι μέ τδ Σταυρό στό χέρι.

Ή πικραμένη μας φυλή ’πό μιά ώς άλλη άκρη, 
Σου στέλν’ ά/όρταγο φιλί με στεναγμό χαι δάκρυ 
Μέ τί λαχτάρα να ’ξερες ν’ άρβης Σέ καρτερούσε

Πόσες φορές τά πέλαγα μέ πόνο δέν τηρούσε 
καί δι ρωτοόσ’ αδιάκοπα τό χίμα τ’ άφρισμένο 
γιά σένα, Κάστρο τοϋ γιαλού, χεραυναρματωμένο !

■■ >*<

Καράβι μας ατρόμητο, παρθενιχό καμάρι 
τ^ς Σαλαμίνας τόν πνιγμό, τή δάδα τοϋ Κανάρη 
ποϋ δυό φορές τόν βάρβαρο βρασυ τόν έχουν σβύσε·. 
καί τρίτη τό κανόνι σου φορά νά τ’ άνασ ήση f

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΕΡΟΝ !

ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ θΕΟΔΠΡΙΔΟΥ
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Είς-τδ ωραίο μας σαλονάκι τακτικά συνη- 
θροιζόμεθα .καί ό εΐς κατόπιν τοΰ άλλου διη- 
ίεϊτο μίαν ιστορίαν, έν ώραΐον άνέκδοτον, όλοι 

έ έπεριμέναμεν είς τδ τέλος νά άναφωνήση ό 
υποπρόξενος τήν συνηθισμενην φράσίν του:

— Έγώ είδα κάτι περιεργότερσν ακόμη!
Καίήρχιζεν ένα παράδοξον καί εντελώς 

φανταστικόν μΰθον.
— Έγνώρισα κάποιον παμπόνηρον έμ

πορον, ό όποιος έφαντάσθη νά εκμεταλλευ
τή τήν γνωστήν ιδιότητα τών στρουθοκα
μήλων . ■

θά γνωρίζετε, οτι αυτά τά πτηνά καταπί
νουν εύχαρίστως τεμάχια ξύλου, μετάλλινα 
άντικείμενα, όστρακα κτλ. καί ευκολότατα 
τά άποταμιεύουν εις τδν στόμαχόν των. Ό 
πονηρός λοιπόν αυτός έμπορος ήγόρασε μίαν 
στρουθοκάμηλον, είς τήν οποίαν έδιδε νάκα- 
ταπίνγ ωρολόγια, διαμαντικά, άργυρέ σκεύη 
καί διάφορα άλλα τοιαΰτα είδη, κατάλληλα 
ώστε νά είσχωρώσιν είς τδ στόμα της.

’Αφοΰ λοιπόν προητοίμαζε τοιουτοτρόπως 
το πτηνόν, είσήρχετο είς τό τελωνείου και 
προφασιζομενος, οτι μεταφέρει τήν στρουθοκά
μηλον είς τδν πλησιεστερον ζωολογικόν κήπον, 
διήρχετο οΰτω έλευθέρως.
, Κατόπιν του ωραίου αύτοΰ έκ’τελωνισμοΰ, 
έπήγαινεν είί κατάλληλον, μέρος καί κτύπων 
φιλικώς τά πλευρά του πτερωτοί! συνενόχου 
του, έλεγε χα'ίδευτικώς:

— ’Εμπρός, εμπρός, καλή μου φίλη, ελα
φρώσου άπδ τδ ενοχλητικόν βάρος τοΰ στομά

Χβρά στον τδν τραγουδιστή, 
που μ« τδ νου τον πλάθει 
μιάν ήρωϊδχ σάν σκιά 
χι*  άχόμη ττλάον άχνη, 
x’sxei ποΰ >4sc πώς πόταζσ 
χ’ έββύστηχΒ, χ’ εχάθη, 
ζάφνω μέ μιας στήν οψι σου 
τή βλέπιι ζωντανή.

Γιατ*  etvs ή τίχνη σου ζωή 
χ’ etv’ ήζωή της τόση, 
ποΰ δίνει χάρι στ’ άχαρα 
καί στ’ άφωνα φωνή, 
μάγισσα, «off τδ μαγιχδ 
ραβδί μόλις άπλώση, 
δίίχνϋ καί χχνει αληθινά 
σκλάβα σου τή σκηνή I

ΙΩ< ΠΟΛΕΜΗΖ

χου σου.
Ή δέ στρουθοκάμηλος, τελείως γυμνασμέ

νη είς τδ μέρος της, έσπευδε νά έξαγάγγ διά 
τής φυσικωτέρας όάοΰ της όλοτδ φορητόν κατά
στημά της.

Δυστυχώς ή άπάτη του κάποτε άνεκαλύφθη 
κατά σατανικόν τρόπον. Είχε παραγεμίσει τδ 
δύσμοιρου ζώον μέ ολόκληρον φορτίον άπδ έ- 
ξυπνητήρια ωρολόγια, νέου συστήματος, μι
κρά και έκτάκτως ,ήχοΰντα. Φαίνεται δέ, οτι 
ό καταστημ.ατάρχης τά εΐχεν όλα χορδίσει καί 
καθ ’ ήν στιγμήν τά ερευνητικά βλέμματα τοΰ 
τελώνου έπιπταν έπί ταύτης, δαιμονιώδης 
συνεχής κρότος-ήκούσθη έκ τών έγκάτων τής 

στρουθοκαμήλου. Μουσική καί συναυλία τρο
μερά όλη ικανή νά έξεγείρη τούς νεκρούς ολους 
τοΰ νεκροταφείου.

1 Τό δύστηνον ζώον είχε τρελλαθή. Ή συγ- 
κίνησις έπροξένησεν είς τά έντόσθιά του τρο
μακτικόν άποτέλεσμα καί δέν έκρκτήθη ούδ’ 
έπί στιγμήν, άλλ’ έξεκένωσε πρό τών κατά
πληκτων τελωνοφυλάκων τρεις δωδεκάδας 
έξυπνητηρίων.

Άκρα σιωπή διεδέχθη τδ τέλος τής εύθύ - 
μου ταύτης ιστορίας καί δλοι ευρισκον ύπερ
βολικόν είς τάς ψευδιστορίας του τόν φοβερόν 
ύποπροξενον. Τέλος ό μέχρι τής στιγμής εκεί
νη; σιωπών καθηγητή:.κ.Τουρμώλ έλαβε τότε 
τδν λόγον.

— ’Ακούσατε, κύριε ύποπρόξενε, ή μικρά 
σας ιστορία εΐνε βέβαια αρκετά έξυπνη, άλλ’ 
έγώ ήμπορώ νά σ&ς εέπω, οτι είδα κάτι, ακό
μη πλέον περίεργον !

Πρό εΐκοσιν ετών ώδήγουν δώδεκα καγγου- 
ρώ διά κάποιον επιχειρηματίαν. Είχα ήδη δι- 
έλθει δλην τήν Ευρώπην καί έφθασα είς τήν 
χερσόνησον τών Βαλκανίων, ήτις εΐχε τότε 
κακήν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν. Έτα- 
ξείδευα λοιπόν διά φορτηγών αμαξών και ενώ 
ήμην έτοιμος νά διαβώ τά Ρωμουνικά σύνορα, 
είδοποιήθην άπο ένα καλόν άνθρωπον, δτι δυ
νάμει Απαγορευτικής διατάξεως, τελευταίως 
ψηφισθείσης περί τής εισαγωγής των ζώων, θά 
ύποχρεούμην είς σημαντικά έξοδα, χάριν τής 
μικρόξς μου άγέλης. Έσπαζα τδ κεφάλι μου, 
διά νά ευρώ τρόπον και άποφύγω την πληρω
μήν, οτε έξαφνα, ένφ παρετήρουν τά έμπρο
σθεν μου, κατ’ άνάστημα τοποθετημένα καγ- 
γουρώ, δαιμόνια ιδέα ^.οΰ ήλθε.

Γνωρίζετε, δτι αίθηλειαι καγγουρώ εΐνε έ- 
φοδιασμέναι διά τίνος θήλακος,οστις ταΐς χρη
σιμεύει νά μεταφέρουν έντδς τά μικρά των. 

ί "Ολα λοιπόν τά καγγουρώ μου άνήκον είς αύ
τδ τδ φύλλον, προτιμήσας ταΰτα, διότι τά 
άρρενα εΐνε δύστροπα. "Ελαβα λοιπόν τδ μι
κρότερου άπδ τδν λαιμόν καί τδ έθεσα είς τδν 
θήλακα τοΰ Αμέσως μεγαλειτέρου του.

Δέν ήτο βέβαια καί .τόσον εύκολον, άλλά 
τέλος πάντων’τδ έπέτυχα. Ούτως ή δευτέρα 
καγγουρώ έφαίνετο όλίγον παχυτέρα τοΰ συ-
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νόθους. Έν τούτοις διά τοΰ ίδιου τρόπου έθε
σα τήν δευτέραν καγγουρώ εις τόν θήλακα 
τής τρίτης. Ήλθεν όλίγον στενόχωρα, άλλά 
θά γνωρίζετε, δτι αύτά τά ζώα έχουν έλαστι- 
κωτάτας τάς κοιλιακάς πλευράς.'Η τρίτη φέ- 
ρουσα καί τάς δύο άλλας συντρόφους της πα- 
ρουσίαζεν αρκετά μεγάλον όγκον, άλλ’ όχι καί 
ύπερβολικόν.

Σάς ερωτώ, κύριε υποπρόξενε, έπρεπε νά 
άφήσω ημιτελές τό έργον μου ‘, ’Εννοείτε 
λοιπόν, οτι έθεσα την τρίτην καγγουρώ είς 
τήν τετάρτην και μή ύποχωρών πρό τών δυ
σκολιών, άπλώς σάς λέγω, δτι ή τετάρτη έ- 
κρύβη έντός τής πέμπτης, ήτις έχάθη εις τήν 
εκτην, ή όποια πάλιν είσήχθη εις τήν έβδό- 
μην καί αυτή έξηφανίσθη εις τήν όγδόην καί 
οποία πάλιν κατεβυθίσθη είς τήν έννάτην. 
αυτή έξηπλώθη είς τήν δεκάτην, τήν οποίαν 
συμπιέσας μέάρκετήν δυσκολίαν είς τήν έν- 
δεκάτην, περιέκλεισα τέλος καί ταύτην μετά 
πολλούς κόπους έντός τής τελευταίας. Διά νά 
τελειώσν] τό έργον μου άπητεΐτο έκάστην φο
ράν καί δόναμις μεγαλειτέρα. Είς τό τέλος 
ήμουν ύποχρεωμένος νά καθίσω, έπάνω είς τήν 
τελευταίαν διά νά σπρώξω ρλας τάς άλλας. 
Ή δωδέκατη Καγγουρώ είχεν ευτυχώς γιγαν- 
τώδεις διαστάσεις και τήν έπωνόμαζα Άδέ- 
λαν άφοσιωμένον ζώον μέ παραδειγματικήν 
θέλησιν,διδαχθέν εύχαρίστως νά φέρφ τοιοΰτον 
φορτίον. ’Επωφελούμενος τών καλών της αύ
τών διαθέσεων, τήν έθεσα έντός τής άμάξης 
και παρουσιάσθην πάραυτα εις τό τελω- 
νεΐον, συνοδεύων, φαινομενικώς πάντοτε» μίαν 
μόνον Καγγουρώ.

Οί υπάλληλοι έφάνησαν ενοχλητικοί κάπως. 
Κατεβίβασα τό ζώον έκ τής άμάξης, ένώ ούτοι 
διηρεΰνον πανταχοΰ. Μετά τινας στιγμάς παρε- 
τήρησα, δτι ή Άδέλα άνησύχει πολύ· σημειώ
σατε, δτι ένδεκα Καγγουρώ έπνίγοντο έντός 
τοΰ θήλακος τής δωδεκάτης. Ένώ λοιπόν 
έκινεΐτο ή ένδεκάτη έντός αύτής, έστενοχω- 
ρεΐτο ή δεκάτη, ή οποία ήνόχλει πολύ τήν 
έννάτην, αύτή δέ έταράσσειο καίή όγδοη ύπο- 
φέρουσα ήσπερεν, έντός δ’ αύτής ή έβδομη 
έπανεστάτει, ένώ ή έκτη τήν έτσίμπα, ή 
πέμπτη έσκίρτα, ή τετάρτη έζήτει νά έξέλθη, 
ή τρίτη έχώρευε, ή δεύτερα άπηλπίζετο, καί 
ή μικρά καί τελευταία άνυπομόνει !

Άπετελεΐτο μία γενική διαβολική αταξία, 
έκ τής όποιας ύπέφερε μαρτύρια ή δυστυχής 
Άδέλα, συνθλίβουσα τάς πλευράς καί τά έν- 
το'σθιά της. Ή δυστυχής μοί ένέπνεεν οίκτον.

Εύτυχώς μάς περιεκύκλουν πολλοί, πλήθος 
δέ χαμινίων έτρεξαν νά θαυμάσωσι τό περίερ
γον τετράποδον. Ή Άδέλα, καλώς άνατε- 
θραμενη προσεπάθει άπελπιστικώς νά συγκρα- 
^ήται, έξ άλλου τήν ένεθάρρυνα καί εγώ διά 
^ου αύστηροΰ βλέμματός μου, στενοχωρού-

t 

μένος πότε τέλος πάντων θά έτελείωναν αυτοί 
οί φορολογηταί.

Τέλος είς έκτελωνιστής μοί έκαμε ση- 
μεΐον νά άναχωρήσω. Δυστυχώς όμως ήτο 
πολύ άργά. Ή Άδέλα είχεν έξαντληθή έντε- 
λώς.Όί όφθαλμοί της είχον έξογκωθή, οί 
ώμοι της έκάμφθησαν... ! Καί όπως ό διάβο
λος άναπηδά άπό έν κυτίον, ουτω ή ένδεκάτη 
Καγγουρώ άνεπήδησεν είς τόν άέρα και έπεσεν 
ολίγα βήματα μακράν.

Τό πλήθος άνεκάγχαζε και πριν συνέλθουν 
έκ τής έκπλήξεως, είδον, ώς θά έμαντεύσατε, 
κύριε υποπρόξενε, τό δέκατον νά έξέλθη άπό 
τό ένδέκατο'ν, τδ έννατον άπό τό δέκατον, 
έπειτα τό όγδοον, τό έβδομον, τό £κτονΚ τό 
πέμπτον, τό τέταρτον, τό τρίτον, τό δεύτε
ρον, άπό τό οποίον τέλος άνεπήδησε τό τε- 
λευταίον. Εις διάστημα-όλιγώτερον τών πέντε 
δευτερολέπτων αί δώδεκα Καγγουρώ μου έβρί- 
σκοντο ολαι παρατεταγμέναι, καθήμεναι καί 
άναπνέουσαι, κινοΰσαι κωμικώς τούς μικρούς 
έμπροσθίου; πόδας, όπως τά μικρά παιδάκια 
άναμένοντκ γλύκισμα. Τά περισσότερα δέ τών 
χαμινίων εϊχον έξαφανισθή τρομαγμένα. Όσοι 
δέ έμενον έκεΐ έτριβον τούς οφθαλμούς των, 
άγνοοΰντες, άν ήσαν θύματα διαβολικής τίνος 
έμφανίσεως ή δολοπλοκίας. Όσον αφόρα εμέ 
δέν τά έχασα, άλλά κτυπήσας φιλικώς είς 
τόν ώμον τόν πλησιέστερον φορολόγον είπα.

—- Αί’, τί λέγετε, δέν ευρίσκετε, οτι έπαιξα 
καλά j Καί σ^>υρίξας πρός τήν μικράν μου συ- 
νοδίαν, άνεχωρησα εύθύμως, ζητών καί ρέστα.

Άπό πολλών ήδη στιγμών ό υποπρόξενος 
έδιδεν ανησυχητικά σημεία. Όταν όμως έτε- 
λειωσε τήν ιστορίαν του, ό καθηγητής ειπεν.

— Έχετε άρκετήν έμπνευσιν, κύριε καθη- 
γητά!

— Καθόλου, ένεθυμήθην παλαιάς ιστορίας.
— Δέν θά έχετε δμως τήν άςίωσιν νά πι- 

στευσωμεν,, οτι τό γεγονός αύτό σάς συνέβη 
πράγματι.

— Σάς ορκίζομαι, άγαπητέ μου, οτι ή μι
κρά jxov ιστορία είνε άληθεστάτη, οσον ή 
ίδικη σας, τήν οποίαν πρό όλίγου μάς διηγή- 
θητε. "Αλλως τε ποιον νομίζετε είδον έκείνην 
τήν ημέραν είς τήν αυλήν τοΰ τελωνείου; 
Μαντεύετε;

— Αδύνατον νά μαντεύσω.
-—’Ακριβώς τόν άνθρωπόν σας μέ1 τήν 

στρουθοκάμηλον, έτοιμον καί αύτόν νά έκτε- 
λωνήσγι. ’Ιδού βεβαίως άξιόπιστος μάρτυς, ό 
οποίος είμπορεΐ νά σάς δώσγ δσας πληροφο
ρίας ζητήσητε.

Ό υποπρόξενος έκρίνεν άνωφελές νά έξα- 
κολουθήση αύτήν τήν συζήτησιν, άλλά ή στε
νοχώρια του έδείκνυεν δτι δέν ήτο εύχαριστη- 
μενος μέ τό άστεϊον δπου τώ έπαιξαν.

Kara τί ΓΜικάν ΑΝΤΙΓΟΝΗ ft-
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Άπό τής Χαλκίδος είς Βόλον τό ταξείδιον 
είνε πολύ έύχάοιστον καί οστις δέν έξετέλεσε 
τοΰτο, άγνοεί μίαν τών καλειτερων άπολαύ- 
τεων. *Η  θάλασσα ώς έκ τής θεσεώς της πε- 
ριοριζομένη μεταξύ Εύβοιας καί Στερεάς δια
τελεί σχεδόν πάντοτε ήρεμοΰσα και τούτου 
ένεκα ό πλους διαρκώς ήσυχος παρέχει τοΐς 
έπιβάταις τήν εύχάριστον ευκαιρίαν νά παρα- 
κολουθώσιν έκ τοΰ σύνεγγυς τά διάφορα εκατέ
ρωθεν αυτών εξελισσόμενα τοπεΐα. Καί ακούετε 
διαρκώς έξ άριστερών καί εύωνύμων σας:

— Τί ωραία θάλασσα !
— Τί ωραία μέρη !
— Τί ώραιαι άπόψεις ! κλπ.
"Ηδη ταξειδεύομεν πλέον άπομακρυνόμενοι 

του στενού τής Χαλκίδος.
Τήν ένδεκάτην κρούει ό κώδων τοΰ προ

γεύματος καί τριακοντάς επιβατών άμφοτε- 
ρων τών φύλων εύθύμως και προθύμως κατα- 
λαμβάνομεν τάς εκατέρωθεν πολυμήκους τρα
πέζης έπί τής δεξιάς πλευράς τοΰ καταστρώ
ματος έστημένης, προπαρασκευασμένας θέ
σεις, δτε άνευ έτέρας είδοποιήσεως καί δια- 
τυπώσεως έκκεναΰμεν καί έν τοΐς πινακιοις 
μας τοποθετοΰμεν τά πρό ήμών ευρισκόμενα 
ποικίλα ορεκτικά, έλαίας, σαρδέλλας, σαλάμια, 
κάπαριν, κτλ. Και άκολουθοΰσι μετά τοΰ τοπρο- 
τεινομεναι ήμΐν ύπό τώ/ καμαρότων πινακί
δες πεπληρωμέναι έξ ωραίων μακαρονίων, ιχ
θύων καί κοτελέτων, άτινα πάντα μετά πε
ρισσής όρέξεως πάντες καταβροχθίζομεν, έπι- 
πάζοντες συγχρόνως ταΰτα έν τώ στομάχφ 
μας δι’ ωραίου ρητινίτου ή μελανού οίνου. Εϊτα 
μάς προσφέρουσι τυρούς και καρπούς καί τόν 
τελικόν έν παντί γεύματι ή προγεύματι __μελα- 
νίτην, δηλαδή καφφέν.

— 'Ωραία έφάγαμεν !
— Πολύ έκλεκτόν πρόγευμα.
— Έχουν καλήν μαγειρικήν.
Καί άλλα τοιαΰτα σχετικά άκούετε, δτε ό 

είς μετά τόν άλλον άποσυρόμεθα τής τραπε- 
ζης και λαμβάνομεν θέσεις πέριξ του κατα
στρώματος, άλλοι συζητοϋ/τες καί άλλοι πα- 
ρατηροΰντες καί θαυμάζοντες τάς εκατέρωθεν 
ωραίας άκτάς καί τά όρη τής Εύβοιας καί τής 
Στεριάς Ελλάδος, άτινα όμολογουμένως είσί 
θελκτικά καί γραφικώτατα.

Ό καιρός είνε θαυμάσιος, δροσερός καί εύ- 
χάριστος, ή θάλασσα ήρεμοΰσα καί μόνον ύπό 

μικρά; αύρας μετακινείται ή εύλύγιστος έπι- 
φάνεια αύτής· τό δέ σκάφος μας ύπερηφάνως 
καί ταχέως διασχίζον τό ύδωρ προκαλεΐ τήν 
εύχαρίστησιν καί συμπάθειάν μας. ΤΗτο ή 
ωραία Μυκάλη τοΰ Τζών, τό γνωστόν ταχύ
πλοον τής εταιρείας ταύτης άτμ.οπλοιον.

Περί τήν μίαν μετά μεσημβρίαν πλησιάζο- 
μεν τήν Αίόηψόν καί μετ’ ολίγον ίστάμεθα 
πρό αύτής έν άτμώ, οτε διάφοροι λέμβοι άνα- 
φαίνονται καί μάς φέρουσι τούς έκτελέσαντας 
τά ιαματικά αύτών λουτρά έπιβάτας, ένφ πολ
λοί άλλοι τοιοΰτοι μάς άποχαιρετώσιν έν τφ 
πλοίω, μεταβαίνοντες δι’ άνανέωσιν έκεΐ τών 
σωματικών αύτών δυνάμεων.

Ή Αιδηψός είναι κυρίως μικρόν χωρίον, όλί- 
γον άπεχον τής νέας παρακτίου πολεως, ένθα 
αί ίαματικαί πηγαί, πέριξ τών όποιων έκτί- 
σθησαν διάφορα οικήματα καί ξενοδοχεία. Εί
ναι αί πηγαί αυται κατάλληλοι διά ρευματι- 
τμούς καί διάφορα άρθριτικά νοσήματα, χιλι
άδες δέ τινες πασχόντων μεταβαίνουσιν κατ’ 
έτος έκεΐ τό θέρος πρός θεραπείαν. Ή διαμονή 
των ένταΰθα είναι λίαν εύχάριστος, ώς έκ τής 
ωραίας άπόψεως τοΰ μέρους και τής θεαματι
κής'άπολαύσεως τών έναντι τοπείων· περιπά
τους δέ καί διασκεδάσεις έχει άρκετάς,· ώς έκ 
τής συρροής πολλών οικογενειών ένταΰθα, κα- 
θιστωσών τήν διαμονήν εύχάριστον.

Άφοΰ έμείναμεν περί τά τρία τέταρτα τής 
ώρας οδτως, άπήραμεν έν τάχει διά τον Βόλον.

Καί ό πλους μας ουτος ύπήρξε λίαν εύχάρι
στος καί άπολαυστικός. Άφοΰ παρεκάμψαμεν 
τό άκρωτήριον ολίγον άπωτέρω τής Αίδηψοΰ, 
άφήσαμεν άριστερόθεν τόν βαθύν κόλπον τής 
Στυλίδος, μετ’ ολίγον δέ καί τήν Άταλάν- 
την καί έπλέομεν δεξιόθεν παρά τό μακρό' μή
κος τής τελευταίας πλευράς τής Εύβοιας, ένθα 
οί 'Ωραίοι και τδ Εηροχώρίον, οτε ή έμφάνισις 
τοΰ άκρωτηρίου δεξιόθεν τοΰ Παγασητικου 
κόλπου, ένθα τό Τριάκερι, έπί τής άκρας τοΰ 
όρους μάς άγγέλλει·δτι μετ’ ολίγον θά είσέλ- 
θωμεν έντός αύτοΰ. Ένταΰθα ζωηρός άνεμος 
μάς ύπεδέχθη άνησύχως, άλλά μετά μίαν ώραν 
άσφαλώς έπλέομεν έντός τοΰ άχανοΰς ιστορι
κού καί θαυμάσιου Παγασητικου κόλπου.

Πάντες τότε άφησαντες τάς θεαματικά; 
και παρατηρητικάς ήμών βλέψεις, μετεφέραμεν 
τάς σκέψεις έπ.ί τοΰ τέρματος τοΰ θαλασσίου 
τούτου ταξειδίου μας, οπότε μετ’ άδημονίας
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"Αηοφίζ τοϋ ΒΟΛΟΥ hi τον λόφον Δημητξιάόος.

πλέον Ανεμ.ένομεν τήν έ,ιιφάνισιν τοΟ Βόλου, 
ήτις $έν έβράδυνε νά γίνη.

Ώραΐον καί το φχινόμενον τοΟτο. Τά άμκυρά 
όρη βχθιιη^όν διηυκρινίζοντο κζί αί Ακται ήρ- 
χιζον νά διαγράφονται καΟαρώτερον, λευκά τινα 
δέ.σημεία σίκην χιονοστιβάδωνΑνεφάνησαν κατ’ 
όλίγον είς τάς άκτά; και έπί των πλευρών τοϋ 
Πηλίου ορούς· έφ’ δσον δ’ έχωροϋμεν έντός τοϋ 
κόλπου, αί οίκίαι καί τά κατάφυτα μέρη αύ- 
τοϋ διεκρίνοντο καλείτερον. ΤΗτο πολύ περί
εργον τΐ> θέαμα, διότι ενφ άφ’ ενός ή ήμερα 
έχώοει πρός τό τέλος της καί ό ήλιος έκλινε 
πρός τόν ορίζοντα, ο' Βόλος, ή ‘Αγρια, τά Λε- 
χιήνια, ή Μακρυνίτσα, ή Πορταριά κτλ. εναλ
λάξ παρουσιάζοντο πλέον εύκρινώς πρό ημών. 
Άπείχομεν τέλος ήμίσειαν σχεδόν ώραν τοϋ 
ωραίου λιμένος τοΰ Βόλου, όστις σχεδόν έχει 
συντελεσθή καί τά πάντα ώς έν παμμεγέθει 
είκόνι έν ώραίφ πλαισίφ διηυκρινισθησαν τε
λείως ενώπιον ημών.

Εύρισκόμεθα ηδ» έν τφ λιμένι, ή πόλις κεϊ- 
ται έναντι μεγαλοπρεπώς μέ τά ωραία κτίριά 
της καί τήν μεγάλην σειράν τδν παρά τήν 
Ακτήν οικοδομών της, πλήθος δέ κόσμου, ΐδίιρ 
γυναικών τοϋ συρμοϋ μέ ωραίας Αμφιέσεις και 
τούς πλατύγυρους πίλους των περιδιαβάζει 
κατά μήκος αυτής· "Έτεροι δέ πολλοί παρα- 
κάθηνται έξωθι τών κκφφενείων, ζαχαροπλα
στείων και ζυθοπωλείων, δπου μουσικαί Ανα- 
κρούουσι ώροϊα τεμάχια, άοιδοι δέ έκπέμ- 
πουσι γύρω τά γλυκύφθογγα αυτών άσματα. *0  
Βόλος διασκεδάζει καθ’ έσπέρας, ενώ τήν η
μέραν έργάζεται Ακαμάτως, ειπον κατ’ έμαυ- 
τόν, γνωρίζων αυτόν Από άλλοτε καί έσπευσα 
νά έςέλθω μέ τον άρειμάνεισν λεμβούχον, όστις 
έπροθυμοποιήθη νά μέ ζητήσρ.

— Κύριε Πρίντεζη, ένθυμεϊσθε, μοί λέγει, 
εγώ σάς έβγαλα και πέρισυ, δέν πηγαίνετε 
πάντοτε εις τδ ξενοδοχεϊον τής Μ. Βρετανίας;

— Ναί, έχεις δίκαιον, εμπρός λοιπόν, τφ 
άπαντφ. Καί παραλαβών τήν βκλίζαν μου, 
έξήλθομεν μετά δέκα κωπηλασίας, διότι τό 
πλοΐον Αγκυροβολεί πλησίον τής ακτής. Άφοϋ 

δέ ε’τακτοποιήθην είς τό ξενοδοχείου, κατήλ- 
θον καί μετέβην άμέσως είς τήν παραλίαν, οπού 
Ανεμίχθην μετά τοΰ κατά μήκος αυτής περιδιά- 
βάζοντος πλήθους καί είτα παρακαθήσας παρά 
τινι τραπέζι] τοϋ μεγάλου και ωραίου έκεϊσε 
ζυθοπωλείου, έζήτησα κατά προτίμησιν έν 
κυπελλον τοΰ εύγέστου ζύθου Φιξ, όστις προσ- 
φέρεται ένταϋθα μέ κάλλιστα όρεκτικά. Δύνα
μαι δέ νά εΓπω καλείτερα έτι τών διδομένων 
είς ’Αθήνας, Αλλά μέ τήν παρατηρησιν, δτι 
τά κύπελλα ένταϋθα φέρουσι τοσοΰτον χονδρόν 
πάχος, ώστε ή ζημία τών προσφερομένων με
ζέδων ισοφαρίζει τό κέρδος έκ τοϋ έλασσον 
προσφερομένου ζύθου. Καί ούτως ήναγκάσθην 
ν.ά έπαναλάβω τήν δόσιν τοΰ ζύθου.

Πολύ ευχαριστείται τις έν τ·ρ παραλιακή 
συναναστροφή ταύτγι τών Βολιωτών. Είνε εδχα- 
ρις όντως ό κόσμος, καλός καί δικσκεδαστικός, 
ώραΐον τό κέντρον καί πρόθυμος περιποίησις.

Τήν έννάτην ώραν Ακριβώς αί μουσικαί παύ- 
ουσι καί δλος αυτός ό κόσμος άποσυρεται όμο- 
θυμαδον είς τάς οικίας των πρός δεΐπνον, ίνα 
έπανέλθουν τήν δεκάτην ώραν. Οί δέ ξένοι 
ομοίως μεταβαίνουσι τότε είς τά ξενοδοχεία 
καί είτα πάλιν καί ουτοι επανέρχονται, ΐνα πε- 
ράσωσι τήν ώραν των, ώς κοινώς λεγομεν. 
Καί άλλοι λαμβάνουσι τόν καφφέ των, αί κυ- 
ρίαι και δεσποινίδες τό παγωτόν των Ααί οί 
νέοι ώς έπί τό πλείστον, ώς Αντεληφθην, τό 
γλύκισμά των. Έν ταυτω δέ Ακροώνται πάλιν 
τής μουσικής καί τών ωραίων Ασμάτων τών 
Αοιδών, μεθ’ δ παρακολουθοΰσι καί τήν έξέλι- 
ξιν τών δύο κινηματογράφων, άμιλλομένων 
παρά τοϊς δύο καφενείοις, καί τήν δωδεκάτην 
ώραν σβυομένων τών φώτων άποσύρονται πάν
τες πρός ύπνον, εξαιρέσει βεβαίως ώς πάντοτε 
τών ρομαντικών, οΐτινες προτιμώσι νά ρεμβα- 
σωσιν. έτι δλίγον είς τό σκότος ή ύπό τό φως 
τής συμπασχούσης αύτοϊς σελήνης.

Έγερθεϊς καί εγώ τότε μετέβην είς τό ολί
γον περαιτέρω άπέχον έστιατόριον τοϋ ξενοδο
χείου τής Γαλλίας, όπερ έχει παραθέσει τρά
πεζας έν τή πλατείς τής Ακτής, καί έζήτησα 

κατά προτίμησιν ίχθεΐς, διότι ό Βόλος παρέ
χει τοιούτους πολλούς και εκλεκτούς όλων τών 
ειδών.

Καί δέν Απέτυχα. Μετ’ ολίγον μοί παρε- 
τέθη ώραίον τι μέγα μπαρμπούνιον έντός όρε- 
κτικωτάτου καρυκεύματος. Τό έστιατόριον τής 
Γαλλίας τοΰ καλειτέρου ξενοδοχείου τής πό- 
λεως φημίζεται διά τήν καλήν μαγειρικήν καί 
πρόθυμον υπηρεσίαν του. Μετά τό πέρας τοΰ 
γεύματός μου μετέβην καί πάλιν ώς είκός είς 
τό παρακείμενον τής Ακτής μεγα καφενείου, 
οπού υπό τό φέγγος του Απλέτου φωτός ώραίας 
πανσέληνου καί εύδιοτάτου καιροϋ έπιον τόν 
καφέ μου και Αφοϋ επ’ Αρκετόν έθαυμασα την 
φύσιν τής όλης έκείνης περιοχής καί ευχάριστου 
κινήσεως τοΰ όλου έκείνου κόσμου καί πα- 
ρηκολούθησα τήν νυκτερινήν ταύτην διασζ.έδα- 
σίν των μέχρι τής έξελίξεως καί τοϋ Αρκετά 
ώραίου καί ένδιαφέροντος κινηματογράφου των 
Απεσύρθην λίαν εύχαριστημένος πρός ύπνον.

Τήν επαύριον έπεσκέφθην τούς συνδρομητάς 
τής «Φύσεως» καί τήν πόλιν των, ήτις όλονέν 
προοδεύει εις.οικοδομάς καί έμπόριον.

Ό Βόλος είνε τό έπίνειον τής Θεσσαλίας 
καί διά τοΰτο ό λιμήν έλαβεν άνάπτυξιν σχε
τικήν, ό σιδηρόδρομος έπεκτάθη μέχρι τής 
βραχίονος τών φορτώσεων καί έκφορτωσεων, 
τραπεζικά γραφεία και ύποκαταστήματα τών 
ύπαρχουσών τραπεζών μας συνεστήθησαν Αρ
κετά, ξενοδοχεία πολλά προσετέθησαν ώς έκ 
τής μεγάλης κινήσεως τών ξένων καί τών 
προσελεύσεων τών είς τό έξωτερικόν ίδί,γ τήν 
Αίγυπτον άποδημούντων Θεσσαλών, καταστή
ματα διάφορα ίδρύθησαν εμπορικά και βιομη
χανικά, οίκοδομαί δέ πλεΐσται ώραΐαι καί με- 
γάλαι καθωράϊσαν σημαντικώς τήν πόλιν.

‘Ο Βόλος προώρισται μεγάλως νά ώφελήσγ 
προίούσης τή; έν γένει συγκοινώνίας.

(Άκολου^ά)
■ ι wcatbai ■'

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Χώρα ποϋ πάντα εζησες 
χωρίς κακία και φθόνο 

κουφή, βουβή καί αναίσθητη 
στδ δάκρυ καί στδ πόνο

πώχεις τδ Χάρο βασιληά 
καί στέμμα τδ δρεπάνι 

για μοναχδ στολίδι σου 
σάβανο καί λιβάνι....

”Q I I... πόσο είσαι ζηλευτή 
•χώρα τρισαγιασμένη 

για δσόυς φαίνονται πώς ζουν 
ενώ’νε πεθαμμένοι Γ!..·

Ζαχυσ^οί ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΧ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΒΡΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γιατι νά φύγης τόσο νέος 

γιά τδ μακρύ ταξεΐδι, 
γιατί τή; μάνας τήν καρδιά 

νά τήν δαγκάση φεΐδι

Γιατί τών αδελφών σου
τά χείλη να πικράνης,

Καί τοϋ πατέρα τήν ψυχή
πικρά νά τήν μαράνης ;

Γιατί τδ μόνο σου αδελφό 
μονάχο του ν’ άφήσης;

Μήν έφυγες προσωρινά
και πάλι θά γυρίσης ι

Γιατί, γιατί δεν όμιλεις, 
γιατ’ έκλεισες τδ στόμα;

γιατί επήρες ταίρι σου
καί σύντροφο τδ χώμα ;

Γιατί τούς φίλους ξέχασες, 
τ’ αδέλφια σου τή μάνα, 

τόσο βαθειά σ’ εκοίμησε 
τοϋ χάρου ή καμπάνα ;

ΣΟΦΙΑ Κ. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΔ0Υ
—ι ίΐ®* —·

ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ
"Οπως τδ σώμα εΐνε προωρισμένον νά κινήται, καί 
δ νοϋς νά σκέπτεται, ούτω καί ή καρδία εινε 
προωρισμένη νά άγαπ#. Όταν έρωτμ λοιπΰν κανείς ·· 
«τί δουλειά κάμνει δ τάδε ήμποροϋν νά τοϋ απαν
τήσουν : «ερωτευμένος·, όπως Οά έλεγον : «ταχυδρό
μος ή συγγραφεύς».

Τήν ήδονήν τοϋ μασήματος τήν αισθάνονται οί άν 
θρωποι, 8ταν χάσουν τά δόντια των.

Ή ζωή είναι διαρκής πονόδοντος.

Τοϋ άνδρδ; τδ τραγούδι άποτελείται άπδ φωνάς, 
τής γυναικδς άπδ ξεφωνήματα-

Λέγουν «αγάπησε καί τρελλάθηκε’,έν ω έπρεπε νά 
λέγουν «τρελλάθηκε καί αγάπησε·.

Όσοι κάμνουν ψυχρολουσίαν άρρωστάίνο ν κάθ’ 
έκάσιην, ίνα μή άρρωστήσουν μιά φορά στή ζωή των.

Ί1 ρητορεία εΐνε είδος παραφροσύνης οπερ δέν έμέ- 
λέτησεν άκόμη ή ’Επιστήμη-

Ό άποτυγχάνων σπάταλος πιθανόν νά γηράση 
επαίτης' άλλ'δ πτωχεύων φιλάργυρος αποθνήσκει εγ
κληματίας.

Τδ φίλημα εΐνε τδ τελευταίον ίχνος τής ανθρω- 
ποφαγίας.

Όσοι θαυμάζουν τάς κορυφάς, άς μή λησμονούν 
ότι υπάρχουν καί κολοχυθοκορφάδες

Είς τοΰ; πολιτευόμενους ανθρώπους τδ μειδίαμα 
χατήντησεν επιδερμική νόσος.

Κανέν εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν δέν έχει τήν ειλι
κρίνειαν τοϋ Έλληνικοϋ,όπερ δμολογεΐ δτι είναι χρή
σιμον εν κύκλφ παιδικφ.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ
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ΤΙ ΤΡΩΓΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ;

. Ποσάκις δέν Ακούομεν έπαναλαμβανομένην 
διά τάς Αβρός δεσποινίδας, τήν φράσιν «τρώ
γει ώς έν πτηνόν !» προκειμένου νά έκφρα- 
σθή μικρά τις Ανορεξία των.

’Αλλ’ ή έκφρασις αΰτη δεν εΐνε καθόλου ή 
άρμόζουσα εις την περίστασιν ταύτην. Διότι Αν 
πράγματι ή δεσποινίς αντη έτρωγεν ώς πτηνόν, 
θά ήτο Αληθινόν τέρας, δράκος τις τών παρα
μυθιών.

Εΐνε πασίγνωστος ή λαιμαργία των πτηνών.' 
’Ιδού ξν παράδειγμα. *0  μικρός μελισσοφά- 
γσς, τοΰ οποίον τό σώμα Αποπτιλούμενον δεν 
ΐχει μέγεθος μεγαλείτερον τον δακτύλου μας, 
δύναται νά καταπίη είς μίαν ημέραν χίλια έν
τομα, τών οποίων τό σύνολον Αποτελεί όγκον 
τρις μεγαλείτερον τοΰ σώματός του.

Άν λοιπόν ή αισθηματική, μή έχουσα δρε- 
ξιν νεανις, έτρωγε πράγματι 0}ζ, JiZTjVOT, 
έπρεπε νά καταβροχίζη καθημερινώς 100 λί- 
τρας κρέατος, 100 λίτρας άρτου και όλίγας 
πεντηκοντάδας λίτρας δπωρικών....

ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ
Είναι αστραπή τδ βλέμμα σου 

ποΰ τή καρδιά μου καίει 
τήν χάνει στάχτη, άλλα ποτέ 

πώς μ’ αγαπάει δέν λέατ ..

Καί δμως έγώ χωρίς ματιά 
σοΰ λέω γλυκειά θεά μ;υ 

μήν καϊς τή δόλια μου καρδιά 
γιατ*  είσαι σύ ή καρδιά μου I...

Ζόκυν»0( ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΑ ΦΛΑΟΥΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΕΙ
Ήσυχη επαρχιώτικη ζωή, ερημικός ό δρόμος 
Γλυχειά σελην φώτισιη βραδε’ά, ρεμβάζω χαταμόνος" 
ολο κοιμάται τδ χωριό καί ξχγρυπνάει μόνο 
κάποιο ρο^όϊ, ποΰ σιγά μοιρολογεί τδ χρό'0" 
ή μυρωδιές σάν κύματα σβύνουν αγάλι, αγάλι 
χι ’ από τούς κάμπους χύνονται στής νύχας τήν αγκάλη. 
Καί 8ταν δλα σκέπασε τοΰ υπνου ή γαλήνη 
σκοπός γλυκύς έχύθηκε μεσ’ τή νυχτιά εκείνη, 
ίνα τραγούδι αθόρυβο, τρέμει μες στδ σκοτάδι 
σαν άναστέναγμα πικρό, βαθειά άπδ τδν άδη 
καί στόν αέρα χύνεται κ’ έχε? λιπόψυχε?.... 
δέν εινε φλάουτο αύτό, θρη ει κίποια-ψυχή 
Εινε ψυχή ποΰ πνίγεται σέ πόνο μυστικό 
καί βγάζει από τό φλά'.υτο αιθέριο σκοπό, 
ψυχή που εμπιστεύεται στή νύχτα, στδ φεγγάρι 
τούς θρήνους ένδς έρωτος καί μέ περίσσια χάρι 
στέλνει ενα παράπονο μέ τ’άπαλδ αέρι, 
μιά «καληνύχτα» μακρυά σ’ έκεινηνε vi φέρη.
"Αχ! φλάουτο! Ή μαγικές στροφές σου μέ λικνίζουν 
σ*  ενα σβυσμένο όνειρο! Και τί δέν μοΰ θυμίζουν ... 
θάλασσα βράχους, κύματα, σέ μ ά< ακρογιαλιά, 
σαν έρωτος μουρμούρισμα, μέγέλοια, μέ φιλιά.... 
Κ’ αίσβάνομαι τραγουδιστή, μά τέτοι’ ανατριχίλα, 
σάν δένδρο ποΰ οΰ πέφτουνε τά μαραμένα φύλα! 
Σφύριζε, θείο φλάουτο, τδ μαγικό σκοπό σου.
Ώ 1 μή θαρρείς, δτι θρηνείς μονάχα τδν καΰμό σο >. 
Κι’ άλλη ψυχή τόν πόνο της μέ τό δικό σου σμίγει 
και τούς λυγμούς της στή σκιά τής νύχτας σιγοπνίγει. 
Τραγοΰδα φλάουτο ! Ποτέ τή λήθη μήν άφησες, 
νά σβύση τής αγάπης μας τάς τόσας άνιμνήσεις.

ΦΟΙΒΟΣ ΑΔΡΙΑΣ

Η ΦΥΣΙΣ

ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΝΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

111

• 2\Γ, ΣΚΗΝΗ (θίασος Ροζαλίας Νίκα—Έδ. 
Φύρστ—I. Αεπενιώτη). Τό «Έλιξήριοντής 
νεότητος» τοΰ κ H. Νιρβάνα, φαρσοκωμω
δία είς πράξεις 3 μέ πρωτοτυπίαν ύποθέσεως, 
καλογραμμένοι·, Απέριττου είς τάς σκηνάς του, 
ίν ένί λόγφ ίπιτυχές.

Τά «Παναθήναια τοΰ 1&11» ή καθιε- 
ρωθεΐσα κατ’ έτος ίπιθεώρησις εις πράξεις 
3 τών κ. κ. X. Άννίνου και Γ. Τσοκοπού- 
λου, δια τής όποιας παρήλασαν διάφοροι τύ
ποι και γεγονότα, ώς επί τό πλεΐστον ίπί 
καιρα, σατυριζόμενα είς σκηνάς, αί περισσό
τεροι τών όποιων εΐχον πολλήν χάριν, και 
ζωήν, μέ τά εύμορφα άλλως τε και μελφ- 
δικά των τραγούδ α, συνοδευόμενα ύπό γλυ
κείας μουσικής. Τά «Παναθήναια τοΰ 1911» 
ύπήρξαν δύναται κάνεις νά εΐπη πολύ επιτυχέ
στερα τών προηγουμένων τοιούτων τών ετών 
1909 καί 1910· Ό θίασος όλος τοΰ θεάτρου 
κατήγαγεν Αληθείς δΤ αυτών θριάμβους.

Τό «Παρθεναγωγείου» ήθογραφική σάτυρα 
τοΰ κ. I. Δεληκατερίνη μετ’ Ασμάτων είς πρά
ξεις 3. Τό έργον γραμμένου διά καυστικής σα- 
τύρας, εΐχεν ώς Αναπαράστασιν, τά είς τά παρ
θεναγωγεία λαμβάνοντα χώραν ίρωτικά σκάν
δαλα κ.τ.λ. παρουσίαζε δέ ούτω πολλήν ίπι- 
τυχίαν είς τήν ίξέλιξιν τών σκηνών του, μετά 
τάς γενομένας μάλιστα ύπό τοΰ συγγραφέως δι
ορθώσεις, καθώς καί είς τήν διαγραφήν τών 
χαρακτήρων. Επίσης και τά τραγούδια ήσαν 
πολύ ώραΐα,

73 «Κοιμισμένο παλάτι» τοΰ συγγραφέως 
τοΰ «Κρυφού σχολειού» και ποιητού κ. Άλ. 
Γαλανού, τετράπρακτου μεσαιωνικής ύπόθέ- 
σεως έργον, μέ στίχους εκλεκτούς, μέ έμπνευσιν 
βαθέϊαν, μέ τέχνην και φυσικότητα είς τάς 
σκηνάς του, τάς ζωηρώς είκονιζομένας. Άτυ- 
χώς δμως ίπαίχθη άπαξ μόνον και μάλιστα μέ 
κακοκαιρίαν.

ΑΘΗΝΑΪΟΝ (θίασος Νίτσας Μουστάκα— 
Δ. Βενιέρη. Τό «Κρυφό σχολειό» τού ποιη- 
τού κ· Άλ. Γαλανού. ’Εθνική τραγερδία είς 
πράξεις 4, δοθεΐσα κατ’ ίπανάληψιν και κατα- 
συγκινήσασα τό κοινόν, δπερ παρευρέθη είς αύ~· 
τήν, μέ τήν πλήρη ίνθουσιασμου καί δραματι
κής μορφής Ιστορικήν ύποθεσίν της, τήν Ανα- 
φερομένην δηλαδή είς τήν εποχήν τής ■ τυραν
νίας τών ’Ελλήνων ύπό τών Τούρκων, καί 
Ακόμη μέ τούς ώραίους καί- συγκινητικούς αυ
τής στίχους. Τό δλον έργον, ίκτός μερικών, 
Αλλ’ Ασημάντων σχεδόν Ατελειών, τάς' όποιας 

έφερεν εις τινα σημεία, ύπήρξε πολύ καλόν είς 
τήν Αναπαράστασιν τών σκηνών του καί τήν 
φυσικήν ίξέλιξιν τσΰ διαλόγου.

Ή «Πάργα» επίσης ’Εθνική τραγερδία, 
άπρακτος τοΰ κ. Σ. Περεσιάδου, τοΰ γνωστού 
ποιητού. Τό' έργον τούτο, τό τελειότερου ίσως 
έξ δσων ό κ. Περεσιάδης έχει συγγράφει μέχρι 
τοΰδε, ήτο μεγίστου ίνδιαφέροντος μέ τήν ίστο- 
ρικώς ’Εθνικήν ύπόθεσίν του, τήν πραγματευο- 
μένην, ώς γνωστόν, τήν κατά τό έτος 1816 
πώλησιν τής Πάργας ύπό τών "Αγγλων εις τούς 
Τούρκους, τήν ίγν.ατάλειψιν τούτης ύπό τών 
κατοίκων της ΤΙαργίων κατά τό έτος 1819, 
καθώς και Αλλα μερικά γεγονότα, τών δποίων 
ή θεαματική τωόντι Αναπαράστασις καί αί 
πλήρεις δραματικής τέχνης λεπτομέρειαί των 
ήρκεσαν νά συγκινήσουν μέχρι τών μυχίων τής 
ψυχής τούς θεατός. Γενικώς δέ δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν τό έργον είχε πλήρη ίπιτυχίαν.

Τό «Τζιώτικο Ραβαΐσι» τοΰ κ. Τ. Δεπά- 
στα, 3πραχτος σατυρική ήθογραφία τής νήσου 
Κέας, μέ τύπους, μέ σκηνάς, μέ τραγούδια 
ευφυή και φυσικώς Αβίαστα, είς τρόπον ώστε 
νά προκαλή Αδιαπτότους γέλωτας καί εύθυμίας. 
Τό έργον ίπαίχθη ίκατοντάκις,

’Εκτός δμως τών έργων δλων αύτών εΐχο- 
μεν κατά τήν θερινήν ταύτην περίοδον και έν 
νέον, ώς γνωστόν, μελοδραματικόν έργον, τήν 
«Περουζέ» 2πρακτον, δοθέν Αρχικώς είς τό 
θέατρον «ΟΑΥΜΠΙΑ» (πρψην Άρνιώτη) ύπό 
τού ’Ελληνικού μελοδράματος. Και τό μέν λιμ- 
πρέτοτής «Περουζέ» Ανήκει είς τόν κ. Γ Τσο- 
κόπουλον καί ήτο δλως πρωτότυπον, Αποτε- 
λούμενον Από ώραίας καί γλαφυρούς στίχους, 
ή δέ μουσική αύτής είς τόν κ. θ. Σακελλαρί- 
δην, Αποτελουμένη δμως ώς επί τό πολύ Από 
ξένας, Αλλ’ ώραίας συνθέσεις. Τό έργον ύπερή- 
ρεσεν είς δλους.

0 ΕΦΕΤΕΙΝΟΣ ΟΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τό Αττικόν δπου έπαιζεν ό θίασος Κοτο

πούλη—-ΠαπαΙωάννου έδωκε 105. παραστά
σεις, μέ όλικάς εισπράξεις 56 χιλ. δραχμών, 
μή συμπεριλαμβανομένων τών εύεργετικών. 
Τό ποσόν τούτο δέν Αντεπεκρίνετο πρός τάς 
Απαιτήσεις τοΰ «Αττικού» καί <5 θεατρώνης 
κ. Θηβαίος έζημιώθη 15 περίπου χιλιάδας.

’Ο θίασος Νίκα—Αεπενιώτη·— Φι'ρστ έδω- 
κεν 136 παραστάσεις εκτός τών εύεργετικών. 
Τούς δύο πρώτους μήνας είσέπραξε μόλις 12
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χιλ. δρχ. ζημιωθείς τά μέγιστα. Μέ τήν &να- 
βίβασιν τών «Ιΐαναθηναίων 1911n είσέηραξεν 
74 χιλ. δρχ. άνευ τών ευεργετικών έ$ 64 πα
ραστάσεων.

ϊδ περυσινά «.Ώαναθήναια*  παιχθέντα πεν- 
τάκις,· μόλις έκάλυφαν τά έξοδά των.

‘Ο θίασος τής κυρίας Κυβέλης ύπήρξεν 6 
ευτυχέστερος δλων. "Ανευ Ασμάτων, επιθεω
ρήσεων και έργοιν έλαφρών, άλλά 4ε’ έργων σο
βαρών καί πεφημιομένων, είοέπραξε 120,000.

Ή Έλλην. Όπερέττα είργάζετο θαυμα- 
σίως. Αλλά μετά το πάθημα της Λος Μ. Κο- 
λυβά έκινδύνευσεν. Έν τούτοις διά τής προσ- 
λήηιέως τής κ. Ράλλη,' Αενδρινοΰ και Κονδύλη, 
έτελείωσεν αισίως τήν θερινήν περίοδον.

Τδ ι’Αθηναιοντ) ήτο Ικανοποιημένου και 
έκ τής έκτιμήσεως τοΰ λαόΰ καί έκ τών είσ- 
πράξεών., "Η δέ άναβίβασις τής νησιωτικής 
ήθογραφίας ταυ κ. Τ. Αεπάστα ήνοιξε τήν τύ
χην του, καθότι πρώτην φοράν έπαίχθη έν Έλ- 
λάδι ίργον έπί 100 συνεχείς παραστάσεις. Τδ 
έργον παίζεται είσέτι είς τδ χειμερινήν αΠολυ- 
θέαμαη αί δέ είσπράτεις του ίφθασαν τάς 
50,000 δραχ.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Διάλογος ανδρογύνου.
’Εκείνος.— Δέν είμπορώ νά καταλάβω άλήθειχ διατί 

γίνεται τόσος λόγος· περί τής σοφίας τοΰ Σολομώντος, 
ένός άνθρώπου πού είχε χίλιες γυναίκες.

’Εκείνη.— ΙΙράγματι, καί σοφός αν Τ,το, τόσες 
γυναίκες θά του είχαν πάρει τό,μυαλό του.

Είς τό στρατ. νοσοκομεΐον.
Ό ιατρός ταπεινή τή φωνή λέγει είς τόν νοσοκό

μου ενώπιον πρόσποίημένόυ νεοσύλλεκτου χωφαλλάλου
— Δέν εδωσες ε'ς τόν άνθρωπον αυτόν άπό μίαν 

φιάλην καλό κρασί έκάστην πρωίαν 'καί εσπέρας ;
— Ό νοσοκόμος, (προειδοποιηθείς) Πώς, τακτικά', 

κύριε συνταγματάρχα.

Ό ψευδο-χωφάλλαλος (λησμονήσας). Ψεύδεται, κύ
ριε ιατρέ, τίποτε δέν μοΰ εδωσεν ακόμη.

— Παρατηρήσατε χνρίχ,’ πόσον είναι άσχημος αύ 
τός ό κύριος πλησίον τής εστίας.

— Πώς, άλλα είναι δ σύζυγός μου. Κύριε.
— Ά, τότε-κυρία, έχει δίκαιον ή παροιμία, ήτις 

λέγει, δτι τούς ασχημότερους άνθρώπους εκλέγουν αί 
ώραιότεραι γυναίκες.7

Ή κυρία Καρδινάλ συνεβούλευε τήν θυγατέρα της:
— Σοί ε’ιπον ήδη, δτι οσάκις διερχόμεθα τούς με

γάλους δρόμους, νά εχης τούς οφθαλμούς προσηλωμέ
νους είς τήν γήν. 'Γούτο είναι προτιμώτερον καί δέν 
χάνεις, διότι εΐμπορεϊτέλες,νά εΰρης κάτι τι.

—*Ά,  ναί, μητέρα, πάντοτε αναζητώ κάτι τι.

ΠΝΕΥΜΛΤίΚΛΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

17. Αίνιγμα.

'Οπως είμαι άν μ’ άφήσης ' 
κ’ είς τά νέφη άναβαίνω

Είμαι άρχων τού αίθέρος 
πλήν στήν γήν σας κατοικώ

“Αν θελήσης, φίλε λύτα, 
τό κεφάλι μου ν*  άλλάξης 

κι*  άντ’ αύτου νά βάλης άλλο 
μέ τό ίδιο τό μυαλό

άπ’ τούς ουρανούς θά πέσω 
καί πλημμύρα θά γενώ

Γ Γ" ΝΙΚΟΛΑ'ΓΔΗΣ IU Γμϊ^οζ

"Οχι μόνη νέα Λ^4.

ΙΟ. ΓμΤφος

Ία Ν3 σύ νέα Ρ I τί.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
7συ ΤΕΥΧΟΥΣ

10. Ύπέρ—ώόν.
Η. Μυς.
12. *0  συκοφάντης ύπούλως δρϊ.
13. ΆιΟραξ χαίων
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ,· THS "ΦΤΣΕΩΣ,.

F. Ν. Assouan. ’Επιστολή χρήματα έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν,— D. A.. Gava — Tilu. Ζητούμενα 
φυλλάδια σδς έστάλησαν — I Ζ. Τονρνο-Σιβιρΐνον. 
Δελτάριον καί χρήματα ελήοθκσαν. Εύχαριστοΰμέν. 
Πανόραμα εστάλη ταχυδρομικώς έπι συστάσει.—Λ. 
Κ. Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον έλήφθη Εΰχαρισ-ούμεν. 
— Λ. Σ. Ζάκυνθον. "Απάντα έλήφθησαν. Προσεχώς 
γράφομέν — Δδα A. Α. ‘Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν 
απαντα.. Τοΰ Διευ θυντού έπανακάμψάντος έκ Ρώσσίας 
θά έχετε ήδη προσωπικήν, άπάντησίν του.. — Δα I. Σ. 
Αλεξάνδρειαν. Επιστολή καί εικών έλήιθη. Έχει 

καλώς, έλπίζομεν έφέτος είς νέαν συνίντησιν και έκ*  
θειασμόν τής περιφτ,μου/μακα'ρ....—Σ. Σ Ταίγάνιον 
Δελτάριον έλήφθη καί έν^γράψαμεν νέον συνδρομητήν. 
Εύχαριστοΰμεν.— Δ. Π. Γαλάζιο?. ’Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. Εΰχαρίστοΐίμεν. Φροντίσωμεν καί 
γράψωμεν προσεχώς.— Σ. Μ·. -Λευκωσίαν. ’Ακόμη στε- 
ρούμεθα έμβχσματός σας.—Χ· Α. Βάρναν. Έπί τέ
λους πότε θά έκτελέσητε ύπόσχεσίν σας ; - I. Τ. Κίρτσ. 
Ζητούμενα φυλλάδια σϊς έστάλησαν. —4.’ I. Ρ. Βον- 
κουρίστιον. Δελτάριον έλήφθη. 'Άπαντα φυλλάδια σάς 
έστάλησαν.—Π. Σ. Πάτρας. ΣυνδρΟμαί‘έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γρίφομεν.—Δ. Δ. Μιτνλήνην. Πανό
ραμα καί τόμοι σδς έστάλησαν. Χρήματα έλήφθησαν.


