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ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΗΜΕΤΣΡΟΪΣ ΣΪΙΔΡΟΙΗΤΑΣ
’Ent ζή ένάρξει ιύοιώνου καί κλήρου; ελπί

δων καί προόδου εδνικώ; καί άτομικώ; νέου 
"Ετους ή Δ»«νθυνόις τής >Φν<ίεως» εύχεται Αλογύχω; τοΓί έαυτής ουνδρομηταλ; καί 
άναγτώσζαΐίζμέλλοί' όλβιόν καί ευτυχές ίιφ’ό'λα; 
■τα; έπόψεις. φ. ΕΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΠΤΗΧΕΙΧ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΩ

Τά περίεργα καί ριψοκίνδυνα πειράματα rci ζολμηροΰ 
αεροπόρον Πεγκιού, άναο τρέφοντας το αεροπλάνου του καί ιπταμένου με ζην κεφαλήν κάτω, δικαίως ουνεκίνη- 
σαν ολον τον κόομον, διά τε το τόλμημα καί διά την οη· μαοΐαν τής έπιχειρήοεως. Σκόπιμοι’ λοιπόν είτε νά έξη- 
γήοωμεν πώς κατορδοΰνται αί ίναίριαι av’-iu άκροβαοίαι. 
Καί ή έξήγηοις εινε..... -άπλουοζάτηΔιότι <5 Πεγκιοΰ 
■έκαμεν 8,zt κάμνουν πολλά πζηνά καί ε· τομα.

Άφ' ής στιγμής τό άεροπλάνον παρεδόθη «ς 
τάς τολμηρός χείρας τον πηδαλιούχου τον, ήρ· 

χισε τελβΜ»? νά υποτάσσεται καί παρ' όλα τά 

παμπληθή θύματα, οσα συνεσώρευσεν, αντί νά 

φοβήοΐ) έφοβήθη και ώς άγριος νουβιακός ίππος 

ΰπετάγη τύλος, δαμασθέν υπό τοΰ άνθρωπον. 

Τουλάχιστον αυτήν τήν έντύπωσιν άπεκόμισαν, 

οσοι θεώμενοι τά τρομερά πειράματα τον Πε- 

γκιού ερρίγησαν κατάρχάς, ώχρίασαν, αλλά τα

χέως συνελθόντες επευφήμησαν τον καταχτητήν, 

τον δαμαστήν αεροπόρον, όταν ούτος μειδιών 

προσεγειώθη έν τώ άεροδρομίω.

Φαίνεται πράγματι, ότι ο'ι άεροναΰται, εκτός 

τής φυχραίμου αποφασιστικότητας των, άπο· 

■κτώσι ποιάν τινα αυθάδειαν, ούτως ειπεΐν, απέ

ναντι τοΰ φόβον καί τής ύπάρξεώς των αυτής 

καί διευθύνονται διαρκώς προς τά αδύνατα, διά 

ν' άνέλθωσιν έτι άπωτέρω καί υα ζητήσωσιν έτι 

μεγαλείτερα κατορθώματα. Ωθούμενοι υπό τοΰ 

πάθους τής εναερίου ταχύτητος και ερειδόμενοι 

επί των ήττηθεισών ήδη δυσκολιών, αλαζόνες, 

άχαλίνωνοι εν τώ άπείρω διαστήματι, εμπνεόμε- 

νοι υπό τής μέθης των, φανταζόμενοι εαυτούς 

υπερφυσικούς καί μή υποκειμένους πλέον τοις 

,φυσικοις νόμοις, παραδίδονται τελείως εις τάς 
απολαύσεις τής τόλμης.

*
* *

Εΐπομεν, οτι τό πείραμα τοΰ Πεγκιοΰ, τής 

ανεστραμμένης πτήσεως, είνε σύνηθες παρά τοις 

πτερωτοις. Πράγματι, εϊτε διά λόγους άμύνης 

κατά των διωκόντων εχθρών, είτε προς άγραν 

τής λείας των, πολλάκις πτηνά και έντομα επι

χειρούν τοιαύτας ακροβασίας, κατολισθήσεις καί 

πτώσεις εναερίους. 'Επίσης και διά νά άνθέξουν 

«Κ τά σφοδρά ρεύματα τοΰ άέρος ή στιγμιαίως 

παρασυρόμενα ύπ' αυτών, αναγκάζονται εις ακού

σιας των τοιαύτας αντιστρόφους πτήσεις.

Έκ των πτηνών υπάρχουν τινά δρομαίως 

ιπτάμενα διά γαστρονομικούς λόγους, όπως ή χε- 

λιδών καί ό κύψελος, άρπάζοντα διά τοΰ ανοι

κτού ράμφους των έντομα ώς και μικρόβια. Οι 

ίέρακες κατά τάς ιλιγγιώδεις πτώσεις των εν καί 

μόνον σκέπτονται, πώς νά μή τοις διαφύγη τό 

θύμα τών. ΑΆΧλ' υπάρχει καίπλήθος άλλο πτη

νών, άτιν.α άνευ λόγου άποχρώντος, επιδίδονται 

el? τά εναέρια ταΰτα παίγνια καί εινε πράγματι 

λίαν παράδοξοι αί περιστάσεις αύται.

Ό σπίνος πολλάκις διαγράφει ημικύκλια επί 

πολλήν ώραν καί εις τήν αυτήν θέσιν, όμοιος 

προς έκρεμές, άνηρτημένον επί αοράτου νήματος. 

Ή κορώνη κάμνει ολοκλήρους κύκλους καί κυ- 

βιστήματα. Τοιαΰτα παίγνια γίνονται συνηθέ-
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στατα -παρ' ομάδων μικρών ‘πτηνών, παιζόντων 

εν 'τώ κυανώ διαστήματι.

Αλλά καί ή "ΐβις τής Παταγονίας, πτηνόν 

μεγάλον,ώς ό γνωστός Ινδιάνος, παραδίδεται συ- 

νήθως,περί την δήΧην εις παραδόξους καί τρελ- 

λάς διασκεδάσεις. Ένώ ■ ϊπτανται κατά πλήθη, 

αίφνης ράπτονταιμεθ’ ορμής κάτω, ώς κατακρη- 

μνιξόμενα έπι τοΰ εδάφους. ’Εν τούτοις μέτρα 

τινά προ τής γης, άντί νά κατασυντριβώσιν επ' 

αυτής, αίφνης δι’ αποτόμου καμ/πύλης ΰψοΰνται 

έκ νέου έκβάλλουσαι φωνάς άγριας καί μεταλλι

κός.

Πολλά έντομα επίσης γνωρίζουσι τήν μέθην 

τής πτήσεως. Αί μικροί ψυχαί δέν άρκοΰνται 

μόνον τό μέλι τών άνθέων, άλλ' επιδίδονται 

και €'ς τάς τέρψεις τών κινδύνων. 'Επίσης και 

τά εφήμερα, τά περίεργα ταΰτα έντομα ταΰ φω

τός και τοΰ πυράς. Τά βλέπομεν τακτικώτατα 

μανιωδώς γορεύοντα με τάς παραδοξοτέρας πτή

σεις προ μιας λυχνίας, άλλ ’ ή επικίνδυνος αΰτη 

ζωή των φεΰ ! δέν διαρκεί πέραν τής μιας εσπέ

ρας!

θά ήδυνάμέθα δέ νά κουράσωμεν τήν υπομο

νήν τών αναγνωστών μας όμιλοΰντες ιδιαιτέρως 

δι’ όλα εκείνα τά έντομα, οσα έκουσίως ή άκου- 

σίως παρασύρονται εις άνεστραμένας πτώσεις και 

πτήσεις, ή χάριν παγνίων, ή χάριν άγρας ή 

κυνηγούμενα ή τέλος παρασυρόμενα υπό τοΰ 

άέρος.

"Ας έπανέλθωμεν el? τόν ήρωά μας,Πεγκιού, 

οΰ τό πείραμα συγκρίνομεν πρός τάς πτήσεις 

τών πτηνών, τών αίφνηδίως πεσόντων άπό με

γάλου ΰψους και εϊτα άποτόμως ΰψουμένων, 

σχεδόν άνευ πτερυγισμάτων τών πτερύγων των, 

el? τό ύψος οπού εΰρίσκοντο.

Ο Hubez άπεφάνθη, ότι αί ανυψώσεις αΰται 

εϊνεέντελώςπαθητικαίπράξεις, καθ' άς τάπτηνά 

δεν καταβάλλουσι δύναμιν μυϊκήν. «Τά 7ΓΤί/υά 
ταΰτα, έγγραφον άπό τοΰ 1784, φερόμενα διά 

τής ταχύτητάς των θά Αατεσυνετρίβοντο έπι τοΰ 

εδάφους, άν δέν είχον τήν ευκολίαν νά σταμα- 

ι ώσιν αίφνηδίως, el? τό ζενίθ τής ταχύτητάς 

των καί νά στραφώσιν άποτόμως κατ’ ευθείαν 

άνω μέχρι τοΰ αΰτοΰ σημείου,ώστε νά επιχειρή

σουν νέαν κατάβασιν. Ή κίνησίς των αΰτη αρ

κεί δχι μόνον ϊνα σταματήσρ τήν κατάβασιν των 

άλλ’ ακόμη νά τά επαναφέρω εις τό αυτό επί

πεδον, δθεν άνεχώρησαν». Εϊνε δέ προφανές οτι 

παν ιπτάμενον δύναται νά τροποποιήσω τήν δι- 

εύθυνσίν του άλλάσσον τήν θέσιν τών επιπέδων 

τά οποία άντιπαραθέτει πρός τήν άντίστασιν τοΰ 

άνεμου.

'Αλλά και ό φυσιοδίφης Ζ. Πλίνιος είχε προ

μελετήσει τό ζητημα τοΰτο, καταλήξας εϊς τό 

ευφυΐες συμπέρασμα, τό. τόσον σημαντικόν διά 

τήν άεροπορίαν, καθ’ δ παν ελαφρού σώμα καί 

κυρτόν τείνει νά όλασθαίνη έπι τοΰ αέρος ακο

λουθούν τήν Ιδίαν αΰτοΰ κυριότητα. Ή δέ από

τομος άνύψωσις τών πτηνών, καθ' ήν στιγμήν 

εϊνε πλησίον τοΰ εδάφους, επιτυγχάνεται, διά 
καταλλήλου στροφής τοΰ επιπέδου τών πτερύ’ 

γων των και σχετικής γωνίας συμπτώσέως, τήν 

οποίαν σχηματίζει ή ούρα των.

"Οσον άφορά τά έντομα, αί γενόμεναι παρα

τηρήσεις εϊνε βεβαίως ασήμαντοι, άλλ’ αρκετά

ένδεικτικαί. Το νευρόπτερον Libellule παρετη- 

ρήθη οτι πολλάκις κατέρχεται μέ τήν κεφαλήν

κάτω καί ΰψοΰται 

εϊτα εΰκολώτατα. 

Συνήθως πραττοι- 

σΐ τοΰτο όταν πρό

κειται νά άποφύ- 

γουν εμπόδιόν τι ή 

νά άποφύγουν το 

ράμφος πτηνού τί

νος.

"Ολαι αΰται αί 

κινήσεις τών πτη

νών και των εντο

μών έδόθησαν υπό 

τής φύσεως και έ

χουν τόν σκοπόν 

των. 'Εν πάσρ πε- 

ριπτωσει φαίνεται, 

οτι καί αυτά τά 
πτερωτά' οντα έ

χουν ανάγκην α· 

σκήσεως πρός έκτε- 

λεσιν τών κινήσεων 

αΰτών, παρετηρή- 

θησαν δέ πολλάκις 

πτηνά άπολέσαντα 

τήν ισορροπίαν των 

έν τώ αέρι καί μό

λις μετά πολλάς

Όποια όμοιότηί καί αναλογία μι ■ ιαξϋ άιροπλάνον κα&ίτως κα· τιρχομόνου, και ΐέρακοί έφορ- μωντος κατά τής λείας του, μι τήν κς^αλήν κάτω !

στροφάς έπανευ- 

ράντα ταύτην.

'άλλα τό παρά

δοξον εϊνε, οτι υ

πάρχουν πτηνά δ

πως αί κυβίστ ρ ια ι π ε ρ ιστερ αί, άίτι-

νες άνερχόμεναι εις ύψος 50—80 μέτρων εκτε- 

λοΰυ 5—6 κυβιστήματα, μέ την κεφαλήν όπίσω, 

διαγράφουσαι κύκλους. Αύτός ό Δαρβίνος ανα

φέρει οτι είδε τοιαΰτα παίγνια περιστερών, έκτε- 

λούμένα είς ΰψος 5—8 μέτρων άπό τοΰ έφά- 

φους ! Τό είδος αΰ· 

τό τών περιστερών 

εϊνε ειδικόν έκ γε

νετής εϊφ τάς τοι- 

αύτας άσκήσεις.Δύ- 

νανται όμως και 

κοινοί περίστεροί 

καί κόρακες νά έκ- 

γυμνασθώσιν, άλλ’ 

άπαιτοΰνται κόποι 

καί μακρά έξάσκη- 

σις, διότι δεν ση

μαίνει, δτι έπειδή 

εϊνε πτερωτά καί έ· 

ξοικειωμένα πρός 

τόν αιθέρα, δόναν- 

ται νά παίζωσιν έν 

μεσω αΰτοΰ !

"Ωστε τό κατόρ

θωμα τοΰ Πεγκιοΰ 

πράγματι αξίζει νά

Διά νά ίννοήοηιι τά πειράματα τοΰ Πβγκιον,προστξαττ τά έντομα ταΰτα· Δι’αποτόμου κνβιατήματο; στρέφουν τήν κοιλία# άνω καί κρύπτονται ταχέως υπό 
τά φυλλώματα.

έκθειασθή, διότι εϊνε θαυμάσιον, δχι μόνον

διοτι έπέτυχεν ή ανάστροφος πτήσις του, αλλά

διότι δέν προηγήθησαν πειράματα άποτυχόν- 

τα. Φυσικά ό κατασκευαστής τοΰ αεροπλάνου 

έδειξε μεγίστην πεποίθησιν είς τό έργον, του, 

ίσχυρισθείς οτι τό άσυρματώδες αύτό μηχάνημα 

ήτο καταλλήλως κατεσκευασμένον, ώστε και διά

Π Ν ε ύ*μ 7^ τ ι έ: μ ο σ
Ή αμεόος γραφή.

Ή άπορρέουσα άμεσος γραφή τ&ν πνευ
μάτων είναι φαινόμενον έξοχον καί τά 
μάλλα πειστικόν τής επικοινωνίας των μεθ’ 
ήμ<ί>ν, καλείται δέ ϋπό τών πνευματιστιδν 
πνβυματογραφία.

Πράγματι ή πνευματογραφία άπολαμβά- 
νεται διά μέσου είδικοΰ εργαλείου καί με
σάζοντος, ένφ ή έμμεσος διά τής χειρ'ις 
μόνον τοΰ μεσάζοντος' ή άμεσος πνευμα- 
τογραφία παράγεται άφ’ έαυτής, άνευ' τής 
βοήθειας τής γραφής τοΰ μεσάζοντος, αλλά 
δι’ αύτής τής άοράτου μέν, άλλά καί 
ρευστώδους χειρός των πνευμάτων.

Ή γραφή αυτή πολλάκις γίνεται ανε
στραμμένη ή καί προυθύστερος καί τότε 
άναγινώσκεται είτε έκ τοϋ τέλους είτε έν- 
τός κατόπτρου. Τό φαινόμενον δέ τοΰτο 
προξενεί πολλήν συγκίνησιν καί μεγάλην 
έντΰπωσιν καί όσοι έσχον τήν ευτυχίαν νά 
τό άπολαύσωσι έπείσθησαν άκραδάντως περί 
τής έπιβιώσεως. 

τής αντιστρόφου 

πτήσεως νά μή χά- 

νρ τήν ισορροπίαν 

του, άλλα πώς ή- 

δυνήθη νά εύρη 

άνθρωπον, τόν ό - 

ποιον νά πείση καί 

έκτελεση τό φρι· 

κώδες τοΰτο πεί

ραμα;

Έν τούτοις τό 

κατόρθωμα έγένε ■ 

το. Ή δοκιμή έπέ- 

τυχε καί ο κατά

πληκτος κόσμος εϊ- 

δεν, οτι ό άνθρω

πος έτόλμησε παί- 

γνιον έν μέσω τοΰ 

αίθέρος, παίγνιον 

οπερ ολίγα πτερωτά 

δντα έπιχειροΰσιν.

Και εϊπομεν μέν ότι μηχανικώς καί συλλογίστι-

κώς έξηγείται αυτή ή «αναποδιά». Πόσαι όμως 

θεωρίαι δέν μένουν μόνον έπι τοΰ χόρτου λελυ- 

μέναι καί έν τή πράξει άνεφάρμοστοι; ’/Ιλλ’ ό 
άνθρωπος φαίνεται, οτι ουδέποτε θά σταματήση 

νά τολμά καί νά έπιτυγχάνη.

ΑΝ·—ΠΡΙΝ.

Όπερ δέ εΰαπόδεικτον, ότι τό άποσε- 
σαρκωμένα πνεύματα διατηροΰσι τόν αυτόν 
χαρακτήρα τής γραφής, όν είχον έν τή ξωή, 
ον άναγνωρίξομεν ευκόλως, ώς άναγνω- 
ρίξομεν συχγενους τίνος ή φίλου.

Ό κ. Ζεσιπρέ, δεινός γνωστός πνευμα- 
τιστής άπήλαυσε πρό καιρού έκτακτα φαι
νόμενα τής γραφής ταύτης διά μόνης καί 
άπλής μεσολαβήσεως τής μεσαξούσης θυ- 
γαιρός του. Ούτος βέβαιοί, δτι εις.περιστά
σεις τινάς δέν είναι ανάγκη νά τίθεται 
πάντοτε τό μολυδδοκόνδυλον μεταξύ τών 
δύο άδακίων, έφ’ ών γίνεται ή γραφή διά 
νά παραχθή τό φαινόμενον, άλλ’ δτι γίνε
ται και άνευ τούτου. Κλίνει δέ νά πιστεύση 
καί εϊμεθα τής αύτής γνώμης,δτι ή οΰτωσεί 
άπολαμβανομένη γραφή είναι άπόρροια 
τών ρευστών, άτινα τό πνεύμα έλκύει πρός 
έαυτό καί έναποθέτει έπι τοΰ άβακίου, έν 
σχήματι λευκοΰ έσπαρμένου όλκοΰ, άποτε- 
λοϋντος τήν συνήθη γραφήν.

Όπωςδήποτε τό περίεργον τοΰτο φαινό-
μενον τής άμέσου γραφής τών πνευμάτων
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άνευ τής μεσολαβήσεως τής χειρός τοϋ με
σάζοντος είναι τά μάλλα πειστικόν τής έπι- 
βιώσεως too άνθρώπου καί δέον πάντες οί 
πνευματισταί νά έπιχειρώσι πειράματα τοΰ 

,' είδους τούτου. . *

(*) 'Εν ’Ολλανδία ύέτουσι τάς πνβυματιστικάς 
συνεδριάσεις ύπό τόν βλεγχον ενός πνεύματος δδη- 
γοΰ τής όμάδος. ■

Παρατίθεμεν έπί τή εύκαιρίμ ταύτη μίαν 
εικόνα τοιάύτης γραφής ληφθεΐσαν παρά 
τοΰ ’Ολλανδού μεσάζοντος Α. Μύνστερμαν 
έκ Χάγης I Έν άρχή έπί τινα καιρόν έκδη- 
λώσείς γενόμεναι αυτομάτως έν πλήρει 
φωτί διά κρούσεων, κινήσεων καί αίωρή- 
σεως επίπλων μετά έπαφής καί άνευ αύτής 
ώς και άμεσος γραφή άπησχόλουν αύτόν 
ένδελεχώς. Άργότερον διωργανοΰντο ύπό 
τήν έποπτείαν πνεύματος έλεγκτοΰ(*)  συνε
δριάσεις, κατά τάς όποιας ό μεσάζων έτί- 
θετο έν σκοτεινά) δωματίφ, δτε παρήγοντο 
φωτισμοί, μετακινήσεις έπίπλων, φωναί καί 
μερικαί υλοποιήσεις. Οί άκουόμενοι συνή
θως κρότοι, δτε μέν ασθενείς, ώς τό τίκ 
-τάκ τών ώρολογίων, δτε δέ Ισχυροί, 
ώς κρότοι σφυρίου, άπήντων διά νοε
ρός έκφράσεως εΐς τάς έρωτήσεις τών 
παρισταμένων. Κατόπιν δι’ αύτομάτου 
γραφής 'έλάμδανον άνακοινώσεις, αΐ- 
τινες ούδεμίαν άφινον άμφιδολίαν 
περί τής ταυτότητος τών τεθνεώτων, 
ένίοτε δέεις γλώσσαν εντελώς άγνω
στον τώ μεσάζοντα Ούτως ή άμεσος 
γραφή παρήγετο ού μόνον έπί άβα- 
κίων, αλλά καί έπί καθρέπτου άνηρ- 
τημένου έπί τοΰ τοίχου, ένώ ψωσφο- 
ρώδης λάμψις κυανή συνώδευε τό 
φαινόμενου. Έπί παρουσίρ. δέ πολ
λών άξιοπίστων προσώπων άπελάμ- 
δανον μεταξύ δύο άδακίων άξιόλογον 
άμεσον γραφήν έν τή ’Ολλανδική,
Γαλλική, Ελληνική, Λατινική γλώσση καί 
ένίοτε ιερογλυφικούς ή συμβολικούς χαρα
κτήρας.

’Ιδού καί έν χαρακτηριστικώτατον,μεταξύ 
τών άλλων φαινόμενον.

Τή 20 ’Απριλίου ι<?09> τήν 2 ώραν μ.μ. 
ή Κυρία Έ..., σύζυγος γνωστοτάτου ποιητοϋ 
έν Όλλανδίφ, μετέδη παρά τή Κυρία Βάη 
Χάσσελτ καί παρεκάλεσεν αύτήν νά τή έπι- 
τρέψη μίαν συνεδρίασιν μετά του μεσάζον
τος Μύνστερμανν, δστις τήν στιγμήν έκεί- 
νην εύρίσκετο παρ’ αύτή. Είχε δέ φέρει 
μεθ’ έαυτής διπλοΰν άβάκιον, παρ’ ψ εύρί
σκετο προσηρτημένον τεμάχιον μολυβδο
κόνδυλου καί έσφραγισμένον διά τής ιδίας 
αύτής σφραγΐδος.

Ή Κυρία Βάν Χάσελτ συγκατένευσε καί 
είπεν είς τήν" αιτούσαν νά θέση τό άβάκιον 
έπί τών χειρών τοΰ μεσάζοντος. Ήτο ήμερα 
καί έκλεισαν τά παραθυρόφυλλα, διά νά 
έλαττώσωσι τό φώς, ώς απαιτείται εΐς τοι- 
αΰτα πειράματα.

Μετά παρέλευσιν τεσσάρων λεπτών ήκού- 
σθησαν κρότοι έπί . τοΰ άβακίου ώς έκδή- 
λωσις, δτι τό πείραμα έξετέλέσθη.Ή Κυρία 
Ε. βλέπουσα, δτι ή σφραγίς ήτο άνέπαφος, 
ήνοιζε τό άβάκιον καί πρός μεγίστην αύτής 
έκπληξιν εύρε μακράν άνακοίνωσιν τοΰ πα- 
τρός της ύπογεγραμένην διά τοΰ όνόματος 
αύτοΰ ώς καί λεπτό,μερείας τοΰ βίου του.

Έν άλλη ’συνεδριάσει έθεσαν μικρόν τε
μάχιον κιμωλίας μεταξύ δύο άβακίων,άτινα 
στερεώς περιέδεσαν καϊ έσφράγισαν τά ά
κρα.'’Αφού δέ πάντες οί παριστάμενοι έλα- 
βον θέσιν πέριξ τραπέζης στρογγύλης, ήτις 
έστηρίζετο έπί μιας βάσεως, ληγούσης είς 
τρίποδα, έθεσαν τό άβάκιον ύπό τάς χείρας

ΔεΖγμα άμέοου γραφής τοΰ πνεύματος γενομένης επί άβακίον κεκλεισμενον.
τού μεσάζοντος καί έσχημάτισαν τήν άλυσ- 
σον, έλαττώσαντες τά φώτα. Μετά τρία λε
πτά ήκούσθησαν κρότοι καί ηύξησαν τό φώς. 
Έξετασθέντων δέ τών σφραγίδων, ήνοιξαν 
τά άβάκια καί πρός μεγίστην έκπληξιν δέν 
εύρον μέν τήν άμεσον γραφήν, άλλά ή κι- 
μωλία εΐχεν έξαφανισθή. Έρευνήσαντες δέ 
ευρον αύτήν ύπό τήν τράπεζαν, έπί δέ τοΰ 
τάπητος είδον κεχαραγμένον διά τής κι
μωλίας ισόπλευρον τρίγωνον, είς τό κέν- 
τρον δέ τούτου οφθαλμόν.

Έν έπομένη συνεδριάσει περιδεθέντων 
στερεώς καί ασφαλώς τών δύο άδακίων καί 
ένώ είς τών παρισταμένων έκράτει τάς χεί- 
ρας τοΰ μεσάζοντος, ήκούσθησαν οί τρεις 
συνήθεις.κρότοι, δτε άνοιχθέντων τών άδα- 
κίων εύρέθη έπί τής εσωτερικής πλευράς τοΰ 
άδακίου τό άνωθι σχήμα καί τό όνομα 
ενός τών έποπτών πνευμάτων αύτών.

Ένίοτε ή άμεσος γραφή έγίνετο τόσον 
μικρά, ώστε καθίστατο δυσανάγνωστος καί 
διά μέσον φακοΰ. Ένίοτε δέ αί έκδηλώσεις 
παρήγοντο δλως αύτομάτως καί αίφνιδίως. 
Ή τράπεζα, παρ’ ή έκάθηντο μετά τοΰ με
σάζοντος, μετεκινείτο ώς σκάφος έπί τών 
κυμάτων. Συνέβη δέ τότε νά έγερθή έκα- 
τοντάκις έξακολουθητικώς, ένώ κρότοι έπα- 
νειλημένως ήκούοντο είς δλα τά έπιπλα.

Έν άλλη συνεδριάσει, ένώ ή κόρη τής 
Κυρίας Βάν Χάσελτ εύρίσκετο παράτόκλει- 
δοκύμβαλον, τούτο μέγα καί βαρύ έπιπλον 
ήρζατο βραδέως κινούμενον καί μετατιθέμε- 
νον άθορύβως μέχρι τής εξωτερικής θύρας 
τοΰ δωματίου.

’Επίσης βαρεία ραπτομηχανή διηυθύνθη 
άπό τής θυρίδος πρός τήν έστίαν ώς καί δύο 
καθίσματα ήγέρθησαν άφ’ έαυτών. Μικρόν 
δέ τι γραφείον μετεκομίσθη είς τ> παρακεί

ζητκ πτυοντα
’Ανέκαθεν ^το γνωστόν, δτι πολλά ζώα αμυ

νόμενα κατά τών Ιχθρών των καϊ ιδία τών αν
θρώπων, έρριπτον διάφορα βλήμματα. Οΰτω 
περί τον Ακανθόχοιρου οί αρχαίοι έλεγαν, δτι 
Ιξετόξευε τάς άκάνθας τον κατά τών διωκόττων 
αετόν κυνών. Περί δέ της στρουθοκαμήλου και 
σήμερον υπάρχει ή ιδέα, δτι φεύγουσα ρίπτει 
κατά τών ιχθρών της λίθους καϊ άμμον. Τό 
αυτό λέγεται και περί τής αίγαγρου. Έν τοντοις 
σήμερον δεν Ιξηγοΰμεν τάς ανωτέρω συμπτώσεις 
δπως οί ευφάνταστοι προπάτορες ημών. Διότι 
οί κΰνες πληγώνονται πολλάκις θανασίμως υπό 
το>ν άκανθων μόνον, διότι παλαίουσι σώμα πρός 
σώμα μετά τών ακανθόχοιρων, <5Γ δ πολλάκις 
μετά τήν πάλην μένουσιν άκάνθαι επ’ αυτών. 
Επίσης ή στρουθοκάμηλος καϊ ή αίγαγρος τρέ- 
χονσαι εκσφενδονίζουν διά τών όπισθίων πελ
μάτων των άμμον καϊ λίθους μέ πολλήν ορμήν 
άκουσίως των καϊ πολλάκις δεινώς τραυματίζουσι 
τους διώκτας των.

Έν τούτοις δπάρχονν καϊ ζώα, τά όποια έκ 
προμελέτης, ούτως
ειπειν, ρίπτουν διά 
φορα βλήματα. Πα
σίγνωστος πράγματι 
εϊνε ή ίπιτηδειότης 
τών διαφόρων πιθή
κων. Επίσης καϊ οί 
ελέφαντες διά τής 
προβοσκίδος των, ό
χι μόνον τύπτουν, 
ρίπτουν λίθους καϊ 
ξύλα, άλλά καϊ αύτόν
τόν Ιδιον εχθρόν των Ή κάμτη τής πείκης πτύει τάς 'σφήκας, δια νά τάς άπσμακρννη.

μενον δωμάτιον, ή δέ θύρα καί αί θυρίδες 
ήνεώχθησαν άφ’ έαυτών-καί' μετεκλείσζη- 
σαν μετά παραδόξου κρότου. !

Ένφ πάντα ταΰτα συνέβαινον, ισχυροί 
κρότοι ήκούσθησαν ώς σημειον, ότι ή στιγ|ιή 
ήτο κατάλληλος πρός άμεσον γραφήν. ;

Ή Δίς τότε Βάν Χάσελτ έλαβε διπλοΰν 
άβάκιον, δπερ έθετο ύπό τάς χείρας του 
μεσάζοντος, δστις έκάθητο έπί τόΰ ανακλίν
τρου καί έν πλήρει φωτί έλαβε μακρών άνα- 
κοίνωσιν τοΰ πατρός της έν τώ άβακίτρ. .

Ότε δέ ήρωτήθησαν τώ πνεύματα περί 
τοΰ σκοποΰ τών αιφνίδιων τούτων φαινο
μένων, ό μεσάζων έγραψεν αύτομμάτως : 
«Διότι δέν εϊμεθα έτι κύριοι τών δυνάμεων 
καί όφείλομεν νά μεταχειρισθώμεν αύτάς, 
διά νά έμποδίσωμεν τά κακά πνεύματα νά 
γίνωσι κάτοχοι τών ρευστών, άτινα έξώίε- 
ρίκεύετε». (Έκ τοΰ γαλλίκοϋ) φ. π 

αν δράξωσιν εκσφενδονίζουν μακράν. Έκτος δ
μως τούταιν, γνωστοτάτιον καϊ εΐς τά μικρά παι- 
δία, ύπάρχουν καϊ άλλα ζώα, αμυνόμενα καϊ 
άγρεύοντα τήν λείαν των κατά παράδοξον 

πράγματι τρόπον.
'Γοιοΰτος εινε ό τοξεύων Ιχθύς. Ουτος ε

νεδρεύει υπό τό ύδωρ πλησίον φυτών καϊ et>- 
θΰς ώς ιδη εντομόν τι πλησιάζον διά νά επικα- 
θήση έπϊ τοΰ φυτού, ευθύς τό πλησιάζει μέχρις 
ενός και ήμίσεως μέτρου καϊ διά τών σωληνο- 
ειδών ρωθώνων του τό ραντίζει διά υδατίνου 
π δάκος τόσον ίοχυρώς καϊ Ασφαλώς, ώστε ή 
λεία τον πίπτει πρό τοΰ στόματός τον. Επίσης 
ό . μνρμηκολέων θεωρείται δεινός τοξότης, 
διότι παράφυλάσσαιν εις τόν βυθόν κάνου όρυχ- 
dεντός εν τή γή υπό εντόμων καϊ ιδία μυρμή- 
κων, συλλαμβάνει καϊ τρώγει ταΰτα. Καϊ εόθύς 
δταν τά δυστυχή έντομα εννοήσουν τόν κίνδυνον 
άναρριχοινται είς τάς πλευράς, ό μνρμηκολέων 
εκσφενδονίζει διά τοΰ στόματός τον βροχήν άμ
μον, ήτις κνλίονσα πάλιν κάτω παρασύρει τά
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Κατάπτυστοι οπιοΰοχωριΐτε προ της χυδαίας υποδοχές τής Λάμας ■
έντομα κάτοο είς την περιφέρειαν τον αρπαγος.

Έπίοης καί δ. χαμαιλέων χρησιμοποιεί την 
γλώσσαν τον ώς ρόπαλου, όντως ειπεΐν, διότι 
έχει μακράν καί στενήν, τοιαύτην, καταλήγουσαν 
είς 'μικρόν γλοιώδη όγκον. Ευθύς δέ ώς πλησι- 
άση έντομόν τι πλησίον, έκσφενδον.'ζει την γλώσ
σαν τον, τό κτυπα διά τον ροπάλον καί προσκε- 
κωλλημένον ίκεΐ τό είσάγει εις τό στόμα τον.

Παραδοξοτέρα είνε ή άμυνα της ‘Αμερικάνι
κης Λάμας, όμοιαζούσης προς μικρόν κά· 
μηλον. ΤΙάντες οί έπισκεφθέντες αυτήν έν 
θηριοτροφεΐοις θά είδαν έπί τον κλωβόν της 
τήν περίεργον Ιπιγραφην «Μή πλησιάζετε, 
διότι άά σας πτΰση*. ‘Αν δέ έπλησιάσατε 
ηδη πριν προσέξετε εις τήν σύστασιν ταύτην, 
Αλλοίμονόν σας. Κατάπτυστοι θά Οπισθο
χωρήσετε προ τής χυδαίας ταύτης -υποδο
χής. Πράγματι ή Λάμα είνε πολύ δύσθυμου 
καί εύέξαπτον ζώον. Μόλις τό πλησιάσετε, 
σάς παρατηρεί ατενώς, άρμα αίφνηδίως καί 
σάς πτύει κατά προσώπου·

’Επίσης ό θαλασσοβάτης (πτηνόν θα
λάσσιον ακολουθούν τά Ιστιοφόρα) ιπτάμε
νος διαρκώς ύπεράνω τών θαλασσών, ζη
τεί νά άποδιώξη τον έχθρόν δι υγρού τί
νος, δομήν έχοντος όνίσκον, δπερ πτύει 
κατ’ αυτού.

Υπάρχουν επίσης καί θφεις πτύοντες, 
ζώντές είς τάς τροπικός χώρας. Οδτοι δέ 
είνε καί πολύ επικίνδυνοι, καθόσον ό σίε
λός των είνε μολυσματικός. Καί έπί τοΰ δέρ
ματος μέν επιφέρει φλογώσεις καί έλκη, τούς δέ 
δφθαλμούς τυφλώνει.

’Επίσης καί ή κάμπη τής πεύκης πτύει τον 
έπικινδυνωδέστερον έχθρόν της, τήν σφήκα, διά 
τοΰ στομαχικού της υγρού. Ή σφήξ δεν τρώγει 
τήν κάμπην, άλλα ζητεί νά καταθέση τά ώά της 

είς τήν φωλεόν τής κάμ- 
πης, ίνα τά νεογνά, της 
γαλουχηθώσι δαπάναις 
τούτης.

Είδος τι δε έντόμιυν 
έλαβον τό άνομα βομ- 
βαρδίζοντα έντομα, 
διότι διά τής αιχμηρής 
κοιλίας των Αφίνουν 
δυσώδη χυμόν μετά θο
ρύβου. Ό Δομβρόσων 
διηγείται, ότι έπαθε 
τοιοΰτον τι εις τούς οφ
θαλμούς του και έπί 
δίιορον δεν ήδύνατο rd 
‘δη, αν και ίπλυνεν α
μέσως αυτούς εις παρα- 
κειμένην πηγήν.

’Ιδού πράγματι πα· 
ραδοξότητες τής φύσεως 
Αξιαι προσοχής τίνος.

Ή Φύσις, ώς φαίνεται έκ τών διαφόρων φαι
νομένων αυτής, άφ’ ένός μέν παραδίδει τον Αδύ
νατον δίκην έξιλιστηρίου θύματος είς τόν Ισχυ
ρότεροι· αυτού, ίνα τόν φάγη, κατασπαράξη ή 
καί Απλώς θανατώση, άφ’ έτέρου τώ παρέχει 
και μέσα τινά ύπερασπίοεως, όπως τόν προφν- 
λάξη έκ τής καταστροφής. Έν τούτοις ώς εΐδο- 
μεν έκ τών Ανωτέρω, ή ζωή εκλείπει κλιμακη- 
δόν καί διαδοχικώς, ίνα άναψανή είς τήν θέσιν

Χαμαιλέοη· χρησιμοποιεί τήν γΐώοαα» τον ώς ρόπαίον.
της έτέρα καί ούτω καταλήγομεν εις τό συμπέ
ρασμα, δτι ή φύσις έξελίσσεται βελτιουμένη διά 
τού θανάτου.

Δ? ©- Σ. Β.

νθαρρυνόμενοι άπό τάς προρρήσεις τής 
Πυθίας τής «Φύσεως» τοΰ λήξαντος ήδη 
έτουυ, αϊτινες κατά τό πλεϊστον υπήρξαν 

ου μόνον Αληθείς, άλίά καί έκπληκτικαί, προ- 
βαίνομεν ήδη είς τήν άνακοίνωσιν και τών κατα 
τό νέον έτος 1914 μελλόντων γενέσθαι σπου
δαιότερων γεγονότων, έν τή σφαίρφ τής Εύροι- 
παϊκής λεκάνης ιδίως, ένθα άπό καταβολής κό
σμου εξελίσσονται τά σπουδαιότερα κοσμικά, 
κοινωνικά, έθνολογικά καί Ανθρώπινα γεγονότα. 

. Ώς θά άντελήφθησαν οί ήμέτεροι άναγτώ- 
σται έκ τών κατά τά παρελθόντα τρία έτη προρ- 
ρηθέντων υπό τής ήμετέρας Πυθίας καί έν τή 
«Φύσει* δημοσιευθέντων, αί ήμέτεραι προρρή
σεις δεν συνοδεύονται, ούτε ποικίλλονται ύπό 
Αοριστολογικών φράσεων καί άστρολογικών ή 
ζα)διακών ένδείξεων, ούτε έκφέρονται κατά τρό
πον Αμφίβολον, Ασαφή και Αόριστον, τουναντίον 
δέ διατυποννται λακωνικώς, ώρισμένως καί έμ- 
περιστατωμένως, ώς αρμόζει εις άπόκρυφον 
αόρατον δντότητα, διορώσαν και γινώσκουσαν 
τά καθ’ημάς μετά πλείονος Αλήθειας καί κύρους.

Καί τοιαϋται δέον νά ήνε οί προρρήσεις τοΰ 
μέλλοντος, Ανώτεροι τών Ανθρωπίνων βλέψεων, 
σοφότεροι τών ήμετέρων δυνάμεων καί έκπλη- 
κτικώτεραι τών επιθυμιών μας.

"Ηδη τά μάλλον πιθανά γεγονότα τού' 191 ί 
είναι τ’ Ακόλουθα :

‘Ο 'Ελληνισμός, δστις άπό τοΰ παρελθόντος 
έτους,· ώς προείπομεν, άνέλαβε τόν Αγώνα τής 
ενότητος, Αλληλεγγύης και τοΰ μεγαλείου τής 
Έλλ. φυλής προώρισται διά τής έπιτεύξεως με
γάλου δανείου καί έξασφαλ'σεως τών οικονομικών 
αύτής διά τής διαρρνθμίσεως τών δανείων της ν ’ 
απόκτηση ανεξαρτησίαν έθνικήν καί διοικητικήν.

Ή Εύρώπη δεν θά δυνηθή νά έξασφαλίση 
καί έγγυηθή -επί μακράν τό μέλλον τής ’Ανατολής 
καί ή διαπάλη θά κατάληξη εις έριδας, ζητήματα 
και νέον πόλεμον. Ή Ελλάς θά έκπλήξη έκ 
νέου τόν κόσμον.

Ή Ευρώπη θά έπέμβη έκ νέου ένεργώς, τό 
ζήτημα τών στενών θά προκαλέση διαμάχας καί 
κινδύνους, ή Ρωσσία καί ή 'Ελλάς θά λύσουν 
διά τών δυνάμεών των αυτό, διακηρύττοντες 
έλευθεροπλοιαν, αλλά οί στρατοί τής πρώτης θά 
ΰποχωρήσουν προ τής Ευρωπαϊκής έπιμονής.

Ή ‘Αλβανία θά άπασχολή έπί μακρόν^χρόνω· 

τήν Ευρώπην, έως δτου έμφύλιοι σπαραγμοί θά 
δώσουν τέλος είς τήν Ανεξαρτησίαν τοΰ φύσει 
άνοικονομήτου αυτού Βασιλείου, δτε έν εύθετο- 
τέραι χρόνφ ή 'Ελλάς θά λάβη τά άνήκοντα αυτή 
καταπατούμενα ήδη μέρη.

Τό Νησιωτικόν ζήτημα έπίοης θά λυθή κατά 
τρόπον ικανοποιούντο μέν τήν φιλοτιμίαν καί τά 
συμφέροντα πάντων, αλλά όριστικώς καί ένωτι- 
κώς δεν θά ήναι λελυμένον. θ’ Αποτελόσουν δέ 
άπασαι αί νήσοι τοΰ Αιγαίου τριάδα διοικητικής 
καταστάσεως, μέχρις δτου νέα πολεμική κατά- 
στασις καθορίση πολίτευμα εντελώς ένωτικόν.

Ή έξωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος θά διευ
θύνεται εφεξής ύπευθύνως. Τοΰ λοιπού δέ οί 
κυβερνήτοι θά εύρίσκωνται είς άμεσον σχέσιν 
καί συνάφειαν μέ τούς ήγέτας τών πολιτικών 
Κυβερνήσεων τώ»’ ξένων Κρατών.

Έπί τριετίαν ή Ελλάς θά ήνε τό κέντρον τής 
Αντιζηλίας τών Ευρωπαϊκών Κρατών, μεθ’ δ 
θά διευκρινισθή καί δρισθή ή έξωτερική αυτής 
πολιτική δι’ ομοσπονδιακής συμμαχίας, ής τήν 
ήγεσίαν θά έχη αύτη.

Πριγκιπικοί Αρραβώνες θ’ άγγελθώσιν έπισή- 
μως κατά τό έτος τούτο, αιτινές θά αυνδέσαισι 
τήν χώραν ήμών στενότερον μετά μεγάλου 
Κράτους. ·

Ή Γερμανία θ’ Αναλάβη νέαν πρωτοβουλίαν 
έπί Έλλην. ζητήματος, δπερ θά μας άπαλλάξη 
καί· άπό οικονομικήν δυσχέρειαν καί γειτονικήν 
έριδα.

Άτμοπλοϊκαί καί σιδηροδρομικοί συγκοινω- 
νίαι θά πυκνώίσωσι τάς εμπορικός καί κοινωνι
κός σχέσεις τής Ελλάδος, μεγάλαι δέ καί πολλαί 
επιχειρήσεις θά συντελεσθοϋν προς μεγίστην άν<1- 
πτυξιν τής χώρας.

Έν Εύροιπη τό ’Ανατολικόν ζήτημα έσεται 
τό κύριον μέλημα πάντων, τών δευτερετ’όντων 
ζητημάτων τιθέμενων προς τό παρόν κατά μέ
ρος, καθόσον ή διευθέτησις τοΰ ζητήματος τανν 
Δαρδανελίοον καί τό μέλλον τής ’Ασίας είναι τό 
φλέγον καί μάλλον ένδιαφέρον πρόβλημα τών 
Δυνάμεων έκ τής επιρροής τών όποίων έξαρτη- 
θήσεται καί ή μέλλουσα δύναμις αύτών.

Έν τέλει τό 1914 έτος είναι έτος διαρρυθμι- 
στικόν, χρηματιοτικόν καί ακρφς πολιτικόν.

Η ΙΙυΟία
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ΕΠΙΣΤΙΙΠΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
'&C βαιφάνεια.της σφαίρας.

’Ιδού μέ'ποιον πρακτικώτατον και άπλουστα- 

τον πείραμα δυνάμεθα νά λύσωμεν το γνωστόν 

γεωμετρικόν θεώρημα : '3~C έαηφάνεια σφαί

ρας ανός εϊνε άνάχοχος αρός ζδ ζεζρα- 

ajaetov της έαηφανείας κύκλον βχοντος 

διάμετρον δμοίαν της σφαίρας.

Προς τοΰτο λαμβάνομεν μίαν σφαίραν ξυλί- 

νηυ (ώ; αί τού παιγνίου κροκέ) ήν κόπτομεν 

διά πριονιού ακριβώς el? το μέσον. Έπι τη; κο

ρυφής δέ του ένδς ήμίσεως καρφώνομεν τήν ά· 

κραν ένδς κορδονιού, ακριβώς el; τό υποθετικόν 

σημεΐον τοΰ CB0JOV και περιτυλίσσομεν τό κορ

δονιού τοΰτο περί τό καρφίον έως δτου καλό φ η 

τήν επιφάνειαν τοΰ ημισφαιρίου, ακριβώς 'όπως 

φαίνεται εις τήν παρακείμευην εικόνα καί τέλος 

κόπτομεν τό κορδόνιον έκεΐ οπού έσταμάτησενή 

περιτύλιξις.

"Ηδη λαμβάνομεν τδ έτερον ημισφαίριου καί 

καρφώνομεν τδ έν άκρον όμοιου κορδονιού εις τδ 

μέσον τοΰ κύκλου και τδ περιτυλίσσομεν περί τό 

καρφίον.

"Οταν δε καλυφθή ολη ή επιφάνεια τοΰ κύ

κλου κόπτομεν τδ κορδόνιον.

"Ηδη έκτυλάσσομεν τά δύο κορδόνια και συγ- 

κρίνοντες αντά, βλέπομεν, οτι τό πρώτον εϊνε 

ακριβώς δίς μεγαλείτερον τοΰ δευτέρου. ’Εξ οΰ 

συμπεραίνομεν οτι ή επιφάνεια τοΰ ημισφαιρίου 

εϊνε ανάλογος προς τό τετραπλάσιον τοΰ κύκλου 

καί κατά συνέπειαν ή επιφάνεια Ολη τής σφαίρας 

ewe τό τετράγωνον τής έπιφανείας τοΰ κύκλου, 

οπερ έδει δεΐξαι.

cr-——**—**!·**—~·—*09

—Ίόαίτγό el; τήν θεραπευτικήν,

’Εάν el; τδν σιναπισμόν προσθέσητε έν α

σπράδι τοΰ αΰγοΰ, δέν θά προξενήση φουσκάλες.

Ώμον αύγδν καταπιυόμευον, άφαιρεΐ αμέσως 

άπδ τόν λαιμόν καθισμένου έκεΐ όστοΰν φαριού.

Το ασπράδι τοΰ αΰγοΰ κτυπημένον μέ φιλήν 

ζάχαριν εϊνε άριστον μέσον κατά τής βραχνάδας.

"Ευ ώμον αυγό λαμβανόμενον el; ένα ποτη

ριού μικρόν κρασιού, εϊναι λαμπρόν δυναμωτι- 

κδν διά τούς άναρρωνύοντας.

— Κατά τής ήμ-ιμιάείεω;.
Εάν ό ίππος σας πάθη έκ φώρας 

παρασκευάσατε αλοιφήν έκ 50 γρ. 

κρεολίνης, 50 γρ. οινοπνεύματος και 

400 γρ. μαλακού σάπωνος και αλεί- 

Τήν δευτέραν ημέ

ραν πλύσις όλου του σώματος μέ 

διάλυμα 400 γρ. κρεολίνης καθαράς 

α' ποιοτητος έντδς 20 λίτρων ΰδα- 

τος, έπαναλαμβαυομένη μετά 3 η

μέρας.

’Επίσης ωφελεί τδ ύδωρ τοΰ θεί

ου, τό πετρελαίου, τδ αρσενικόν 

1:100 έντδς τοΰ οποίου προσθέτομεν 

και ΙΟ μέρη στυπτηρίας. (διάλυμα) 

ώς και τδ άφέφημα τοΰ καπνού. 

'Ανάγκη καθαράς τροφής καά άπο ■ 

Χυμάνσεως τών οργάνων.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΑΙ ΣΤΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ

Προσοχή είς τήν άσπιρίνην, Πολλοί ήδη ποιούσι χρήσιν τής άσπιρίνης άνευ σοβαρός αίτιας. Τινές δέ 
έπειδή έλαφρύνει τόν πονοκέφαλον, πόιοΰσι κατάχρη- σιν, λαμβάνοντες έπανειλημένως τοιαύτην, χωρίς νά 
έίετάσωσι καί άν ό οργανισμός των έπιτρέπη τούτο. ’Εσχάτως συνέπεια λήψεως μεγάλης δόσεως ασπιρί
νης άπεβίωσεν έν Βερολίνω μία νεάνις. Ένεκα σφοδρός κεφαλαλγίας είχε λάδει ικανόν άριθμόντροχί- 
σκων άσπιρίνης, ήτις μετά μικρόν τή έπέφερε ύπνον 
βαθύν. Καί άπεκοιμήθη μέν εύθός, αλλά καί δέν έίύπνησε πλέον.Ή ασπιρίνη έχει τήν Ιδιότητα νά παραλνη τήν καρδίαν, καί ώς φαίνεται θά παρέλυσε ταύτην τοσού- 
τον, ώσιε δέν εϊχε πλέον τήν δύναμιν ν’ άναλάβη.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ,,

Κατά τότ Καρχηδονικόν πόλεμον οί Ρωμαίοι ά- πύστειλαν (αιφ π. X ) τόν στρατηγόν Μσρκελλον, 
δπως ύποτάέη τήν πάλιν τών Σαρακηνών.Ή πολιορ
κία αύτής διήρκεσε δύο έτη διότι, τήν άμυναν τών Σαρακηνών ένίσχυον τά σοφά σχέδια καί μηχανήματα τού Άρχιμήδονς,διάσημου είς τόν γνωστόν τότε 
κόσμον διά τάς άνακαλύψεις του. “Οταν δέ άλωθεί- 
σης τής πόλεως έπεδίδετο δ έχθρός είς λεηλασίας 

καί σφαγάς, ρωμαίος τις στρατιώτης είσελάσας Ξιφή
ρης είς τήν οικίαν τού μεγάλου φυσικού καί είσχω- ρήσας είς τό δωμάτιον, όπου ούτος κατεγίνετο είς 
μελέτας, ώρμησε διά νά τόν φονεύση. Άλλ' ό 'Αρχιμήδης, άψηφών τήν ςωήν τον, έσκέφθη μόνον τά 
σχεδιαγράμματά τον καί άνέκραίεν άποτόμως πρός τόν έπιδρομέα, νά μή πλησιάση καί τού διαταράδη 
τάς μελέτας, έκφωνήσας τήν γνωστήν φράσιν : Μή 
yov τονς κύκλον; τάραττε.»
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ΤΛ ΠΡώΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΰ (Συνίχιια καί τίλος).

Ό Dlipin ύπήρξεν ό δραστήριος γραμμα
τείς τής ’Ακαδημίας, Α'μα δέ και πολύτιμος 
καθηγητής, διδάξας τήν χημείαν, τήν πειραμα
τικήν φυσικήν και τήν μηχανικήν. Έκδετού 
προγράμματος τών μαθημάτων κατά τό έτος 
1809 Αποσπώμεν τά εξής:

<ίϋα&ήματα φυσικής καί χημείας. Εις 
» τό πρώτον έτος θέλομεν περιορισθή εΐς τδ 
» νά καταστήσωμεν γνωστούς τοίς νόμους τής 
» φυσικής έν γένει και πρδ πάντων τής φυσι- 
» κής Αστρονομίας, εΐς ήν έλήφθη ώς βάσις 
» ή συγγραφή τοΰ Αλλοτε μαθητου τής Πολυ- 
» τεχνικής σχολής κυρίου Biot καί τδ έτος 

,» τοΰτο ή φυσική ιδιαιτέρως κάί, εΐ δυνατόν, ή 
» χημεία θά Αναπτυχθούν συμφώνως πρός τά 
» μαθήματα τής ιδίας σχολής άπδ τους Αλλοτε 
» μαθητάς αύτής κ. κ. Augoyat και Dupin.»

Άλλ’ οί Γάλλοι, οί όποιοι τόσον ήγάπησαν 
και ωφέλησαν τήν Κέρκυραν, έπρεπε νά Αναχω
ρήσουν, διότι αί νέαι πολιτικαί μεταβολαί α- 
πέσπασαν τήν Επτάνησον από τήν Γαλλίαν 
καί τήν έθεσαν ύπδ τήν ’Αγγλικήν προστασίαν.

* «

’Εάν οί Γάλλοι είναι οί πρώτοι, οί όποιοι 
έδίδαξαν τήν νέαν έπιστήμην έν Ελληνική Ά- 
καδημίφ, έν Έλλάδι, δ ’Αθανάσιος Πολίτης 
είναι ο πρώτος "Ελλην, δστις έδίδαξεν ελληνιστί 
τήν Χημείαν έν τφ πρώτφ Έλληνικφ Πανεπι- 
στημίφ καί δ πρώτος Έλλην, ό όποιος κατέ
γινε συγχρόνως νά γράψη έν 'Ελληνική φωνή 
Χημείαν.

'Ο Πολίτης είναι Λευκάδιος, γεννηθείς περί 
τά τέλη τής προπαρελθοΰσης έκατονταετηρίδος.

Τά πρώτα γράμματα έμαθεν είς τήν Λευ·' 
κάδα, έπειτα μετέβη εΐς Κέρκυραν διά νά τε- 
λειοποιη-θή. Μεταβάς εΐς τήν ’Ιταλίαν ένεγράφη 
εΐς τδ Πανεπιστήμιον τής Παβίας, διά νά γίνή 
ιατρός. Δέν έπεδόθη μόνον εΐς τήν ιατρικήν, 
Αλλά καί εΐς τήν χημείαν, πρός τήν όποιαν είχε 
δείξει μεγάλην κλίσιν. Λαβών τό δίπλωμα τοΰ 
ΐατροχειρουργοΰ μετέβη εΐς Παρισίους, τφ 1815, 
ίνα τελειοποίηση τάς χημικάς αύτοΰ γνώσεις. 
Αύτόθι Ιτυχε τής φιλίας τοΰ εύεργέτου τών 'Ελ
ληνικών γραμμάτων κόμητος Γύίλφορδ, δστις 
τόν έξετίμησε τόσον, ώστε τόν κατέγραψεν εΐς 
τόν κατάλογον τών μελλόντων καθηγητών τοΰ 
Ίονίου Πανεπιστημίου. Αύτόθι έπίσης έτυχε 
τής προστασίας τού κόμητος Ίωάννου Καποδι- 
στρίου, υπουργού τότε τού Αύτοκράτορος τής 
Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου τοΰ Α'. Μαθών ό Καπό- 
δίστριας τδν πατριωτικόν σκοπόν τοΰ Πολίτη 
νά συστήση έν τή πατρίδι Κέρκυρας χημικόν 

εργοστάσιο^', τδν συνέδραμε μέ 5 χιλιάδας 
φράγκων διά νά Αγοράση τά αναγκαία έργα- 
λεΐα. Τό 1819 δ Πολίτης έπέστρεψεν εΐς Κέρ
κυραν.

Ό κόμης Γύϊλφορδ είς τήν έκθεσίν του πρός 
τήν Γερουσίαν περί τών καθηγητών τοΰ ’Ιονίου 
Πανεπιστημίου, περί τοΰ Πολίτη πρός/τοΐςάλ- 
λοις γράφει καί τάδε: «Ούτε αί υποχρεώσεις 
» τοΰ κοινού πρός τδνέκ Αευκάδος ’Αθανάσιον 
» Πολίτην διά τδν οργανισμόν τών κατωτέρων 
» σχολείων, ούτε ή πρός αύτόν φιλία μου ήθε- 
» λον μέ παρακινήσει νά συστήσω αύτόν διά 
» τήν έδραν τής χημείας, ούτε ήθελον 
» πράξβι τούτο, έάν δέν ήμουν πεπεισμέ- 
» νός περί τοΰ ζήλου, μτθ’ ου έαπούδα- 
» σεν έν Παυΐα καί Παριβίοτς τήν έπι - 
» στήμην ταύτην, ήν καί ήδη έξακολουθεϊ 
» καλλιεργών κατά τάς ώρας τής σχο- 
» λής του. Οΰτος δηλοϊ, δτι είναι έτοιμος νά 
» Αρχίση τάς παραδόσεις του κατά τόν προσεχή 
» Νοέμβριον.»

Παρατηρητέον, δτι ό Πολίτης έζήτησε τήν 
άδειαν Από τόν άρχοντα τής παιδείας, τόν 
Γύϊλφορδ, νά μεταβή έπί εν έτος εΐς Παρι
σίους, διά νά πλουτίση τάς περί τής χημείας 
γνώσεις του, επειδή, μετά τήν έν τή πατρίδι 
επιστροφήν, ή χημεία είχε προοδεύσει καί αύ
τός έπεθύμει νά είναι ενήμερος τελείως, πριν ή 
Αρχίση νά παραδώση αύτήν.

Τή 17 Μαΐου τφ 1824 έτους έτελέσθη με
γαλοπρεπέστατα ή εορτή τής καθιδρύσεως τοΰ 
Ίονίου Πανεπιστημίου. Καθηγητής δέ της 
θεωρητικής καί πρακτικής χημείας διωρίσθη ό 
Πολίτης. Μετά δέκα τρία έτη, τφ 1837, έσυ- 
στήθη τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον καί καθη
γητής τής χημείας διωρίσθη ό γερμανός Λάν- 
δερερ, Ιδιαίτερος φαρμακοποιός, τοΰ Όθωνος.

Ό Πολίτης έξελλήνισε καί τήν επιστημονικήν 
ονοματοθεσίαν καί αυτούς τούς τύπους, διότι 
είχε τδν εθνικόν έγωϊσμδν νά είναι μέ έλληνικά 
στοιχεία ή παράθεσις τών χημικών συμβόλων, 
οί όποιοι έκφράζουσι τήν σύστασιν χημικής 
τίνος ένώσεως. Λ. χ. έγραφον ούτως : A2 Υ402 
αντί τώνέν χρήσει C2 Η4 Ο2 δηλαδή δύο άτομα 
άνθρακες, τέσσαρα υδρογόνου καί δύο οξυγόνου. 
"Ηθελε κατά τάς παραδόσεις του νά εινε καθ’ 
δλα "Ελλην.

Έν τή πρώτφ αριθμφ τής Ίονίου ’Ανθο
λογίας, δημοσιευθέντι τόν ’Ιανουάριον 1834, 
έν Κερκύρρ, ό Πολίτης έδημοσίευσε μελέτην 
ύπδ τήν επιγραφήν Περί χημικής όνομα- 
τολόγίας. Επειδή δέ τδ κερκυραϊκδν τοΰτο πε
ριοδικόν είναι σπάνιον δημοσίευμα, παραθέτω 
ένταύθα τδ προοίμιον,χάριν τών καταγινομένων 
εΐς τοιαύτας ιιελέτας:

«Άφοΰ ή χημεία ήρχισε νά προοδεύη πλου- 
» τιζομένη, όσον ούδεμία ποτέ άλλη επιστήμη 
» Από πολλάς Αξιολόγους ανακαλύψεις, ήσθάν- 
» θησαν δλοι σχεδόν οί σοφοί χημικοί τήν άνάγ- 
» κην τοΰ ν’ άνορθωθή ή ονοματολογία της. 
» Άλλ’ ή δόξα τής εύτυχούς Ανορθώσεως χρεω- 
» στεϊται κυρίως εΐς τόν Γυτών Μορσώ, δστις 
» βοηθούμενος Από τούς περικλεείς Λαβουαζιέ, 
» Βερθολέ καί Φουρκουα, τήν άνήγειρεν επάνω 
» εΐς βάσεις τόσον φιλοσοφικός καί βεβαίας, 
» ώστε εΐς δλίγον χρόνου διάστημα τήν παρε- 
» δέχθησαν δλατά έθνη. ’Έγιναν μ’ δλα ταΰτα 
» εΐς τούς καθ’ ή μας χρόνους όχι δλίγαι αξιο- 
» σημείωτοι τροπολογίαι υπό πολλών καί έξαι- 
8 ρέτως ύπδ τού Βερζελίου. Άλλ’αΐ αρχαί εινε 
» καί θέλουν είσθαι αί αύταί, διότι είνε έπιστη- 
» ριγμένοι εΐς τήν καθ’ αύτό μεταφυσικήν τών 
» γλωσσών καί εΐς τάς μεταξύ τών ΐδεών καί 
» λέξεων αληθείς σχέσεις. 'Η Ανάπτυξις τών 
» αρχών τούτων καί τό κυριώτερον ή έπινόη- 
8 σις καί σύνθεσις λέξεων ικανών νά 
» έξηγήσουν προσφυώς καί Ανελλιπώς τήν 

..« τωρινήν κατάσταση» τής έπιστήμης, 
» εϊναι ϊργον Ανώτερον ίσως τών 8υνά· 
» μεων ένός μόνου. Διότι ύποθέτει έξ 
8 Ανάγκης παρά τήν έξηκριβωμένην καί 
» λεπτομερή γνώσιν τής χημείας καί τήν 
» τριβήν έν ταύτώ μεγάλην είς τήν Έλ- 
» ληνικήν γλώσσαν. Τολμώμεν μ’ δλον 
» τοΰτο νά δημοσιεύόωμεν τήν περίΧη- 
> μείας ονοματολογίαν Απόπειράν μας 
» διάνα δώσωμεν κ&ν νύξιν είς τούς σο- 
» φούς τοΰ γένους νά μδς διδάξουν Tt 
8 όρθότερον καί καταλληλότερου. Θέλο- 
» μεν δέ προσπαθήσει νά έκθέσωμεν ενταύθα 
’ τήν ύπδ τοΰ Βερζελίου τροπολογηθεΐσαν καί 
» τελειοποιηθεΐσαν ονοματολογίαν διότι, καθό 
» δμολογουμένως έντελεστέραν, πληρεστέραν 
» καί όρθοτέραν τήν στοχαζόμεθα προτιμητέαν 
» τής μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένης. Ίσως καί 
» αύτοί οί πολιτισμένοι Εύρωπαϊοι δέν ήθελον 
» διατάξει νά τήν έναγκαλισθοΰν, Αν ή αύτοφι- 
» λαυτία, τό κύρος καί τό πρός τούς μεγάλους 
« άνδρας σέβας έσυγχωροΰσε τούς ανθρώπους 
» νά παραιτήσουν έκ μιας έξεις καί συνήθειας 
» καθιερωμένος ήδη Απδ τήν πολυκαιρίαν καί 
» από πολυάριθμα κλασικά συγγράμματα, ολα 
» γεγραμμένα κατά τήν γαλλικήν ονοματολογίαν. 
» Άλλ’ ήμεϊς οί όποϊοι κατά δυστυχίαν, 
» οΰτε καύχημα πρωτοτύπων τοιούτων 
» συγγραμμάτων ϊχομεν νά προβάλωμεν 
» ώς έμπόδιον, Αλλ’ ουδέ μικράν κ&ν οί- 
» κεεότητα μέ τήν προτητερινήν όνομα- 
» τολογίαν, πρέπει όρθοφρονοΰντες νά 
» προκρίνωμεν δ,τι αί πρόοδοι τής έπι- 
» στήμης ένέκριναν έντελέστερον.

Ό Λάνδερερ δμως τφ 1842 έν τώ δευτέρφ 
μέρει τής χημείας του λέγει, δτι έπροτίμησε ώς 

πρδς τήν δνοματοθεσίαν- νά δεχθη τάς εΐς τάς 
άλλας γλώσσας καθιερωθείσας λέξεις, Αφήσας 
εις τούς σπουδάζοντας την έπιστήμην ταύτην 
"Ελληνας τήν τιμήν τής δημιουργίας νέων λέ
ξεων προσφυών, επειδή εΐς αύτόν τοΰτο ήτό 
δύσκολου.

Τό βέβαιον είναι, δτι ή εισαγωγή έπιστημο- 
νίκης ονοματοθεσίας ελληνιστί, ήτο δύσκολος 
πολύ. Ή Αρχαία μας γλώσσα δέν παρέχει τάς 
χημικάς ονομασίας τών σωμάτων και δταν λέ· 
γωμεν Θει’ίκόν όξύ, δέν σημειούται Ακριβώς 
τδ εκ τής ένώσεως τοΰ δξυγόνου μετά τοΰ θείου 
παραγόμενον οξύ, αλλ’ όξύ τι άνήκον είς τδ 
Θειον. 'Ο Ηρακλής Μητσόπουλος κάτοχος τών 
φυσικών έπιστημών καί τής 'Ελληνικής γλώσ- 
σης έδημιούργησεν έπιτυχεστάτους όρους επι
στημονικούς καί ώραίαν έχειρίζετο γλώσσαν 
επιστημονικήν. Άλλά τό θειϊκόν όξύ όνομά- 
ζων όξύθειον, αν καί ή λέξις είναι έλληνικω- 
τέρα δέν εκφράζει τήν χημικήν ένωσίν της.

,Ό Πολίτης ελεγεν: νιτρογόνον, ποτά- 
σιον, σόδιον, στίμμτ κτλ. Αντί άζωτου, 
κάλιον, νάτρων, Αντιμώνιον κτλ. Έλεγε 
τήν έξ δξυγόνου καί υδρογόνου ένωσιν όξυγο- 
νίδην ύδρογονικόν, τήν δέ του θείου καί 
ά'νθρακος θειϊδην Ανθρακικόν.

-Τφ 1847 έδημοσίευσεν έν Κέρκυρα τά 
Στοιχεία Χημείας, πρώτον τόμον, Αφιερω
μένου εις τδν Αρμοστήν τής Επτάνησου Λόρδ 
Σείτων. Πρός τούς αναγνώστας του λέγει τάς 
δλίγας ταύτας γραμμάς: «Έκδίδων τήν έπιτο- 
»μήν τών περί Χημείας μαθημάτων, τά όποια 
«έδίδαξα πολλά ετη κατά συνέχειαν εΐς τό Ίό· 
»νιον Πανεπιστήμιον, σκοπόν έχω νά εύκολύνω 
»τήν σπουδήν τής έπιστήμης εΐς τούς φοιτητάς 
»τής παρ’ήμίν νεοσυστηθείσης ιατρικής σχολής, 
»καί νά συμβουλευθώ τήν γνώμην τών 
»σοφών όμογενών μου περί τοΰ λεκτι- 
»>κο0 καϊ τοΰ πραγματικού τοΰ συγράμ- 
»ματος. Εύνοίκή κρίσις καί υποδοχή θέλει 
»μ* ένθαρρχίνουν τά τυπώσω καί τήν έφαρμο- 
»γήν τής Χημείας είς τάς τέχνας.»

4* *

Κατά τά τελευταία έτη τοΰ Ίονίου Πανε
πιστημίου από τοΰ 1857 έως τοΰ 1865 (1 ) ό 
Πολίτης έδίδασκε τήν Χημείαν, τήν τοξιλογίαν, 
τήν φαρμακείαν (φαρμακευτικήν). Ό κερ· 
κυραίος ’Ιωάννης Βαπτιστής Δελβινιώτης έδί
δασκε τήν Αναλυτικήν χημείαν. Ό κερκυραϊος 
Χριστοφόρος Λαβρανος τήν ορυκτολογίαν,γεω · 
λογίαν, βοτανικήν, συνταγολογίαν καί τήν ια
τρικήν ύλην (φαρμακολογίαν). Ό ρηθείς 
Δελβινιώτης διεύθυνε καί τό ΧημεΙον. Προ-

(ΐ) Δυστυχώς ή Ελληνική Κνδίρνησις τδ Ίόνιον
Πανεπιστήμιου καιήργησε τώ ι865 (Νομ. ΡΗ' έφ’
Κυ6. άρ, 6j. τή 29 Δεκεμβρίου τοΰ έτουο i860).
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παρασκευαστής τών φυσικών επιστημών ήπΑ δ 
Νικόλαος Καβαδίας. Ύπήρχεν εις τήν Κέρκυ
ραν καί Χντήρεον.

'Η Ίόνιος Βουλή είχε ψηφίσει νόμον, δι’ ου 
οί διετείς φοιτηταί τής νομικής και οί τριετεΐς 
τής φιλοσοφικής σχολής επρεπε νά Ακροάζονται 
καί τά μαθήματα τής χημείας. ’Επίσης καί τά 
στοιχεία τής ώφελιμωτάτης ταΰτης έπιστήμης 
νά διδάσκεται καί είς τό γυμνάσιον.

’Επειδή καί ή εργατική τάξις, ιδίως οί χωρι
κοί πρέπει νά έχωσι μικράς χημικάς γνώσεις, ή 
ίόνιος κυβέρνησις διέταξε τόν καθηγητήν τής 
αγγλικής γλώσσης Ροβέρτον Πελεκάσην νά με
τάφραση έκ τοΰ αγγλικού τήν ώραίαν Κατή- 
χησιν γεωπονικής χημείας,γεωλογίας, ί) 
οποία έξεδόΟη έν Κέρκυρα τφ 1847· έν τή τυ· 
πογραφίρ τής Κυβερνήσεως, μετά προλεγομένων 
τοΰ μεταφραστοΰ.

Παρατηρητέον, δτι τφ 1852 έδημοσιεΰθη έν 
Κερκΰρα επίσης Κώδιξ φαρμακευτικός ερα

νιστείς έκ τών επισημότερων φαρμακευτικών

(Σϊψέγεια καϊ τέλος)
Τ'ο 'Ηράκλειον siw ή ώραιοτάτη καί ή μεγίστη 

τών Κρητικών πόλεων εχουσα 26,000 κατοίκων έν 
οίς καί πολλοί Τουρκοκρήτες. ’Εκαλείτο 3έ πρότερον 
ύπό τών ίδρυσάντων αΰτήν Σαρακηνων, Αράδων έξ 
Ισπανίας τώ 833 μ. X. Χάνδαξ. Οί Σαρακηνοί ούτοι 
έξ ’Αλεξάνδρειάς πλεύσαντες, ίδρυσαν πόλιν προς Δ. 
τής Κρήτης κατά την σημερινήν Σουδάν, παρά τ'ο 
Άκρωτήρι, ώς λέγουσιν οί Βυζαντιακοΐ συγγραφείς 
Ζωναρας, Κεδρηνός καί Γ. Κουρουπαλάτης, όνομά- 
ζοντες τήν πόλιν ταύτην Άκρωτήριον Χάρακα (—Σου
δάν) ώς ώνομάζετο, κατα τον μεσαίωνα καί ή νήσος 
του Αιγαίου πέλαγους Σύρος. Μετά ταΰτα προβάντες 
ο! Σαρακηνοί άνατολικώτερον ί’δρυσαν τον Χάνδακα, 
παρά τό άρχαιον Μάτιον. Παρά τοις Βυζαντιακοϊς, 
μετά τήν ύπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά άλωσιν της Κρή
της, ώνομάσθη Ηράκλειον, ώς δήθεν συνοικισθε'σα 
υπό τοΰ Ηρακλείου κατά τόν Ζ’ αιώνα, έν φ έκλήθη 
Ηράκλειον έκτής παρακείμενης αρχαίας ομώνυμου 
πόλεως, ήτις μετά τής Άμ.νισσοΰ ήσαν τά δύο επίνεια 
τής Κνωσσοΰ, οί δέ τώ 1204 καταλαβόντες αυτήν 
Βενετοί ώνόμασαν τον Χάνδακα Κάνδιδα (αθώα) καί 
έκ ταύτης παραφθαρεϊσα έκλήθη Κάνδια, λέξις, ήτις 
παρά τοϊς Εΰρωπαίοις άπεδόθη έκ τοΰ μέρους εις τό 

συγγραμμάτων υπό τοΰ κερκυραίου Γ. Λιβα- 
διώτου.

Αυτά είναι τά. πρώτα βήματα τής Χημείας 
έν Έλλάδι.

Είς τήν ίστορίαν τής έν Έλλάδι Χημείας τάς 
πρώτας γραμμάς έχει ή Επτάνησος, ήτις προ- 
σεπάθησε κατά τάς μικράς της δυνάμεις συμ- 
φώνως μέ τήν έποχήν, νά έργασθή διά νά δια- 
δώση τήν νέαν ταύτην σπουδαίαν επιστήμην, ή 
δποία τώρα προοδεύει καί έν Έλλάδι. ‘Η έρ· 
γασία τοΰ Πολίτου, δσον μικρά καί άν θεω- 
ρηθή, έχει τήν σχετικήν αξίαν της. Δυστυχώς 
δεν έδημοσίευσε τόν δεύτερον τόμον μετά τοΰ 
πρώτου διωρθωμένου’καί ηΰξημένου. Ουδέ έδη
μοσίευσε τήν χημείαν έφηρμοσμένην είς 
τάς τέχνας. 'Η χημεία άπό τοΰ Πολίτου μέ
χρι τών ήμερων μας έκαμε μεγάλος προόδους 
έν Έλλάδι, ιδία διά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ έθνι- 
κοΰ Πανεπιστημίου, Αειμνήστου ’Αναστασίου 
Χρηστό μάνου.

ΖόχινΟο; ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

δλον και απεκλήθη Κάνδια ή όλη Κρήτη. Τό Ηρά
κλειον, δπερ καί μεγάλο Κάστρο καί απλώς Κάστρο 
ύπό τών Κρητών καλείται άχρι σήμερον, είναι ή 
όχυρωτάτη τών πόλεων τής νήσου ό λιμήν αυτής άβα- 
Οής καί μικρός δεν παρέχει κατά θάλασσαν πρόσοδον, 
σκεπεται- όμως ύπό τής νησϊδος Δίας (Στάνδιας)· 
τά τείχη αυτής οχυρά περιβάλλονται ΰπδ τάφρων, 8 
μιλιών περιμέτρου. Καί όμως τοιαύτην ουσαν, κατό
πιν τριετοΰς πολιορκίας, κατέλαβον οί Τούρκοι τή 16 
Σεπτερ.βρίου 1669' οί Βενετοί έπολιόρκησαν αΰτήν 
μετά ταΰτα αλλά μάτην. Σώζονται εισέτι έν τώ λιμένι 
αυτής οί θολωτοί νεώσοικοι τών Βενετών, ώς καί λέον
τες του ‘Αγίου Μάρκου καί έπιγραφαί τοΰ Φραγκί
σκου, ου τό ονορΛ φέρει λαμπρα και περίκομψος πηγή, 
κοσμούμενη δι' αναγλύφων Τριτόνων καί νυμφών καί 
υποβασταζόμενη ΰπδ 4 λεόντων. ΓΙέριξ τοΰ 'Ηρακλείου 
πεδιάδες μεγάλαι καί εύφοροι παντοδαπών καρπών 
μεσταί, εϊσί χάρμα τών οφθαλμών τοΰ ταξειδιώτου. 
Έν Ήρακλείω ό έκδρομεϋς εχει νά έπισκεφθή τό 
Γυμνασιακόν κατάστημα, έν φ καί τό αρχαιολογικόν 
Μουσεϊον, οπερ μοναδικόν ον εις τό είδος αυτού, 
διευθύνεται ύπό τών κ. κ. I. Χατζηδάκηκαί Κ. Ξαν- 
θουλίδου, οίτινες καί πολ.λά περί τών Κρητικών αρχαι
οτήτων καί πολιτισμού έγραψαν. Τό Μουσεϊον περιέ

χει τα είς φώς προελθόντα έκ τών άνασκαφών τής 
Κνωσσοΰ καί Φαιστού.

Εξ Ηρακλείου ό ταξειδιώτης έχει νά κάμ-η τάς 
έξης δύο σπουδαίας έκδρομάς: α') Είς τά έρείπια τής 
Κνωσσοΰ και β') είς τό αντρον τής "Ιδης. 1. Ή μέχρι 
Κνωσσοΰ άπόστασις είναι 5 χλμ. ήτοι μιας ώρας Sta 
ζώου (άγώγιον 3—4 δραχμ.), δι’ άμάξης έντός 35’ 
(άγώγ. 8—10 δρ.)ι Έξερχόμεθα έκ τής Μ. Βενε
τικής πύλής τοΰ Ηρακλείου και δι’ δδου έπιστρεφο- 
μένης ύπό τάφων Τουρκικών, τεμενών καί χαρουπιών 
εις τό βάθος εχομον προ ήμών τό Ορος Γιόγκτας(810 
μ.) ’Ολίγον πέραν τοΰ χ. Μακρότειχος έπ’ά. τής 
όδοΰ εκτείνονται τα περίφημα ερείπια τής παμπαλαίας 
Κρητικής πόλεως Κνωσσοΰ έπι πεδίου τοΰ Δ. ύψώ- 
ματος τοΰ Κατσαμ.πά (Καίρατος) έν θέσει άκαλλεϊ 
καί θλιβερά, ής δεσπόζει πρός Α· λόφος φαλακρός. 
’Ενταύθα εκειτο ή Κνωσσός μία τών τριών μεγίστων 
καί έπιφανεστάτων πόλεων, έν ή έβασίλευεν ο Μίνως 
ΙΗ αιώνας π. X. Τα περί αύπήν κατεϊχον οί Κου
ρήτες Κορύβαντες καί Ίδαΐοι Δάκτυλοι καί έτέλουν 
αυτόθι τούς οργιασμούς καί πάντα όσα κατα τήν λα
τρείαν τοΰ Διός έσυνηθίζοντο. Ό Όμηρος ήδη καλεϊ 
αΰτήν Μινώιον Κνωσσόν καί έπί πολύ είχε τά πρω
τεία, συμμαχήσασα δέ μετά τής πρός Μ. κείμενης 
Γόρτυνος, υπέταξε πασαν τήν Κρήτην πλήν τής Λύ· 
κτου. -Έπί τών ρωμαϊκών χρόνων καταστραφεϊσα 
έμενε πλέον γνωστή έν τή ιστορία έκ τής επισκοπής 
Κνωσσοΰ, ήτις κατόπιν ώνομάσθη καί Γόρτυνος.

ΊΙ Κνωσσός, κατοικία τοΰ βασιλ?ως καί άρχιε- 
ρέως καί νομοθέτου Μίνωνος (XVIII αιών π. X.;) 
εύρίσκετο κατά τό άκρον τής νήσου απέναντι των Κυ
κλάδων. Μετά περίοδον ευδαιμονίας κατελήφθη αϋτη 
κατά τόν XV αιώνα, ύπό τών 'Αχαιών, κατόπιν ύπό 
τών Δωριέων- άλλ’ έπέζησεν καί κατά τήν ελληνικήν 
έποχήν, εί καί παραγκωνισθεΐσα ύπό τής Γόρτυνος, 
έδέχθηδέ καί ρωμαϊκήν αποικίαν.

Άνάκτορον τον Μίνωος. Σταματώσιν εις τό ση- 
μεϊον όπου ή σημερινή οδός καλύπτεται ύπό μινωικής 
λεωφόρου, κατά μήκος τής όποιας εύρέθη ιερόν ειδώ
λων, κατωτέρω εύρίσκονται τά ίχνη μινωικοΰ ναυστάθ
μου καί καταστημάτων. Είς 200 μ., άπόστασιν φθάνει 
τις είς τό θβατρον τών ανακτόρων, κατεσκευασμένου 
έκ μεγάλου πλακοστρώτου άλωνίου ορθογωνίου, περί- 
κυκλουμένου ύπο δύο σειρών βαθμιδών (περίπου 500 
θέσεις). Είς τήν ΜΔ. γωνίαν βάθρα τοΰ βασιλικού 
θεωρίου. Τό θέατρον τούτο τής αυλής έχρησίμευε καί 
διά παραστάσεις, πυγμαχίας καί άθλητισμοΰ καί χο
ρών. (ΙΙαραδ. τόν χορόν τόν κατασκευασθέντα ύπό τοΰ 
Δαιδάλου, χάριν τής ’Αριάδνης έν Κνωσσω κατά τά 
ΊλιάδοςXVIII, 501). Ήκνρία είσοδος τοΰ ανα
κτόρου εύρίσκεται όπισθεν τοΰ θεάτρου είς τό μέσον 
τής Β. πλευράς. Συνίσταται αύτη έξ ενός διαδρόμου 
ύπερασπιζομένου έκ Δ. ύπό τετραγώνου πύργου καί 

δεσποζομένου έξ Α. ϋπ’ο επιχώματος (terrasse) 
μακροΰ καί έξωτερικου προπύλου εις τό ΒΑ. 'Οχετός 
διαπερα τούτον έκΜ. πρός Β. Ό διάδρομος ούτος 
καταλήγει είς τήν μεγάλην κεντρικήν αυλήν, 
ορθογώνιον άλλοτε, πλακοστρωμένην με ρομβοειδείς 
πλάκας, μ-ακράν 60 μ. έκ Β. πρός Μ. καί πλατείαν 
25 μ. έκΔ. πρός Α. περικυκλοΰται δέ τελείως ύπό 
τών κατοικιών. Τό άνάκτορον του Μίνωος αντιγρά
φει τό σχέδιον τών άσσυριακών καί χαλδαϊκών ανα
κτόρων μό τάς ανωμάλους έπιφανείας των έξ εξοχών 
καί εσοχών άποτελουμένας.

Παχέα τείχη καί μακροί διάδρομο» τό άπεμ.όνουν 
τοΰ εξωτερικού, καθώς πάσας τάς αρχαίας κατοικίας. 
Αϊ κατοικίαι ήνοίγοντο είς τήν κεντρικήν αυλήν καί 
φρέατα φωτός έφώτιζον τα χαμηλότερα μέρη. Ή Δ. 
πτέρυξ περιέκλειε τά βασιλικά διαμερίσματα μετά τών 
αποθηκών, ή δέ Μ.Δ. τους ναούς τοΰ βασιλέως—άρ- 
χιερέως, ή Α. ήτο κυρίως προωρισμένη διά τήν οι
κιακήν ύπηρεσίαν καί είς τάς γυναίκας, εί καί ό ανα
τολικός χωρισμός είς περίπτερον άνδρών καί γυναικών 
(χαρέμιον) ύπήρξεν όλιγώτερον αυστηρός έν Κνωσσωή 
έν Χαλοαία καί έν Τύρινθι.· Αί γυναίκες κατφκουν 
επίσης καί τό ύψηλότέρον πάτωμα τής Δ. καί ΒΔ. 
πλευράς. Ή τοιχοδομ.ία παρουσιάζει τοίχους κανονι
κούς έκ λίθων συνδεοεμένων δια πηλοΰ, μετά βάσεων 
έκ μεγάλων πλακών έκ τιτανόλιθου (gypse) καί σκε- 
λέτδίν έκ ξύλου. Τά δάπεδα καί αί όροφαί ήσαν επι
στρωμένα διά κονιάματος καί οί τοίχοι έπικεχρισμέ- 
νοι οι* ασβέστου κεκοσμημένου δια τοιχογραφιών.

Οί κίονες ήσαν ξύλινοι χονδρότεροι πρός τα άνω. 
Αί παραστάδες καί οί όρθοστάται ειχον τάς γωνίας 
έπικεκαλυμμένας διά ξύλου. Το άνάκτορον έπεσκευά- 
σθη πολλάκις. Διακρίνονται τά ίχνη ανακτόρου πα- 
λαιοτέρου καί μικροτέρου. Τό άντικαταστήσαν τούτο 
κατεστράφη έν πλήρει ακμή έκ πυρκαϊας άναμφιβόλως 
ύπό τών ’Αχαιών κατά τό 1500 π. X. Κατόπιν κα- 
τφκήθη έν μέρει μόνον. Δέν φαίνεται έν Κνωσσφ ούδε 
έν Φαιστω ίχνος οχυρώματος. Κατά τήν ΒΔ. πλευ
ράν, Δ. τοΰ διαδρόμου, φαίνονται αί φυλακαί άποτε- 
τελοΰσαι μέρος καί τοΰ αρχαίου ανακτόρου. Β. τοΰ 
παχέος τοίχου του ανακτόρου διαμέρισμα μετά πρόπυ
λου καί λουτρόν. Είς.τήν δυτικήν πλευράν ή αί
θουσα τοΰ θρόνου, προ αυτής προθάλαμος 
(δεξαμενή έκ πορφυρίτου είς τό μέσον) έν τή αιθούση 
ό θρόνος καί δεξαμενή, μετ’ αλαβάστρινης έπενδύσεως 
είς τήν Μ γωνίαν. Κατόπιν πρός Μ. είς τήν αυλήν 
κλίμαξ τοΰ α' ορόφου, εΐεα δύο ώρυγμένα έν τφ βράχφ 
διαμερίσματα καί κατόπιν δύο ίεραί αί’θουσαι μετά ιε
ρών ορθοστατών, έπί τών όποίωΤοί διπλοί πελε'κεις 
κεχαραγμένοι. Έκεί’θεν φθάνει τις ,είς τόν μέγαν διά
δρομον 50 μ. μήκου; καί 3.50 πλάτους τόν περικλεί- 
οντα τήν σειράν τών ά π ο θ η κ ώ ν ή θη σα υ ρ ώ ν. 
Ήτο σειρά έκ 19 κελλίων στενών καί μακρών. Ό
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εξωτερικός τοίχος πάχους 2.50 μ., αποκλείει αάτά 
άπό πλατείας ή άγορας πλακοστρωμένης, ήτις εκτεί
νεται προς Δ. τοΰ ανακτόρου. Είς τήν πλακόστρωσιν 
τοΰ διαδρόμου καί τών κελλίων σειρά μικρών κρυπτών 
διά θησαυρούς καί προμήθειας τροφίμων, «σκαμμένων 
είς τό έδαφος καί έπιμολυβδωμένων. Εις τινα κελλία 
σειραί μεγάλων πίθων, έξ οπτής γης- κεκοσμημένων, 
διά τό Γλαίον κάί τόν οίνον. Απανταχού’ κεχάραγμέ- 
νον τό σχήμα τοΰ διπλού πελέκεως.

Μεταβαίνοντες είς τήν ΜΔ. πλευράν διερχόμεθα 
διά τής αυλής τοΰ βωμού καί φθάνομεν εί; τά ΜΔ. 
προπύλαια τά θέτοντζ εις συγκοινωνίαν τήν Δ. 
αγοράν πρός τό μέρος τοΰτο τοΰ ανακτόρου. Έκ τών 
προπυλαίων διάδρομος λεγόμενος τών Πομπών 
οδηγεί είς το ΜΔ επίχωμα (terrasse) οπερ φέρει 
πλακόστρωσιν καί δωμάτια ύπόγεια. Έκ του επιχώ
ματος τούτου εύρύ πρόπυλον εφερε πρός τήν αυλήν 
τοΰ βωμού. Ή Μ. πτέρυξ διασχίζεται υπό διαδρό
μου φέροντος πρός τήν μ-εγάλην κεντρικήν αυλήν. 
Ύπεράνω τών υπογείων φθάνει τις κατόπιν πέραν τής 
Μ. αυλής εις τήν ΜΑ. πτέρυγα καί ευρίσκει έκεΐ 
τό οικιακόν ιερόν μετά κλι'μακος έχσύσης είς τά πλά
για ά- τό μικρόν παρεκλήσιον τών ει
δώλων- μετά τρίποδος, ειδωλίων αγγείων, διπλών 
πελέκεων καί κεράτων, πάντων τοποθετημένων είς 
εις τρεις βαθμίδας έξ αργίλου και άμμου. Έπι δ. τό 
ιερόν λουτρόν, όπισθεν ή αποθήκη τοΰ παρεκλησίου. 
Πρός 15. τοΰ παρεκλησίου διαμερισμάτων 
γυναικώνήτής βασιλίσσης μετά τοΰ 
μεγάρου τής βασιλίσσης και πρός τό μέρος τής μεγά
λης αυλής αποχωρητήριων. ΙΙρός Β. πρός τό μέρος 
τής αυλής διπλή κλίμαξ. φρέατα ΰδατος μετά κιόνων 
πρός Α. διαμέρισμα τών διπλών 
πελέκεων. Είς τήν ΒΛ. πλευράν ελαιο- 
π ι ε σ τ ή ρ ι ο ν.

Πέραν τής Κνωσού κειται τό χάνι τής Άγιας 
Βαρβάρας καί μετά 1 1)2 ώραν οθάνομεν πρός Δ. 
είς τινα άκρόπολιν, Πρινιάδα (:) μετά λειψάνων 
αρχαίου ναού. Είς τό 38 χλμ. (7 1)2 ώροι) κεϊν- 
ται οί "Αγιοι Δέκα, κωμόπολις, μετά μικρού μου
σείου, ου δ φόλαξ θά χρησιμεύση ήμιν ιός οδηγός, 
ί'να έπισκεοθώμ^ν τήν άστυγείτονα Γόριυνα, πρω
τεύουσαν πόλιν τής πλούσιας πεδιάδος Μεσσαρας. 
άρδευομένης ΰπό τοΰ ποταμ.οΰ Ίεροποτάμου (Ήλέ- 
κτρας). Ή Γόρτυν ή Γόρτυνα εκειτο κατά τό μέσον 
τής Κρήτης ΜΔ. τής Κνωσσοΰ ΡΑ τής Φαιστού έν 
πεδίφ περικλειομ-ένω άπό Β. και ΒΔ. ΰπό τής "Ιδης 
καί τών κλάδων αύτής. Έκλήθη δ’ άπό Γόρτυνος τοΰ 
έξ ’Αρκαδίας 'Γεγεάτου (προβλ. Γορτυνία ’Αρκαδίας) 
Τό πάλαι εΐχε τείχος (Όμ. Ίλ. Β' 153) εϊτα κα- 
ταδαφισθεν. ’Απί τών Μακεδονικών χρόνων ο Πτο
λεμαίος ό Φιλοπάτωρ έπεχείρησε νά περιτειχίση αυτήν 
άλλα δέν ήδυνήθη νά άποπερατώση τό έργον. ’Επί

νεια αύτής έν τώ Λιδυκω πελάγει ήσαν ό Λεβήν καί 
τό Μέταλλον. Τίτο ή δευτέρα πόλις τής Κρήτης καί 
τρίτη ή Κνωσσός, άλλ’ έν πρλέμω ήτινι δήποτε προ- 
σετίθετο καί ή Κυδωνιά εκείνη καί ύπερίσχυε. Κατά 
τόν ς·' μ. X. αιώνα άναφέρεται ΰπό τού Ίεροκλέους 
ιός μητρόπολις διετηρήθη καί κατα τόν μεσαίωνα, άλλ’ 
άγνοοΰμ.εν πώς κατεστράφη καί τότε. Ή θέσις αυτής 
κατέχει ευρύν χώρον άνασκαφέντα τώ 1889 ΰπό τού 
Χάλβχερν. Τα άνασκαφέντα μέρη κεΐνται μεταξύ 
Άγιων Δέκα καί Μητροπόλεως έν τή κοιλάδι του 
Μητροπολιτιανοΰ (Αηθαίου) περί οΰ έλέγετο ότι διέρ- 
ρεεν ή παρέρρεε τήν Γόρτυνα. Καί έπι μέν τής δ. 
όχθης βλέπει ό έκδρομζύς τήν άκρόπολιν καί έν τή 
κάτω πόλει, τό ιερόν τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος μετά 
ναού προστύλου έχοντος καί αψίδα, έν ή ήν τό άγαλμα 
τοΰ κιθαρωδού ’Απόλλωνος, βωμόν, ήρώον καί τεί
χος, έν ώ ήτο γεγραμμένη ή περιώνυμος νομ.οθετική 
επιγραφή, ή λεγομ.ένη τοΰ Γόρτυνος τοΰ Ε’ π. X. αί- 
ώνος περιλαμ.βάνουσα τό ελληνικόν δίκαιον (παρα Α. 
Ραγκαδή, "Απαντα τόμ. Ιφ’) Είχε δέ καί έτερον τεί
χος, βραδύτερον είς θέατρον μεταβληθέν, βασιλικήν 
και άμφιθέατρον, ναόν Έκατομόαίου Διός κτλ.

Είς ύ>ρας πρός Δ. άπόστασιν έκ Γόρτυνος ('Αγίων 
Δέκα), κάτωθι τής Άμπελούσης ύπάρχει λατομεϊον 
έχον πολλάς αίθουσας, οπερ το πάλαι έθεωρεϊτο ώς ό 
Λαβύρινθος τοΰ Μινωταύρου. οστις, ιός εϊπομεν κεϊ- 
ται έν Κνωσσώ. Αΰται κατα τήν έπανάστασιν τοΰ 
1821 έχρησίμευσαν ώς καταφύγια γυναικοπαιδών. Είς 
άπόστασιν 9 1)2 ώρών (47 χιλ.) κεΐνται αΐ Μύραις 
Είς τό 57 χλμ. (10 ώραι) κεΤται τό Βόρι, όπόθεν 
λαμβάνει τις οδηγόν πρός έπίσκεψιν τών έρειπίων τής 
Φαιστού, πόλεως ίσχυρας τής Κρήτης, άπεχουσης 
60 σταδίου; τής Γόρτυνος καί 20 τής θαλάσσης, λι
μένες Ματάλλας οπού αποβιβάζονται οί δι’ άτμοπλοίου 
θέλοντες νά έπισκεφθώσι τήν Φαιστόν αρχαιολόγοι. 
Έκ Ματάλλας είς Βόρι ή άπόστασις είναι 1 1)2 
ώρας.

Ή Φαιστός είναι μία τών τριών ΰπό τοΰ Μίνωος 
συνοικισθεισών πόλεων, κατέσκαψαν δ;’ αυτήν ΰπερι- 
σχύσαντες, τή συνδρομή τών Κυδωνιατών, οί Γορτΰ- 
ειοι κατ’ άγνωστον εποχήν. Έξ αύτής κατήγετο ό 
σοφός Επιμενίδης. οι δέ κάτοικοι αύτής «θεωρούντο οί 
αστειότεροι τών Κρηνών, έκ νεαρας ηλικίας είς τούτο 
καταγινόμενοι. Έν αυτή έτιματο ή Σκοτία ’Αφροδίτη 

καί ή Φυτία Λητώ, είς ήν ήγον εορτήν τά Έκδύσια, 
διότι ή κόρη Γαλάτεια έξεδύθη τόν πέπλον αυτής καί 
έγένετο άνήρ, μεταμορφωθεισα (Άντών Λιβεράλις, 
Μεταμορφώσ. 17). Εις άπόστασιν 10 1)4 ώρών δ. τό 
χ Καλύβια, παρ’ ώ ή θέσις Στοϋ Φυγγιώτη, όπου 
ΰψώματα «σκαμμένα και προμυκηναϊκός τάφος τών 
ηγεμόνων τής Φαιστού· έν τοίς πέριξ δε καί κοινοί 
τάφοι. ’Αντίκρυ έπι γραμμής λόφων δεσποζόντων τής 
ά. όχθης τοΰ Μητροπολιτιανοΰ εύρηνται γήλοφοι μετ’ 

άκροπόλεων καί ανακτόρων τών τής Φαιστού ήγεμό- 
νων συγχρόνων τοΰ Μίνωος. Τά οικοδομήματα ταΰτα 
θεωρεί ό λαός ώς «ξωκλήσια. Έκ τοΰ ΰψώματοςτών 
ανακτόρων τούτων ή θέα είναι θαυμασία ,άνά τε τήν 
πεδιάδα τής Μεσσαρας καί τού όρους "Ιδης. Εις το 
άντρον "Ιδης ή έκδρομή γίνεται έντδς .2 1)2 ήμερων 
διά ζώου (5 δραχμάς καθ’ έκάστην μετά τοΰ αγωγιά
του, οστις θά χρησιμεύση καί ώς οδηγός τών κατα το 
άντρον). Ή οδός μέχρις Άνωγείων (κάτ. 3000) 
είναι εξάωρος· μετά 12 ώρας φθάνομεν είς είς όροπέ- 
διον Νίδα καί τό άντρον τής-’Ίδης (1540 μ.). Εν
ταύθα θά διανυκτερεύση ό έκορομεϋς έν τινι καλύβη 
έχωντά ϊ'δια σκεπάσματα. ΙΙρό τού άντρου ύπάρχει 
χώρος εΰρύς, έν ώ εΰρέθησαν τά «ΐς τον Δία αφιερώ
ματα' προς Μ. δέ τής εισόδου βωμό; θυσιών. Το δέ 
άντρον θεωρείται ώς τόπος τής γεννήσει»; τοΰ Διός, 
ον άνέθρεψαν οί μυθολογούμενοι Ίδαΐοι Δάκτυλοι. 
Διαιρείται δέ τό άντρον είς δύο αίθουσας, έν αίς εκρέ- 
μ,αντο τά αφιερώματα τών λάτρεων' έξεσκάφη δέ τοΰτο 
τφ .1885 ΰπό τοΰ τοπικού αρχαιολογικού συλλόγου 
'Ηρακλείου. Μετά τήν έςέτασιν τών κατ’ αύτό, ή 
κάθοδος τελεία έντδς 5—6 ώρών είς Γοργολάηνο 
καί Δάφνες, έκτος έάν θέλη ό έκδρομ.εύς νά έπισκεφθή 
τόν θολωτόν βασιλικόν τύμβον τοΰ Ίδομενέως έν τή 
θεσει’Ισώματα είς 10' άπό 'Ηρακλείου άπόστασιν, 
οπερ όμως, ί'να αποφυγή τήν είς Ηράκλειον έπάνο- 
δον, πράττει μεταβαίνων είς έπίσκεψιν του “Αντρου 
'Ίδης.

Ό θέλων να επισκεφθή τά έπίσης σπουδαία ευρή
ματα τής Γόρτυνος καί τής Φαιστού, αναχωρεί έξ 
'Ηρακλείου καί έντός 3 1)2 ημερών διά ζώου καί 
αγωγιάτου οδηγού μέχρι Ρεθύμνης. a r^.ipa είς 
Άγιους Δέκα 7 1)2 ό>ραι' β' ήμερα έξ Άγιων Δέκα 
είς Διμπάκι (4 ώρα;) μετ’ έπισκέψεως τοΰ Λαβυρίνθου 
καί τών έρειπίων Γόρτυνος καί Φαιστού έν συνόλφ 
8 1)2—9 ώραΓ γ' ήμερα έκ Διμπακίου είς τήν ιστο
ρικήν Μονήν τοΰ Άρκαδίου, έν ή ό ηγούμενος Γα
βριήλ προσήνεγκεν εαυτόν μετά τών είς αυτήν κατα· 
φυγόντων γυναικοπαιδών θύμα έξιλαστήριον κατά τών 
ωμοτήτων τών Τούρκων (9]δριος 1866), ώς καί κατά 
τό 1896—7 9 1)2 ώραι' δ' ήμερα έκ τής Μονής έν 
ή δύναται νά άναπαυθή ό ξένος, είς Ρέθυμ.νον 3 1)2 
οόραι. Καί έκ Ρεθύμ.νου είς Χανία, ώς ειπομεν ανω
τέρω, άλλ’ άντιστρόφως. Ο έκδρομεΰς δύναται, έάν 
δέν φέρη μεθ’ εαυτού τά πρός ζωάρκειαν, νά ζητήση 
0,τ: θέλει έν τοίς κατά -.ήν πορείαν ύπάρχουσι χα· 
νίοις, έν οίς, έν ανάγκη,δύναται καί νά διανυκτερεύση 
έαν δέν θέλει να βαρόνη τούς δημάρχους ή τούς φι
λόξενους Κρήτας.

Έξ Ηρακλείου είς Χάνι τών Δαφνών (3 ώραι 16 
χλμ. Πρός Δ. ή άχρόπολις Ραΰκος (Σκύλας 47)· 
Μετά 3 3)4 ώρ. (2) χλμ.) φθάνομεν είς τήν γέφυραν 
τού Πλατυρεύματος. Κατά τό 27 χλμ. (5 ώραι) 

σταθμός, κατά τό 55 χλμ. (10 1)2 ώραι) κειται ή 
Άγια Φωτεινή, οπού ερείπια έπίσης τοΰ μεγάλου 
ανακτόρου, τοΰ Φαιστού, άνακαλυφθέντος τω 1900 
ΰπό τών αρχαιολόγων τής ’Ιταλικής αποστολής Hal- 
pherr καί Pernier. Έν Άγια Τριάδι καί Άγίφ 
Γεωργίω (I I 1)4 ώραι) οπού ύπάρχει εκκλησία Βε
νετική τοΰ ΙΔ' αίώνος, κεΐνται μικρά ανάκτορα τής 
Φαιστού, έν ο’ς τοιχογραφίαι περίφημοι καί άγ-ρεϊα 
καί έν τοϊς πέριξ μυκηναϊκή νεκρόπολις. Περαιτέρω 
(11 1)2 ώραι) τό χ. Ντιμπάκι, εϊτα τό Άπόδουλο 
(13 3)4 ώραι) και εϊτα ή Μονή τών Άσωμάτων (18 
ώραι) οπού δύναται νά διανυκτερεύσζ, ό έκδρομ^ύς. 
Μετά μίαν ι'όραν τό χ. “Λμνατος καί περαιτέρω έπι 
ύψους πρός Δ. τοΰ χ. Κλεισίδι αί άκροπόλεις τής Συ- 
διρίτης (Συ.βίρτης) καί Βήνη: καί μετά δύο ώρας (21 
τό ολον) φθάνομεν είς τήν Μονήν Άρκαδίου.

Έκ τής Μονής φθάνομεν εις Ρέθυμ.νον (24 1)2 
ώραι) και έκειθεν είς Χανία (32 1)2 <i>pat) ώς εί'- 
πομεν ανωτέρω.

Σπουδαία έκδρομή είναι και ή έξ 'Ηρακλείου είς 
Δίκτυον καί Λατώ. Λύτη απαιτεί δύο ήμέρας διά 
ζώου' α') εκδρομή είς Έυχρό καί είς τό άντρον (9 
ώραι), β') έκ Ψυχρού διά Κρίτσης είς Γούλαν (Λα- 
τώ) 4 ώραι. Επιστροφή είς Ηράκλειον διά Νεαπό- 
λεως και τής Ακτής 9 10 ώραι, ή κάλλιον δι’ Αγίου 
Νικολάου ή Σιτείας. Έξ Ηρακλείου έξερχόμεθα 
ΜΑ. καί φθάνομεν είς τό χ.^Ξύθι (6 ώραι) παρά 
τήν Λυκτώ, ής σώζονται τά έρείπια. ΤΗτο δέ πόλις 
μεγάλη καί αντίζηλος τής Κνωσσοΰ κατά τόν Δ. π. X. 
αιώνα. Εϊτα φθάνομεν εις τό χ. Ψυχρό, κείμενον είς 
τό εσωτερικόν ύψωμα πρός Δ. τής Καταβάθρας τοΰ 
όρους Λασίθι (Δίκτη, Δίκτυς) τοΰ όποιου τό ύψος 
πρός μέντα Δ. είναι 1611 μ. πρός δέ τά Μ. 2158 μ.

Είς 200 μ. ύπερθεν τοΰ χ. είναι τό ιερόν άντρον 
(σπεός, σπήλαιον) τής Δίκτης, άνακαλυφθέν τω 1883, 
χρησιμεΰον ιύς τόπος λατρείας τού Διός. Τοΰτο είναι 
διπλοΰν μετά δύο αιθουσών ιός καί τό τής "Ιδης, ών 
τό μέν έχεφ.διαστάσεις 19X14, τό δ’ έτερον κατω
τέρω 65 μ. εχει σταλακτίτας, καθώς καί διάφορα 
αφιερώματα τή; Μινωικής καί Μυκηναϊκής εποχής. 
Είς. άπόστασιν 10 1)2 ώρών κεϊται τό χ. "Αγιος 
Κωνσταντίνος και μετά 3 ύίρας τό χωρίον Κρίτσα 
(13 1)2 ώραι). Εντεύθεν λαμβάνομεν πρός Β. τήν 
«ίς Νεάπολιν άγουσαν καί μετά 1)2 όίραν φθάνομεν 
είς τό χ. Γούλαν (Κουλαν=Ά.Ιύργον) ένθα είς ύψος 
350 μ. εκειτο ή αρχαία Λατώ, πόλις ισχυρά^ τής 
Κρήτης, ής σώζονται τά έρείπια είς ναού; καί ιερά 
τοΰ ΣΤ'—Γ' π. X. αίώνος. Ό 'Άγγλος "Ίβανς καί 
ο Γάλλος Δεμαρν άνασκάψαντες τόν χώρον περιέγρα
ψαν έν τφ Δελτίυ> τής Ελληνικής αλληλογραφίας 
(Β CH τοΰ 1901-3). Έκ τσύ Γούλα είς Νεάπολιν 
2 ώραι καί έκεϊθεν εις..’Ηράκλειον 7 ώραι.

Έκ τών έν Κρήτη άπό τής απελευθερώσεων αύτής

)
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καί εντεύθεν, έπ(τελεσ(|εισών αρχαιολογικών άνασκα· 
φώνΰπό τής ιταλική; αποστολής. των Γάλλων κα! 
τοΰ “Αγλου-Evans,' άνασκάψαντος τήν Κνωσβόν και 
τήν Φαιστόν, ώς εϊοομεν, αντί 80,000 δραχμών, 
προήλβεν .εΐς φώς νέος ολώς άγνωστος πολιτισμός, ό 
Κρητικός,περί ου βιβλία ολόκληρα εγράιησαν ύπό τοΰ 
P0re Legrang. Ή σκαπάνη δέ τοΰ "Αγγλου ιδίως 
αρχαιολόγου Evans άπεκάλυψε τόν μυστηριώδη πα- 
νάρχαιον κόσμον, τόν άκμ-άσαντα εν Κρητζ και πα- 
ρουσιασΟίντα ενώπιον ημών ΰφ’ ολας τας εκφάνσεις 
αύτοΰ, τοΰ τε δημοσίου δηλονότι καί τοΰ ιδιωτικού 
βίου τών αρχαίων Κρητών, Αί άνω μνημονευθεΐσαι 
μονογραφία: παρέχουσιν ήμϊν ζωηραν άπεικόνισιν τών 
Κρητικών ευρημάτων, τών λειψάνων τούτων τοΰ αρ
χαιότατου Κρητικού πολιτισμού, τον όποιον ήσκη- 
σεν έξοχος Έλληνική’φυλή ή κρητική, αί κοινωνικά: 
συνΟήκαι τής οποίας πολύ ολίγον διεφερον των νΰν, 
Άπεδείχθη, οτι ή Κρητική γραφή ΰπήρχεν 600 έτι 
πρό τής Φοινικικής καί οτι ή διακόσμ.ησις τών οικιών, 
ό στολισμ.'ος τών κυριών, τά εργαλεία τών Κρητών 
ολίγον τι διεφερον τών σημερινών. γ. ε.

Εμπορικά! Τ^αμθηιαι
# & »

Άπό την εγκατάστασή μέχρι τής χρεωκοστίας 
ό δρόμος εϊνε ταχύτερος ή τάνάπαλιυ.

*
Εύκολώτερον είτε νά κερδίσρς παρά νά ξανα

κέρδισες εμπιστοσύνην.
♦

Είς τό κατάστημά σου νά ήσαι βαρύκοος. 
Ούτω αναγκάζεις τον άλλον νά ήνε σαφής.

♦

Εΐς ολα ειμπορεΐς νά ενρης αντιπροσώπους, 
εκτός εκείνων διά τήν έξόφλησιν τών ‘χρεών σον.

“Ανεν στατιστικής δεν ανευρίσκονται τά λάθη 
και αί κλοπαί.

*

Αί καλοί θέσεις δέν εΰρίσκονται, πρέπει νά 
τάς δημιουργήτε.

♦

Οι καλοί φίλοι τον εμπόρου γίνονται συνήθως 
οι μεγαλειτεροί του δανειστώ.

★

Τούς οκνηρούς δύνασαι νά έννοήσης, όταν 
σκοτώνονται είς τήν εργασίαν προθύμως, οπόταν 
τούς παρατηρής.

★

Ή έγγύησις έχει όλους τούς κινδύνους του 
δανείου. Είτε πωλεΐς χονδρικώς είτε λιανικώς ή 
χρέωκοπία εινε πάντοτε χονδρική.

Κυρία παραπονουμένη. ■— Μά, κύριε, δ.ατί με κντεάζειε με τοιαύτην επιμονήν;. . '
— Κι ρία, είμαι ζωγράφος και πιθανώς νά λαμβάνω εντυπώσεις.
Η Κυρία μορφάζει έξ αίδοΰς.
Ό Κύριος ταραχθείς— Κρίμα, μοΰ έχαλάοαττ τας καλάς εντυπώσεις. 

Μού εφαίνεσθε τόσον ώραία, ένώ τώρα . ■ ■
•— Τότε σας παρακαλώ νά με κυτάξετε ώς πρίν.
— Διατι τό ένδυμά σας φέρει οπήν; έρωτα είς μαθητής τόν καθηγητήν του.
— Αί, παιδί μου, άπ’ έκεί εξέρχεται ή σοφία όλη.
— “Α, κατάλαβα, και ή βλακία άπό ποΰ εισέρχεται, άπ’ εκεί, άπό τήν άλλην ;
Είς τό θέατρον
— Κυρία, σάς παρακαλώ νά βγάλετε τό καπέλλο σας, διότι δεν βλέπω. Έπλήριοσα 6 δρ. αυτήν τήν θέοιν
— Κι εγώ έπλήρωσα δρ. 60 δι’ αυτό τό καπέλλο 

και εννοώ νά τό ίδοΰν.
Ό Δικαστής.— Και είπες, οτι ό Νικουλάκης έκτΰ- πησε τόν Πητάκη είς τό κεφάλι;
Ο μάρτυς. — “Οχι, δεν είδα τέτοιο πράγμα, κύριέ Δι- 

καοτά. Ήκονοα μόνον ενα κούφιο κρότο είς τήν κεφα
λήν τον, γκούπ ! σαν νά επεσε μία δυνατή γροθιά.

Ό μικρός Τοτός τρέχει άσθμαίνων πρός τήν μητέρα τον.
— Μαμμά, κάτι εύρηκα, κάτι εύρηκα.
Και ή μητηρ καταφιλοΰοα αύτόν με χαράν, νομίζονσα ότι εύρήκε χρήματα.
— Τί παιδί μου; τί; φέρτο, φέρτο γλήγωρα.
— Νά, μαμμά, νά, ένα κονμβι μέσα στή σούπα.

ΤΟ ΠΗΟΡΑΚΟΤΟΤ ΠΟΛΕΜΟΙ
’Ήδη ή έκδοσις όλοκλήρου τον έργου άπεπε- 

ρατώθη περιέχουσα υπέροχους εικόνας εκ φωτο
γραφία»' ίκ τοΰ Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου καί 
τοΰ Έλληνοβουλγαρικοΰ. Ιίραγματικώς κατέστη 
ή 6t’ εικόνων μοναδική ’Ιστορία τών νικηφόρων 
πολέμων μας.

Ή εκδοσις είναι είς μέγιστον όχημα 24Χ.32 
έπι πολυτελεστάτου χάρτου (illustration) και 
άποτέλεϊται έκ 200 περίπου σελίδων, περιέχει 
δε επιπροσθέτως καί τήν Ιστορίαν τών δύο πο
λέμων γεγραμμέτην χρονογραφικώς.

Άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 
παντί προαποστέλλοντι τό τίμημα.

Χαρτόδεπον .................... Φρ. -12.
Χρυσόδετου πολυτελέστατον Ιντός

•θήκης ................. » 15.


