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ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

■ Κ

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» ευγνωμονούσα τοις πολυ- 
αρίθμοις καί δλονέν πολλαπλασιαζομέν«ς συνδρομηταϊ; αύ- 

'τής καί επιθυμούσα καί έμπράκτως νά εκδήλωσή τήν ευα
ρέσκειάν της έπί τή έκθύμφ καί θερμή υποστήριξη τοϋ τό
σον κοπιώδους καί δαπανηρού, . δσον καί κοινωφελεστάτου 
περιοδικού τούτου συγγράμματος της, θέλει διοργανώσει διά 
.την προσεχή Ιην ’Ιανουάριου μέγα καί έκτακτον λαχείου, είς 
δ θέλουσι λάβει μέρος πάντες οί συνδρομηταί της Φύσεως 
καί καθ' δ διακόσιοι αριθμοί θελουσι κερδίσει τά κάτωθι 
άναφερόμενα ποικίλα αντικείμενα, άτινα . εγκαίρως θέλουσι 
κατατεθη έν τοιςγραφείοις αύτής.

Έπειδή όμως 
οί άριθμοί τοϋ λα
χείου τούτου είσίν 
έγγεγραμενοι έπί 
τών άποδείξεων 
της πληρωμής της 
συν δ ρ ο μ ή ς τής 
«Φύσεως », 'πα ρα- 
καλοϋντ.αι όσοι 
δέν ε’λαβον ετι 
την άπόδειξιν τοϋ 
τρέχοντος ε”τους , 1 
νά σπεύσωσιν δπως 
μάς άποστείλωσι 

- την εαυτών συν
δρομήν, ϊνα τούς £ 
έφοδιάσωμεν έγ - — 
καίρως διά της 
σχετικής άποδεί- 
ξεως καί τοϋ άριθ
μοϋ τοϋ λαχείου; 
των προς αποφυ
γήν παραπόνων.

Οί έκκυβευθη— 
σόμε.νοι τήν πρώ- "Q 
την προσεχούς ’Ια
νουάριου 1898 δι
ακόσιοι άριθμοί θά 
κερδίσωσι κατ ’ αδξοντα άριθμδν τάξεως τά 
κείμενά:
Ό 1ος αριθμός κερδίζει ?ν λαμπρότατου χρυσοϋν ώρολόγιον 

(remontoir).
Ό 2ος κερδίζει έν κυνηγετικόν δπλον οπισθογεμές (central). 
Ό 3ος κερδίζει εν κομψότατου πολύκροτου (ρεβόλβερ αμε

ρικανικού συστήματος.
Ό 4ος κερδίζει έν τετράτομον έλλ. λεξικόν Σακελλαρίου. 
Ό 5ος τήν Έλλην. 'Ιστορίαν Παπαρρηγοπούλου.

■6ος κερδίζει μίαν ευμεγέθη σφαίραν τής υδρογείου, δια
μέτρου ένός καί ίπέκεινα μέτρου.

7ος τά έπτά χρυσόδετα ίργα τοϋ ’Ιουλίου Βέρν.
8ος έν τηλεσκόπιου μήκους ενός μέτρου.
9ος τδν Έρμήν του Πραξιτέλους εΐς φυσικόν μέγεθος 

έξ άλαβάστρου (προτομήν).

Ό

Ό 
Ό
Ό

Ό 10ος έν ώραιον ΐξυπνητήριον μεθ ’ ωρολογίου.
Ό 11ος εν κομψότατον χρυσόδετου λεύκωμα.
Ό 12ος δύο έγχρωμα κεχρυσωμένα αγγεία πρδς ένθεσιν 

άνθέων.
Οί οκτώ επόμενοι άριθμοί κερδίζουσιν άνά έν λαμπρόν βα

ρόμετρου.
Δέκα έπόμενοι άνά έν κομψότατον θερμόμετρου.
Δέκα επόμενοι άνά μίαν μεγάλην φωτογραφίαν τοΰ Παρ

θενώνες.
Καί δέκα έπόμενοι άνά εν κρυστάλλενον μελανοδοχείου.
Οί 50 επόμενοι άριθμοί-κερδίζουσιν άνά έν εικονογραφημένο*  

πανόραμα τοϋ πολέμου.
"**  "Λ ' ' ’ χρυσόδετου ιστορικόν βιβλίον.

. Καί οί τελευταίοι 
μεθεπόμενοι 50 
άριθμοί άνά έν 
άντικείμενον άξί— 
ας 5 δραχμ. τής 
εκλογής τοϋ κερ- 
δαίνοντος.

Ή ίκκύβευσις 
θέλει γίνει έν τοϊς 

γραφείοις τής 
|«Φύσεως» τήν 10 
ώραν π. μ., τής 

“ 1ης Ιανουάριου 
η. προσεχούς, ύπό ε

πιτροπής έκλε- 
χθησομενης με- 
ταξύ τών παρευ- 
ρεθησομένων συν- 

Ξ- δρομητών τής 
«Φύσεως.» Οί δέ 
έκκυβευθησόμενοι 
Αριθμοί μετά τών 
ονομάτωντώνκα
τόχων αύτών οη- 
μοσιευθήσωνται 

•r-· έν τή. «Φύσει» ..
'Em 

ζ/ιετ’θτίυσεως.

Οί 50 επόμενοι άνά έ»

Γs tv φΙιι
λΙ·6ί

3ι*πλΓ
Li

ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΑΟΥ ©ΗΒΩΝ

ακόλουθα άντι-

ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Οί τά φωτεινά εκείνα οημεΐα τά όποια βλέ-
πομεν εΐς μέγα πλήθος, νά λάμπωοιν έν τω ούρανώ 
έν ώρα νυκτός, τά όποια καί τήν ήμέραν θά έφωτοδό- 
λουν έπί τού ούρανοΰ, άν μή τδ φώς αύτών ήμαυροϋτο 
ύπό τής μεγάλης τοΟ ήλίου λάμψεως, δι^ροϋντο έί άρ- 
χαιοτάτης έποχής είς πλ«νήτα$, τοΰτέοτι μεταόάλλον- 
τας .θέοιν κατά διαφόρους περιόδους έν τω ούρανω κοί 
είς iitittrtfyδιατηρούντας πάντοτε τήν αύτήν θέοιν 
πρός άλλήλους' έθεώρηοαν δέ τρείς άοτέρας ύς κορυ- . 
φάε ένός τριγώνου καί παρετήρηοαν, ο.τι τδ τρίγωνο*
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τοΰτο δμενε πάντοτε το αύτό, ήτοι ουδόλως μετεόάλ- 
λοντο αί πλευραί καί αΐ γωνίαι του.

Καί είς μέν τούς άρχαίους, έκ των πλανητών πέντε 
μόνοι ησαν γνωοτοί, οί καί δι’άοπλου οφθαλμού δια- 
κρινόμένοι, οΰς έκάλουν ζωδιακούς. Ήσαν δ’ούτοι· ό 
'Ερμής, ή Αφροδίτη, δ "Αρης, δ Ζευς καί δ. Κρόνος. 
Βραδύτερου όμως, μετά τήν εύρεσιν τού τηλεσκοπίου, ό 
"Αγγλος αστρονόμος Έρσχελος κατά τδ ij8t άνεκά- 
λυψε νέον πλανήτην κληθέντα Ούρανόν. Έπειτα δέ άπδ 
τοϋ 18ο ι μέχρι τοϋ 1807 άνεκαλύφθησαν τέσσαρεςνέοι 
πλανήται, μεταξύ Άρεος καί Διός· ή Αημήτηρ, ή Παλ- 
Λάς, ή Ήρα καί ή Εστία. Καί άπδ τοΰ 18φ$ μέχρι 
σήμερον άνεκαλύφθη, πλήν ετέρων 267 μικρών πλανη
τών μεταξύ Άρεος και Διάς, κατά τδ ι8φ6, ό πλανήτης 
Ποσειδών ύπδ τοΰ μεγάλου άστρονόμου Λεόερριέρου. 
Ή άνακάλυψις τού πλανήτου τούτου ύπήρξε λαμπρά 
έπιόεόαιωσις τής αλήθειας τών θεωριών τής νεωτέρας 
άστρονομίας. Ό Γάλλος ούτος άστρονόμος μελετών έν 
τώ σπουδαστηρίω του έν Παρισίοις τάς τών πλανητών 
τροχιάς, παρετήρηοεν ανωμαλίας τινάς περί τήν κίνησιν 
τοϋ πλανήτου Ούρανοΰ, αίτινες δπως έξηγηθώσιν έπρεπε 
νά παραδεχθή νέον τινά άγνωστον πλανήτην τοΰ οποίου 
διά μαθηματικών λογισμών ώρισε τήν θέσιν, ήν έπρεπε 
νά κατέχη, ώστε αί έπί τοΰ πλανήτου ούρανοΰ παρελ- 
gfi? αύτοϋ, ήτοι οί κλονισμοί, ους έπέφερεν είς τόν 
ουρανόν διά τής μάξης του μέ τάς τών γνωστών πλα
νητών, νά έπιφέρωαι τάς ανωμαλίας ταύτας. Ευθύς έ
γραψε πρδς τόν έν Βερολίνω άστρονόμον Γάλην νά 
ξητήση, είς τήν διά τών λογισμών του όρισθεΐσαν θέσιν, 
τόν ύποθετικόν τούτον πλανήτην. Τώ όντι δέ ό Γάλης 
παρατηρήσας, διά τοϋ ισχυρότατου τηλεσκοπίου του, 
είδε τδν πλανήτην Ποβειδ&να, άκριβώς εΐς τήν ύπό τοϋ 
Λεβερριέρου έν Παριοίσις όρισθεΐσαν θέσιν.

Μεταξύ τών πλανητών τούτων, τών άποτελούντων 
τό Ηλιακόν σύστημα, συγκαταλέγεται καί. ή Γή, ώς 
εχουσα τάς αύτάς μετ’ έκείνων ιδιότητας, ήτοι· τό νά 
περιστρέφηται περί τόν Ήλιον, νά ήναι σώμα σκιερόν 
φωτιζόμενου ύπό τοΰ Ήλιου, νά περιστρέφηται, ώς καί 
εκείνοι, περί ίδιον άξονα, νά έχη σχήμα σφαιροειδές καί 
δορυφόρον, τήν Σελήνην.

Οί άπλανεΐς αστέρες, μεταξύ τών όποιων συγκατα
λέγεται καί ό ήμέτερος Ήλιος, (περί δν στρέφονται α
πόντες οι ανωτέρω πλανήται διαγράφοντες καμπύλήν, 
είσί πολυάριθμοι καί φαίνονται ώς ακίνητα έν τώ ού
ρανώ σημεία. Καί τοΰτο μέν μέχρι τοϋδε ύπετίθετο, 
περί τών απλανών, ότι δηλαδή δέν κινούνται· έσχάτως 
όμως άπεδείχθη, έκ των παρατηρήσεων διάσημων αστρο
νόμων, ότι άπαντες οΐ άπλανεΐς αστέρες κινούνται, 
καί ότι αί κινήσεις αύτών είναι βραδύτατοι ή μάλλον 
•φάίνονται είς ημάς τοιαύται, ένεκα τής μεγίστης άφ’ 
ήμών άποοτάσεώς των.Έξ ακριβέστατων παρατηρήσεων, 
γενομένων κατά χρονικά διαστήματα ίκανώς μεγάλα, ή 
ταχύτατη τών παρατηρηθεισών κινήσεων είναι ή κίνη- 
σις τηλεσκοπικού τίνος άστέρος τής ΜικρδςΆρκτου, 
άνερχομένη εΐς yc>2" τής μοίρας κατ’αιώνα ήτοι 
κατ’αίώνα,- ήτοι 7" κατ’ έτος.Τών λοιπών δέ άστέρων 
είναι πολύ μικρότερα, ώς ή τού, α, τοΰ Κύκνου, ήτις 

Α είναι ι" κατ’έτος. ’Εκ τούτων καθίσταται φανερόν 
ότι, δπως.τδ σχήμα τών αστερισμών μεταόληθή αίσθη- 
τώς, άπαιτεϊται μέγας αριθμός ετών· ,ούχ ήττον όμως 
μετά παρέλευσιν εκατοντάδων τινών χιλιάδων έτών τά 
σχήματα τών ήστεριομών θά ήναι δλως διάφορα ή νΰν.

Καί ό ήμέτερος Ήλιος, ώς εΐς τών απλανών, βεβαιό
τατων είναι ότι κινείται, έντος τοϋ άχανοϋς, συμπαρα- 
ούρων μεθ’ εαυτού τήν γήν καί τούς λοιπούς πλανήτας. 
Ό Έρσχελος μάλιστα ένρε, καί τοΰτο έπεβεβαίωσαν 
κατόπιν καί; άλλοι αστρονόμοι, ότι τό μέρος τού ουρα
νού πρός δ διευθύνεται νΰν ό Ήλιος· είναι σημεΐον εΐς 

τδν αστερισμόν τοΰ Ήρακλέους. Καί τώ όντι, οί πρός 
τδ σημεΐον εκείνο ευρισκόμενοι αστέρες φαίνονται ά- 
παύστως απομακρυνόμενοι άπ’ άλλήλων, ένφ απεναν
τίας, οί είς τδ αντίθετον μέρος τοΰ ουρανού εύρισκόμε- 
νοι άστέρες άπαύστως φαίνονται προσεγγίξοντες άλ— 
λήλους.

Κατά παρατηρήσεις διαοήμων άοτρονόμων, ή ταχύ- 
της μεθ’ ής ό Ήλιος κινείται εντός τοϋ άχανοϋς παρα- 
κολουθούμενος ύπό τών πλανητών, είναι διπλάσιά εκεί
νης, μεθ’ής κινείται ή Γή περί τδν Ήλιον. Ούτως δ 
Ήλιος, άνά παν δεύτερον λεπτόν τής ώρας, ποιεί άλ
ματα έντός τοΰ ούρανίου χώρου, έξ 7>>οοο χιλιομ. ή 
κατά τόν Μαίδνερον 56,οοο χιλιομ. Ώστε εις έν έτος 
διανύει διάστημα 2,225 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Άν 
ή τροχιά αύτη, ήν διαγράφει τδ Ηλιακόν σύστημα, εί
ναι έλειψις, ώί αΐ τροχιαί τών πλανητών, ούδεΐς μετ’ 
ακρίβειας δύναται νά άποφανθή.Υποτίθεται ομωδ, ότι 
καί τδ’Ηλιακόν σύστηύα διαγράφει έλλειψιν, ής τήν‘Ε
στίαν κατέχει ή 'Αλκυόνη, εΐς τών μεγαλητέρων άστέ
ρων τών Πλειάδων (Πούλιας).

’Εκ τών ποικίλων κινήσεων, τών άπαντωμένων έν τώ 
ήμετέρω Ήλιακώ συστήματι, δύναται τις νάσυμπεράνη 
όπόσαι καί όποΐαι παντοειδείς κινήσεις άπαντώνται έν 
τώ άπείρω χώρω τοϋ Ουρανού, έν ώ πελώριοι κόσμοι 
περιστρέφονται μετά καταπληκτικής ταχύτητος βαδίζον- 
τες είς τό άδηλον καί νά θαυμάση τδ μεγαλείου τοϋ 
σύμπαντος καί τά μυστήρια τοΰ πανσόφου Δημιουργού!!
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νοόηλενθένχων τραυματιών τοϋ πόλεμόν

ΎΠΟ

ΙΟΑΝΝΟΥ ΠΑΓΊΑΘΕΟΔΟΡΟΥ
Ιατρόν και Αιενθνντον ανιόν.

(Συνέχεια χαί τέλος)

Έχ τών 516 τραυματιών έν τφ Νοηοκομείφ νασηλευ- 
θέντων·

33 μέν έφερον κακώσεις κατά διάφορα μέρη τοϋ σώμα
τος, οί δέ λοιποί ήσαν τετραυματισμένοι·

Κατά τό κρανίον 53, ών 11 έφερον θλάσεις τών οστών, 
διαυλακώσεις, διατρήσεις ή κατάγματα αύτών καί 1 έκτε- 
ταμένην άπόσπασιν της οστέινη; κάψης μετ ’ έγκεφαλοκήλης.

Κατά τούς όφθα,Λμονς 10, ών 8 μετ’ άπωλεία; της 
δράσεως.

Κατά την ρίνα 3, ών 2 μετά κατάγ. τών οστών.
Κατά την άνω γνάθον 11, ών 3 μετά κατάγματος.
Κατά την κάτω γνάθον 9, ών 1 μετά κατάγματος τε

λείου τοϋ δριζοντίου κλάδου καί 2 μετ’ άτελοϋς.
Κατά τδ στόμα 2, ών 1 μετ’ άποσπάσεω; τεμαχίου 

της γλώσσης.
Κατά τδν τράχηΛον 9.
Κατά την σπονάνΛικήν στήΛην 6, ών .1 μετά κατάγ

ματος καί 2 μετά θλάσεω; αυτής.
Κατά την κΛεϊόα 1, μετά κατάγματος.
Κατά τδν θώρακα 43, ών 10 ήσαν φέροντες διαμπερή 

διά πυροβόλου όπλου τραύματα.
Κατά την κοιΜαν 13, ών 3-έφερον διαμπερή οιά πυ-. 

ροβόλου όπλου τραύματα. '
Κατά τδν δσχεον και τους άρχεις. ά.
Κατά τόν ώμον 15, ών 2 έφερον. διαμπερή οιά πυροβό

λου οπλου τραύματα τής άρθρώσεως.

4
1

πυρο- 
καί 4

πυρο-

Κατά τδν βραχίονα 33, ών 6 μετά καταγμάτων διά 
πυροβόλου οπλου τοϋ όστοϋ καί 1 μεθ’ άπλοϋ κατάγματος.

Κατά τόν αγκώνα 8, ών 4 φέροντες διαμπερή διά πυρο
βόλου όπλου τραύματα της άρθρώσεως.

Κατά τον πήχυν 25, ών ε’φερον κατάγματα διά 
βόλου όπλου 1 μέν τής κερκίδος, 3 δέ τής ωλένης 
τής τε κερκίδος καί ωλένης.

Κατά τόν καρπόν 2, ών 1 μετά τραύματος διά 
βόλου οπλου διαμπ. τής χώρας.

Κατά τό μετακάρπιον 28, ών 3 μετά κατάγμ, διά πυ
ροβόλου όπλου ένός ή πλειόνων οστών.

Κατά τούς όακτύΛονς , ών 25 μετά καταγμ. ή απο
σπάσεων διά πυροβόλου δπλου μιάς ή πλειόνων φαλάγγων.

Κατά τήν Λεκάνην 21, ών 3 μετά διατρήσεως τών λα— 
γονιών οστών διά σφαίρας πυροβόλου όπλου.

Κατά τον μηρόν 37, ών 1 μετά κατάγματος διά πυ
ροβόλου όπλου τού όστοϋ, 1 δέ μετά κατάγματος άπλοϋ 
καί 1 μετά θλάσεως ίσχυράς τοϋ όστοϋ, εκτεταμένης άπο- 
κολλήσεως τοϋ περιοστέου καί αιματώματος ύποπεριοστέου.

Κατά τό γόνν 11, ών 6 εφερον διαμπ. διά πυροβόλου 
όπλου τραύματα τής άρθρώσεως 1 δέ καί μετ’ άποθραύ- 
σεως τής κατωτέρας επιφύσεως τοϋ μηριαίου όστοϋ.

Κατά τήν κνήμην 59, ών ε’φερον κατάγματα, διά πυ
ροβόλου οπλου 4 μέν τής κνήμης, 3 δέ τής περόνης καί 1 
τής τε κνήμης καί περόνης.

Κατά τήν ταρσοκνημικήν Αρθρωσιν 8, ών 1 ε’φερε διαμ
περές διά πυροβόλου δπλου τραϋμα τής άρθρώσεως.

Κατά τόν ταρσόν 7, ών 4 έφερον διαρπερή διά πυροβό
λου όπλου τραύματα τής χώρας.

Κατά τδ μετατάρσιον 29, ών 7 έφερον κατάγματα διά 
πυροβόλου οπλου ένός ή πλειόνων όστών.

Κατά τους άακτόΛονς 15, ών 3 μετά καταγμάτων οιά 
πυροβόλου-όπλου φαλάγγων.

Ώς βλέπει τις δ αριθμός τών τραυμάτων είναι 
άνώτερός τοϋ τών τραυματιών, άτε τινών τούτων φερόντων 
πλείονα τοϋ ένός σπουδαία τραύματα.

Ή συχνότης τών τραυμάτων κατά τάς διαφόρους χώρας 
τοϋ σώματος είναι ανάλογος τή έπιφανεία έκάστης αυτών, 
υπολογιζόμενης ώς έπιφανείας τών άκρων τής έκτάσεως, 
ήτις αντιστοιχεί πρός τάς φυσιολογικός αύτών κινήσεις.

Πάντα τά διαμπερή τών άρθρων τραύματα εθεραπεύθη- 
σαν δμαλώς, κατέλιπον δέ δυσκινησίαν μάλλον ή ήττον 
μείζονα τών αρθρώσεων (ατελής άγκύλωσις), αΐτινες θάτ- 
τον ή βράδιον άνακτήσωνται βεβαίως πλήρεις ή σχεδόν πλή
ρεις τάς κινήσεις αύτών. Καί παρά τφ φέροντι δέ διαμπε
ρές τής κατά γόνυ άρθρώσεως τραϋμα μετ ’ άποθραύσεως 
τής επιφύσεως τοϋ μηριαίου όστοϋ ή ίασις συνετελέσθη μετ ’ 
άτελοϋς άγκυλώσεως τοϋ άρθρου, προσδοκάται δμως καί 
παρά τούτφ ή έπανάκτησις τών κινήσεων αύτοϋ ιίς αρ
κούντως εύρεΐαν έκτασιν.

Τά κυριώοη μέσα, ών χρήσιν έποιούμεθα πρός συντέλεσιν 
τής αντισηψίας καί άσηψίας, ήσαν δ διττοχλωριοϋχΟς ύδράρ- 
γυρος, τό ίωδοφόρμιον, τό φαενικόν οξύ. οι διάφοροι αντιση
πτικοί βάμβακες καί όθόναι, τδ ζέον ύδωρ καί· ή φλόξ τοϋ, 
οινοπνεύματος. Τροχοκίνητος δέ σιδηρά τράπεζα, ής έπί 
μιάς τών γωνιών ύψοϋται ράβδος επίσης σιδηρά-, άπολή- 
γουσα είς άγκιστρον πρδς άνάρτησιν καταιονητήρος, παρηκο- 
λούθει ημάς έπί τή έπισκέψει άπό. κλίνης είς κλίνην, κο- 

' . μίζουσα τά διάφορα αντισηπτικά είδη καί χειρουργικά εργα
λεία, τετοποθετημένα έπί τών δύο ή τριών σιδηρών αύτής 
δαπέδων. -Αλλ ’ άν καί τά πρδς άπολύμανσιν μέσα ήμών 
ήσαν ατελή, τδ δέ νοσοκομειακόν κατάστημά πολλάς και 
ούσιώδεις ένεϊχε τάς συμπαριπομένας τή παλαιότητι αύτοϋ 
πλημμελείς ΰγιεινάς συνθήκας, εν τούτοις διά της αύστη- 
ρότητος και ακρίβειας περί τήν έκτέλεσιν τής αντισηψίας, 
ot’ ήν ούτε κόπων ούτε χρόνου έφεισάμεθα, έτΰχομεν άποτε- 

^λεσμάτων, έφ’ οί; εύλόγως Έύναται νά σεμνύνηται ή έν πο- I 

λέμφ χειρουργική, διότι έπί 100 τραυματιών ούδέ ήμισυ; 
θάνατος αναλογεί, καί άπιρ καταδεικνύουσι τί δύναται νά' 
έπιτελέση ή αντισηψία εύ καί προσηκόντως εφαρμοζόμενη.

Μέγας είναι δ αριθμός τών άξιων περιγραφής τραυμάτων· 
επί τοΰ παρόντος όμως περιορίζομαι εΐς τήν σύντομον περι
γραφήν τών δύο Ικείνων τραυμάτων, άτινα μόνα άπέληξαν 
είς θάνατον. Έκ ταύτης δέ έκαστος θά παρατήρηση, ότι 
ούχι τά τραύματα αύτά, άτινα ήσαν ασήμαντα, άλλ’αΐ 
νόσοι, αΐτινες άνεφάνησαν ώς έπιπλοκαί αύτών, καί ών α
δύνατος φύσει ή αποτροπή ή ή καταπολέμησις, έπήνεγκον 
τόν θάνατον.

Α’. Τζαμ,αλΐίς Γεώργςος, στρατιώτης τοϋ 3ου 
πυροβολικού Συντάγματος, έτραυματίσθη τή 11 ’Απρι
λίου ε. έ., είσήλθε δε είς τδ ήμέτερον Νοσοκομείου τή 13 
τοϋ αύτοϋ μηνός, φερων ήδη έρυσίπελας τοϋ προσώπου και 
τής κεφαλής. Διηγείτο δ’ ότι έν τή γραμμή τοϋ πυρδς έπκ. 
τφ κρότφ τοϋ τηλεβόλου, ήσθάνθη αίφνης πόνον κατά τι 
δεξιόν ούς καί έσχε μικράν άπό τούτου αιμορραγίαν (ρήξιό 
τοϋ ύμένος τοϋ τυμπάνου) και ότι μετέπειτα τό έρυσίπελας 
εκεϊθεν εξεπορεύθη. Τή επομένη τής εισόδου είς τό Νοσοκος 
μεϊον διέκρινέ τις ετι αίμα τεθρομβωμένον ξηρόν, πληροϋ- 
τόν δεξιόν ακουστικόν πόρον, ύπεφαίνοντο δέ καί σημεία 
μηνίγγίτιδος, ήτοι διάνοια τεθολωμένη, κεφαλαλγία καί δυ
σκαμψία τοϋ αύχένος. Τήν δέ 15ην παρετηρήθησαν καί εξ 
εστίας συμπτώματα, ήτοι πάρεσις τοϋ άριστεροϋ άνω ά- ■ 
κρου*  τήν δέ 17ην έπαθε δίς έπιληπτοειδεΐς παροξυσμούς, 
οίς έπηκολούθησε σύσπασις τοϋ άριστεροϋ ήμίσεος τοϋ προ
σώπου, τήν δΓ έπομένην νύκτα απέθανεν. — Έμφανώς πρού- 
κειτο περί μηνίγγίτιδος έχούσης τήν αύτήν αιτίαν καί τήν. 
αύτήν και τό έρυσίπελας αφετηρίαν.

Β'. Τβοάτβος Ενβτάθςος, στρατιώτης, τοϋ 2ου 
ίμπεδου Τάγματος· έτραυματίσθη τή 11η ’Απριλίου έ. ε, 
είσήλθε οε είς το Νοσοκομείου τή 13η τοϋ αύτοϋ μηνός.(1) 
Έφερε κατά τήν ρίζαν τής ρινός έκ πτώσεως έπί τό πρό- 
σωπον κατά λίθου, ίσως οξέος, ή ξύλου σκληροϋ, πιθανό
τατα έν όρ<γ φυγής, τραύμα, οπερ έρράφη παρά τήν γραμ
μήν. Τή ήμεροι τής εις τό Νοσοκομείου εισόδου αύτοϋ τό · 
τραϋμα. έφλέμαιυε μικρόν καί τά βλέφαρα ήσαν οιδαλέα, 
άλλ’ ούδέν γενικόν φαινόμενου ή τοπικόν ύπήρχεν ανησυχη
τικόν μέχρι τής 18 ’Απριλίου, δτε κατά πρώτον: άνεφάνη 
τρισμός μετά δυσχερείας τής αναπνοής. Τήν 19 ’Απριλίου 
τφ τρισμφ προσετέθη καί σπασμός τών αύχενικών μυών, 
έτι δέ καί σύσπασις τής σαρκώδους ύπερψας τοιαύτη, ώστε 
ό πάσχων ούδαμώς διά τής ρινός ήδύνατο ν’ άναπνεύση. 
Έπειδή δέ συνυπήρχε καί τρισμός, καί ή άπδ τον βτόμα- 
τος άγάπνοη άπίβαιγε ύνσχερεστάτη., δ δέ πάσχων, όπως 
διευκολύνη τήν αναπνοήν, ήναγκάζετο νά κρατή διά τών 
χειρών διεστώτα τά χείλη, ουτω δ’ ήδυνάτει καί νά κοι- 
μηθή καί νάπροσλάβη τι. Οί δυσπνοικοί παροξυσμοί έξηκο- . 
λούθησαν καί τήν 20ήν ’Απριλίου, οτε καί ή θερμοκρασία 
άνήλθεν είς 39»,7, την δέ νύκτα τής 20ής πρός τήν 21ην 
’Απριλίου δ τραυματίας απέθανεν έν δύσπνοια.

Γενομένης νεκροψίας εύρέθη τό δεξιόν ρινικόν όστοϋν κα- 
τεαγός'καί έκτβτοπισμένον, όπισθεν δ’ αύτοϋ υπήρχε στό
μιον ή μάλλον πόρος, άγων είς τάς δεξιάς δπισθίας ηθμοει
δείς κυψέλας και τδν δεξιόν σφηνοειδή κόλπον, ών δ βλεν
νογόνος εύρέθη σχεδόν κατεστραμμένος τό δέ κοίλωμα πλή
ρες πύου παχυρρεύστου, ένώ αί αντίστοιχοι άριστεραί κυ— 
ψέλαι καί δ αριστερός ηθμοειδής κόλπος περιεΐχεν απλώς 
όλίγην βλένναν διαφανή. Ούδέν σχεδόν άπό τής ρινοφαρυγ- 
γαίας κοιλότητος, οΰδ’άπδ τοϋ έγκεφάλου.— Έμφανώς δ 
θάνατος προήλθε παρ’ αύτφ έκ τετάνου (τής κεφαλής), ού 
ή γηγενής φύσις δείκνυται καί ένταϋθα άπαξ έτι.

Άθήνησι τή 2 Αΰγούστον 1821.

(1) Παρατηρεί τις πόσον ταχεία έγένετο ή διακομιδή τών τραυ
ματιών είς Άβήνας.
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Κα\ άλλοτε έγράψαμεν περί τούτον· Νυν δέ λαρ.· 

βάνοντες αφορμήν έκ της δημοσιεύσεως ώραχοτά- 
της και χαρακτηρχστικωτάτης είχόνος, άναφέρομεν 
τινά σχετικά περί αύτού.

Ό Λαοκόων ην Ιερεύς τοΰ Απόλλωνος έν Ίλίω· 
Ότε δέ οί έλληνες άπήλθον αφέντες τον Δούρεχον 
'ίππον, και'οί Τρώες έπανηγνρχζον δχ’ εύοχχών τήν

Ο ΛΑΟΚΟΩΝ

•άπαλλαγήν των από τών δεινών τού πολέμου, δύο 
δφεχς έπελθόντες περιέβαλον καί έπνιξαν τόν Λαο- 
χ,όοντα μεθ’ ένός τών νίών τον, ένώ ώς ίερεύς έ
θυε τότε είς τόν Ποσεχδώνα καί τούτο είς τιμωρίαν 
διότι προηγουμένως είχεν άσεόήσεχ είς τόν’Απόλ
λωνα- Τούτο δέ ίδών ο Αινείας άπεφάσχσε νά έγ- 

' καταλείψμ τήν Τροίαν καί νά άποσνρθη είς τήν 
·' Τδην. Ό Σοφοκλής αναφέρει, ότι είχε ννμφενθή 

παρά τήν θέλησιν τού θεού’ αύτό δέ τούτο διηγεί
ται καί ό Βιργίλιος, μικρόν τής ελληνικής διηγή- 
<ίεως διϊστάμενος· Τόν παριστμ δέ ώς έξαναστάντα 

κατά τοΰ ’ίππον τοΰ άφχερωθέντος τή Άθηνά καί 
έμπήγοντα τό άκόντχόν τοχ/ εις τήν πλενράν αΰ- 
τοΰ· ένώ δέ εΰθΰς ριετά ταΰτα θύει ταύρον είς τόν 
Ποσεχδώνα έπί τής ακτής τής Τροίας, δύο τερα
τώδεις δφεχς προσπλέονσιν .έκ Τενέδου, τόν περχε- 
λίσσονσι καί τόν πνχγουσχν όμον ριετά τών νίών τον 
και άνέρπονσχν έπειτα είς τήν άκρόπολιν καί κρύ
πτονται ΰπό τό δγαλρια τής ’Αθήνας. Τούτο έπεισε 
τούς Τρώας περί τής άληθείας τής διηγήσεως τον

Σίνωνος, τής άφορώσης τόν προορισμόν^τον Δου- 
ρείου ίππον, δν άπεφάσισαν νά. είσαγάγωσιν εις 
τήν πόλιν των πρός όλεθρον αύτής-

Τό περίφημο^ τούτο άγαλμα, παριστών τόν θά
νατον τού Λαοκόοντος, είναι αριστούργημα!γλυ
πτικής, έργόν δέ τών Ροδείων γλυπτών Άγησάν- 
δρον, Πολυδώρου καί-Αθηνοδώρου, άνευρέθη δέ 
έν Ρώμμ τώ Ιοοό καί διατηρείται έν τώ Βατχκανώ 
μονσείω, πλήρες πάθους καί δραματικής έκφρά- 
σεως. Μικρά μόνον μέρη, ό δεξιός βραχέων τον 
Λαοκόοντος καί ό τον νέου υίου, ή δεξιά χειρ του 

έτέρον καί τίνα μικρά μέρη τών οφεών είσι -νέα 
λίαν έπιδεξίως συμπληρωθέντα.

Φ. Π.
, ■ ___ ■' \

Α Ι ΘΗΒ Α I
Ζ

Μία τώ,ν άρχαιοτάτών καί μεγίστων πόλεων τής 
Αίγύπτον, κατά Διόδωρον ή άρχαχοτάτη πόλις τοΰ 
κόσμου, ή πρωτεύουσα καί έμπορικωτάτη πόλις 
τής άνω Αίγύπτον καί ήτις μετά ταΰτα έκλήθη 
Διόσπολις. Ό Όμηρος, έπαινών αύτής τήν 
δύναμιν, τήν άποκαλεϊ έκατόμπνλον. Ή περιφέρεια

Ο ΒΙΣΩΝ
(Bison Americanus.).

Τ δ ζώον τούτο 
ανήκει είς τήν 
φυλήν τών ταυ
ροειδών προβά
των καί χαρα
κτηρίζεται έκ τών 
κοίλων καί γυ
μνών αύτοΰ κε
ράτων,άτινα ύπο· 
στηρίζουσι προ · 
εκτάσεις τών με
τωπικών όστών.

Ή κερατώδης 
ύλη ή .συνιστώσα, 
•αύτά, είναι άνά- 
λογος πρός τήν 
τών όνύχων, καί 
αύξάνει ώς οί 
όνυχες διά στρωμάτων συγκεντρικών. Έχει δέ τό 
μαλλίον πυκνόν.' όμοιάζει πολύ πρός πρόόατον, 
χαρακτηρίζει δέ κυρίως αύτόντό έξόγκωμα τοΰ ρα- 
χικού όστού, περί δ συνήθως φύεται μακρά ούλο 
θριξ κόμη.

Ε ΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞ.Ε ΙΔΙΟΥ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχεια· toe προηγ ψύλλον.)

Πονηρούπολις έπλήθη ή Φιλιππούπολις μετά τήν επιστροφήν 
τοΰ Φιλίππου έκ του τρίτου Ιερού πολέμου κατά τής 'Ελλάδος, 
ότε είχε μέταβή πρός τιμωρίαν τών Φωχέων, οιτινες ήρνή- 
•θησαν να πληρώσωσι τήν έπιβληβεΐσαν αΰτοϊς χρηματικήν ποι
νήν ύπό τών Άμφικτυόνων, διότι είχον γεωργήσει τόν Ιερόν 
ναόν του Απόλλωνος. Πονηροί δε έχλήθησαν οι κατοιχισθέν- 
τες τότε ενταύθα Φωκεϊς, διότι καί διπλωμάται ήσαν καί πό
νους και κόπους «προξένησαν διά της επιμονής των είς τούς 
Έλληνας.

Ή λαμπρά αδτη πόλις Φιλίππου τοΰ Άμύντου ίπαβε τά 
πάνδεινα ΰπό τοΰ’Ιωάννου, άρχηγοδ τών Βουλγάρων τφ 205 
χαταπορθήσαντος, κατεδαφίσαντος και λεηλατήσαντος αυτήν. 
μέχρις επιφάνειας τής γης, ?να, ώς έλεγε’ « Ρωμ«οκτόνος > 
ίπωνομασθή, άλλα τφ 967 ΰπετάγη έκ νέου ή χώρα αυτή έπί 
Βασιλείου υίου τοΰ Ρωμανού.

Άλλ’ή Φιλιππούπολις έπαβε χαι μετά ταΰτα κατά και
ρούς τά πάνδεινα ύπό ληστών καί βαρβάρων, άτινα χαταδει- 
κνύουσι τήν άρχαίαν αυτής ’Ελληνικήν καταγωγήν και ιστορι
κήν εύκλειαν’ έκ δέ τώλ υπαρχόντων μέχρι, τών ήμερων ημών ;

αντής, ήτο ι^ο σταδίων· περιελάμόανε δέ- διάφορα 
αριστουργήματα ώς τό Μεμνόνιον μετά τών πρό αύ- 
τον ΐσταμένων κολοσσών τού Μέμνονος,- τόν λαμ
πρόν ναόν .τού Άμμωνος, μεγαλοπρεπείς τάφους 
βασιλέων καί διάφορα άλλα, έξ ών σήμερον τάπλεϊ- 
στα κεΐνται απέραντα έρείπια κατεδαφισθέντα καί 
λεηλατηθέντα ύπό τού ■ βασιλέως Καμάύσου, καθ' 
δν χρόνον είχε μετατεθή ή έδρα τών βασιλέων έν 
Μέμφιδι- Τά μεγαλοπρεπή μνημεία ταΰτα σώζον
ται σήμερον είς τέσσαρας άπ’ άλλήλων άφεστώ- 
σας θέσεις, τό Λουξόρ, τό Καρνάκ,τό Πουρνού κα- 
τό Μεδινέτ ί-όού, ώς καί είς διάφορα περικείμενα 
χωρία. ' I». . .

μνημείων καί νομι
σμάτων άποδεικνύεταε 
ότι είσίν λείψανα τής 
ενδόξου πόλεως Φ<- 

. λίππου τοΰ Άμύντου. 
Είσέτι διατηρούν

ται λείψανά τινα έχ 
τοΰ περιβόλου τοΰ 
τείχους τών τριών λό
φων καί τών πυλών 
αύτοΰ’ που δέ «βρί
σκονται πλίνθοι εύμε- 
γέθεις μέ άσβεστον 
πρΰ δέ μάρμαρα μέ 
ανάγλυφα ποικίλων 
μορφών’ είς.τινας δέ 
χριστιανικός οικίας' 
εΰρίσχονται αγάλμα
τα περάμεια, ώς και 
μαρμάρινα παριστών-

τα τόν Ήρακλέα μετά λέοντος παλαίοντα’ είς διαφόρους δέ 
ναούς ΰπάρχουσι καί διάφοροι ενεπίγραφοι πλάκες.

Κατά δέ τό δυτικόν μέρος τής πόλεως υπάρχει μέγα πεδίον 
μέ χώρον εΰρύν, δένδρχ πολλά, οπού ώς λέγεται, έξετελοΰντο 
οί αγώνες καί τό ιπποδρόμων κα> ώς ιστορεί Άννα ή Κομνη- 
νή. Ήδη τό μέρος τοΰτο παρεμορφώθη, διότι καλλιεργείται, 
εκτός μερών τινων, ύπό τό χώμα*  τών οποίων ύπάρχουσιν εύμε- 
γέβέις πλάκες και έρείπια οικοδομών. Παρά τινι δέ λόφφ τής 
πόλεως έπί τής ώραιοτέρας θέσεως ήσαν τ’ άνάκτορά και ό: 
θρόνος, έκ λίθου, Φιλίππου τοΰ Άμύντου’ άλλα εκτός τούτων 
καί πολλών άλλων εΰρέθησαν νομίσματα καί τάφοι τής έπο- 
χής εκείνης καί σκεύη ποικίλα άργυροί και ΐξ ορειχάλπου.

Άλλ’ άς έλθωμεν ήδη χαί έπί τής σημερινής Φιλιππουπό- 
λεως,· ήν ήδη κατοικΟΰσι χριστιανοί, "Ελληνες χαί Δυτιχοί, 
Βούλγαροι, Τοδρχοι χαί όλίγρι Μανιχαϊοι, ώς καί Αρμένιοι 
καί 'Εβραίοι.

Έπ*  τώντριών λόφων χαί εντός τοΰπεριβόλου σχεδόν πάντες 
οί κάτοικοι γραιχοί είσί, εκτός ολίγων βουλγαριχών οικογενειών 
μεταναστευσασών εις τήν πόλιν ταύτην πρό δεκάδων τινων ετών. 
Ήδη όμως ό βουλγαρικός πληθυσμός αυξάνει. Οί δέ πλεΤστοι 
τών 'Ελλήνων είσίν οί μέν ιθαγενείς, οίδέ έκ τής αρχαίας ελ
ληνικής μεγίστηςχωμοπόλεως Στινημάχου καί τών έλληνικών 
κωμών Βοδηνών καί Κουκλαίνης ’ εΐσί δε καί ουκ ολίγοι Ή- 
πειρώται. Τά πέριξ χωρία, τά μέν οίκοΰνται ΰπό μόνων Τούρ
κων, τά δέ ΰπό μόνων Χριστιανών, πολλά δε καί ΰπό τών Βύο-- 
τούτων γενών, αναμεμιγμένων.

Σχολάς άξίας τοΰ γένους έχει άξιολόγόυς ή Φιλιππούπολις 
μολονότι εΰρισκομένας ολίγον' είς παρακμήν άπό τίνος, ένέχα 
απροόπτου μεσολαδησάσης ανωμαλίας. Ό ομογενής, π. Γ. 
Ζαρίφης έκ Κωνσταντινουπόλεως έχει προικίσει αΰτάς διά πο- 
σοϋ τίνος, 2,000 λιρών, έκ τών τόπων τών όποιων νά συντη- 
ρώνται αί σχολαί, πλήν έσχάτως διατεθέντος τοΰ ποσοΰ τούτου
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πρός αγοράν προσοδοφόρωνχτημάτων έν'Ελλάδι, ή Κυβέρνησίς 
μας έ'νεχα των έχτάχτων περιστασεών υστέρησε την κοι
νότητα τοδ σχφτιχΟΰ επιδόματος, έχ της έλλείψεως τοδ όποιου 
έπήλθον οικονομικοί βυσχέρειαι πρός συνιήρησιν τών σχολών. 
Ούχ ήττον ή φιλόπρατρία τών δμσγενών μας εόρε τόν τρόπον, 
όπως παραχάμψη χαι τόν προσωρινόν τούτον σκόπελον, Τό γυ- 
μνάσιον της Φιλιππουπόλεώς συνετέλεσε χαι συντελεί πολύ είς 
την συντήρησιν χαί άναπτέρωοιν τοΰ Έλληνιχοθ φρονήματος 
ένταϋθα. Έν τούτοις αν παρά την αμετάτρεπτον θέλησιν χαι επι
μονήν ένίων εις άγαν φιλοπατρίϊων χαίτης ενθουσιώδους πάν
τοτε νεολαίας καίαρρεόσητό έλληνιχόν γόητρον πρό τοδ αύξά- 
νοντος όλονέν βουλγαρικού ρεύματος χαι τής άχατανοήτου α
διαφορίας χαί άπαθείας ένίων προυχόντων χαι ΐσχυρώνόμογενών 
μας, μετ’ ολίγα ετη ό πληθυσμός τής Φιλίππουπόλεως χατα- 
στήσηται εντελώς ξενόορων χαι δή ανθελληνικός.

Έγνώρισα ένταϋθα έν τφ έστιατορίιρ τοΰ Εενοϊοχείου «τό 
Κέντρον» τούς χαθηγητάς χχ. Στεφανίδην, Ίωαννίδην, Χα- 
σιώτην, φίλον μου χαί αδελφόν τοδ έχδότου τής Γεωργίας χαί 
τόν χ.Βουρνάκην μεθ'ών μάλιστα συνέτρωγον χαθ’ έχάστην έν- 
ταϋθα χαί μοί έλβγον τά τών σχολών. Ό χ. Άλ. Βουρνάχης 
έξ Ήπειροι» καταγόμενος, itvat καθηγητής τών Θρησκευτικών 
χαί μαθηματικών πρό τριετίας διατελών ένταϋθα αξιόλογος χαί 
εύγενέστατος νέος, όστις μοί εξέφραζε ζωηρώς, άφ’ενός μέν 
τήν λύπην του διά τάς έπερχομενάς έχάστοτε ανωμαλίας είς 
τήν άπρόσχοπτον πρόοδον τής νέας γενεάς, άφ'ετέρου δέ τήν 
χαράν του διά τήν νοημοσύνην χαί έπικράτησιν του έλληνιχοΰ 
στοιχείου *αθ ’άπασαν την Ανατολήν.

Γυγνασιάρχης ένταϋθα ητον δ χ. Γρ. Βερναρδάχης άδελ- 
φός τοδ ήμετέρου γνωστού χαι φίλου έχ Μιτυλήνης ποιητοΰ,όστις 
όμως εφέτος ένεχατεστάβη, ένεκα διαφωνίας πρός τά μέλη τής 
χοινότητος .

Τόν χ. Δ. Άντωνιάδην έχ Στινημάχου έλχοντα τό γένος 
χαί νυν έπαξίως προεδρεύοντχ τής έφοροδημογεροντίας, άνδρα 
άξιόλογον, φιλότιμου χαί φιλογενέστατον; ιατρόν ίχανώτατον,χαί 
αισθημάτων άγαθωτάτων χαί είλιχρινών, ώς έμαθον, δυστυχώς 
3έν ήδυνήθην νά ϊδω, ένεκα τής ολιγοημέρου διαμονής μου 
έχεϊσε χαί διότι μεταόάς δίς είς τόν οίκον του δέν εύρον έχει, 

Τήν έπιοΰσαν μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ χ. Δ. Δούλα 
ιατροί χαί συνδρομητοΰ τής «Φύσέως», δν εύρον έν τοΐς γρα- 
φείοις αΰτοΰ. Είναι άνήρ μέσης ηλικίας, άλλά μάλλον νέος,

- σπουδάσας έν Γερμανία, μέλος τής εφορίας τής κοινότητος, 
άνήρ σοβαρού καί εύθυτάτου χαρακτήρος καί τυγχάνων ειδικής 
ΰπολήψεως καί παρά τοϊς "Ελλησι καί παρά τοϊς Βουλγάροις.

— Πώς πηγαίνουν , τά χοινωτικά σας- Κύριε Δούλα, ήρώ
τησα αύτόν, είσθε ευχαριστημένος;'

— ’Αρκετά καλά, μοί άπήντησεν, άλλά εφέτος είς τά οίκο' 
νομικά προσκόπτομεν, διότι ή Κυβέρνησες δέν μας έδωσε*  ακό
μη τους τόκους τής δωρεάς τοΰ χ- Ζαρίφη καί δέν έχομεν νά 
πληρώσωμεν τούς χαθηγητάς καί διδασκάλους.

— Δέν πιστεύω νά ήναι σοβαρός λόγος τής διακοπής τώ» 
μαθημάτων κατά τό σχολικόν έτος, άφοΰ ούτως ή άλλως θά 
λαβητε τά χρήματα.

— Δέν πιστεύω καί έγώ, θά οικονομηθή τό πράγμα, αλλ' 
όπωςδήποτε έμπ®διζόμεθα είς τόν διορισμόν τών καθηγητών καί 
τόν διακανονισμό*  τών εξόδων. Νομίζω όμως, ότι ή Κυβέρνησίς' 
ώφειλε νάστείλη.. ..

— Ναί, άλλά αί περιστάσεις, Κύριε Δούλα ;
— Δι . αυτό σιωπώμεν.

Τά μέλη τής κοινότητος συντρέχουν τόν σκοπόν ;
— Όσον δύνανται, άλλά τί να σάς κάμουν, καί εδώ ci 

περιστάσεις είναι δειναί καί πολλαί αί άνάγκαι.
— Ύγιείαν έχετε έδώ ιατρέ, ήρώτησα είτα.
— ’Αρκετά καλήν, μοί άπήντησεν. 
—- Επιδημικοί νόσοι δέν ακούονται ;
— Ά, σπανίως τοιαΰται.

- — Είτα μετέβην προς έπίσκεψιν του κ. Α. Κοίντζόγλου
ενός έκ τών προεξεχόντων του τόπου, όστις εισήρχετσ είς τήν 
οικίαν του ταύτοχρόνως μετ' έμοΰ καί μετά φιλοφροσύνης με 
ΰπεδέχθη, έρωτήσας με άν προτιμώ νά είσέλθω είς τό γραφεϊον 
του ή νά χαθήσωμεν ύπό τήν σκιάν τοΰ πυκνοφύλλου έν τή 
εκτεταμένη αυλή τοΰ ανδήρου του.

Καλείτερον φις τον κήπον, άπήντησα.
—τ Καί μέ ποιον «χωστήν τιμήν νά όμιλώ μοί λέγει ό κ. 

Α. Κοϊντζόγλους, διότι έχει καί αδελφόνΊωάννην. Είναι δέ μέ

σης ήλιχίας άνήρ, κτηματίας, έύτραφής καί σωματώδης, πε
παιδευμένος καί ηθών αυστηρών, διατηρών έν έαυτφ ετι χαί έν τφ 
οικφ του τής παρωχημένης έποχής τήν απλότητα καί σοβαρό
τητα τοΰί ζην μετά τοΰ μειλιχίου ύφους, μεθ’ οΰ διεκρίνοντο 
οί προδχοντες καί επιβλητικοί καί διακεκριμμένοι.άνδρες, οίτι
νες έζων βίον ιδιωτικόν καί ιδιόρρυθμον έν τοϊς έξοχιχοϊς αύτών 
κτήμασι καί ουδόλως άναμυγνυόμενοι είς τά κοινά, ή οσάκις 
εκαλούντο διά νά έκφέρωσι τήν γνώμην των, μηδέποτε δέ έχ 
μετριοφροσύνης επικρίνοντας οΰδένα.

Άφοΰ έδήλωσα αΰτφ τήν ’ιδιότητά μου, ήρώτησα τήν γνώμην 
του περί τών τής Ελλάδος. Μολονότι δέ άπέφευγε’

—Γνωρίζω,μοί είπε,λαμβάνω τήν Φύσιν,άλλά τί νά σάς είπω 
φίλε μου, προσέθηκεν ένδοιάζων, όλη αύτή ή κατάστασις οφεί
λεται είς τά κόμματα. Ή συναλλαγή έφερε τήν διαφθοράν καί 
ή διαφθορά τήν καταστροφήν. Ήμεις άπ ’ έδώ έβλέπομεν χαθαρώς 
τήν σκολιάν οδόν, είς ην έφέρετο μοιραίως τό κράτος. Όλα τά 
άντελήφθημεν καλώς, άλλά τί νά σάς κάμωμεν. Όταν βλέπομεν 
νά καταλαμβάνουν τάς ύπουργικάς θέσεις άνδρες άδαεϊς καί 
άκατάλληλοι,οίτινες έν τοσούτω άν έδιορίζοντο τουλάχιστον πρά
κτορες «ίς τό έξωτερικόν Θά ώφέλουν τόν τόπον, τί καλόν πε
ριμένετε άπό τοιαΰτην Κυβέρνησιν ; Ήμεις κατά καιρούς βλέ- 
πομεν έδώ άντιπροσώπους έντελώς ακαταλλήλους δ’ά τοιοΰτον 
σκοπόν.

— Πώς σας φαίνεται ό κ.’ Πμγανέλλης ;
— Λαμπρότατος καί ήσυχος άνθρωπος, δέν θέλω όμως νά 

είπω δι’ αυτόν.
—Ένοώ, δμιλεϊτε γενικώς. Άλλά, Κύριε Κοϊντζόγλου, δέν 

νομίζετε ότι.ο,τι έγένετο έγένετο έσκεμμένως χαί οτι αί υποχω
ρήσεις, ή μή δράσις τοΰ στόλου χαί τόσαι ακατάληπτοι ένέργειαι.

— Αζ τί; πρός τί έγένοντο ;
— Μήπως προΰπήρχε κάποια συνεννόησις, συμφωνία διά' το 

μέλλον καλόν του τόπου.
Δέν γνωρίζω, φίλε μου, αΰτα όπου βλέπω και άναγινώ- 

9κω λαμβάνω ύπ’δψιν μου καί κρίνω, ότι όλη ή παρελθοΰσα 
πολιτεία ήτο βλαβερά καί 0tt άν θέλουν οί εΰθύνοντες τά κοινά 
νά βελτιώσουν τήν άθλίαν αυτήν κατάστασιν, οφείλουν νά τρα- 
πΟΰν πλέον τήν άντίθετον δδόν.

— Βεβαίως, έχετε δίκαιον, είπον καί· άποχαιρετήσας αύτόν 
μετέβην παρά τφ κ .’Αχ. Μαυρίδη, ϊικηγόρφ, όστις έχει τό 
γραφεϊον του, έν τφ Κουρσούν-Χάνι, είδος σημερινής χρηματι- 
στικής άγοράς καί κέντρο*  τών σπουδαιοτέρων γραφείων τής

πόλεως.Ή θέβις αυτή είναι περίεργος καί ΰπό έποψιν ιστορι
κήν και ύπό εποψιν αρχιτεκτονικήν. Πε'ριξ εύρείας τετραγώνου 
λιθοστρώτου πλατείας υπάρχει διόροφος πολύστυλος παλαιο- 
τάτηάλλά στςρεωτάτη σειρά εΰρυχώρων δωματίων, έν οξς έχου- 
σιν έγκαταστήσει τάς κερδφας έρμαΐκάς τωνέστίας οί φιλοχρή
ματοι καί πολυτάλαντοι τραπεζΐται καί αργυραμοιβοί αστοί. 
Έν δέ τδ μέσφ τής αγοράς ταύτης .ή Χανιού υπήρχε μεγίστη 
τις σορός, ήτοι λάρναξ έκ λίθου ή μνήμα,έν φ οΐ παλαιοί έσυνεί- 
θιζον καί κατέθετον τον νεκρόν τοΰ αποθανόντος και μετά ταΰτα 
επέθετε*  έτερον σχεδόν, όμοιο*  επίθεμα κτλ. Τοιοΰτοι σοροί 
ύπάρχουσι καί ες άλλα μέρη τής πόλεως- Ταύτην δ< τήν σο·

ρον πρό τίνος χρόνου έθεσαν ΰποχάτω μίας έκεϊ κείμενης βρΰ- 
σεως, έξω τοΰ Χανίου, χρησιμευούσης ώς υδροχόου. Είς τά 
πλάγια δέ ταύτης είβίν έπιγεγραμμέναι έλληνικαί επιτάφιοι 
έπιγραφαί. Τόν κ. Μαυρίδην εύρον έν τοϊς γραφείοις αΰ- 
τοϋ εργαζόμενον, έν τή δεξιά γωνίφι, είς τό βάθος τοΰ ανω 
διαμερίσματος. Ό κ. Μαυρίδης είναι είς τών διασημοτέρων 
δικηγόρων της Φιλιππουπόλεως, επιστήμων άριστος- μέσης- 
ήλικίας, φυσιογνωμίας σοβαράς, αλλ’ άγαθοτάτης, άκριβής είς 
τό καθήκον καί φειδωλός είς τήν άπώλειαν τοΰ χρόνου και δή . 
τοΰ χρήματος. Ότε δέ τω ειπο», ότι ήρχόμην, κατά σΰστασιν 
φίλου, όπως τόν γνωρίσω καί τώ συστήσω τό περιοδικόν μου'

— "Αν τό άξίζη, μοί άπαντα καί είναι χρήσιμον καί έπ- 
πληροΐ τόν προορισμόν του, ευχαρίστως θά έγγραφώ, άλλως 
θ’ άρνηθώ.

— Εύχαρίστως, με τήν συμφωνίαν αυτήν, τφ λέγω, καί έπι- ί 
δείξας αύτφ φύλλα τινά, άτινα έπιθεωρήσας :

—Νά μέ έγγράψητε, μοί λέγει, είναι καλόν, μοί αρέσει. | 
Είτα δε ένθυμηθείς τι’
— Άλλά τό δνομα Πρίντεζης. μοί λέγει, μοί είναι πολύ 

γνωστόν καί φιλικόν, έχετε αδελφούς είς τάς ’Αθήνας.
—Βεβαίως καί έξχδελφους, ά*  διεμείνατε εις’Αθήνας, θά έ- 

γνωρίσατε τινά.
—“Εμεινα πολλάκις, έκεϊ έσποόδασα καί ένίοτε έρχομαι ή

δη. Αί Άθήναι πολύ μοί αρέσουν.
— "Εχετε δίκαιον, διότι έγειναν ώραίά πόλις, έχει καλλο

νές φυσικός, ας δεν έχετε έδώείς Βουλγαρίαν.
Καί άφοΰ είπομεν Ιτι αρκετά, άπεχαιρέτησα τόν κ. Μαυρί- 

δήν καί μετέβην παρά τφ κ. Γρ. Παπαβασιλείφ, γραμματεϊ 
έν τφ καταστήματι τών αδελφών Χατζοπούλου. Οί αδελφοί 
Χατζόπουλοι, ώς γνωστόν, έχουσιν εμπορικά-καταστήματα είς 
άπάσας τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής Βουλγαρίας, Ρουχτσοΰ- 
κιον, Φιλιππούπολιν, Σόφιαν, Πύργον κτλ, καί γαίρουσι τής 
καλειτέρας έκτιμήσεως και ΰπολήψεως.

(’Επεται συνέχεια)

ΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΖΖοέλάχιρ έλατου άφο^μήν ssc Mvovjieros
νά έξΐτάδά παμάίυξα καί άχατάληητα άντιχιίρενα χαί 
oi>5lnoze ^μ«ινα μζζανοημενο$. Πάντοτε di ώφέ-
λειάν τινα ή γνώΰει'ξ^ όιόζι ή φιίομά&εια δεν εχει δ^ια.

«ΑΙτεΙτε καϊ βρβυνάτί» λεγει ή &yia Γ(>α<ρη και tnelif- 
&ην, δτε ίχει δίκαιον όοάκις δε ταξειδενιο η βαδίζω, 
πα(>ατη(}& χύκλωδι έμον καί άταταπαύαταζ βλέπω τε 1 
νέων μαν&άνω άγνωβτδν μοι τί.

Έαχάτωξ διερχόμενος προ τον περιβόλου τή? Βουλή? 
έν τρ όδώ, '^ιιθίμου Γαζή, παρετήρηβα περίεργον, πα 
ράδοξον καί πρωτοφανή Επιγραφήν, Αχούσαν οΰτω «Φί- 
Λόσττω^ζος Σύνδεσμος "Αθηνών ». Ήπόρησα iJl- 
γον έπί πρωτοτυπίρ. ιδίως κατά τήν δύστηνον ταύτην 
έπδχήν, ής ή οχέαις άμφοτερων μοί πμουζε'νηαεν κάποιαν 
έντύπωοΐΥ καί μετά μικράν αμφίβολον ταλάντευαιν, άπε- 
φάβιβα νά είοελδ-ω, ίνα ίδιο καί μά&ω τι. Ένόηοα, 8τε 
κάποιο; δύλλογο; άρτιαύβτατο; &ά ένεφώλευεν έκεϊ καί 
μολονότι ειχον τήν πεποί&ηοιν, ότι τά πάντα έν 'Ελλάδι 
ίχ&νν καλήν άρχήν καί κακόν τ έ λ ο $, μόνον 
ή έπίκαιρο; φιλάνθρωπο» έπιδεικτική έκδήλωσί; των μϊ 
παρεκίνησεν νά είαέλδω, Συνομιλίαί τινε; έαωδεν ίλ· 
θοΰίαε τό πρώτον μ' ενί&άρρυναν, δτ< ό κόπο; μου div 
θ’ άπέβαινεν έπι ματαίω-

Καί προέβην, μετ’ ολίγον εύρε&εί; έν αίβούδή, όπου 
πέριξ τραπέζη; παρεκά^ηντο δ/οδεκά; νέων άρίδτω; με- 
μορφωμένων μετά δέρμή? εργαζομένων. rHeav ένδεκα 
μέλη τοΰ άρτιβυβτάτου ονλλόγου, ήτοι αύτό τό Συμβού
λιου, &τινα καί οτραφέντα μετ' άπορΐα; πρό; με, με παρε- 
τήρουν μετ' έκστάδεω;.

— Επιτρέπειε εί; περίεργον δημοοιογράφον, τοί; 
είπον, νάέρωτήσω τίΣύνδεσμος είναι ούτο; και τί δκοπεί;

— Εύχαρίΰτω;, μοί άπήντηοεν εύγεν&ξ εϊ; Κύριο;, 
έγειρόμένο;, ζητήδα; έν ταύτ^> τό όνομά μου.

— Πρίντεξης, προσέδηκα.
— Μάλιδτα, εύχαρίδτω;, Κύριε Πρίντεζη, μοί άπήυ- 

τηδαν δύο τρεΐ; καί μοί προαήνεγκον κά&ιδμα παρ ’αύτοΐς.
Αί, καί τί Ιμαθου νομίξετσ, παρά τή; όμηγύρεω; 

έκείνης, ήτις φαινομενικ&ξ μίν φαίνεται μικρά, άλλα 
πραγματικ&ς μεγάλη ;

’Απίστευτου πραγμα ! και δέν μετενόηαα, ότι έχαβα 
τόν.καιρόν μου.

Πρό ολίγων μην&ν 6 — 7 νέοιτ&υ καλλίτερων οικογε
νειών βννέλαβον τήγ Ιδίαν νά ίδρύβωβι τόν λαμπρόν τού
τον Σύλλογον καί & μ’ έπος S μ’ έρ γο ν. Λ'αταθεβαν- 
τες δ' άμέβω; τόν οβολόν των ίβχημάτιβαν τόν πυρήνα 
και μετά παρίλενδιν δλιγίβτου χρόνου άριδμοϋσιν ήδη 
400 μέλη τακτικά, καταβάλλουτα μηνιαίας 50 λεπτά 
εκαβτον.

Κύριος βκοπό; τοΰ Σωματείου είναι νά περι&άλπη και 
βνντρέχ,η τάς μ&λλαν άπ<5ρον$· οέκοχενείας· "Τό βυμβού- 
λιον έν τακτική βυνεδριάοει. έγκρίνει τήν περίδα-ίψιν 
των μάλλον άξια; έλέου; οικογενειών και κατά τού; πό
ρου; αύτοΰ εί; άλλας μϊυ χορηγεί καθημερινήν τροφήν 
μέχρι τεββάρων άτόμαν,εί; άλλας δε παρέχει τό ένοίκιον 
τή; μικρά; κατοικία; των, είς τού; άβδενεΐ; τόν Ιατρόν 
και τά φάρμακα καί έν ανάγκη ένδύματα καί ε’ν ένι Λόγω 
πάντα τά βοη&ήματα τή; πρώτη; άνάγκης, άναλόγω; 
τ&ν δωρεών καί είοπράξεων έκάδτου μηνό;.

Ένεθονβιάσ^ην xal ουνεχάρην τούξ εύγένεϊ; τούτου; __ 
νέου; έπι τή πρωτοτΰπρ πρωτοβουλία των.

— ’Αλλά φοβούμαι, μήπως ό ίερδς ούτο; και θερμός 
ήδη ζήλος σα; ψυχρανθή βαύμήδ'ον διά τή; άπογοητεύ- 
ΰεως, τοί; είπαν καί έγκαταλείφητε τό φιλάνθρωπον αύτό 
έργου σα; είς τδ μέβον.

— Πωποτε, μι^ φωνΐρ μοί άπ·^υτηβαν πάντες, διότι ήδη 
ίξηβφαλίβαμεν διά τών 400 αύτών μελών τήν ΰπαρξιν 
καί βυντήρηβίν του. Τώρα di, έναπόκειται εί; τούς φι· 
λανθρώπονζ καί πλουοίους νά βυντρί^ωβι τον σκοπόν 
του. Ήμεΐ; έπράξαμεν τό καθήκον μας. 'Επιπλέον δε 
άνελάβομεν και τήν διδασκαλίαν δωρεάν τών ανηλίκων 
έκθετων τοΰ Βρεφοκομείου δαπ&ναι; τοΰ Σωματείου μας.

— "έίβτε, προβωπικώ; διδάσκετε έπίβη; καί βει; ;
ήράιτηβα μετ’ άπορία;. ’

— Βεβαιότατα. .....
Καί ύστερον άπό όλα ταΰτα,είπατε, 3τι είς τήν βφριγώ- 

βαν νεολαίαν μας div εδράζει άγυότη^ και φιλευσπλαχνία.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό χλίμΛ.
Τό κλψ-α. διακρίνέτοή εις θερμόν, ψυχρόν, υγρόν, συγκε- 

ρκσμένον ή ευκρατον, κλπ. Τά τοιαΰτα διάφορα κλίματα 
έπηρεάζουσι Ιπί τών ζώων καί φυτών καί ιδίως επί τής 
ύγιείας τών ανθρώπων, τής πνευματικής καί ηθικής.

Ό θειος. ’Ιπποκράτης συγκετρώνει πάντα τά κλίματα - 
είς τό περί αέρων, τόπων καί ΰδάτων αθάνατον σύγγραμμα 
αύτοΰ.

Έπί ένος καί τοΰ αύτοΰ τόπου δύνανται νά ώσι διάφορα 
τοπικά κλίματα, ώς καί έπί υψηλού όρους ύπάρχουσι διά
φορα κλίματα. Πρός τήν κορυφήν τό κλίμα εινε ψυχρόν καί 
επιφέρει έπί τοΰ ανθρώπου διάφορα . αποτελέσματα, ΰμοιά- 
ζοντα πρός τά ψυχρά βορειότερα κλίματα, εκτός έξαιρέσεών 
τινων, προερχόμενων έκ"τή; θέσεως προς μεσημβρίαν, δύσιν 
κλπ. και έκτης διαφόρου πάσεως τής·ατμόσφαιρας έπι τον 
άνθρώπου^κλπ»'



SO ' , , Η ΦΎΣΙΣ

Τό ψυχρότερον κλίμα υπάρχει είς τόν βόρειόν πόλον, ένθα 
τό βιρμόμετρον καταβαίνει μέχρι τοΰ — 60® ύπό τό μηδε 
νικόν.

Οί πρός μεσημβρίαν ορίων κείμενοι τόποι «ίσΐ ξηρώτέροι 
τοϋ κλίματος τών πρός άρκτον κείμενων, οί δέ παρά λίμνας 
και οί έλώδεις παρεχουσιν υγρασίαν καί θερμότητα καί εΐ- 
σίν έπίνοσοι.

Ooot τόποι κεϊνται πρός τά νέτοι» όρους, οί έκ τούτου 
πνέοντες άνεμοι είσι θερμοί καί νοσηροί · Όσοι τόποι κεϊνται 
πρός βορράν,οί έκ τούτων ανερκεο διαταράττουσι την ύγιείάν 
καί νόσους ποιοϋσιν. Όσοι δέ τόποι κεϊνται έπί κοιλάδος πρός 
βορράν όρους, ούτοί εΐσιν θερμοί και νοσηροί.

Φοϊβοφ.

' τ?]...

Άπ' δταν a Ιννοιωσα 'στην καρδιά μου 
Καί σύ μοϋ, είπες πώς μ" αγαπάς 
Ευθύς έπέταζ' απ' τη χαρά μου 
ΙΙιστεύσας δτι μ' άπατης.

“Ηρχισαν τότε τά όνειρά μου
Κ’ίΐεγ' άν ηοο 'δική μου σύ 
Μ' ίσε νά ζοϋσα, ω ! τί Χαρά μου 
θε νά περνούσα ζωή χρυσή,

θά μεριμνοϋσα εγώ γιά ’σένα 
Ν' άποΛαμίάνγς, δ,τι ζήτας.
Κι’ έγ' από 'σένα μονάχα ενα 
θά απαιτούσα . . . Νά μ' άγαπας !

Mitafa$0MO.-JCo καΛοκαΐρί -·
Καί τό χειμώνα με συντροφιά, 
θέ νά περνούσε, &ν σ' είχα ταίρι,
Ό.Ι’ ή ζωή μας μια εύμορφιά.

θά σ’οΰχα σπήτι περιβολάκι
Γεμάτο άνθη μέ μυρωδιά
Να τά κλαδεύ'ρς με τό χεράκι
Καί νά τά βάζης μέσ' την ποδιά.

Και άν ποτέ σου μελαγχολούσες
Ευθύς θά σ' ίπερνα αγκαλιά
Καί τότ’ αμέσως θε νά γελούσες . ! 
Άπ' τά παιχνίδια και τά φιλιά. ΐ

Άρα γε δμως τά όνειρά μου
Μην εινε μάταια καί θά πας

■Μ' άλλον νά ζήσης καί την καρδιά μου '■ 
Τήν ίγελούσες πώς μ’ αγαπάς ;

OSQN Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟε

ΦΟΡΕΪΣ_ΚΙΝΕΖΟΣ

Ό Κινέζος λέγεται Σίν, Σινός, φοέοκέφαλος, τριγω- 
νοπρόσωπος, κιτρινόχρους, πλατύρρινος, όρθιόφρυς,’πα- 
χύχειλος καί είναι ειρηνικός, δόλιος «αΐ δύσπιστος.

Τόν λευκόν εύρωπαϊον μισεί, φοόεϊται καί αποφεύγει, 
δι ’δπερ δυσχεραινεται. ανέκαθεν η φιλική συμόίωσίς των.

Φορεύς τις Σινός ημέράν τινα μετέφερε κρόμμυα πρός 
πώλησιν, . έί ών εύρωπαΐος τις ζητεί νά άγοράση.

— Δέν τά πωλώ, τώ λέγει, τά εχω διά τό σπήτι μου.
— ΣοΙ τά πληρόνω τό διπλάσιον. 

—. Δέν τά πωλω, ,σοί εΐπον.

• — Θά σε φονεύσω καί θά σοί τά άφαιρέσω τότε όλα. 
Καί ό Σινός αρχίζει ταχέως νά φεύγη. παρατηρών έν 

ταυτώ,τάς κινήσεις τοϋ εΰρωπαίου, όστις γνωρίζων τά έθι
μά του έζάγει ρεόόλόερ καί πυροόολεΤ είς τόν αέρα.

—Τοίν-τσιόν-τοχιάν 1 ανακράζει πβφοόισμένος ό-Σίν 
καί έγκαταλείπων τό φορεΐον μετά τοΰ φορτίου του γίνε
ται άφαντος, άνευ έπιστροφής.

Ούτως οί εύρωπαΐοι κατακτΰσιν ήδη έκεΐ τό έδαφος.
Ι*οί>ς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
26. Αίνιγμα.

Πλήρη άχανβών εις δάση 
Καί είς ίρη 6ά μέ εύρης, 
Μή τόν ναΰν.σου τυραννήσηι 

' Πρόσεξε καί μ« είξεύρεκ·
Άν αντί της κεφαλής μου 
Θέσης κεφαλήν «τέραν 
Είς οικίας'βα μέ εύρης 
Τήν τε νύκτα καί ήμέραν.

27. Αίνιγμα.
Είμαι από τάς ωραίας 
Τας ’Αθήνας τας αρχαίας, 
Πλήν μ’ώνόμασαν σκληρόν 
Καί φονέα φοβερόν. 
Άν τάο χείρας μ’ αφαιρέτης 
Καί τούς ποδας έςω θέσης 
Πάραυτα βά μεταβώ, 
Είς ερήμους, δπως ζώ Ν. Σαηίνης.

Λ.ύβ·οφ τών £ν τώ ύο’ άριθ. β «ρύλλω Πν*υμ.ατιχών  άβχήόίων.
18· Αίνιγμα. Πίλος-—ήλος “-φίλος

"Ελυσαν αύτό δ χ. Βασίλειος Ροϋτος έξ Άβηνώ», ή Δεσποινίς Αι
κατερίνη Λεόνη έκ Πειραιώς, δ κ. Δημ< Παπαδάτός εκ Σύρου και δ· 
κ Νιχόλ. Άβημακόπούλος έξ ’Αλεξάνδρειάς.

19. Έρώτησις. Ή δίφ&ογγος «.w».
Έλυσαν αύτήν δ κ. Βασίλειος Ροϋτος εξ ’Αθηνών, δ κ. Νιχ. Άση» 

μακόπουλος εξ Αλεξάνδρειάς καί ·ό χ. Π. Γαρούφας έκ Σύρου

20. Γρίφος. 'Αρκετά μεγάλα παιδία.
"Ελυσαν αύτόν δ κ. Βασίλειος Ροϋτος εξ ’Αθηνών, ή Δεσποινίς. 

Αικατερίνη Αεύνη έκ Πειραιώς χαί δ κ. Π. Σακόρραφος έξ ’Αθηνών-


