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ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ

Κατέρρευόε,κατέπεάε καί. 
άπήλθε τό έτος τής πλάνης 

τής άπάτης Καί τής όυμφο- 

ράς. ’Ήκμαόε τό έτος τής 

μεγαλομανίας, ίνα. παρακ- 

μάάμ ή άμιλλα τών όαπρών 

Ιδεών καί φρονημάτων καί, 
ίνα ώς ό φοΐνιξ άναθάλη ή 

γόνιμος καί ϋγιάς τά,Οις εύ- 

γενονς καί άρχαίων λαμ
πρών παραδόσεων λαού, έ- 
δει ν’ άποόκορακχΟθή καί 

άπολακτιάθμ Λ νοάηρά εγ

κεφαλική αύτοϋ πλάνη καί 

κακώς Εδραιωμένη βλαβερά 

αύτοϋ κατάάταάις

Τά έθνη καί οί λαοί ου
δέποτε προώδευάαν, όπόταν 
έν τοϊς όπλάγχνοις αύτών 

ένεφώλευεν ιοβόλος άκώληξ, 

τούναντίον δέ άπεζύμηόεν 
ούτος πάναν ίκμάδααύτοϋ, 

ένφ νομίζεται, άπό τοϋ έ- 
πιπλάστου καί ψευδούς έ- 

ξωτερικού, δτι άκμαιότης 

ζωής καί χάριτος έμφιλο- 

χωρεΐέκεϊ. ένθα συμβαίνει 
δλως τούναντίον.

Δυότνχώς τό έθνος ήμών 
είς π'αρομοίαν κατά τό λή- 

ξαν έτος κατάΟταάιν εϋρέθή 

καί κατά φυάικήν συγκυρίαν μοιραίως ή.αύτοβούλως έδέι 
άρδην ν’ άποκοπμ ό όάημέραι βολούμενος πρό αύτοϋ φοβε
ρός χείμαρρος, δστις οίκτρώςάπό ήμέρας έίς ήμέραν ήπείλει 

νά παραάύρμ τό οικοδόμημα μέχρι καταποντισμού.

Τό-έγχείρημα δθεν φυάικώς ή τεχνηέντως έξετ&λί άθη, τό 

κακόν έγκαίρως διεκόπη, το δέ λήξαν έτος βαρύ θέλε, φέ

ρει μακράν του τό φορτίον τών συμφορών, δάα έπί τόσα έτη 
έπεβάρυνον τό δύσρόιρον ήμών Έθνος.

Καί είσερχόμεθα ούτως έπί χρηόταϊς έλπίάι είς τό πλήρες 

νεότητος καί σφρίγους νέον έτος, δπως καλλιεργήσωμεν 

αύτό Sta νέων δλως όργάνων. Καί ναί, διότι τά παλαιό μας 

έφθάρηδαν ;

Πλήν δέν εύχόμεθα, δπως άλλοτε τοϊς συμπολίταις ήμών, 
τά άγαβά τοϋ Κροίάου, τοϋ ’Αβραάμ ή τοϋ ’Ισαάκ, διότι 

ταύτα ούδέν όφελούάιν αύτοίς. Τοϊς εύχόμεθα μόνον ύπο- 

μονήν καί έγκαρτέρησιν. Τοϊς δέ ίθύντοράιν ήμών καί ήγέ- 

ταις τοϋ μίκροϋ τούτου βασιλείου, ή μάλλον τής μικράς 

ταύτης γωνίας τής γής, ήτις όρμεμφύτως κέκληται νά 

γίνμ μεγάλη θαττον ή βράδιον, εύχόμεθα προσοχήν καί έπι
τυχίαν εις τάς με-y άλας αύτών βλέψεις έπί καλώ τοΰ τόπον, 
διότι δπως έάκεμμένως ή άάκέπτως ήρθη ό σκόπελός τοϋ 

φραγμού, ούτω πάλιν φυάικώς ή τεχνηέντως άρθήόηται καί 
ό σκόπελος τοϋ μεγαλείου.

Είθε! ·

Φ. Π.

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ
ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
'Araxolruaic ύ.·ζ6*ΐοΰ  χαόιητητοΰ κ Ch- V. Zenger

(κατά μετάφρα«ιν*Φρ.  Πρίντιζη)

«Κατέδειεα, έν τη εικοστή τών ανα
κοινώσεων μου, τή ’Ακαδημία τών ’Επι
στημών, άπό τοΰ 1884, δτι ή έπί της 
ατμόσφαιρας καί του εσωτερικού της 
σφαίρας μας καί παντός έτέρου πλανή
του έπίδρασις τού ήλίου προέρχεται άπό

ΓΕΩΡΠΟΣ τής ήλεκτρικής δυνάμεως τού άστέρος 
τούτον, δτι αί άτμοσφαιρικαί μεταβολαί καί όνωμα- 
λίαι, οιον ήλεκτρικαί, μαγνητικαί καί σεισμικοί (έδα- 
φικαί κινήσεις καί ήφαίστειακαί έκρήξεις) ώς και η 
μεγίστη αύτή. ένέργεια παράγονται περωδικώς σύν τη 
ήλιακή περιφορά.

Καί όντως, δύναται τις νά θεωρήσμ τόν “Ήλιον ώς 
πανίσχυρον δύναμο-Λλεκτρικήν συσκευήν, ής τά;δύο 
άκρα (πόλοι) εύρίσκονται παρά τώ ίσημερινώ είς 
180°, άποστάσεως μήκους καί έκφορτώνουσι τόν ηλε
κτρισμόν αύτών έν τώ ούρανίω διαστήματι. Έπί τής 
ήμετέρας γής εύρίσκομεν έπίσης δύο σημεία παρά τώ 
ΐσήμερινω είς 1.80°. βορείου πλάτους καί 180° άπο- 
στάσεως μήκους, ένθα έκδηλοΰνται αί μέγιστοι ατμο
σφαιρικοί άνωμαλίαι, κεντρο-κυκλωνικαί, ή μέν παρά 
τη νήσω τοΰ "Αγίου Θωμά έν ταΐς Δυτικοΐς Ίνδίαις, Α 
δ’έτέρα έν τή Ίνδο-Σινική θαλάσση, οπού σχηματί
ζονται όί φοβερώτατοι τυφώνες. "Ωστε τά κύκλω νικά 
ταΰτα κέντρα έπί τής γής παράγονται έ? ήλεκτρικής 
τίνος έπαγωγής,. είσίν άνάλογα πρός τά ηλιακά κέν
τρα,αντίθετα άλλήλλων έν τω ήλιακώ βορείω πλάτει 
7° παρά τω ήλιακώ ίσημερινώ έπίσης, ένθα σννηθέ- 
στερον παρατηρούνται αί μεγάλοι ήλιακαί κηλίδες, 
κνκλωνικοϋ τύπου.

Μετά έκάστην ήμίσειαν ηλιακήν περιφοράν, ήτοι 
μετά 12,6 ήμέρας, εν τών κέντρων τούτων τών μεγά
λων άνωμαλιών έξικνεΐται απέναντι τής ήμετέρας Γής, 
κατά την έλαχίστην αύτού πρός ήμάς άπόστασιν, ήτοι 
έν τώ κεντρικώ μεσημβρινώ τού ηλιακού δίσκου. Κατά 
δέ τόν νόμον τής ελαχίστης άποστάσεως, έπενεργεϊ 
μεγάλως τό κέντρον ; τής ηλιακής ένεργείας έπί τής 
Γής, ή δέ περιοδικότης αύτη έκδηλούται έν ταΐς άνω- 
μαλίαις τής γηίνης ατμόσφαιρας καί τού έσωτερικοΰ 
τής γής. ·

Ή σύγκρισίς τών φωτογραφιών τού Ήλίου έν ώρα 
τών όλικών έκλεί^εων άπέδειξεν έκτος τούτον, δτι ή 
ήλιακή στεφάνη και ή διάθεσις τών άκτίνων, ώς αί 
τών άνωμαλιών τού 1896 έτους, αί ληφθεϊσαι παρά 
τοΰ κ. βαρόνον Kaulbars, έν Σιβηρία, όμοιάζουσι το
σούτον πρός τάς εικόνάς τής στεφάνης τού 1886, 
ώστε συγκρίνοντες αύτάς εύρίσκομεν θανμασίαν συγ-
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κυρίαν. Κατά συνέπειαν μετά 10 έτη, (τής μέσης πε- 
ριοδικότητος τής ήλιακής ένεργείας θύσης 10,6 έτών) 
ή ηλιακή Ατμόσφαιρα, ήτοι ήλεκτρική κατάστασις 
τοΰ ιίλιακού πεδίου έηανέρχετανείς τά ίδια. ’Εάν ό 
"Ήλιος καί ή ήλεκτρική αΰτοΰ κατάστασις προσδιορί- 
ζουσι τάς άτμοσΦαιρικάς, μαγνητικάς και σεισμικός 
καταστάσεις τής ήμετέρας Γης, δέον έπίσης ΐνα Λ 
περιοδικότης αϋτη τοΰ Ήλίου, παρά τήν μακράν αύ
τοΰλήξιν, νά έπαναλαμβάνηται κατά τήν δεκαδικήν 
πορείαν τών γήινων τούτων Ανωμαλιών. Τούτο δ’Α
κριβώς Απέδειξα έν τινι πονήματί μου, δημοσιευθέντι 
έν Πράγα κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1897 καί έν ώ 
αναγράφεται Λ καιρική κατάστασις τοΰ 1887·

Άπάσαι δε αί Αστρονομικοί καί μετεωρολογικοί κι
νήσεις έν τώ ήλιακώ Λμών συστήματι δεικνύουσι λοι
πόν σχεδόν τήν αύτήν περιοδικότητα των 12,κ ήμε
ρων, ήτοι διάρκειαν ήμισείας Λλιακής περιφοράς καί 
έξαρτώντάι έκ τής-κινήσεως αύτοΰ τού Ήλιου.

Πλήν δμως, έκτος τούτου παρατηρεϊται, δτι αί 
ατμοσφαιρικοί, μαγνητικαί καί σεισμικαί αύται μετα- 
βολαί έπαναλαμβάνονται καί είς έτέρας άλλος ήμερος 
τοΰ έτους, Αποτελούσα1. ένίοτε σειράν- παρετήρησα δέ, 
καί δτι αί ήμέραι αύται συμπίπτουσιν Ακριβώς πρός 
τάς ημέρας τών διαβάσεων τών περιοδικών σμήνων 
τών διαττόντων Αστέρων διά μέσου τής ήμετέρας 
Ατμόσφαιρας. Οί διάττοντες ουτοι Αστέρες προερχό
μενοι έκ τοΰ βάθους τοΰ Ούρανίου διαστήματος μετά 
ήλεκτρικοΰ δυναμικού (potenliel), άλλοίου τού τής 
Γης, παράγουσι τάς Ανωμαλίας ταύτας διά τών Ισχυ
ρών αύτών έκφορτώσεων.

Έν τώ έμφ πονήματί ευρίσκει τις παρά ταΐς ση- 
μειουμέναις ήμέραις τής ηλιακής περιόδου, τάς τής 
διάβάσεως τών σμήνων τών περιοδικών διαττόντων 
Αστέρων καί βολίδων, κατά τάς αστρονομικός έφημε- 
ρίδας ί1) καί τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. Denning.

Ούτω σχηματίζονται 29 έποχαί τοΰ γήινου έτους, 
καθ’δ δέον νά ηαραχθώσιν έν τη περιόδφ τών·12.6 
ήμερων βραχείας λήξεως καί μετά δέκα έτη αί αύταί 
Ατμοσφαιρικοί, μαγνητικαί καί σεισμικοί διαταράξεις 
(περίοδος ήλιακή μακρας λήξεως·)

Ούτως Αδυνήθην νάπροείπω Από τοΰ 1886 έτους 
μέχρι τών ήμερων τής 26 ’Ιουλίου καί τής 10 Σε
πτεμβρίου 1896 τους, κυκλώνας τοΰ Nancy καί τοΰ 
Treves, τών Παρισίων καί έσχάτως τόν κυκλώνα τοΰ 
τέλους ’Ιουλίου 1897, τόν έπισυμβάντα έν Auch.

Ή Αξιότιμος έφημερΐς Temps ηύδόκησε νά δήμο- 
σίεΰσμ τάς διά τήν Γαλλίαν προγνώσεις μου άπδ τής 
10. .’Ιουλίου 1897, ήτοι διά τάς ήλιακάς περιόδους τής 
8 καί 21 Ιουλίου, τής 3. 16 καί 28 Αύγουστου καί 

' τής 10 καί 23 Σεπτεμβρίου 1897, βασιζομένάς έπί 
τοΰ καιρού κατά τάς αύτάς έποχάς τοΰ έτους 1887.»

"Ωστε, ά,κ. Zenger φρονεί άδιστάκτως, δτι μετά δε
καετίαν έπαναλαμβάνονταυ, σχεδόν κατά τήν αύτήν 
ημέραν καί τόπον, μεγάλαι Ατμοσφαιρικοί, μαγνητικαί 
καί σεισμικοί διαταράξεις έν τμ ημετέρα σφαίρα.

Πλήν αί παρατηρήσεις του αυτοί οέν έγένοντο έτι 
Ασπασταί παρά τοϊς έπιστημονικοίς κύκλοις.

έκείθεν πρός ήμ£ς, καθωρομένων δέ διά τού τηλεσκοπίου προ 
τοΰ σεληνιακοΰ δίσκου,Αί πρώται μεταναστεύσεις γίνονται ώς 
γνωστόν κατά τούς μήνας 7βριον καί 8βριον, αί δέ δεύτεραι 
κατά τούς μήνας Φεβρουάριον, Μάρτιον και Απρίλιον. Αί 
παρατηρήσεις τάς οποίας άναφέρομεν έγένοντο κατά τό εσπέ
ρας τής 23 καί 24 Σεπτεμβρίου, ο δέ άριθμός τών μικρών 
τούτων ταξειδιωτών φτο Αρκετά σημαντικός. ’Ενταύθα πρό
κειται περί παρατηρητοΰ ενεργοΰντος μόνου, άλλά φρονοΰμεν 
δτι δύο πρόσωπα άφιστάμενα άλλήλων κατά 500 μέτρα, θά 
ήδύναντο νά δώσωσι καλλιτέρας πληροφορίας. Τά πτηνά, 
ταξειδεύοντα καθέτως καί είς ύψος πλησιάζον τόν Αριθμόν 
τοΰτον,θά έδιδον είς τήν άπόστασιν ταύττ.ν Αρκετά μεγάλας 
παραλλάξεις έπί τής Σελήνης καί θά μ&τέβαλλον τάς στιγ- 
μάς τής άφίξεως έν τφ άκρφτοΰ δίσκου, ώς και τά σημεία 
τής έμφανίσεως διά τρόπου ίπαρκοΰς, όπως παρέξωσιν ήμϊν 
καταλλήλους βάσεις έκτιμήσεως, οσάκις θά ήδύνατό τις νά 
ή βέβαιος περί τής ταυτότήτος τών μικρών ταξειδιωτών. 
Ίσως μάλιστα, έν τ$ άποστάσει ή*  δηλοΰμεν, έν τ$ί ίξοχ$ί, 
είς τών δύο παρατηρητών θά ήδύνατο νά προειδοποιώ τόν 
έτερον, θά ήδύνατό τις δέ άναντιρρήτως νά πράξγ τι σπου- 
δαιότερον έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου. Καθ’ ίσον δ’ άφορ<£ 
τό μέγεθος τών πτηνών, δταν ταΰτα διέρχωνται Αρκετά εύ- 
κρινώς άπό τής εστίας τοΰ τηλεσκοπείου ο κ. Very δίδει ώς 
μέσον έκτιμήσεως τάς ακολούθους Αποστάσεις-: Άρίσταρχος 
διάμετρος εσωτερική, 0,3. —Κοπέρνικος, 0,6.—θάλασσα 
τών Κρίσεων 3. Ν·

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡ1ΠΤΩΣΙΣ

ΕΞΑΓΛΓΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΓ
ύπί τοΰ καθηγητοδ Ρ6αΝ

ΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΓΤΙΚΑ, ΠΤΗΝΑ
. ι . —

Έν τφ Γάλλικφπεριοδικφ «Ουρανός καί Ι’ή» εύρίσκομεν 
ώραίαν μελέτην τοΰ κ. Very, περί τής διάβάσεως τών με- 
ταναστευόντων πρός άλλας χώρας πτηνών ί έπανερχομένων

(*)  Αστρονομικοί πίνακες γέροντες τόν τόπον (έκάότου 

πλανήτου καθ’ έκάότην Λμέραν έπί τοΰ Ζωδιακού.

. (Συνέχεια· ?5ε ψύλλον 21).

Ή επομένη παρατήρησίς ανήκει νέφ τινι «ί- 
κοσιδιετεί, δστις βαλών διά πολυκρότου έν τώ 
δεξιφ ώτί,διέφυγε τόν θάνατον, επιθυμεί δέ νΰν 
δπως άναζητήσωμεν τήν κατά τό παρελθόν 
έτος μή άνευρεθεϊσαν σφαίραν μεθ’ ολας τάς 
πρός τοΰτο έπανειλημμένας έρευνας.

Ουδιν τών συμπτωμάτων, άπερ παρουσίαζε, 
ίπεβοήθει τήν διάγνωσιν τής έδρας τής σφαίρας 

και βεβαίως ήθέλομεν εύρεθίϊ έν μεγίστγ άμηχανίγ, πρός 
Αναζήτησιν αύτής, &ν μή άκτινογραψικόν δοκίμιον συνετέλει 
εις τόν καθορισμόν τής ευθείας όδοΰ... Ή άπεικόνισις αβτη δεί- 
κνυσιν, οτι ή σφαίρα κεΐται πρόσθεν τοΰ άκουστικΟΰ πόρου 
έντός τής πετρώδους μοίρας τοΰ κροταφικοΟ όστοΰ.

Κατά τήν περιγραφήν τής προηγούμενης περιπτώσεως ε’- 
πομίν τινα περί σφαιρών διευθυνομένων πρός τόν. Ακουστικόν 
πόρον.

Έν γένει τής κάννης κατευθυνομένης λοξώς πρός τά όπισ
θεν και έσΛ ή σφαίρα κατασκηνοϊ έν μαστοειδεϊ. μοίρα:, 
οπότε ούδέν εύχερέστερον τής άναζητήσεως αυτής, καθ’ δτι 
ή πορεία αυτής έστι συνήθως ο'ρατή’ Αρκεί δ’ ίνα διευρυνθ^ 
ή κεχαραγμένη οδός δπως έξικώμεθα είς τό άλλότριονσώμα.

Όπόταν δμως ή σφαίρα φέρηται κατά τόν άξονα τοΰ Α
κουστικού πόρου τότε άναχαιτίζεται ύπσ τοΰ promonloriutn, 
πρός άνεύρεσιν δέ και έξαγωγήν αυτής-άρκεί ή εισαγωγή 
τής μήλης σοΰ Trouve καί ή άναζήτησις αύτής μετάπρο- 
φυλάξεως.

Έν τή προκειμένη πέριπτώσει τά μέν πράγματα ίχουσιν 
άλλως, ί δέ θέσις τοΰ χειρουργοί τυγχάνει λεπτοτέρα.

"Ιδωμεν, έν πρώτοις τό^άναμνηστικόν τοΰ πάσχοντο;., 
Β.... έτών 22, λογιστής· Ούδέν τό x2n(>orfl{iix0y μήτε 

τό προσωπικόν, τό παρουσιάζον'τι τό ένδιαφέρον έν τ^ π«· 
ρούσιρ περιστάσει.’■

Τήν 27 Αύγούστου 1896 ό Β ... οπλίζεται διά περιστρό-
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φθυ διαμε-ρήματος 0,008 ύποχιλιομέτρων, ε’ισάγει τήν κάν- I βαθείαν μοίραν τοΰ τρήματος τής καρωτίδος πρός τά όρια ' 
νην εν τφ ίεξιφ άκουστικώ πόρφ καί βάλλει έκτου σύνεγ- τοΰ <σω ώτός, άκούεται β κώδων τής ήλεκτρίκής μήλης, 
γυς σφαίραν είς τό^κρανιον. Κατέπεσε καί παρεμεινεν άναίσ- | έκεί κείται ή σφαίρα έσφηνωμένη έντ-ός τοΰ όστεώδους ίστοΰ, 
θητος περί τάς 8 ώρας. Η αιμορραγία ήν έλαχίστη. ’O we- I δν άνάγκη νά.κατασυντρίψωμεν δπως έξαγάγωμεν αύτήν διά 
τακληθιίς ιατρός έξοίρεσε τμήματα χόνδρου τοΰ άκουστικου σφαιράγρας και τοΰτο μετά πλείστης δσης δυσχέρειας, καθ’ 
πόρου- τό δεξιόν ήμισυ τοΰ προσώπου έξωδχθη, έν $ οί μθς I δσον έστι τοσούτφ παραμεμορφωμένη, πεπλατυσμένη καί 
τοΰ έτέρου ήμίσεος συνεσπάσθησαν, τών ανταγωνιστών μυών | κατακερματισμένη, ώστε αί άκανόνιστοι προεξοχαί αύτής 
τοΰ δεξιοΰ ημισεως άκινητουντων ως εκ τής παραλύσεως τοΰ I είσδύουσιν έν τώ παρακειμένφ ίστφ καί συσσωματοΰνται 
προσωπικοΰ. Κατόπιν έγκαθίσταται ή έμπύησις τοΰ πόρου. I αύτφ.

Ο τραυματίας είσήλθε πρό έτους είς τό Στρατ. Νοσοκο- I Έν δλίγοις ή σφαίρα ένεκατεσκήνωσε κατά τήν βάσιν τοΰ 
μεϊον τοΰ VaM^-OrAce, έν τφ όποίω ό χειρουργός, άφ’ ο5 κρανίου είς βάθος 4. ύφεκατομέτρων έν ευθείς προεκτεινούση 
έπανειλημμενως έξηρευνησε τήν βλαβιίσαν χώραν, ήρνήθη.ι τήν κροταφοσιαγωνική*  άρθρωσιν. Ή ύπό τής Ακτινογραφίας 
διβρρηδην ν’άναζητήσγ τήν σφαίραν. ούν παρασχεθείσα πληροφορία έπεκυρώθη όϋτώ.,

(Νοέμβριος τού 1897). Τό αριστερόν άκρον τοΰ στόματος I Πλύσις του τραύματος· ραφή ζωίχ.ψ νήματι (catgut)· Μο- 
είρηται έν συνολκή-^ψιλής δέ διμπύησις καταλαμβάνει <5- | τδς έκ γάζης ίωδοφορμιούχου έν τφ άκουστικφ πόρφ. Έπί- 
λόπληρον τον δεξιόν έξωτερικόν πόρον, οδτινος τό τύμπανόν | δεσμός δι’ ίωδοφορμιούχου βάτης συμπιπιεσμένος. 
έστι κατεστραμμενον συγχρόνως δέ κατά τό μέρος τοΰτο ή | ’Επακόλουθα έγχειρήσεως έξαίρετα.
προσωπική παοάλυσις τυγχάνει έπίσημος. Ή παρατήρησες, αδτη έστιν ένδιαφέρουσά πρώτον ένεκα
-_.Απαν ? ®iWv ^lx‘’u70axf,a''!00 δριμεΐς πόνους, τής άκριβείας, μεθ’ ή< ή ακτινογραφία κατέδειξε τήν έδραν

οίτϊνες έπιδεινοΟνται και ύπό τβΰ έλαφροτίρου ψύχους καί οί J τής σφαίρας έν χώρος δυσεξερευνήτφ ώς έκ τής γειτνιάσεως 
οποίοι παρακωλύουσι τόν πάσχοντα τοΰ νά καταγίνηται είς I μεγάλων Αγγείων —■ κατόπιν ώς έκ των δυσχερείων τής έξ- 
τάς συνήθεις αύτοΰ άσχολίας. Πυλλάκις συναισθάνεται συμ- I αιρέσεως.
φορήσεις' φοινισσούσας τό πρόσωπον καί άλίσκεται σμχνάκις ’Αδύνατος ήν ή άναζήτησίς τής σφαίρας διά τοΰ άκου- 
υπό ίλιγγων, Αί κινήσεις τής σιαγόνος γεννώσι κατά τήν | στικυΰ πόρου, καθ’ δσον ουτός έστι στενώτατος, έδει δέ ν’ 
κροταφοσιαγωνική» άρθρωσιν ιδιάζοντας τινας ήχους, .ύπομι- I ακρωτηρίασή τό πρόσθιον ήμιμόριον τής μαστοειδούς άπο- 
μνησκοντας τούς ύπό όστε^ων παροσχίδων διά τής άλληλο- φύσεως, άλλ’ έπειδή ή άκτινογραφία έδείκνυεν δτι ή σφαίρα 

. τριβής πσραγομενους. | αντί νά έγκατασκηνώσγ όπισθεν, ένεκατεσκήνωσεν έμπρο-
ΕγχΗρησις. 20 Νοεμβρίου 1897). Νάρκώσις διά χλω- σθεν τοΰ άκουσηκοΰ πόρου, ή τομή ωφειλεν επομένως κατά 

ροφορμίου. Κατά τε τήν χωάνην τοΰ ώτός ή τάς παρακειμέ- I φυσικόν λόγον νά άχθ^ έμπροσθεν.
νας χώρα ούδεμία επίσημος ούλή παρουσιάζεται. Άκτινο- "Αλλως τε ή όστεώδης μοίρα τοΰ πόρου τούτου, ιδία δέ 
γραφικόν άπεικόν.σμα άποτυπωθέν τήν παραμονήν τής έγ- ή πρόσθια, ήν κατεαγυία κατά παρασχίδας ύπό τής σφαί- 
χειρησιως^ δείκνυσιν, ότι ή σφαίρα είσήλθεν έμπροσθεν τοΰ ρας, ή δέ διαπύησις, ήτις δεν έπαύσατο άπό έτους, άπειρ- 
άκουστικοΰ πόρου έντός τής πετρώδους μο.ίρας τοΰ κροταφι- I γάσατο τήν παραγωγήν ινώδους ούλωτικοΰ ίστοΰ, μονονού 
κοΰ όστοΰ. I όλοσχερώςάποφράσσοντος τόν πόρον.

Ή σκότεινή κηλίς, ή δεικνύουσα τήν θέσιν τής σφαίρας I Ένηργήσαμεν οδν όρθώς Ιρεισθέντες προκαταρτικγί τομ?, 
δυσχερώς,διακρίνεται,τής περιβαλλούσης αύτήν σκιεράς ζώ- Ι έπιτρεψάσφ ήμϊν τήν έξάίρεσιν τών παρασχίδων και τήν
νης, σοΰθ’ δπερ σημαίνει, οτι είσέδυ λίαν πρόσω έντός τοΰ | προσέγγισιν ήμών τί) τυμπανική κοιλότητι, είς ής τό βά-
πετρώδους όστοΰ· άλλως τε ή παράλυσις τοΰ προσωπικοΰ I θος ήλπίζομεν ν’ άνεύρωμεν τήν σφαίραν, 
έδήλου ήδη, δτι ή σφαίρα εΐχεν είσδύσει βαθέως. Μεταλλίχά Ι Έ πείρα δέ κατέδειξεν, δτι μονονού έφ’ άπασών τών
σύρματα διεσταυρώθησαν, κατά τήν μέθοδον τοΰ Mergier, I περιπτώσεων αίρετωτέρπ τυγχάνει ή οπίσθια άποπόλλησις
πρό τής άποτυπωτικής πλακός, ούτως, ώστε ή όριζόντιος I τής χωάνης τοΰ ώτός μάλλον ή ήπροσθία· καθ’ δτι ή ούλή 
γραμμή τοΰ άποτυπωματος διηρχετο άμεσως έμπροσθεν τοΰ | άποδαίνει τότε άόρατος άποκρυπτομένη ύπ’ αύτής σής χωά- 
+ράγου., . , ' I νης. Ούχ ήττον δμως έν τγ5 προκιιμένγ περιπτώσει τοΰ ά-

Άμφότ'εραι αί γραμμαΐ αυται διασταυρούμενα^ κατ’ ύρ&ήν I κριβοΰς σημείου, έν $ ένσκηνοί ή σφαίρα, γνωστοΰ δντος, 
γωνίαν έν αύτώ τφ κεντρφ τής'είκόνος παρεσχον, δπως ?εί- I προύτιμήσαμεν ίνα φέρωμεν τομήν, άγουσαν ήμάς άπ’ ευθείας 
ποτέ, μεγίστην αρωγήν, ώς Αναμνηστικά σημεία κατά τήν I έπι τήν προσθίαν μοίραν τοΰ όστεώδους πόρου. Ή τομή αβτη 

. διάρκειαν, τής Ιγχειρήσεως. · - | έχρησίμευσεν ήμίν τά μάλιστα, καθ’ δσον έπέτρεψεν ήμΐν
Φερομεν κατα ίτρώτον κάθετον τομήν, ής σο μέσον διε- I δπως άμεσώτερον έξιχθώμεν έπί τήν κρανιακήν μοίραν τοΰ 

λαύνει άμέσως, έμπροσθεν τοΰ τράγου, άποκαλύπτουσαν τήν I περώδους όστοΰ καί άποκαλύψωμεν τήν σφαίραν ένσκηνοΰσαν 
όστεώδη περιφέρειαν τοΰ έξωτερικοΰ άκουστικοϋ πόρου, οδη- I είς μέγα βάθος. . : '
νος καταστραφέντος έξα.ροΰμεν τεμάχια καί άφ-κνούμεθα Μεθ’ δλας τάς πληροφορίας άκτινογραφίας, ή άναζή- 
οδτω έπί τής τυμπ«νικής?οιλότητος, ης τά όσπρια έξηφα- TW< αδτ^ gvexe τδν χ’ζ * δ ά
νίσθησαν καί ήτις πληρουται ύπο ουλώδους, ίστοΰ· ούδεν τδ Μμα ^ρίψαν τό πρόσθιον τοίχωμα τοΰ ά- ·
έμφαίνει παρουσίαν τής σφαίρας - φαίνεται δμως δτι δι- κουστικοΰ πόρου-καί .ένεκα τής κινδυνώδους χώρας, ήν τοΰτο 
ήλθεν έκείθεν, άλλά δεν δυναμεθα να υποπτευσωμεν τό με- καταλάβει έν τ$ βάθει τοΰ ινώδους ίστοΰ άνά τό ύστε
ρος, ν α γκατασκηνο . |· ώδες τρήμα τοΰ προσωπικοΰ νεύρου καί τής κατά βάθος μοί-

Έξερευνώμεν, πλήν άείποτε ματαιως, τήν περιφέρειαν I ρας τοΰ τρήματος τής καρωτίδος. Τοιαύτη γειτνίασις ύπε- 
τής τυμπανικής κοιλύτητος καί τό πρόσθιον ήμισυ τής μα- [ χρέου ήμδς δπως ώμεν λίαν συνετοί, τοσούτφ δέ μάλλον, 
στοειδοΰς άποφυσεως..., άναδιφώμεν τό τμήμα τής βάσεως I δτφ ή ήδη ύφισταιεένη παράλυσις τοΰ προσωπικοΰ έδείκνυεν, 
τοΰ κρανίου τό διαχωρίζον,.τό μεσαϊον ούς άπό τής γαληνό- δτι τό νεΰρον προσεβλήθη ύπό τών γενομένων καταστροφών, 
ειδοΰς κοιλότητος· καί πάλιν είς μάτην προσδοκώμεν ν’ ά- I Κατεστράφη άρά γε—τοΰθ’ δπερ θά καθίστα τήν παράλυσιν 
κουσωμεν τόν κωδωνα τής ήλεκτρικής μήλης τοΟ Mergier. οριστικήν-ή μόνον προσεβλήθη ύπό δύο όστεωδών συντριμ-

Έξαιροΰμεν διά τής ψαλίδος, χωρίς καί αδθις ν’άνεύρω· I μάτων · Τοΰτο θέλει δείξει ήμίν τό μέλλον.
μέν τι, τήν .μοίραν τοΰ πετρώδους όστοΰ, τήν καλύπτ.ουσαν I Τέλος έν τ£ Αναζητήσει ταύτγ τής σφαίρας Ιν τ$ μέσφ 
τό τρήμα τοΰ προσωπικοΰ (νεύρου) καί τό τρήμα τής καρω- I χώρας κατά τό τρίτον κατεστραμμένης ύπό τής διελεύσεως 
τιδος καί. τοΰτο μετά τών προφυλάξεων τών άπαιτουμένφν | ταύτης, ποοσετι δέ άλλοιωθείσης ύπό δαψιλοΰς διαπυήσεως . 
έν χωρφ διελαυνομενφ ύπό-Αγγείων καί νεύρων τοσούτφ σπου- πρό έτους ύφισταμενης, έπιθυμώ' νά σημειώσω καί αδθις 
δαίων. Τέλος κατά τήν στιγμήν τή. προσεγγίσεως είς τήν | τάς ύτ-ηοεσίας,. άς προσήνιγκεν ήμίν ή έοευνητική μήλη τοΰ
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ΟΣΜΑΝ ΠΑΣΧΑΣ
Στρατάρχης, ύπααπιστης τον Σον-ίτάκου

ΣΕΤΦΟΥΛΛΑΧ ΠΑΣΧΑΣ
Αρχηγός τον Τουρκικού ΈπιττΊτΙου

Trouve έξ ύπογυίου έφαρμοσθείσχι τή παρούση —εριττώσει 
ύπδ τού κ. Mergief, ήτις τοσούτω πιστώς άνήγγειλεν ήμΐν 
δι' εύοιώνου κωδωνοκρουσίας τήν άνακάλυψιν τού τόσω δυσ- 
αφαιρέτου άλλοτρίου σώματος.

Άμφότεραι αί παρατηρήσεις αυται ένδιαφέρουσιν ημάς υπό 
ποικίλας έπόψεις.

Καί πρωτίστως δεικνύουσι πόσον συχναι άποβαίνυυσιν αΐ 
περιπτώσεις, καθ’ άς άνθρωποι, άπηλπισμένοι έκ του βίου, 
θέλουσιν ν’ άπαλλαγώσιν αυτού βάλλοντες σφαίρας κατά τής 
κρανιακές χώρας.

’Εξ άλλου δεικνύουσι πόσον ή άρχαία γνώμη, ήτις συνί- 
στατο εΐς το μη έξακολουθεΐν τήν άναζήτησιν τών τοιού:ων 
σφαιρών, άτε λίαν βαθέως ένσκηνΟυσών, όφείλει νά τροπο
ποιηθώ κα^ μεταβληθώ·

Τδ παράδειγμα τών δύο τραυματιών, ών έφθην, άνενεγκών 
τάς περιπιτείας καί ών αί όδύναι άπέβησαν τοσούτω Ανυ
πόφοροι, ώστε δ βίος αύτών νχ καταστώ αδύνατος πλέον, 
τεκμηριοϊ, βτι εις τδ εξής σπάνιοι έσονται αί περιπτώσεις, 
καθ’ δς ό χειρουργός θέλει διστάσει ίνα έπεμβή δραστηρίως. 
Χάρις τώ άκτίνογραφίμ ούδεμίαν ώςέπί τδ πλεϊστον δικαιο
λογίαν άξίαν λόγου τήςάποχής αύτοΰ θέλει άντιτάξει ό χει
ρουργός, καθ’ δσον αί σημεριναί άνακαλύψεις θέλουσιν έπι- 
τρέψ« αύτφ έπέμβασιν έρειδομένην έπι δεδομένων ούτως εΐ- 
πεΐν μαθηματικών.

Άναμφιβόλως αί πρόοδοι τής ακτινογραφίας έπιτρέπουσι 
σήμερον την άκριβή έντόπισιι» τής κατασκηνώσεως των 
σφαιρών καί ύπδ την έποψιν ταύτην ή συσκευή του κ. Cotl- 
tremoulin φαίνεται ένσαρκοΰσα την τελειότητα. Άλλα κέ· 
κτηται καί τδ διπλοΰν μειονέκτημα τού μεγίστου τιμήματος 
καί τής άγαν περίπλοκου εφαρμογές.

Ή μέθοδος τοΟ κ. Mergier, ήτις παρουσιασθήσιται προσε
χώς. τή 'Ακαδημία υπό τού Gariol, Ολιγοέξοδος καί μάλλον 
εύεφάρμοστος ουσα καταλήγει εις την αυτήν ακρίβειαν, άφ’ 
αύ έπ'άμφοτέρων των προηγουμένων περιπτώσεων, ο!ς ο' 
πρώτος χρόνος μόνον τώς μεθόδου ταύτης έχρησιμοποιήθη, 
ήγκγεν ημάς άκριβώ; έπι τδ βλήοα, οπερ άπεκρύπτετο άπδ 
πάσης έρευνης. Επομένως ή μέθοδος αύτη αποτελεί εχέγγυον 
τού τι δύναται νά παράσχτ; καθ’ ολοκληρίαν έφαρμοζομένη.

Ί. Έ. Κ.

0 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟαΕΜΟΣ
ΊΓΠΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΏΜ ΑΤΙ'ΚΟΓ

. ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Συνέχεια- ϊδε προηγ. ψύλλον).

Ή μετά νοημοσύνης καί αποφασιστικότη
τας διευθυνομένη άμυνα τών παρά τό Βελε- 
σιϊνον ελληνικών θεσεων οφείλεται εις τον 
•συνταγματάρχην Σμολένσκην, οστις άπεκό- 
μισεν έζταΰθα πολεμικήν επιτυχίαν, οιαν ή- 
ραντο εις άλλο μέρος οί συνταγματάρχαι Βά 
σσος καί Μανος καί ήτις εί»ε αξία ύψίστης 
άναγνωρίσεως.

Ό Έτέμ πασσάς ιοφειλε κατά την προέλασίν του εκ Λα- 
ρισσης νά μεριμνηάη συνάμα, δπω; έκτείντ) την ισχνν του 
πρός δυσμάς καί εΐ δυνατόν διατηρησγ συγκοινωνίαν μετά 
τών έν Ήπείρφ ένεργούντων στρατευμάτων-‘Ένεκα τίς όρει- 
νής, άγριας καί δυσβάστου φύσεως τής χώρας άπγτειτο εν
ταύθα ιδιαιτέρως προσοχή, καθ’ δτι αί αποστάσεις ήσαν 
μεγάλαι. Τδ γεγονός τούτο επηρέασε τήν.περαιτέρω ένερ- 
γειαν τού δεξιού κέρατος τών Τούρκων.

Ό σκοπός του Τούρκου στρατηγού έτεινε προφανώς εΐς τδ 
νά περικύκλωσή τδ άριστερόν κεράς τού εχθρού, όπως διά 
τού τρόπου τούτου τον άναγκάσ-/) νά έγκαταλείψτ) την παρά 
τά Φάρσαλά θέσιν του. Ή κατ’ άρχάς ώς σύνδεσμος τών 
στρατών τής Θεσσαλίας καί τής Ηπείρου παρά την Δεσκά- 
την παραταχθείσα μεραρχία Χακκή πασσζ είχε δίαταχθή, 
άφοΰ έπεσεν ό Τύρναβος καί ή Λάρβσσα, νά πορευθή προς 
την Λάρισσαν. Εξάλλου'ή 1η μεραρχία τού Χαϊρή πασσά. 
ήτις είχε πολεμήσει εΐς τά όρη παρά.τό Δαμάσιον, διετά· 
χθη νά καταλάβγ τδν Ζάρκον, τά Τρίκκαλα, την Καρδίτσαν, 
τδ Μασκόλπουρι (;) καί κατόπιν προχωρούσα ώς άκρότατον 
πέρας του στρατού, ν’ άπειλήση έκ Πουζαρακίου την εχθρι
κήν θεσιν παρά τά Φάρσαλα εΐς τό άριστερόν πλευρόν. ΤΙ 
κίνησις αυτή άνταπεκρίνετο εις την προέλασίν τών πέντε 
μεραρχιών, αΐτινες έπορεύοντο κατά τού μετώπου τής είρη- 
μένης θέσεως ύπδ , τδν Έτέμ πασσάν. Ή προς τά πρόσω 
βμως πορεία του δεξιού κέρατος έγένετο λίαν βραδέως. Ή 
άξενος καί ορεινή χώρα καί ή άνάγκη νά ίιέλθωσι διά πλη-

θυσμού έχθρικώς προς τούς Τούρκους διακειμένου, ώ; καί atJ πτέρυγος. Και·’ άρχάς έβαλλον οί Έλληνες πυροβοληταί 
δυσχέρειαι τής μεταφοας τής επιμελητείας ηυξανον εΐσέτι I μετ’ εξαιρετικής έπιτυχίας, διότι κατά τάς προηγούμενα; ή- 
τήν βραδύτητα, Άνακούφισιν ώς πρός τδν επισιτισμόν πα*  
ρέσχεν ή εΰφορωτώτη Θεσσαλία καί ιδίως ή κοιλάς τών Τεμ- 
πών, όπου ό στρατός εύρεν άφθονα τά μέσα πρός συντήρησιν θριαμβευτικής έπιθέσεως 
αύτοΰ.

Έν τώ έλληνικφ στρατώ έπήλθον μετά τάς αποτυχίας 
τού Τυρνάβου καί τής Λαρίσσης μεγάλαι προσωπικαί μετα- 
βολαί. Εΐς πάσας σχεδόν τάς θέσεις τών αρχηγών διωρίσθη 
σαν νεα πρόσωπα, ά»τΐ τού άπολυθεντος τής ύπηρεσιας επι
τελάρχου Σκπουντζάκη κνελαβε τήν θέσιν ταύτην παρά τφ 
άρχιστρκτηγφ Διαόόχω άξιωαατκός τις τού επιτελείου, 
άντισυνταγματάρχης Λυμπρίτης. '■

Κατά τής θέσεως, ήν, ώς ήδη έ^έχθη, είχε καταλάβει τδ 
κύριον σώμα τού ελληνικού στρατού έπί τών ύψωμάτων πρός 
βορράν τών Φαρσάλων, ό στρατός τού Έ^έμ πασσα, προ- 
χωρών εΐς βραδείας κινή
σει; μέχρι τής 4η; Μαί’.υ, 
προήλασεν εΐς τρόπον ώ
στε τό ιππικόν άνιχνεϊ,ον 
άφ’ έ/'.ς μεν έφθασε τήν 
ήμέραν εκείνην ε·ς Σου- 
βκσι (13 χιλιομ. πρός 
βοοοζν τών Φαοσάλων) 
άφ' έτερου δέ εις Μισκο- 
λοοούλι (έπί τής σιδηρο
δρομικής γραμμής Τρικ- 
κάλων — Φαρσαλών, δθ 
χιλιομ. πρός όνομά; τής 
τελευταίας ταύτης πό 
λεως. Αμέσως όπισθεν 
τών προελασάντων άπο- 
σπασματων τού ιππικού 
ΐσταντο πρός βορράν και 
πρός τά βορειοδυτικά τών 
ελληνικών · θέσεων ή 2α, 
5η καί 6η μεραρχία ώς 
πρώτη γραμμή, τό δέ 
κύριον σώμα τού στρατού 
άπεϊχεν εΐσέτι μιας ημέ
ρας πορείαν. Τό δεξιόν 
κέρας έξετείνετο μακράν' 
πρός δυσμάς, ούτως ώστε 
ό σκοπός τής ύπερφκλ αγ- 
γίσεως έπί τού πεδίου τής 
μάχης ήτο καί εΐς τδν 
έχθρδν φανερός. Η τα
κτική ύπερφαλάγγισις έ- 
πρόκειτο νά συμπληρωθή διά στρατηγικής, τήν οποίαν ήθε- 

,λεν έκτελέσει ή 1η μεραρχία Χαΐρή πασσΧ. Ή· μεραρχία 
αυτή έφθασε τήν 3ην Μαίου εΐς τά περίχωρα του [Ιαζα- 
ράκς 22 χιλιόμ. πρός δυσμάς τών Φαρσάλων καί ήπείλει 
έκεΐθεν προελαυνουσα· τά νώτα τής ελληνικής παρατάξεως.
• Όπισθεν τών ήδη εΐρκμ.ένων τριών μεραρχιών τής πρώτης 
γραμμής ΐσταντο ώς εφεδρεία ή 4η καί 7η μεραρχία Τήν 
5ην Μαιου. περί τήν 4ην πρωινήν ώραν, παρετηρήθη κίνησις 
έπι του μετώπου τού τουρκικού στρατού. Πράγματι, κατά 
τάς δηλώσεις, τών άξιωματςκών τού γενικού άρχηγείου, ό 
Αρχιστράτηγος μόλις τήν 6ην Μαίου ήθελε νά δώση μάχην, 
όπως εξασφάλιση τήν ένέργεικν τής μεραρχίας Χαίοή πασσά 
κατά του άριστερόύ κέρατος τών Ελλήνων, όταν όμως έφθα 
σεν έπί τού πεδίου τής μάχης, είχεν ήδη άρχίσει ό άγων τού 
πεζικού . Οί Έλληνες είχον έπλέξει καλήν θέσιν έπί τών 
ήπίως άνιόντων ύψωμάτων, τα όπ'.ϊα παρά τά Φάρσαλα 
περικλείουσι τήν πεδιάδα εΐς άπόστασιν 20 περίπου χιλιο
μέτρων πρός νότον τής Λαρίσσης, είχαν δέ έκεϊ καλώς όχυ- 
ρωθή. Αί πλευραί έστηρίζοντο έπί τού δάσους κκί τδ μέγι- 
στον μέρος τού πυροβολικού είχε συγκεντρωθή έπι τής δεξιάς

μέρας είχον έπιμελώς εκτιμήσει καί προσδιορίσει τάς άποστά- 
σεις. Περί την μεσημβρίαν όμως κατόρθωσαν οί Τούρκοι διά 
υριικμυιντικης ^πινεσεως νά έκτοπίσωσι τδν έχθρδν έκ τών I θέσεων του. 'Υπό τήν ορμήν τής έπιθέσεως ταύτης ήρχισαν

οί “Ελληνες νά ύποχωρώσιν, άνερχόμενοι διηνεκώς τά ύψώ- 
ματα.

Συγχρόνως όμως έςετίθεντο. λίαν έπικινδύνως εΐς τό πύρ 
τού τουρκικού πυροβολικού- ιδίως δέ εΐς τδ δεξιόν χέρας αί 
άπωλειαι ήσαν σ.τουδαΐαι, ή δέ όπισθοφυλακή έθυσιπσθη 

γενναίως, 5πώς σώση τό λοιπόν τού στρατού.1 Vk , r . ... ' . Ζ__  , _____  m -.....

Άμα άρξαμένης τής ύποχωρήσεως, οί διώκοντες Toupxot 
δέν άφήκαν ποσώς ήσυχον τδν εχθρόν, τδ δέ όχλτρόν αύτών 
πύρ ούδ’ επί στιγμήν έπκυσεν. Ότε οί έπιτιθέμενοι έφθασαν 
εις τήν όφρύν τού υψώματος τού δεσπόζοντος τής πεδιάδος, 

παρουσιάσθη εΐς τάς όψεις 
αύτών εξαίσιου θέαμα. 
Δεζί?. καί άριστεργ. διεκρί- 
νοντο σκοτειναί κηλιδες, 
αί στήλαι τού προελαύ- 
νοντος τουρκικού πεζικού. 
Εΐς τούς πρόποδας έξετεί- 
νετο μακράν προς τά δε
ξιά ή ωραία πεδιάς. Πρός 
Τον Βόλον καί κάτωθι τών 
υψωμάτων τών περιβαλλό
ντων τά Φάρσαλα άπο- 
στενούται ή πεδιάς; Προς 
τά όπίσω ύψοΰται άποτό- 
μως καί άγριως τδ όρος 
τής Όρθρυος. Ά*«σα  ή 
πεδιάς ητο κεκαλυμμένη 
ύπδ 'Ελλήνων έν ταχεία 
κινήσει. Αί γραμμαί αυ
τών ήταν κατά τό μάλλον 
ή ήττον κανονικαί καί τδ 
τέρμα του δρόμου των ήτο 
λιθίνη γέφυρα, διερχομένη 
ύπεράνω μικρού ρύακος. 
Τδ τουρκικόν πυροβολικόν 
έπλησίαζ<ν έν τω μεταξύ 
καί λαβδν καλάς θέσεις ήρ- 
χισε νά ρίπτη προς τούς 
φεύγοντας Έλληνας οβί
δας τήν μίαν μετά τήν άλ
λην. Εΐς πάσαν έκρηξιν, 
ήτις ύψωνε τδν κονιορτόν, 

οί φεύγοντες έπετάχυνον τό βήμα.
Ή οπισθοφυλακή είχε σχηματίσει ταχυσκαπτα καί διετή- 

ρει ισχυρόν πΰρ, άλλ’ ή ίπίμονος άντίστασίς των κατεβλήθη 
ύπδ τής Αριθμητικής ύπεροχής τού τουρκικού πεζικού. Οί 
Τούρκοι, έξετόπιζον τδν έχθρόν άπό θέσεως εις θέσιν, καί ίξ- 
επλήσσετό τις έκ τής άφοβίας τών άνδρών, οίτινες, περιφρο- 
νοΰντες πάν κώλυμα, άδιακόπως έπροχώρουν, καί ούδ’ έσκέ- 
πτοντο κδν νά γονατίζωσι πυροβολούντες. Ένψ δέ οί Έλ
ληνες συνηθροίζοντο όπως διάβώσι τήν γέφυραν, μία όβίς 
έπεσεν επί τίνος αμαξοστοιχίας, ήτις μετέφερε στρατόν έκ 
τής διευθύνσεως τού Βόλου καί έπέφερε μεγίστην ζημίαν. 
Otav οΐ Έλληνες έθεσαν όλίγον κατ’ όλίγον τδν ρύακα με
ταξύ αύτών καί τών διωκτών των, έπήλθε κατά πρώτον μι
κρά τις ανακοπή τής μάχης, άλλ’ ό Έτέμ πασσάς άπεφά- 
σισε, μετά τάς γενομένας έπιτυχίας, νά βαδίση άμέσως προς 
άλωτιν τών Φαρσάλων. Κατήλθε μετά μιάς πυροβολαρχίας 
εις τήν πεδιάδα, Ιξαπέσ·-ειλε δέ στήριγμα πεζικού πρός τά 
πρόσω κα*  έπεχείρησεν έπίθεσιν ήτις άπέβη ό αιματηρότερος 
άγων όλης τής ήμέρας

Πλησίον μιαρού χωρίου παρά τήν δεξιάν πτέρυγα τό πΰρ

0 ΕΤΕΜ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΑΣΠΙΣΤΏΝ ΤΟΥ

6



r

Η ΦΥΣ ΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 151

τ

ι

έγένετο τοσοΰτο σφοδρόν, ώστε τά στηρίγματα των Τούρκων 
δέν έφαίνοντο ποσώς έκ τοΰ καπνοί. Το πΟρ τών όβίδωνσυν- 
επλήρωσε τή» ένέργείαν καί οδτω τό χωρίου έπεσεν είς χε?- 
ρας τών Τούρκων. Τότε έπήλθε παΟσις τοΰ πυρός Οί “Ελ
ληνες ύπεχώρουν πρός τά Φάρσαλα, ίξ δέ τάγματα πάρε 
τάχθησαν άνευ χρονοτριβές, όπως έπιτεθώσι κατά.τή; πό·

. λεως. Ήδη ό ήλιος ήτο περί τήν δύσιν έφ' όσον όμως έφαί- 
νετο και τό τελευταίου φώς τής ήμερα; έβαλλαν οί Τούρκοι 
κατά τής πόλεως. Αί πυροβολαρχία: ή μία μετά τήν άλλην 
προσήρχοντο, μέχρι; ου ή πόλις περιεκυκλώθη, ή σέ νύζ έ
θεσε τέρμα είς τό πυρ. Οί Έλληνες έξεχενουν έν τφ μεταξύ 
τάς θέσεις-των, ζητοΟντες καταφύγιον είς τό όρος, διότι ν 
ύποχώρησίς των ήπειλε?το υπό τής τουρκικής μεραρχίας, 
ήτις ήδη ήτο κυρία τής ό5ο0 μεταξύ Φαρσάλων καί ΔομοκοΟ.

Άφοΰ δέ αί μεραρχία: Χαδμή καί Μεμδούχ μετά πει
σματώδη μάχην έκυρίευσαν τήν έπί τών Φαρσάλων δεσπό 
ζουσαν θέσιν, ή ταξιαρχία Χάσσάν τής μεραρχίας Χν^μή 
κατέλαβε τήν έπομένην αύτα τά Φάρσαλα. Άπασπΐ αί άπο- 
σχευαΐ του Διαδόχου Κωνσταντίνου, έξ τηλεβόλα καί πολλά 
πολεμοφόδια έπεσαν είς χε?ρας των Τούσκων.

"Οπως έν Τυρνάβφ καί έν Λαρίσσρ. ουτω καί έν Φαρσά- 
λοις καί Βελεστίνφ κατόρθωσαν οί Έλληνες νά διαφύγωσι 
τήν υπερφαλάγγισα τής γραμμής τής ύποχωρήσεως αύτώ' 
ώς καί τήν άπώθησιν αυτών πρός τήν θάλασσσαν. Οί ΤοΟρ 
κοι μέχρι τής στιγμής έκείνης δέν-έστρεψαν τήν προσοχήν 
αύτών ούτε έπί τής μιβς οδτε έπί τής άλλης ένεργείας ναύ
της, άλλ’ ήρχέσθησάν ινάπειλήσωσι τον έχθρόν έπί ενός κέ 
ρατος τής γραμμής του. δυνάμει τής άριθμητική; υπεροχή; 
αυτών. Παρημέλήσαν οδτω νά παραχωλύσωσ: τήν ύποχωρη- 
σιν τών Ελλήνων καί διά τοΟ μέσου τούτου νά έπιφέρωσι 
τήν διάλυσιν 'τοΰ στρατοΟ. ’Εάν ή μεραρχία Χαϊρή πατσά 
άφικνείτο όλίγον ένωρίτερα είς Φάρσαλα, ό στρατός τοό Δια 
δόχου θά κατεστρίφετο. 'Ομοίως ή Ιπίθεσις κατά τής όδοΟ 
Βελέστίνου-Βόλου θά ήτο λίαν έπιχίνδυνος διά τούς Έλλη
νας, καθότι τότε θά διεχόπτετο δι*  αύτούς. ή συγκοινωνία 
μετά τής θαλάσσης.

Μέθ’ βλην τήν Αριθμητικήν αύτών υπεροχήν οί Τούρκοι 
δεν άπεκόμισαν άπόλυτον έπιτυχίαν. Ή τελεία άνικανότη; 
rod στόλου των άπηγόρευε πάσα- συμμετοχήν αύτοδ είς.τας 
πολεμικάς ένεργείας καί οδτω κατόρθωσαν οί Έλληνες,στη-, 
ριζόμενοι έπί τής ναυτικής αύτών δυνάμεως, νά καταλαμδά- 
νωσιν όλονέν νέας θέσεις καί ν’ άποφεύγωσι τήν άποφασιττι- 
κήν μάχην. Ή καθαρώς παθητική αβτη δράσις θά ήδύνατο 
όμως ν’ αύξηθή «ίσέτι σομαντικώς, έάν ή ελληνική όιοίκησις 
διέθετε στρατόν χαλώ; διηρημένον καί πειθαρχικόν, έστω καΐ 
άσθενή, δστι; θά ήτο είς θέσιν ν’άντέχφ είς τούς κόπους 
διηνεκούς δράσεως, πεζοποριών καί υποχωρήσεων καί νά πο- 
λεμή έρρωμέιως.

Αί άλλοτε μέν έδώ, άλλοτε - δ’ έχε? έκτελουμεναι άποβ:- 
βάσεις —αίτινες τόσον ηύνοοθντο ύττό τών άπανταχοδ είσ- 
δυόντων είς τό θέατρόν τοδ πολέμου θαλασσίων κόλπων—θά 

. χαθίστων τόν έλληνικόν στρατόν ικανόν ν*  άποκομίση άπεί- 
. ρους έπιτυχίας τακτικής κατά τών τουρκικών, προφυλακών 

καί νά επιτίθεται πάντοτε κατ’ αυτών μεθ’ υπεροχής καί ν’ 
άπωθή αύτά.;' καί κατόπιν νά έξαφανίζεται πάλιν, όταν τό 
μέγα μέρος τού τουρκικού στρατού βσπευδε ποό; τό άπει- 
λου'μενον σημείον. .

Όσον άφόρ? είς τάς ελληνικά; ένεργείας, ήτο σφάλμα 
νά έκλέξωσι δύο διαφόρου; οδού; διά τήν ύποχώρησιν καί 
νά πεμφθί! τό έν μέρος τοθ στρατοΟ είς Φάρσαλα, τό δ’ίτε

. ρον έίς Βόλον. Διά τής έκλογής τής ύποχωρήσεως πρός τον 
Βόλον έστρές>ονΐο πρός τό άρχικόν σημεΐον τής ένάρξεω; τών 
ίνεργέϊών, πρός την συγκέντρωσιν τών σιδηροδρομικών γραυ 
μών καί πρός τόν λιμένα, είς τόν όποιον άπεβιβκζοντο ένι- 

, σχύσέις καί ζωοτροφίαι διά τόν στρατόν, προφανώς όμως ά- 
φήνετό είς τόν έχθρόν ή-όδός πρός τάς Αθήνας έλευθέρα.

Έ«ν δ’ έξ άλλου έγκατελείπετο έλευθέρα ή οδός τοΟ Βό
λου καί έάν Ιξελέγετο ή μία μόνον οδός ύποχωρήτίως πρός 

ύπεράσπισιν τής πρωτευούσης είςτήν διεύθυνσιν rife Λαμίας, 
θά είχον τούλάχιστον άναπεταυαενην τήν συνείδυσςν, οτι δέν 
έθυσίοισαν τήν πρωτεύουσαν. Δέν ήτο δέ βπουδα?ον ζήτημα, 
,έάν.κκτα την παρούσαν περίπτωσιν έπιπτεν ό Βόλο; ύλίγας 
ήμερα; π.ί< ή κατόπιν.1 Βέβαιον 0μω; είναι, ότι ή προ; τά; 
’Αθή'·α; όδό; δέν ήδύνατο νά ύπερασπισθί] ήδύνατο νά ύπε- 
ρασπισθ^Ι ύπό τών Ελλήνων παρά τά φάρσαλα, άλλα μόνον 
είς τά όρη της Όρθρυος.

Ή θέσι; Βελεττ?νον—Πιλάφ Τεπέ ητο, ώς άπέδε'ξεν ή 
πείρα, Ισχυρά καί ούχί ύπέρ τό δέον έκτεΤαμένη διά τον ή- 
νωμένον έλληνεχον στρατόν. ’Εάν δέ έχαλεΐτο έχε? ο συν
ταγματάρχης Μάνος διά θαλάσσης καί έάν ή ελληνική Κυ
βέρνησες διηύθυνεν ολόκληρον την μάχιμον αυτής δύναμιν 
έχε?, είνε ζήτημα, δν ό στρατάρχης ’Ετέμ θά ήδύνατο νά 
παρέλθγι τήν θέσιν ταυτην καί ν’ άκολουθήτγ την άνοικτην 
προς τάς ’Αθήνας, άγουσαν οδόν. Ό τουρκικός στρατόςάναμ- 
φιβόλω; ήθελεν άναγκασθή νά σταματήσει πρό τής θέσεως 
I Ιιλάφ Τεπέ—Βελεστίνου-—ΆκετσελοΟ καινά έπιτεθίί κατά 
roO στρατοπέδου τούτου, οπερ, εύκόλω; όχυρουμενον, ήδυ- 
νατο νά χαταστί! ίσχυρότατον.

Άλλ*  ή σειρά των γεγονότων έδωκεν άλλην τροπήν εις 
νά πράγματα. Ό τουρκικός στρατός κατείχε .τον Βόλον καί 
είχεν άπόλυτον έ'ουσίαν νά καταστρέψη τό κινητόν υλικόν 
τών θεσσαλικών σιδηροδρόμων, 5περ ήτο έχε? συγκεντρωμέ
νου · παρεσχευάσθη δέ μέ την συνήθη ησυχίαν καί βραδύ- 
•ητα διά τήν έπίθεσιν τοΟ Δομοχοΰ, δηλ. χατά τής Δερβέν 
Φούρκας.

(Έπεται συνέχεια).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ2ΕΙΔΙ0Γ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦιΛΙΠΠΟΤΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχεια- Κε προηγούμενον φύλλον).

Μετό δίωρον περίπου <5ια τού σιδηροδρόμου πορείαν άφίχθη- 
μεν ει; Βουχουρ.έστιον, είς τήν πρωτεύουσαν τής Ρωμουνίας, 
τήν ώραίαν ,μεγσλούπολιν ταυιην, τήν παρομοιαζομένην υπό 
πολλών πρός μικρόν Παρίσι.

Καί όντως εχειτήν μεγάλην χα| πολυποίκιλου κίνησιν εκεί
νων, έχει τήν τακτικήν καί ήσυχον ήμερησίαν έργασίαν του, 
μέ τα; διαρκείς καί άπεράντους διασκεδάσεις τής νυκτός, έχει 
τάς ώραίας οικοδομάς, τούς ηλεκτρικούς φωτισμούς καί ήλε- 
κτροσιδηροδρόμου;, τά έχτενή βουλεβάρτα καί τάς γυναι
κείας φαιδρότητας, τάς διαρκείς διασκεδάσεις μέ τά πολυά
ριθμα πολυθεάματα καί κέντρα του, τούς ωραίους περιπάτους 
καί κήπους του καί τέλος τό αξιοθέατόν all£e του κατ’ άπομί- 
μησιν τού Bois de Boulogne των Παρισΐων.

Τά πάντα παρεμφερή.
- "Αν 3’ημείς άπεμιμήθημεν. τά κακά έθιμά των, ώς λέγε

ται, οί 'Ρωμοΰνοι άπεμιμήθηαίν τά καλά καί κακά έργα των.
Τό Βουχουρίστιον υπό έποψιν προόδου, τέρψεως καί έύχαρι- 

στήσεως δέν μοί άρέσκει καί ώς καί πέρισυ, έβιάσθην τό ταχύ
τερου νά ίγχαταλείψω αότό. Ό θόρυβος, ή χίνησις καί ή αδιά
κοπος βοή μοί ένοχλοΰσι τά ώτα>αίτό πνεύμα, πράγμα δπερ 
φυσιχώς δέν δύναται νά μ’ εύχαριστήσφ. θαυμάζω τήν καλ
λονήν τής πόλεως, τάς ώραίας καί καθαρός {κτεταμένας οδούς 
τη;, τούς κήπους, τόν άπλετου φωτισμόν, τ>.ν τάξιν χαίτην 
ήσυχίαν του, άλλ’ απέναντι του έχκωφευτικσϋ διαρκούς θορύ
βου της, υποχωρώ καί φεύγω, διότι αισθάνομαι βτι θά χάσω 
τήν ισορροπίαν τού έγώ μου, δπως πολλοί ξένοι χαί διαβάται 
δυσηρεστημένοι άπήλθον.

Καί όντως άπήλθον χαί έγώ ταχέως είς Καλαράσιον,δύο ώρας 
σιδηροδρομιάώς άπέχον τού Βουχουρεστίου*  δπερ κειται έπί- 
σης παρα τάς δχσας τού Δουνάβεωι.

Είναι μικρά κομψή κωμόπολις μέ 10 χιλιάδες κατοίκους, 
έχουσα ολίγους έμπορευομένους “Ελληνας καί ό/άγα καφενεία 
καί καταστήματα Έλληνιχά. } '

Εις τό μέσον τής οδού ό συρμός μας σταματά παρά τόν σταθ 
μόν Giulnita, όπου άλλάσσομεν αμαξοστοιχίαν^ διότι.ή ήμε- 
τέρα διευθύνεται είς Κωνστάντσαν. Παραμένομεν έ»εΐ έπι τρία

:·

τέταρτα τής ώρας καί μή έχων σύντροφον, άχολουθώ πολλού . 
έπιβάτας εισερχομένου; έντός το« μεγάλου ξενοδοχείου τοΰ 
σταθμού.

Ώραιον ξενοδοχ;ϊον χ«ί βύρύχωρον. Πολλοί σπεύδουν, καί 
διατάσσουν βάραχα , μ πο υ ρέ χ ια ’καί ζύθον. Πράττω τό 
αύτδ χαί μοί πχραθέτουσι άμέσως δύο τετράγωνα καί τής ώ
ρας μπουρέκια μετά μιάς φιάλης ζύθου. Είναι εξαίσια, 

. χεκαρυχευμένα μετά τυροί), γευστιχώτατα χαί όρεχτιχώτατα. 
Τά καταβροχθίζω ευχαρίστως καί παραγγέλλω άμέσως ίτερα 
δύο, άτινα έπιπάσσω διά τοΰ ώραίου δντω; εκείνου ζύθου, δν 
κενώνω μέχρι πυθμένος τής φιάλης· άνάπτω gv σιγαρέτου, 
πληρώνω δι’ δλα ταύτα μόνον έ» φράγκου καί είκοσι εκατοστά 
καί έπιστρέφω λίαν ευχαριστημένος χαί καλώς έχων έν τφ 
βαγονίφ μου, όπου συν τή ήδεία άποφυσύσει ΐσύ καπνού τού 
σιγαρέτου μου, φαντάζομαι τήν ευτυχίαν τοΰ άνθρώπου.

Οΐα απάτη ! Όπόταν ευφραίνεται τις καί δέν αισθάνεται κό
πον, ούτε πόνον, ούτε θλίψιν, ούτε τήν διάνοιαν αότού ταράσ 
σουσι προσκαίρως σκέψεις κβίίδέαι στενόχωροι καί άτυχείς νά 
'"ψίζΐ έαυτδνείιτυχη καί διά πάντα! Έγώ είμαι ευχάριστη 
μένος μετά κοπιώδη ερ^ασίανή στενόχωρου ή άτυχήπερίστα- 
σιν, νά άνακουφίζωμαι δΓ ίσης ευτυχία;.
, Είναι ή άληθη; άναχο.ύφισις. τής ζωής καί ή πραγματική 
ισορροπία τοΰ βίου, μεταξύ ατυχήματος καί δυστυχήματος. 
Αν όμως ύπερπληρώση το ποτηριού τού καλοΰ ή τού κακού 

επέρχεται φυσικως ό θάνατος, δστί; πάλιν επιφέρει τ>·ν Ισορ 
ροπίαν τής γλυκείας, άλλά διαρκούς άναπιυσεω;.

Έφθάσαμεν περί τήν έβδόμην ώραν και ήμίσειαν εις Κα· 
λαράσιον «αί μόλις «τακτοποιήθην είς εν τών δύο καί άπέ 
ναντι άλλήλων ευρισκομένων εν τή κεντρική όδφ τής πόλεως 
ξενοδοχείων, Da<?ia, Δα .ία, άν δέν άπατώμαι καλούμενου, 
χατήλθον εις τό κάτωθι αΰτοΰ ευρισκόμενον εστιατόριον, δπως 
δειπνήσω. Διηυθύνθην δ’ άμέσως είς τό έσωθεν αύτοί) κείμε 
νον προαύλιου, ?νεχα τοΰ ςπιχρατοΰντος θέρους. Είς τό βάθος 
αύτόΰ έκάθηντό τινες χύριοι τρώγοντες καί όμιλοΰντες βουλ 
γαριστί, είς παρακειμένην μοι δέ τράπεζαν άτομον υπόπτου 
φυσιογνωμίας, όπερ ετρωγε^μήλον.

Έκάθισαείς παρακειμένην αότφ μικρόν τράπεζχν χαί επειδή 
η ύπηρεσίατοΰ ξενοδοχείου τούτου μοί έφάνη πλημμελεστάτη, 
ηναγχάσθην παρά τήν θέλησίν μου, ένεκα τοΰ άντιπαθητίιοΰ 
έξωτεριχοΰ τού παρακαθημένου μοι νά τόν ’ρωτήσω, άν όμιλή 
τήν ίλληνικήν.

— Ναί, τί θέλει; ; μ’ έρωτά σχαιώ τφ τρόπφ.
— Α, είσθε δλλην, τφ λέγω μετ’ άπορίας καί τό πρόσω 

ποών τού Ξενοδοχείου είναι επίσης έλληνες;
, Ήγειρε τότε την κεφαλήν, δπως μέ ίδη καί μέ ήρώτησεν 
αντί απαντήσεως, πόθεν έρχομαι.
— Έξ ’Αθηνών, τφ άπαντώ.
Έχαμήλωσε τήν κεφαλήν έξ άγανακτήσεως, χωρ.ίς νά έκ· 

φράστρ άμέσω; τήν γνώμην του καί μοί λέγει:
— Ναί, είναι ίλληνες καί βούλγαροι. 'Ο μικρός όμιλεϊ 

ελληνικά.
■ Έξηκολούθησα τό φαγητόν.μου, χωρίς νά τφ δώσω περισ- 

σοτέραν νύξιν συνδιαλέξεως. Πλήν μετ’ ολίγον μέ παρατηρεί 
επί πολύ καί μοί αποτείνει σειράν βαναυσοτάτων φράσεων, 
έπί των τελευταίων πολεμικών γεγονότων.

Τόν παρατηρώ καί έγώ μετά προσοχή;, σκέπτομαι νά μή 
τφ απαντήσω, συλλογίζομαι νά τφ διευθύνω όλόκληρον τλν 
τράπεζαν κατά κεφαλής καί τέλος δέν τφ άπαντφ, οτε πάλι·< 
έξακολουθει

—■ Νομίζεις,ότι δέν γνωρίζω τά ελληνικά πράγματα, ε
πειδή μένομεν έδώ ; Τά γνωρίζω όλα, είναι δλοι μασκαράδες 
κλέπται, κυφήνες. Ό Αεβίδης είναι κλέπτης, ό Μπουφίδης 
μασκαράς,ό Δελιγιάνυης κακούργος, όλοι κομματάρχαι χαί αί
νον διά τό συμφέρον των εργάζονται, ό στρατός ελεεινός, "δέν 
εχει έκπαίδευσίν, πειναλέοι, τίποτε σωστόν...

Αί, μ’ ίφούσχωσε πλέον καί δέν ήδυνήθην νά έξακολου- 
θήσω τό φαγητόν μου. 1

—- Καί σύ, τί είσαι ; δπού όμιλεΐς ο5τω, τφ λέγω, ποιος 
είσαι, δπου υβρίζεις τήν πατρίδα σου.

— ’Εγώ είμαι έμπορος σιτηρών, μοί λέγει μετά κομπα
σμού, ονομάζομαι’Αθανασίου καί εί|Λ«ι έξ’Ηπείρου ! Έσπού 
δασα είς τά; ’Αθήνας χαί δέν έχω πατρίδα.

— Α, εισθε ό χ. Άθανασίο’υ, συνδρομητής μου, μοί Οφεί
λετε χαί δύο ετών συνδρομήν χαί κωφεύετε είς τήν πληρώ-- 

μην. Σάς συγχαίρω, όμιλεϊτε δέ, ώς νά ήσθε κάποιος Καβουρ 
ή Βίσμαρχ, έξαιρέσει-βεβαίως τοΰ τρόπου σας.

.'Ο χ. ’Αθανασίου έμεινε κεχηνός άμα έμαθε τήν ιδιότητά 
μου καί είδεν, βτι ήμην έτοιμος διά πάσαν έπίθεσιν.

— Λυπούμαι διά τήν ανατροφήν σας, τφ λέγω, φαίνεται 
ότι σπουδάσατε είς .τά καπηλεία χαί τά καφενεία. Τά έθνη 
καί τα πολιτικά πρόσωπα δέν τά κρίνουν τόσον κατηγορημα- 
τικώς καί έσπευσμένως, σείς δέ στερεΐσθε καί τής ελάχιστης 
συνέσεως καί τών στοιχειοδεστάτων γνώσεων.

— Έπέρασα καί εσχάτως από τφ; ’Αθήνας κχί είδον έκ 
τοΰ πλησίον τά πράγματα.

— Τίποτε 3έν είδετε, ούτε είσθε Ικανός ν’ άντιληφθήτε τήν 
’λειτουργείαν τοΰ πολιτεύματος χαί τάς φάσεις τού άνατολικού 
ζητήματος.

— ’Αλλά διατί λοιπόν έκαμαν τόν πόλεμον καί ένικήθησαν ; 
δέν έντρέπονται νά επιχειρήσουν αγώνα, χωρίς νά έχουν τίποτε 
έτοιμον ;

— Ό.τι έκαμαν αότδ συνέφερε νά γίνη, σύ δέ ό'στι; ήλθες 
έδώ νά ευρης εργασίαν, δέν σοί έπιτρέπεται νά όμιλής ουτω.

— Βέβαια, διότι έπρεπε νά νικηθώμεν; *αί  να πάθωμεν 
όσα έπάθαμεν. και να χάσωμεν έδώ το γόητρόν μα;;

— Άνευ θυσιών καί αγώνων ούδέν καλόν κατορθούται, 
έπειτα σεί;, έμελετήσατε τάς συνεπεία; τής νίκη;;

— ΒεβαΙωι, 'άν.ένίκωρεν θά . . .
— θά έγινώμεθα μεγάλοι;
Δέν έγνώριζε ν’ άποκριθ^.
— Καλά θά >άμ^)ς, φίλε μου, νά καταγίνεσαι εις τό έμ 

πόοιόν σου καί νά μήν εχης πατρίδα, τφ λέγω έπί τέλους ίν 
πλήρει απογοητεύσει καί άηδιάσας πλέον αυτόν, διότι είσαι 
έκ τών ολίγων εΰτυχώς, οΐτινες έχετε μεγάλην γλώσσαν κα'ι 
κρίσιν μηδεμίαν.Άφείς δ’ αΰτόν άπήλθον είς τό παρακείμενον 
*αφφενεϊον, ένθα συνέρχονται πάντε; οί ολίγοι έκεΐ ευρισκό
μενοι Έλληνας.

’Ενταύθα έγνώρίσα τόν κ. θ. Πανόπουλον, νξιόλογον τεσ- 
σαρακονταετή άνδρα καί κάλ'ΐστον πατριώτην, δραστήριου 
δέ καί ^ιλότιμον σιτέμπορον, όστις πάνυ εόγενώς μοί προσή- 
νεγκεν έκ του προχείρου τάς δυνατά; περιποιήσεις καί φιλοξε- 
νείαν χαί όστις έν άντιθέσ<ι πρός τόν προηγούμενον ά.ριτόμυ- 
θον καί μισοπάτριδα, μοί έξέφρασε τάς θερμοτέρας περί τξς 
χώρας μας ενδείξεις καί συμπάθειας.

— Δέν γνωρίζουν ακόμη, Κύριε Πρίντεζη, μοί έλεγε, 
τούς λό-ους, τούς αναγκάσαντας τού; πολιτικού; μας νά πολι- 
τευθώσιν, ώς έπολιτεύθησαν καί δφείλομεν ν’ άναμείνωμεν 
έτι τά πρά ματα νά δικαιώσουν τάς πράξεις των.

— Βεβαιότατα, διότι ή ιστορία δέν γίνεται άπό τά καφφε- 
νεΐα καί τά καπηλειά, ώς χαί ιπό τούς άσκέπτως χαί βεοια 
σμένω; κρίνοντας τά πράγματα.

Ό κ. Πανόπονλο; κατάγεται έκ Δημητζάνης καί είναι πολύ 
συνετό; χαί κριτικώτατος.

Τήν έπαόριον μετέβην πρός έπίσχεψιντών ολίγων εκεί δια- 
μενό-ζτων συνδρομητών μου, τινές τών οποίων άπουσίχζον είς 
τάς έν τοί; κτήμασι εργασίας αυτών »αί πρός τό έσπέρα; τή 
συνοδείφ τού κ. Στεφ. Φερεντίνου, έμπορου, μετέβημεν είς το 
βουλεβάρτΟν, μακρόν δενδοόφυτον κατά μήκος τού Δουνάβεως 
περίπατον, δπου συχνάζει ό καλείτερος κόσμος χαί ένθαύπάρ- 
χουσι διάφορα καφενεία καί θεατρίδια. >

Τό μέρος τούτο είναι χάλλιστον καί άξιοθέατον χαί 3 μόνος 
πρός αναψυχήν, θέαν χαί ώραιον όρίζοντα^γώρος. Βλέπει τις 
έναντι του τήν αντίπεραν όχθην τού ποταμίου, ολω; δενδρόφυ· 
τον καί καλλίδενδρον, πρό τής όχθης αυτού καί παρά τήν ξη
ρόν διάφορα φορτηγά σκάφη «αί μή, άλλα μέν φορτωνόμενα 
σίτον καί άλλα περιπλέοντα ίπιχαρίτως τηδε χακεϊσε,πέρα/δέ 
εις τό βάθος τόν ποταμόν ξαπλουμενον είς δύο βραχίονας καί 
ρχηματίζοντα μικρόν κατάσπαρτου ώραίαν νήσον καί είς τό 
βάθος τοΰ όρίζοντος τήν πεδιάδα άναπαυομενην εν πλήρει γα
λήνη καί ήβυχία.

Ό κ. Στ. Φερεντΐνος είκοσιπενταετής περίπου νέοςχαίευ·' 
γενέστατος, όμιλεϊ τάς πλεΐστας ευρωπαϊκά; γλώσσας, είναι 
πάντοτε εύθυμος καί ζωηρότατος καί διεδέχθη τάς έμποριχάς 
υποθέσεις τοΰ πατρός του, μετά τόν θάνατον αύτοΰ.

Μετά λ.ύπης μοί ώμίλει περί τής ίμποριχής καχεξίας τοΰ 
Καλαρασίου.

— Τίποτε δέν κάμνομεν πλέον, μοί έλεγε, ζημιονόμεθα 
«αί αν ηδυνάμήν θά έξεποίουν τό κατάστημά μου διά νά με
ταβώ έίς άλλον τόπον,, νά έμπορευθω.
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Καί είχε δίκαιον, διότι είναι πλήρης σφρίγους καί ακμής 
έτι καί γεννημένος, ώς λέγουν, δια τύ έμπόοιον. Όσάχις δέ 

’διαπραγματεύεται μετά πελάτου του, είναι γνήσιος τόπος έμ- 
πορι*ής  τελειότητος.

Άφοΰ έβαδίσαμεν ολίγον εις τον εκτεταμένου και ώραΐον 
εκείνον περίπατον έχαθήσαμεν παρά τινι «αφενείφ ένθα- ό κ. 
Φερεντΐνος μά, προσήνεγκε ζύθον καί περί την όγδόην ώραν 
έπιστρέψαμεν εις την πόλ ιν.

Την έπαύριον άνεχώρησα διά τί Βουχουρέστιον, ΐνα μεταβώ 
έχειθεν εις Βραΐλαν, Γαλάζιου. Τόΰλτσαν, Σουλινά' χαι Κων 
στάντσαν, πρδς έπίσκεψιν καί των τελευταίων τούτων πόλ.εων, 
άς δεν ήδυνήθην, ελλείψει γρόνου, νά επισκεφθώ κατά τδ 
περισινόν εις Ρωμουνίαν ταξείδιόν μου καί οπού εχω άρκε 
τούς συνδρομητάς.

Κατά το έσπέρας τής εις’ Βουκουοεστιον άφίξεώς μου έδί- 
δετο έν τφ θεάτρω Δαχίφ παρά τοΰ Έλλ,ηνος μαγνητιστοΰ χαί 
ταχυδακτυλουργού κ. Καρίδου μεγάλη διασ<εδαστιχή καί μα 
•'νητιστιχή θεαματική παράστασις, καθ’ ήν έμελλεν ούτος νσ 
χτελέση περίεργα φυσικά καί μαγνητιστι<ά πειράματα ίπί 

διαφόρων θεατών τής εσπέρας έκείνης, και ειχον έπιμόνως καί 
παρακλητικές παραχληθή . ύπ’αύτου, δπως παραστω κατά 
ταδτα.

Μετέβην μετά τοΰ κ. Ζαγαρίου Σ-χρδέλη διευθυντοϋ τής 
«’Ίριδας» καί εκεί συνηντηθημεν καί μετ' άλλων δημοσιο
γράφων Ρωμουνων.

("Επε'ται συνέχεια)

Ο ΟΡΚΟΣ ΜΟΥ
—Γ——------

’AxaiteTc την χαρδιά μοι ν’ ανοίξω χαι μά όρχβν ν' άΧηθοια νά 
[σ’ πώ 

‘ ar μακράν σου. xal εόώ ει’ε τά ίένο·, eae έτθνμο^μαι tai αγαπ&

Την καρδιάν μου Λοιπάν σοδ ανοίγω καί έμπροστά etc τα θάΙΑοντα 
[κρίνα 

τον πιστόν μου τον Ζρπον σοΰ δίδω χαί ακούσε' τον ηΑίου αχτίνα 

uOo& βόέπιιο τον Ήόιο να βγα.ίνη, χαί τδ σόμπαν γΧνχά νά 

οβ’ άκοδς μιβ' τά δάση νά ^άΧΛη τά τρτΛΛο καί ποΛό^Βογ' αηδόνι 

ν0σω βΧέποιό τά Μάρτι ν’ άνθί(ουνσ' τον οχτο Ιτυχαΐτ πασγαΔιοΐο 
χαί τά Μάϊ τριαντάφυΛΛά κρίνοι τά σχορπίΐονν παντού ovuJiatr, 

"Οσο βΧιπιιο χαιρά φθινοπώρου χαταπίπτοντα φύΧΧα στη γή 
χαι χωμένα μά πάγουΐ χαί χιόνια, μτ χαΛάζι άστραπαΐο χαι βροχή

ΤέΛορ όσιο χτυπά η χαρδιά μου tic τά στήθη μου χαί ιχιι παΧμά 
0σο μία ρανίδα αίματος έχω σέ θά Λατριάω σέ θ' αγαπώ

Και όταν ΧΑΘη άχόμη έχιίνη τοϋ θανάτου η μαύρη στιγμή 
τά γΛυχν Ζνομά σου στα χτίΑη η ψυχή μςν θά έ'χ’ οτατ βγ^.

(Έχ τών οχθών τού Νείλου).
. ' Μ»λτ. Κοριιπέτης

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

Δέν εΐν’ ώρα to μόνο ’που στολίζει 
αύτό τό άψυχο πανί, 

π’ άγγέλους κι’ δστρα ζωγραφίζει 
καί χίλια λοΰλουδ’ άπ’ τλ γίι· 

Έχει καί μι’ άλλη όκόμα χόρι, 
χόρι γλνκετά κι’ άγγελική, 

γιατ’ δσες ?χει βελονιές, 
τόσους παλμούς, τόσες ματιές, 

από τλν κόρην έχει πόρει 
πούχει μι’ αγάπη μυστική !

ΧρΑείτος Βαρλέντης

Λύσεις τών έν τφ υπ’ αριΟ. ‘22 φύλλω 
Αινιγμάτων. .

38. Αίνιγμα. Μϊ(ίος*ϊάος-άδς
Έλυσα» αύτδ ό χ. Μιχ. Πρωτόπαπας έχ Ναυπλίου δ χ. Κωνστ. 

Σαραφόπουλος έχ Πατρών. ή Δεσποινίς Κλεονίκη Φερεντίνου ΐχ 
Πειραιώς, ό χ. "Αγγελος Μολοχάδης ές ’Αθηνών καί δ κ..Σπυρ. 
’Αλεξίου έχ Κωνσταντινουπόλεως χαί δ κ. Δ. Μπενας έχ Σύρου.

39. Αίνιγμα. Μίτος =κλωάτη καί μίτος
Έλυσαν αΰτδ δ χ. Μιχ. Πρωτόπαπας ex Ναυπλίου, δ χ. Κωνστ. 

Σαραφόπουλος έχ Πατρών, ή Κυρία Ελένη Παπαχώστα έξ Αθη
νών δ χ. S- ’Αλεξίου Κων)πόλεως χαί δ χ; Δ. Μπενας έχ Σύρου.

40. Αίνιγμα. ΣταύμοςΉαϋλος
Έλυσαν αΰτδ δ χ. Νάσος ’Αποστολιδης έξ Άμφίσσής, ή δεσποι

νίς Κλεονίκη Φερεντίνου έχ Πειραιώς, δ χ. Κωνστ. Σαραφόπουλος 
έχ Πατρών χαί ή Κυρία "Ελένη. Παπαχώστα έξ 'Αθηνών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

41. Αίνιγμα
Είμαι ζώον άλογον,
«ν αν μ ’ αφαίρεσης γράμμα 
στο Αΐγαίον πέλαγος 
νήσος γίνομ’ έν τώ άμα

42. Αίνιγμα
Κάτω σ’ ενα περιγιάλι 
είμαι πόλις μδ λιμένα όμορφο 
χαί σέ καθενδς κεφάλι 
θέ νά μ’ εΰρης πάλιν άνορθόγράφον

43. Αίνιγμα
Κάτι πραγμα είμαΐ. χάτι 
π' αν μού βαλης κάτι τί
I! ! Τί νά σού πώ ; Τδ μάτι 
χαθενδς θα φοβηθή.

44. Εοώτ> άις
Ποία πόλις αρχαία ήμπορούσε 
Να έχη το περισσότερο χατράνι;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ‘ ‘ΦΥΧΕΟΣ,,

A. Κ. Πβιραια. Έπιστολαί έλήφθησχν. "Άμα άνέλθητε ’Αθή
νας, έλθετε παραχαλοΰμεν γραφείο» μας.--2. ί. XSpor. Επιστολή 
μετ' αινίγματος έλήφθη, άλλα/στείλατε χαί την λύσιν.— Τ. Μ. X. 
Ληξούριοτ,.—Συνδρομή σας έλήφθη.· ’Δπόδειξις εστάλη μετ’ αριθ
μού λαχείου ταχυδρομιχώς.— Γ.Α. Λαμίαν. Δρ. 60 έλήφθησαν. 
Εύχαριστουμεν Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν. — I. Κ. Beni-Suef. 
Συνδρομή σας έλήφθη.,, Εύχαριστουμεν. ’ ·' πόΐειςις μετ’ αριθμού 
λαχείου σας έστάλη δμΐν Τ«χυδρομΐκώς·.·4-Α,·Έ. 'Garpac. Συνδρυμή 
σας έλήφθη. Απέδειξες μετ’ αριθμού λαχείου σας -έστάλη ύμίν τα
χυδρομιχώς. - Σ. Λ" Ζ. Μισσήνην. Συνδρομή σας έλήφθη, καί σας 
ένεγράψαμεν απδ 1 Ίανουαρίου. Ευχαριστοϋμεν.—-Κ.Α.Ο. Minel el 
Gam. Βιβλία έστάλησαν, άλλα συνδρομή σας δεν έλήφθη ακόμη — 
Ί Δ. A. Διυχάδα. Φύλλα άπόστέλλονται χαθ ’ εβδομάδα. Αποροΰμεν 
πώς δεν λαμβάνετε, Ιτέλλομεν αυτά έχ νέου.—F*.  A. Gara Faurei. 
Συνδρομή σας έλήφθη. ΕΰχαριστοΟμεν. Βιβλία άποστέλλονται ύμίν 
ταχυδρομιχώς—Α. Μ. ΠυΑον. Συνδρθμή σας έλήφθη. Άπόδειξις 
μετ' αριθμού λαχείου σας έσπάλη ταχυδρομιχώς; ώς χαί ήμερολό- 
γιον.—Ν Κ. Mipct-el-Gem. Ζητηθέντα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. 
Ιΐ. Π. Λάρταχα. ’Επιστολή μετά τοκομεριδίων έλήφθη. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Φύλλα Χαί άπόδειξις έστάλη. ~ Α. Κ. Πειρβια. Άπηντή- 
σαμεν. Ώς πληροφορούμεθα γραφεΐον διευθύνσεώς σας διατελεΐ πάν
τοτε κεχλεισμένον καί ώς έχ τούτου φύλλα χάνονται ■— I Π· Β. 
Beni-Suef Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε».—Β.ό. Πύργον. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστουμεν. Ταχυδρομιχώς άπόδειξις.— 
Μ. Ρ. Μέγαρα. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε».—Δ. Γ. 
Κραΐ'-βα. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απέδειξες παρεδόθη κομιστή. — 
Γ. Β. ΜηΛον. ’Επιστολή μετά χρημάτων έλήφθη. Ταχυδρομιχώς 
έγράψαμεν.—Π. Γ. Ζ.Μίσσηνην. Εύχαριστουμεν δι’ έγγραφήν νέων 
συνδρομητών. Γράφομεν έν έχτάσει.

Έν Άθήναις έχ τον τυπογραφείου Πλρλ2κεγα Λεπνη


