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Έρανιζόμεθα έκ τοΰ «Γαληνού» την ακόλουθον άξιοπερί- 
εργον περιγραφήν έξαγωγής σφαίρας διά τής μεθόδου τής 

. άκτινογραφία;, χάριν τών ένδιαφιρομένών ήμετέρων συνδρο
μητών.

«Φαίνεται, δτι οι ύγιαίνοντες τών άνθρώπων δεικνύουσιν 
έπί μάλλον καί μάλλον τάσεις εις τδ έπιζητεϊν διά τοϋ πο
λυκρότου την ϊασιν τών πραγματικών ή φαντασιωδών αυ
τών άλγηδόνων.

"Εκαστος έκλέγει τήν χώραν, ήν υπολαμβάνει, ώς θετι- 
κώτερον άγουσαν εις τό καίριόν μέρος......πολλοί δέ άστο- 
χοϋσι. Λεκτέον όμως, δτι τούτο έξήρτηται, ώς πρδς τούς 
αστούς έκ τοϋ σμικροϋ διαμετρήματος τών έν χρήσεί όπλων 
και τής μικράς διεισδυτικής δυνάμέως τών σφαιρών.

Είσι δέ οί έκλέγονιες τό στόμα, ένθα είσάγουσι την κάν
νην τού πολυκρότου καί-&ν μέν τδ δπλον Ικκλίνη μικρόν τι 

. πρός τά εμπρός έπιγίγνονται διατρήσεις ακανόνιστοι ή πκ- 
. ρασχιδοειδεΐς τής ύπερώας καί εστιν δτε έκρηξις τοϋ σκιλε- 

' τοϋ τής ρινδς; έάν δε τδ δπλον άποκλίνη πλαγίως,ή σφαίρα 
έξέρχεται ota τής παρειάς καί εισδύει έντός τών πτερυγοει
δών κοιλοτήτων. Η σφαίρα δύναται ωσαύτως περιστρέφουσα 
την σπονδυλικήν στήλην νά εισχώρηση έντός τών μυών τοϋ 
αυχένος.

Είσίν οί έ.κλέγοντες συχνάκι; τδ μέτωπον. Τδ δπλον δι
ευθύνεται συνήθως ή και έφαρμόζεται άνωθεν τής κόγχη; έπί 
τών μετωπιαίων κόλπων. ’Αλλά τότε συμβαίνει ώστε ή βο
λή ριπτομένη τά μάλιστα έγγύθεν, ν’άποβάλλη την έαυτής 
δύναμιν, ή δέ σφαίρα νά ποοσθλίβηται άπλούστατα έπί τοϋ 
μετωπιαίου οστού ή καί νά εΐσδύηται τον μετωπιαϊον κόλπον 
καί νά παραμένη,.άφ’ ου καταθλίβή, έπί τής έσω πλακδς 
τού δστοϋ. Έτεροι έκλέγουσι τόν ακουστικόν πόρον. Επει
δή δ’ ώς έπί τό πλεϊστον, τό δπλον διευθύνεται λοξώ; πρός 
τά όπίσω καί τά έσω , ή σφαίρα ένσφηνούται έντός τής μα
στοειδούς άποφύσεως· ή καί άν διευθυνθή κατά τήν φοράν 
τοϋ ακουστικού πόρου’ εισδύεται αυτόν, καταστρέφει τά τοι
χώματα, κατασυντρίβει τήν τυμπανικήν κοιλότητα και 
καταθλίβεται έντός τού πετρώδους οστού.

“Αλλοι δ’ έκλέγουσι τήν κροτα^ικην χώραν, οί καί βε
βαιότεροι τών λοιπών, όπως μή σφάλωσι. Ούχί διότι δ τρό
πος ούτος τυγχάνει άναμάρτητος· άπαγε ! Νέον δέ τεκ- 
μήριον τοΰ επισφαλούς αύτοϋ έστιν δ περί ού λόγος πάσχων 
πλήν άλλ’όμως δ. θάνατος έπέρχεται συνηθέστερον ή . διά 
τών άλλων τρόπων..καί έπιγίγνεται ώς έπί τό πολύ οΰχί 
αμέσως, άλλά μετά τινα? ώρας έν κώματι, δπερ εγκαθί
σταται μονονου άμέσως-μετά τήν βολήν.

’ Πρδς άνεύρεσιν τής σφαίρας τέμνεται δ κροταφίτης κατά 
διεύθυνσιν έξαρτωμένην έκ τής έκλογής τόΰ χειροΰργοϋντος, 
άφου άπολινωθώσιν άλλως τε αί μικράς διαμέτρου άρτη- 
ρίαι. Έξικνουμεθα. έπί τοϋ τραύματος τοϋ οστού, άφαιροϋ- 
μεν τάς παρασχίδας, έάν ύπάρχωσιν, .καί μεγεθύνομεν τό 
τρήμα, έάν παρίσταται άνάγκη· φθάνομεν είς τήν σκληράν 
μήνιγγα, ήν διατέμνομεν. Οΰχί σπανίως εύρίσκομεν τετμή- 

. μένην τήν μεσαίαν μηνιγγικήν αρτηρίαν, είτε κλάδον τινά 
αυτής. Ύπεγείρομεν τά δύο χείλη τής σκληράς μήνιγγος 
καί άνευρίσκόμεν πολλάκις θρόμβον αίματος. ’Ο δέ χειρουρ-< 

. γός αισθάνεται τότε .χαράν, διότι φρονεί, δτι, ,άφοϋ αφαί
ρεση αυτόν, θέλει άναζήσει δ πάσχων.τούτο όμως συμβαί
νειένίοτε, άλλά πλειστάκις οΰχί. Εξακολουθεί . δέ νά. έξε- 
ρευν£, άναζητών διά τής μήλης τού. Trouve τήν σφαίραν, 
ήτις φαίνεται νά μή κήται μακράν... καί αναχαιτίζεται 
πολλάκις: ώπειρηκώς καί διστάζων προ τοϋ έγκεφάλομ, δπερ 
δέν άποτολμά νά ταυματίση ένεκα τής λίαν παρατεταμένης 
έρεύνης αυτού.' Έν συνάψει, προ τής άνακαλύψεως τής άκτί-’

νογραφιας ανευρίσκοντο αί σφαΐραι. μόνον, δσάκις άνεστέλ- 
λοντο ύπό τοϋ δστοϋ. ’Οσάκις δμω; ή σφαίρα είσέδυεν έντός 
τού εγκεφάλου,, δ κίνδυνο; ήνμείζων έν τή,άναζητήσει αυ
τής η έν τη έγκαταλιίψιι· μολονότι ή σφαίρα ήδύνατο ημέ
ράν τινα νάμετατοπισθή καί έκδηλώση τήν παρουσίαν αύ- 
τής οιά μεταγενεστέρων συμπτωμάτων καί δή καί σοβαρών, 
είτε λειτουργικών είτε εκ της σηπτικότητος αυτής έξαρτω- 
μενων.

1 ,Αναπολοϋμεν περίπτωσιν, νεάνιδος, έγχειρηθεΐσαν ύφ’η
μών κατά Σεπτέμβριον του 189?, ήτις δεχθεΐσα σφαίραν 
έν τή δφθα^μιχη κόγχη,· διετέλείεν επί τρεις ημέρας έν 
κωματώδέι κατάστάσει, άπηλλάγη όμως πάντων ,τών βα
ρέων συμπτωμάτων. Έν τούτοις δύο μήνας βράδιον άνεφά- 
νησαν άφασία τε καί ημιπληγία, αϊτινες ’ίξηνάγκασαν τον 
Ballet καί τον Gillet de Grammont, δπω; έξαιτήσωνται 
την έπέμβασιν ημών.

Εφαρμογή τοΰ τρυπάνου έπήνεγκε την κένωσιν εύρέο; 
αποστήματος τοΰ φλοιού της ρολανοικης ζώνης· ενυπήρχε 
πύον 200 μέχρι 300 γράμμων. Εσχάτως εργασία τις τοΰ 
Ballet πληροφορεί ημάς, 8τι ή.σφαίρα έσχε καί έτέρας πε- 

' ριπετέίας· κάΐ δτι νέα συμπτώματα άνεφάνησάν καί έο.· 
μένουσι.

Πασιφανώς αίρετωτέρα ήθελεν εισθαι η έξαγωγή της 
σφαίρας, άλλα ποΰ εδει ν’ άναζητηθή ;

Αμερικανός τις ,ήλθεν ημέραν τινά έπί τούτου έξ Αμερι
κής δπως παρακαλέση ημάς ϊνά έξαγάγωμεν σφαίραν, ήτις 
ένεσφηνωθη κατα τό άνω χείλος τοΰ ιερού όστοϋ. ’Οδη
γούμενοι ύπό τοΰ έπιγενοϋ; συριγγίου είσέδυμεν έν τφ είλε- 
ακφ βόθρω, έξηρευνήσαμεν δε την μισαίαν μοίραν της λε
κάνης,φθαντες ο εκεί εΐδομεν εύκρινώςδτιή σφαίρα λαβοϋσα 
άπτόμως διεύθυνσιν κάθετον εΐσεχώρησεν ίν τή μικρ^ λε
κάνη. ΗρνήΟημεν δε ,νά προχωρήσωμεν περαιτέρω.

Επι τοιουτων περιπτώσεων, όπως η τοΰ σημερινού τραυ- 
ματιου, οπότε οηλ. η ελλειψις λειτουργικών διαταραχών 

. δυναμένων έξαρτηθήναι. έξ ανακλαστικών φαινομένων, προ- 
καλουμένων έκ της παρουσίας τοϋ άλλοτρίβυ σώματος, 
παρακωλύει ημάς, ΐνα προσδιορίσωμεν έκ τών προτέρων την 
ακριβή έδραν της σφαίρας—επι τοιουτων περιπτώσεων λέ— 
γομεν,ή ακτινογραφία παρεχει τάς πολυτεμωτέρας τών υπη
ρεσιών, έπιτρέπουσα τφ χειρουργφ νά φέρηταε ευθύ, άνευ 
ανωφελών ψηλαφισμών έπί τά άλλότ.ρια σώματα.

Ή επομένη παρατήρησις τεκμηριοΐ καί αύθις την έπι- 
τυχή της ακτινογραφίας-έπέμβασιν.

Ο Β... ηνίοχος, ετών 26 ήν άγαμος.Οΰδέν. έν τφ κΛη— 
ρονορ,ικά, ουδ έν τφ αναμνηστικά των πλαγίων συγγτ- 
ra>r παρέχει ^τό έμφαϊνον έν τη οικογένεια προδιάθεσή» τινα 
είς ψυχοαχς οιαταραχάς, ουδέ ίχνη καταχρησεως οινοπνευ
ματωδών παρουσιάζει. ·.·

Η ιστορία τοϋ πάσχοντάςοΰδέν τό άξιον λόγου ένέχει. 
Μέχρι τών τελευταίων τούτων έτών - ούδέν τό άξιοπαρατη- 
ρητον. Ημέραν τινα.κατέπεσεν από τοΰ εβδόμου πατώματος 
έν τη.δοφ’ έξ άνηκούστου όμως θαύματος δεν ύπέστη μήτε 
τραύμα, μήτε έπιγενεΐς εγκεφαλικά; διαταραχάς, έπαθε δέ 
μόνον συνολκην τών μυών. της' δεξιάς . κνήμης, έπιμείνασαν 
έπί εξ εβδομάδας. ■

Την 10 .Φεβρουάριου-τοϋ ένεστώτος {τους (1897) ωθού
μενος ύπό'ιδεών αύτοκτανίας διά. λόγους μικρόν παρέχοντας 
ένταϋθα τδ^ένδιαφέρον, οπλίζεται διά πολυκρότου 8 ύποχι- 
λιομέτρων οιαμετρηματος έξαπλοΰται, διευθύνει κατά τοΰ 
δεξιού κροτάφου τήν κάννην τοϋ όπλου' έξ άποστάσεφς 20 
ύφεκατομέτρων καί εμβάλλει σφαίραν έν τφ κρανίφ.

Εκ τοϋ τραύματος έκρεει αίμα·— δ τραυματίας λέγει δτι 
έξέρευσαν So περίπου;δράμιά ϊόιούτου—ή αιμορραγία έπί- 
σχεται άφ έαυτής, αλλ ’,:δάνθρωπος λιποθυμεΐ καί μόνον 
μετά τινας.Λρας.συνέρχέται,^ς'έάυτδν. Μεταφέρεται είς τδ 
Νοσοκομείου Bichat ένθα-,παραμένει έπί δέκα.ήμέρσς, καθ’ 
άς τά συμπτώματα τοϋ άντικτύπου (ϋ!10θ)παρήλθον ταχέως
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μικρά ή μηοεμία κατεβλήθη προσπάθεια πρδς άνεύρεσιν τής 
σφαίρας, ήτις άλλως τε ένεσφηνώθη βαθέως έξαχθεισα μετά 
10 ημέρας, χωρίς ό άρρωστος νά πάθη τι ίκ τοϋ δυστυ
χήματος.

Μετ’ ου πολύ έν τούτοις, περί τό τέλος τοϋ θέρους, οί 
πόνοι ών ή έντασις έπηύξησεν, άνεφάνησάν κατά παροξύν
σεις κατά τήν κορυφήν τοΰ κρανίου έπί τής μεσαίας γραμ
μής. Αί παροξύνσεις αυται αϊτινες διήρκουν έπί δέκα περί
πουημέρας άπέβησαν συχνότεραι' ό Γ ήναγκάσθη νά έγ- 
καταλίπη τό έπάγγελμα άύτοϋ—άλλως τε κοπιώδες—διότι 
παρετήρει, δτι τό ψύχος έπηύξανε τό άλγος καί έπί τέλους 
άπειρικώς είσήλθεν είς τό Νοσοκομεΐον.

Νοέμβριος τοΰ 1897. Ό Β φύσει ίσχυράς κράσεως, έν 
τούτοις άπισχάνθη μεγάλως ώς έκ τοΰ άφορήτου βίου, ον 
τφ έπροξένουν οί πόνοι και άδυνατών νά ύποφέρη αυτούς έπί 
πλέον ζητεί έπιμόνως τήν έξαγωγήν τής σφαίρας.

13 Νοεμβρίου 1897. Μικρά ουλή ύπομέλαινα 0,003 
περίπου ύποχιλιομέτρων, έδράζουσα οσον δακτύλου υπερθεν 
τοϋ δεξιού ζυγωματικού τόξου, άποτελει άσθενές βοήθημα 
είς άναζήτησιν τής σφαίρας έάν δέν υπήρχε πρός κρείσσονα 
πληροφορίαν περί τοΰ μέρους, ένθα αυτή ύποκρύπτεται, ή 
άκτινογραφική δοκιμασία.

Πρός έπίτευξιν μείζονος άκριβείας καί όπως ύπάρχωσι 
σταθερά ύπομνηστικά σημεία, διατίθενται ύπό τοϋ Mergier 
δύο μεταλλικά σύρματα διασταυρούμενα κατ' όρθάς γωνίας 
έπί τής φωτογραφικής πλακος ούτως ώστε το σημεΐον τής οια- 
σταυρώσεως ν’ άντισ-.οιχη ε’ις τό κέντρον τής πλακός. Τδ 
κρανίον τοϋ πάσχοντος τοποθετείται ούτως ώστε τό κάθετον 
σύρμα ν ’ άντιστοιχή είς γραμμήν έφαπτομένην τοϋ άνωτέρω 
χείλους τής χοάνης τοΰ ώτός. Καταμετροϋντες δέ κατόπιν 
έπί τοϋ αντιτύπου τάς σχέσεις τάς ύπαρχούσας μεταξύ τής 
μελαίνης κηλϊδος, τής δεικνυούσης την παρουσίαν τής σφαί
ρας καί τών δύο γραμμών, τών παριστωσών τά σύρματα 
εύρίσκομεν Ιον, οτι τό σημεΐον τής έγκυστώσεως τής σφαί
ρας δέν άντεστοιχεΐ είς τό σημεΐον τής είσδυσεως· 2ον 
δτι τό έγκυστωμένον τούτο σημεΐον κεϊται άμέσω; κάτω&ν 
τής Οριζοντίου γραμμής είς άπόστασιν 2 ύφεκατομέτρων 1]1 
άπό τού σημείου τής διασταυρώσεως(έν φ ή ουλή κεϊται είς 
άπόστασιν 8 ύποχιλιομέτρων άπό τής καθέτου γραμμής καί 
ένός ύφεκατομέτρου κάιω^τν τής όριζοντίου)· 3ον δτι τό 
άλλότριον σώμα έξετοπίσθη πρός τά πρόσω καί κάτω, πρός 
τδ βάθος τής κροταφικής κοιλότητος.

Άλλ ’ έκεϊνο, δπερ ή άκτινογραφία άποσιωπ^, καί οπερ 
άποτελέσει διά τήν έγχείρησιν μείζονα δυσχέρειαν έστιν,έάν 
ή σφαίρα άπεσχέθη έν τφ όστεώδει ίστφ ή μεταξύ αύτοϋ 
καί τοϋ εγκεφάλου, ή έν αϋτφ τφ έγκεφάλφ...

Τοϋ τραυματίου · ναρκωθέντος, μετά τήν’ χάραξιν διά 
τής δερμογραφικής μολυβδίδος έπί τοϋ δέρματος τών δύο 
γραμμών τών άντιστοιχουσών πρθς τάς έπί τού άντιτύπου 
διασταυρούμενα; τοιαύτας, φέρεται τομή κάθετος διερχομένη 
διά τοΰ ύποδειχθέντος ύπό τής άκτινογραφία; σημείου, ώ; 
έδρας τής σφαίρας. Ή τομή αυτή άρχεται υπερθεν τών άνω- 
τέρων προσφύσεων τοΰ κροταφίτου μυο; καί κατέρχεται μέ
χρι τοϋ ζυγωματικού τόςου περιλαμβάνουσα δέρμα, τόν κυτ
ταρώδη ιστόν καί τόν μϋν, καθ’άπαν τό πάχος αύτοϋ καί 
άποκαλύπτουσα τό άνώτερον χείλος καί τήν εξωτερικήν έπι- 
φάνειαν τοϋ ζυγωματικού τόξου κατά το σημεΐον περίπου τής 
ένώσεως αυτού μετά τού ζυγωματικού οστού. Άπαντώμεν 
καθ’δλον τό πάχος τοϋ μυός αύλακα ύπομέλαιναν,δεικνυου- 
σαν, δτι ή σφαίρα διηυθυνθη άπό τή; εισόδου αύτής έκ τών 
άνω προ; τά. κάτω, τοϋθ’ δπερ έπικυροΐ ήδη τά; εν
δείξεις τής άκτινογραφία,;. Έπί τοϋ περιοστέου καί τού οστού 
είς δ σημεΐον ή κροταψική κοιλότη; συνέχεται μετά τής βά- 
σεως τού κρανίου, άπαντώμεν ίντύπωσίν επίσης ύπομέλαιναν 
τεκμηριοϋσαν, δτι έκεΐ κεϊται τό σημεΐον τής είσδύσεω; τής 
σφαίρας. Πρός βεβαίωσιν δέ τούτου ίφαρμόζομεν ένταϋθα τήν 
στεφάνην τοϋ τρεπάνου τοϋ ηλεκτρικού πολυτριτόμου,κατο 

πιν μεγεθύνομεν τδ τμήμα διά τής μικράς άποσχιδοτόμου 
λαβίδος. Ή σκληρά μήνιγξ αποκαλύπτεται δμοίως κατά 3 
περίπου ύφεκατόμετρα (έκιΐ ακριβώς, ένθα έρπουσι πολλοί 
κλάδοι τής μεσαίας μηνιγγικής αρτηρίας)· διατέμνοντες 
αυτήν άνευρίσκόμεν κατά τό πάχος αυτής, έκει ένθα άναδι- 
πλοϋται δπως ύπαλείψη τήν βάσιν τοϋ κρανίου, τήν αυτήν 
ύπομέλαιναν στίξιν. Το αυτό στικτόν έξακολουθεΐ και έπί τής 
άποκαλυπτομένης έγκεφαλικής ουσίας· τότε λαμβάνοντες μυ- 
ρίας προφυλάξεις, δπως μή συνθλίψωμεν τάς έλικας τοΰ ίγ— 
κεφάλου διά τής άκρας μικράς αιμοστατικής λαβίδος προβαί- 
νομεν ψηλαφητί εις άναζήτησιν τής σφαίρας, ήν άνευρίσκόμεν 
μετ ’ού πολύ είς 2 ύφεκατομέτρων περίπου βάθος καί ήν 
έξάγομεν.

Άφ ’ ού ά/αμεινωμέν τήν πάροδον στιγμών τών άναγκαι- 
ουσών τη αΐμοστάσει τών συνθλιβέντων άρτηριακών κλάδων, 
συνενοϋμεν άμφότερα τά. χείλη τής σκληράς μήνιγγος διά ^α
φής ζωϊκφ νήματι (catgut), ένοϋμεν άμφοτέρας ,τάς δεσμί
δας τοΰ κροταφίτου μυός καί εϊΐα τέλος τό δέρμα. Μικρός 
έλαστικός σωλήν είσάγεται έν τή κροταφική κοιλότητι.

Έπίδεσις διά ΐωδοφορμιούχου βάτης ελαφρώς συμπεπι- 
σμένη έφαρμόζεται.

Συνέπειαι έγχειρήσεως έξαίρετοι.
Έπεμένομεν τά μάλατφ γιγονότι τοϋτφ, δπερ άπήτησε 

μίαν καί μόνην τομήν πρδς έρευναν και άνεύρεσιν σφαίρας, 
ήν οΰδέν σημεΐον ώριζε, άλλ ’ ούδ ’ ήδύνατο κ&ν νά παράσχη 
ύποψίαν τινα περί τής τοποθεσίας αυτής. '

ι

Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΠΟ

ΑΝΏΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
τοΰ γερμανικού στρατού

(Συνέχεια, ίδε προηγούμ. φύλλόν)

Τό θίατρον τοΟ πολάμ.ου·
Ή χώρα, έν τη δποίφ συνηντήθησαν τά δύο εχθρικά 

•στρατεύματα, όπως δεά τών δπλ'ων λύσωσι τήν έκραγεϊ- 
σαν διαφοράν, περιλαμβάνει τάς τουρκικάς έπαρχίας, με
σημβρινήν Μακεδονίαν καί 'Ηπειροι» καί τάς έλληνικάς, 
Θεσσαλίαν καί Φωκίδα. Ό χώρος ούτος διαιρείται ε’ις δύο 
διάφορα πεδία ένεργείας, χωριζόμενα άπ ’ άλλήλων διά τών 
όρέων τής Πίνδου. ι

Τό κυριώτερον πεδίον, ή Θεσσαλία είναι κατά τό πλει- 
στον πεδινή. Ή λίαν ορεινή Ήπειρος πρδς δυσμάς δέν ιινε 
πολύ κατάλληλος δια στρατιωτικά; ένεργείας. ,

Πάσαι αί τήν Ήπειρον καί τήν Θεσσαλίαν συνδίουσαι 
ίίδοί εινε άποκλειστικώς άτραποί, άγουσαι διά μέσου τών 
αυχένων τής Πίνδου. Ή Τουρκία ένεκα τής έλλιποϋς ταύ- 
της συγκοινωιίας υστερεί πολύ τών κατά θάλασσαν κυριαρ- 
χούντω.ν Ελλήνων xat άναγκάζεται νά διευθύνη πάσας τάς 
διά τήν Ήπειρον ένισχύσεις διά Μοναστηριού.

Σχεδόν άπαντα τά μεγάλα στρατιωτικά σώματα είσέ- 
βαλον είς Θεσσαλίαν κυρίως άπο βορρά πρδς νότον διά τών. 
όρέων καί οΰχί κατά μήκος τής παραλίας,διότι προς άνατό· . 
λά; προβάλλει ώς γιγαντιαιος στύλος πρδς τήν θάλασσαν δ . 
Όλυμπος, επί τοΰ'όποιου βαθεϊαι διήκουσι .χαράδραι, ούτως 
ώστε ή έπί τών άποτόμων κλιτύων παράκτιος όδδς καί βε- 
βλαμμένή είνε ύπό τών όρμητικώς καταπιπτόντων χειμάρ- 
ρων και τό τέρμα αυτής εις τήν κοιλάδα τών Τεμπών ευκό
λως ύπερασπιζεται στρατιωτικώς.

Σχεδόν πάρχλλήλως πρδς τά βόρεια σύνορα τής ελληνι
κής Θεσσαλίας (τά σύνορα τής .ελληνικής γλώσσης εύρίςκ'ο·»- 
ται 70 περίπου χιλιόμετρα βορειότερον) ρέει είς 5—15 X1" 
λιομέτρων άπόστασ'ιν πρός νότον αυτής ό ΙΙήνειός, σχήμα-, 
τίζων εις τόν κατώτερον αΰτοϋ ροϋν την κοιλάδα τών Τεμ-
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πών,κεΐνται δέ παρ ’αύτδν· αί μεγαλήτεραι πόλεις Τρίκκαλα 
καί Λάρισσα με 15 έως 16 χιλιάδων κατοίκων,

’Αμέσως βορειότερον τού κάτω Πηνειού ύψοϋται δ Όλυμ- 
. πος (ύψηλοτέρα κορυφή 2973 μέτρα) έπί Τουρκικού έδάφους 

περιβαλλόμενος έξ ανατολών μέν ύπό τοϋ κόλπου τής Θεσ
σαλονίκης, έκ δυσμών δέ ύπό τοϋ Ξεριά ή Σκραντοπόρου, 
•παραποτάμου τοϋ Πηνειού.

.Έπί μικρού παραποτάμιου τού Σαραντοπόρου, άπ’ εύ— 
θείας κατερχομένου τόν Όλυμπον, κεΐται ή σημαντική κά
πως κώμη Έλασσών, τή; όποιας οί μέν ’Οθωμανοί κάτοι
κοι είς 200 οικίας κατοικοϋσι τήν άοιστεράν όχθην, οί δέ 
Έλληνες είς 50 οικίας τήν δεξιάν.

Διά τήν είς Θεσσαλίαν εισβολήν τών Τούρκων παρέσχον 
αί χώραι,είς τάς όποιας εκτείνονται οί σιδηρόδρομοι έκ Λα- 
ρΐσσης είς Βόλον καί έκ Καλαμπάκας διά Τρικκάλων Φαρ
σάλων Φερών είς Βόλον τάς καλλιτέρας οδούς πρός πορείαν. 
Έκεϊτό έδαφος ώ; έπί τό πλείστον εινε βχτόν, ένφ τά 
λοιπά μέρη τής Χερσονήσου είνε πολύ πλέον ορεινά.

ΛΓεταξύ τής Έλασσώνος καί τής Λαρίσσης κατά μήκος 
τών θεσσαλομακεδονικών συνόρων ύπάρχουσιν αΐ έξής συγ
κοινωνίαν 11) ’Ατραπός διερχομένη τήν κοιλάδα τοΰ Ξεριά, 
διά τοϋ Δομενίκου, Δαμασίου καί διά τών στενών τοΰ Ρε- 
βενίου (οπού αρχίζει τό ελληνικόν έδαφος) καί Μπογαζίου 
είς Τύρναβον καί Λάρισσαν. Ή οδός αυτή είνε ίκανώ; μα- 
κρά, έκτεινομένη ποΰ μέν έπί τής δεξιάς, ποΰ δέ έπί τής 
άριστεράς όχθης τοΰ Ξεριά. Πρός άνατολάς ύψοϋται τό όρο; 
Κριτήρι, ώς κλάδος τοϋ Όλύμπου. 2'.) Ή συντομωτέρα 
όμως συγκοινωνία μεταξύ Έλασσώνος καί Τυρνάβου άγει 

\ εις τινα διακλάδωσιν τής άνωτέρω ατραπού διά τής διόδου 
τής Μελούνας (12 χιλιόμ. πρός άνατολάς τής Σκόμπας), 
μεταξύ τών ΰρέων Πάρνα καί Παππά-Λιβάδια. Τό όρος 
τούτο έκ μέν τοϋ Τουρκικού έδάφους εινε άπότομον (580μ.) 
πρός δέ τόν Τύρναβον έχει κλίσιν ήπιαν. Ή δίοδος κεΐται 
ακριβώς έπί τών συνόρων 3'.) καί 4'.) Δύο άλλαι δύσβατοι 
όδοί άγουσιν έξ Έλασσώνος είς Καρυάν (λίμνη Νεζεροϋ)
5.')  Παραθαλασσία οδός, πρός τό άνατολικόν μέρος τοϋ 
Όλύμπου, κατά-μήκος τής άποτόμο.υ παραλίας, άγει έξ 
Αικατερίνης είς Πλαταμώνα τής Μακεδονίας καί έκεΐθεν είς

• τάς έκβολάς τοϋ Πηνειού.
Πανταχοϋ βράχοι άσβεστολίθου, μέ αραιά δάση, καί 

άπειρους ρωγμάς, αί δέ δίοδοι άναλόγως τής έποχής μετά— 
/ βάλλονται είς αγρίως κάταπίπτοντας χειμάρρου;, μέ Ελεεινάς, 

δυσβάτους άτραπούς καί γυμνάς, άδένδρους κορυφάς εκατέρω
θεν. Τοιαύτη εινε κατά τό πλείστον καί ή δίοδος τής Με
λούνας.

Ή διαρρύθμισες τών συνόρων έν ετει 1881 ητο ενταύθα 
μάλλον ευνοϊκή διά τούς Τούρκους καί διά τής όχυρώσεως 
τών πυροβολείων τοΰ Μενεξέ (έπί τής δεσποζόύσης κορυφής 
τόΰ στενού ^τής Μελούνας, δπόθεν βλέπει τις ολόκληρον τήν 
κοιλάδα) καί διά τοϋ επίσης ισχυρού πυροβολείου Βίγλας, 
έφωδιασμένα μέ τηλεβόλα Κρούπ τών 9 καί Ιδέκατοστομ. 
(πλησίον τού Δαμασίου), προεφυλάσσοντο άναλόγως αί δύο 
κυριώτεραι έξοδοι τών στενών.

Προσέτι δέον νά μνημονευθώσι τά τουρκικά πυροβολεία 
Ψηλοράκι.είς τό βόρειον άκρον τής Μελούνας, ώς καί τώ 
Καραούλια, (ώχυρωμένοι σταθμοί) κατά μήκος όλων τώ*  
συνόρων έπί πάντων τών κάπως,σπουδαίων λόφων. Έκ μέ
ρους, τών Ελλήνων ολίγοι μόνον σταθμοί ειχον κατασκευα- 
σθή έπί τών συνόρων. Ή δίοδος τής Μελούνας είχεν ώχυ- 
ρωθή διά τών προχωμάτων τοϋ σταθμού Γκριτζόβαλι,έκτος 
δέ τούτου ώχυρώθησαν κατά τό μάλλον ή ήττον οί λόφοι 
Σΐδηρόπουλοι παρά τό Ζάρκον πρδς ύπεράσπισιν τοϋ Ρεβε- 
νίου.

Οί ποταμοί έν τή βορείφ Έλλάδι δέν δύνανται νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν ώς μέσα συγκοινωνίας. Έν καιρφ θέρους απο
ξηραίνονται σχεδόν τελείως, διότι κατά τό» χειμώνα εινε δρ- 
μητικώτατοι, Οί κυρεώτεροι ποταμοί εινε δ Πηνειός, ό μι-

κρος μεθοριακός ποταμός Άρτα και ό πρός νότον, ρεών 
Άχελφος. '

Έκ τών σιδηροδρομικών γραμμών ωφέλησαν τόν Ελληνι
κόν στρατόν πολύ αί δύο άπό Βόλου είς Λάρισσαν καί άπό 
Βόλου διά Τρικκάλων είς Καλαμπάκαν. Ή διά την χώραν 
τόσον σπουδαία σιδηροδρομική γραμμή Άθήναι-θήβαι, 
Λαμία-Λάρισσα,είς την κατασκευήν της όποιας είργάσθησαν 
μέχρι τοϋ 1894, δέν άπεπερατώθη Ελλείψει χρημάτων.

Είς τό μεσημβρινόν μέρος τοϋ θεσσαλικοϋ λεκανοπεδίου 
κεΐται η πόλις Φάρσαλα έπί τοϋ ποταμοϋ Ένιππέως και εις 
εύμορφον πεδιάδα. Τά Φάρσαλα ε'χουσι σημασίαν, διότι 
κεϊνται έπι τής διασταυρώσεως τής σιδηροδρομικής γραμμής 
Βόλου—Τρικκάλων καί τής όδοϋ Λαρίσσης—Λαμίας.

Όμοια πρός την υψηλήν πρός βορράν οροσειράν τών συ
νόρων Εκτείνεται είς τήν μεσημβρινήν Θεσσαλίαν ή Όθρυς 
ώς πλατύς εγκάρσιος μοχλός. Πρός βορράν ή οροσειρά δια
κόπτεται ύπό τοϋ Ένιππέως ή Τζαναρλή και τών δύο δυτι
κών παραποτάμων αύτοΰ Δομοκιωτικοΰ καί Πεντεμίλια. 
Ή όδός έν τή κοιλάδι τοϋ Ένιππέως εινε δύσβατος και άγεε 

πρός τήν παράκτιον πεδιάδα τοΰ. Αλμυρού. . Ή κοιλάς τοϋ 
τοϋ Δομοκιωτικοΰ άποτελεΐ τήν σπουδαίαν μετάβασιν τής 
όδοϋ έκ Λαρίσσης καί Λαμίας εις Αθήνας. Δεσπόζουσα τής 
κοιλάοος καί τής όδοϋ έπί άποτόμου ύψώματος κεΐται ή πό
λις Δοαοκός, περίφημος διά τήν Εξαίσιον αύτής θέαν έπί 
όλης τής Θεσσαλίας άπό τών Εκτεταμένων αύτής πεδιάδων 
καί τοΰ όρεινοΰ πλαισίου τοΰ Πηλίου καί τής Όσσης (Κισ- 
σάβου) πρός άνατολάς μέχρι τοΰ μεγαλοπρεπούς καί χιονο
σκεπούς Όλύμπου πρός βορράν καί τών άλπείων όροσχημά- 
των τών «Πέντε Αδελφίων», τών Άγραφων καί 'τοϋ Βε
λουχιού πρός δυσμάς.

Ή κωμόπολις αυτή, έχουσα 1600 περίπου κατοίκους - 
Έλληνας καί Τούρκους, εινε ΰ κυρεώτερος σταθμός έπί τής 
όδοϋ, τής συγκοινωνούσης τήν Λαμίαν πρός τά Φάρσαλα. 
Έκ Δομοκοϋ άγει κατ’εύθεϊαν σχεδόν γραμμήν καλώς συν- 

τηρουμένη οδός μήκου; 18 χιλιομ. μέχρι τής Δερβεν-Φούρκα;, 
τής χαμηλοτέρας διόδου έπί τής· Όθρυος. Έκεΐθεν δύναται--. 
τις έντδς όκτώ ώρών νά φθάση εις Λαμίαν,

Έκ δυσμών πρός άνατολάς μεταξύ τής Όθρυος καί τής 
Οίτης έν τή κοιλάδι τοΰ Σπερχειού υπάρχει καλώς συντη- 
ρουμένη όδός, τήν οποίαν συναντώσιν αΐ πλεΐσται τών άπό 
βορρά πρός νότον άγουσών άτραπών. Ή οδός αΰτη άγει έκ 
Βαρυμπότι είς Λαμίαν καί έκεΐθεν είς Στυλίδα.

Ή Στυλίς εινε τά μάλα σπουδαία ώς λιμήν, μέχρι τοϋ 
οποίου δύνανται νά-μεταφερθώσι^πάσαι αί διά θαλάσσης ενι
σχύσεις.

Έκ τοϋ τούρκικου αί ζωοτροφίαι μεταφέρονται έκ μεγά
λης άποστάσεω;, ή θεσσαλικη όμως πέδιάς έχει άρκοΰσαν 
δύναμιν,όπως παράσχη τροφάς διά: μέγα μέρος τού στρατοΰ. 
Τά.μέσα τής συγκοινωνίας ήσαν Εξ αρχής μάλλον Επιμελώς 
διωργανωμένα ή παρά τοΐς Έλλησιν. Μεταξύ τοϋ άποτό- 
μως άνιόντος Καλλιδρόμου, βουνού τής Οίτης, καί τοΰ 
κόλπου τή; Λαμίας κεΐται τό στίνόν τών Θερμοπυλών. Τό 
στενόν τοΰτο, οπερ έν τή άρχαιότητι άπετέλει τήν μόνην 
δίοδον έκ Θεσσαλίας πρός τήν μεσημβρινήν Ελλάδα, εεχε 
τότε μεγίστην στρατηγικήν σημασίαν. "Ηδη δμως ή ση- 
μάντικότης αύτοΰ ήλαττώθη, καθ’ ότι ή παραλία ηύρύνθη 
έπαισθητώς δι ’ Επανειλημμένων προσχώσεων. Έν καιρφ 
χειμώνος τό μέρος τοΰτο εινε Ελώδες, τό θέρος δμως άπο- 
ξηραίνεται καί καθίσταται αρκούντως διαβατόν, ώστε δέν 
άποτελεΐ πλέον πραγματικόν στενόν, &ν καί διά μεγάλα 
στρατεύματα δύσκολος αποβαίνει ή διάβασις ώς έκ των δυ
σχερείων άς παρεμβάλλει ή φύσις. ζ

Ή πρώτη τοποΜτησιφ τών δύο στρατών. 
Ό έλληνεχός στρατός.

Ό ελληνικάς στρατός άπό Φεβρουάριόν καί Μάρτιον τοϋ

1897 είχε τεθή έπί ποδός πολέμου καί έν μέρει άποσταλή 
-είς Θεσσαλίαν. Συγχρόνως έγένοντο σχηματισμοί νέων σωμά
των, βίον ταγμάτων τά όποια άπετέλεσαν νέα συντάγματα. 
Κατά τήν -έπιστράτευσιν όμως παρετηρήθη ίδί$ ό ελλιπής 
οργανισμός τής Επιμελητείας καί ή Ελλειψις ΐππων.

Ή πρός μάχην παράταξις τού Ελληνικού στρατού της 
Θεσσαλίας ήτο ή άκόλουθος :

’Αρχιστράτηγος ή A. Υ. 0 διάδοχος Κωνσταντίνος.
. Υπασπιστής αύτοΰ ό λοχαγός Χατζηπέτρος.
Επιτελάρχης ό συνταγματάρχης Σαπουντζάκη;.
Επιτελείς : άντισυνταγματάρχαι Δροσινός/ Παππαδια- 

μα.τόπουλος, ταγματάρχαι Γουλιμής, Ζωγράφος, 6 ύπολο- 
χαγοί ώς διαγγελείς, άντισυνταγματάρχης τοΰ οικονομι
κού Γαλάνης άρχίατρος Διαμαντόπουλος.

Γενικόν άρχηγεϊον : Λάρισσα.
ίη Μεραρχία, στρατηγός Μακρής.
; η Ταξιαρχία, συνταγματάρχης Δημόπουλος.

Ιον σύνταγμα πεζικού έκ 2 ταγμάτων
3ον » » » 2 » -

2 χ Ταξιαρχία : συνταγματάρχ. Άντωνι,άδης /
7 ον σύνταγμα πεζικού 

8ον » »
Είς τήν ίην μεραρχίαν άνήκουσι πλην τούτων :

4 τάγματα εύζώνων ήτοι aptft. 2, 4, 6, 7,
1 σύνταγμα ιππικού
4 πεδιναι καί 3 όρειναί πυροβολαρχίαι.

Ή πρώτη Εντός καί πέριξ τής Λαρίσσης σταθμεύουσα 
μεραρχία, ήτις μετά τών προφυλακών είχε καταλάβει τάς 
διόδους Επι τών ορίων παρά τά σύνορα, άπετέλει το δεξιόν 
κέρας τής ελληνικής παρατάξεως.

2α Μεραρχία : στρατηγός Μαυρομιχάλης.
3η Ταξιαρχία : συνταγματώρχ. Μαστραπάς

5ον σύνταγμα πεζικού
4ον » »

4η Ταξιαρχία ; συνταγματώρχ. Κακλαμάνος
2ον σύνταγμα πεζικού
11 ον » »
4 τάγμα εύζώνων (5, 8, 9, 10).
2 συντάγματα ιππικού
3 πεδιναίκαί 2 ορειναί πυροβολαρχία».

Ή δευτέρα μεραρχία έστάθμευε παρά τά Τρίκκαλα καί 
τήν Καλαμπάκαν καί άπετέλει τό άριστερόν κέρας τοϋ εν 
Θεσσαλία στρατού. Ε’ις τάς δύο μεραρχίας προσήλθον κατά 
τόν μήνα ’Απρίλιον 18 είσέτι τάγματα τής Εφεδρείας καί 
τής Εθνοφρουράς, καθώς καί 8000 περίπου έθελονταί καί 
ξένοι, οΐτινες άπετέλουν ιδιαιτέρας λεγεώνας, μή υπαγόμε
να; ύπό τάς άμεσους,διαταγάς τής στρατιωτικής αρχής.

Ή δύναμις τοϋ έν θεσσαλίφ περί τά μέσα ’Απριλίου 
συγκεντρώθέντος Ελληνικού στρατοΰ δύναται νά ύπολογισθη 
περίπου είς 34,500άνδρας πεζικού,15,000 άνδρας τής έθνο- 
φρουράς, 8,000 έθελοντάς καί 4,000 τών άλλων όπλων, 
.έν δλφ μεταξύ 58,000 καί 59,000 πολεμιστών.

Οί έθελονταί ειχον δπλα Σασσεπώ.

Ό Τουρκοχο? στρατός.

Έπελθουσών τών μετά τή; 'Ελλάδος περιπλοκών,προη- 
τοιμάσθη καί ενισχύθη κατά πρώτον τό 3ον σώμα στρατοΰ. 
{Μακεδονίας, άρχηγεϊον Μοναστήριον). Είς τδ σώμα τούτο 
προσετέθησαν Εκ τοϋ 1ου στρατ. σώματος (Κωνσταντινου
πόλεως) 10 ,καί έκ τοΰ 5ου σώματος ( Δαμασκού.) 13 τάγ
ματα, Εν δλφ 23 τάγματα.

Συγχρόνώ; μέ τήν κινητοποίησιν τοϋ 3ου σώματος 
στρατού έν Μακεδονία έξεδόθη διαταγή ,δι ης προσεκαλεΐτο 
Εκτων ανατολικών χωρών καί έκ τής μικράς ’Ασίας στρα
τός (Εθνοφρουρά) ϊνα παραταχθή κατά, τής Ελλάδος πολε
μική δύναμις έξ 80,000 άνδρώύ.

Είς τήν άρχήν τού μηνός ’Απριλίου διηρέθη δ στρατός 
ουτος ώς εξής ύπό τούς ώ; έπεται αρχηγούς.

’Αρχιστράτηγος : 0 Στρατάρχης Έτέμ πασσάς.
Έπιτελάρχαι : Στρατηγός Όμέρ Ρουσδή πασσάς, Σεϋ- 

φουλλάχ πασσάς, Κενών βέης.
’Αρχηγός τού πυροβολικού : ύποστοάτηγος Ριζά πασσάς.
Γενικός αρχηγός τής Επιμελητείας : υποστράτηγος Χαμ- 

δή πασσάς.
1- Μεραρχία. Χαϊρή πασσάς. Πρώτη παράταξες εις τά 

ορη : Δομίνικον, Μολογοϋστα, Τζεχισσάρ (νοτίως τοϋ Δα
μασίου) είς τήν πεδιάδα· δεξιόν κέρας.

2. Μεραρχία. Νεχάτ πασσάς. Πρώτη παράταξις εις τά 
όρη : παρά τήν Σκόμπάν καθ’ δλον τό διάστημα Εναντίον 
τού όρους Κριτήρι, κατόπιν Τύρναβος καί Εφεξής· δεξιόν 
κέρας.

3. Μεραρχία. Μεμδόύχ πασσάς. Πρώτη παράταξις είς 
τά όρη ; Έλασσών, Κατόπιν διά τοϋ στενού-Καοαδερέ ή 
Μελούνας είς τήν πεδιάδα. Κέντρον τοϋ στρατοΰ τής ένερ- , 
γειας,

4. Μεραρχία. Χαϊδάρ πασσάς. Πρώτη παράταξις είς τά 
όρη : Έλασσών. Είς ταύτην προσεκολλήθη ή ανεξάρτητος · 
ταξιαρχία Μωχαμέτ πασσά : Έλασσών.

5. Μεραρχία. Χακκή πασσάς. Πρώτη παράταξις είς τά 1 
όρη : Δεσκάτι, κατόπιν διά τοϋ Καραδερέ ή Μελούνας είς 
τήν πεδιάδα. Κατά πρώτον άπετέλει σύνδεσμον μεταξύ τών 
δύο στρατευμάτων τής Έλασσώνος καί τών Ίωαννίνων 
κατόπιν άνήκεν είς τό κέντρον τοϋ στρατού Ενέργειας.

6. Μεραρχία. Χαμδή πασσάς. Πρώτη παράταξις είς τά 
όρη : Λεπτοκαρυά, Κάρυά ή Κοσσοκιοϊκατόπιν προχωρούντος 
τού άγώνος κατά τών Ελληνικών ορεινών σταθμών τέλος 
εισβολή είς τήν πεδιάδα, άλωσις τών Δελλερίων αριστερόν 
κέρας.

7. Μεραρχία. Χουσνή πασσάς. Αικατερίνη νεωστί έσχη- 
ματισμένη Εν μέρει Εξωπλισμένη δι’όπλων μικρού διαμετρή
ματος, κατόπιν άφήσασα άνάλογον δύναμιν είς Αικατερίνην 
Εκ τής κοιλάοος τών Τεμπών πρός τήν πεδιάδα· άριστερόν 
κέρας.

Μεραρχία ιππικού. Σουλεϋμάν πασσάς προ τοϋ μετώπου 
τοΰ στρατού.

Έν γένει λοιπόν παρά τόν Πηνειόν έν Θεσσαλία 7 1)2 
μεραρχίαι πεζικού, 1 μεραρχία ιππικού, περίπου τέσσαρα σώ
ματα στρατού.

Ή Εφεδρεία τού πυροβολικού : 9 πυροβολαρχία» παρά τήν 
Έλασσώνα' Ριζά πασσάς,

Ή πρός ύπεράσπισιν τοΰ αριστερού κέρατος τοϋ στρατού 
τής Μακεδονία; παραταχθεϊσα 7 μεραρχία κατέλαβε, δεά · 
πάσαν ένδεχομενην άπόπειραν άποβάσεως τών ’Ελλήνων ε’ις 
τούς πρόποδας τοϋ ..’Ολύμπου Εκτάκτως ίσχυράν καί Εντέ- 
χνως προπαρασκευασθεϊσαν πλαγίαν θέσιν.

Ή κανονική δύναμις τής μεραρχίας επρόκειτο ν’ άνίλθη 
<ίί 16 τάγματα άνά 750 έκαστον καί 4 πυροβολαρχίας· 
παρετηρήθησαν έν τούτοις πολλαί»μεταβολαί. Ουτω τό &- 
κρον τοϋ άριστεροϋ κέρατος τό όποϊον άπετέλει ή ώς άνω 
ειρηται παρά ' τήν Αικατερίνην μεραρχία συνεποσοΰτο είς 
12,000 άνδρας ένεκα τών πολλών άποσπάσεων άς ήναγκά- 
σθη νά κάμη κατά τήν πρός τά πρόσω πορείαν.

Ή μεραρχία .τοϋ ιππικού ήρίθμει 25 ιλας μετά τριών 
εφίππων πυροβολαρχιών.

Έκτος τών μεγαλητερων τούτων τακτικών όμάδων Εχρη- 
σιμοποιηθήσαν σώματά τινα-πεζικού πρός άμεσον περιφρού- 
ρησιν τών συνόρων. Τά πρός τόν σκοπόν τούτον προώρισμένα 
τμήματα στρατού είχον άπαντα καταλύσει εις τούς κα
λούμενους σταθμούς, οϊτινες ύπάρχουσιν ήδη Εν καιρφ είρή- - ’ 
νης έπί τών συνόρων. 1 .·■

Ή Ινοιρξες τοίΐ πολίμ,ου.
Κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ ’Απριλίου ήρξαντο άνα-
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πτυσσόμενα επί τών θεσσαλομαχεδονικών συνόρων άνταρτιχά 
καί ληστρικά κινήματα, τών Οποίων σκοπο; έκ μέρους τών 
Ελλήνων ητον ή πρόκλησις χαί ή ένόχλησις τών Τούρκων 
δι' εισβολών εις τδ έδαφος αύτών καί ή ύποχίνησις έπανα- 

’ στάσεων τών πληθυσμών τής Μαχεδονίχ; «ς τά νώτα τών 
τουρκΛΥ.ών στρατευμάτων.

. Έθελονταί κατ ατάχτους δυάδας εΐσήλασαν βίς το τουρ
κικόν προς δύο διαφόρους διευθύνσεις, καί διά μέν τής μιά; 
ίσκόπουν νά προκαλέσωσι τάς τουρκικάς προφυλακάς, διά 
δέ τή; έτερας ήθελον συγχρόνως νά διασπάσωσιν εις δύο δια
φόρους θέσεις τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών τουρκικών άο· 
χηγείών'-τού.ανατολικού θεάτρου τοϋ πολέμου και τοϋ δυ
τικού δηλ. τής Ηπείρου. Τού πρώτου σκοπού άπέτυχον εν
τελώς’ ό δεύτερος ίπίτυχεν έν μέρει.

Ό αντάρτικος ουτος πόλεμος διηυθύνιτο ΰπό θαρραλέου 
και έπίχειρηματικού Έλληνος αξιωματικού, τού ’Αλεξάν
δρου Μυλωνά, όστις είχε διοργανώοιι τήν πολεμικήν αύτοΰ 
δύναμιν είς 16 τμήματα, δι ’ ών προσεπάθησε νά είσχωρήσγ) 
οσον το δυνατόν πρΑς τά πλάγια καί τά νώτα τών Τού^- 

: κων καί νά συγκοινωνήση πρός στοιχεία, έπιθυμούντα την 
έθνικήν έξέγίρσιν, τά δ*  έπί τών συνόρων εχθρικά στρατεύ
ματα νά κουράση και νά παρενοχλή. Τά πρός διακοπήν τής 
συγκοινωνίας τού τουρκικού στρατού τής Μακεδονίας καί 
τής. Ηπείρου άποσταλέντα αποσπάσματα ιύρίθησαν προ 
τής παρά τήν. Δεσκάτην μεραρχίας τού Χακκή πασσά και 
άπεκρούσθησαν μετά μεγάλων απωλειών.

’Ημέρας τινας βραδύτερον ίπηκολούθησε νέα μεγαλητέρα 
εισβολή έκ τής ελληνικής παρατάξεως. Τή 3)15 ’Απριλίου 
ισχυρότερα άποσπάσματα προέβησαν εναντίον τών 16 χιλιό
μετρα πρός βορράν τής Έλασσώνος κειμένων τοποθεσιών 
Μπαϊρακλή καί Σιλό;, έπί τή έλπίδι νά εδρωσιν αυτά; 
ανυπεράσπιστους. Γινόμενο’, όμως προσηκόντω; δεκτοί ύπό 
τών Τούρκων, οίτινες ειχυν παρατηρήσει τήν πορείαν αύτών, 
ύπεχώρησαν δρομαίως-προς τά όρη. τής Άναλήψεωςκαί Πο- 
τικά έπί τών συνόρων. ,

Οί Τούρκοι κατεδίωξαν τούς ύποχωροΰντας επιδρομείς καί 
περιεκύκλωσαν τό όρος, άλλ η συμπλοκή έξετάθη χατά μή
κος τών συνόρων αμφοτέρωθεν καί προεκάλεσε θόρυβον καί 
κατανάλωσιν πολεμοφοδίων. Τήν έπομένην, 16ην ’Απριλίου, 
ή σύγκρουσις έγένετο σοβαρωτέρα, διευθυνομενη αμφοτέρωθεν 
δι ’ ισχυρότερων δυνάμεων καί ίξηκολούθησε οι ’ όλης τή; σί- 
ληνοφωτίστου νυκτός μέχρι τού απογεύματος τής 5)17ης 
Απριλίου μεγάλου Σαββάτου ζτών καθολικών), δπως μετά 
μικράν ανάπαυλαν επαναληφθή τήν Δευτέραν.

’Αλλ’ αί άψιμαχίαι αύται ε’σχον ώς αποτέλεσμα, δτι 
Ινίκα τούτου έπηκολούθησεν^έκ Κωνσταντινουπόλεως ή ρητή 
κήρυξις τού πολέμου κατά τής 'Ελλάδος, ήτις άμεσως έδέ- 
χθη αύτόν -

Ό διάδοχος Κωνσταντίνος καί. τό γενικόν έπιτελιϊόν του 
έσκόπουν ι νά έμμείνωβιν εΐς τήν ύπεράσπισιν τού όρους

. ... ■■ , ’
πτυξιν τών εαυτού όπλων.
νεπώ; δ ισχυρότερος αντίπαλος παρημποδίσθη εΐ; την άνώ-

Λο έ«1 τών όρέων μ-άχαο.

Άμα δ Έτέμ πασσάς έλαβε, τήν διαταγήν νά ποίηση 
ε'ναρξιν τών εχθροπραξιών κατά τού ελληνικού στρατοϋ, 

.^δπω; έπανακτήση οέ τάς διά τών έπιθέσςων τών Ελλήνων 
επί τουρκικού εδάφους άπολεσθείσας θίσεες καί δπως άπο— 

" κρούση τά ελληνικά στρατεύματα πέραν τών συνόρων,προή- 
λασεν δ’.Έτέμ πασσάς κατά μέτωπον είς δύο στήλας· ή 
κυρία στήλη τών Τούρκων (2 καί 4 μεραρχία) εναντίον τής 
Μελόύν«ς άαί ή 5 μεραρχία ίναντίον τοΰ Γκριτζόβαλι. 
Πρός ύπερφαλάγγισιν δέ έπρόκειτο ή-δεξιά πτέρυξ (Ιη με
ραρχία) νά προχωρήση άπό Δομίνικου έν τή κοιλάδι τοϋ 
Ξεριά έναντίον τοΰ Δάμασίου. Καί τά τρία ταΰτα τμήματα 
διηυθΰνοντο πρδς τον Τύρναβον. Είς το' αριστερόν' αέρας
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ϊστατο κατ’ άρχάς άμυντικως ή 6ή μεραρχία απέναντι τής 
Άναλήψεως καί τής διόδού του Τίεζερού. Είς τδ άκρότατον 
δεξιόν κέρας ή 3η μεραρχία παρά τήν Δεσκάτην έπροστά- 
τευε τήν πρός τά πρόσω κατά τού Τυρνάβου πορείαν.

Έκ τής έπιθέσεως ταύτης άνεπτύχθη έπί τών πλευρών 
τοϋ ορούς σειρά μαχών μετά διαφόρων διακλαδώσεων, άπό 
τής 6) 18ης μέχρι 11)23ης ’Απριλίου, κατά τό διάστημα 
δέ τοΰτο τά δύο διαμαχόμενα μέρη έπολέμησαν μεθ’ όλης 
τής έπιμονής καί ένεργητικότητος, άς ένέπνεεν αύτοΐς τό 
έθνικόν καί θρησκευτικόν μισός καί δ έρεθισμός. Πρός έπι— 
θεώρησιν τών μαχών τούτων πρέπει νά διαιρέσωμεν αύτάς 
εις τρεις κατηγορίας.

Έπί τού ανατολικού μέρους τοΰ μετώπου ό άγων άπί— 
βλεπε τήν διάβασιν τοΰ Νεζεροΰ καί τού όρους τής Άναλή- 
ψεω;., έν τφ κέντρφ οέ περί τάς θέσεις τού στενού τής Με- 
λούνας καί πρός δυσμάς έπί τοΰ δεξιού κέρατο; τών Τούρ
κων περί τό στενόν τοΰ Ρεβινίου καί τάς συνεχόμενα; διόδους 
καί κοιλάδας.

Πρέπει τις νά όμολογήση δτι αί μάχαι αύται διεπνέοντο 
ύπό ηρωισμού καί δεν έστεροϋντο δραματικού ένδιαφέροντος. 

ι Οί Έλληνες ΰπερήσπιζον τάς θύρας τοϋ οίκου των μετά 
ψυχραιμίας καί συνέσεως, οί δέ τοΰρκοι ίβαινον κατά τών 
έρρωμένως υπερασπιζόμενων ορεινών θέσεων μετά ακλόνητου 
ηρεμίας καί άπαθιίας. Ή κυρκυτέρα προσβολή διηυθύνετο 
κατά τοϋ κέντρου τής ελληνικής παρατάξεως. Ή δεύτερα 
καί ή τετάρτη μεραρχία μετά μιδς ίλης ιππικού καί 6 πυ
ροβολαρχιών, έν δλφ 15,000 περίπου άνδρες, ήλαυνον έπί 
τής διώρου καί ΰπό κλίσιν 30 μοιρών άνιούσης όδοΰ έξ 
Έλασσώνο; μέχρι τοϋ ύψους τής διόδου.

Οί Έλληνες ειχον μεταφέρει ορεινά Ttva τηλεβόλα εΐς τον 
σταθμόν των καί πυροβολητάς έν στολή ευζώνων προς χει
ρισμόν αυτών. Εύθύς μετά τήν έναρξιν τής μάχης ίρρυψαν 
κατά τοΰ απέναντι σταθμού οβίδας,, δπως κατακαύσωσιν 
αυτόν.

Οΐ Τούρκοι έξεκένωσαν κατ’ακολουθίαν τό οικοδόμημα, 
το οποίον καταληφθίν άμέσως ΰπό τών Έλλήνών" έπυ’ρπο— . 
λήθη. ’Εντεύθεν έξηκολούθησεν ή έπίθεσις τήν έπομένην 
καί τά ορεινά τηλεβόλα διηυθύνθησαν κατά μικρού είς το 
εσωτερικόν τού τουρκικού εδάφους κειμένου οχυρώματος.

Ό λόφος, έπί τοϋ όποιου τδ οχύρωμα, ειχεν ήδη έφοδια- 
σθή πρό τής ένάρξεως τού πολέμου ύπό τού τουρκικού πυ
ροβολικού διά πολλών τηλεβόλων. Τή συμπράξει γειτονικού 
πυροβολείου, έτ·.θη πέρας εΐς τήν ελληνικήν έπίθεσιν. Άφ 
ετέρου οί "Ελληνες έκυρίευσαν τόν πλησίον κείμενον σταθ
μόν τού Γκριτζόβαλι, ό δέ άγων έκυμαινετο αμφίβολος έπί 
πολύν χρόνον.

Ή έπί 22 ώρας διαρκέσασα μάχη ειχεν έξαντλήσει ολί
γον κατ ’ ολίγον έπί τοσούτο τάς δυνάμεις, ώστε έφαίνετο 
δτι αμφοτέρωθεν έμελλε νά σιγηση.τό πΰρ·μόνον αί βρον- ; 
ταί τών τηλεβόλων άνήγγελλον δτι ό άγων έξηκολούθει καί 
μάλιστα ηυξανεν δ αριθμός τών τηλεβόλων, άτινα εβαλλον 
κατά τοϋ ελληνικού σταθμού. Ό Έτέμ πασσάς συνοδευό- 
μενος ύπό τού αρχηγού τοϋ πυροβολικού Ριζά πασσά, μετέ- 
βη έπί τού παρά τήν δδόν ύψώματος, όπως έκεϊθεν παρα
τηρήσει τήν ενέργειαν τοϋ πυρός. Ή υπηρεσία τών τηλεβό
λων έξετελεϊτο μετ’ άξιοθαυμάστου αταραξίας καί ακρί
βειας' τά υψόμετρα έδείκνυον αποστάσεις 7,0(^0-8,000 βη
μάτων καί άνω καί έν τούτοις πρέπει νά δμολογηθή 6τι οί 
Τούρκοι πυροβοληταί έδειξαν διορατικότητα καί ακρίβειαν 
περί τούς ύπολογισμούς.

Τό ένεκα τβϋ αριθμού τών τηλεβόλων τόσον ύπερτεροΰν 
πϋρ τών Τούρκων, όπερ μετεβαλε τού; ύπό τοϋ ελληνικού 
πεζικού καταληφθεντας σταθμού; καί οχυρώματα.είς ερείπια 
καί έκαμε νά σιγήσωσι τά εχθρικά πυροβολεία,, ήνώγκασε 
τούς γενναίους ύπερασπιστά; τής διόδου νά έγκαταλείψωσι 
βαθμηδόν τάς κατεχόμενας θέσεις.

' ’Αφού έξεκενώθη υπό τών Ελλήνων δ σταθμός Γκριτζό- 

βαλι, δστις κατά το τελευταίου στάδιον. τοΰ; άγώνος είχε ; 
γείνει τδ φλέγον σημεϊον τής μάχης, τδ στενόν τής Μελού- ' 
νας ήτο μετά μεσημβρίαν τής 19ης Απριλίου είς χεϊρας 
τών Τούρκων, πλην ολίγων ελληνικών θέσεων1 πρδς τήν νο— 
τίαν κλιτύν τής διόδου.

Οί Άγγλοι, άνταποκριταί, οίτινες παρεστησαν είς τάς 
διαφόρους φάσεις τής διημέρου ταύτης.μάχης, έξαίρουσι τήν 
•πειθαρχίαν και τήν άτάραξίαν, ήτις παρέτηρήθη παρά τοϊς 
Τούρκοι; έν τε τφ άγώνι τών τηλεβόλων καί έν τή μάχη 
κατά πυκνά; τάξεις. Οί αρχηγοί των προηγούντο αυτών 
δίδοντες τδ παράδειγμα καί παρώτρυναν αυτούς εΐς αΰτα- 
πάρνησιν καί ανδρείαν. Ό ένδοξος θάνατος ενός τών άρ· 
χαιοτέρων αρχηγών τού στρατού,τοΰ ταξιάρχου Χαφίζ πασ- 
σά, όστις μεθ’δλαςτάς παρακλήσεις τοΰ ύπασπιστοΰ του 
παρέμεινεν έφιππος κατά τήν εΐς τδ στενόν τής ■ διόδου προέ- 
λασιν καί, βληθείς ύπό δύο σφαιρών,δέν ήθελε νά έγχατα- 
λείψη τά ύπ’ αύτόν σώματα, έ'ως οτου μετά ταΰτα έπλη· 
γώθη θανασίμως ύπό τεμαχί&υ οβίδος, έξήγειρε γενικόν 
θουσιάσμδν μεταξύ άνθρώπων’έν γένει τόσον ελάχιστα 
αισθήτων.

(Επεται συνέχεια).

έν— 
έύ-

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕ ΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΠΝΣΤΑΝΤΖΑΝ

{Συνέχεια’ ίδε προηγ. φύλλον.)

Ότε έπέστρεψα έκ Φιλικπουπόλεως είς Πύργον ειχον προ
σχεδιάσει δρομολόγιον διά Βάρναν καί έντεΰθεν διά Ρουχταού- 
κιον, Γιόύργεόον, Βουκουρέστιον, ,Βραΐλαν καί Κωνστάντζαν. 
Άαό Φιλιππουπόλεως εΐς Ρουμανίαν δεν υπάρχει έτίρα εΰκο*  
λωτέρα οδοιπορική οδός, επομένως ώρειλον νά διέλθω τών με
ρών τούτων έκ νέου, ώς έπραξα κατά τό παρελθόν έτος, ή νά 
λάίω.τήν διά θαλάσσης τοΰ Εύξείνου Πόντου οδόν. Έπροτί- 
μησα τό πρώτον, ώς καλείτερον, άσφαλέστερον καί συντελεστι- 
κώτερον πρός τόν σκοπόν μου μέσον.

Ά«ό Φιλιππουπόλεως ή Πύργου μέχρι Ρόυχτσουκίου θά 
ήτο εύχής έργον καί λίαν χρήσιμος συγκοινωνία καί διά τό εμ
πορίου καί διά την διοίκησιν τής χώρας μία άμεσος σιδηροδρο
μική γραμμή μεταξύ τών πόλεων τούτων, άλλ’ αί φνσικαί ά- 
νωμαλίαι τυγχάνουσι τοιαΰται, ώστε μέχρι τοΰδε δεν κατορθώ- 
θη εισίτι. Μεσολαβούν άρ ετέρου τά ύψηλά επιμήκη καί από
τομα όρη τοΰ Αίμου καί ή έπιχείρησις καθίσταται έτι, άν όχι 
ακατόρθωτος,τούλαχιστον δυσχερέστατη. Ούχ’ ήττον, έλπίζεται 
πολύ έκεϊ, ότι ταχέως πάντα τά παρομαρτοΰντα εμπόδια φυ
σικά και τεχνητά θ’ άρθώσι καί τό έργον θέλει συντελεσθή.’

Άπό τοΰ Πύργου μέχρι τής Βάρνας μετέβην διά τοΰ άτμο- 
πλοίο,υ της. Εταιρείας Λόίίδ. Τό διάστημα είνε μικρόν <ξάω· 
ρον, περίπου. Ένταϋθα έπεσκέφθην πάντας τούς'φίλους καί 
συνδρομητάς οδς καί κατά τό παρελθόν έτος ειχον ίδεϊ, καί την 
πόλιν κατά τό ένόν περιέγραψα. Έμεινα δέ περί τάς τρεις 
μέρας. Τήν δεοτέραν, δτε κατηρχόμην τοΰ ξενοδοχείου Cen
tral,κάτωθι τοΰ όποιου ύπάρχει ομώνυμον κάλλιστον καφφένεΐον 
προσεκλήθην έν αύτώ παρά Κυρίων, οίτινες έπεθύμουν νά 
μέ γνωρίσουν. Ήσαν οί έκ Σιστοόίου φίλοι συνδρομηταί -μου 
κύριοι Γρηγσριάδης καί Χατζηδασιλείου, μετά τοΰ νεωτέρου 
αδελφού του, οίτινες ειχον κατέλθει ένταϋθα, όπως πολλοί κατά 
τό θέρος πράττουσι, χάριν τών θαλασσίων λουτρών και τοΰ 
καλλιτέρου κλίματος. Μόλις εγνωρίσθημεν, ή εύχαρίστησις υ
πήρξε φαιδροτάτη.. Καί αύτοί καί έγώ έξεδηλώσαμεν μεγάλην

— Άλλά, τοϊς ειπον, έσκόπουν ακριόώς νά διέλθω και έκ 
Σιστοβίου, δπως γνωρίσω ΰμας καί τήν πόλιν.
; — Δέν θά εύχαριστήθήτε, μοί άπήντησαν, διότι καί ή πόλις 
είναι μικρά καίξλληνες υπάρχουν έκεϊ όλίγιοτοι. Μόλις ήμεϊς 
καί ό έτερος έκεϊ συνδρομητής σας κύριος Κλιματιανός ύπάρ- 
χομεν καί ίσως ταχέως καί ήμεϊς έγκαταλείψωμεν τό μέρος 
αυτό, διότι δέν ύπάρχει προκοπή πλέον.

— "Οπως σχεδόν πανταχόσε τής Ανατολής, έπεϊπον, διότι 
παντσΰ ή'αύτή κατάστασις ύφίστάται .

Έμείναμεν έπ*  αρκετόν συνομιλοΰντες, μετά τών καλλίστων 
τούτων κυρίων, οίτινες πολύ μ’ ηύχαρίστησαν διά τόν φιλοφρο- 
νέστατον αυτών τρόπον.

Ό-κ. Γρηγοριάδης, 5ν έφανταζόμην νέον, τουναντίον είναι 
προκεχωρημένης ηλικίας -άνήρ, άλλά πλήρης ζωής και σφρί
γους έ« καί εμπορεύεται τά σιτηρά,»χων καί κτήματα εΐς Γα
λάζιου ' α δέ κ. Χατζηόασιλείου είναι μέσης ηλικίας, εύγενέ- 
στατος καί πολύ περιποιητικός, καταγόμενος έκ Μιτηλυνης καί 
έχει έργοστάσιον σαπωνοποιίας έν Βουλγαρία, όπου εμπορεύε
ται πρό έτών καί διάφορα έλληνικά άλλα προϊόντα μετά τοΰ 
καλλίστου και φιλότιμου νεωτέρου αδελφού του Ευστρατίου-

'Γήν έπιοΰσαν μετέβην δ>ά τοΰ σιδηροδρόμου είς Ρουχτσού· 
.κιον, δπου έπεκράτει μεγάλη κίνησις καί^φαιδρότης, τήν δέ πό
λιν έστόλιζον έν σπουδή διά σημαιών,· φανών καί αψίδων. 
Έπρόκειτο μετά τρεϊς ημέρας νά έορτασθή ή επέτειος τής δε· 
καετηρίδος τή: έλεύσεως ένταϋθα του ήγεμόνος Φβρδινάνδου, 
δπου θά έτελεϊτο δοξολογία καί θά έγίνετο έπιθεώρησις τοΰ 
συγκεντρωμένου από τινων ημερών ένταϋθα βουλγαρικού σιρα- 
τοΰ. Παρεκτνήθην άπό πολλούς φίλους νά παραμείνω,δπως ίίω 
τήν έκτακτον ταύτην έορτήν.ιδία παρά τοδ φίλου κ. Π. Ψαλ- 
τίδου, δστις μ| προσεκάλεσε καί τήν έπιοΰσαν είς γεΰμα, δπως 
γνωρισθώμεν καί μετά τής συζύγου αότου.

— Πώς ; -τ<5 λέγω μετ’ έκπλήξεως, έλαθες ήδη σύζυγον; 
συ, ο αδέσποτος φιλελεύθερος καί αεικίνητος πλήρης αντιθέτων 
αισθημάτων νέος ; ό νευρώδης έκεΐνος, δστις μετά τήν εργασίαν 
σου, ηννόεις νά τρέχης δπου φίλοι και διασκεδάσεις;

— Ναι, αγαπητέ μου, μοι άπαντα, δλως χαρίεις, ένυμφεύ- 
θην καί ησύχασα, έλαόα καλλίστην σύζυγον και έσώθην, άπό 
τάς περιπέτειας τής νεότητος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.

Τόν παρετήρησα μετά προσοχής καί είδον, δτι ώμίλει μετά 
σπουδαιότητος.

— Καί ποιαν έλαδες σύντροφον;
— Τήν Ματθίλδην Σεόαστοπουλου, έκ Σύρου καταγομένην. 
^Μπα, γνωστόν δνο.μα καί είμεθα καί πατριώται.

— Ναί, φίλε μου, καλλίστη κόρη, ανετράφη μετά τής »■ 
δελφής της Δεσποινης, ήν επίσης έχω μαζύ μου, είς τό γαλ
λικόν κατάστημα τής Τήνου. Έχουσιν 'ανατροφήν άρίστην. 
Καί αύται. μοί είπον πολλακις, οτι είσθε πατριώται καί γνώ- 
ρίζουσι τό ίνομά.σας·. Έπιθυμοΰσι δέ πολύ νά σας γνωρίσωσιν.

Τήν επαύριον μετέόην παρ' αυτφ και έγνώρισα τάς νεάνιδας 
ταύτας, αί'τινες’δντως είσίν χαριέσταται, εύγενέσταται και περι- 
ποιητικώταται. Κατάγονται δέ έκ Σύρου καί εϊμεθα πφτριώ- 
ται. Όμιλοΰσι δέ κάλλιστα τήν γαλλικήν καί κρούουσιν αρκετά 
καλώ; τό κλειδοκύμβαλου. ’Ιδίως ή δεσποινίς Δέσποινα μέ 
χατεγοήτευσε διά τών ώραίων σχολικών ασμάτων της.

— Έχεις, φίλε μου, οικογενειακήν ευτυχίαν πλησίον σου*  
είπον τφ φίλφ μου κυρίφ Ψαλτίδη καί εύχομαι πάντοτε νά 

ήσαι ευτυχής.
Ή σύζυγός του Ματθίλδη είναι γυνή σοδαροΰ χαρακτήρος, 

λογιωτάτη καί κριτικωτάτή, κρίνουσα τόν κόσμον έκ τής πραγ
ματικής αύτοΰ άπόψεως, καί δέν παραλείπει τήν ευκαιρίαν νά 
σας εκφράση τήν γνώμην της, δτι τά πάντα ενταύθα. μάταια 
καί περιττά είσί, φρονούσα μετά τών σκεπτικών,, δτι ό σταθμός 
ούτος είναι πρόσκαιρος πρός εύδαιμονεστέραν καί διαρκεστέραν 
ζωήν. Ίδί^ι πολύ ώμιλήσάμεν περί πνευματισμρΰ καί τών 
νεωτέρων θεωριών.

— Καί σεϊς, τί φρονεϊτε ; ήρώτησα τότε- τήν δεσποινίδα Δέ
σποιναν, μόλις τό 18 τής ηλικίας της αριθμούσαν.

— "Ολα μάταια, Κύριέ Πρίντεζη, μοί έλεγε μετά συμπά
θειας δ λαμπρός έκεΐνος κάλυξ τής νεότητος. Εϊμεθα ένταϋθα 
παροδικοί διά να ϋποφέρωμεν καί ούδέν πλέον. Εΐς άλλον κό
σμον είναι ή ευτυχία μας.

— Καλώς, άλλα δέν νομίζετε, ότι καί έδώ πρέπει· νά εύτυ- 
χήτε. Δέν έλπίζετε μέλλον ευτυχές, τύχην καλειτέραν καί 
βίον λαμπρόν ;

— Ά,τά βλέπομεν καί τά έδιδάχθημεν,τί δέ θά άποκτήσωμεν 
άπό τήν εύτυχίαν τοΰ κδσμου’τούτου,άφοΰ 8λα παρέρχονται αμέ
σως ; μοί απαντά μειδιώσα -

— Καί άμφότεραι ζώσάι έν τ$ κόσμφ τουτφ, .ώς δύο άνθη, 
άτινα πάς διαβάτης, δύναται. μίαν ήμέραν νά κόψη, φαιδρύνουσι 
διά τής άξιολόγου αυτών συναναστροφής τήν άξιόλογον έστίαν 
τοΰ πολυκρμάντου αύτών καί πρόσκαιρου όίου.

— Μετά τό φαγητόν ήβίλησα νά φύγω, άλλ’ ό υποχρεωτικός 
τρόπος τών γυναικών αύτών μέ ήνάγκασέν νά παραμείνω επί
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* πλέον χαι έπί τη έπιμόιφ αύτών άπαιτήσει'ταϊς ύπεσχέθην νά 
επιστρέφω έχ Γιουργέβου μετά δύο ημέρας, όπως μεταβώμεν 
όμου είς την τελετήν της δεχαετηρίίος τήςελεύσεως τού Φερ· 
δινάνδου.

— Τδ Γιοόργεβον χεϊται απέναντι του Ρουχτσουκίου, είς 
ήμιαείας ώρας άπόστασιν ό ϊέ ποταμός Δούναβις διαχωρίζέι τάς 
πόλεις ταύτας χαι συνεχώς, την Βουλγαρίαν άπδ τήν Ρωμου- 
νίαν.

— Μεταβάς όθεν εις Γιούργιδον έπέστρεψχ την μεθ ‘έπομένην 
είς Ρουχτοότσιον, 8πως Γ8ω τήν τελετήν, συνοδιυόμενος χαι ΰπδ 
τών οικογενειών τών κυρίων Μαραγκού, Ήλιοπούλου καί Ζα- 
νιάδου,αίτινες ήθελον νά παρευρεθώσινέπίσης εις ταύτην.

Διαβάντες διά μικρού άτμοπλοίου, έπί τούτφ πλέοντος 
τό μικρόν εκείνο διάστημα τού ποταμού, ·έν γέλωπ και φαιδρό*  
τητι, ϊιηυθύνθημεν αμέσως πάντες δι’ αμάξης είς τδ ήμισείας 

- ώς έγγιστα ώρας άπόστασιν κείμενον μέρος τού στρατοπέδου 
Παραπήγματα,( Ίσλαχανέ) χαλούμένον,όπου έν τφ μέσιρ μεγά*  
λης καί εκτεταμένης πεδιάδος είχε οτηθή μικρά κομψή άψίς με
τά εξώστου διά τούς έν τέλει κα> πλέον περαιτέρω καί έναντι 

. αυτής πρόχειρος στρατιωτικός έν έπιμήπη σκηνή ναός οπού ειχεν 
άρχίση ηδη τελουμένη ή δοξολογία. Πλήθος κόσμου άμφοτέρων 
τών φύλων είχε περηωκλώσγι δλον έκεϊνο τό. κέντρον έν τή δεξιοί 
δε πτέρυγι τής μεγάλης εκείνης καί όντως ώραίας πεδιάδος σώ
ματα πεζιχού, Ιππικού, πυροβολικού καί ναυτικού έν ώραίαις

• στολαϊς ήσαν γραφικότατα, παρετεταγμένα, άναμένοντα τδ σύν
θημα πρδς παρέλασιν ενώπιον τοΰ ήγεμόνος των .καί τού πολυ
πληθούς έπιτελείου αυτού,

Μετ’ ού πολύ ή δοξολογία έτελείωσε προτούντων τών πυ
ροβόλων καί δ Φερδινάνδος, μετά τής ακολουθίας του ιππέυσαν*  
τες διήλθον πρδ ήμών χαι έστησαν έφιπποι προ τής έξέδρας 
ήτις ειχεν ήδη καταληφθή ύπδ τών κυριών. Τότε έδόθη τδ 
σύνθημα καί ή παρέλασις τού Στρατοΰ . ήρξατό κατ’ άραιάς 
φάλαγγας πρώτον' καί είτα έχ δευτέρου πατά φάλαγγας πυ- 
κνάς. Διήλθε πρώτον τδ πεζικόν, 3,000 άνδρες ώραϊαέν- 
,δεδυμένοι και τδ ιππικόν 1,500 άνδρες μετά ώραίων ευτρα
φών ίππων. Είτα δέ ήχουλοόθησε τό πυροβολικόν μετά και
νουργών πυροβόλων Κρούπ, πεδινών χαί όρεινών χαι μετά 
τοΰτο τό ναυτικόν, απαρτιζόμενου ,ίκ 500' ναυτών. Ή Βουλ
γαρία, ώς γνωστόν, έχει πρό τίνος, καταρτίσει μικρόν ναυτικόν 
πρδς φόλαξιν τών- όν τψ Δουνάβει ίτρίων της. Ή παρέλασις αδτη 
έξετελέσθη έν τάξει,πλήν παρετηρήθη, άγνωστον διατί, ή Προ
δότης τής έκτελέσεως τών διαταγών -ών κινήσεων ή μάλλον 
.ή παροχή τών εγκαίρων διαταγών.Τδ έπιτελεΤον-ήτο λαμπρό
τατα ένδεδυμένον, .πολλοί δέ αξιωματικοί φαίνονται κάλλιστα 
μεμορφωμένοι..

—Μετά τήν περαίωσιν τής τελετής ταύτης άπήλθομεν πάν- 
τες έκεΐθεν, άφοΰ;δέ έφάγομεν έν τφ ξενοδοχείφ μετέβημεν 
πρδς έπίσχεψιν τής οικογένειας Ψαλτίδη,ήτις έφιλοξένησεν ημάς 
απαντάς ύπέρ το μέτρον τοΰ πρέποντος χαί-χαθυποχρέωσεν’ 
περιπλέον δέ τδ εσπέρας μας παρέθηκε γεύμα έν τφ έξώστη 
παρά τή όχθη του Δουνάβεως. κειμένου ώραίου μικρού καφενεί- 
όπόθεν ίδωμεν καί τά.'πυρποληθέντα πολυπληθή ώράϊα βεγγα
λικά φώτα έκ τινόςπολεμΛΚοϋ' βουλγαρικοϋ πλόίοο. Ή Μ «όλ?ς . 
απασα-ήτο τό έσπέρας-έκεϊνο-κατάφωτος καί σημαιοστόλιστος.

Ό κ. Μαραγκός ' μετά τοΰ κ. Ζανιάδου εις άνταπόδοσιν 
τών μοναδικών καί άφθονων περιποιήσεων καί φιλοφρονήσεων τής 
φίχογενείας ψαλτίδη, προσεκάλεσαν αυτήν εις Γιοόργεβον όπως 
συνδιασκεδασωσιν έν τινι έξοχικφ κήπφ,φυσικώς δέ προσεχλήθην 
καί έγώ, πλήν προβλέπων, δτι αι.τελεται, έορταί καί διασκεδά
σεις αύται δέν άποτελοΰσιν απαραίτητόν μέρος .τοΰ φυσικού δρο
μολογίου μου, ήρνήθην· άλλά πώς ν’ άρνηθή τις τελεσφόρώς 
πρδ. τών έπίσης έπιμόνων απαιτήσεων τών γυναικών ; :
. — Κύριε Πρίντεζη, είναι αδύνατον νά λείψετε υμείς, μοί έ- 
λεγεν ή κυρία Ελένη Μαραγκού, έξαλδέλφη μου.

—Κύριε Πρίντεζη,σας παρακαλούμεν, μείνατε: άκόμη δύο η
μέρας προσθέτει ή κυρία Ματθίλδη.
. .— Κύριε Πρίντεζη, τόσον ταχέως μας εγκαταλείπετε, έπέ- 
λεγεν ή δεσποινίς Δέσποινα, καί ούτως ύπείχων εις το πεπρω
μένου,συγκατένευσα,άλλά με τήν συμφωνίαν, κατά τδ τριήμερον 

ί διάστημα μέχρι τής ημέρας τοΰ εξοχικού γεύματος, νά μεταδώ 
είς Όλτένιτζαν καί έπιστρέψω εγκαίρως.

ί 'Επεται συνέχεια )

Μετά λύπης άγγέλλομεν τοϊς συνδρομηταΐς ήμών και 
άναγνώσταις τόν θάνατον τής πολυτίμου συνεργάτιδός μας 
δεσποινίδας Λουκβας ΤβορώνίΙ, τελευτησάσης εσχά
τως εν θείραις τής Μικράς ’Ασίας, δπου είχε μεταβή μετά 
τής. μητρός της και τοΰ άδελφοΰ αύτής.’Αλεξάνδρου, διω· 
ρισθέντός εκεϊ σχολάρχου. ·

Ή μακαρίτες είχε προικισθή. ύπό.πολλών .και σπανίων 
φυσικών καί κοινωνικών προσόντων και χαρισμάτων. ΤΗτον 
εύειδεστάτη,χαρίεσσα,πάντοτε ευφυής καί γελόεσσα,πότε δε 
εύθυμος καί πότε μελαγχολική, κριτική καί λογικωτάτη. 
Έγνώριζε δέ καλώς τήν ελληνικήν καί την γαλλικήν και·, 
είχε δίπλωμα διδασκαλίσσης, δπερ δεν ήθελ< νά χρησιμο
ποίηση, διότι τό επάγγελμα αυτό δέν τή ήρεσκε ποσώς. 
'Εγραφε πεζή και έμμέτρως, μετά δυνάμεως καί ' χάριτος. 
πλειστάκις δέ. έδημοσιεύσαμεν έν τή «Φύσειβ ωραία καϊ 
συγκινητικά αύτής ε'ργα, πρωτότυπα καί έκ μετάφράσεως. 
Πλήν άφατος τις μελαγχολία ΰπέφωσκε. δ«νώς έν τή 
καρδιά της,μολονότι έπι'μελώς άπέκρυπτί τοΰτο, ή δέ ψυχή 
.της έφαίνετο,οτι έπάλ'α.ΐ|.7^ρός. ^ς' άτελέέας τής κοινωνίας.

— Πώς σάς φαίνεται’ δ-κόσμος' αυτός·; Κύριε Πρίντεζη, 
μέ ήρώτησεν ημέράν τινα. Πώς τον βλέπετε σεις ;

Τήν παρετήρησα μετά περιέργειας καί. έν τή έκτάκτφ- 
ώραιότητι αύτής ύπεδηλοΰτο .άκατανόητος τις μελαγχολία. 
Ήνόησα, οτι αίτιόν .τι τήν κατέτρυχεν ένδομύχως.
. — Πολύ μάταιος , και σκληρός, τή· άπήντησα, άνευ δρα— 

τής αμοιβής υπέρ τών βασανιζόμενων καί κοπιαζόντων.
Οί οφθαλμοί της· έξήστραψαν έκ χαράς.

• —■ ’Αλλά, δεσποινίς· Λουκίά, τή'έπεϊπον, δίατί σεις νά 
υποφέρετε, μέ τόσα προτερήματα και' καλλονήν ; Νομίζω, 
δτι καί άλλον ούνάσθε' νά καταστήσατε ευτυχή. . . . ,

— Αί, μη μοί όμιλεϊτε περί γάμου, μέ διέκοψεν άμέσως, 
είναι ό άσπονδότερός μου εχθρός. Γνωρίζω τήν κοινωνίαν καί 
έκ τών βιβλίων καί έκ τής πείρας. Είμαι πεπεισμένη, δτι 
διά τοΰ γάμου καί έμάυτήν καί άλλους θά καταστήσω δυ
στυχείς. Παντού έλεεινότης και προτιμώ τον θάνατον.

Καί ή τάλας, το άνθος αΰτό τής άνοίξεως εξηλείφθη άπό- 
τάς διαρκείς έφόδους καί προσβολάς τοΰ βορρά καί τοΰ νό
του πρό τής έλεύσεως τοΰ χειμώνος ! . Φ. Π.


