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ΒΙΚΤΛΡ ΟΤΓΓΟΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΑΕΝΟΣ
Ή Φύσις, όνομα ξένον, κατά τούς παλαιούς, καί 

ώς έκ τούτου βάρβαρον. Ό Πλάτων, έν τοϊς διαλόγοις 
Κρατύλον Καϊ Σωκράτους λέγει δτι Α γλώσσα τών 
'Ελλήνων είναι δλη τέχνη, έκάστη λέξις της έχει τήν 
έννοϊάν της. Πλήν Α φύσις είναι τό παν, τό μήτε αρ
χήν μήτε τέλος έχον είναι «σφαίρα διανοητική, ής τό 
κέντρον εύρίσκεται πανταχοΰ, καϊ ή’περιφέρεία ούδα- 
ιιού», είπον τό μή έχον άρχήν, τό γνωρίζει δμωςό Δη
μιουργός, ούτινος το μεγαλείου δι’ αύτής τής φύσεως 
έξηγεϊται, «ώς έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε πάντα 
έν σοφία έποίησας». Δέν πιστεύω νά ύπάρχη άνθρωπος,· 
έχων άρχάς μαθηματικής, καϊ δστις νά είναι άθεος. 
Έκαστον βημα^τοΰ παρατηρητοΰ πείθει, δτι ούδέν έν 
τή φύσει ατελές, ούδέν τό περιττόν.'ούδέν έν ω νά μή 
έννπάρχη βαθεια σκέψις, βαθύς υπολογισμός ! Λάβω- 
μεν έκ τών αναρίθμητων μερικά παραδείγματα : Πάντα 
τά σώματα ψυχρά συστέλλονται, θερμά διαστέλλον- 
ται, διατί τάχα, τό μεγαλήτερον έπίγειον στοιχεϊον, τό 
■ύδωρ, σχηματίζει έξαίρεσιν; Διατί άνω τών τεσσάρων 
βαθμών ύπέρ τό μηδέν διαστέλλεται, καϊ κάτω τών 

τεσσάρων βαθμών πάλιν διαστέλλεται ; Διότι οΰτω διέ- 
ταξεν ή θεία πρόνοια, άλλως ό πάγος ήθελεν είσθαι 
.βαρύτερος τοΰ ύδατος, ήθελεν πέσει είς τόν πυθμένα, 
καϊ ό έκ δευτέρου έπϊ τής έπιφανείας σχηματισθεϊς 
ήθελε πέσει έπϊ τοΰ πρώτου, καϊ οΰτω ήθελον παγώ
σει τά ΰδατα, παγώσει αί βρύσεις. θνήξει ό ίχθΰς,. 
θνήξεί ή έν τοϊς ΰδασι ζωή ένεκα τής άνυδρίας, θνή- 
ξει ή χερσαία ζωή, άπολεσθεϊ τό παν. Ό δέ πάγος ώς 
έλαφρότερος τοΰ ύδατος έπρεπε νά σχηματισθή είς τά 
ψυχρά κλίματα διά νά διατηρή τό ύπό τόν πάγον ύ
δωρ τεσσάρων βαθμών άνω τού μηδενικού πρός ασφά
λειαν τής ύδροβίου ζωής· βλέπετε τήδε κακεΐσε όπάς 
ώσεϊ παράθυρα χαινοΰσας, ένώ πάντα είναι σκεπα
σμένα ύπό τοΰ πάγου· βλέπετε, δτι τό μεγαλήτερον 
ψύχος δέν δύναται νά τά παγωση τοΰτο, διότι πρέπει 
ν’ άνανεοΰται ή'έν τοϊς ΰδασι μικρά ένυπάρχουσα 
καϊ αναπόφευκτος ποσότης Ατμοσφαιρικού άέρος! 
Όξυγόνον καϊ ύδρογόνον ένούμενα άνάπτουν, καϊ 
δμως τό ύδωρ σβύνει άντϊ ν’άνάψη τό πΰρ. Πάντα - » 

-έν σοφία ! Διατί ή Σελήνη τόν χειμώνα κατέχει τόν 
τροπικόν τοΰ Καρκίνου, καϊ ό "Ήλιος τόν τοΰ Αίγο- 
κέρώ. καϊ τό θέρος τάνάπαλιν ; Διότι, έν καιρώ παν- 
σελήνου ή Σελήνη πρέπει νά διατρέξη τά δύο τρίτα
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σχεδόν τοϋ κύκλον ώζ· <5 "Ήλιος τό θέρος ! Αί ακτίνες λόγον χάριν, είς τά σώματα τον Διός, καί τί ,θερμό- 
είς τάς διακεκαυμένος ζώνας δέν εισέρχονται είς Αμάς τητα άναπτϋσουν έκεϊ αί Μιακαϊ ακτίνες ,; Μικράδια- 
τό θέρος, ώς δέν εισέρχονται είς τά δωμάτια, καθό φορά πρέπει νά ύπάρχη διά τά ζώα τά ζώντα έν τοντω 

·■ · περιτταί, ή άν εισέρχονται δέν φθάνουν τοσοϋτον, ή έκείνω τώ πλανήτη- Ή αστρονομία δέν μας ειπεν 
όσον τόν χειμώνα. "Ας σημειώσωμεν είς έν. τών δω- ακόμη τόν τελευταϊόν της λόγον, Α Φυσική μόλις ηρ- 
ματίων ήμών των βλεπόντων πρός Νότον, έπί τού χισε νά φελλίζη ώς τό βρέφος, και ή χημεία είναι είς 
έδάφονς τόν καθημερινόν δρόμον τοϋ ήλίου, δηλ· μέ- τό άλφα. Τίς οίδε τί θέλει φέρει ή έπιοϋσα. Ό άριθ- 

; χρι πού φθάνει τό φώς τών αχτίνων, καϊ έάν έξακο- μδς τών άπλών σωμάτων καθημερινώς αύξάνει, τά 
λουθήσωμεν έπι μίαν έξαμηνίαν νά πράττωμεν τοΰτο, σύνθετα τροπολογούνται, ό ήλεκτρισμός, ό ήλεχτρο- 
θά εύρομεν τό πλάτος τού τόπου, καϊ τήν καθημερΐ- μαγνητισμός . δέν έχαλινώθησαν. ακόμη αρκετό, διότι 
νήν διαφοράν τής περϊ τόν άξωνα ταχύτητος τής γής, κοστίζουν άκριόά τά διά τούς χαλινούς άπαιτοΰμενα 

' δηλ· τό αξίωμα τοϋ Κέπλερ, τό όποιον θέλομεν έξη- προσόντα, θά μάς γελώσιν οί απόγονοι ήμών όταν 
γήσει άλλοτε. Πάντα τά περιστοιχοϋντα ήμας είναι έκ τής ιστορίας θέλουσι μάθει, δτι οΐ πρόγονοι αύτών, 
τοσοϋτον σοφώς διοργανωμένα ώστε, διά νά τακτό- (ήμεις) περιοδεύομεν διά σιδηροδρόμων, ώς ήμεις γε- 
ποιηθώσιν ούτως, έπρεπεν ή φύστς νά είχε μεγάλην λώμεν τούς προγόνους μας διά τήν περιοδείαν των

. διανοητικήν καϊ προνοϊτικήν δύναμιν, καϊ είχε τωόντι, έφ’ ίππων. Ό καθείς έχει τήν σειράν του.
ούχϊ δμώς ή φύστς, άλλ’ ό κελεύων αύτήν, ο ένώπιον - Κνήζ.
τον όποιου κλίνει τό γόνυ δλος ό πανταχοΰ κόσμος,___________ ·ι ι ι ο ~γ- _________ __ -
κόσμος όν ό ηλεκτρισμός δέν δύναται νά διατρέξμ «««.aw··»-·· ττλ
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ριώνι! Διατί χαριζόμενος πρός τόν Πάππαν ν’αναφέρη -
περϊ’Ιησού Χριστού, καϊ νά τόν στέλλη εΐς δλους τούς ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

•πλανήτας’, 'Η θρησκεία ήμών είναι μεταφυσική, καϊ -------------
κανείς δέν πρέπει νά παίζμ μετ’ αύτής, ούχϊ χάριν τού (Συνέχεια· ϊδε προηγούμενων ψύλλον)’.
Πάππα, αλλ ούτε χαριν τον παππά. Εκ των τελευ
ταίων παρατηρήσεων έξάγεται, οτι ό πλανήτης Ούρα- '° ύφιστάμενος στρατός άριθμεϊ νΰν 15 τάγματα άιροβο- 
νός.. έν.τελεϊ τήν περϊ τον εαυτόν του στροφήν έξ άνα- λιστών, 2 συντάγματα Ζουάθων έ*  2 ταγμάτων έκατερον, 
τολών πρός δυσμάς, άντίστρόφως Οηλ. τών άλλων 63 συντάγματα πεζικοϋ.έκ, 4 ταγμάτων καί 3 ex. 3 ταγμά- 
πλανητών τού ηλιακού συστήματος, ένώ ό Φλαμ- Γων· Πλην τούτων 17 αυθύπαρκτα τάγματα' έν ολφ λοιπόν 
μαριών ισχυρίζεται, δτι ή περϊ τήν τροχιάν του κίνη- 297 τάγματα μέ δύναμιν έν ειρήνη 800 άνδρών δια τδ 2ον 
σίς δέν είναι ακόμη γνωστή- Δέν γνωρίζω τί έσυλλο- *** 3ον στρατιωτικόν σώμα, 500 άνδρων δια τό Ιον καί 
γίζετο δτάν έλεγε τούτο· Άν είναι δυνατόν κάνεις νά 400 διά ,τά λοιπά σώματα καί μεραρχίας, οί άρ^ιθμοι όμως 
βαίνη-πρός τά έμπρός καϊ νά κερδίζη δρόμον πρός τά οδτ01 ούδέποτε πραγματοποιούνται. Τδ Ιππικόν σύγκειται έ» 

. όπίσω ! Είμαι βέβαιος, δτι δέν θά παρ'έλθη πολύς χρό- 39 συνταγμάτων μέ 650 ίππους έκαστον, τδ πυροβολικόν 
νος δτε θέλουσι τελειοποιηθή τά τηλεσκόπιά, τά εκ 5 εφίππων ημιταγμάτων, 32 συνταγμάτων, δκλ. 3 με- 
άστεροσκοπεϊα, καί οΐ ειδήμονες θέλουσίν άνακαλύ- 5αΡΧιών πεδινού και όρεινοϋ πυροβολικοί», περιλαμβανουσών 
•φει, δτι ό Ούρανός είναι ό πρώτος τών πλανητών τών δλφ 15 έφιππους, 169 πεδινάς καί 44 ορεινάς πυροβολαρ- 
έχόντων άντίστροφον κίνησιν ώς πρός τήν κίνησιν χί«ς έξ 6 πυροβόλων έκάστην, τδ τοπομαχικόν πυροβολικόν 
άπό δυσμών πρός άνατολάς τήν πρώτην θέσιν κατέ- ίκ 5 συνταγμάτων περιεχόντων άνά 4 ί 3 πυροβολαρχίας, · 
χει ό 'Ερμής, καϊ δτι ύπάρχουσι τόσοι πλανήται τδ μηχανικόν έκ 4 ταγμάτων μέ 3 λόχους σκαπανέων καί 
έχοντες τήν άντίστροφον κίνησιν τοσοϋτον βαρεΐαν 4 λόχους τηλεγραφητών, προσέτι δέ 16 λόχους υπονόμευσών.

. δπως ύπάρχωσιν έτεροι έχοντες τήν εύθεΐαν, καϊ τούτο Πλήν τούτων ύπάρχουσι·» άκόμη 4 τάγματα ύλικού πολέμου 
διά νά κρατηθή ή ισορροπία. , καί 1 τμήμα μεταγωγικόν. Ήπολεμικηαδτηδύναμιςδιαι-

. Ό Φλαμμαρίών λέγει δτι ό "Ήλιος είναι ατμός, ρεϊται είς 7 σώματα στρατοί?φεροντα αδξοντα άριθμόνκαί έδρας 
δέν είναι σώμα στερεόν. Έλαβεν άραγε ύπ’ οφει δτι , τήν Κων/πολιν, την Άδριανουπολιν, τό Μοναστήριον, την’Ερ- 
τοτε ό "Ήλιος ήθελεν είσθαι έλαφρότερος τών περί- ζερούμ, τό Δαμασκόν, τήν Βαγδάτην καί τήν ΎεμένηνκαΙ 3 
στόιχιζόντων αύτόν πλανητών, καϊ δτι άντϊ νά σύρη αύθυπάικτους μεραρχίας είς Έτζας, Τρίπολιν καί ΚρητηνΓ^ξ·~- 
αύτός τό σύστημά του, ήθελε τόν παρασύρη αύτό, καϊ ών τά 6 πρώτα σώματα άποτελοΟνται έκ 2 μεραρχιών πέ
τα πάντα ήθελον καταστροφή ; Λέγει ό Φλαμμαρίών ζικοΟ, έκάστης έχ. 2 ταξιαρχιών, αΐτινες περιέχουσιν άνά 2 
δτι αι ηλιακοί ακτίνες χάνουσι τήν θερμότητά των, έως 3 συντάγματα, έκτος δέ τούτου έξ ενός τάγματος άκρο- 
άναλόγως τής άποστάσεως έκ τού ήλιου.. Τοΰτο πά- βολιστών, μιάς μεραρχίας ίππικοϋ έκ τριών ταξιαρχιών, πυ- 
λιν διατί; Διά νά χάση κανείς τι πρέπει νά εύρεθή ροβολικοϋ ίκ 2 συνταγμάτων έκάστης, ών έκαστον περιέχει 
άλλος· τις νά τοϋ τό άφαιρέση. Τό διάστημα τό χωρί- 6 πυροβολαρχίας μετά 1 έφιππου ήμιτάγμάτος, έξ ένός τάγ-

_ ζον τόν ήλιον από τούς πλανήτας είναι κενόν, δσαι ματος μηχανικοΰ και 3 λόχων μεταγωγικών, τό 'δ’ έβδομον 
άκτϊνες εις τόν δρόμον των τύχωσίν άλλους πλανή- σώμα στρατού ύστερεϊ κατά τόν άριθμόν τοΟ Ιππικοί? και πυ- 

, , τας μένουσιν έκεϊ, τών δ’ άλλων αί όποϊαι βαίνουΟι ροβολικοϋ.Έπειδηδέ τδ Ιππικόν τής γραμμής δέν έπαρκεί προς 
κατ’ έύθείαν διά τοΰ κενού, ποιος άφαιρεϊ τήν θερμό- άπατέλεσιν μεραρχιών, είς τδ 4ον σώμα στρατοϋ (Έρζερούμ) 
τητά των ; Ό αιθήρ ; Έάν δμως τούτο συνέβαΐνεν ό έσχηματίσθη έκ των ιθαγενών Κούρδων τδ ιππικόν Χαμοδιέ, 
αιθήρ ήθελεν άνάύη· άν δμως εΐπη τις οτι·άνευ δονή- τδ όποιον μέχρι τονδε άριθμεί 6 συντάγματα έξ 600 ίππέων 
σεως τού αίθέρος δέν ήθελε φθάση ή ήλιακή άκτϊς έκαστον.
μέχρυ τοΰ προορισμού της· Τίς θέλει μέ πείση δτι ή Κατά την κινητοποίησήν έκαστον τ&ν 6 πρώτων σωμάτων 
πρώτη ώθησις μη άπαντώσα εΐς τόν δρόμον τηςέμ- στρατοΟ παρατάσσει 4 μεραρχίας ρεδίφηδων, διά τάς οποίας 
πόδιόν τι, δύναταί ποτέ νά σταθή; Έπειτα αί ήλια- καί έν είρηνγ ύπάρχβυσι τά άπαιτούμενα στελέχη, ό δέ ύ- 
καϊ άκτϊνες έχουσιν ακόμη τήν ιδιότητα του άνα- πάρχων στρατός παρέχει τό προσήκον ιππικόν καί πυροβολι- 
πτύσειν. τό έν, τοϊς σώμασιν ένυπάρχον θερμόν. κδν (δι’ έκάστην μεραρχίαν ! σύνταγμα πυροβολικοί») Ή δύ-

Τίς δύναται νά μάς έξηγήση τί θερμότης έννπάρχη, ναμις τδν ταγμάτων κυμαίνεται μιταξύ 600—1000 άνδρών.
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*Ή έφεδρεία τής έθνοφρουράς (Μανσταφίζ) σχηματίζει έ-. 
πισης τάγματα έξ 600—1000 άνδρών καί χρησιμοποιείται 
είς φοουράς. Τό πεζικόν είνε ώπλισμένον διά τοΰ όπίσθογε- 
μοϋς όπλου μαρτίνι, διαμετρήματος 11 χιλιοστομέτρων 43, 
δπερ έφερεν ήδη κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμο-. Τό βπλον 
τοΰτο «?νε έξαίρετον ώς πρςς την ευθυβολίαν καί την ταχύ
τητα τοΟ πυρός. ’Ολίγον προ τοϋ 1890 αί στρατιωτικά! 
άρχαί της Τουρκίας άπεφάσισαν την εισαγωγήν . τοΟ δπλου 
Μάουζερ. Πκρηγγέλθησαν 500,000 τοιαϋτα δπλα, οτε δμως 
έν έτει 1890 τά πλεΐστα ^ευρωπαϊκά στρατεύματα προσέλα- 
βον τδ μικροϋ διαμετρήματος βπλον, παρηγγειλαν οί Τούρ
κοι 200,000 μέ διαμέτρημα 7 χιλιοστομ. 66, καί παρε- 
δέχθησάν οδτω δπλον όμοιάζον πρός τό βελγικόν. Τοΰτο ύ· 
πενθυμίζει ΰπό πολλάς έπόψεις τό αύστριακδν αύτογεμές ο- 
πλον Μάνλιχερ, δπερ αρμόζει ιδιαιτέρως εί; τδ/ Τοϋρκον 
στρατιώτην, διότι δέν άπαιτεΐ λεπτήν περιποίησήν, καί Ιχει 
ίκανην άντοχήν. '

Είς την διάθεσιν τοϋ στρατοΟ ύπαρχον επομένως 500,000 
δπλα Μάουζερ, διαμετρήματος 7 χιλιοστομ. 65, μετά τών 
σχετικών ,πυρομαχ,ικών. . . · <

Περί τοΰ όπλισμοΰ του στρατοΟ ύπάρχουσι διάφοροι πλη- 
ροφορίαι. Το πεδινόν πυροβολικόν τής Τουρκίας έχει πυροβόλα 
8, 7 έκατοστ. Αί έφιπποι πυροβολαρχία! είνε έφωδιασμέναι 
διά πυροβόλων τών 7, 5 έκατοστομ., αί δί όρέιναί διά τών
6. 5. Τέσσαρα σώματα στρατοΟ έχουσιν έκαστον άνά -6 
συντάγματα, μέ 6 πυροβολαρχίας έκαστον σύνταγμα, καί 
μέ 6 πυροβόλα έκάστη πυροβολαρχία. Έν σώμα στρατοΟ έ
χει 4 συντάγματα έξ 6 πυροβολαρχιών. Τό στρατιωτικόν 
σώμα τήί Βαγδάτης άριθμεϊ ί7 πυροβολαρχίας, τό δέ τής 
Υεμένης 7 πυροβολαρχίας.

Τό πεδινόν πυροβολικόν τοί» τουρκικοΟ στρατοΟ είνε άναμ- 
φιβόλως τό κάλλιαν εξωπλισμένον καί μορφωμένου έκ τών 

_ τριών δπλων, τοΰτο δέ οφείλεται είς τούς ξένους παλαιούς 
άναμορφωτά.ς Κουκζκόφσκη, Βέντ κλπ., είς τόν εσχάτως ά- 
ποβιώσαντα Ριστόβ πασσάν και είς την νϋν γερμανικήν ά- 
παστολην.

"Ηδη μετά τόν πόλεμον τοΟ 1866 ίρχισεν ό Κρόύπ νά έ- 
νεργ$ έν Τουρκία, δπως είσαχθγί τό δλικδν αύτοΰ, έπρεπεν δ
μως κατά πρώτον λόγον νά ύπερνικησγ) την άποστροφην τοΰ 
ισχυροί» άρχηγοΟ τοΰ πυροβολικοί» Χαλίλ πασσά, όστις, 
έκπαιδευθείς έν Άγγλίρ:, έξετίμα τδν "Αρμστρογκ καί πάν 
δ,τι άγγλικόν. Μετά τό 1870 είσηχθη τέλος όριστικώς 
τό σύστημα αύτοΰ καί σήμερον, ώς γνωστόν, δλος ό διά τη
λεβόλων Εξοπλισμός τοίί τουρκικοί πεδινοΟ πυροβολικού, κατά 
μέγα μέρος δέ και τά τοπομαχικά, συνίσταται έξ υλικού 
τοΰ Κρούπ.

Διά τάς πρλεμικάς περιπλοκάς μετά !τ$!ς Ελλάδος καί 
μετά Ενδεχόμενων άλλων εχθρών έπί της χερσονήσου τοΰ ΔΓ 
μου ίσαν προορισμένα τά έντεΰθεν τών Δαρδανελλίων τρία 
σώματα τοΰ στρατοΟ, τά ύπ’ άριθμόν 1, 2, 3, (Κωνσταντι
νουπόλεως, Άδριανουπόλεως καί Μοναστηριού). Έκ τών εί- 
ρημένων τούτων τδ τελευταϊόν ίτό τδ πρδς την Ελλάδα 
πλησιέστερον.

Τό σώμα τοΰτο $to ήδη πολύ πρό τ^ς έκρηξεως τοΰ κατά 
τών Ελλήνων άγώνος έπί ποδός πολέμου, άφοϋ προηγουμέ
νως είχον σταλή πρός;.ένίσχυσιν αύτοΟ έκ μέν τοΰ 1 σώμα
τος (Κωνσταντινουπόλεως) 10, έκ δέ τοΟ 5 σώματος (Δαμαγ 
σκοϋ) 13 τάγματα, ήτοι έν δλφ 23 τάγματα. Τδ κινητο- 
ποιηθέν 3οκ σώμα τοϋ στρατοδ σννιστατο έκί 24μεραρχ;ών, 4 
ταξιαρχιών πεζικοϋ, 8 συνταγμ. πεζικού, ήτοι έν ολφ έκ 32 
ταγμάτων, έκ 2 συνοριακών μαυροβουνιωτικών ταγμ., έκ 2 
ταγμ. άκροβολιστών, 1 μεραρχίας ίππικοΰ άποτελουμένης έκ 
3 ταξιαρχιών»6 συνταγμάτων έκ 5 ίλών έκαστου, έκ 3 τα
ξιαρχιών έφιππου πυροβολικοί έκάστης άποτελουμένης έκ 2 
συνταγμάτων, ήτοι έν δλφ 36 πυροβολαρχιών, 1. ίμιτάγμα- 
τος έφιππου πυροβολικοί, έξ 1 τάγματος μηχανικοϋ, 1 με- 
ταγωγικοϋ καί ,1 λόχου τηλεγραφητών. Συγχρόνως μέ τήν 
κινητ.οπαίησιν τοϋ 3ουσώματος τοΰστρατοϋ έδόθη ί διαταγή, 
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νά προσκληθώ,σιν έκ τών ανατολικών μερών καί /κ Μικρές 
’Ασίας νιζάμηδες καί ρεδίφηδες, καί νά παραταχθώ κατά της 
'Ελλάδος στρατός μέ δύναμιν 80,000 άνδρών. , 

Τό δέ ιππικόν, δέν άνταποκρίν«ται -ούτε . ως σώμα μάχης, 
ούτε δι’ υπηρεσίας άσφαλείας καί άνιχνεύσεων έίς τάς νθν 
άπαιτησεις.' ’Απ’, έναντίας ώ μικρά ύπηρεσία έκτελείται, ώς 
έπί τδ πλεϊστον, καλώς καί τακτικώς έν τφ στράτώ, καί μύ- , 
κρά δέ άκόμη αποσπάσματα βλέπει τις πάντοτε ύπό άρχη- 
γόν. Τά καθημερινά καθήκοντα έκτελουνται ήσύχώς και ά- 
θορύβως. Τά κυριώτερα τούτων είνε ή παρά τοΓς αξιωματι
κούς υπηρεσία, αί φρουραί καί αί φυλακαί. Τόν λοιπόν χρόνον 
άσχολοΟνται εΐς παραλαβήν τροφίμων,' μεταφοράν ύδατος και 
είς άλλας έργασίας. Γυμνάσια γίνονται συνηθως δίς τής ήμέ
ρας, δηλ. τέ)ν πρωΐα,ν και περί την δύσιν τοϋ ήλιου, πάντοτε 
μετά μεγάλης αύστηρότητος· η μεγάλη δμως . άκρίβεια είς 
την οποίαν ημείς έχομεν συνειθίσει, καθώς καί ή προσοχή, 
ην άπαιτοΟμεν, έλλείποΰσιν. Ή πειθαρχία έν τούτοις καί ή 
προθυμία άφθονοϋσιν, αί δέ καταχρήσεις είνε «πανιώταται. 
Μόλα ταΰτα ή ύπακοη είνε μάλλον, παθητική.

Παράδοξον φαινόμενου έν τφ τουρκικω στρατφ είνε δτι ί 
εθνοφρουρά άποτελεΓτδν κυριώτσρον πυρήνα τ^ς βλης πολε
μικές δυνάμεως. Ώς άνχφέρει ί στρατηγός φόν δέρ Γκόλτς, 
πάντες οί στρατηγοί, οίτινες συμμετέσχον τοϋ τελευταίου 
πολέμου, είνε σύμφωνοι περί τής υπεροχής τών ριδίφηδων έν 
τφ πεδίφ τής μάχης.

'Η ΰπαρξις τοϋ ένεργύϋ σώματος τών άξιωματικών διευ
κολύνει, φυσικώς, τά μέγιστα τ9|ν συγκέντρωσΜ τών ταγμά- 

,των τίς έθνοφρουράς. Κατά την κατά τά τελευταία έτη συν- 
τελεσθεϊσαν διαιρέσω δλου του κράτους είς διαμερίσματα είνε . 
τοιαϋται αί συνθίϊκαι, ώστε ά έθνοφρουρά δύναται νά παρου
σίασή έτοιμη είς τδ άρχηγεΓον την έβδόμην ήμέραν. Τά 
πλεΐστα διαμερίσματα συνδέονται τηλεγραφικώς μετά τής 
πρωτευούσης, εργάζονται δέ δραστηρίως είς την τελειοποίη- . 
σιν τοΰ τηλεγραφικοϋ δικτύου.

"Οσον αφορά είς τούς άνωτέρου.ς αρχηγούς τοϋ στρ«το0? 
ουτοι άνηκουσι, σήμερον είσέτι, είς την έποχην τσϋ Άβδούλ 
Μετζητ, βστις έξηκολούθει τδ Ιργον τοϋ μεγάλου καί δρα
στήριου αύτοΰ πατρός Μαχμούτ. Βεβαίως είνε μόνον όλίγοι 
πλέον άξιωματικοί, άλλά τόσφ μάλλον διακεκριμμένοι. Άνα- 
φέρομεν μόνον τούς Ηρωισμούς τοϋ Όσμάν πασσά έν Πλεύν<γ, 
έκτος ολοκλήρου σειράς όνομάτων ώς ό Μαχμούτ Χαμδύ 
πασσάς, Μιδάτ και Ριζά πασσάς, οίτινες ούτως είπεϊν χαρα- 
κτηρίζουσι την άναγέννησιν τών Όσμάνων.

Ή έποχή σοϋ Άβδούλ Άζίζ έγέννησε καί άνέπτυξε πε- 
ρισσοτέρας ήδη δυνάμεις. Ουτω πάντες σχεδόν οί λαβόντες 
μέρος είς τδν παρόντα πόλεμον διακεκριμμένοι άρχηγοί, ,ό. ■ 
Έτέμ <5 άρχιστράτηγος, ό Όμέρ Νεχάτ, ό Χαμδίί, ό Χατζή 
ΧαΧρί, 0 Χακί5 καί ό Χιφτζη πασσάς ώς ικανότατοι μέραρ
χοι έξηλθον έ*  τής εποχές τοΰ Άβδούλ Άζίζ.

Χαρακτηριστικόν φαινόμενον διά την πρόοδον τών Τούρ
κων είνε ό συνταγματάρχης Σείφουλλάχ βέης, περί τοΰ ο
ποίου ό Γκόλτς πασσάς έξεφράσθη ποτέ λίαν έπαινετικώς:

— Έάν ποτέ Ικραγ$ πόλεμος κατά τών Ελλήνων, θά 
γείνω στρατηγός καί ό Σείφουλλάχ ό υπασπιστής μου ή ό 
Σείφουλλάχ θά γείνγ στρατηγός κ’ έγώ ό ύπασπιστης του. 
'Ο Σείφουλλάχ ούτος είνε βλαστός τ$|ς νεωτάτης σχολής, 
υπάρχει δέ γενική γνώμη βτι, έάν οί Τούρκοι δέν ειχον τον 
Σείφουλλάχ, δυσκόλως θά έκέρδιζον τόσον έκπληκτικάς έπι- 
τυχίας είς τάς βραχώδεις χώρας τής Θεσσαλίας. .

Ανώτεροι άργηγοϊ Τουρκικού άτρατού.
. Έκ τών έν τφ έλληννοτουρκικφ πολέμφ διακριθέντων ά- 

νωτέρων άρχηγών άς μνημονεύσωμεν κατά πρώτον τοδ 
Όσμάν πασσάν, τοϋ λέοντος τ$5ς Πλεύνας, καίτοι ούτος 
δέν άνέλαβε διοίκησιν

Γεννηθείς πρό 60 έτών έν Άμασεί^ι ούδέποτε σχεδόν έζ- 
ίλθε τών ορίων τίίς πατρίδος του*  δίς μόνον μετέβη ε’ς Ρωσ- 
σίαν ώς νέος άνθυπολοχαγδς τόν Φεβρουάριον τοϋ 1855
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κατά τάς μάχας τής Εύπατορίας καί ύπδ τδ» Όμέρ πασβάν 
ΐΐς τά παράλια τής Αύχασίας παρά τδν Καύκασον, τελευ- 
ταΐον δέ ώς αιχμάλωτος μετά τήν καταστροφήν τής Πλεύ- 
νας. Μετά τήν’έπανάστασιν τών Δρουσων τοϋ 1860 ό Ό· 
σμάν έγένετο ίλαρχος· τδ1867 ήγωνίσθη έν Κρήτη καί προσ-, 
έλήφθη εις τδ ίπιτελεϊον ώς άντισυνταγματάρχής· άπδ τοΰ 
1871 συνταγματάρχης ών έπολέμησεν ύπδ τδν Ρεδήφ πασ-

- σαν έν 'Τεμένη. Γενόμενος χατά τδ φθινόπωρον τοΰ 1875
Αντιστράτηγος καί πασσάς έλαβε μέρος είς τδν Σερβοτουρ- 
κικδν πόλεμον τοΰ 1876 καί έπιτεθείς πρώτος μετά τοΰ έ» 
Βιδδινίφ συγκεντρώθέντος σώματός, διεχρίθη έπί τοσοΰτον, 
έν Βελίκι-Ίγβώρ καί έν Σαϊτσάρ, ώστε χατά τδν Νοέμβριον 
ώνομάσθη ύπδ τοΰ Πατισσάχ στρατάρχης (μουσίρ). Κατά 
τήν έχρηξιν τοϋ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέρίου τδ έαρ τοϋ 1877 ; 
έστάθμευε μετά 35,000 άνδρών έν Βιδδινίφ. Εντεύθεν ,έ· 
σχεδίαζεν εισβολήν είς Ρουμανίαν, ήναγκάσθη όμως νά έγ- 
καταλείψη τδ τολμηρόν σχέδιόν του. *Οοε  δέ τδ κύριον σώμα 
τοϋ ρωσσιχοϋ στρατοΰ έπροχώιησεν είς τήν πεδιάδα τή; 
Ίάντρας δια τής Γέρνοβας και ίιπερέβη τδν Αίμον τήν 13ην 
’Ιουλίου διά τών στενών τής Σίπχας, ό Όσμάν πασσας άνε· 
φάνη αίφνης έ*  Πλεύν^, ήπείλησε τούς Ρώσσους έχ δεξιών 
καί έχ τών όπισθεν, ένίχησε χατά τήν 20ήν τδν Σίλδερ·Σοΰλ· 
δνερ, τήν 30ήν καί ·31ην τδν Κρύδε^εο καί Σακόβχοη, με
τέβαλε την Πλεϋναν είς ισχυρόν φρούριον, χαι έχασε μέν 
τήν 11ην Σεπτεμβρίου τά όχυρώματα τής Γριβίτσας άλω- 
θέντα ύπδ τών Ρουμάνων» άπέχρουσεν δμως μετά ταυτα πά
σας τάς έφόδους τών Ρώσσων χαί Ρουμάνων.

Ήδη μετά τάς σφοδράς μάχας τοΰ Ιουλίου ό Πατισάχ 
άπένειμεν είς τδν ένδοξον ηρώα τδν τίτλον τοΰ Γαζή (νιχη- 
τοϋ). 'Ο Όσμάν πασσδς έπαναχάμψας περί τά τέλη Μαρ
τίου έχ τής αιχμαλωσίας έγένετο άπδ τής 4ης Δεκεμβρίου 
1878 μέχρι τοϋ 1888, ώς υπουργός τών Στρατιωτικών, ό 
Αναδιοργάνωσής τοϋ στρατού. Διαρχουσών τών βουλγαρικών 
Ταραχών του 1885 και 1886 συνηθροίσθησαν έν βραχεί έπί 
τής χερσονήσου τοϋ Αίμου 22 μεραρχίαι στρατού, με ολικήν 
δύναμιν 300,000 άνδρών. Τδ τοιοΰτον έγένετο μόνον δυ
νατήν διά τής ίκανότητος και τής Ακαταπόνητου όργανωτι- 
κής δραστηριότητος τοΰ στρατάρχου, ό οποίος διηυχόλυνε 
πολύ τά σχέδια καί τάς σκέψεις τών Γερμανών Αναμορφωτών.

Ό Έτέμ πασσΑς, ό πανταχοΰ νικηφόρος στρατηγός τοϋ 
έν Θεσσαλίφ τουρκικού στρατού, Αγει ήλικίαν ολίγον άνω 
τών 45 έτών. Τδ εξωτερικόν τού στρατάρχου, τδ ισχνόν καί 
νευρώδες Ανάστημά του, όλίγον ύψηλότερον τοϋ μέτριου, οί 
σπινθηροβολοΰντες οφθαλμοί καί ή ελαστική ευκινησία του 
μαρτυροϋσι τήν ένεργητιχότητα, τήν καρτερίαν καί τήν Αν
τοχήν τοΰ άνδρός, δστις γνωρίζει νά πράττη χωρίς νά έγείρη 
πολύν θόρυβον έπί ταΐς έπιτυχίαις του- Κατά τήν έκρηξιν 
τού Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τοϋ 1877, ήτο ήδη σύνταγμα- 
τάρχης διαικών έπί τινα χρόνον, κατά τδν μακρδν περί τήν 
Πλέβναν Αγώνα, μίαν ταξιαρχίαν ύπδ τήν άνωτάτην Αρχη
γίαν τού Όσμάν πασσά.,Τήν,.έ’νοχήν έκείνην ήδη έφείλκυσε 
τήν προσοχήν τού υψηλού του κυρίου καί τοΰ Σερασκεράτου. 
Ώς βαλής (γενικός διοικητής) τοϋ βιλαετιού Κοσσόβου ήμιλ- 
λάτο περί τήν διοίκησιν πρδς τήν αύστριακήν έν Βοσνίά εξου
σίαν. Ό χρόνος τής ύπηρεσίας του όμως ήτο λίαν βραχύς, 
ώστε δεν έφερε διαρκή Αποτελέσματα.

Διορισθείς Αρχηγός τοΰ παρά τά σύνορα τής Μακεδονίας 
καί ’Θεσσαλίας συγκεντρωθέντος τουρκικοί; στρατού, άνεχώ- 
ρησε τήν Ιην Μαρτίου 1897 έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 
τήν εσπέραν τής επομένης άφίκετο είς τδ έν Έλασσώνι Αρχη-

- γεΐόν του. ‘Αμέσως μετά τήν κήρυξιν τοϋ πολέμου κατέλαβε 
τήν 17ην καί 18ην ’Απριλίου τδ σπουδαία*  στενόν τής Με- 
λουνας και τά δεσπόζοντα αύτοΰ υψώματα πλήν τοΰ οχυ
ρώματος Κριτήρι, τήν 19ην έπροχώρησεν είς τήν θεσσαλικήν 
πεδιάδα καί τήν 23η*  διέσπασε τ δ κέντρο*  τών Ελλήνων 
διά τής ύπδ τοϋ πυροβολικού παρά τδ Καρά-δερέ Αρξαμένης 
μάχης τού Ματιού. ’Απειλήσας- συγχρόνως τό δεξιόν χέρας 
τών Ελλήνων, κατέλαβε τήν 24η» τδν Τύρναβον, τήν 25η*  

τήν Λάρισσαν, όπου τή*27ην  μετέφερε τδ γενικόν άρχη- 
γεΐόν του καί μετά τάς σφοδράς μάχας τής 5ης Μαίόυ έκυ- 
ρίευσε μετά μεσημβρίαν τής επομένης τά Φάρσαλα, μεθ’ δ ό 
ελληνικός στρατός έξεκένωσε σχεδόν πάσα*  τήν Θεσσαλίαν.

Τήν 7ην Μαίου είσήλθεν ή μεραρχία τοΰ Χακή πασσά είς 
ΒελεστΓνον, τήν δέ 8ην κατέλαβον οί Τούρκοι τδν Βόλον.

Ήδη ό Έτέμ πασσάς διωρίσθη γενικός αρχηγός σύμπαν- 
τος τοΰ κατά τής ’Ελλάδος ένεργοΰντος στρατοΰ.

Ώς Αρχηγός τοΰ έπιτελείου ύπηρέτει παρ’ αύτφ ό Όμέρ 
Ρουτδή πασσάς, φυσις κάπως φλεγματική, μή πεπροικισμένη 
δι’ ένέργηηκής καί θαρραλέας πρωτοβουλίας, τόπος τοΰ πα
λαιού Τούρκου Αξιωματικού τοϋ έπιτελείου,. πάντοτε καταγι- 
νόμενος νά προλαμβάνη φιλονικίας καί συγκρούσεις τής άνω- 
τέρας διοιχήσεως.

Ό.Όμέρ Ρουσδή ητο τδ μετριάζον στοιχείο*  κατά τήν 
διεξαγωγήν τοΰ πολέμου, ό Αντιπρόσωπος τής συνετής αμύ- 
νης, ενάντιος παντός τολμηρού σχεδίου καί επιχειρήσεων.

Κατά τόν πόλεμον τοΰ 1877—78 υπηρετεί ύπδ τόν Μεχ- 
μετ Άλήν «ός τόν ανατολικόν στρατόν τοΰ Δουνάβεως, κα
τόπιν. δ’ έχρησιμόποιήθη ώς άξιωματικσ'ς· ποΰ μεγάλου, γε
νικού έπιτελείου. Πρός τδν ήρεμον καί πρ3ον αύτοΰ χαρα
κτήρα καί τήν.πολυειδή μόρφώσιν συνέδεεν Ακαταπόνητου 

ρ φιλεργίαν. Τούτου ένεκα ο κυρίαρχός του έκάλεσε*  αυτόν 
I είς σειράν ολη*  ύψηλών καί σπουδαίων θέσεων έν τώ στρατφ. 

‘Από τοΰ 1880, συνταγματάρχης ών, έγένετο μέλος τής 
έπί τής όχυρώσεως τής Ρωμυλίας επιτροπής, Αρχηγός τοΰ 
έπιτελείου τοΰ Ιου σώματος στρατού (Κωνσταντινουπόλεως), 

1 βραδύτερου δέ στρατηγός διοικητής τοΰ 5ου σώματος (Δα- 
μασμοΰ).

Ό Ώμέρ διηυθυνε δι’ ήσυχου καί ασφαλούς χεερδς τάς 
εργασίας τοΰ γενικού Αρχηγείου, μεριμνώ*  ιδίως πρός έξα- 
οφάλισιν τής έκ τών δπισθεν συγκοινωνίας τοΰ στρατού.

Πρώτος βοηθός αύτοΰ ήτο ό Σεϊφουλλάχ πασσάς, ύπό τινα 
έποψιν τδ Αντίθετον τοϋ προηγουμένου, καί Αναμφιβόλως έκ 
τών μάλλον εύφυών, φίλεργων καί μορφωμένων Αξιωματικών 
τοϋ γενικού έπιτελείου τής Τουρκίας. Μετά'έξόχων στρατιω
τικών Αρετών συνδέει ουτος καί διπλωματικήν ικανότητα 
συγχρόνως δέ είνε καί τέλειος κοσμοπολίτης, έξοικειούμε- 
νος ταχέως είς πάν είδος βίου.

Προβλέπει τις δι’ αυτόν, οτι είς τό μέλλον θά χρησιμο
ποιηθώ είς διακεκριμμένας θέσεις έν τή διπλωματική υπηρε
σία- Όμιλεΐ τήν γαλλικήν, ρωσσικήν, ελληνικήν, περσικήν 
καί αραβική*  γλώσσαν, καί έχει διοργανωτικόν πνεύμα, ή 
δί ζωηρά αύτοΰ φύσις τδν παρασύρει ένίοτε είς λίαν ένθερ
μον ΰπεράσπισιν τής γνώμης του. Ό ΣεΙφουλλάχ συμμετί- 
σχε τοΰ Ρωσσοτουρκικοϋ πολίμου ώς λοχαγός τοΰ γενικού 
έπιτελείου. Μετά τήν εκστρατείαν έγένετο μέλος τής διε
θνούς επιτροπής τών συνόρων έν Βουλγαρία, κατόπιν δέ προ- 
σεκολλήθη έπί πολύν χρόνον έίς τό μέγα γενικόν έπιτελεΐον. 
Έπί τινα καιρόν ύπηρέτησεν ύπό τδν Γκδλτς πασσάν ώς 
καθηγητής τής στρατιωτικής ’Ακαδημίας του Παγκαλτίου 
καί διετέλεσεν έπί πλειότερον τών 11 έτών στρατιωτικός 
ακόλουθος τής έν Άθήναις τουρκικής πρεσβείας. Πεπροικί- 
σμίνος διά λίαν εύρωστου όργανισμοΰ ααί Ακαταπόνητος πε
ζοπόρος, περιήλθε σχεδόν βλην τήν ’Ελλάδα πεζ$ καί προ- 
ταπέκττσεν Ακριβείς γνώσεις τής χώρας καί τών Ανθρώπων. 
Ή γνώσις αυτή σπουδαίως ώρίλησεν αύτδν κατά τδν τελευ
ταίου πόλεμον καί κατέστησε τάς ύπηρεσίας του ιδιαιτέρως 
πολυτίμους διά τδν Αρχηγόν. Μετά τήν κατάληψιν τής Λα- 
ρίσσης ό Σουλτάνος προήγαγεν άύτόν είς πασσάν καί είς 
διοικητήν τής πόλεως ταύτης. Κατά τήν περαιτέρω πορείαν 
τοϋ στρατού κατέλαβε*  .έν τδ άρχηγείφ θέσιν δλοέν αύξά- 
νουταν ώς πρός τήν Επιρροήν καί τ.ήν τιμήν. Οί ξένοι Αξιω
ματικοί καί Ανταποκριταί. εύρον τδν Σεϊφουλλάχ πασσάν 
πάντοτε εύγενεστατον καί προθυμότάτον είς πληροφορίας 
καί συμβουλας. '

Τάς εργασίας τής διευθύνσεως τδν ένεργειών τοΰ πολέμου 
διενέμετο ό Σεϊφουλλάχ πασσας μετά τοϋ Ένβέρ πασσά·

τερων Αρχηγών, έτυχε δέ κατά τοΰτο ιδιαιτέρας διαχρίσεως, 
καθ’ όσον παρεχωρήθη αύτφ ή δι’ οπλών Μάουζερ έξωπλι- 
σμένη ταξιαρχία ήτις έχρησιμοποιήθη κυρίως έν Δομοκφ, 
χωρίς έν τουτοις ύπό τακτικήν έσοψιν νά αποκόμιση ιδιαι

τέρας ώφελείας.
Ό Νεσάτ παστές, έν τώ Ρωσσοτουρκικφ πολέμφ,ήτο Αρ

χηγός τοΰ έπιτελείου τοΰ δυτικόν στρατού τοϋ Δουνάβεως 
ύπδ τδν πρίγκηπα Χασσάν τή; Αίγυπτου. Ότε τά ρωσσικά 
στρατεύματα έπροχώρουν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ένεπιστεύθησκν αύτώ τήν όχύρωσιν τών γραμμών τής 7'ζα- 
,τάλδζας, κατόπιν δε διηύθυνεν ομοίως τήν όχύρωσιν άλλων 
έργων προωρισμένων είς τήν προφύλαξιν τής πρωτευούσης. 
Κατά τήν έπιστράτευσιν εναντίον τής Ελλάδος τοϋ έτους 
1885 μετετέθημετά τής έκ ρεδίφηδων συνισταμένης μεραρχίας 
του έκ Προύσσης είς Έλασσώνα. Έν τ$ τελιυταίω πολέμφ 
είχε τήν διοίκησιν τής μεραρχίας τών ρεδίφηίων Βαλικεσσίρ.

Ό Μεμδούχ πασσΑς, ό διοικητής τής 3ης μεραρχίας, 
έξήλθεν έπίσης έκ τού γενικού επιτελείου, είς έκ τών 
μάλλον φίλεργων καί νοημόνων μελών αύτοΰ. Διεκρίθη 
ήδη έν τώ πολέμφ τοΰ 1877 — 1878, καθ’ ον έγένετο 
Αντισυνταγματάρχης. Διορισθείς κατόπιν Αρχηγός τόΰ έπι
τελείου τοΰ 4ου σώματος στρατοΰ, καί κατόπιν τα- 
ξίαρχος έν Έρζεροόμ, Ανέλαβε τήν Αποστολήν νά έπιβλέπη . 
τήν κατασκευήν τών Οχυρωμάτων παρά τά ρωσσοασίατικά 
σύνορα. ’Εντεύθεν έκλήθη είς τό ύπουργεΐον τών στρατιω
τικών, ατω; συμμετάσχη οργανωτικών έργων. Εις τδν πόλε
μον έλαβε μέρος έπίσης μετά μιάς μεραρχίας ρεδίφηδων 
(Προύσης), μεθ’ ής έπετέθη μετά φρονήσεως καί γενναιότη- 
τος κατά τώ*  ισχυρών θέσεων τών Ελλήνων παρά τδν Αλ

μυρόν και τό Βελεστίνον.
Διοικητής τής 6ηί μεραρχίας ήτο ό Χαμδή πασσάς, βστις 

κατά τήν είς Θεσσαλίαν εισβολήν ήγωνίσθη γενναίως έπί τοΰ 
Αριστερού κίρατος παρά τήν Καρυάν, Δελέρία κτλ.

‘Ο Χαμδή έχει τήν φήμην παλληκαριοΰ καί ριψοκίνδυνου 
στρατιώτου· διεκρίθη διά τήν ψυχραιμίαν του κατά τάς αΐ- 
αατηράς μάχας παρά τδ στενόν τής Σίπχας έν έτει 1877. 
Ώς έκ τής χρησιμοποιήσεώς του εις τάς ποικιλωτέράς εργα
σίας ιν τή Ασιατική τε καί αφρικανική Τουρκίφ: ώς έν ΒΖν, 
έν Έρζερούμ, καί έν Τριπόλει τής Βαρβαρίας, έσχεν εύχαι- 
ρίαν ν’ απόκτηση μεγάλην στρατιωτικήν πείραν καί τοπο- 
γραφίκάς γνώσεις. Έκραγέντος τοΰ πολέμου διψκει τήν με
ραρχίαν τών ρεδίφηδων τής Τοαπεζουντος καί μετ’ αύτής ή-

καί ουτος, ώς ό Σεϊφουλλάχ, είναι έκ τών μάλλον διακε- I 
κριμμένων Αξιωματικών τοΰ τουρκικού έπιτελείου, προς ον 
προσμειδι? ένδοξον είσέτι μέλλον καί δστις διά τής ταχείας ' 
καί Αποφασιστικής αύτοΰ δράσεως μεγάλας άπεκόμισεν επι
τυχίας περί τήν διεξαγωγήν τών έν Θεσσαλία ενεργειών. 
Ό Ένβέρ πασσδς είνε έκ τών μάλλον έπιτηδείων υπαλλή
λων έ*  τοΐς γραφείοις τοΰ αρχηγείου, καί μεθ’ δλην τήν πο
λυετή αύτοΰ δράσιν ώς καθηγητοΰ τής ’Ακαδημίας τοΰ πο
λέμου καί τάς σπουδας του έν τώ έπιτελείφ τοΰ ·3ου σώμα
τος (Μοναστηριού) είνε πάντοτε άνήρ τοΰ στρατού. ’Ιδίως 
έγνώριζβ διά τής ιδίας αύτοΰ φιλοδοξίας νά ζωογονήση τήν 
φιλοδοξίαν τών άλλων καί νά πληροφόρηση τούς μεράρχους 
περί τών σκοπών τών Ανωτέρω*  Αρχηγών. Ό Ένβέρ πασ 
σάς ήτο άντισυνταγματάρχης είς τήν Αρχήν τοΰ πολέμου, 
μετά δέ τήν άποπεράτωσιν αύτοΰ τ^ Απενεμήθη ό. βαθμός 
τοΰ στρατηγού χάριν τών ύπηρεσιών του.

Έπί τινα χρόνον έχρημάτισε στρατιωτικός Ακόλουθος τής 

έν Βιέννη πρεσβείας.
Στραφώμεν ήδη, έν συντόμφ, πρός Τούς Ανώτερους Αρχη

γούς τοϋ θεσσαλικοδ στρατού.
Έπί κεφαλής τής 4ηςμεραρχίας τοΰ στρατοΰ τούτου ήτο ό 

Χαϊρή παστές, ήλικίας 55 έτών, Αλλοτε μαθητής τής σχο
λής τοϋ γενικού επιτελείου, τοΰ οποίου ό όξύθυμος και έπί- 
μονος χαρακτηρ πολλάκις έφερε*  είς συγκρούσεις μετά τών 
προϊσταμένων καί υφισταμένων αύτοΰ. Έν τω Ρωσσοτουρ-· 
κικφ πολέμψ ήγωνίσθη ώς Αντισυνταγματάρχης καί διοικη
τής τάγματος παρά τή*  Πλεΰναν, κατόπιν δ’ έγενετο Αρ
χηγός τής επιτροπής τής κατοχής έν Χεδτζόρ καί Ανήχεν 
έπί πολύν χρόνον «ίς τό γενικόν έπιτελεΐον. Προαχθιΐς είς 
ύποστράτηγον Ανέλαβε κατά πρώτον τήν διοίκησιν τής με
ραρχίας τών ρεδίφηδων έν Προύσση, κατόπιν τήν τών Σκο
πιών, ήν καί ωδήγησεν είς τό θέαπρον τοΰ πολίμου καί μεθ’ 
ής έπολέμησεν άνδρείώς είς τάς μάχας παρά το στενόν τής 
Μελούνας, παρά τό Δομίνικον καί τδ Δαμάσιον.

Εις τδν Χαΐρή άπεδόθη ή μομφή, οτι δέν Αντεπεξήλθεν 
Αρκούντως ίσχύρώς μετά τής μεραρχίας αύτοΰ κατά τοΰ α- 
ριστερσϋ κέρατος τών Ελλήνων, καί οτι παρεκώλυσεν ώς έκ 
τούτου μεγαλειτέρας έπιτυχίας εν Φαρσάλοις καί έν Δομοκφ.

Ή δεύτερα μεραρχία διφκεϊτο· ύπδ τοΰ Νεσάτ πασσά. 
Ουτος άγων ήλικίαν 56 έτών έχει διανύσει στρατιωτικόν 
βίον λίαν πολυκύμαντον. Ό Νεσάτ δικαίως θεωρείται έχ 
τών μάλλον ευφυών, πνευματωδών καί επιχειρηματιών Ανώ
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νώβη προς τόν κινητοποιηθέντα στρατόν. I της πετρελαίου, είπον.· Καί ·1«βεμόναι ; Δεν '««άρχουν 'Α> ·
Ό,ύποστράτηγος Χαϊδάρ πασσάς, έχων τήν διοίκησιν τή; I δρες, εδώ ",

, 4η; μεραρχίας, εϊνε υιός τοϋ στρατάρχου ’Ισμαήλ πχσσΖ, - — Είναι άκόμη έξω, φαίνεται, ούδείς ακούει, Κύριε.
Τϊ)ν 1ϊΡοστασιαν Τ0^ όποιου ταχεωί πθοώδευσεν <{ς I Αυτά έλέχθηταν έν ριπή όφθαλμοϋ ϊνω έβλέπαμεν την 

τό σταδιόν του. Είς σχετικώς νεαραν ηλικίαν έγενετο συν- I πυράν. Τότε προσήλθεν έκ τοϋ άνω διαμερίσματος κα'ι εί; 
ταγματάρχη? καί υπασπιστής τοϋ Σουλτάνου, χωρίς νά Ιγν, Γ Κύριος μετά τή; Κυρίας του έντρομοι έκ τοϋ θορύβου. Βλέ- 
υπηρετήσει προηγουμένως είς τό έπιτελεϊον. Κατόπιν ή προα- Ι πων δέ, «τι δέν ύπήρχε θεραπεία καί έκινδύνευε τό ξενο- 
γωγή του υπήρξε βραδύτερα και περιέπεσε κάπως εις λήθην. I δοχεϊον.
Δέν έλαβε μέρος είς πολεμικά; ένεργείας. Έν έτει 1896'προ-I —Κουβέρτες, χαλία, παπλώματα, 5,τι έχετε φέρετε 
ηχθη δικαιωματικάς εις στρατηγόν κα'ι διωρίσθη διοικητής I άνέκραξεν, έμπνευσθείς έξ ένστικτου και άναλαμβάνων θάρρος, 
τϋς έν Θεσσαλονίκη ταξιαρχίας τών ρεδίφηδων. Μετά τής I — Ώχ/ ώχ. θεέ μου, έχάθη*»,  άνέκραξεν ή οικοδέσποινα 
ταξιαρχίας ταυτη; παρεστη,είς τδ θέατρον τοϋ πολέμου, και I κρατούσα την μίαν χεΐρα της, ή; ό βραχίων είχε μελάνωση 
μετά τόν διορισμόν τοΟ Όμέρ Ρουχσδή ώς επιτελάρχου τοΟ I ΐκ τής πυράς και κλίνουψα έπάνω μου.
έν Θεσσαλία ένεργοθντος στρατοϋ άνετέθη αύτφ ή διοίκησις I —Έκάην, έκάην κύριε, έξηκολούθει, καί ίγόγγυζε θορυ- 
,τής ύπ’ έκιίνου τελευταίως διοικουμένης μεραρχίας. I βωδώς.

' ‘Ως άρχηγδς τοϋ πυροβολικού ύπηρίτει εί; έκ τών νεαρω· I — Μά τί έκαμες ; Δυστυχής, τί έκαμες ; Βάλλε το είς
τερών, καί πολυειδώς μορφωμένων στρατηγών, ο οποίος μετά | τό ύδωρ άμέσως.
τής άκριβοΰς γνώσεως τής τέχνης τοϋ ίπλόυ τούτου συνδυά- I Είχεν είσελθει εντός τού μαγειριού διά νά έξαγάγγι τδ πυρ- 
ζει χαι δεινήν οι,οιχΜτύνήν ιχαν^τητα. Οδτος εινε ο I ι^Αούμενον ^οχεϊον του πετρελαίου καί έχάη την χείρα.
41«της Ριζά πατσάς. Αποπεράτωσα; τας σπουδα; του έν | Είσελθών τότε έγώ έις τό δωμάτιό,ν μου έλαβον τά κλινο-

°Χ°λή πυροβολικού παρκ τό ΧρυσοΟν Κέρας, έστάλη I σκεπάσματα μου κα'ι τάέρριψα έπί τή; πυράς·, είτα δε τόν τά- 
είς νεσράν ηλικίαν έπί 4 «τη είς Γερμανίαν πρός έκπαίδευσιν I πητα καί β,τι άλλο ευρισκον πρδ έμοϋ· καί ούτως έγενόμη*  
καί προσικολληθη είς τό 27ον σύνταγμα τοϋ πιδινοΰ πυροβο- |- και πυροσβέστης. Πάντες τότε ίπραξαν τό αυτά, ήρχισαν δέ 
>ικο5< Ο Ριζά είνε ίκανωτατος καί ύπδ έποψίν τής νεωτέ- I νά προσέρχονται και άλλοι καί ή πυρά ώς έκ θαύματος 
ρας τέχνης λίαν μεμορφωμενος άξίωματικός τοΰ πυροβολικού, I έπνίγη·
συνάμα Μ. άνδρεϊος καί δραστήριος άρχηγδς. Κατώρθωσεν είς I — - ’Αχ!.Μάς έσώσατε Κύριε, μοί έλεγεν «Ιτα ή οίκοδέ-
βραχύ , διάστημά, προ τής έναρξεως τών έχθροπραξιών, νά I σποινα, Σάς εύχαριστοϋμεν, Σάς εύχαριστοϋμεν,άλλά τό χέρι 
διοργάνωση καί να μόρφωση τό πυροβολικόν τοιουτοτρόπως, I μου, τό χέρι μου, μέ τρελλαίνει άπό τούς πόνους, 
ώστε ήδυνήθη ίτοθτο νά ένεργήση έξαίρετα κατά τον πόλε- _ Καλέσατε άμέσως ιατρόν, τ·% εϊπον.
μον, οί δε αρχηγοί τών πυροβολαρχιών ν’ άντιληφθώσι τά ά- I —- Που έρχεται ιατρός είς τοιαύτην ώραν ; Μοί άπάντδ!.
νατεθέντα αύτοΐς καθήκοντα. (επιται συνέχεια) I __ Δέν έρχεται ιατρός ; Διατί:

-------- '----- — | — Ξεύρω έγώ, δέν εξέρχονται συνήθως.

ΕΝΤΤΜΣΕΙΣ ΤΑΕΕΙόΙΟΪ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛ1Ν ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ I Καί πράξάσα αύθωρεί τοϋτο, άνεκουφίσθη έκ των πόνων 

(Συνέχεια-·Βε προκγ. φΰλλον). μέχρι τής Επαύριον.
I Μά καί ιατρός ?y€tv« · οίβλογισθην, καί <Στα άπεσύρβην

■ . t ' I «ί< τό δωμάτιόν μου καί κατεκλίθην.
Περί την ! 1 ώραν, οτε είσετι άνεγίνωσκον καί δεν είγον I Τήν έπαύριον μετέβην πρός έπίσκεψιν τών συνδρομητών 

κατακλιθή, ακούω αίφνώιω; φοβερά; γοεράς κραυγάς δύο γυ- I μου καί φίλων έξ άλληλογραφίας, άρχίσας άπό τοϋ κ. Δ. 
ναικών έπικαλόυσών έσπευσμενην βοήθειαν. I Άντωνιαδου, προέδρου δντος τής έπεισε μικρά; ελληνική;
~ Διάβολε ί Εϊπον, τί^ συμβαίνει; Έν ταύτώ «γερθείς, I κοινότητος, δν ευρον έν τφ καταστήματι αύτοϋ. E?vat άξιό- 

ήνεώξα την θυραν άλλ’ οποία ύπήρξ®» ή ίκπληξίς μου, εύ- I λογος άνθρωπος, λίαν εύγενης καί φιλόφρων καί «χιι υίούς 
ρεθεις απέναντι μεγάλης πυρά; εκ τοϋ παρά τδ δωμάτιον τής I άξιολόγους, έξ ών ό.είς έσπούδασεν ιατρός. Οοτος συνετέλεσε 
οικοδεσποινης κείμενου μαγειρείου εκ τής θυρας καί του δω- I πολύ ηθικώς καί ύλικώς είς πολλά φιλάνθρωπα έργα, καί δή 
μχτιου τοϋ οποίου έςηρχοντο παμμεγεθεις φλόγες. I εις τήν οικοδομήν του έπεισε ελληνικού ναοΰ. Άφοϋ δέ μετ’ αύ-

■ Το μαγειρεΐον έφχίνετο παντελώς πυρπολούμενον καί κα- I τοϋεΓιτομεν άρκετά μετέβην παρά.τφ κ. Ίω.χΦαφουτίδη ώρο· 
τέιλημμενον υπο, πυρά; ήτιςήμπόδιζε νά είτέλθη τις έν σύτφ. | λογοποιφ, φιλομουσοτάτφ άνδρι προβεβηκυίας ήδη-ήλικίας,.
~ Κύριε ! Κύριε, μοί (λεγον άμφότεραι αί γυναίκες πλη- I δστις πολύ μ’ ηύχαρίστησε διά· τών υποχρεωτικών τρόπων 

σιαζουσαι με ικετευτιΧ,ώς, σώσατε μ«ς, είμεθα μόναι. Καί | του καί τής ειλικρινούς συμπεριφοράς του. Μετ' όλίγον δ’ έ- 
οντως ή οικοδέσποινα μετά τής νεαράς υπηρέτριας αυτής, | γερθείς μέ προσεκάλεσε νά μεταβώμεν έν τφ καφενείφ διά νά 
άπηλπισμενχι κραυγαζουσαι καί ίκετεύουσχ··, περιήρχοντο I πίωμεν καφέ καί αυτός ναργιλέ καί γνωρισθώμεν καλήτερον. 
τίίδε κακεϊσε είς τον διάδρομον αυτόν, προ τής άπειλούσης I ’Αλλ’ έκεϊ μάς κατέλαβεν ή βροχή καί ήναγκώσθην ν’ άγο- 

: χά κατάλάβη ολόκληρον την οικίαν φοβερά; καί έπετεΐνομέ- I ράτω όμβρέλλαν, ήν αυτός ό κύριος Φαφουτίδης έξέλεξε καί 
νη« πυρά;, χωρίς νά γνωρίζωσιν ούτε νά δύνανται τίπο-ε νά I όυνεφώνησε διά νά τόν ένθυμοϋμαι, ώ; μοί ελεγεν. Εϊτα με- 
πραξωσιν. I τέβην παρά τοίς κυρίοις Ν. Χρήστου καί Ίω. Ταχώ. Άμ-

Τό θέαμα ητο άπελπιστικώς φοβερόν, ή δέ πυρά έθέρμαινε | φότεροι διατελοϋσιν ανέκαθεν συνδρομηταί καί είναι φιλομου-
ήδη τά πρόσωπα μας. , I σότατοι νέοι. Ό κ. Τάχος μέ συνέστησε πρός τόν πατέρα

— Μά αύτό είναι πετρελαιον, εϊπον, τί έκάματε δυστυ- I του, άπλοϊκόν καί άγνόν τής παρελθούσης έποχής άνδρα,
■ χέίς ; Κινδυνεύει ή οικία! Πρέπει νά φωνάζητε βοήθειαν άπό I δστις πρακτικός ων καθ’ «λα μοί έζήτει πληροφορία; περί

τά παραθυρα. I ελληνικών προϊόντων έν σχέσει πρός τά βουλγαρικά, ώς
' τ“υτΦ έσκεπτόμην νά λάβω τά πράγματα μου και I καί περί τοϋ υπηρετούντο; «τιέν τφ έλληνικφ στρατφ υίοΟ του,
να σπευσω να φύγω έκείθεν.· ’Αλλά πώς νά τό κατορθώσω, I βστις έγκα'ταλείψας τάς πολλά; έργασίας του είχε μεταβή ώ; 
οπού έπρεπε νά φορτωθώ τόσα άντικείμενα. I έθελοντή; νά ύπηρετήση τόνέσχάτως άτυχή μας αγώνα.

—— Ναι Κύριε, ναι Κύριε,πετρελαιον είναι- ό τενεκες ίπυρ- I Παρά τφ κ· Ταχφ σόνήντηση καί τόν κ. Γ· Μιμήδην, 
πολήθη'έξ άπροσεξίας ύπό τή; υπηρέτριας, ήτις είχε πλη- (συνδρομητήν μας καί έργολάβο» έν Βουλγαρί?. 
σιάσει μέ το φως, μοί άπήντησαν αϊται. | Ό κ. Μιμήδη; ηλικίας 45 ώς έγγιστα έτών ομοιάζει μέ

—■ Μά αυτό είναι φοβερόν, δεν σβυνει εΰκολά τόση ποσό- | τόν ήυέτέρον πολύμητιν κ. Μάτσαν, άναλαμβάνοντα ποικί- .

λας τοΰ-κράτους δημοσιάς και ιδιωτικά; έργασίας, πάντοτε 
δέ άεικίνητος καί φίλεργο;· ών, έργάζεται άκαταπαύστως 
πρός ευημερίαν καί άνάπτυξιν αύτοϋ και τής κοινότητος. Είς 
τά πρόθυρα δέ τής Σόφιας «χει έν συνεταιρισμφ λαμπρότα- 
τον καί άξιόλογον έογοστάσιον άγγειοπλαστικής τετελειο- 
πΟιημένον συμφώνως πρός τούς τελευταίους κανόνας τή; τέ
χνης καί μηχανικής. Έχει δε άναλάβη καί τήν τοποθέτησιν 
τών σωλήνων'τοϋ υδραγωγείου τή; πόλεως, ους κατασκευά
ζει έν τώ έργοστασίφ του.

Ό κ. Ταχύς μή θέλων νά μέ άφήση νά φύγω τόσον τα
χέως μέ προσέλαβε καί μετέβημεν καί έν τ$ οίκίφ του, «που 
μέ συνέστη’ε πρός την εύγενή κκί άξιόλογον κυρίαν του, καί 
μοί προσέφερε τάς φιλοφρονεστάτας έκδουλευσεις. Πλην ή αί
θουσα τής οικίας μου είναι άληθέ; μουσεϊον κάλλους και κομ
ψοτεχνημάτων. Έπιπλα, εικόνες, άντικείμενα περιεργείας 
καί χάριτος, εργόχειρα λαμπρότατα καί θαυμάσια πληρόΰσι 
τόν χώραν έκείναν, «στις όντως προσελκύει τήν προσοχήν παν
τός έπισκέπτου.

Εϊτα- δέ άφοΰ έπεσκέφθην τούς ολίγους «τι έκεϊσε συνδρο- 
μητάς μου κ. κ. Έμμ. Σαγόνην κάλλιστον έμπορον διαφό
ρων ελληνικών προϊόντων, Ζανθούλην Μαρτίνωφ, κομμωτή' 
καί όδοντοϊατρόν, ούτινος ό έκτεθειμενος έν τφ καταστήματι 
του μυριάριθμος έξ έξαχθέντων ύπ’ αύτοϋ όδόντων πίναξ μέ 
έκαμε νά τόν συγχαρώ διά τήν πρωτοτυπίαν, ώς καί διά 
τήν φιλοκαλίαν τοΰ καταστήματός του, Άριστ. Ρϊζον, κάλ- 
λιστον, φιλοπρόοδον καί φιλόμουσον νέον, Γ· Πετρόπουλον, 
παλαιόν ζυθοπώλην καί ζωηρόν φιλοσκώμονα, άλλ’ άπουσιά 
ζοντα πάντοτε τοϋ καταστήματος του έν άριγ κυνηγίου, 
Άριστ. Χρυσάφην, κάλλιστον έπίση; ζυθοπώλην’’καί κατα
στηματάρχην, άνεχώοησα τήν έπιοϋσαν, έπιστρέψκς διά τής 
αυτή; όδοΰ είς Φιλιππούπολιν.

(’Έπετσι συνέχει#).

BIKTAPOS ΟΥΓΚΩ

ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ
(απόσπασμα)·

■ ■■I
Eirai τύχια κ’ θ *«4»# ’, Sr χαι φτωχή, κα4ά 
το σχοζάδι tr>r μανρίζιι μα ’<άτ κάτι τι σβνσμίνΐ) 
μια φβγγδδοΛη ασπράδα γ-Ινχοχνηι *ςτ3  αχοτάδι.
Άπ’ tor ιοΐχο χρβμασμ&α μία’ ’ς ανιδ τδ (άσπρο βρά<5υ 
neytovr το8 ψαρα, τά δόχιια χαι ’c τδ βάθοτ, ποδ σε ράφι 
Xvtpaic χάΛχιταις ria^Kovr 'car θαμπδ·θαμπί χρυσάφι, 
μίσ’■'■’ζ rijr πύχ' eirai χρίδδατι μ exovptirii σφάΛισμίτο^ 
χαι χοηά του ?ra στρ&μα σΐ παΛτμίχασοζ ριχμίτο.
Πάντβ αΰτο5> μικρά παιδάκια,—ω φ«4ηά ψνχαιο γτμάτη 1 — 
χοιμισμ^α φττρουγίζονν ’c τών ονείρων τό . .
Ή χωνιά, π’ άχο'μα φΛόγα κάπου χαπον τριμοσβνηι, 
’c το χατάμαυρο ταβάη χαιαχάχχιχο φΖέ χόηι, 
χαι ’c τά χάνατα ποσμάνη μια γνταΤχα, τδ χτφάΛι 
πικροχερνει ’c τό χρεββάτι κ’ πόνος, ζά2η 
η τηχ προσευχη τηι: άεχει θ oreipsvtrai, χΛιομιάζτι' 
eirai ή μάννα, μονάχη την Ιξΐύ η θάΛασσα φρεηάζει, 
καί ’ςτον ουρανδ, 'ςτούς βράχους, ’ctovc ανέμους ’ττδ σχοιτίδι 
χύντι τί στενάγματα τ·ηί τά πειδ μαβρα χι’ άπ ’ τόν αΑδτ).

II

Sir ’ .δ ανδραΐ εχεί πέρα· άπδ τά μιχρά τον χράνια 
μέ τητ τύχη τον παλεύει πάΛη φοβερή χ ’ αίωηα.
Είτε βρεχ’ είτε χιονίζει πρέπει νάβγη, να πηγαίνρ, 
τά παιδάκια τον πεινοΰνε χαΐ ή πείνα δδν προσμένει, 
Ή πΑημμύρα ’car άρχίση ή βαθειά το βράδν-βραδν, 
μοταχοί τον ’ςτο τιμόνι κυβερνάει ’ςτό σκοτάάι 
την τετράπατη τον βάρκα χαι ’s τδ πέίαγο (ανοίγει· 
ή γυναίκα '(την χαΑύβα, όταν πειά εκείνος φύγη, 

τά παΛτ)ά πανιά ’μπαΛάνβι καί ti ίυχτια του (εσάζει· 
Ετοιμάζει τό αγκίστρι, τό*  ^αράσονπα που βράζει 
’« την χωνιά εκεί σιμά τηΐ θ δΑο’χΛηρη’ η ψυχή τη<·, 
τά μικρά ’άν κοιμηθούνε, σιγοΛε'ει ΐην προσευχή τη(. 
Μονάχες του εΤν’ εκείνος μίσ’ ’ςτδ πέΛαγο, τον δέρνει 
χΰμ’ άφρές, άνεμοζάΛη, πον ’{την άβυσσο τόν φέρνει, 
πον 'την νύχτα τόν ζωρίζει, ω δουίτιά βασανισμένη I 
Μέσ’ 'ςτητ θάάασσαν εκείνη πού. βογγάει φρενιασμένη 
έΐα μαϋρα, οΛα xpHa, χανδν άστρο δεν φωτίζει- 
καί τό μέρος πο9 τδ ψάρι νά πηγαίνη σντειθίζει, 
αί π’ άΛΛάζει κάθε &ρα, άστατο, σκοτεινιασμένο, 
«’ν’ ένάμιχρδ σημείο μέσ' 'ςτην άβυσσο χαμένο. 
Για νά τωβρη πόσο πρέπει νά μέτρηση τον αέρα, 
νά ζύγιση τδ πανί τον, πού πετφ ’ςάν περιστέρα !
—καί τδ χΰμα 'σάν τδ φέϊδι χαταπράσινο γΛνστράει 
πΛάϊ·πΛάϊ με την βάρκα, χαΐ η άβυσσος κνάαει , 
t>)c απέραντες τ^ί δίπΧαις,_ πού φριχταίς στρυφογυρίίον*,  
καί πανιά μαζύ *®ί  ’(άρτια άΛα τρέμουν, 8Χα τρίζουν. 
Μά εκείνος, δ ψαράς μας, την ΓιαννούΑα του μονάχα, 
την Γιαννούΐα του θυμάται—π&ς ! τόν μέΛΧει θαρρείς ταχα 

Hi’ η φρίκη τοϋ πεΛάγου,—χ' ηΓιαννούΛα του χΛαμέγη 
tor φωτάζει, Sc που οί δυο των Λογισμοί, έριατεμμένοι, 
τθς καρδιάς πουΛιά ουράνια μέσ’ 'ςτην νύχτα γΛυκοσμίγουν !
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Και προσεύχετ' fj ΓιαννούΛα’ μά την μαύρη καρδιά πνίγουν 
ή βραχναΐς φωναΐς το9 γΛάρου, πού θαρρείς πώς τήν χΛεναζει 
‘ςτά χαΛάσματα τών βράχων η φουρτούνα την τρομάζει 
π'Ισχιοι φοβεροί περνούνε απδ τωνειρο τοΰ νοδ της.
Πνίγ' ή θάίασσα τδν ναύτη μισ’ 'ςτην Λύσσα τοδ θυμοί της, 
χ’ 8πως μεσ' 'ςτην αρτηρία τό ζεστό τό αίμα σφύζει, 
τό ψυχρδ χτυπά 'ροΛέγι χαί 'ς τα^όχρυφο γκρεμίζει 
στάΛα σιάΛα Spate, μ^νες, ζέσταις, άνοιζες καί χιόνια, 
κιι τδ κτύπημά τ' ανοίγει ’ςτης ψυχαΐς ποϊναι τρυγόνια 
’ςτής ψυχαίς πουναι γεράκια, μέσ' ’ctoS κόσμου την άγχάΛη, 
άπ’ την μιά μεριά της κούνιες καί, τά μνημμτ’ απ' την αΛΛη

Ή ΓιαννούΛα συΛΛογιέται—καί μέσ' 0Λ ’ αυτά τη φτώχια!
Μεο”ς τούς πάγους τόν χειμώνα, καΛοκαίρι, πρωτοβροχια, 
τά μιχρά της νύχτα 'μέρα πως (υπόΛυτα γυρίζουν I . 
77οδ ψωμάχ’ άπδ σιτάρι κριθαρένιο τραγανίζουν !
—Άϊ-Λκάία! πθρο πάΛι 1 δδν άκσδς τό μουγκριτό τον :
Σαν φυσούνα ποδ βούζει, δ αγέρας ’ςτόν θυμό του
Λες.καί διώχνει μέσ*  ’<τό χάος τασιρα τά Λαμπρά πού φεύγουν 
*ςάν r»)c σπίθες, πού πετο^νε από την χωνιά ’ςάν (βγουν 
και τό κδμ’ άχοΛογάει Κπαις θ βαρεία *ς  τάμόνι.
Άχ η άβυσσος ποιός (έρει μύ τύ σκότος τί ζυμά^η ; 
Btrat ύ Spa πού προβάΛΛει χορευτής τό Μεσονύχτι, 
κάτω άπό την προσωπίδα φδς γΛυχύτατο ’ςάν ρΙχτη 
ή φεγγόβοΛη ματιά του καί τρεΛΛό, πηδά, χορεύει 
χ’ ειν’ ή Spa πού κρυμμένο ’ςάν φονιάς, παραμονεύει, 
’ςάν φονιάς οπού τόν κρύβει tff{ βροχές τό μαάρο δίχτυ 
με την νύχτα, «νί5 δ αγέρας καταμέτωπα τόν δέρνει, 
καί που (άφνω πτωχδ ναύτη απ’ εην βάρπ ’ απάνω πέρνει 
καί σάν αστραπή "ς τά βράχια τά φριχτά τόν κομματιάζει ! 
Φρίκη ! δ άνθρωπος ‘σάν νεεάση xi>c θ βάρκα τον βουΛιάζει 
μέσ’ *ς  τά. βάθά toi πεΛάγου, (πώς ό ντκρός ’ς τδ μνήμα, 
καί τοδ πνίγει ’ς τδ Λαρύγγι την 4α4ιά τό μαίρο κΰμα, 
’ςάν -ή άβυσσος άνοίγη καί τον θάφτη, πδς θυμάται 
μέσ' ς’ τ^ν φρίκη, πον σί 'Λίγο, καί 'ς τό σκότος θάκοιμαται, 
τάχρογιάΛι το5 χωριοΐ! του, τόν χαΛκά πονχε δεμένη 
την βαρκούΛα του, ' ’ς τόν ηΛιο φΆς χρυσδ περεχυμένη !

Της ΓιαννούΛας ησχοι τέτοιοι την φτωχή καρδιά φοβίζουν, 
τρέμει καί τά δακρυά τής την ψυχή της πΛημμυρίζουν.

)
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IV
‘Ω γυναίκες τ&ν ψαράδων, φρίχ ’ δπότατ, έχει πέρα,
4/τε, δύστυχες, 'ίτδ χάος εχω σαστιχό, πατέρα,
γυιοϋς, αδέρφια, σάρκα μ ’, αίμα, χαι ψυχή μου, Χαι καρδιά μου, 
ό,τι.άγάπησα 'ςτδν χόσμο και πονοΰν τά σωθικά μου·.
Ω ! ’Σαν παραδέρν’ & ναύτης μέσ’ ’ςτδ «ζαα, πώς ομοιάζει 

μέ tor έρμο πού ’ςτδ στόμα μέσα τέγριμιοϋ σπαράζει !
Καί νά λές : -r- Avtoc ί αγέρας, που φριχτοί φυσομανάει, ’ 
παίζει μΐ την κεφαλή των, χ' απο ’πάνω των βογγάει, 
χαΐ σφυρίζει με Λυμένα τάγρια χι' αδρά μαλλιά τον, 
χα: πωί χάνονται — ποιου ζέρει ;—τώρα χάτω απ' τά φτερά τον! 
Ώ ! χ' ακόμα πάς δέν .έχουν για ν’ άναστηθοΰν 'ςτδ χΰμα,- 
ποί ’car τρίσβαθο τους σέρνει παγωμένο μαΰρο μνήμα, 
μέ τά βάραθρα, που χάσκουν χωρίς άστρο μηδ’ ελπίδα, 
πάρ’ άπδ πανί μιαν άχρη καί μιαν άχρη άπδ σανίδα ! 
Πένθιμη, πιχρη φροντίδα, ’ίάν ποτας 'ςτδ περιγιάλι,' 
χαι 'υτην θάλασσα φωνάζεις α—χΰμα, δόσε μου τους πάλι !» 
άχ ! αλλοίμονο -τί θέλοιί να συν 'π$ το μαΰρο χΰμα, 
πουναι η σχεψι τον. τοΰ Χάρου^χ' ε^ναι τδ νερό του-μνήμα ; ■■ ■

Είναι δ άνδρας σου μονάχος, μόνος ’ίτάγριο σκοτάδι, 
δΛομέναχος, ΓιαννούΛα, μέσ’ 'ςτά σαβάνα, ’ςτδν αδη ! 
Τίποτε, παμμιά βοήθεια, γιατ' άχ^μα τά παιδιά σου 
είναι τόσα δα! Χωροΰνε χάϊ τά πέντε 'ςτήν ποδιά σου., 
β—θεέ μου, τέτανε μεγάλα, να μη μόνη μοναχός του !» 
— Σέ Λιγάκι, φτωχή μάνα, ’car θά παραστέχγ δ γυιός του 
τδν πατέρα, χαι φευγατοί Θαναι ’ςεο.ΰ θεριού τδ στόμα, 
.θενά 'πης, κλαμμένη πάλι· «. — τέτανε μικρός άχόμα !»

Έν Χάλκη
"Αγγελος ϊημηριώτης

Λ

ΈηΙ τ$ εύζαορία τών γενεθλίων της.
— .Sag Κι-οίαιιου» την άνθοδέσιιην τακ

τήν, ήτις· ανη'ήροόωηενει Λίσ’.τώς τής κάροιάς· μου τά 
αισθήματα, ών .ΰπέρΓ,ληρΓζ· τυγχάνει.

— Εύχαρίστως, δέχομαι κύριε ταύτην, διότι πιστώς 
απεικονίζει τήν κενότητα αισθημάτων ών ακριβώς δέν 
έχω ανάγκην.

ΕΚ ΚΤΠΑΡΚΕΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ?Ζ
Α’.

Την ύψήλήν ρου κορυφή όταν θωπεύη αγέρι, 
γτμτί τόσου περίλυπος χτπάρισσος νά κλίνης; 
Σαν σε ποτίζρ μέ δροσγά τής χαραυγής τάστέρι 
γιατί συ πόνου δάκρυα χάτω 'ς την γήν νά χύτης; 
Μέ τάς χρυσας αχτίνάς τρυ ήλιος σαν χαιρετίζη, 
όταν προβαίνη άπ'πά ψηλά, τδ μαΰρο φύλλωμα σου 
γιατί εκείνο πάντοτε πενθίμως ψυθιρίζει 
γιατί νά εινε πένθιμος ακόμη χι’ ή οχιά σου ; 
Μέ ελαφρό φτερούγισμα, 8ταν πέτα τάηδόνι 
χαΐ έρχεται χαρούμενα νά ψάλλη 'ς τά κλαδιά σου 
γίατί ν’ άΛΛάζρ τδ σκοπό χοντά σου σαν σιμι&νη. 
γιατί νά εινε πένθιμος αχόμη χι ’ ι? σκιά σου ;

Κλαίω ιά'νειάτα π’ άδικα πλάκα ψυχρά σκεπάζει· 
στενάζω με την δυστυχή φιλόστοργου μητέρα 
γονατιστή ’ς τδν ισχίο μου, όταν άναστενάζη, 
χι' αναφωνώ με τδρφανδ δεν έχω πνά πατέρα, 
όταν θρηνωδείς στεναγμούς σκορπίζω ’ς τον αέρα.

Έρμούπολις ί 9) 11 1397.
A I. Κουκουλίς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

36. Αίνιγμα.

Ό έγδρδς έπώλει, ’πήγα ν’ αγοράσω 
ακριβόν τι πραγμα...Για νάμηντδ χάσω 

δίδω διακόσια δίδω τριακόσια 
πλήν μή τά βαρεΐτε δτι είναι γρόσ’ά !.

Επειτα αρχίζω δίδω μόνον. ενα, 
τ’ άλλα γιά νά μένουν δ’λα εις έμενα- 

βλέπω.δέν τδ δίδει, δίδω,τετραχόσία 
δ’λαμετρημένα Γερά και oaja, 

εις αυτά προσθέτω άλλα έκατδν 
έπειτ’ εβδομήντα δίδω είς αύτδν.’ 

' Φράγκα μέ πενήντα δλα τελειώνουν
είς τδ τέλος δμως ταΰτα μέ θύμόνουν 

λέγω τώ πωλοΰντι κάτι ν’άφαιρέση 
άνω διακόσια τον μετρώ ’ςτδ φέσι 

ίσα τδ κεφάλι τοΰ αγόρασθέντος 
άπεκόπη τώρα ώσανεί κλαπέντος. 

Πλήν κερδίζω ουτω ?ν ώραΐον ζώον 
ποΰ ποτέ δέν έζη είς τδ υπερώον. 

Πρέπει νά τδ πάρής δίχως αντιρρήσεις 
καί να τδ πλήρωσής και αύτδ έπίσης.

37. Αίνιγμα,.

Διακόσια τριακόσια 
ήνωμένα στραβωμένα, 
μένουν μόνον εςη : 
στρέξει ή δέν στ'ρέξει.

Λύσεις τών έν τφ νπ’ άριθ. 16 φύλλω 
Αινιγμάτων.

.32. Αίνιγμα. 0%ρεώς—θησεϋς
"Ελυσαν αύτδ- δ κ. Π. Διαμαντόπουλος έχ Πειραιώς, δ κ. Β. Φα- 

σιλής έ; Αθηνών, δκ. Π. Διακάκης έξ ’Αθηνών^ ή Δεσποινίς Μα
ρία 2αρίχη έκ Πειραιώς, ό κ. Δημ. Σαραντόπουλος έχ Μονεμβα- 
σίας καί δ κ. Μ; Γιανόπουλος έκ Ναυπλίου.

33. Αίνιγμα. Sxci—Κίσσα—Kiva.
"Ελυσαν αυτό*  δ χ. Π. Διαμαντόπουλος έκ Πειραιώς, δ χ. β. Φα- 

σιλής έξ ’Αθηνών, δ κ. "Αγγελος Σταυρόπουλος έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Δημ. -Σαραντόπουλος· έχ .Μονεμβασίας καίι^δ; χ. -Μ··; Γιαννόπουλος έχ 
Ναυπλίου. xj- ;;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ι'ΦΥΣΕΩΣ„

Δ. Κ. ΚαΛάαας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμοί 
λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς. — Μ. Μ. ΣχόπεΛον. Τέλη Δε
κεμβρίου συμπληρωθήσονται τα φύλλα τοδ 'Ημερολογίου, δτε θά 
λάβητε έορτολδγιον μετά έξωφύλλου. — Δ. Μ. Σπάρτην. Δελτάριον 
έλήφθη ’Αποδείξεις άπε.στείλαμεν ύμϊν. Εύχαριστοΰμεν. — Κ. Ν. 
Κέρκυραν. Συνδρομή σας έλήφθη.. Άπόδειξιν μετ’ άριθμοΰ λαχείου 
σας παρεδώκαμεν κωμιστή.— Ά. Σ. ‘Ενταύθα Αινίγματα καί λύ
σεις έλήφθησαν. "Εχει καλώς. Άναμένομεν καί συνδρομήν σας.—· 
Π. Π. ΚαΛάμαί.' Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ 
λαχείου έστάλη ταχυδρομικώς. Εύχαριστοΰμεν. — Κ. S. 'Οδησσόν. 
Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ, γράφομεν.— Κ. Μ. Σ. 
Μασσαλίαν. Βεβαίως,;θά φροντίσωμεν, άφοΰ μάς παρακαλείτε τόσον 
θερμώς.-— 0. 0. ΤριποΛιν. Παραγγελία σας άπεστάλη, Ήσυχεΐτι, 
διά τδν φίλον, φροντίσωμεν δέοντα. — Μ. X. ΠετροΰποΛιτ. Χρήματα 
έλήφθησαν. Χρυσόδετοι τόμοι-απεστάλησαν ύμϊν'έπί συστάσει. — 
Μ. Δ. Νέαν 'Τόρχην. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απόδειξις μετ’ άριθ. 
μοΰ λαχείου σας έσταλη ταχυδρομικώς, Εύχαριστοΰμεν. — Γ. θ. 
Θεσσαλονίκην. Συνδρομητής ένεγράφη. Εύχαριστοΰμεν.

Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παρλ2ΚΕγα Λεονη


