,Ε^ΤΟΣ 5'-

^.Pte. 20

<E,N &ΘΗΝΑΙΣ ΤΗΙ 8ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Γ 1891

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΟΔΟΣ ΚΪΗΟΣΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙ8. 36

’Ey ΕΛΛΑ4Ι, ίτησία Δρ. 8
ί
»
έξάμηνος »
ό
ΕΖΔΤΕΡΙΚΟΤ έτησία Φρ. 1 2
»
»
έξάμηνος »
7

ΚΑΙ ΟΔΟΖ NIKHS AP1O. 2
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟΝ Τ1ΜΑΤΑΙ
15 ΛΖ.1ΤΛ 18

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΙΣ *· *· ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ

Τοϊ; Μ. w. συνδρομηταϊς, ύπό της Διιυβύνσιως. —Ιούλιος Γρ»6ύ
(βιογραφιχαι σημειώβίις) μετ' είχόνος), υπό Δίχ.— ΠβρΙ τηλίφωνςχής
συγκοινωνίας ίν Έλλάδι, ύπό Φ. 11. — 'Η άμυνα τής ϋλίϋνας,
κατά τάς ίξ ίδιωτιχώ·/ και ίπιβήμων ίγγράρων βυλλττείβας σημειώσεις ύπό
" τήν διεύθυνσή τοϋ Όσμάν (Ιασβα ίβυνίχιια), υπό Λ. Π.—Ή λιποθυμία,
ύπό Α. Σ. — Ό Μβσημβρινό; άστήρ ή ή Γή τ&ν άδαμάντων (Μυβιστορίβ Ιουλίου Βιρν), μετάφρασες Δ- I. Κ. — Παλαιόν Φάληρον:
Τροχιοδρομικόν ταξίίδιον (συνέχεια), ύπό Δίχ—Άνω κάτω, ύπό
Δίχ__ Ν· Φαρμάκης, δήμαρχος Χαλχιδέων.— Γίώργιος Λιντοΰδης,
δήμαρχος Ναξίων. —Αίνίγματα. —‘Ανταποκρίσεις.

Παρακαλοΰνται οί έκ τίύν ίν ‘Αόήναις συνδρομητών μβτοιχοΰντίς ώς καί οί έκ των έπαρχιών μετατιΟέμινοι, δπως δηλώσωσιν ήμίν έγκαίρως τήν νέαν διεΰθυναίν των πρός αποφυγή'»
άπωλτίας τών φΰλλων.

’Επίσης οί μή λαμδάνοντες τακτικώς τό φύλλον svexev τών
συνήόων ταχυδρομικών άνωμαλιών, νά γνωστοποιώσιν ήμΐν
τού; άριβμούς τών τυχόν καόυστβρουμένων φύλλων, ίνα άναπληρούμίν ταύτα.
Η ιεγθγνςιε

Δ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΡΕΒΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ I S
EBY
*

ένίδιαίτατα άγορεύων απέόλεπε: τόν σκοπόν.
Τώ 1871 έξελέγη πρόεδρος τής έθνικής συνελεύ
Ό ’Ιούλιος Γρεόϋ, ού τόν θάιατον άνήγγειλεν ή- σεων, διατελέσαςτοιοΰτος μέχρι τοϋ 1873' βραδύτε•μιν τό τηλεγραφικόν σύρμα, τυγχάνει μία τών έκφρα- ρον δέ διηύθυνε καί τάςέργασίας τής βουλής. Έν
στικωτάτων φυσιογνωμιών τής συγχρόνου Γαλατι άμφοτέροις τοις ϋψηλοΐς άξιώμασι μεγάλην καί. πανκής Ιστορίας. Γεννηθείς έντήπολίχνη.Ζουρά τώ 1813 θομολογουμένην έπεδείξατο ικανότητα καί σύνεσιν.
έν νεαρά Λλικία έξοχον κατάλαβε θέσιν έν τώ δικηγο
Τό κορύφωμα τών ύπηρεσιών αύτοϋ πρός την πα
ρικό) σώματι τώνΓΙαρισίων διά τής στωμύλου αύτοϋ τρίδα του άπήρτισεν ή ύπό τών δύο βουλών εκλογή
εύγλωττίας. Άπορρίπτων πάντα περιορισμόν, πρός αύτοϋ ώς προέδρου τής Γαλλ. δημοκρατίας τη t8/30
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’Ιανουάριου τοϋ έτους· 1879, είς άντικατάστασιν τοΰ
παραιτηθέντος στρατάρχου Μάκ-Μαών. Καίτοι ϊής
ανώτατης έτυχε τιμής ό Γρεώί, καθ’ δλον τό διά
στημα μέχρις έπ’-έσχατων διεκρίθη έπι τή έμμονη
αϋτοΰ εις τά ήθη έν οίς άνετράφη, έν τη μετριοφρο
σύνη άναζητών πάντοτε τήν εϋμάρειαν. Τό γνω
στόν άτυχώς σκάνοαλον τοΰ γαμ^ροΰ αύτοΰ Ούιλσωνος, δστις καταχρώμενος τής έμπιστοσύνης του
μετήρχετο τήν έμπορίαν τών παρασήμων, Ανάγκασε
τόν φιλοπάτριδα και ψιλότιμον Γρεβΰ νά άποσυρθή
, τής υψηλής. έδρας και νά ίδιωτεύση έν τοϊς έαυτοΰ
κτήμασίν, ολως μακράν τής πολιτικής έν η τόσον
άλλοτε κρατερώς ήγωνισθη, μέχρις ού τή '28/9 τοΰ
. παρελθόντος- Αύγουστου προσβληθείς έκ περιπνευ
μονίας μετά βραχεϊαν ασθένειαν άπέθανεν έν Mont—
sous—"Vaudray. Ή κηδεία του, άνταξία τοΰ θανόντος,
έγένετο τή 3/|5 άρξαμένου έν Βωδρέ συνοδεύοντος
απείρου πλήθους.
Δίν.

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ
Δημοσιογραφικά τινα φύλλα δημοσιεύουσιν ενίοτε τηλε
γραφικά καί ταχυδρομικά άρθρα, δικαίως προκαλοΰντα την
προσοχήν τών τε έν ταΐς ήνωμέναις ύπηρεσίαις ύπηρετούντων υπαλλήλων καί τών παρακολουθούντων τήν βελτίωσιν
καί άνάπτυξιν τών δύο τούτων κλάδων, έπί τώ άφιλοκερδεϊ
ενδιαφέροντι και τή εύγενεϊ αύτών συμπεριφορά πρός τούς
χρησιμοτάτους καί πολλά προσκομιζομένους τώ τε κοινφ καί
τφ δημοσίφ παράγοντας τούτους. Πλήν έπιτραπήτω ήμΐν
άφοΰ εύχαριστήσωμεν αύτούς έπί τή παρεχόμενη ήμΐν εύκαι
ρέ νά τοϊς παρατηρήσωμεν μετά λύπης, δτι πολύ επιεικείς
είς τάς κρίσεις των φαίνονται, είτε αυται ώσιν όρθαί είτε
ε’σφαλμέναι, καί ότι πάνυ συχνάκις αί ανακριβείς καί άνεπιστημονικαί αύτών διατριβαί προκαλοΰσι πικρά μειδιάματα
πολλών, Ιπί τή άδικαιολογήτως άβασανίστφ καί άνεξελέγκτφ παραδοχή τών μεταβιβαζόμενων αύτοϊς προς δημοσίευ·
σιν πληροφοριών καί ειδήσεων.
Πολλά είσί έκεϊνα, τά όποϊαήδύνατο τις έκάστοτε ν’άνασκευάζη. Ημείς έν τούτοις θά περιορισθώμεν είς έκεϊνα,άτινα
θίγουσι καί τό ενδιαφέρον καί τήν φιλοτιμίαν τών άνωτέρω
παραγόντων, καί κωλύουσιν έν ταύτφ τήν πρόοδον τών δύο
τούτων κλάδων, οϊτινες, ώς εϊπομεν, προκαλοϋσι τό γενικόν
ενδιαφέρον.
Έν τή παρούση ήμών μικρδϊ μελέτη θά περιορισθώμεν εί«
τό άνακινηθέν εσχάτως ζήτημα τοΰ διοργανισμοΰ τών τηλε
φωνικών συγκοινωνιών καί ανταποκρίσεων έν Έλλάδι, θά
ίκθέσωμεν τήν ήμετε’ραν γνώμην καί εύχαρίστως θά δεχθώμεν πάσαν περί τοΰ έναντίου άντίρρησιν. Έν πολλαΐς έφημερίσι τής πρωτευούσης έδημοσιεύθη,δυστυχώς έν όλίγοις,ότι
γίνεται ήδη ή δέουσα ενέργεια πρός έγκατάστασιν καί παρ’
ήμΐν τών τηλεφώνων, ότι άπεφασίσθη ή μετάκλησις Εύρωπαίου άνδρός, ότι θά συστηθώσε τηλεφωνικά κέντρα έν Πει·
ραιεΐ καί έν Άθήναις, ότι θά συνδεθώσιν αί κωμοπόλεις τοΰ
Κράτονς πρός τάς λοιπάς πόλεις τηλεφωνικώς, ότι οί δημο
τικοί άρχοντες καί είρηνοδίκαι θά χρησιμεύωσιν . έν ανάγκη
καί ώς τηλεφωνικοί υπάλληλοι, χωρίς ούδαμόσε νά ίδωμεν τό
πώς καί τό διατί. Έν τινι μάλιστα ήμερησίφ φύλλω έδημοσιεύθη έκτεταμένον σχετικόν άρθρον,ούτινος ό έργάτης ένώ ομο
λογεί ότι τό θέμα χρήζει εύρυτέρας συζητήσεωςκαί ύποχρεοϋται,λέγει, νά έπανέλθη έπ’ αύτοΰ ώς εύρισκόμενος είς θέσιν νά
γνωρίζη κάπωί είδικώτερον τό σύστημα, δεν αναφέρει άπολύτως τίποτε περί τούτου, άλλ’ άποφαινόμενος απλώς ότι ό
θεσμός ούτος αποβαίνει αναπόφευκτος και παρ’ ήμΐν, έγκωμεάζει τόν Γεν. Διευθυντήν, καθάπτεται τών τηλεγ. έν γένει
ύπαλλήλων διά τής φράσεως, αοί "ΈΛΛη-τες τηΛιγραφηται dir ;
eircti tic 6iorr rd έχτιΛίεωσι toiovtor tpport>, καί έν τελεί
. άποφαινόμενος άσυζητητεί καί άδικαιολογήτως ότι πρέπει νά

μετακληθή ειδικός άνήρ έξ Εύρώπης ΐνα θέση τάς βάσεις του
συμπλέγματος, περαίνει τό άρθρον του έντείνων τάς προσπά
θειας τοΰ κ. Γεν. Διευθυντοΰ καί ένισχύων τήν Κυβέρνησιν.
Τούτέστιν δέν μας λέγει τίποτε νεώτερον ή επαναλαμβάνω»·
τήν επιθυμίαν τής Κυβερνήσεως πρός έγκατάστασιν τής τη
λεφωνίας καί τήν γνώμην τής επιτροπής, τοΰ νά μετακληθή.
έξ Εύρώπης ειδικός άνήρ, καί τό περίεργον πάντων άβασανίστως όλως καί καλή τή πίστει βεβαίως άσπάζεται καί ούτος.
τά πάντα, χωρίς άναντιρρήτως νά γνωρίζη τί επακριβώς
άπεφασίσθη.
Δύο τινά θά έρωτήσωμεν τούς σκοπίμως ή άσκόπως δημο
σιεύοντας τά άνωτέρω, ώς εμμέσως ενδιαφερομένων πολλών,
καί ιδίως τόν τελευταίο
*
άρθρογράφον, άφοΰ είναι ενήμερος
τοΰ έν λόγφ θέματος, καί διότι έπιθυμοΰμεν εύρεϊαν τήν συζήτησιν. Πρώτον, τί είδους τηλεφωνίας πρόκειται νά εφαρμασθή παρ’ ήμΐν, οποίου συστήματος γενήσεται ή εφαρμογή,,
τοΰ Bell, τοΰ Gover.roC Ader, τοϋ Edison, τοϋ Thomson,
τοϋ Trouve, ή άλλου τινός, όποιας βάσεως θά τυγχάνη.
τοΰτο, urbain, interurbain ή ανάμικτο», οποίας χρήσεως.
ιδιωτικής ή επισήμου,, οποίου κυκλώμ’ατος μεταλλικού ή.
γήινου, καί όποιας εκτάσεως μακρας η βραχείας, καί τί
■ είδος κέντρα έννοεϊ εΐς ’Αθήνας καί Πειραιά νά συστη—
θοϋν, διότι εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, ότι δι’ έκα
στον είδος καί σύστημα άπαιτοΰνται ειδικά μηχανήματα καί
είδικαί γνώσεις· καί δεύτερον ποϋ βασιζόμενος άπεφήνατο·
ότι, πάντες οί Έλληνες τηλεγραφηταί δέν είναι είς θέσιν νά
γνωρίζωσι τά τής έγκαταστάσεώς, διότι, μά τήν αλήθειαν,
τρίβω τούς οφθαλμούς καί έξίσταμαι. .Άφοΰ γνωρίζομεν, ότιυπάρχει σχολή τηλεγραφητών διδασκόμενων τήν τηλεγρα
φίαν καί τηλεφωνίαν έν Έλλάδι, άφοΰ γνωρίζομεν ότι ανώ
τεροι τηλ. υπάλληλοι μετέβησαν εΐς Εύρώπην πρός τελειο
ποίησή τών γνώσεων των, άφοΰ γνωρίζομεν ότι έφηρμόσθη
παρ' ήμΐν το πολύπλοκον σύστημα τοϋ Hughes καί τό Dublex, άφοΰ γνωρίζομεν ότι μετεκλήθη πρό εξαετίας Βέλγος,
διοργανωτής τών τηλεγράφων καί τηλεφώνων, μεθ’ ού άπηξίωσαν αί ανώτεροι τηλ. ύπάλληλοι νά συνιργασθώσιν,κάτοχου
δντες_ πασών τών γνώσεων εκείνου,άφου γνωρίζομεν ότι άνώτερος τηλ. επάλληλος ύπέβαλέ ποτέ έκθισιν περί άνακαλύψεώς
ίδιου συστήματος μεταβιβαστικοΰ (translation) κτλ. κτλ.κτλ.
Επιτρέπεται μεθ ’ όλας ταύτας τάς προόδους νά πιστεύσωμενότι θά μετακληθή καί πάλιν εύρωπαΐος τηλεφωνοθέτης όπως δι·
δάξη αύτοϊς τήν τηλεφωνίαν ; Πολύπαράδοξον φαίνεται τοΰτοκαί πολύ δύσκολον νά τό πιστεύση τις. Τό βέβαιον είναι, ότι
ούτε τί άπεφασίσθη άκριβώς είναι γνωστόν,ούτε τίμελεταταυ
έγνώσθη έτι, ώς τά πράγματα όμολογοϋσι, τής κυβερνήσεως.
μας έχούσης τό πρός τοΰτο δικαίωμα. Έν τούτοις φρονώ, οτι
οίονδήποτε τηλεφωνικόν σύστημα άποφασισθή νά έφαρμοσθή.
παρ’ήμΐν, ού μόνον έκ τοΰ σώματος τών Ελλήνων τηλε
γραφητών δύνανται νά εύρεθώσιν οί κατάλληλοι πρός εφαρ
μογήν αύτοΰ, άλλά δή ότι τυγχάνει καί εκ ·τών εύκολωτάτων ηλεκτρικών ζητημάτων τοΰτο, άτε πολύ ,εύκολωτέρου
τής τηλεγραφίας τυγχάνοντος,ώς άποφαίνεται καί ό Schwartze :La telephonic permet a tous,et delamaniere la plus
commode et la plus convenable, de communiquer electriquement sans etude Speciale, tandis que la grande te
legraphic electrique r^clairfe des employes parfaitemcnt
ail courant. Au lieu d’un assemblage d’appareils fort
savammenl constructs, mais ires difficile i employer
pour le vulgaire, dont se sort la grande telegraphic,
la telephonie n’emploie au contrairie que des instru
ments tres simples, dont I’usage n’exige aucun exercice
particulier, et etablil, par la simple parole, la commu
nication directe avec les personnes au loin etc. (έκ τοΰ
Γερμανικού). “Ωστε ούτως έχόντων τών πραγμάτων, άντί
νά μετακληθή έξ Εύρώπης άνήρ ειδικός, όστις πολύ πεθανόν
νά άποδειχθή καί πάλιν μή ειδικός, άρκεϊ νά μεταβή εις τώ»
τηλεγραφικών υπαλλήλων έκεϊ, Οστις έπί δίμηνον. ή τρίμηνον
διάστημα νά συμπληρώση τάς τεχνικάς γνώσεις του, καί πι
στεύω νά δυνηθή νά έφαρμώσγι άκωλύτως ού μόνον τό τη-

Η ΦΥΣΙΣ

»

λέφωνον, άλλά καί τό μικρόφωνου καί τό άκτινόφωνον (ra‘diophone) έτι, έν πάσαις αύτοΰ ταΐς λεπτομερείαις καί σχέσεσι». *Γί τό δύσκολον; Δέν είναι άδικον τό ύποθέτειν, ότι
άφοϋ ό ύπό πάντων τών εθνών θεωρούμενος ευφυής καί πα
ρατηρητικός "Ελλην, μεταβαίνων πλησίον τής εστίας τής
προόδου τών τεχνών καί τών επιστημών, γίνεται ευκόλως καί
άκόπως άριστος ιατρός, εμβριθής νομικός, επιτήδειος μηχα
νικός, τίμιος βιομήχανος κτλ. δέν θα δυνηθή ν’ άντιληφθή
τ ’ άποτελοΰντα τήν χρήσιν καί τοποθέτησιν τών άπλουστάτων έργαλείων τής τηλεφωνίας; Άντί τά δημοσιογραφικά
-όργανα ν’ αγωνίζονται ύπέρ τής,πλουτολογικής βελτιώσεως
τών εύρωπαίω» τεχνιτών καί νά γράφωσι περί ζητημάτων,
ών τήν βάσιν άλλοθι έδει ν ’ άναζητήσωσι, πρός επίτευξιν
τής έγκαταστάσεώς τής ποθητής τηλεφωνίας καί παρ’ ήμΐν,
δέν θά ήτο καλήτερον νά ήγωνίζοντο ύπέρ τής συστάσεως βι
βλιοθήκης τών έπιστημονικών συγγραμμάτων καί μουσείου
τών ηλεκτρικών έν γένει εργαλείων, παρά τή Γενική Διευ·
θύνσει τών Ταχυδρομ. καί Τηλεγράφων, ούτως ώστε, οσάκις
παρουσιάζηται περίστασις εφαρμογής οίουδήποτε θεσμού παρ’
-ήμΐν, νά ύπάρχωσιν όλα τά μέσα ένταΰθα, χωρίς νά ανατρε·
χωμεν όπου ού δει; Ή Κυβέρνησες, άν τοιαύτην, ώς γράφουσιν εχει γνώμην, όπερ δέν τολμώμεν νά πιστεύσωμεν, θ
άποβλέπη ίσως είς έτερον σκοπόν. Έν τούτοις, άς άναμείνωμεν τά πράγματα νά όμιλήσωσιν.
Τηλεφωνία ! ύψηλή φιλοσοφία 1 ζήτημα άπαιτουν ανώ
τατης κλίμακος θεωρίαν! Τόσφ δύσκολον θεωρείται καί
τοΰτο έν Έλλάδι, ώστε νά καταστή ζήτημα άκανθώδες;
'Ίσως ή έφαρμογή του προσκόπτει είς, τό έδαφος, τό όποιον
πιθανώς νά μή ώρίμασεν ετι, όσον όμως άφορά είς τήν ου
σίαν, είναι έκ τών άπλουστάτων. καί εύκολοτάτων.
Ή τηλεφωνία εχει, ώς γνωστόν, πάσι τοΐς μεμυημένοις
είς τά ηλεκτρικά, τήν αύτήν βάσιν τής τηλεγραφίας, τον
ηλεκτρισμόν, τό κύκλωμα. "Οπως ούτος διά μιάς στήλης
συνδεόμενης διά τών δύο αύτής πόλων πρός τόν μεΐαβιβαστήν καί τόν δέκτην (ηλεκτρομαγνήτην) αναπαράγει σημεία
άποτελοϋντα τάς λέξεις, καί ώνομάσαμεν τό σύνολο», τηΜppayor, ούτω άπαραλλάκτως καί εις τό τηλέφωνον μία
στήλη συνδεόμενη πρός τόν μεταβιβαστήν τής φωνής καί τό
άκουστικόν όργανο» άποτελεΐ τήν τ^ερ>ωη'α>·. Αύτη είναι ή
βάσις, ήν ούδείς τηλεγ. ύπάλληλος πιστεύομε» ν’ άγνοή μετά
τών έν εΐδικοϊς συγγράμμασι εύρισκομένων λεπτομερειών καί
•διασαφήσεων. "Ηδηδέ, τί νομίζετε είναι'τό δύσκολον, τό μή
έκτελέσιμον ίσως θεωρούμενον παρ’ Ελλήνων τηλεγραφη
τών ; *Αν δέν άπατώμαι καί άν έξηγοϋμαι καλώς, είναι τό
άξής — άφίνων τάς ελλείψεις είς τούς άρμοδιωτέρους έμοϋ.——
Επειδή τηλεφωνικά συστήματα, μηχανήματα καί ίργαλεϊα,
εχοντα όμως ώς βάσιν τά άνωτέρω έκτεθέντα, ανακαλύπτον
ται κατ’ έτος πολλά, έξ αντιζηλίας καί συναγωνισμού τών
εφευρετών καί τών εργοστασίων, τελειοποιούμενα βαθμηδόν
.καί έν τή χρήσει, ίδίως παρά τοϊς κεντρικοϊς έκείνοις γραφείοις, παρ’οίς συγκεντροΰνται ώς έκ τής συρροής τών συν
δρομητών πολλά τηλεφωνικά σύρματα, ήμέτερός τις τηλεγρ.
ύπάλληλος εύρισκόμενος αΐφνηδίως πρό τούτων, ουδέποτε
■ϊδών αύτά, θά διετέλει άναντιρρήτως πρό τής δυσχερούς θέ
σεως τής χρήσεως αύτών.
Άλλά διά νά καταστή ενήμερος τών τοιούτων ώς καί
τοΰ διέποντος τά διάφορα τηλεφωνικά συστήματα οργανι
σμού, είναι σκοπιμώτερον νά μετακληθή εύρωπαϊος άνήρ ένταϋθα, ή νά μεταβή έκεϊ Έλλην τηλεγραφητής ; Φρονούμε»,
ότι ίσα ίσα πρέπει νά μεταβή εις Εύρώπην είς τών ύπαλλή7ων, όστις νά μελετήση καί έφαρμόση τό καταλληλότερον
•σύστημα, εί ποτέ τό έδαφος τών τοιούτων συγκοινωνιών ή
θελε καταστή ώριμον καί παρ’ ήμΐν, διότι άλλως ό εύρω
παϊος ειδικός άνήρ ήθελεν άπορήση άμα τή έλεύσει του έν
ταΰθα, καί ήθελε καταβάλρ πλείονα χρόνον αύτός εΐς τήν
μελέτην τής έγκαταστάσεώς τών τηλεφώνων έν Έλλάδι, ή
ό Έλλην τηλεγραφητής διά τήν έκπαίδευσίν του είς Ευρώ
πην, καί θά έχη ούτος ήδη έπιστρέψ-β καί έγκαταστήσν; αίον·
■δήποτε σύστημα, ένφ εκείνος θά καταγίνεται ετι άδρά δα
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πανών διά'τήν έκμάθησιν τών Έλληνικών έθίμων !
Τοιαϋτα φρονουντες, ίγράψαμεν, έν πλήρει καί ελεύθερη
πεποιθήσει, ότι έκπληροΰντες τό ήμέτερον καθήκον, προεκαλέσαμεν τήν εύρεϊαν συζήτησιν έπί ζητήματος, έφ’ ού οί αρ
μόδιοι άς έκφέρωσιν άν θέλωσι τήν εαυτών γνώμη», εϊποτε
έφρόνουν τά εναντία, διότι ή συζήτησις είναι εκείνη έξ ής θά
προκύψη τό αληθές φώς, καί ή πρόοδος τών παρ’ ήμΐν
θεσμών.
φ. π

Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΝΑΣ
ΚλΤΑ TAS ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑ.Ι ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ εΓΔΛΕΓΕΙΣΑΞ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΠΟ ΤΗΝ ΔΙ8ΓΘΓΝΣ1Ν ΤΟΓ ΟΣΜΑΝ ΠΑΣΣΑ

Έγράφη νπό τοΰ Στρατηγόν ίίουζαφέο ΠαΟΰα
υπαόΛίΟτοΰ τΑς A. Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου
καί τοΰ άντιάυνταγματάρχου Ταλαάτ
Βέη, ύϊϊ.αεϊπιάτοΰ τοΰ Στρατάρχου
Γαζη Όάμάν ΙΙαΟόά
(Συνέχεια' ιδε προηγούμενον φύλλον)

Τήν 6 ’Οκτωβρίου ό Σεφκέτ Πασσας διοικητής τής Με
ραρχίας Όρχανιε λαβών διαταγήν ν’ άποστείλη ύπό συνο
δείαν τροφάς,άπήλθεν μετά 500 αμαξών συνοδευόμενος ύπό
15 ταγμάτων πεζικού, 2 συνταγμάτων ίππέων Κιρκασιών
καί 12 πυροβόλων, καί μεθ’ όλην τήν άθλια» κατάστασιν
τών οδών άφίκετο είς Πλεύναν τήν 8 ’Οκτωβρίου. Ένφ δ'
έπέστρεφε καθ’ όδόν συνήντησε συνοδείαν 'Ρωσσικήν μετά
15,000 προβάτων, 500 βοών καί 100 ίππων, πρός ήν συνάψας μικράν μάχην κατέλαβε πάντα καί άπέστειλεν έκ τού
των 3,000 πρόβατα είς Πλεύναν, τά λοιπά δε παρέλαβε
μεθ’ εαυτου είς Όρχανιε. Κατά τόν χρόνον τοΰτον ό Όσμάν
Πασσάς εύρίσκετο έν άπορίιρ περί τοΰ τρόπου τής διατηρήσεως τής συγκοινωνίας μετά τής Όρκανίας, καί φοβούμενος
μήπως ή ανεπάρκεια τών τροφών καί ή προσέγγισες τοΰ χει
μώνος χειροτερεύσωσι τήν κατάστασιν τών πραγμάτων, είχε
ζητήση παρά του Σουλτάνου τήν άδειαν νά έγκαταλείψ»)
τήν Πλεύναν, άλλ’ έδόθη αύτφ άμέσως ή άπάντησις, οτι
αΰτη έδει νά διατηρηθή διά πάσης θυσίας, διότι είχε πλέον
καταστή ύπό στρατιωτικήν έ'ποψιν τό σπουδαιότατο» σημεϊον
τής άμύνης· τώ άπεστάλησαν δ’ άμέσως, ώς εϊπομεν άνω
τέρω, τροφαί κλπ. καί τώ έζητήθη ταύτοχρόνως ή σημείωσις τών άπαετουμένων πρός συντήρησίν του έκεϊ, υποσχόμε
νου τοΰ Σουλτάνου νά πέμψη αύτφ επικουρίας, καί νά συστήση φρουράς κατά τό μήκος τής όδοΰ Όρκανίας διά τήν
έλευθέραν κίνησιν τών σκευαγωγών. Ό Σεφκέτ Πασσας τή
διαταγή τοΰ Σουλτάνου άπένειμε τότε τφ Όσμάν Πασσά
τόν τίτλον τοϋ Γαζή (νικητοΰ). όστις ούδέποτε πρότερον εί
χεν άπονεμηθή είς οΰδένα έν τή ίσ ;ορία τών Τούρκων, είμί
μόνον έπ’ εύκαιρίγ μεγάλου τίνος κατορθώματος, έπί τφ
λόγφ ότι άγωνισθείς έπί 7 συνεχείς ήμέρας κατά άνωτέρω»
δυνάμεων είχε θέσει έκτος μάχης πλέον τών είκοσακισ/ιλίων
εχθρών, άνευ ούδεμιάς άπωλείας τών θέσεών του, καί ότι
εδικαιούτο τής διακρίσεως ταύτης.
Ό Όσμάν Πασσας έξηκολούθησεν νά ένισχύη τ' άμυντικά
αύτοΰ έργα καί άπεκατέστησε τήν τηλεγραφικήν μετά τής
.Σόφιας συγκοινωνίαν, άφ’ ετέρου δέ οί 'Ρώσσοι έλάμβανον
επικουρίας καθ’ ίκάστην, καί τό πυροβολικόν αύτών ούδέποτε
έπαυσεν έκπέμπού πΰρ κατά τών Τουρκικών χαρακωμάτων
τής Πλεύνας, καί τήν ήμέραν καί τήν νύκτα.
Τήν 18 ’Οκτωβρίου μέρος τής 'Ρωσσικής αύτοκρατορικής
σωματοφυλακής ι/.ετά σώματος επίλεκτων κατέφθασαν τό
πολιορκούν στράτευμα, τό επίλοιπο» δέ ταύτης έπηκολούθει,
ένφ τό έπιτελεϊον είργάζετο είς τήν επικείμενη» έφοδον. Τήν.
19 ’Οκτωβρίου περί τήν μεσημβρίαν οί 'Ρουμοϋνοι ήρξαντο
σφοδροτάτου κανονιοβολισμού κατά τοΰ οχυρώματος τής
Βαχτάμπιας καί κατόπιν έξώρμησαν πρός έπίθεσιν, άλλ’ ήναγκάσθησαν νά όπισθοχωρήσωσιν ίνα τήν νύκτα έπανέλθωσιν καί έκ νέου ήττηθώσι. Τήν 23 ’Οκτωβρίου ό γενικός
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Η ΦΥΣΙΣ

βομβαρδισμός ήρξατο μετ’ έντάσεως διατηρηθείς έπί πολλάς I ώραν τής νυκτός άπεπειράθη νά ποίηση ?®οδον κατά αέτω*ι·ημέρας.
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♦
*
24 Λ*τό
διετά δεξιά,
άπέτυχεν.
κόπη ύπό τοΰ έχθροΰ, δστις έπεδόθη έν τώ άμα εις τήν επέ
(Έπεται συνέχιια)
. Λ. Π.
κταση» τής πολιορκητικής γραμμής του δι ’ εφόδου πρός κα
τάληξη» τής Τερνίνας,-καθ’ ήν δοθείσης πεισματώδους μά
χης διαρκεσάσης έφ’ δλην τήν ημέραν άπό τής ανατολής τοΰ
Έϊ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
ήλίου μέχρι τής νυκτός, κατέληξεν εις τήν έν αταξία ύποχώρησιν τών ‘Ρώσσων άπό τινας θέσεις, άλλά μέ τήν κατά
'Οσάκις έν τφ καθημερινφ ημών βίφ άνθρωπός τις καταλαμβά
ληψη» τής Τερνίνας.
Ή γραμμή τής άμύνης έπεξετείνετο έπί περιφερείας 8 ι/2 νεται αΐφνιδίως ύ-πα λιποθυμίας, βξ όποιαβόήποτε αφορμής, xat
αδύνατος ή άμεσος προσέλευσις ιατρικής βοήθειας, τί
χιλιαμέτρων μετά 22 οχυρωμάτων καί άλλων αμυντικών έρ καθίσταται
δέον γενεσθαι; 'Οποία ή πρόχειρος συνδρομή, ήν δΰναταί τις νά πα·
γων ύπό τούς καλλίστους αξιωματικούς, διατεθειμένων έν ράσχη αύτώ έχ τών ένόντων;
σχήματι τετραγώνου έφ’όλών τών έξεχόντων σημείων.
Ιδού έρώτησις ενδιαφέρουσα πάντας, εΐς ήν σπίύδομεν ν’ άπαν’Από τής 24 ’Οκτωβρίου οί 'Ρώσσοι ενήργησαν δραστη τήσωμεν, χάριν ιών πολλών, χαί οϊτινες δέν άμφιβάλλομεν μετ’
ριότερου, καί ιδίως πρός δυσμάς, ένθα ύπήρχιν ή μοναδική απορίας θά μας άκούσωσιν:
Ή λιποθυμία (λιποψυχία ή συγκοπή) ε’ιναι έγχατάλειψις τών
τών Τούρκων γραμμή τής ύποχωρήσεως. Οί άντίπαλοι δέ δυνάμεων τοΰ ανθρώπου,καθιστώσης τήν οψιν αυτοί» ΰπωχρον, τούς,
εύρίσκοντο τοσοΰτον εγγύς άλλήλων, ώστε έμάχοντο έκ τοΰ πόδας ασθενείς, τό σώμα άναίσθητον, οπερ χάνον τήν ’ισορροπίαν,
συστάδην, ένφ καθ’ όλον τό διάστημα τοΰτο ό βομβαρδισμός αύτοΰ, πίπτει χαμαί, μηδέν αισθανδμενον εν έαυτώ καί περί εαυτό.
Εντούτοις, τίς ή φυσιολογική κατάστασις ήτις κυριαρχεί- έν
έξηκολούθει.
Τήν 28 ’Οκτωβρίου τά πυροβόλα τών 'Ρώσων έκρότουν τοιούτιρ δργανισμιρ; Ιδού: Έξ οΐας δήποτε αιτίας, αί συστολαίτής
καρδίας ολίγον κατ’ ολίγον έξασθενίζονται είς τοιοΰτον βαθμόν,
πρός πανηγυρισμόν τής συμπληρώσεως τής γραμμής τής πο ώστε έκ τής αιτίας ταύτης δέν προφθάνει νά έχπέμψη αρκετήνλιορκίας, έν ή ό Τουρκικός στρατός εΰρίσκετο ήδη εντελώς ποσότητα αίματος είς τόν εγκέφαλον, έκ τούτου δέ προκύπτει συγ
περικυκλωμένος, τοΰ Όσμάν Πασσά κατανοήσαντος τοΰτο κοπή καί αναισθησία, ήτοι απώλεια τών γνώσεων του, δηλαδή λι
πόθυμε”. ώς κοινώς λέγομεν, Αί αΐτίαι αίτινες προκαλοΰσι τήν αδυ
καλώς.
Τήν 31 ’Οκτωβρίου άφίκετα ή εϊδησις τής παραδόσεως ναμίαν τής καρδίας είσί πολλαπλαΐ: ’Αρκετή απώλεια ή χατανάλω- σις αί’ματος συνεπείς τραυματισμών, ή είς τάς γυναίκας έπερχοτοΰ μεγάλου Δουπνιάκ κατόπιν σφοδράς μάχης. Ό βομβαρ μένη έξ αδυναμίας τοκετού, ή μετά μακροχρονίους άσθενείας, αιτιδισμός τής Πλεύνας και ό διαρκώς επικείμενος κίνδυνος τής νες κατηνάλωσαν τάς δυνάμεις εις βαθμόν προβεβηκότα. ’Επέρχε
γενικής έφόδου ητο τοσούτφ μέγας, ώστε ούδεμία ΰπελείπετο ται δέ. καί είς άτομα, άτινα φύσει ύποφέρουσιν έξ έλλείψεως αίμα
έλ.πίς νά βοηθήση τόν Άχμέτ Χιρτζί Πασσάν. Τό μικρόν δε τος (αναιμία ίδιοπαθητική). Έκτθς δέ τούτων ύπάρχουσι και άλλαι λιποθυμίας προκαλούμεναι έκ νευρικών συμπτώσεων και ηθι
Δουπνιάκ εύρίσκετο ομοίως έν τοιούτω κινδύνφ, οτε ό διοι- κών (ψυχικών) αφορμών, ώς συμβαίνει εις τάς υστερικάς γυναίκας,
κών τούτο ήναγκάσθη νά υποχώρηση πρός τήν Πλεύναν, αιτινες καταλαμβάνονται ύπδ ταύτης συνεπείμ δυσάρεστων, τρομε
άλλά καθ’οδόν προσβληθείς ύπό τών Ρώσσων, καί τυχών ρών κτλ. αιφνίδιων αναγγελιών.
At συνήθεις λιποθυμίαι δέν προξενούσε κίνδυνον εις τήν ζωήν,
συνδρομής ύπό τοΰ Όσμάν Πασσά άποσταλείσης,μετά μιας
άλλά δέν πρέπει καί νά λησμονώμεν, δτι είς τινας περιστάσεις έξ.
ώρας μοναδικήν καί ζωηροτάτην συμπλοκήν, άπώθησεν αυ
απροσεξίας τίνος ή λάθους ούναται νά έπέλθη καί θάνατος, διότι’
τούς καί είσήλθεν είς Πλεύναν.
ή λιποθυμία άφ’ έαυτής είναι καθαρός θάνατος, καθότι διά τής
Καθ’ έκάστην ήμέραν νέοι» άνεφαίνετο έπινόημα πρός δια έξαντλήσεως τών δυνάμεων τής καρδίας, αυτή έρχεται είς θέσι
·
*
σταύρωση» τών πυρών κατά τών Τουρκικών οχυρωμάτων, ό καθ’ ήν ή αδυναμία όξύνεται, τί> αίμα έν έαυτή παύει νά χινήται
’ κανονοβολισμός δ’ έν γένει ούδέποτε έπαυεν, ένφ οί ‘Ρώσοι καί τότε εντελώς άπραχτε”, οπέρ έστιν αυτός αθάνατος.
Ευτυχώς όμως αί περιπτώσεις αυται εισί σπάνιοι.
κατ’ολίγον έπροχώρουν προσπαθοΰντες ν’ άποκατασταθώσι
Πρώται βοήθειας. Είπομεν, ort αι συστολαί τής χσρδίας τοΰ
στερεώς έπί τής γραμμής τής πιθανής ύποχωρήσεως τών πάσχοντος έξασθενίζονται λίαν, δηλαδή ήκαρδία πάλλει τοσοϋτον άΤούρκων.
σθενώς, ώστε αδύνατε’ ν’ άποδώση τώ έγκεφάλφ τήν απαραίτητον,
Τήν 9 Νοέμβριο·» πυκνή ομίχλη έκάλυπτε τόν ορίζοντα, ποσόιητα τοΰ αίματος τοΰ συντηροΰντος αύτόν έν τή δράσει χαί συ
καί είχε παύσει ό κανονοβολισμός τήν ήμέραν δπως έπαναρ- νεπώς, επέρχεται ή έξασθένησις, ή αδράνεια καί κατ’ ακολουθίαν ή.
απραξία τής διανοίας δι’ ής συνδέεται πρός τό σώμα.
χίση μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου κατά τοΰ στρατοπέδου καί
Ή πρώτη φροντίς ήν δέον νά λάβωμεν, είναι νά πλαγιάσωμεν
όλων τών πρωτευόντων τηλεβολοστασίων τών Τούρκων. Έ- τόν λιπόθυμον όριζοντίως,δηλαοή νά καταχλιθή έπί όμαλοΰ εδάφους,
ξηκολούθησε δέ ό σφοδρός ούτος κανονοβολισμός μέχρι τής φροντίζοντες, ώστε ή κεφαλή νά ήναι ολίγον χαμηλότερον τοΰ σώ
9ης ώρας, καθ’ ήν οί Ρώσοι έπεχείρησαν προσβολήν διά τής ματος χαί άνευ προσχεφαλαίου, τό δέ πρόσωπον πρός τά άνω. Διάτοΰ τρόπου τούτου διευκολύνεται ή κυκλοφορία τοΰ αίματος άπό
κοιλάδος τοΰ Καϊλιδερέ. Ή μάχη ίμαίνετο μέχρι τής δέκα
τής καρδίας εις τόν εγκέφαλον. Παρετηρήθη πολλάκις, οτι μόνον
της κατά διαφόρους φάσεις, ότε οί ‘Ρώσσοι άποθαρρυνθέντες διά τοΰ άπλοΰ τούτου μέσου συνέρχεται εύχολώτερον καί ταχύτερου
ήχησαν τήν ΰποχώρησιν. Τής προσβολής ταύτης ήγεϊτο ό ο λιπόθυμος. Έν τή θέσει ταύτη δέον νά μείνη έπί έν τέταρτον έως
στρατηγός Σκοβελέφ προσωπικώς, έσφαλμένως δέ οί μέχρι ήμίσ«ιαν ώραν χαί θά άρχίση τό πρόσωπον βαθμηδόν νά ερυθρυα,
τοϋδε ξένοι ιστορικοί περιέγραψαν ταύτην καί απεφήναντο καί μετ’ ολίγον οί οφθαλμοί ν’ άνοίγωσι, καί θά έπέλθωσι ταυ
τοχρόνου καί σπασμωδικαί κινήσεις.
ολως άνακριβώς καί υπερβολικός. Αύτη ύπήρξεν ή σοβαροΠρέπει ν’ άποφεύγωμεν τοΰ νά μετακινώμεν αύτόν δεξιά καιτάτη τών κατά τήν περίοδον τής πολιορκίας γενομένων συμ άριστερά, νά έγείρωμεν τήν κεφαλήν του καί νά γαργαλίζωμεν
πλοκών. Τήν δ’ έπιοΰσαν πρωίαν τής 10ης Νοεμβρίου άνε- αύτόν εις τήν ρίνα καί τά ώτα, ώς συνήθως πράττουσί τινες, χαί
καλύφθη, ότι ό εχθρός ειχεν άνεγείρει προχώματα δεσπό τόσα άλλα τοΰ είδους τούτου, τά όποια, άπεδείχθησαν επιβλαβή.
ζοντα έξ ολοκλήρου τής κοιλάδος τοΰ Καϊλιδερέ' ένφ δέ προ Δέον συνάμα νά άφαιρώμεν τά ενδύματα άτινα τόν ένοχλοΰσι κάί.
έμποδίζουσι τήν αναπνοήν, είς τάς γυναίκας δέ εάν έχωσι στηθό
σέβαλε κατά τήν ήμέραν τάς προφυλακάς τοΰ Γιουνούσβεη δεσμους, καί ν’άνοίγωνται τά παράθυρα όπως εισέρχεται καθαρός
άπεκρούσθη έπιτυχώς.
καί δροσερός άήρ.
Έάν δμως παρατηρηθή μετά στιγμιαίαν άνάπαυσιν έν τοιαύτη.
Ό Όσμάν Πασσάς τότε διέταξε τόν Γιουνούσβεην καί
θέσει,
ότι δέν συνέρχεται, δέον νά ραντισθή τό πρόσωπον καί
Ταλαάτ Βέην νά καταλάβωσι νέας θέσεις, τοϋθ’οπερ καί έγέαί χεΐρες διά ψυχρού ύ'δατος ά’παξ καί δίς. Τότε δέον άφεύκτως νά
νέτο, έγείραντες άμα έξάγωνον οχύρωμα περιλαμβάνον άρ- συνέλθη, άλλως θά συμβαίνη άλλο τι, διότι ή ενέργεια τοΰ ΰδατος
κετόν χώρον διά μίαν πυροβολαρχίαν κατά μέτωπον καί δε έχει, ώς εξής.
ξιά. Τούτου γινομένου ό εχθρός προσέβαλε τά έργα ταΰτα
Είς τό πρόσωπον καταλήγει αισθητικόν τό νεΰρον, δπερ έρχεται
έκ τής σπονδυλικής στήλης, έκ του άνω αότής μέρους καί πλησίον
τοΰ Γαζή Όσμάν ίπόθεν καί άπεκρούσθη.
Τήν 11 Νοεμβρίου ό κανονοβολισμός καί αί συμπλοκαί τοΰ εγκεφάλου κείμενον. Άπό τοΰ αύτοΰ δέ μέρους, ήτοι τοΰ μυελου
τής σπονδυλικής στήλης, αναχωρεί καί έτερόν τι νεΰρον, δπερ άγει
τών εμπροσθοφυλακών διήρκεσαν μέχρι τής νυκτός. Τήν δέ τήν αναπνοήν. 'Όταν λοιπόν τό ψυχρόν ΰδωρ πέση έπί τοΰ προσώ
12ην ό εχθρός διηύθυνεν όλον τά πυρ τών τηλεβολοστασίων που, τό αισθητικόν νεΰρον ερεθίζεται, καί τόν ερεθισμόν τούτον·
του κατά τών οχυρωμάτων του Όσμάν Πασσά καί τήν 9ην 1 μεταδίδει είς τό έτερον νεΰρον, δπερ άγει τήν αναπνοήν, ήτις
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προκαλε” κίνησιν είς τά αναπνευστικά όργανα, ά'τινα επιφερουσι
κατά πρώτον βαθεΐαν εισπνοήν και μετά τοΰτο κανονικός πλέον ή
ήττον τοιαύτας,χαί ή καρθία επαναλαμβάνει τήν ταχτικήν λειτουρ·
γείαν της, δτε άνοιγομένων τών αρτηριών αυτής εισέρχεται καί
εξέρχεται τό αιμα έν τάξει εκπεμπομενου ,τοΰ απαιτουμενου εις τόν
εγκέφαλον, οτε επανέρχεται πλέον καί ή δράσις τούτου.
Δέν πρέπει «ά ρίπτωμεν όμως ΰδωρ έν αφθονία επί τοΰ λιπό
θυμου διότι τότε έκθέτομεν αυτόν εις κρυολογήματα διακινδυνεύοντα

τήν υγείαν αύτοΰ.
Εντούτοις ύπάρχουσι καί περιπτώσεις τινέε καθ’δς τά δύο ταΰτα
μέσα είσί ανεπαρκή, καί ή μόνον συνέρχεται ό λυπόθυμος επι μιαν
στιγμήν,καί πάλιν καταπίπτει είς λιποθυμίαν,ή όλοτελώς δέν συνέρ
χεται. Τοΰτο συμβαίνει εις τά άτομα έκε'να άτινα ή απώλειαν παρά
πολύ αίμα ή είσιν ex φύοεως αναιμικά. Εν τοιαύτη περιπτωσει δέον
νά τοις παρέχωμεν ενα κυαθίσκον κονιάκ παλαιού ή οινοπνεύματος
(^αχί), ή έπί τέλους δ,τι ποτόν αλκοολικόν εύρεθή πρόχειρον, καί
οίνον μέλανα χλιαρόν.
Τά άλκοολικά ποτά εΐς τοιαύτας περιστάσεις έπιδρώσι κατά τόν
αυτόν τρόπον, καθ’ δν ώς καί τό ψυχρόν ΰδωρ έπί τοΰ προσώπου. Καί
αληθώς, άμέσως έπερχομένου τοΰ αλκοολικού είς συνάφειαν μετά
τών νεύρων, ήτοι τοΰ εσωτερικού μέρους τοΰ στομάχου, ούτος ερε
θίζει καί επαναφέρει ωσαύτως διά τοΰ μυελοΰ τής σπονδυλικής στή
λης τήν λειτουργίαν τής καρδίας. 'Ώστε εΰχολον είναι νά «ννοήσωμεν, διατι κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή καρδία αρχίζει νά κινείται
ήδη χαί ισχυρότεροι ή πριν καί ταχέως, μεταδίδουσα συνεπώς καί
τήν δράσιν είς τόν εγκέφαλον. Αί πρώται αύται βοήθειαι, άς δυνάμεθα νά παρέχωμεν μόνοι τώ άσθενβΐ, είσιν απαραίτητοι πρό τής
άφίξεως τοΰ ιατρού, είς πολλάς οέ περιπτώσεις και επαρκοΰσαι,
εύχομαι δέ, ή ούδείς τών αναγνωστών μου νά μή λάβρ ανάγκην

αυτών, ή άν λάθη νά άποβώσιν αύτώ επωφελείς, ώς ελπίζω.

Sevxovfea^ior trj SO ΊονΛίον I89i
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Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΑΙΟΤ ΒΕΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ )
(Συνέχεια- ΐδε πρόηγούμ. φύλλον)

«Σείς! . . . σείς ! . . . παπάκη ! άνέκοαξεν ό δυστυχής
Κάφρος, μόλις παρετήρησε καί άνεγνώρισε τόν Κυπριανόν.
Ά ! πάρετε με! . .. ’Ελευθερώσατε με! . . . Προτιμώ ετι
νά έπιστρέψω είς Γρικαλάνδην, προτιμώ νά κρεμασθώ ίκεΐ ή
νά μένω είς τό xoziroc αΰτό,περιμε'νων τήν φοβεράν βάσανον
δι’ ήςσ σκληρός Τανάγρα επιφυλάσσεταινάμεχαταστρέψη.’...
Ταΰτα έλίχθησαν διά φωνής τόσω θρηνώδους,ώστε ό Κυ
πριανός ήσθάνθη έαυτόν όλως συγκεκινημένον, άκούων τόν
άτυχή εκείνον.
«’Έστω, Ματακίτ ! τφ άπήντησε. Δύναμαι νά επιτύχω
τήν απελευθέρωσή» σου, άλλά δέν θά . έξέλθης τοΰ χλωβοΰ
τούτου ή άοου άποδώσης τόν άδάμαντα . . .
— Τόν άδάμαντα, παπάκη ’ άνέκραξεν ό Ματατίκ. Τον
άδάμαντα ! ... Δέν τόν εχω ! ... Ουδέποτε τόν εσχον ! ...
Σάς τό ορκίζομαι... σάς τό ορκίζομαι! »
"Ελεγε ταΰτα μετά τοιούτου τόνου άληθείας, ώστε ό Κυ
πριανός ήννόησε καλώς δτι δέν ήδύνατο πλέον νά θέση ύπό
αμφιβολίαν τήν τιμιότητά του. Τόν έγνώριζεν, άλλως τι,
εσχε δέ πάντοτε πολλάς αμφιβολίας, ΐνα πιστεύση ότι ό Μα
τακίτ ύπήρξεν ό δράστης τοιαύτης κλοπής.
«’Αλλά τότε,ήρώτησεν, έάν σύ δεν είσαι, τίς εινε ό κλέ
πτης τοΰ άδάμαντός; διατί σύ έτράπης είς φυγήν ;
— Διατί, παπάκη ; άπήντησεν ό Ματακίτ. Άλλά διότι
όταν οί σύντροφοί μου ΰπέστησαν το πείραμα τοΰ ραβδίου,
ειπον, ότι ό κλέπτης δέν ήδύνατο νά εινε ή 'έγώ, όστις
είχον ένεργήση τό τέχνασμα όπως έκτρέψω τάς ύπονοίας !
Λοιπόν, έν Γρικαλάνδη όταν πρόκειται περί Κάφρου τίνος, τό
γνωρίζετε καλώς, ταχυτερον ούτος καταδικάζεται και κρεμάται ή άνακρίνεται ! . . ·4Τότε ό φόβος μέ κατέλαβε καί έφυγα
ώς νά ήμην ένοχος διά μέσου του Τρανσβάαλ !
— "Ο,τι είπε τώρα ό πτωχός αυτός διάβολος μοΐ φαί
νεται ότι είνε αληθές, παρετήρησεν ό Φαοαμονδός Βαρτές.
— Δέν αμφιβάλλω περί τούτου πλέον, άπήντησεν ό Κυ

πριανός καί ίσως δέν εκαμε καί κανέν αμάρτημα διαφυγών
τήν δικαιοσύνην τής Γρικαλάνδης !»
Είτα, απευθυνόμενος πρός τόν Ματακίτ.
— Έ, λοιπόν, όχι, τώ είπε, δέν άμφιβάλλω, ότι σύ εί
σαι άθώος τής κλοπής, τής αποδιδόμενης εις σέ ! Άλλα είς
τό Βανδεργάατ-Κόπζ δέν θά πιστευθώμεν ίσως, όταν βεβαιώσωμεν τήν άθωότήτά σου ! Θέλεις λοιπόν νά ριψοκινδυνεύσης επανερχόμενος έκεϊ;
— Ναι.... όλος είς τήν τύχην.... ΐνα μή μένω επί πλέον
εδώ ! άνέκραξεν ό .Ματακίτ, δστις έφαίνετο δεινώς πάσχων
εκ τίνος δριμυτέρου ΐτι φόβου.
— θά ύπάγωμεν νά διαπραγματευθώμεν τήν ύπόθεσιν
ταύτην, άπήντησεν ό Κυπριανός, καί ιδού ό φίλος μού Φα
ραμόνδος Βαρτές, όστις θ’ άναλάβη τά περί ταύτης.
Καί πράγματι ό κυνηγός, δστις δέν έχανε καιρόν, εΰρίσκετο ήδη ΐν μεγάλη συνεντεύξει μετά τοΰ Τονάγια.
— Ώμίλει μετά παρρησίας!... Τί θέλεις είς ανταλλαγήν
τοΰ αιχμαλώτου σου ; ήρώτησε τόν Μαΰρον βασιλέα.
Ούτος έσκέφθη έπί στιγμήν καί είπε:
— θε)ω τέσσαρα τυφέκια, εκατόν καψύλια δι’ έκαστον
τυφέκιον και τέσσαρας θυλακίδας έκ μαργαριτών ύαλίνων.
Δέν είναι πολλά’ δέν έχει ούτως ;
——Είναι είκοσάκις πολλά, άλλ’ ό Φαραμόνδος Βαρτές
είναι φίλος σου καί θά κάμη τό παν δπως σέ ευχαρίστηση !
Ούτος έσταμάτησεν έπί στιγμήν καί έπανέλαβεν.
— Άκουσόν με, Τονάγια, θά έχης τέσσαρα τυφέκια, τε
τρακόσια καψύλια καί τέσσαρας θυλακίδας μαργαριτών.
Άλλά σύ έκ μέρους σου, θά μάς προμηθεύσηςλν όχημα βοήλατον, ΐνα μάς όδηγήση όλους διά μέσου τοΰ Τρανσβάαλ,
μετά τών άναγκαίων ζωοτροφιών, καί συνοδίαν τινα τιμη
τικήν.
— Ύπόθεσις τετελεσμένη!» άπήντησεν ό Τονάγια διά
τόνου πλήρους ευφροσύνης.
Είτα πρσσεθηκε διά φωνής έμπιστευτικής, κύπτων πρός
τό ούς τοΰ Φαραμόνδο.υ’ «Οί βόες ύπάρχουσι πάντοτε !....
Είνε ούτοι εκ τών ζώων έκείνων, άτινα οί άνθρωποί μου συνήντησαν επανερχόμενα είς τόν σταΰλον καί άτινα ώδήγησαν είς
τό κοάαλ μου!... Τοΰτο εινε καλόν κέρδος, δέν έχει ούτω;»
Ό δεσμώτης άπηλευθερώθη πάραυτα. Καί μετά τελευταΐόν τι βλέμμα πρός τά μεγαλεία τοΰ σπηλαίου, ό Κυπρια
νός, ό Φαρ. Βαρτές, καί ό Ματακίτ άφέθησαν ήσύχως όπως
έπιδεθώσι τούς οφθαλμούς καί έπανήλθον εΐς τό άνάκτορον τοΰ
Τονάγια, ένθα μέγα δεΐπνον παρετέθη όπως έορτάσωσι τήν
σύναψιν τής συνθήκης.
Τέλος, συνεφωνήθη όπως ό Ματακίτ μή έμφανισθή άμέ
σως είς Βανδεργάατ-Κόπζ, άλλά νά. μείνη είς τά πέριξ και
νά μή είσέλθη πάλιν είς τήν υπηρεσίαν τοΰ νεαρού μηχανι
κού, είμή όταν ούτος θά είνε άσφαλής ότι θά ήδύνατο νά τό
πράξη άνευ κινδύνου. Ώς θά ίδωμεν, τούτο δέν ητο άνωφελής πρόνοια.
Τήν έπαύριον, ό Φαρ. Βαρτε’ς, ό Κυπριανός, ό Λΐ καί ό
Ματακίτ άνεχώρησαν’μετά καλής συνοδείας διά τήν Γρικαλάνδην. Άλλά, δέν υπήρξε πλέον φόβος νά νομίσωσι τούτο
φαντασιοπληξίαν! Ό Μεσημίριχός Άοτηρ ειχεν όριστικώς
άπωλεσδή καί ό κ. Ούάτκινς δέν θά ήδύνατο νά τον πέμψη
όπως άστράπτη είς τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου, έν μέσφ τών
ώραιοτέρων κοσμημάτων τής Αγγλίας 1
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Ούδέποτε ό Τζών Ούάτκινς ήσθάνθη τόσην άθυμίαν, όσην
άπό τής άναχωρήσεως τών τεσσάρων μνηστήρων, τών έπιδοθέντων είς τήν καταδίωξιν τού Ματακίτ. Έκάστη ήμέρα,
έκαστη έβδομάς, ήτις παρήρχετο, έφαίνετο οίονεί προσθέτουσα έν έτι ίμπόδιον έπί πλέον, έλαττούν τάς περιπέ
τειας, άς έπιστευεν - ότι θά ύφίσταντο, δπως άνακαλύψωσι τόν εκλεκτόν άδάμαντα. Καί έπειτα, οί τακτικοί ομο
τράπεζοι του τφ ε”λ«πον, σ Τζέϊμς "Ιλτων, ό Φρίεδελ, ό
Πανταλάκκης, αυτός ό Κυπριανός, οΰς ουνείθισε νά βλέπη
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συμπχρακαθημένους. Περιωρίζετο όθεν βίς τό σιαμνίον του
τής τζινέβρας καί, πρέπει καλώ; νά τό σημιιώσωμεν, τά
αλκοολικά άναπληρώματα άτινα διεχειρίζετο δέν εγίνοντο
ακριβώς ίνα πραυνωσι τόν χαρακτήρα του !
Άλλως τι, είς τό ύποστατικόν συνέβη νά διχτελώσι λίαν
ανήσυχοι περί τής τύχης τών έτιζησάντων τής άταστολής.
Ούτως, ο Βαρδίκ όστις ειχεν άποσπασθή αύτών διά τίνος Κα·
φριοοϋτρόπου—οίον ύπώπτευσαν οί.σύντροφοί του — άφίκετο,
δραπετεύσας, μετά τινας ημέρας. Κατά τήν είς Γρικαλάνδην
επάνοδόν του έπληροφόρησε τόν κ. Ούάτκινς περίτοϋ θανάτου
τοϋ τε Τζέϊμς “Ιλτωνο; και Φρίεδελ. Τοϋτο ήτο κάκιστος
οιωνός διά τούς έπιζήσχντα; τής αποστολής Κυπριανόν Μερέ,
’Αννίβαν Πανταλάκκην και Κινέζον,
Ούτως ή 'Αλίκη, κατελήφθη ήδη υπό διττοϋ φόβου,όστις
έμεγαλύνετο ολίγον κατ’ολίγον έν τή φκντχσίιρ της. Ό
πρώτος, μή ό Κυπριανός ουδέποτε θά έπανήρχετο εκ τής
επαράτου αποστολής. Ό δεύτερος, ριή 0 ’Αννίβας Πανταλάκκης, ό μάλλον βδελυκτός τών τριών μνηστήρων της,
έπαναφέρη τόν M«niu6pt^or Άσπρα, έξαιτούμενο; τό γέρας
τής επιτυχίας του. Ή ιδέα ότι ήτο δυνατόν νά καταδικασθή νά γίνη σύζυγος τοϋ Νεαπολίτου εκείνου, τοΰ κακεντρε
χούς κάί πανούργου, τή ένέπνευσε ακατανίκητου αποστροφήν
— άφ’ότου μάλιστα ήδυνήθη νά ϊδη έκ τοϋ πλησίον καί
εκτίμηση άνδοα αληθώς ύπέροχον, οιος ήτο ό Κυπριανός
Μερέ. Τοΰτο έσκέπτετο τήν ημέραν, τοΰτο ώιείρωττε τήν
νύκτα καί αί άνθηραί παρειαί της ώχρίων, καί οί κυανοί ο
φθαλμοί της έσκιάζοντο ύπό νέφους όσημέραι σκοτεινότερου.
Παρήλθον λοιπόν τρείς ήδη μήνες, καθ’ ούς άνέμενεν αύτόν έν σιγή καί θλίψει. Τήν εσπέραν εκείνην, έκάθητο
ύπό τό άλεξίφωτον τής λυχνίας, πλησίον τοΰ πατρός της
όστις ήτο βαρέως άπονεναρκωμένο; παρά τό δοχείου τής
τζινέβρας. Μέ τήν κεφαλήν κεκλιμμένην έπί τίνος- εργόχειρου
ποικιλτοΰ, δι' ού ειχεν έπιχειρήση όπως άναπληρώση την πα·
ραμεληθεϊσαν μουσικήν, έσκέπτετο περιλύπως.
Κτύπημα περιισκεμμένον, κρουσθέν'έπί τής θύρας, διέκοψξν αίφνης τήν μακράν ρέμβην της.
— ’Εμπρός! είπεν αρκούντως μειδιώσα καί απορούσα τις
ήδύνατο νά έλθη κατά τοιαύτην ώραν.
— Δέν είνε άλλος τις ή έγώ, δεσποινίς Ούάτκινς!» άπήντησε φωνή τις, ήτις τήν έκαμε νά σκιρτήση — ή φωνή τοΰ
Κυπριανού.
Καί ήτο εκείνος ακριβώς όστις έπανήρχετο ωχρός, ισχνός,
ήλιοκαής, μέ μεγάλην γενειάδα ώστε νά μή τόν γνωρίζη τις,
μέ ενδύματα έφθαρμένα έκ τών μακρών οδοιποριών, άλλα
πάντοτε φαιδρός, πάντοτε φιλόφρών, πάντοτε μέ τούς οφθαλ
μούς γελώντας καί τό στόμα ύπομειδιών.
Ή ’Αλίκη άνηγέρθη, άφίνουσα κραυγήν έκπλήξεω; καί
χαράς. Διά τής μιας χειρός της προσεπάθει νά συγκράτηση
τούς παλμούς τής καρδίας της. Είτα, έτεινε την έτέραν εις
τόν νεαρόν μηχανικόν, όστις τήν έσφιγξεν έν ταϊς ίδίαις, ότε
ό κ. Ούάτκινς,· άπαλασσόμενος τής νάρκης, ήνοιξε τούς ο
φθαλμούς καί ήρώτησε τί νεώτερον είχε συμβή.
(’Ακολουθεί')

ΠΑΛΑΙΟΝ

ΦΑΛΗΡΟΝ

TPOXiOAPQMIROX' TASEIAION
(Συνέχεια)

Κατά τόν αιώνα, είς τό ψυχορράγημα τοΰ οποίου εύρισκόμεθμ, εινε τό’ βέβαιον ότι αί θετικαί έπιστήμαι έσχον θαυμασίαν, εκπληκτικήν πρόοδον καί άνάπτυξιν’ ή ταχύτης έτοθασεν εις τό κατακόρυφον αύτής. Ή άνάπτυξις τής συγ
κοινωνίας ύπέστη αληθή έπανάστασιν. Ό έν ’Αθήναις μό
νον τροχιόδρομος άφήρεσε τάς δύο προθέσεις καί ένεκολπώθη
τήν otaoir. Ή άστασία τοΰ δρομολογίου του έχει τι όντως τό
έκπλήσσον. ’Αλλεπάλληλοι σταθμοί. Είχον τήν ευαγγελικήν
υπομονήν νά αριθμήσω τάς άστασίας αύτοϋ καί παραθέτω

πρός γνώσιν τοΰ «νοήμονος κοινού» ακριβή κατάλογον.
Μόλις προχωροϋμεν, αμέσως μέ έν ίίρρρααά !... τρις επα
ναλαμβανόμενον, άγγέλει αναστολήν τής ταχύτητος... Είναι
τοΰ Όρφανίδου. Πρρρααά!... τοϋ Μακρυγιάννη... Πρρααάί
τί ! πάλιν έσταμάτησε ; Βιβχίως- άνηρπάγη έν καπέλλο...
Πρρρααά !... Θα περάση τό άλλο τραίνον... Πρρρααά !...
Θά περάση καί δεύτερον... Προρααά ! Τά λατομεία... Ή
Κ ακή-θέα... Πρρρααά!.. .Θάπάρη νερό... Πρρρααά!...’Επέ
ταξε μέαμυία... Πρρρχαχ/...Etvat ή αποθήκη τών μηχανών
... Πρρρααά!... Εί; παραπλανηθείς κυνηγός... Πρρρααά!...
Ή διασταύρωσις."Επειτα, άχααλλαγή !—Θά άλλάξητε, μοΐ
λέγει ό υπάλληλος. Τό κατ’ toceia είναι στό Νέο.—"Αλλος
αγών, διαγκωνισμοί, τρεχάματα, διότι οί πλεϊστοι, σημειώ
σατε, εϊαιθχ διά τό Πχλχιόν. Έκχινοΰμεν μετά 5 λεπτά.
Πρρρααά ... ό αιώνιος έφιάλτης τών έπιβχτών ! Είς τοΰ
Δαμασκηνού... Πρρρααά... Είς επιβάτη; θά κατέλθη χάριν
γούοζοο ! Πρρρααά ! Δόξα τφ-Έψίστφ καί Πκναγζθφ ! Τό
πιστεύετε ; Ά ! έγώ ακόμη δέν τό πισιευω. Καί όμως έφθάσαμεν. Μάλιστα- τό θαύμα συνετελέσθη, μετά μιας ώρας
περιπετειώδες ταξείδιον- διότι μέ τόσας στάσεις απαιτού
σα; τρία —πέντε λεπτά ταχύτερον δέν ήτο δυνατόν νά φθάσωμεν. Έξ ού άποδειχνύεται, ότι κατά τό διάστημα αύτό
είμπορεϊτε κάλλιστα ν’άναγνώσητε δλας τάς πρωϊνάς εφη
μερίδας, ή νά διηγηθήτε είς τόν φίλον σας κανέν δεκάπρχκτον δράμα τοϋ θεάτρου τή; Όμονοίας, ή νά συνάψητε —
έάν ευνοηθείτε ύπό τής θέσεως, όχι βεβαίως ώς έγώ—έρω
τας μέ περιπέτειας καί έπεισόδια μηνός, ή νά σχεδιάσητε
δέκα τούλάχιστον άρθρα ’Αθην. έφημερίδο;, ή νά σκεφθήτε
διόλα; τάς υποθέσεις, έστω καί τάς σπουδαιότερα; καί νά
σάς μείνη πάλιν καιρό; νά τόν
"Ω ! αυτή ή άπαταστασία tat έλειπε τών στάσεων, πλείονο; υπολήψεω; θ
άπελάμβανε βεβαίως ή έταιρία παρά τών ούτωσί άναξιοπαθούντων επιβατών.
"Ε 1 Δέν· είχον δίκαιον, θελκτική άναγνώστ'ρια, νά άποκαλέσω τήν εις Π. Φάληρον κάθοδον «ταξείδιον» ;
ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΙΝΑ

’Απήλαυσα λαμπρού όντως λουτρού. Οί αγώνες τής κα
θόδου εύρον είς τά γαλανά τοΰ Φαλήρου μας νερά σθεναρόν
εκδικητήν. Καί οίονεί είς πείσμα τών βασάνων, επί ήμίσειαν
ώραν έθώπευον τά έκφεύγοντα στέρνα τής θαλάσσης καί βνηγκαλιζόμην αυτά καί είς αύτά αμέριμνος παρεδιδόμην. Τό
είπον καί άλλοτε: Τρία πράγματα μοί άρέσκουν έν τφ κόσμω
τούτφ,τό γε νΰν έχον. Παλαιό κρασί,παλαιό βιολί καί Παλαιό
Φάληρο. Τρεις παράγοντες ευθυμίας,άπολαυσεως, μέθης. Διότι
βεβαίως δέν μεθά τό κρασί—τό παλαιόν εννοώ — μόνον. Άναπάλσει; τινες χορδών ή θέα πρός τήν θάλασσαν άπό τών βρά
χων τοΰ Παλαιού Φαλήρου έμπνέουσι τήν αύτήν ηδονήν, μέθην είς πάσαν εΰαίσθητον καρδίαν, τά αυτά προκαλοΰσι δά
κρυα λύπη; ή χαρά;.
"Εδυεν ήδη ό ήλιος όπισθεν τοϋ απέναντι όρους. Βαθύ έ·
ρυθροϋν χρώμα έπορφύρου τά άραχνοϋφή νέφη- τοις ενεπιστεύετο ό δύων βασιλεύς τά; ύστατα; τής ημέρας εκείνης άνα·
λαμπά; του."Ω! ’Απαράμιλλο; ήπλοΰτο πρό έμοΰ είκών,άξία
Φλαμανδικοΰ χρωστήρος ...
Ή απότομος, ή έν τή αγροτική άφελεία ελκυστική τοΰ
Παλ. Φαλήρου παραλία γέμει θαυμαστών. Απο τών λου
τήρων μέχρι τοϋ άπωτέρου καφεστιατορίου—αφελούς καί αυ
τού ώ; ή παραλία— ποικίλοι φαίνονται όμιλοι εδώ κ’ έκεϊ
άτάκτως φερόμενοι. Καί μεταξύ όλων πάντοτε προεξάρχου·
σαι αί φιλομειδεϊς καί εύπετεϊς δεσποινίδ.ς, οί άπό καταβο
λής... Έρωτος άγγελοι.
Μακράν, είς τήν πετρώδη άαραν άποσυρθείς, ήοείσθην έπί
προεξεχούσης λωρίδος. Μύχιοι ρεμβασμοί κατέχλυσαν τάς
αισθήσεις μου' όνειρα αόριστα έδέσποσαν τής φαντασίας μου.
Κεκμηκώς εκ τοΰ ημερησίου καμάτου έστην έκεϊ, είς τάς αυ·
γαζομένας έτι έν τφ ήμίφωτι ’Αττικά; άατά; τό βλέμμα
προσηλών, άνακούφισίν τινα ζητών.
’Ιδού αντίκρυ ή γειτονική Αίγινα, άπωτέρω δέ ομιχλώδη;

"° Πόρος. Έμπροσθεν αί επάλληλοι οίκοδομαί τή; Καστέλλας, διξιόθεν δε τό Νεον Φάληρον μέ τήν προέχουσαν σιδη■
ράν έφαλίδα του καί τού; πεφυσιωμένου; λευκού; λαμπτήρα;;
τού ηλεκτρικού φωτός. Πλάίσιον σχεδόν πάντοθεν έγκλεΐον1
τήν μαγικήν νύμφην μας, τήν υπό τοΰ Ζεφύρου ήρεμα κολ-•
πουμένην.... Ό ψίθυρο; γλυκύτερος καί ερωτικού φιλήματος;
φέρεται μέχρι; έμοΰ μεθυστικός, ό άφρός, λευκότερος κρίνου■
καί αγνότερο; κόρης, οβύνεται πρό έμοΰ φλοισβίζων, έκπνέει.
σιγανά, ώ; οβύνεται έν τφ κόσμφ τούτω καί ή εύτυχία ....
Καί οί οφθαλμοί μου προσηλοΰνται καί κύπτουσι τά βλέ
φαρα, άφιέμενα εΐ; τήν φυσικήν αύτών κλίσιν. Όγκοϋται ή,
καρδία μου ώς ή επιφάνεια τή; πρό εμού θαλασσή;, στένει
τό στήθό; μου ώς τό συντριβόμενον έπί τοΰ βράχου κυμάτιον, ψιθυρίζουβι τά χείλη μου, ώς ό άπλούμενος άφρός έπί
τή; ολισθηρά; άμμου. Καί ψιθυρίζουσιν ευλαβώς προσευχήν
πρό; τόν μέγαν, τόν πανσθενή Δημιουργόν τοΰ Κόσμου I
Τό καλόν όμως ποτέ δέν διαρκεΐ,είπε, καί πολλάκι; έκδοτε
έπανελήφθη, σοφή τι; διάνοια.. Τους ρεμβασμούς μου· δέν ή
δύνατο ή νά διακόψγ ταχέως ό τραχύς βόμβο; τοΰ πέριξ κό
σμου. Οί γέλωτες, τά παίγνια, αί όμιλίαι καί—τό πιστεύετε;
— μουσική; τίνος ήχοι, .μέ άποσπώσιν άπό τών σκέψεών μου.
Προσθέσατε τά «καφέν βαρύν» καί «λουκούμι Συριανό»
τοΰ garQOD καί θέλετε έχει πιστήν, πιστοτέραν έχε/κη;, τήν
εικόνα τής ύπέρ τοΰ βράχου, <φ’ ου έμενον, σκηνής. Ή Α
παίσιο; αλλ’ αναπόδραστο; πραγματικότης ηρχετο είς άντιπαράστασίν, ούτως είπεϊν, μέ τήν άφελή καί ήρεμον ποίησιν.
Άλλ ό Θεό; έν τή άνεξαντλήτφ άγαθότητι δείκνυται οΰχ
ηττον φίλιος. Εν τφ παντοε;δεΐ έκείνφ συρφετφ τών .ηλι
κιών, μορφών, φύλου, αισθημάτων, διακρίνω ευθύ; ώς παρήγορον σημεΐον μικράν ξανθήν δεσποινίδα, πρότυπον όνειροπολουμένη; ύπό .τή; φαντασία; μου ώραιότητος. *
Ητο άνθος
ήδη μόλις διανοιγόμενον έν μέσφ τής μονοτόνου εκείνη; χλόης.
Η ευωδία, ή άγνότης του έφθασε πλήρης μέχρι; έμοΰ....
Εανθόχρυσοι βόστρυχοι άνεμιζόμενοι, μόλις συνεκρατοΰντο από τήν προσδεδεμένην ταινίαν, τήν φέρουσαν τό χρώμα
τή; θαλάσσης. Ό'τράχηλος τή; Έλληνίδος ταύτης δέν δύναται βεβαίως νά είπγ,ότι «ζυγόν δέν ύποφέρ,ει». Τόν ίπρόλαβεν ό άνεμος.—Τά στήθη εκτείνονται ευρύτατα, πρόωρον
ποθήσαντα ελευθερίαν, εις αμαρτωλάς δ’ έμβάλλοντα Επιθυ
μίας καί τόν περιστερά; άγνότερον βροτόν.Ζώνη πλατυτάτη,
οίονεί αρχιερατική, υποβαστάζει ταϋτα, συγκρατοΰσα άμα
τήν έσθήτα,ήτις βραχεία, μόλις σκέπει τάς κνήμας. Πρόσωπον .... ώ ! περιεγράφησαν τοσάκις τά πρόσωπα δεσποινί
δων με όλα; τάς παρομοιώσεις έκ δένδρων καί φυτών καί
καρπών καί ποικίλων ειδών καί έκ τοΰ ορυκτού έτι βασι
λείου, ώστε πάσα άπόπειρα περιγραφή; ήθελε προσκρούσει
άναποφεύκτω; κατά τοΰ τετριμμένου . .. Ιδού ό λόγο; δι ’
ον το πρόσωπόν της δέν θέτω ύπό τήν βάσανον τής... πιρι-
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τισθή τό πτολίεθρον τής γλαυκώπιδος άστυ, ότε ό βίος ήτο
άφελέστερος, αί οίκογένειαι άρχαϊκώτεραι, τά έθιμα άγνότέρα.Σήμερον,μέ τά έτη παρέρχονται καί όλα τά προδίδοντα
τον άμιγή καί άδολον Έλλ. βιον χαρακτηριστικά, καί έάν
άναλογισθώμεν τήν ζύμωσιν ήτις τελείται λεληθότως άλλ’ άσφαλώ; έν τή τοΰ έθνους προϊούση αναπτύξει, δέν θά παρέλθη βεβαίως χρόνο; μακρός, καθ’ ον ούδ ’ ώς άνάμνησις
καν θά ύποληφθή έν τή πόλει ήμών ό τών πατέρων βίος.
Έν τών χαρακτηριστικών τούτων είνε και ή ψύχωσις τών
νεωτέρων ’Αθηναίων, τοΰ καινά άεί έκζητεϊν. Ή μετοικεσία
άπό οικία; είς οικίαν, ώσεί περιπλανωμένων άπόλιδων ’Ιου
δαίων, ή άναστάτωσις τών οικιακών πραγμάτων, ή απάρνησις-τής χεζτοηα;, τοΰ άπαραιτήτου τούτου Κογκρέσσου
τών τρυφερών ήμίσεών μας, ή τάσι; πρός τό άγνωστον,
πάντα ταϋτα άσκοϋσι τηλικαύτην έπίδρασιν έπί τοϋ άγχιστρόφου πνεύματος τών νεωτέρων ’Αθηναίων, ώστε καθιε·
ρώθη πλέον έπισήμως ώς έθιμον, άρτιον νομικώς, ή κατά τήν
ί Σεπτεμβρίου μετοίκησες τών ’Αθηναίων,ήτοι ή έκσφενδόνησι;
άπό τής Βάθειαςλ. χ. είςτούς άποτόμους πρόπόδα; τοΰ Λυκα·
βητοΰ κώνου καί ή άπό τούτου παρά τό μνήμα τοΰ Φιλοπάππου νέα έγκαθίδρυσις. Καί μετά 365 ήμερα;, . τάνάπ,αλιν. .
Παίζεται δηλαδή μία τερατώδης echange κακτρί^ιας, ύπό
τήν δαιμονιώδη διεύθυνσιν ’Ασταρώθ τίνος...

«.Έκοικιαζίταιτι. ’Ιδού ή μαγική λέξις, ήτις εδέσποζε θυ·
ρών καί παραθύρων έπί .δύο καί πλέον μήνας- ή λέξις ήτις μέ
κάταμέλανα στοιχεία παρετάσσετο έπί μήνας εί-; τά φύλλα
ιδίως τή; «Νέας Έφημερίδο;», έκκαλουμε'νης ούτω τή; προ
σοχή; τών μελλόντων νά ύποστώσι τήν βάσανον ταύτην,ιδού
ή λέξες ήτις ολων^ ενοικιαστών καί ιδιοκτητών, ταράττει έτι
τά νεύρα.Οία; συγκινήσεις δέν προεκάλεσαν τά άκομψα εκείνα
καλλιγραφικά δήθεν γράμματα, τά έν τή θύργ άνηρτημένα!
Καί όταν πλησιάζει ή 1η 7βρίου, πόση πυρετώδης κατα
βάλλεται ένέργεια ίνα μή ό χάρτη; εκείνος μείνη άκόμη,ύποδεικνύων μελαγχολικώς τήν έλάττωσιν τώΜ εσόδων τοΰ οικο
δεσπότου.
Άλλ’ αί ήμέραι παρέρχονται καί τά συμβόλαια όλοέν συν
τάσσονται. Ή επίσημο; ήμερα ήγγικεν. Αί πλειότεραι γνωριμίαι άνα^φιβόλω; τήν ημέραν ταύτην τελούνται. Νέα παν
τού πράγματα, νέα πράγματα. ’Εκπλήξεις, θόρυβος, ζημίαι. Τελούνται πάνδημοι κηδεΐαι τή; ησυχίας τών άστών.
Εξαρθρώσεις, άπώλειαι πραγμάτων. Ή δημοκρατικωτέρα
μορφή άπαντ^ έπί·τών κάρρων. "Επιπλα καί σκεύη χρήσεων
ποικίλων, πολυτελείας διαφόρου, μεγεθώύ άντιθέτων όλα έν
φυρμφ καί άταζί^, τό εν έπί τοϋ άλλου συμπεπλεγμένα ρίπτονται έπί τών κάρρων καί συγκλονοΰνται καθ’ όδόν κα
*ί
διαμαρτύρονται στεντορείως έπί το?; δεινοπαθήμασι.Οί αχθο
φόροι κομίζουσιν άπαύστως,ένεργοΰντε; εν τώ μεταξύ καί έργα
Άρεταίου διά προχείρων επιδέσμων καί έπιρραφών, μέχρι;
(Έπεται τό τΑο;)
Αίκ.
ότου έκφυγωσιν άσφαλώ; τών χειρών τοϋ κτήτορος.
Άποθέτονται όλα είκή καί ώ; ετυχεν, άφιέμενα ούτως εί; τό
έλεος τών ποδών. Καί άρχονται κατόπιν τά σχέδια τών διευ
θετήσεων καί αί γνώμαε καί αί συζητήσεις, καθ’ άς κατά τό
μάλλον ή ήττον ή καλαισθησία ουδέ σκιά; άξιοΰται. Έπον7
ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ
ται δ’ ευθύς τά κρυφοκυτάγματα καί αί ερωτήσεις.—Τις κα
Πολιτιζόμεθα!—Τά Έλλ. κογκρέασα.—Νέοι τετράχοροι τή; 1ης
τοικεί εδώ ;—Ποια εινε ή κυ^ια έκείνη ;—Τίνος είνε ή πλη
Σεπτεμβρίου.— 'Η μαγική λέξις.—’Αχθοφόροι χειρουργοί.
σίον |θίκία;—Πόσον ένοικίασεν ό γείτων τό οίκημά του; κ\π.
At πρώται άτχολίαι.—Αί έρωτήσεις. —Mot de la fin.
Καί ούτω τελείται ή Παναθηναϊκή πανηγύρι;, ής.θύται οι
«Ευτυχή; έκεϊνος, όστις έχων πατρικόν οίκον, μονίμως έν άχθοφόροι καί· θύματα οί άσύνετοι οίκογενειάρχαι.
Καί όλα αυτά ; Χάριν ιδιοτροπία; τή; κυρία; ή πρό; επι
αύτφ βιοϊ, περικυκλούμενος άπό τόσα; προσφιλείς αναμνή
σεις, έν αύτφ γεννώμενος, άνατρεφόμενος, εκεί καί άποθνή- τυχίαν προσδοκωμένων ϊσω; ευκολιών καί περιέργων άποκασκων,έν τώ αύτφ δωματίφ,ένθα καϊ ό πατήρ καί ό πάππο; λύψεων, γειτονικών πάντοτε!..
• αύτοϋ έβίωσαν, άπέθανον 1»
Έάν δέ νΰν πριν ή θέσωμεν τήν τελικήν τελείαν, θελήσωΜοΐ έλεγε μελαγχολικώ; προχθές, παραμονήν τή; Βαβυ- . μεν νά άπευθυνώμεν Αποχαιρετισμόν τινα πρό; τού; νέωτέλωνιακής μετοικεσίας τών νεωτέρων ’Αθηναίων, αγαθό; πρε ρους μετοίκους, γνωρίζετε τί θά ήνε άρμοδιώτε’ρον νά άναφω·
σβύτης.
νήσωμεν ;
Ποιαν αληθώς χάριν, ποίησιν, ήρεμίαν ένεϊχεν ή έν ένί
Τό μαντεύετε ϊσω; :
καί μόνφ άλλ’ίδίφ οϊκφ διαβίωσι; τής οικογένεια; κατά τούς
^Λ,Και τον xporov, μέχρι συντέλεια;... τών επίπλων σα;» !
οι’χομένου; εκείνου; χρόνους, καθ’ οΰς δέν ειχεν έτι πολι,
iix. ■

160

Η ΦΓ2Ι2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Δήμαρχος Χαλκιδέων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ
Δήμαρχος Ναξίων

Ό Νικ· Ί. Φαρμάκης έγεννήθη έν Χαλκίδι κατά
τόν Δεκέμβριον τοΰ 1843, άγει έπομένωςτό 49 έτος
τής ήλικίας-του καί είναι έν πλήρει ακμή δράσεως
και ένεργείας. Ζωηρός τόν χαρακτήρα, εύθυμος πρός
τούς φίλουςτου καί συνετός είς τό Ιατρικόν έπάγγελμάτου, ήγαπήθη παρά τών συμπολιτών του, οϊτινες
προθύμως καί εύλαβώς κατέθεσαν τάς λεύκάς αύτών
ψήφους έν τή κατά πρώτρν έκτεθείση κάλπη του.
Ό κ. Φαρμάκης διήκουσε τά έγκυκλοπαιδικά μα
θήματα έν Χαλκίδι, μετά τό πέρας τών όποιων μεταβάςέν Άθήναις έσπούδασε τήν Ιατρικήν έν τώ έθνικώ Πανεπιστημίω,
Έπί πολλά έτη δχετέλεσε δημοτικός ίατρός, τώ
1880 έξελέγη έπαρχιακός σύμβουλος, τώ 1888 έξε
λέγη επίσης νομαρχιακός σύμβουλος, καί έσχάτως
προταθείς ΰποψήφιος δήμαρχος Χαλκιδέων παρά
τών φίλων του, ΰπεστηρίχθη θερμώς ΰπό τής λαϊκής
μερίδος τού Γαζέπη καί άνηγορεΰθη άρχων αύ
τών. Έν Χαλκίδι, ώς γνωστόν παλαίουσι τά δύο
κόμματα, τό άριστοκρατικόν καί τό λαϊκόν, πλήν ό
ζωηρός καί συμπαθητικός χαρακτήρ τού νΰν δημάρ
χου μή έννοών ποσώς διαφοράν τάξεων έν τή πόλει
έν η έκλήθη νά άρχη, μετά τόν κατευνασμόν τοΰ έκλογικοΰ σάλου,θέλει καταβάλει, ώς πεπείσμεθα, πά
σαν φροντίδα όπως σΰν τη ΰποστηρίξει πάντων τών
συμπολιτών του φανή αντάξιος τής έμπιστοσύνης
καί αγάπης αύτών.

Ό Γ. ζϊεντούδης άρτι έπιτυχών δήμαρχος Ναξίων,
έγεννήθη έν Νάξω κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1835,
διήκουσε πάντα τά έγκυκλοπαιδικά.μαθήματα έν τω
έν Άθήναις Γνηνασίω, και έπί δύο έτη τά της Νο
μικής έν τφ Έθνικώ Πανεπιστημίω, άνήκων δ’ είς
οικογένειαν ανέκαθεν πολιτενομένην, τοΰ πατρός
αύτοΰ Παύλου Λεντούδη διατελέσαντος πληρεξου
σίου είς τήν έν ’Αργεί ’Εθνικήν Συνέλευσιν, δήμογέροντος, Πρωτοδίκου και βουλιυτοΰ, έπεδόθη είς τό
πολιτευεσθαι, έκλε^θείς δέ τό πρώτον δήμαρχος Να
ξίων έν έτει 1879, Οιετέλεσε τοιοΰτος- μέχρι τοΰ 1887,
δτε άπέτυχε διά καλπονοθεύσεως.
'Ένεκα τής καλής διοικήσεώς του,άπενεμήθη αύτφ
ΰπό τής Α.Μ. τό άργυροΰν παράσημον τοΰ Σωτήρος
έν έτει 1881 και προεβιβάσθη είς τό τοΰ Χρυσού έν
έτει 1886.
Ήδη, περιβληθείς καί πάλιν δι’ απολύτου έμπιστοσΰνης τών συνδημοτών του τό άξίωμα τοΰ άρ
χοντος, έν έποχή καθ ’ ήν πάντες δρώσι καί όμιλοΰσι
τά έργα, άναμένομεν μετ’ έλπίδων νά ίδωμεν συντελουμένας τάς υποσχέσεις έκείνας δι’ ών ΰποψήφιος καί ψηφοφόροι άπό κοινού καί διά σπονδής έοωκαν τάς χεΐρας καί τοσοΰτον έπί καλοΐς οίωνοϊς
συνεδέθησαν.
Ό κ. Γ. Λεντούδης είναι έξ έκείνων τών χαρακτή
ρων, οϊτινες ούδέποτε άμελοΰσι.νά πράττωσιν άνευ
πατάγου καί έπιδείξεως τό έαυτών καθήκον.
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΧ ΕΥΤΩ Πφ ΦΥΛΑΩ
*
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ
I

'

74. Αίνιγμα. Κλέεον—Κ—Λέων. Έλυσαν αύτ'ο ό χ. Μ. Διονυσιάδης έχ Βόλου χαι δ χ. Κ. Περιβολόπουλος έχ Πειραιώς.

,

82. Αίνιγμα
''AJJoze πόΛις εδακδρος
τής ΠαμφυΛίας,
Nor έρημος, ώς πΛείοκες πό.ίεις τής Μικρασίας.
Άκ δέ είς δύο Λέξεις μέ κατάτμησης,
Ή μέκ ΘΑ γείνη σύνδεσμος ή δ'ά,ΙΛη εΐς πΛανήτης,
Έκ φ, ώ φίΛε μου, κ' εγώ καί σ' εϊσαι παροδίτης
Εικαι κομίζω εύκοΛος ή Λύσις.
χ. μ

.

ΑΥΓΑΙΙΟΚΡΙΣΕΙΕ TIIS

83. ^ίνιγμα

,

Πανταχοΰ τής (ρύσεως άκαταπαύστως έκεργύ ,
Καί αύτδτό σ&μά σου διά πακτόςζωογοκώ.
"Ακευ ίμοΰ δέκ δύκασαι επί ποΛύ κά ζήσης,
Ούδ’ οΰδαμοΰ καταφυγήν δύκασαι κ' άπακτήσης.
Τήκ κάρακ μου &κ δυκηθής 'σζό τέΛος κά έκθεσης.
Ευθύς θεάκ Tira τώκ ΌΛυμπΐωκ θά καΛέσης.
ο.Μ.

84. ‘Ερωτήσεις

Τίς είναι ύπο roS νόμου ύποχρεωμότος νά τά βάίπη θΛα;
%. ΙΙοία γυνή Μαχθεΐσα παρά τής ’Αθήνας τήν υφαντικήν ή—
ρισε προς ταννην και μετεμορφάθη εις ίμώνυμον ζωνφιον ;
3. Όποιον πΛασμα αποθνήσκει όις ίν τΰ κόσμω και τίνος αί
ίποχαι τοΰ θανάτου τον;

1.

Είς τδν πρώτον λύτην τριών έχ τών άνωτέρω
ερωτήσεων δοθήσεται άνάλογον δώρον..

7fe. Αίνιγμά. X—Ίος—Χίος. Έλυσαν αυτά ό έχ Σύρου χ. Π,
θεοοώρου χαι δ έχ Πατρών χ. Δ Μανολάτος.
78. ’Ερωτήσεις. 1. "ΐΐΆλκιθόη, Λευχίππη χαι Άρτστίππη. 2·
’Απολλώνιος(> Κιτεύς. 3. 99-Ρ/9=100. 4. "Οτι ό μέν δικηγό
ρος όμιλεϊ ένόσψ τόν πλήρώνεες, ένώ 6 Ιατρός σιωπϊ. 5. Εισέρ
χεται είς τό 16. Έλυσαν τήν 3 έριότησιν δ κ. Γ. Ζαρουχλιώτης
έχ Πατρών χαί-δ χ. Δέξιππος έχ Σκύρου. Τάς λοιπάς ούδείς.

αινιγμάτων χαι

ΦΓΣΚίίΣ,

Μ.Μ. Ιεροσόλυμα. Επιστολή σας έλήφθη,εΰχαριστοΰμεν πολύ, άνα
μένομεν αποτέλεσμα. — 1. Ν. Ο. Ένταΰθα. Σας εΰχαριστοΰμεν θερμώς δε’
εΰγενή συγχαρητήριά σας. Καθήκον μας νά δημοσιεύωμεν πάντοτε κοινωφελή
χα'ι τερπνά αντικείμενα.—Σ. Κ. Άργος. Συνεστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοδμεν πολύ. Ζητούμενου φύλλον και άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν.—Α. Π. Α.
Μαγνησίαν. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ποίημα σάς άπεστείλαμεν. Άναμένομεν
αποτέλεσμα ενεργειών σας. — Χ_ Κ. ‘Ελευσίνα. Δελτάριον μετά λύσεων
έλήφθη. Ζητούμενον 20 φύλλον εινε τδ παρόν δπερ σάς άποστέλλομεν.—Α.
Π. Μαγνησίαν. 'Επιστολή καί ποιήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Με
λέτη περί τετραγωνισμόν τοΰ κύκλο» δημοσιευθήσεται, ήσυχείτε. Σάς εγράψαμεν καί προχθές καί θά σα; γράψωμεν έκ νέου·’Αναμένομεν απάντησιν.—
1Ί. I. Κ. Καρδίτζαν. Δείγματα υφασμάτων σάς άπεστείλαμεν. Συνδρομή
« 'Ηλιακής ώραςο .δρ. 8,50, είναι λαμπρότατον, Αγγλιστί εκδιδόμενον. Βραδΰτης προήλθε συνεπεία καθυστερήσεως εικόνων.—Ν. Π. Κ. SSpov. 'Επι
στολή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άναμένομεν. — Π. Β. Πύργον.
’Επιστολή μετά χρημάτων έλήφθησαν. Σάς εΰχαριστοΰμεν καί θά σάς γράψωμεν. Άναμένομεν εικόνα μετά βιογραφικών σημειώσεο>ν.

