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ΥΠΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.1

(ΣννίχΐιΟΓ Ύδβ προηγ. φυλλον).

Οί Έλληνες είχον ύπό τόν συνταγματάρχην Μάνον έν 
Άρ’ϊ) 4 συντάγματα πεζικού (τδ 6ον, 9ον, 1Οον καί Ι2ον), 
2 τάγματα εύζώνων (Ιον καί 3ον), τό δεύτερον σύνταγμα 
τοΟίππικοΟ καί 2 πεδινά; καθώς'.καί 3 ορεινά; πυροβολαρ
χίας. Δικμεταγενεστέρων ένισχύσεων έκ 3000 άνδρών τή; 
έφεδρεια; και έθνοφρουράς' καί 2000 εθελοντών, ό είρημένος 
Έλλην άρχηγό; είχεν ύπδ τά; διζταγά; του περί τού; 
16000 άνδρα;.· .

Τά δύο κέντρα ένεργείας έπί τοΰ ελληνικού έδάφου; ήσαν 
ή Άρτα και το Πέτα, άμφότερα συγκοινωνούσα πρό; άλ- 
ληλα διά τή; κοιλάδος τοΰ Άραχθου, ή δέ όδό; πρό; προ
σαγωγήν τροφίμων καί πολέμεφοδίων άρχεται άπό τοΰ λι- 
μένο; τής Κοπραί"ης. Αί πολεμικα'ι δυνάμει; τή; ‘Ελλάδος 

ήσαν κυρίως συγκεντρωμένα! έν Άρτρ, όπου άνήρχοντο εις 
5 χιλιάδα; άνδρας, εί; δετό μίαν ώραν άπέχον υψηλόν χω
ρίου. Πέτα 3000 άνδρες. Δευτέρα άμυντική γραμμή έξετεί- 
νέτο άπδ Καμπότι εις Μπάνι (πλησίον τοΰ Άμβρακικοΰ κόλ
που) είς μήκος 12 χιλιομέτρων καί κατείχετο ύπδ 6—8000 
άνδρών. Πρό; ύπεράσπισιν δέ τδν διόδων τοΰ ποταμού καί 
πρδ; προστασίαν τδν κινήσεων τοΰ στρατού έν περιπτώσε,ι 
πολέμου είχε τοποθετηθή έπί τή; αριστερά; όχθη; δύναμες 
3—4000 άνδρών.

‘Η ώχυρομένη γραμμή Άρτης-Πέτα ήτο έφωδιασμένη διά 
30 τηλεβόλων τδ πλεϊστον όρεινών, ή δέ ολική δύναμι; τών 
τηλεβόλων άνήρχετο εί; 68. At θέσει; τδν Ελλήνων εϊχον 
έκλεχθή γενικώς λίαν εύνοϊκαί καί όχυραί, είχον έξαίρετα 
τοποθετημένου στρατόν καί εντός βολή; διαφόρου; τουρκικά; 
θέσεις συγχρόνως Ή τουρκική πολεμική δύναμις άνήρχετο, 
κατά ελληνικήν έκτίμησιν, μόνον είς 22,000 άνδρας μετά 
48 τηλεβόλων,· έζ ών 3,000 ίσταντο εί; τό φρούριον τή; 
Πρεβέζης (παρά τήν εΓσοδον τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου) μετά 
24 τηλεβόλων. Βάσιν τή; ένεργείας τοΰ τουρκικού στρατού 
άπετέλει είς τήν δεξιάν όχθην τού ποταμού Άράχθου ή 
Κιάφα καί ή φιλιππιά; άπέναντι τδν ελληνικών θέσεων άπδ1 
τής Άρτη; μέχρι τοΰ Πέτα.
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Ή άκρα τής γεφύρας παρά την Άρταν είχε καταληφθή 
έκ μέρους τών Τούρκων δι’ ενός τάγματος ’Αλβανών (1000 
άνδρών). "Ετερον τάγμα ήτο παρατεταγμένον είς άπόστασιν 
5 χιλιομ. τής γεφύρας καί άνήκεν είς τδ σώμα, οπερ είχε 
τδ κέντρον αυτής έν Ίμαρέτ και έξετείνετο μέχρι Γρεμενί- 
τσας. άπεχούσης 2000 μ. άπδ τά ελληνικά σύνορα. ‘Η τρίτη 
αμυντική γραμμή, ήτις έπρίκειτο νά έξασφαλίση την είς 
’Ιωάννινα οδόν, έστάθμευεν είς Πέντε Πηγάδια. Ό ελληνι
κός στρατός είχε σφόδρα ένισχυθή ύπό μεγάλων ομάδων έπα- 
ναστατών, οίτινες ϊξοπλισθέντες ύπδ τής «’Εθνικής Εται
ρίας». διωχοΰντο ύπδ διακεκριμένων καί πλουσίων προσώ
πων. ’Ανώτερος διοικητής ήτον ό Σκαλτσοδήμος, άλλοτε 
βουλευτής έξ ’Αγρίνιου ύπδ την Κυβέρνησιν Τρικούπη. Πάν- 
τες οί άντάρται έφερον ιδίαν στολήν· έν τούτοις δέν άνήκον 
είς τδν τακτικόν στρατόν.

Ώς έν Θεσσαλίφ, ούτω καί έν Ήπείρω οί Τοΰρκοι είχον 
την πρωτοβουλίαν τών έχθροπραξιών καί έποιησαντο έναρξιν 
αΰτών τή 18η’Απριλίου διά τριημέρου βομβαρδισμού τής 
Άρτης, άφοΰ είχον μεταφέρει είς τά υψώματα βορειοδυτι- 
κώς τής πόλεως 16 τηλεβόλα τών 9 έκατοστομ , δι’ ών 
δ,ιετηρουν σφοδρόν πύρ. έπί τινας ώρας τής ήμέρας· Τδ πύρ 

' τοΰτο έβάλλετο μετά ικανής έπιτυχίας, ώστε διεδόθη, ότι 
διηυθυνετο ύπδ Γερμανών άξιωματικών.

Μετά τής σφοδρά; έναντίον τής Άρτης έπιθέσεως τοΰ πυ
ροβολικού συνεδέετο τδ σχέδιον τής επιδρομής κατά τής γε
φύρας τοΰ .Άράχθου καί κατ’αυτής τής πόλεως.

Τή 20 ’Απριλίου περί τήν 4ην πρωινήν ώραν πάσαι αί 
έκεΐ συγκεντρωθεΐσαι τουρχικαί πυροβολαρχίαι περιέλουον τά 
ελληνικά οχυρώματα διά τών όβίδων αΰτών, ένφ συγχρό 
νως έκ τών χαρακωμάτων κατά μήκος τής βχθης τοΰ πο
ταμού ήρξατο ζωηρόν καί ταχύ πΰρ ακροβολιστών, όπως δ’ 
άποσπάσωσί τήν προσοχήν τών Ελλήνων, οί Τούρκοι έπε- 
χείρησαν είς τι μέρος νά διαβώσι τδν ποταμόν. Άλλ’ επειδή 
οί άμυνόμενοι ήσαν τής αύτής δυνάμεως, τδ πείραμα δέν 
επέτυχε».. Ωσαύτως άπεκρούσθη ή προέλασις ισχυρότερου 
τουρκικού σώματος κατά τής γεφύρας, ή δέ ήρωΐκωτάτη καί 
λίαν άφωσιωμένη άνδρεία τών επιτιθεμένων, οΐτινες άπώλε- 
σαν έκεΐ χαί αξιωματικούς τινας, έμειναν άνευ αποτελέ
σματος.

Τη 21 Απριλίου οί Τούρκοι προεβησαν περί τδ μεσονύ
κτιον είς τρίτη» όρμητιχωτάτην έπίθεσιν χατά τής τόσον 
γενναίως ύπερασπιζομένης γεφύρας.

Άλλά καί πάλιν έναυάγησεν ή άπόπειρα, καίτοι τήν 
έπιτυχίαν αυτής έστήριζον έπί τοΰ άπροσδοκήτου. Αί πλη
σίον τετοποθετημέναι πυροβολαρχίαι είχον ύποστηρίξει τήν 
έπίθεσιν, κατόπιν όμως οί έπιτιθέμενοι άπεσύρθησαν προσω- 
ρινώς ύπδ τδν πέπλον τής νυκτδς είε τάς θέσεις αύτών. Τήν 
έπομένην πρωίαν, περί τήν ΙΟην ώραν Αλβανός τις ειδο 
ποίησε τούς "Ελληνας, βτι Οι Τούρκοι άνεχώρησαν είς τδ 
διάστημα τής νυκτδς και ότι έξεκένωσαν τά γειτνιάζοντα 
χωρία ώς καί τάς ώχυρωμένας θέσεις. Πράγματι δ,,οί έπιτι- 
θέ’μενοι είχον ύποχωρήσει πρδς τήν διεύθυνσιν τής Φιλιπ- 
πιάδος, βπώς καταλάβωσί τήν έκεΐ δίοδον, είχον δέ έγκα- 
ταλείψει τήν χώραν εως έκεϊ. Γνωσθείσης τής ύποχωρησεως 
ταύτης, όλος ο χωρικός πληθυσμός, οστις είς τδ μέρος τούτο 
είνε ώς έπι τδ πλεΐστον ελληνικής έθνικότητος, έσπευσε πρδς 
τήν Άρταν καί έξεδήλωσε τήν χαράν του διά τήν άναχώρη- 
σιν τών Τούρκων. Ή ελληνική σημαία άνεπετάσθη έπί τών 

> πυροβολείων καί έπί τοΰ τουρκικού τελωνείου, δττερ ήλώθη
ύπδ τού λαού. Σκηναί θ.ορυβωδεστάτης καί ενθουσιώδους ό« 
χλοβοής έπηκολούθησαν, ένφ 4,000 άνδρες τού ελληνικού 
στρατού κατέλαβον τά πυροβολεία καί τά όχυρώματα, ά- 
τινα είχον έγείρει οί Τούρκοι διά τδν βομβαρδισμόν.

Πάντες παρεδόθησαν είς τήν ιδέαν καί εις την ελπίδα, 
δτι ήλθε τδ τέλος τής έν Ήπείριρ τουρκικής κυριαρχίας «Εμ
πρός είς ’Ιωάννινα!» ‘Η φωνή αύτη ήκούσθη έν μεγίστφ άλα- 
λαγμφ καί τδ λίαν εύερέθιστόν πλήθος τών χωρικών ένόμι- 
ζεν δτι διά τής άποκομισθείσης έπιτυχίας ίγένετο τδ πρώ-

τον βήμα πρός άπότπασιν τής Ηπείρου Ό τριήμερος βομ
βαρδισμός της Άρτης άπδ τών τουρκικών πυροβολείων είχε 
μείνει άνευ άξίου λόγου άποτελέσματος*  όλίγαι μόνον όβίδες 
είχον φθάσει είς την πόλιν και αυται ώς έπί τδ πλεϊστον 
δέν έξερράγησαν.

Ό συνταγματάρχης Μάνός βιέταξεν ευθύς την καταδίω
ξήν τοΟ έχθροΰ. Μετά («ρους τής μεραρχίας του δίέβη τδν 
Άραχθον παρά- τδ Μπάνι χαί έστράφη πρδς την Φιλιππιάδα 
ένώ μία ταξιαρχία καί 1500 άντάρται χατέλαβον τδ χω- 
ρίον Στριβενά, 2 */ 2 περίπου μίλια πρδς νότον τών Πέντε 
Πηγαδίων. 'Η τουρκική ταξιαρχία, ήτις £ως τότε ήτο πα- 
ρατεταγμένη πρδ τής Άρτης, ώπισθοχώρησε πρδς τδν Λοΰ- 
ρον, δπου στηριζομένη έπι τού χωρίου Φιλιππιάδος, άνέμενε 
την έπίθεσιν τών ‘Ελλήνων τ·ί)ν 22αν ’Απριλίου.

Μετά την σύντομον μάχην, καθ’ ήν οί Τούρκοι άπώλεσαν 
εκατοντάδας τινάς άνδρών χαί τινα τηλεβόλα, ύπεχώρησαν 
ούτοι πρδς τδ στενόν τών Πέντε Πηγαδίων, δπερ είνε φύσει 
ισχυρά θέσις. Ό Μάνος κατέλαβε την 22αν ’Απριλίου την 
Φιλιππιάδα, συγχρόνως δ’ έλήφθη ή είδησις, δτι τδ ισχυ
ρότερου φροόριον τών Τούρχων άπέναντι τής Άρτης. τδ Ί- 
μαρέτ, δέν ήδυνήθη πλέον ν’ άμυνθή. Ή εΓδησις περί τής 
ύποχωρησεως πρδς τά Πέντε Πηγάδια καί περί τής έγχατα- 
λείψεως τής χώρας μέχρι του σπουδαίου τούτου σημείου 
έπροξένησεν έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλην δυσαρέσκειαν. 
ΔιαταγαΙ έστάλησαν είς ’Ιωάννινα, ίνα πεμφθώσιν ευθύς 
έπιχουρίαι πρδς τδ σπουδαϊον στενόν τών Πέντε Πηγαδίων, 
τδ δεσπόζον τής πρδς τά ’Ιωάννινα οδού χαί σχηματισθώσι 
δύο νέαι μεραρχίας διά τδ ηπειρωτικόν θέατρον τοΰ πολέμου. 
’Επίσης διεδόθη, oTt β ανώτερος διοικητής τών στρατευμά
των Άχμέτ Χιδζή έπρόχειτο ν’ άνακληθή έκ τής θέσεώς του 
ταύτης.

Έν Ίωαννίνοις έπεχράτει τάς ημέρας έχείνας μέγας έρε- - 
θισμδς εν,εκα τής μεταξύ τών άλβανιχών ταγμάτων έχραγει- 
σης στάσεως, ήτις έπέσπα την προσοχήν τών στρατιωτικών 
άρχών Ή περίστασις αύτη ήτο λίαν επίκαιρος διά τούς επι
τιθεμένους. Τή 23φ καί 24η ’Απριλίου νέαι συνέβησαν συμ- 
πλοχαι μεταξύ τών έν τή διόδφ προελαυνόντων τουρχιχών 
σωμάτων Χαΐ τών στρατευμάτων τοΰ συνταγματάρχου Μά
νου, χωρίς νά έπέλθρ άλλοίωσις τής γενικής καταστάσεως. 
Ή εντύπωσες ήν λαμβάνει τις Ιν. τΰ>ν τελευταίων γεγονότων 
είνε οτι οί "Ελληνες έν τή πεποιθησει δτι διά τής έξεγέρσεως 
τοΰ πληθυσμοΰ θά τύχωσι συνδρομής είς. τάς στρατιωτικάς 
αύτών ένεργείας, ώχυρώθησαν άπέναντι τής εξόδου τοΰ στε
νού καί προσεπάθησαν νά διασπάσώσι την προσοχήν καί τάς 
δυνάμεις τών Τούρχων, έπιχειρούντες έπίθεσιν συγχρόνως είς 
διάφορα μέρη.

Περί τών μαχών παρά τά Πέντε Πηγάδια τής 27ης μέ
χρι τής 30ης ’Απριλίου ύπάρχουσι μέχρι τοΰδε άσαφεϊς χαί 
οπωσδήποτε άντιφατιχαί πληροφορίαι. —

Ό άνταποχριτής τών <'Ημερησίων Νέων», δστις παρέ- 
μεινεν είς τδ ελληνικόν στρατόπεδον, ώς θεατής χαί παρηκο- 
λούθησεν ίδίοις όμμασι μέρος τών γεγονότων, δίδει την εξής 
εικόνα περί τού θεάτρου τών μαχών .

«Οί "Ελληνες κατόπιν πενταημέρων αψιμαχιών είχον προ
χωρήσει μέχρι τών Πέντε Πηγαδίων, κατελαβον δέ τδ μέρος 
τοΰτο καί ϊσταντο ολίγον διεσπαρμένο'ι έντός τής έκτεταμέ- 
νης όρεινής διόδου μέ τδν σκοπόν νά ,προελάσωσι μέχρις Ίω- 
αννίνων χαί νά στησωσιν έχει την ελληνικήν σημαίαν, άφοΰ 
πέση είς χεϊράς των ή Πρέβεζα.

Συνέπεια τής άραιώσεως ταύτης ήτο δτι οί ToOpxot έπε- 
πεσον καθ’ ενός τάγματος, δπερ είχε- προχωρήσει τή 24ή 
’Απριλίου μέχρι τοΰ χωρίου Κονδαζάκη, άπώλεσε δ’ ίν τή 
περιστάσει ταύτή 300 άνδρας νεκρούς, 200 πληγωμένους και 
60 αιχμαλώτους καί επομένως σχεδόν συνετρίβη. Τη 27η 
Απριλίου οί "Ελληνες ίσταντο είς φύσει όχυράν θέσιν πρδς 
άνατολάς τής όδοΰ, ητις διέρχεται τδ στενόν παρά τδ Χα- 
νόπουλον, τής όποιας δμως έδόσποζον οί Τούρκοι έκ τής ύπδ 
τοΰ πυκνου δάσους κεκαλυμμένης κορυφής, χειμένης έντδς 

βολής ιών τουρκικών πυροβολείων. Τδ κυριώτερον σημείον 
τής ελληνικής θέσεως άπετέλει λόφος τις έν είδει όροπεδίου, 
δστις «σχημάτιζε» άπέναντι τής τουρκικής έπιθέσεως φυσι
κόν οχύρωμα, ούτως είπεΐν και διά τούτο έχων καί ίσχυ- 
ράν δύναμιν στρατοΰ, παρείχε πολλάς δυσχερείας είς τούς 
Τούρκους.

Τήν θέσιν ταύτην έχράτει ό συνταγματάρχη; Βότοαρης 
μετά 6,000 άνδρών, έν Κουματάδες δέ ήσαν παρατεταγμέ- 
νοι 3,000 άνδρες μετά 6 τηλεβόλων και είς άπόστασιν 2 
χιλιομ. πρδς νότον 1000 άνδρες μελά 8 τηλεβόλων. Ή εφε
δρεία (1,600 άνδρες καί 4 τηλεβόλα) ήτο παοατεταγμένη 
έν τώ χωρίω Καρβασσαρδ. Μετά τινας έλαφράς συμπλοχάς 
τής 27ης ’Απριλίου έπήλθον αίματηραί μάχαι τη 28») καί 
29ρ ένεκα έπιθετικών κινήσεων τών Τούρκων,

Αί μάχαι ήρχισαν τη 28») Απριλίου πρδ μεσημβρίας, ή δέ 
έναρξις αύτών έγένετο διά τής έπιθέσεως τής τουρκικής τα
ξιαρχίας κατά τής παρά τδ Χανόπσυλον θεσεως τοΰ Βότσκρη, 
άνευ δμως έπιτυχίας τινός. Ή ταξιαρχία, τής οποίας δλη ή 
δύναμις άνήρχετο είς 4,000 άνδρας χαί τινα τηλεβόλα, είχεν 
επιχειρήσει επανειλημμένος νά κυριεύσ») τήν κορυφήν τοΰ 
λόφου, ήτις ύπερησπίζετο ύπδ, 600 εύζώνων καί 400 άλλων 
στρατιωτών Ελλήνων μετά δύο τηλεβόλων, ένφ έτεροι 600 
εδζωνοι μετά δύο τηλεβόλων είχον παραταχθή κατά τδ μέ
σον τοΰ λόφου. Ήτον Οφθαλμοφανές, δτι ό έπί τής κορυφής 
έλλ»)νικδς στρατός είχεν έπείγουσαν άνάγκην έπικονρίας,διότι 
αί τουρκικά! επιθέσεις έξετελούντο λίαν έρρωμένως, Ή δέ 
άποστολή ένισχύσεων θά ήτο εύκολωτάτη, καθότι οί "Ελ
ληνες είχον είς τήν διάθεσίν των μεταξύ τοΰ Χανοπούλου 
καί τής πρδς τά πρόσω θέσεως αύτών άνω τών 6,500 άν
δρών και τριάκοντα τηλεβόλα. Λίαν παραδόξως δμως αί 
έπιχουρίαι δέν άφίχθησαν καί διά τούτο οί Τούρκοι άνενέω- 
σαν τήν πρωίαν τής 29ης Απριλίου τδ άκροβολιστεαδν πΰρ, 
δπερ δεήρχεσε μέχρι τής μεσημβρίας. Μετά μεσημβρίαν τδ 
πΰρ τοΰτο ηδξησεν είσέτι, ήτο δέ πρόδηλον, δτι οι Τοΰρκοι 
παρεσκεύαζον νέάν σφοδράν έπίθεσιν. Ένεκα λόγων μή διευ- 
-κρινηθίντων, τά ελληνικά τηλεβόλα τής κορυφής είχον έν τφ 
.μεταξύ παύσει τδ πύρ καί δτε αίφνης οί Τούρκοι περί τήν 
3ην καί ήμίσειαν ώραν ήρχισαν σφοδρότατον πΰρ πεζικού, 
τά δέ σώματα αύτών συνήρχοντο ένώπιον του ελληνικού δε
ξιού κέρατος παρασκευαζόμενα είς έπίθεσιν, έσίγησαν καί τά 
έλληνικά τηλεβόλα τοΰ μέσου τοΰ λόφόυ καί μετά παρίλευ- 
20 λεπτών άνεχώρησαν, δσον ήδύναντο τάχιστα ύποχωροΰν- 
τα πρδς τδ Χανόπουλον. Οί ευζωνοι έπί τής κορυφής άνταπε- 
διδον γενναίως τδ φονικόν πΰρ κατά τών έπιτιθεμένων καί 
άντέστησαν άνδρείως κατά δεκαπλασίας δυνάμεως μέχρι τής 
5η; ώρας μέ απώλειαν 100 άνδρών, έπί τέλους όμως άπεκρόύ- 
σθησαν χάτω τής κλιτύος. Καί τότε άχόμη έξηκολούθησαν 
τδ πύρ κατά τών καταδιωκόντων αυτούς Τούρκων, ώλλ’ού- 
τοι είχον έν τφ μεταξύ καταλάβει τήν κορυφήν, καί περιέ
λουον ήδη καί τήν ελληνικήν θέσιν έπί τοΰ μέσου τοΰ λόφου 
διά τοΰ καστρεπτικού αυτών πυρός. Τέλος μετ’ ού πολύ δο- 
θείσης τής διαταγής πρδς γενικήν ύποχώρησιν τήν 5ην ώραν 
καί 15 λεπτά, πάσαι αί θέσεις έξίκενώθησαν, οί δέ Τούρκοι 
κατεδίωκον τούς ύποχωροΰντας εύζώνους είς τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Χανοπούλου.

Οί Έλληνες άξιωματικοί ματαίως προσεπάθουν νά στα- 
ματήσωσι την άκατάπαυστον κίνησιν πρδς τά όπισω. Τά 
σώματα ωθούντο πρδς τήν γέφυραν Άρτης, ήτις κατά τάς 
μάχας τών ήμερών εκείνων ήτον ή άφετηρία τής Ιλληνικής 
έπιθέσεως. Είνε λιθίνη πλάτους μόλις 3 μέτρων καί στηρίζε- 
έπί τριών τόξων, βασιζομένων έπί στύλων.

Αποτέλεσμα τών μαχών τής 28ης καί 29ης Απριλίου 
ήτο, δτι τήν 30ην ’Απριλίου ούδείς Έλλην στρατιώτης εό- 
ρίσκετο έπί τουρκικού εδάφους. ’Ολόκληρον τδ σώμα τού 
συνταγματάρχου Μάνου, καλούμενο» τρίτη μεραρχία, είχε 
σφόδρα κλονισθή ένεκα τής άποτυχούσης έπιθέσεως διά τού 
ποταμού Άρτης καί είχεν έξασθενήσει έκ τών μεγάλων Α
πωλειών. Ό βομβαρδισμός τής Πρεβέζης καί τοΰ μικρού

ικοπόλεως ουδόν εσχεν άποτέλεσμχ. Μολα ταυτα 
διοίχησις έ» ’Ηπείρφ συνέλαβε νέα σχέδια. ·Τήν 

2500 έθελονταί Ήπειρώται, έξοπλισθέν-^ες, καί 
ντες ύπδ τής οικογένειας . Βάτσαρη, άνεχώρησαν 

> είς Πειραιά, δηο; διαπςραιωθώσιν έκεΐθεν είς 
Έπί κεφαλής αύτών έπορεύετο Έλληνίς σημαιο- 
ιμάζετο Ελένη Κωνσταντινίδου, έτων 17 καίέφη-

φρουρίου 
ή έλληνικ· 
3ην· Μαίο·. 
διοργανωθ 
έξ Άθηνώ 
Ήπειρον, 
φόρος. Ών 
μίζετο ώς άρίστη σκοπεύτρια.»

Αί άτυχεΐς έν Θεσσαλί^ ίνέργειαι, αϊτινες είχον φέρει ήδη 
κατά τάςίήμέρας έκείνας..τδν έλλην,ίκδν στρατόν μέχρι’τών 
όρέων τής '’’Οθρυος :έγέννησαν . παρό?::τή' ελληνική Κυβερνήσει 
τήν επιθυμίαν νά θε^η-^έρμ« έίς :τάςί εχθροπραξίας τή βοη- 
θείβ: διπλώματικ^ΐ^ΐμ,βασίως., Έν τούτους- πριν ή έπέλθ») 
αυτή, έφαίνετο χπλδν.ν’άποκτήσωσι τουλάχιστον έν Ήπείρω 
πολεμικάς τινας άπδζημιώσξίς'.'.άάί’.ΐδίως.νά^αταλάβωσι τά 
άπό τίνος :βομβάρδίζ0^»ά^ρ^ιά·τής;·Π^^ΐς Χαί τής Νί
κο πόλεως. "Ε,νεκα τούτου ό πρωθυπόνρ·^δ|%ίί>άλλης άΛηυ- 
θύνθη ποδς τδν συνταγματάρχην Μάνον,.δ,πώς μάθ») ·παρ’ 
αυτού, εάν μία νέεε’έ^εϊι'ς. τ. έ-,ίί|;^<γίΜ^|ις τών έχθρο
πραξιών έν Ήπείρφ, θά .είχε μεγαλειτέρας'8 ^λπίδας πρδς 
στρατιωτι'κάς έπιτυχίας, καί έάν ήδυνατο 'ν’ 4ρχίση έκ νέου 
ό άγων, άφοΰ οι Τβΰρ^^ε^ή^'Άα^^^ί'^ί^δδν δλην τήν 
Θεσσαλίας. Λέγεται,' δ^ΐ',ό/'συντάγ^άτάρ'^ής Μάνος έξεφρά- 
σθη χαταφατικώς εί; τήν.έρώτησι».ταύτην. ϊ

ΐ ('Έπεται συνέχει^)
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ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΛΠΟΓ ΟΛΙΓΑ
Έκοθήμην πλησίον τοΰ «ρός νότον κειμένου παρα

θύρου μου, όπισθεν δέ έβλεπον τά όρη της Ροδόπης, 
τούς πρόποδας αύτών καί έσκεπτόμην : «Τίς Α χρεία 
τών ύψωμότων, άτινα εύστόχως φέρουσι ιό όνομα 
Κτένη, είνε δρόγε αύτά έργον τον Ποσειδώνος, ήτοι 
τοΰ δούλου αύτοΰ τοΰ καταρράκτου, τοΰ ρέοντος άνά 
μέσον τής πόλεως κα\ διαιροΰντος αύτήν είς δύο Α, 
είναι έργον τοΰ χωλού Ηφαίστου,οστις είς δν λεπτόν 
μεταβάλλει τά ορη είς πεδιάδας κα\ τάς πεδιάδας είς 
θαλάσσιον πνθμένα; τοΰ έπιβλέποντος έπί τήν γήν καί 
ποιοΰντος αύτην τρέμειν! Ώς άνθρωπος αργός, προ
σεπάθουν, ΐνα νοήσω, τίς λ άνάγκη τόσων Αρω
μάτων, τ^ς Α άνάγκη' τετραπλών κοιλάδων καΐ έμνή- 
σθην τά βάθη της θαλάσσης καί είπον, «Έκεΐθεν οί 
έργάται τής φύσεως έλαβον τό χώμα καί τάς πέτρας, 
δηλαδή τήν άναγκαίαν ύλην, διά νά κτίσωσι τά όρη, 
καί' δτι πρέπετ νά ΰπάρχη τις αναλογία, δσον ύψος 
έξω,, τόσον βάθος είς-τόν ώκεανόν, βάθος ΰπερβαΐνον 
τά έννέα χιλιόμετρα». Πλήν διατ', έπαναλαμβάνω, αί 
άιωμαλίαι αύται; Ήτ· ιμαζόμην σχεδόν, ϊνα κρίνω 
καί καταδικάσω τόν δημιουργόν, δτε Ακόυσα τόν 
κρότον τής έν τή αύλή βρύσεως καί έγέλασα διά 
τήν άπλοϊκότητά μου! Άν δέν ύπήρχον δρη, τις 
Αθελεν ώθεί τά ΰδατα πρός τάς κοιλάδας; Πολλαί έξ 
αύτών Αθελον μείνει άνυδροι, άλλαι Αθελον μετα- 
μορφωθή είς άδιάβατά τέλματα, κατοικητύρια τώνμι- 
κροζώων, πασών τών ένδημικών καί ένζωϊκών άσθε- 
νειών, άπώλειαν πόσης δυτικής καί ζωικής ζωής! 
πλην πόσα έχρειάσθησαν έτη, διά .νά σχηματισθώσι 
τά βουνά, έκεΐ δπου ό έργάτης δέν ητο τό πΰρ, άλλά 
τό ύδωρ;! Μέγας εί Κύριε κα\ θαυμαστά τά έργα σου ! 
έσκεπτόμην. δτε αίφνης εισέρχεται είς τών έξάδελ- 
φων μου,ό ένεργητικώτερος έμπορος τής πόλεως καί 
έκών δκων Αναγκάσθην, ϊνα δώσω άλλην τροπήν 
είς τάς ιδέας μου.—Έξάδελφε, μο\ λέγει, τ\ έκλεί- 
σθης μέσα είς τό δωμάτιόν σου, θέλεις ίσως νά τρελ-
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λαθής.—Όχχ Περικλή, τώ λέγω, έκλείσθην, διότι Α- 
σθάνθην,δτι Α τρέλλα μου Αρχισε νά «ροοδεύη, μόλις 
ξφυγον άηό την Πατρίδα μου καί τόρα, δέν τλν γνω
ρίζω— · Καλά προχθές ήλθες μόλις λέγει μοί μετά 43 έτη. 
— Καί τί σημαίνουν τά 43 έτη ; τίποτε, έγώ δέν όμιλώ 
περί άτομικότητος, δέν γνωρίζω την πατρίδα μου, όχι 
διότι έπροόδευσεν,άλλά διότι όπισθοδρόμησεν.Ήξευρον 
τάς γυναίκας, στερουμένας παρθεναγωγείων, τούς άν- 
δραςμέ σχολεία, Αξευρον τά κοράσια άγρια, τάπαιδία 
σεμνά, τόρα ευρίσκω, δτι τά σχολεία τών κορασίων 
προοδεύουν, τών σβόένων τουναντίον! Οί νέοι έχασαν 
σχεδόν πάν σέβας, είναι έτοιμοι νά υβρίσουν τόν κα
θένα, μλ έξαιρούιτεςούτε τόν όγδοηκοντούτην ! Τις 
Α αιτία αγνοώ ! ίσως Α δυστυχία ; οί έφηβοι ακόμη 
χειρότερον I κανείς δέν παραδέχεται άνώτερόν του,’ 
δλα λέγει τά γνωρίζει, καθείς περί πάντων φιλονικεί, ό 
Αξεύρων περισσότερα είναι έχθρός· έπειτα, άφ’δτου 
έπαθε τΑν καταστροφήν Α τάλας Ελλάς, πάσχω άπό 
μονομανίαν, έγεινα μισάνθρωπος, δπερ είναι έν καί .τό 
αύτό. Ότι πταίω έγώ, τό έννοώ, διότι βλέπω, δτι οί 
περισσότεροι μέ άποφεύγουσι, φαίνομαι ώς αγροίκος, 
είς κάθε βήμα προσβάλω τΑν κενοδοξίαν -καί τόν έγωϊ- 
σμόν αύτών, πλήν έγώ προσπαθώ νά μήν ένθυμώμαι 
πανθ’ δσα κακά μοί προξενοϋσιν οί άλλοι,άρκεϊ νά έν- 
θυμώμαι τά κακά, δσων έγώ είμί αίτία.—Καλά, άλλ’ 
έγώ σ’ έρωτώ, πώς μένεις έδώ, έκτος άν προσεύχησαι 
άκαταπαύστως ώς άσκητης;—Μάλιστα, τώ λέγω,άλλά 
προσεύχομαι κατά τόν έμόν τρόπον, θαυμάζω τά. έργα 
τοΰ κυρίου καί δοξάζω αύτόν. ’Ενίοτε δέ αμαρτάνω· 
διότι δέν έννοώ μερικά τών ζώων, διατί νά τά έπλασε 
φύσει Κακά. Χάριν λόγου, τό χείριστον πάντων <5 άν
θρωπος, λέγουν δτι είνάι ζώον λογικόν γνωρίζομεν 
δν τά άλλα δέν ηναι; Ό Χούβερ λέγει, δτι μίαν φο

ράν Ατο θεατής μιας έκ τοΰ συστάδην μάχης τών 
μυρμήκων, καί δτι αύτός ακόμη, άν καί θεατής,, δέν 
έπρόφθασε νά έννοήση, πρός τίνα κλίνει Α νίκη. Ή 
μία τών μαχομένων πόλεων Αρχισε νά μεταφέρη τά 
πλούτη της, πώς έδόθη αύτή Α εΐδησις ; ό μύρμηξ 
μή δυνάμενος νά φέρη βάρος τι, μόνος πηγαίνει’καί 
φέρει βοηθούς I τις τόν όδηγεϊ ; Πελαργός ξεπανίζει 
ώόν άλλου πτηνού,τίνι τρόπω μεταδίδει τό συμβάν-είς 
τούς άλλους, πώς συναθροίζεται τό συμβούλιον όφ’ού 
μάλιστα τό πτηνόν τοΰτο θεωρείται άφωνον ! Τελευ
ταίως εύρον μέχρις 80 λέξεων πιθήκων. Ό αλέκτωρ φω
νάζει κίτ κίτ καί αί κυρίαι του έρχονται δλαι. Ό σκύ
λος έννοεϊ πολλάς Αμών λέξεις, έλάβομεν Αμεϊς τόν 
κόπον νά έννοήσωμεν μερικάς αυτού τού κυρίου ; η
μείς άκούομεν γαβ γ.ιβ, ίσως καί αύτός άκούει παρό
μοιόν τι. Όταν ήμείς όμιλώμεν, τά άρνία φωνάζουν 
δλα μπέ, έν τοσούτω Α μήτηρ έκ τούτου γνωρίζει έκ 
τών χιλίων τό τέκνον της. Δέν ένδιαφέρεται ό μύρ
μηξ είς τάς ανακαλύψεις ήμών, γνωρίζομεν τάς άχα- 
καλύψεις τών μυρμήκων ήμείς; Τά παραποτάμια τοΰ 
Άμαζώνος ποταμού γέμουσι αλιγατόρων (κροκοδεί
λων).Θέλει ό τάλας σκύλος νά διαβη παραποτάμιόν τι 
πλην γνωρίζει, δτι θέλει γίνει θύμα τών κροκοδείλων! 
Τί πράττει τότε ; προσποιείται, δτι θέλει νά διαβή είς 
έν τι μέρος, γαυγίζει, δήθεν φοβείται, έμβαίνει είς 
τήν άκραν τού ποταμού, έξέρχεται πάλιν, έως οΰ οί 
κροκόδειλοι συναχθώσιν δλοι, δσοι Ακόυσαν τήν φω
νήν του καί περϊμένουσιν έκεϊ τό θύμα. Τότε ό σκύ
λος τρέχει πρός τό άνωμέρος.τού ποταμού καί τόν δια
βαίνει Ασύχως· διότι οί κροκόδειλοι δέν προφθάνουσι 
νά τόν φθάσωσι! Διατί Αμεϊς οί "Ελληνες, δέν είχομεν 
ένα τοιούτον στρατηγόν είς τόν' τελευταϊον Ελληνο
τουρκικόν πόλεμον ; δ,τι πράττομεν, είναι δι’ Αμάς, 
διά τούτο· καί τό βλέπομεν,πλήν δ,τι καί δσα βλέπουσι 
τά μικρόβια, τά. γνωρίζομεν άραγε Αμεϊς ; Έκτίσαμεν 
πυραμίδας ! δύνανται νά συγκριθώσι μέ τά έργα τών 
μικρών όστράκων; Αί κατέναντι τής Μαλαβαρικής 
χθαμηλαί όνομαζόμεναι νήσοι, τό Άτολον Νιλανδού 
τό ’Ατολον Ούδαμάτις,αί Σοσαδίοαι, δλαι αΐ Μαλδίβαι 
νήσοι είναι έμγα τών μικρ ύν τούτων όστρέων, ,έκεΐ 
ζώσι πλέον χιλιάδες άνθρώπων καί οί δεκακισχιλιο- 
μύριοι έργάται ύπήγαν άπό τόν πυθμένα τής θαλάσ
σης νά ύψώσωσιν άλλας νήσους μέχρι της έπιφα-, 
νείας, δπου ό αήρ καί οί φίλοι αύτών,τά μικρόβια τής 
άτμοσφαίρας θέλουσι φέρει την οργανικήν ζωήν.Έχο- 
μεν παρόμοιόν τι μέγα νά παραβάλωμεν πρός τά έργα 
αυτών; πόσα έκατομμύρια έτών είργάσθησαν οί άγνω
στοι ούτοι έργάται; φοβούνται δλα τόν άνθρωπον, τόν 
βασιλέα αύτών, καθ’Αμας„ άλλ’ούτος φοβείται τά 
μικρόζωα. Αί βακτηρίαι λοιπόν τής χολέρας, τό μικρό- 
βιον τής πανώλους είναι ό αύτοκράτωρ τού κόσμου! Ό 
άνθρωπος προοδεύων μανθάνει περισσότερα, δέν αγαπά 
τό statu quo, δέν ύπάρχει δμως ζώον χείρον αύτοΰ. 
"Αν Α Τίγρις έγνώριζετί κακόν πράττει, σπαράττουσα 
τόν πετεινόν, καί άφίνουσα δέκα χηρευούσας όρνιθάς, 
καί είχε καί έκτος τού πετεινού καί άλλο τι νάφάγη, 
ίσως δέν θά άπεφάσιζε τόν θάνατόν του! Ό άνθρωπος 
τό γνωρίζει καί μολοντούτο τού άφαιρεΐ καί άγάπην, 
καί νεότητα καί ζωήν, δι’ έν καί μόνον γεύμα, μάλ- 
λιστα ένίοτε άφαιρεΐ καί τό γεύμα τού όμοιου του, 
διά νά τά φάγη αύτός, τί είρωνία ! πράττει δέ τούτο 
ώς πλάσμα κμτ’ είκόνα καί όμοίωμα τού Πλάστου του, 
αλλά τότε πρέπει νά δώσωμεν τού δημιουργού αύ- 
τού δύο χεϊρας καί δύο πόδας, Α πρέπει νά τόν έκ- 
λάβωμεν ώς τέρας !—Έγώ πάλιν έπαναλαμβάεω, λέ
γει ό έξάδελφός μου·,πώς περνάς τόν καιρόν μόνος καί 
είς τί καταγίνεσαι;—Δέν είμαι τού λέγω μόνος,ύπάρ- 
χει πέριξ μου φύσις· μοΰ λείπουσιν δμως τά αναγκαία 

έργαλεϊα διά νά περάσω τόν καιρόν μου έξαίρετα. "Αν 
ειχον μικρόν Αλεκτρτκόν φώς, έν καλόν μικροσκόπιον, 
ηθελον σέ παρακαλέσει νά μέ άφίσης νά φωτίσω τό 
στόμα σου, νά θέσω τούς καθρέπτας τής άντανακλα- 
σεως είς τΑν θέσιν των καί νά παρατηρώ, τά γεννώ- 
μενα καί κατά τετράλεπτον θνήσκοντα περί τους όδόν- 
τας σου μικρόβια, νά παρατηρώ, δταν πείνας, πώς έρ- 
γάζονταϊ μέσα είς τό στόμα σου, νά σέ θρέψω, ϊνα 
ίδω πώς αφανίζονται αί περί τούς όδόντας σου γε- 
νόμεναι καί έξαφανιζομεναι πόλεις, διά νά άρχίση 
πάλιν νέα ζωή. Ημείς ζώμεν έβδομήκοντα έτη καί 
θεωροΰμεν αύτά πολλά."Αν έκατοντάκις τόσα έτη διαρ- 
κέση ό Αμέτερός κόσμος, μέχρι σοβαρός μεταβο
λής, Α αύτλ αναλογία υπάρχει καί έν τφ στόματί σου 
διά τά μικρόβια. ‘Ως έχει Λ μακροβιότης τών μικρο
βίων, πρός Αμάς, ούτω καί Α Αμετέρα πρός τΑν τών 
πλανητών, άν έκλάβωμεν καί αυτούς ώς ζώντα δντα. 
Ώς εχει τό ύψος τών όδόντωνσου,πρός τό ανάστημα 
τών μικροβίων, ούτω καί τό έδικόγ σου μέγεθος πρός 
τα δρη Δαβ ιλαγίρη καί Μοντεβέρεστ. Εΐμεθα ζώα, 
κατέχομεν μεταξύ των οιακεκριμένην θέσιν, πλήν πά
λιν εΐμεθα ζώα, καί ζώα έκ τών όποιων λείπει δλως 
διόλου τό γνώθι σαύτόν ! Ό έξάδελφός μουμέ Ατένισε 
προσεκτικός, έλαβε τότε τό φέσι του καί άπήλθεν, έγώ 
δέ ένεθυμήθην,δτι παρεξετράπην δλως διόλου τού κει
μένου, α.ν κείμενον ύπήρχε. ΕΙτα 'πάλιν ηρχισα νά 
συλλογίζώμαι τούς πλανήτας καί τόν άμεσον μικρόν 
μας άρχοντα, τόν "Ηλιον, Αύτός είναι δι’ Αμάς, τούς 
ζώντας είς τό Βόρειον Αμισφαίριον, είς τό περιήλιον 
του τόν χειμώνα δηλ. τότε είναι πλησιέστερος καί ώς 
έκ τούτου καί τόν δίσκον του τόν βλέπομεν μεγαλή- 
τερον τόν Δεκέμβριον μήνα, έν ω συμβαίνει τό έναν- 
τίον διά τούς ζώντας.

Στενήμαχος (άκολονθεΐ)

ΕΛΑΙΟΪΡΓΙΚΑ

Τδ κλίμα τϋς ελαίας κατά τδν καθηγητήν 
Antonio Aloi ί1).

Ή ίλαία είναι φυτδν τών ευχράτων κλιμάτων, ένθα αναπτύσσε
ται καί καρποφορεί εις οίανδήποτε ϊκθεσιν. Τδ τελευταϊον δέ ση· 
μεϊον τής ζώνης, τής έπιτρεπούσης τήν βλάστησιν αυτής, εΐνε πε
ρίπου 45° βορείου πλάτους.

Υπερβολική θερμότης ή ίσχυρδν ψΰχος ματαιώνουν τήν επιτυ
χίαν αυτής καί πράγματι. Είς τάς Ατλαντίδας καί ’Αφρικήν δέν 
άπαντα τδ δένδρον τοΰτο. Κατά τας παρατηρήσεις τού Ουμβολδ, γε- 
νομένθ|ς είς διάφορα μέρη τής Μεσημβρινής 'Αμερικής καί του 
Πουατώ, έν. 'Αγίω Δόμενίχω καί Καϋόγγη, ή ελαία, καί &ν ήδύνατο 
νά βλάστηση εις τάς χοιράς ΐαύτάς, δέν θάέκαρπόφόρει. Πιστεύουν 
τινίς, οτι ή έλαια άγαπα ν' αναπτύσσεται είς παραθαλασσια μέρη. 
Έάν . ή γειτνίασις μετά τής θαλάσσης όρισθή, ώς έσχατον ίριον 
διά τήν καλλιέργειαν τής έλαίας, αίίτη, 6πδ τοιαύτας συνβήχας δέν 
9ά ήδύνατο νά εύ'ρη τους αναγκαίους όρους τής βλαστησεώς της.

Τω όντι, ή ρηβεΓσα γνώμη εΐνε καταπολεμητέα, καθ'όσον παρα
τηρούνται νά βλαστάνουν καί καρποφορούν χάλλισται έλαίαι έν τώ 
έσωτεριχφ ηπείρου χαί εις μεγάλην άπδ τής θαλάσσης άπόστασιν. 
Τώρα, έάν αυτή έμφανίζεται κατά προτίμησιν πλησίον τής θαλάσ
σης, τούτο συμβαίνει, διότι ευρίσκει έχει τήν πλέον σταθεράν διά τήν 
ζωήν της θερμοκρασίαν. Ή έλαία βλαστάνει είς 12° καί ανθίζει είς 
Η- Ι&ο ή + 49° βαθμούς. .

θερμοκρασία—6° βαθμών καί κατόπιν πάγος δυνατός καί ήλιος 
άρχει νά καταστρέψη αυτήν δλοτελΔς. Μέ χαμηλωτέραν θερμοκρα
σίαν, μή άκολουθουμένην ύπδ αιθρίας ημέρας, δέν υποφέρουν τόσον 
αί έλαίαι καί δύνανται ν’ άνθέξωσιν εις ψύχος—-t0u έκατονταβαθ- 
μίου. ’Επίσης αί έλαίαι δέν ύποφέρουν πολύ είς χαμηλήν θερμο
κρασίαν, συνοδευομένην ύπδ λιακάδας, έάν εινε πεφυτευμέναι κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή δέχωνται τήν πρωίαν τάς πρώτας α
κτίνας τοβ ήλίου. Δέν βλάπτει τόσον τήν έλαίαν τδ ψύχος, όσον ή 
ταχεία μετάβασις έξ αύτου είς τήν ζέστην καί ή ταχεία τήξις τοΰ 
πάγου.

ζ1) Manuali Hoepli—L’olivo e l’olio. A. Aloi pag. 27·29.

Κ- ΣΑΧΤΟΓΡΗΣ
Μοίραρχος της ΰωρηκτής (Ανατολικής} μοίρας 

του ίλληνικου στόλου·

Μέγιστος έχθρδς τής έλαίας εΐνε ό πάγος, όστις τηκόμενος έν μέ- 
ρει ύπό τής θερμότητος τού ήλιου, σχηματίζεται πάλιν τήν έπομέ- 
νην νύκτα είς—12° έχατονταβαθμίου. Τούτο καταστρέφει ούχΐ μό
νον τά φύλλα, άλλα καί τδν κορμόν καί τάς ρίζας, τάς εύρισκομένας 
έχτδς τής γής. Ψύχος δμοίας έντάσεως ζημιοί τήν έλαίαν περισσό
τερον τήν άνοιξιν παρά τδν χειμώνα, διότι καταστρέφει τους νέους 
βλαστούς. Τδ ψύχος αποβαίνει καταστρεπτικώτερον έν άτμοσφαίρφ 
ύγρφ, παρά έν ξηρά καί διά τούτο, υποτιθεμένου τού αύτοΰ βαθμού 
ψύχους, αί έπί των πεδιάδων έλαίαι βλάπτονται περισσότερον τών 
επί λόφων εύρισχομένων. ,

Όσον άφορα εδ ίίψος, είς 3 δύναται νά καλλιεργηθή ή ελαία, ποι
κίλλει άναλόγο>ς τών διαφόρων χωρών. Εις τάς ένδοτέρας έπαρχίας 
τής ’Ιταλίας υπερβαίνει τά 500 μέτρα άπδ τής έπιφανείας τής θα
λάσσης· Ένφ π. χ. έν τή κοιλάδι τήν παρά τήν λίμνην Ίσαίου 
καί τήν Γάρδην, τελευταϊον σημείον τής καλλιεργείας αυτής εΐνε 
450, έν Σιχελίφ δύναται ν’άνέλθη είς 700 μέτρα2.

Οί πλέον κατάλληλοι έν Ιταλία διά τήν καλλιέργειαν τής έλαίας 
τόποι, εΐνε ή Σικελία καί ή Καλαβρία.

Ευδοκιμεί επίσης κάλλιστα εις άπασαν τήν Λουκανίαν καί είς τάς 
Πούλιας, όπου πρωτίστως διαχρίνεται δ έχ Βάρης έλαιοχόμος, ουχί 

'μόνον διά τήν θαυμασίαν καλλιέργειαν τής έλαίας, άλλα καί διά τήν

(3) Έν τψ χέντρφ τής νήσου Σικελίας παρατηρούνται έλαίαι βλα- 
στάνουσαι καλώς είς ύψος πλέον τών 800- Έν τή ορεινή επαρχία 
τής ’Αρκαδίας, τή Γορτυνία, φύονται είς ύψος 800 περίπου μέτρων 
δύο ,έλαιόδενδρα. Εδρίσχονται ακριβώς έν τώ χωρίω Καμινίτσα, κει- 
μένιρ πρδς Β. τής Βυτίνης είς άπόστασιν δύο περίπου ώρών.

Έφυτεύθησαν ·πρδ. 200 ίσως έτών καί μέχρι σήμερον καρποφο- 
ροδν τακτικώς. Τά έλαιόδενδρα ταΰτα άνήχον ποτέ εις τόν' Νιχολόν 
Ρηγόπουλον, πχππον έχ πατρδς τοΰ σεβαστού πρεσβύτου κ. Νικο
λάου Γεωργαχοπούλου. >
. Ό Ρηγόπουλος είχε έπωνομασθή δπδ τών Τούρκων 'Κβυτης, 
ένεκα τής περινοίας του χαί τής δεξιότητος, μεθ’ήϊ διεστρεφε τα ζη
τήματα πρδς δικαιολογίαν, τών συγχωρικών του, ών ητο προεστώς, 
χατά τάς μετά τοΰ έχθροΰ άναφυομένας διαφοράς καί διενέξεις των.

Καί άλλως έξυπηρέτει τούς Καμινιτσιώτας δ Ρηγόπουλος.
Πατήρ ών πέντε τέκνων άρρένων, ήτοι τοΰ Γεωργάχη, Γιάννη 

τοΰ Ρουμπέχα, Παππαθανάση, Κώστα τοΰ Γερώλογου καί Δήμου 
τοΰ Ντούβα, δστις πληγωθείς είς τινα μετά τών ’Οθωμανών συμ
πλοκήν άπέθανεν, άπετέλεσεν οικογένειαν άρματωλών καί κλεπτών.

Ούτως, επιβαλλόμενος διά τε τοΰ πνεύματός του καί τής Ισχύος 
του είς τούς έχθρούς, καθίστα ήπιωτέραν, διά τούς συγχωρικούς του, 
τήν τυραννίαν τών τότε αγέρωχων Μωαμεθανών.Ό Νικολδς Ρηγό
πουλος άπεβίωσε περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αΐώνος. Τάς υπηρεσίας του 
συνέχεισαν οί.υίοί του.Γεωργάχης χαί Παππαθανάσης, διατελέσαν- 
τες προεστοί Καμινίτσης κατά τδ 1821 χαί μετά την τοΰ Εθνους 
άπελευθέρωσιν. Ή οικογένεια· τών Ψ/νταίωτ υπάρχει καί νΰν έν 
Καμινίτση, φέρόυσα ύπεξηφάνως τήν προσωνυμίαν ΨιυταΙον ή 
Ψεύτη, οΰσαν τιμή δι ' αυτήν.
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, παρασκευήν εκλεκτού έλαίον περιζήτητου έν τώ έμπορίω ύπδ τδ 
ίνομα ifAaior tditov Bapnc·· Είς τάς Άμβρούσας καί ακριβώς 
παρά τά; Πέννας καλλιεργείται ή έλαια έπικεροώς.

’Επίσης καλλιεργείται καλώς είς τα παραθαλάσσια μέρη, έν Το
σκάνη, ένθα πρέπει νά ποιήσωμεν μνείαν περί το5 έχ Δούκας έλαιο- 
κόμου, παρασχευάζοντος Ιλαιον έχλεκτάτατον, μεγάλα»; εκτιμούμενον 
έν τφ Έξωτερικω, Λατίφ και Γάρδη. Έν Έλλάδι καλλιεργείται 
ή έλαια είς τας πλειοτέρας αυτής έπαρ^ίας.

Τδ παραγύμενον 'Ελληνικόν Ιλαιον ηδύνατο νά καταστή έπιζή- 
τητον εις τάς Εόρωπαϊκάς αγοράς, έάν είσήγοντο παρ’ήμίν, ύπδ ει
δικών, αί έπιστημονιχαί, αί πεφωτισμένα! μέθοδοι τής παρασκευής 
τοΟ έλαίου. Μάλιστα έλαια τινά τής 'Ελλάδος, τά μάλλον γνωστά, 
ώς τής ’Αττικής, ί>πό τδ δνομα Κηφισσίας, Μάνης, Κρανιδίου, 
Κέρκυρας, Καλαμών χ.τ.λ. δυνανται νά γίνουν εφάμιλλα τών πλέον 
πεφημισμένων έλαίων έν τω παγχοσμίω έμπορίω.

Άλ. Ν. Γεωργακάπονλος
ειδικές έλαιουργύς έχ τής ’Ανώτερα; Β. Γεωργικής Σχολής 

τοΰ Portici χαί γεωπόνος τοΰ Έφηβείου Άβέρωφ.

<
ΕΝΤΤΠΑΣΕΙΣ ΤΑΕΕΙΔΙΟΤ

ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΑΕΩΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑΝ

(Συνέχεια· ιδε προηγούμενου ψύλλον).

Τότε διηυθύνθην παρά τφ κ. Στ. Φερεντίνφ έμπόρφ, δστις 
έχει τδ κατάστημά του έν τή κεντρικωτέρφ καί έμπορικωτέρα 
όδφ τοΰ Γαλάζιου, άκριβώς κάτωθι τοΰ Ηενοδοχείου Regal, 
έν ω διέμενον, χωρίς νά τδ γνωρίζω καί έπομένως δέν έδυ- 
σκολεύθην νά ευρώ*  αύτδν ποσώς.Είχον άκριβώς καί προφορικήν 
τινα ίντολήν έκ μέρους τοΰ έν Άθηναις πενθεροΰ του κ.Δέκα, 
υποστρατήγου καί συνήντησα αύτδν παρά τήν θύραν τοΰ κατα- 
στήματδς του, ίστάμενον δρθιον.

*0 κ. Φερεντίνος είναι άνήρ μέσης ήλικίας, ευτραφής, 
μειλίχιος, άγαθδς καί εύπροσήγορος, ηύχαριστήθην οέπολύ 
εκ της εύγενοΰς καί'γλυκείας συμπεριφοράς του.

— Ό κ. Στ. Φερεντίνος; τδν έρωτώ.
— ’Εγώ είμαι, μοί άπαντά μετά προθυμίας καί μέ παρα

τηρεί μετά περιεργείας, θέλων νά μαντεύση ίσως τήν ίδιό-
- τητά μου. '

—Έρχομαι έξ Αθηνών,τφ λέγφ καί σά; εχω καί χαιρετι
σμούς πολλούς άπδ μέρους τοΰ κ. Δέκα, στρατηγού, πενθε
ροΰ σας.

Ό κ. Φερεντίνος ηύχαριστήθη τότε πολύ καί μέ παρε- 
κάλεσε νά είσέλθω είς τδ κατάστημά του, δπου καθήσαντε; 
παρά τφ γραφείφ του, μοίπροσέφερε καφφέ καί σιγαρέτα.

Διατηρεί μέγα κατάστηθα ειδών πολυτελείας και ποικίλ- 
λων άλλων άντικειμένων ιματισμού άνδρών καί κυριών, τδ 
δέ βλέμμα μου σταματά έπί κομψοτάτων εγχρώμων κανί
στρων, διά μεταφοράν εξοχικών εδεσμάτων, $τινα πολύ προσ- 
ελκύουσι τήν άπόκτησίν των.

— Καί τί κάμνει ό στρατηγός ; μοί λέγει αμέσως ενδιαφε
ρόμενος ώς καί ή οίκογένειά του; ποΰ καί πώς τδν είδατε; σά; 
εδωκε καμμίαν επιστολήν; . _ . .

’' —’Ιδού, τφ λέγφ, κατά τάς παραμονάς τής έξ ’Αθηνών ά-
ναχωρήσεώς μου, είδον αύτδν εξωθι τοΰ καφενείου Ζαχαράτου 
καί έχαιρετήθημεν, ’ διότι γνωριζόμεθα, ειπων δέ αύτφ, δτι 
σκοπεύω νά ταξειδεύσω είς Ρωμουνίαν, μ’ έπεφόρτισε νά σάς 
ίδω καί σάς προσφέρω τούς χαιρετισμούς του.

— "Α, ευχαριστώ, εύχαριστώ πολύ καί πότε άναχωρείτε; 
' — Αυριον λίαν πρωί διά Τούλτσαν, Σουλινά καί Κων-

στάντζαν. . .
— Καί έκείθεν ■;
— Έκείθεν κατ’εύθείαν διά Πειραιά.
— Τότε θά σας έπεφορτίσω μικρόν βάρος, θά σάς 

όλίγον χαβιάρι, δπου τδ άγαπά ; πολύ καί δύο ζεύγη 
καί λαίμοδέτας διά τά παιδιά.

— "Ο,τι άγαπάτε, προθύμως.
— ’Αλλά, θά σάς παρακαλέσω νά ύπάγωμεν καί 

τής οίκίας μου, νά ίδητε καί τήν κυρίαν μου. θά εύχαριστη- 
θή δέ πολύ, διότι θέλει νά μάθη περί τής μητρός της.

— Λοιποΰμαι πολύ, κύριε Φερεντΐνε, διότι αναχωρών τήν 
πρωίαν, δέν μοί μένει καινός, άλλα β,τι θέλετε, έτοιμά- 
σατέ τα καί τδ έβπέρας θά έπανέλθω νά σάς άποχαιρετήσω.

— Καλώς, καί τί γίνονται είς Αθήνας ; Τί νέα ;

δώσω 
γάντια

— 'Η αυτή κατάστασις, τής λύπης καί άπογοητεύσεως.
— Πολύ λυπηρόν, μάς έκόστισε πολύ εδώ.
Άφήσά; δέ αύτδν προσκαίρως, μετέβην ν’ αποχαιρετίσω 

τινάς φίλους καί συνορομητάς μου.Παρά τφ κ.Ν.Άοανασούλη 
ήναγχάσθην νά μένω περισσότερον, διότι σάς καταγοητεύει διά 
τοΰ τρόπου του. Ίδίφ, δέ οί αξιόλογοι υιοί του Αθανάσιος καί 
Γαβριήλ, μέ καθυποχρέωσαν. Καταγίνονται διαρκώς ήδη είς 
τδ έμπόριόν τών γεννημάτων,είς β κατέστησαν ειδήμονες, καί 
είσί πατριώται μοναδικοί. Έμαθον δέ, ότι ό κ. Μ.’Αθανασού- 
λας προσήνεγκε δέκα χιλιάδας φράγκων κατά τδν τελευταίου 
εθνικόν αγώνα,εις δέ εκ τών υιών του συνώδευσε και προσω- 
πικώς σώμα έθελοντών, καλώς κατηρτεσμένον μέχρι τών συ
νόρων, λαβών ένεργδν μέρος.Ό δέ κ.Χατζαποστόλης,έμπορος 
καί έφορος τής κοινότητος, είναι επίσης έκ τών φιλοπροόδων 
καί δρώντων ομογενών, ενεργών έκάστοτε υπέρ τών έθνικών 
σκοπών, εσχάτως δέ, δτε έκινδύνευον αί σχολαί τής κοινότη- 
τος, ελλείψει πόρων, νά μένωσι κεκλεισμέναι κατά τδ άρ- 
ξάμενον σχολικδν έτος, πρώτος αύτδς έδωκε τδ παράδειγμα, 
κατάθέσας 10,000 φρ. ύπέρ αυτών. Τοιοΰτοι άνδρες είσίν 
όμολογουμένως άξιοι μνείας καί πολλών έπαίνων.

Είτα επιστρέψας έκεϊθεν,είδον έκ νέου τόν κ.Φερ'εντϊνον,δστις 
μοί έδωκε μικρόν δέμα διά τδν υποστράτηγον κ.Λέκαν,προσ- 
ενεγκών μοι έν ταύτφ και έν ώραϊον κάνιστρον,έξ έκείνωνατινα 
μοί ήρεσαυ, και τφ έδώρησα και εγώ δύο τόμους τής «Φύ
σεως».

Τήν έπαύριου άνεχώρησα-άτμοπλοϊκώ; διά τοΰ Δουνάβεως 
είς Τούλτσαν, καί μετά τρίωρον περίπου ώραϊον πλοΰν ά· 
φίχθημεν πρδ τής μικράς ταύτης κωμοπόλεως, τής κατοικου- 
μένης ύπδ ολίγων σχετικώς .’Ελλήνων καί πλειόνων Βουλγά
ρων καί Ισραηλιτών. '

’Επειδή δέ, δέν είχον πολλούς να έπισκεφθώ ένταΰθα καί 
ώφειλον νά άπέλθω τήν έπαόριον διά Σουλινά, μετέβην άμέ- 
σως πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Ν. Ζαφείρη, προέδρου τής κοινό- 
τητος, άλλα μή ευρών δυστυχώς αύτδν έκεΐ, ίπεσκέφήην τδν 
κ. ’Απόστολον Δενδρινδν, παλαιόν συνδρομητήν μου. *0  κ. 
Δενδρινός, φιλογενέστατος καί φιλοπρόοδος μεσήλιξ άνήρ, 
εύγενής καί πρόθυμος είς όλα, μέ ύπεδέχθη μετά πολλής 
προσηνείας και εύγενείας καί εύηρεστήθη νά μοί παράσχη 
πάσας τάς άναγκαιοόσας μοι τοπιχάς πληροφορίας,μάλιστα δε 
μέ συνώδευσε καί πρδς συνάντησιν καί έπίσκεψιν διαφόρων 
εχεϊσε προσώπων.

Ό κ. Άπ. Δενδρινός, άπδ καιρού εγκατεστημένος ένταΰθα, 
είναι |ν τών κυριωτέρων δρώντων προσώπων τής κοινότητος, 
άν μή τδ καλείτερον, χαίρει πολλής ύπολήψεω; καί έκτιμή- 
σεως παρά πάντων τών ομογενών μας και εμπορεύεται ποί
κιλλα είδη τής βιομηχανίας καί τών τεχνών. "Εχει δέ αξιό
λογου οικογένειαν καί υιούς λαμπροτάτους, πολύ φιλοπροόδους 
και φιλομούσους, έξ ών ό είς τυγχάνει καί τελειόφοιτος τής 
ιατρικής καί οστις μέ περιήγαγεν πρδς έπίσκεψιν διαφόρων, 
μερών τής πόλεως.

Ό κ. Δενδρινός σφοδρώς έλυπείτο διά τήν κατάπτωσιν καί 
καχεξίαν τοΰ έμπορίου έν 'Ρωμουνίφ, έξ οΰ πολύ ζημιοΰνται 
οί "Ελληνες ήδη καί μετά θλίψεως μοί έλεγεν, δτι σήμερον 
είναι σπάνιον πράγμα νά κερδίζη τις, ένφ πάντες παοαπο- 
νοΰνται έπί προφανει ζημία.

Τυχαίως συνηντήθημεν ιέκεϊ καί μετά τοΰ άξιολόγου νέου 
κ. Άριστ. θεοφιλάτου, έκ τών καλών συνδροτητών τής Φύ.· 
βεως, δν δέν ήδυνήθην νά ίδω έν Βραΐλα,*  άπουσιάζοντα, καί 
δστις πολύ ηύχαριστήθη ίδών με. Ό οίκος των θεοφιλα- 
ταίων έν Βρα'ιλφ, είναι πασίγνωστος, ένεκα τών πολυετών καί 
μεγάλων αύτών εργασιών έν Ρωμουνίφ ώς καί τών υπέρ τού 
έθνους καί τής κοινότητος διαρκών αυτών εκδουλεύσεων καί 
συνδρομών.Άνω δέ τών διακοσί'ων ομογενών μας εύρίσχουσιν 
έργασίαν παρ’ αύ^οϊς.’Εσχάτως όμως έπαθε σημαντικά»;, πρδς . 

, μεγίστην τών φίλων λύπην καί πάντες εύχονται ταχέως τοι- 
οΰτος κοινωφελής ρικος ν’ άναλάβητών πολυασχόλων αύτοΰ 
έργασιών. Ό κ. θεοφιλάτος μέ προσεκάλεσε καί μετ’ άλλων 
φίλων είς γεΰμα καί διήλθομεν πάντες ώραίαν τήν εσπέραν 
εκείνην έχεΐσε συντροφικώς.

Είτα μετέβην και πρδς έπίσκεψιν τών καλών μοι συνδρο
μητών κυρίων Διονυσίου Καρρά καί Ν. Βαρβιέρη, άξιολόγων 
νέων, μεθ’ ών εΐπομεν αρκετά. Τδ δέ εσπέρας έγνωρίσθην καί 
μετά τοΰ άξιολογωτάτου καί φιλομούσου άνδφδ; κ. Άναστ. 
Καρβελά λαμπρού πατριώτου καί όμογφνοΰς, εν τφ χαταστή- 
ματι αύτοΰ, συστηθέντες παρά τοΰ κ. θεοφιλάτου, δστις πρδ

τοΰ γεύματος ήθέλησε νά μάς προσφέοη τήν μαστίχαν.
Ό κ. Καρβελάς είναι πελοπονήσιος καί διατηρεί ένταΰθα 

μετά τοΰ άδελφοΰ -του λαμπρδν πκντοπωλεΐον καί οίνοπω- 
λείον. Μόλις δέ ήκουσε τδ όνομά μου.

— Μήπως είσθε συγγενής τοΰ κ. Λεονάρδου Πρίντεζη, τοΰ 
έπιθεωρητοΰ, φίλου μου, μεθ’ οΰ μάλιστα συνεταξείδευσα 
σιδηροδροριικώς άπδ Τριπόλεως εις Αθήνας, μοί λέγει, 
κατά τήν εσχάτως κάθοδόν μου είς 'Ελλάδα ;

— Μάλιστα, είναι άδελφό; μου, τφ άπαντώ.
— Τότε χαίρω πολύ, μοίλέγει καίσφίγγων μοι την χείρα, 

σάς παρακαλώ πολύ, μοί προσέθηκε, νά ελθητε τδ πρωί νά 
πίωμεν τόν καφφέ μέ τδ γάλα όμ.οΰ, άφοΰ άπόψε σάς προσε- 
κάλεσε’ν ό κ. θεοφιλάτος καί αυριον άναχωρείτε.

— Ευχαρίστως, τφ άπαντφκαί όντως τήν επαύριον μετέ
βην καί έπίομεν τδν καφφέ μετά τοΰ κ. Καρβελά, ουτινος ή 
συναναστροφή είναι πολύ εύχάριστος καί κριτικωτάτη. Σάς 
όμιλεί δέ πάντοτε μετά μειλιχίου, πειστικού καί σοβαρού 
τρόπου καί ή κρίσις του ενέχει πάντοτε γνώσεις καί πείραν 
δεινού κοσμοπολίτου. Ώ; φαίνεται δέ, συνανεστράφη καί 
κόσμον πολύν καί καλόν καί θά έζησε καί έταξείδευσε πολ- 
).άχις καί είς πολλά μέρη. .

—■Κα.ί τί έργον έχδίδετε ; μοί λέγει είτα μετ’ ένδιι 
φέροντος.

— Τήν «Φύσιν» περιοδικόν εγκυκλοπαιδικόν εικονογραφη
μένου, περιέχον πάντοτε ζωτικά χαί ένδιαφέροντχ άρθρα, πρδ 
οκταετίας έκδιδόμενον.

— Ά ] ναί, ήκουσα μοί λέγει, νά μ’ εγγράφετε καί εμένα 
πχραχαλώ.

— Εύχαρίστως, τφ είπον.
Τήν ένδεκάτην ώραν, έπιβάς μικρού καί κομψού γερμανι

κού διτρόχου σκάφους, άνεχώρησα διά τδ Σουλινά, διά μέσον 
πάλιν τού Δουνάβεως.

Ωραία καί εύχάριστος ή ποταμοπλοΐα αϋιη, άρκεί δέ νά 
έχητε ολίγα χρήματα, διάθεσιν καί ύγείαν καί ή διασκέδασι; 
έρχεται*  άφ’ έαυτήςνχωρίς νά τήν ζητήσητε. Κίνησις, θόρυ
βος, γέλωτες καί ωραία έξέλιξις ποικίλων καί εύχαρίστων 
τοπείων σάς διεγείρουσι τδ ενδιαφέρον," τήν περιέργειαν καί 
τέλος τήν εύχαρίστησιν καί τήν χαράν. "Εχετε δέ άφ’ ετέρου 
εντός τοΰ πλοίου δ,τι άπαιτεΐται πρδς συμπλήρωσιν τής εν 
μέσφ θαλάσσης πλήρους καί χαριτωμ.ένης άπολαύσεως, συν
τροφιάν, ευθυμίαν, ώραϊον ζύθον καί εξαίρετα φαγητά.

Έξ όλων τών έντφ Δουνάβει ταξειδίων μου,τδ άπδ Γαλά
ζιου εις Σουλινά μοί ήρεσε περισσότερον."Οσον δέ προχωρείτε 
πρδς τδ Σουλινά, ό ποταμός ευρύνεται, τά πλοία, ή ναυτική 
κίνησις καί τδ έμπόριόν αθξάνουσι, ή δέ περιέργεια’σας κο- 
ρυφοΰται. Τδ Σουλινά κεϊται παρά τήν Μαύρην θάλασσαν, 
είς τδ στόμιον άκριβώς τοΰ Δουνάβεως καί δσον πλησιάζετε 
αυτό, τοσουτον ή θέα καί ή άπόλαυσις είναι μαγευτικωτέρα. 
Πελώρια σκάφη δεξιά, γιγαντιαία φορτηγά καί έκφορτο- 
τιχέ μηχανήματα αριστερά, ποικίλα πλοία μικρά καί μεγάλα 
κινούμενα, Ερχόμενα καί απομακρυνόμενα, ύπδ ώραϊον ουρα
νόν, ώραίαν πόλιν, έκτεινομένην κατά μέγιστον μήκος δεξιό- 
θεν, σειράν εργοστασίων καί άποθηκών αριστερόθεν καί είς τδ 
βάθος ύπδ λαμπρδν ορίζοντα τόν Ευξεινον Πόντον, διανοιγό- 
μενον γαληνιαίως καί έπιχαρίτως, ευρέως καί κατά μήκος καί 
πλάτος,ώς έν ώραίφ κεχρυσωμένφ καί άπαστράπτοντιπλαισίφ.

Άπό τοΰ καταστρώματος καθήμενος, έθεώμην μεθ’ ήδονής 
έν όσφ έπλησιάζομεν τήν ώραίαν ταύτην είκόνα καί αίφνης 
άποτόμως άγκυροβολήσαντες πρδ μικράς ξύλινης αποβάθρας, 
διεκοπηυ είς τού; ώραίους συλλογισμούς μου.

Είναι τδ ώραϊον Σουλινά. ’Εξέρχομαι καί διακρίνω παντα- 
χοΰ ελληνικά; φυσιογνωμίας, πλησιάζω τά πλήθη καί άκούω 
πάντας ελληνιστί διαλεγομένους, εισέρχομαι είτα εις τ; πρώ
τον τυχόν- μοι Ξενοδοχεϊον τής Ευρώπης καί εύρίσκομαι πρδ 
όμογενών μοι! ’Εξέρχομαι άμέσως καί μεταβαίνω εις παρα 
κείμενον καφφενεϊον,οπω; πίω καφφέν καί ζητήσω πληροφο
ρίας, άλλά καί έκεΐ καί παντού τά πάντα δζουσι ελληνικής 
χροιάς καί τύπου καί συστέλλω τδν νοΰν μου, όπως σκεφθώ 
αν εύρίσκωμαι ε’.ς τήν Ρωυ.ουνίαν ή είς τήν Ελλάδα.

Είμαι είς Ρωμουνίαν καί ό πρώτος έρωτηθείς παϊς τοΰ 
, καφενείου, μοί άπαντά άφελώς, άλλά μετ’ έκστάσεως,ώσεί νά 

μή έγνώριζον άπλούστατον καί σύνηθες αύτφ πράγμα.
— Καί τί δέν είξεύρετε, δτι είμεθα δλοι ίλληνες εδώ ;
Πόσον άπατώνται οί ξένοι είς τά έλάχιστα καί ένθυμοδμαι 

ήδη περιηγητήν τινα γάλλον, δστις παρατηρών μετά περιέρ
γειας τάς στήλας τοΰ ’Ολυμπίου Δ·-ός·

— ’Εδώ είναι, μοί λέγει, ή Άκοόπολις;
Έξελθών τοΰ καφενείου, έστην αμέσως χαί παρετήρησα 

έναντι καί πέριξ έμόΰ. ώς συνήθως πάς ξένος πράττει, πριν 
έκκινήση πρδ; πορείαν, μόλις φθάση είς ξένην αύτφ πόλιν. 
Τούτο πάντες φυσιχώς πράττομεν, πρδς άναγνώρισιν τής θέ
σεως, ήν κατά πρώτον βλέπομεν. Είναι φυσική όρμέμφυτος 
άπόρροια.

Έναντι μου είχον κατά πλάτος τδν Δούναβιν μετά τών έν 
αύτφ ποικιλών καί πολυαρίθμων άτμοπλοίων καί σκαφών, 
αντίπεραν σειράν δλην καταστημάτων καί άποθηαών καί δε- 
ξιόθεν καί άριστερόθεν εμού κατά μήκος τής μακροτάτης πα
ραλιακής οδού, δπισθέν μου, σειράν άτελεύτητον οικιών, κα
ταστημάτων καί ποικίλων μ.αγαζείων, μετά πολλοΰ πλήθους 
κατερχομένου καί άνερχομενου πρδ τούτων. Είναι ή άρχή 
τής πόλεως, έσκέφθην, κτισθεϊσα κατ’ ανάγκην παραλιακώς, 
ένεκα τοΰ ναυτικοί έμπορίου καί είτα προχωρήσασα είς τά 
ενδότερα. Ή πόλις αυτή είναι χαί διατηρείται ετι έλληνι- 
κωτάτη,κτισθεϊσα καί κατφκισθεϊσα ύπδ Έλλήνωί» άποίκωντύ 
πρώτον, ώς δλα τά μέρη τής’Ανατολής δπου υφίστατο άνάγκη 
κέντρου καί άναπτύξεω; έμπορίου καί κοινωνική; έξαπλώσεως. 
Ή πόλις αΰτη, μόνη έξ όλων τόΰ Δουνάβεως καί τής ’Ανατο
λής όλης, διατηρεί τήν ελληνοπρεπή αυτής χροιάν καί στά
σιν. Τά πάντα δζουσιν ελληνικής μορφής και ούσίσς έτι. Τά 
πάντα έλληνικά, καταστήματα, καφενεία καί κέντρα, τά γρα
φεία καί έμπορικαί συναλλαγαί, ή έπιχρατοΰσα γλώσσα καί 
πληθυσμός, τά πάντα έλληνικά. Δέν διαφέρει κατ’ ούδέν ή 

•κατά τήν επικράτειαν, έν ή εύρίσκεται, ώ; προανέφερα. Τί 
ώραϊον πράγμα, νά έπισκέπτεταί τις τάς έλληνικά; ταύτας 
πόλεις έκ τοΰ πλησίον, άλλά καί όπόσον λυπηρόν είναι νά 
βλέπη τις ηδη αύτάς μετά τόσην ζωτηκότητα καί ακμήν κα- 
ταρρεούσας έλληνικώς καί περιερχομένα; βαθμηδόν είς τούς 
νέου; κατακτητάς αύτών, Εβραίους, Ρωμούνους καί Βουλγά
ρους. Άπασαι αί χώραι καί πόλει; έκεϊναι, άπδ τών παρα
λίων τής μικρός ’Ασίας, μέχρι τής ’Οδησσού καί άπδ ταύτης 
μέχρι τών Σιδηρών Πυλών, τί ώραϊον κέντρον κινήσεως καί 
πολιτισμού, έμπορίου καί εθνισμού άπετέλουν κατά τήν επο
χήν έκείνην. Άν καί σήμερον έτι περιέλθητε τά μ-έρη τχΰτα 
Οιαδοχικώς, θά θαυμάσητε τά έναπομείναντα ζωηρά έτι ίχνη 
τή; ελληνικής έκπολιτίσεως τοΰ κόσμου δλου.Παντούέγουσιτάς 
βάσεις καί τά θεμέλια,τά ήθη καί τάς άρχάς |ΐας·Κατ*  Στρά
βωνα, ώς γνωστόν, «άπασα ή Ίβτρία, ύπδ αποίκων Μελισ- 
σίων οίκέεται». Ή νΰν Σιλίστρια δ»νου.άζετο Ίστρία, Παρί- 
στρια, ,Παραδουναβία, αί δέ νΰν πόλεις "Ορσοβα έκχλεϊτο 
Όρεστιάς, τδ Ρουχοτούκιον—Ρύσιον, ή Κωνστάντσα—Τόμις, 
τό Τέμεσβαρ—θεμιστούπολις, τό Βελιγράδιον—Σύμ.νιον, τό 
Μεχάδια καί Hercules Bad—‘Ηράκλεια λουτρά κτλ. Υπάρ
χει δέ καί νΰν έτι άγαλμα τοΰ Ήρακλέους, πλησίον τοΰ 
Τούρνο-Σεβερίνου.

Άφοΰ περιειργάσθην μόνος την παραλιακήν άποψιν τής πό
λεως, ίζήτησα νά ίδω τδν κ. Ί. Σχοπελίτην, συνδρομητήν 

- μου, δστις είχε τδ γραφείο? του έκεϊ πλησίον.Εδρον δέ αυτόν 
έκεΐ καί ηύχαριστήθη πολύ έπί τή έλεόσει μου. Πλήρης δέ 
χαράς, άφήκεν άμέσως τήν έργασίαν τομ, δπω; μοί παρέξι^ 
τάς πρώτα; τή; φιλοξενείας περιποιήσεις. Έξήλθομεν όμου 
καί μετέβημεν είς παρακείμενον ζυθοπωλεϊον.

— Έξήγησόν μοι, μίαν άπορίαν μου, τώ λέγφ τότε, είς 
ολας τάς πόλεις τής-Βουλγαρίας καί Ρωμουνίας, δθεν διήλθον 
ήκουσα τήν ελληνικήν δμιλουμένην, άλλ’ήκουσα καί άλλα; 
διαλέκτους, ένφ έδώ μόνον τήν ελληνικήν παρατηρώ όμιλου- 
μένην, τί συμβαίνει, δλοι έλληνες είναι έδώ ;

—· "Οχι, μοί λέγει ό. κ. Σκοπελίτης, φειδιών, έπί τή ά- 
γνοίφ μου, ά)λά καί οί Ρώσσοι καί οί Βούλγαροι καί οί ’Ι
ταλοί είναι ήναγκασμένοι νά μανθάνωσι τήν ελληνικήν εδώ, 
διότι είναι ή έπιχρατοΰσα γλώσσα, καί οί έλληνες ανέκαθεν 
έχουσιν είς χέϊρας των τά; έργασίας καί τό έμπόριόν. '

— Πολύ εύχάριστον καί μοναδικόν τούτο, είπον.
Είτα μετά του κ. Σκοπελίτου tξήλθομεν εις περίπατον, συ- 

στήσαςμοι διάφορα πρόσωπα καί έπιδείξας μ.οι τά σημαντι- 
κώτερα τής πόλεως μέρη.

("Επεται συνέχεια).
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ΠΟΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΟΣ

Τής &ρες ποΰ ’περήφανος ό ήλιος ξεπροβάλλει
Kai 'ότό γιαλό παιγνιδωτές άχτϊνες ξάπολά
Kai τ’ άηδόνι τής καρδιάς τή λαύρα γλνκοήάλλει
Kai τό μαντρί Ότή μάντρα του μέ {Ηα ροβολδ.

Νειός άμοιρος, πού άύντροφο τής πίκρες έχει πάρει 
'Όπου τ^άντρίκιο Οτήθός του πονεΐ καί πάντα κλαίει
Απ’ τή μητέρα τοΰ ΧριΟτοΰ ζητεί μιά μόνη χάρι 

Νά βγάλ’ άπό τά Οτήθια του αΰτό ποϋ τοΰ τά καίει.

— “Αχ! Παναγιά μου, φώτιΌετή <5υν·>νόματή -ον 
«Νά θυμηθςί τούς όρκους υας καί τήν παληά φιλία, 
«.Στήν άγκαλιά μου Οτείλέ την, τήν άπιΰτη Μαρία ..

«Νά μ’ έγμς λατρευτή Σου.

«’Στης μούρης νύχτας τά ^αθειά,ηέότης, πώς δέν κοιμούμαι 
«ΠέΟτης. πώς έρημος θ’ αΰτό, τόν κόόμον είμαι μόνος 
«Πίότιις τά φυλλοκάρδια μου πώς κατατοώγει ό πόνος

• Κ’ αιώνια όυλλογούμαι.

«Μέ μ?ά ματιά της γκαρδίακή, πέότης, θά μ’ άνεότήότι 
«ΧρυΟή φί,’ληά τοΰ έρωτα, ’ότά ότήθια μ’ δχι·> κτίόμ· 
«Ή ζωγραφιά της Λ γλυκειά μέδ’ τή ψυχή, μου μένει 

Κ’ ή όγάπη μέ τ'ρελλαίνει.

’Πέραόε κάμποόος καίοός δπ1 ό φτωχός προόμένει 
Τή Μάρω ’ότήν Αγκάλη του νά ξαναίδμ πεόμένη 
Άλλ’ Λ καρδιά της άπιότη είνε καί θάν αιώνια 
Τήν άπιΟτη ποτέ πιότήδέν κάνουνε τά χρόνια·

Άπδ τδν Πειραιά 20/1/98.
Άγγελος A Κ dii«

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙσρά τ<Λς ψθισικΆ; όφελεϊ ή βρώσι; τού χοιρείου πά
χους και ή πόσις τοϋ όνβίου ελαίου.

Ό Δίδυμος λέγει, δτι οί κύαμοι άμβλόνουσι τά; κινήσει; 
τ?; χαρδίας.

Ό ‘Ιπποκράτη; λέγει, δτι οί φακοί είναι θερμαντικοί, 
διουρητικοί καί εύχήλιοι.

&
Κατά Θεόφρχστον, ό καρπό; τή; ροιάς ωριμάζει βελτιον 

καί τάχίον.

Κατά Πλούταρχον, τό πήγανον φυόμβνον ύπό τήν συκήν 
καθίσταται εύωδέστερον καί μαλακώτερον.

5
Κατά τόν ιΦ.ον, τά ρόδα καί τά Γα, φυόμενα πλησίον 

κρομμύων, παρέχουσι μβίζονα ευωδίαν.

Διά τά κρόμμυα ό 'Ιπποκράτη; λέγει «τροφήν ούδεαίαν 
δίδωσι τώ βώματι, ουδέ ωφέλειαν».

6
,Ό Γαληνό; λέγει, οτι ό ζωμό; τών γερόντων άλεκτόρων 

έχταράττει την κοιλίαν.
Φοίβος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

.83. Αίνιγμά

Τρεις μυϊες ήλθαν’ κάθησαν 
’Επάνω στδ χαρτί μου 
Τά ίχνη των μοί άφησαν 
Κακά μά τή ζωή μου 
Ή πρώτη χαταχόκκινα 
Ή δεύτερη δέ μαύρα 
Ή τρίτη δλως πράσινα 
Τών ’Ινδιών ή σαύρα. 
Τδ αίνιγμα είν' εύκολο» 
Τίς άπδ σας θά εύρη 
Ειν εισαγμένον σύνολον 
Ή πράσινη τδ ξεύρει 
Σαν μυϊα δέ αγράμματος 
θα άνορθογραφήση 
Καθείς υμών εξάπαντος 
Νά τής τδ συγχώρηση.

Ά
54. Χοονικόν ποόβληιιαV W C

Πώς είναι δυνατδν άνθρωπός τις ν’ άποθάνη τήν Ιην ’Οκτωβρίου 
1897 τή 5η ώρφ τής εσπέρας, ενώ δ νόμιμος αυτού κληρονόμος 
νά λαμβάνη κατοχήν τής κληρονομιάς του τήν Ιην ’Οκτωβρίου 
1897 τή 5η ώρα τής πρωίας;

Λνιΐιις τών έν τώ ύπ*  άοιΟ. 116 φύλ»>ω 
Αινιγμάτων.

48. Αίνιγμα. Κνπρος—Κάπρος.

Έλυσαν'αύτδ ή δεσποινίς Μαρία Βρυώνη έκ Πειραιώς, δ κ. Νι- 
κόλ. Μαρλόπουλος έκ Τριπόλεως, ή Κυρία 'Ελένη Χαροπούλου έκ 
Σμύρνης καί δ κ. Σπύρ. Τατάκης εξ ’Αθηνών.

49. Πρόβλημα. ‘Επτά έτών.

"Ελυσαν αυτά δ κ. Νικόλαος Μαρλόπουλος έκ Τριπόλεως, δ χ. 
Σπυρ. Τατάχης έξ ’Αθηνών καί δ κ. Βασίλ. Σαχελλαρόπουλος έκ 
Θεσσαλονίκης.

30. Έρώτηάις.

Κν6ινττχ&ΐ, ear τα θίαη είς το χαρτοπαίγνιο»·, «ραντασηπδς 
ear τα 0εσρ προ τοΰ χαθρίπτου, πραγματικές ear τα τοκίση επι- 
τοκίως βπΐ jr.ereaeteiar.

"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς Μαρία Βρυώνη κατά τήν δευτέραν πε- 
ρίπτωσιν ώς χαί δ κ. Πέτρος Νικολαίδης έχ Σύρου.

• ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ£ “ΦΥΣΕΩΣ,.

Κ. Ν. Κ. Mit-Gamr. Λύσεις επιτυχείς, άλλά έστάλησαν 
άργά "Αλλοτε νά σπεύδητε ταχύτερου. — Π. Κ. Aevxualar. Επι
στολή έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν έν έκτάσει. Έχει καλώς. 
— Ά. Μ. X. Aqfovpwr. Έχει καλώς. Συμμορφούμεθα πρδ; επι
στολήν σας. Ήσυχειτε. —Μ. Γ. Ι’αΛάζιον. Δελτάριο» έλήφθη. Φί
λος κωφεύει καί θά τώ δμιλήσω, ώς γράφετε. —Ή. Δ. A. Λινχάία. 
Είδο» γραφόμενα σας xal θά λάβητε προσεχώς άπάντησιν.—Κ. Κ. 
ffarpac. Συνδρομή σας έλήφθη καί σας ένεγράψαμεν. Ευχαριστού
με» διά τάς καλά; ύπέρ τοΰ περιοδικού μας γνώμας σας.—Δ. Π. Μ. 
Σΰροχ. Επιστολή σας έλήφθη “Εχει καλώτ ώς γράφετε. Σάς ευ
χαριστούμε». Λάχε».δώρο» σας άποστέλλομεν ταχυδρομικώς.—Μ. Σ. 
ΆAefarjpeiar. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Άπόδειξις 
στέλλεται ταχυδρομικώς μετά Ημερολογίου. —· Ά. Μ. Γνθίιοτ. 
’Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρο
μικώς άποστέλλομεν ζητούμενα.—Δ. Σ. Zaxvrffor. ’Επιστολή καί 
αποδείξεις έληφθησαν. Έχει καλώς, ώς γράφετε. ’Αναμένομε» τα
χέως αποτέλεσμα. Φροντίσατε έξόδευσιν μέ έλάττωσι». — Σ Β. 
'AAe(aripeiar. Έχει καλώς. Άόαμένομεν, ώς γράφετε.—Ν. Ν·Π. 
Λαρώσια. Δελτάριο» έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη- Ευχαριστού
με». Γράφομεν,—Ή.Γ. Maraovpar, Λυπούμεθα πολύ και σας γρά
φομεν σχετιχώς ταχυδρομικώς. ’Ελπίζομε» ευχαριστηθείτε.

Έν Άθήναις έκ τού τυπογραφείου Πλρλϊκεγα Αεονη
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