
Όδδς Άλβξ. Σούτσου άριβ. 17. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΦΡ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ 
Πάροδος Λνχα6ν«>«· Συνδρ.Έξιηΐ^χοϊφρ. 15. ,

2«ν8ρ. Ee»«gxo5 φρ. 12. μ Ε τ’ Ε I Κ ΟΝ Ω Ν
W*  ____ ._________

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

*

ίΓ

■'·
λ: Λ-ν

■W

7ί®/ί.

.·&'ί

<■
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΘΡΛΠΟΤΗΤΟΣ

Λ'. Ό Συνδυαομ.6ς θρησκείας χ*1  ίπισσήμης.
Β'. Τ4 6ρ»« τήε θρησκευτικής έπιρροής ίντ» ταΐς κοιν»·νίαις 

χαί τοϊς Ιθνιβι, χάΐ τανάχαλιν τής Πολιτείας είς τά της θρη

σκείας.
Γ'. 'Η πορεία τής ίνθρωπύτητος μεταξΟ τών θρησκευτικών 

Πολιτικών καί Φιλοσοφικών συστημάτων.

< Ή λύσις τούτων εύκολωτάτη, άν έπικοχτήση ί imarfi-
μονική Αλήθεια· δυσχεριστάτη δέ, δν δνστυχώς συμβή τού- 
ναντίον. Άλλά δύναταί -πς εΐπεΐν ευτυχώς, οτι ή επιστημο
νική αλήθεια όσημέρχι κτδίται ϊδχφος καθ’ δλα τά είδη τοΰ 
έπιστητοΰ, ού μην iXki καί καθ’ δλας τάς διαστάσεις τών 
κοινωνικών πολιτικών καί θρησκευτικών άναλόγων σχεσεων. 
Αί σχέσεις αδται ύποδεικνύουσιν ή ύποχαράττουσι τήν ευ
θείαν γραμμήν, ήν όφείλουσι νά βαδίζωσι τοΰ λοιπού τά τε 
άτομα, αί τε κοινωνία! καί τά έθνη έν συνόλφ, όπως δύναν- 
ται έπαξίώς νά περιβάλλωνται τόν μανδύαν τής προόδου τοΰ 
ΙΘ'.αίώνος.Ναί'ύπάρχουσίν έν.πολλοΐς καί στοιχεία ου τυχαία 

ι συντελοΰντχ άν μή είς την ύποχώρησίν —διότι ούκ έπιτρέπει
, τοΰτο ό αιών—Αλλά τούλάχιστον είς τδ στάσιμου τήςπροό·

δου, δπ&ρ φέρειάπώλειανχρόνου δυσαναπλήρωτου είς την είς 
τά πρόσω πορείαν καί άτυχώς βασάνους πολυειδεϊς καί πο
λυτρόπους είς τάς κοινωνίας καί τά έθνη, ας ήδύναντο ευκο
λότατα ν’ άποφόγωσιν, έάν Ιλειπον τά όπισθοδρομικά στοι
χεία έν γίνει. Άλλά δυστυχώς πρδς τδ παρόν, ου μόνον η 
έξάλειψι; δυσχερεστάτη,άλλά καί ή καταπολέμησις στερείται 
Ανάλογου εύχερείας διά πολλούς λόγους, ών .τής άναλύσεως 
ένταΰθα έπί τοΟ, παρόντος διά τήν έκτασιν αύτδν καί τδ πο
λυσχιδές άρμοδία φαίνεται ή προσωρινή παράλειψις, διότι ή 
έρευνα αύτών ή Ακριβής, είς λαβύρινθον ήμΚς άπάξγι διασκέ
ψεων καί θεωριών έπιστημονικών.

.. Καί δμως ϊπείγεται ή άνθρωπότης σήμερον, βπως Ιφεύργ
τρόπους διευκολύνοντας τδν συνδυασμόν της θρησκείας μετά 
τής έπιστήμης· διότι, έάν άμφότεραί έπιδιώκωσί τήν εύρεση» 
τής άληθείας, καί μόνης, τής άληθείας, ό συνδυασμός έσται 
έκ τών εύχερεστάτων τί τό κωλύον ; ή θρησκεία ώς θεολο- 
γική επιστήμη-Ανέκαθεν την Αλήθειαν έπεοίωκε καί σήμερον 
τδν αύτδν σκοπόν 'έχει, έξακολουθούσα- τήν αύτήν γραμμήν 
τής έπιδιώξεως τής άληθείας, τοΰ μόνου μαθηματικού ση
μείου, έφ’φ συναντάται μετά τής κυρίως λεγομένης έπιστή- 
μης.*Η  συνάντησις αυτή εστι τδ φυσικόν πόρισμα άμφοτερω*  
τών είδών τοΰ έπιστητοΰ^τοΰ τε ιερού, τοΰ τε μη, κχί κατά 
την έκφρασιν τών ήμετέρων βυζαντινών, τής τε ίεράς .καί τής 
θύραθεν παιδείάς.’Αν μή συνηντώντο είς τδ αύτδ σημείου τής 

; '·. άληθείας, μργα .δυστύχημα διά σύμπασαν τήν Ανθρωπότητα
τοΰτ’ άν ειη· ουδέποτε γάρ ήδύνατο όμονοήσάι καί τήν 
έπί τά πρόσω αυτής πορείαν διαχαράξαι, άλλ’ ώς ό Σίσυφος 

' ώ έκύλιεν άν τδν λίθον τής όγκώδους δυσπιστίας πρδς άπαντα
τά πράγματα - καί ίμενεν ώς ή Νιόβη, άν όΰχί άπολελιθω- 
μένη, άλλά· τούλάχιστον. κινούσα τδν οίκτον τών μεγάλων 
διανοιών τής άνθρωπότητος, αΐΤινες έννοοΰσι νά σπάσωσι τδν 
λίθον τοΰ Σίσυφου τού διανοητικοΰ κόσμου καί την άποκρυ- 
στάλλωσιν τής Νιόβης νά άνακαλέσωσιν είς νέαν ζωήν χρή 
σιμόν ?ν τε τώ παρόντι βίφ τής άνθρωπότατος, έν τε τώ μέλ- 
λοντι. Μόνη Μέδουσα μένει ύποβοηθοΰσα·πως τήν άπολίθω- 

λ σιν, ή τοΰ συμφέροντος τοΰ ύλικοΰ, άτόμων, κοινωνιών καί
εθνών, περιχείνοοσα καί περισφίγγουσα τά πάντα. Άλλ’ισως 
έπιφανήσεται έκ τών σπλάγχνων τής άνθρωπότητος άνα- 
θρώ.σκον τδστΟιχεΐον,δπερ ώς άλλως μυθολογική θεότης έξου- 
δετερωσν) τήν παγεράν πνοήν αυτού έπί πάντων καί έπανα- 
φέργί όύτω ζωήν ήθικήν, ζωήν ιδανικήν τήν τοΰ όντως άγα- 

/ θοΰ κατά Πλάτωνα, τοΰ θελήσαντος, ώς γνωστόν, νά μόρ
φωσή ιδανικήν Πολιτείαν έπί τοιούτων άρχών έρειδομένην καί 
Αρχών ίσης ώφελείας καί ίσων συμφερόντων μεταξύ τών κοι
νωνιών, άτόμων καί έθνών.

Αυτή έστιν ή τελειότης ή έπιδιωαομένη παρά τής έπιστή
μης, 'Ιεράς καί θύραθεν έν τφ παρόντι κόημφ. ’Αλλο δέ ζή
τημα εϊνε, εί πραγματοποιηθήσηται έν τώ νΰν αιώνι ή ύ- 
ι ιίστη αυτή τελειότης ή παραμανή είς αιώνα τδν άπαντα 
τδ δή λεγόμενον· π-Ιατωτικη συζήτησις ή πΛατωπκή 6ιω- 
pla. Άλλ’ ή επιστήμη κάματον ού.γινώσκει, ούδέ Συμπλη- 
γάδας μυθολογουμένας πέτρας, δι’ ών ού δύναται διαπερ^ν 
είς τδ πέραν· τά πάντα έπιχειρεϊ, τά πάντα ωθεί πρδς τά 
πρόσω· ύποχώρησίν ού κατανοεί· βαδίζει νηκηφόρος, τά 
πάντα καθυποβάλλουσα ύπδ τδν δεινόν καί βαρύν αύτής ο
δοστρωτήρα, δστις άφεύκτως διαχαράξη καί τά άναπόφευ- 
κτα νόμιμα όρια θρησκείας καί πολιτείας συμπάσης τής άν- 
(ρωπότητος έπί τδ άρτιον, δπερ ού δυνήσεται ούδείς δια- 
σεΤσαι, βσφ ισχυρός καί δν ή, βσα δήποτε μέσα καί άν δύ- 
νηται νά διαθέστ). Τδ άρτιον αμβλύνει τά πάντα, καί άπέ- 
ναντι τούτου άπαντα τά έθνη τής γής κλινοΰσΐ τήν κεφαλήν 
καί άποδεχθήσονται αύτδ διά τήν γενικήν εύδαςμονίαν και 
ιακαριότητα τών φυλών τής γής. .

Έν Πειραιεί I Μαρτ. 1898.

Α. ΙΙετοίδης
Σχολάρχης Πειραιώς.

0 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΥΠΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ’ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος)'

Περί τών συμβάντων κατά τάς ένεργείας τών δύο Ανταγω
νιστών στρχτών έχομεν νά ,παρατηρήσωμεν τά εξής ;Ή τουρ
κική διοίκησις τοΰ στρατοΰ έβαινε μετ’ έκτάκτου προνοητι- 
κότητος καί έπιμελείας. Ένεκα τής προνοίας ταύτης, έσως 
έγεννήθη ή Αποχή τής ένεργείας έναντίον τής έκ τών 
όπισθεν συγκοινωνίας τών 'Ελλήνων, τ. έ. ή άπώθη- 
σις αύτών άπό τής θαλάσσης, οπού έκειτο τδ κύριον ζω
τικόν .αύτών νεύρον. Ό στρατός, τοΰ Έτέμ, άντί νάπροε- 
λάσν) δι’ ισχυρές άριστερδς πτερυγος, έβάδισεν ένισχύων τδ 
δεξιδν κεράς, χωρίς νά κερδήτρ διά τούτου έκτάκτους στρα- 
τηγικάς ώφελεία^. Κάτοχοι πολυαρίθμου πυροβολικού, δέν 
έκαμαν έν τούτοις συχνήν χρήσιν μεγάλων σωμάτων τοΰ 
όπλου τούτου· τούναντίον συνεκέντρουν μεγάλας δυνάμεις ήδη 
πριν ή άποφασίσωσι τήν μάχην.

Χάρΐ£ είς τήν άλλοτε ύπδ τοΰ στρατηγού φδν δέρ Γκδλς 
συντελεσθεϊσαν ‘άναδιρργά.νωσιν_τοΰ τουρκικού στρατού, κα- 
τώρθωσεν ή Τουρκία νά διεξαγάγη τήν έπιστράτευσιν μετά 
ταχύτητος, τήν οποίαν ούδέπατε άνέμενέ τις καί ήτις ώς έκ 
τούτου προεκάλεσε τήν έπιδοκιμασίαν τών Αρμοδίων κύκλων. 
Έξαιρετικάς ύπηρεσίας παρέσχε πρδς τούτοις ή κατά τδ πα
ρελθόν έτος άποπερατωθεΐσα στρατηγική γραμμή τοΰ σιδη
ροδρόμου Δεδεαγάτς—Θεσσαλονίκης, δι’ ής ήδυνήθησαν ν’ 
άποστείλωσι πρδς τ’ Απειλούμενα σημεία τάγματα έπί ταγ
μάτων, οδτως ώστε ό διοικώ? Αρχιστράτηγος έντδς βραχέος 
χρονικδύ διαστήματος διέθετε σεβαστάς στρατιωτικάς δυνά
μεις καί κατόπιν άπώθησε κατά, τδν γνωστόν τρόπον τούς 
Έλληνας μέχρι τής άλώσεως τοΰ Αομοκόΰ καί τής έπακο- 
λουθησάσης Ανακωχής. Αί .έπιτ.υχίαι αύται παρέσυραν τδν 
κατ’ άρχάς μάλλον άπαθή πληθυσμόν είς αύξοντα ένθουσια- 
σμδν ύπέρ τής έθνικής δυνάμεως καί τοΰ μεγαλείου.

Τδ κυριώτερον οπλον, τδ πεζικόν, συνίστατο γενικώς έξ 
Αρίστων στοιχείων. Ιδιαιτέρως ικανοί έδείχθησαν οί ’Αλβα
νοί, οί φέροντες τδ λευκδν:φέσιον, οίτινες δέν είνε λίαν εύά- 
γωγοι, καθότι τδ πείσμα καί ό εγωισμός αυτών άντίκεινται 
πρδς τήν πειθαρχίαν. *0  Τούρκος στρατιώτης·, όταν διοική- 
ται μετά συνίσεως καί σταθερότητος, δέν εγκαταλείπει τήν

θέσεν του καί έκτελεΤ τυφλώς τήν ληφθεϊσαν διαταγήν. Τό 
θάρρος αύτοΰ, ή ψυχραιμία καί ή άνευ γογγυσμών προέλα- 
σις είς τδν αγώνα εϊνε άνωτέρα πάσης περιγραφής, ώστε έάν 
ποτέ κατορθώση ή Τουρκία νά μόρφωση τδν στρατόν αύτής 
είς τδ ύψος τών εύρωπαϊαών στρατών, θ’ άποτελέση δύναμιν 
άκαταμάχητον. Είς τδ πΰρ έλάχιστα εϊνε έξησκημένοι, τούτο 
όμως δέν εϊνε σφάλμα τού στρατιώτου, άλλά έγκειται είς 
τήν έλλιπή διοίκησιν τών άξιωματικών, οίτινες στερούνται 
πρωτοβουλίας. Τδ πυροβολικόν είχε καλούς ίππους· οί διοι- 
κηταί τών πυροβολαρχιών ήσαν προνοητικοί καί δραστήριοι, 
δύο πλεονεκτήματα, άτινα έλειπον άπδ τούς κατωτέρους Α
ξιωματικούς. Οί τελευταίοι ούτοι ίδίως δέν έπετύγχανον 
πάντοτε είς τήν έκλογήν τοΟ είδους τών βλημάτων καί έστε- 
ροΰντο Ασφαλείας είς τήν έκτίμησιν τών άποστάσεω> καί είς 
τήν διεύθυνσιν τών τηλεβόλων. Τδ τουρκικόν ιππικόν ήτο 
έφωδιασμένον δι’ ικανών καί καταλλήλων ίππων καί διψ- 
κεΐτο γενναίως καί άποφασιστικώς· δ,τι δέ έλειπεν είς τδν 
ίππον καί είς τδν Ιππέα ώς πρδς τήν ιδιαιτέραν μόρφωσιν, 
άνεπληροΰτο ύπδ τοΰ άρίστου τρόπου τής ιππασίας. Έάν ή 
μεραρχία τοΟ ίππικοΰ έχρησιμοποιεϊτο συχνότερου, ,ήθελέν 
άποβή, κατά τήν γνώμην Αρμοδίων κριτών, συνεκτικώτερον 
καί σκοπιμώτερον δργανον είς χεϊρκς Αρχηγών.

Οί βοηθητικοί κλάδοι έλλείπουσιν, ώς γνωστόν, είς τδν 
τουρκικόν στρατόν τούλάχιστον είς τδν βαθμόν, δν διαθέτου- 
σιν οί εύρωπαϊκοί στρατοί, μόψον ό στρατιωτικός τηλέγρα
φος παρέσχε» υπηρεσίας είς τά σώματα καί κυρίως είς τδ άρ- 
χηγείον ή έπιμελητεία δέν εζρε δυσχερείχς είς τήν εύφορον 
θεσσαλικήν πεδιάδα, υπαρχόντων μάλιστα άφθόνων ύποζυ- 
γίων καί μεταγωγικών άμαξών. Ή έπί τής σιδηροδρομικής 
γραμμής Βόλου-Λαρίσσης συγκοινωνία ήτο λίαν βραδεία καί 
Ανεπαρκής, τδ δέ στρατιωτικόν ταχυδρομέίον άπδ Έλασσώ- 
νος πρδς νότον ήτο άτακτον καί ήκιστα Ασφαλές.

Ή ελληνική διοίκησις τοΰ στρατοΰ εϊχεν ύπαγάγει τδ σύν- 
ολον τών ένεργειών της ύπδ ένα σκοπόν, δηλαδή νά κερ- 
δίζη χρόνον, τδν σκοπόνδέ τοΰτον έξυπηρέτησεν ή έν δισεαγ- 
μοίς προελασις τοΰ έχθροΰ. Κανονική έπιμελητεία καί διωρ- 
γανωμένη έπισίτισις τοΰ στρατού έλειπεν όλοσχερώς.

Κατ' Ανεξήγητου τακτικήν, ΐγκατέλειπον οί Έλληνες 
ίσχυροτάτας θέσεις καί ύπεχώρουν πρός τήν βάσιν τών ένερ
γειών των καί πρδς τά πλοία.· Εϊνε ζήτημα έάν όρθώς έπρα- 
ξαν διαιρέσαντες τάς Ασθενείς αύτών δυνάμεις, ίσωςήτοφρό
νιμον νά κρατήσωσι τάς πόλεις Τρίκκαλα, Λάρισσαν, Φάρ
σαλα καί Βελεστίνον καί νά κατατάμωσι τάς δυνάμεις τών 
πολεμίων, έπρεπε δ’ αί θέσεις αύται νά μή πέσωσιν άμέσως 
είς τάς χείρας τού έχθροΰ, ένεκα τών μέσων, τά οποία πά- 
ρεϊχον. Ή άνευ ορίων άκρισία τής ελληνικής δ.ιοικήσεως τού 
πολέμου άπεδεικνύετο καί έκ τούτου, δτι κατά τήν ύποχώρη- 
σιν σχεδδν ουδέποτε κατέστρεψαν τούς τηλεγράφους. Έν Λα- 
ρίσση, έν Φαρσάλοις καί έν Δομοκφ έγκατέλιπον μεγάλα 
ποσά πυρομαχικών τοΰ Κοούπ. Παρά τδ Βελεστΐνον άνεβί- 
βχσαν βαρέα τινχ τοπομαχικά τηλεβόλα έπί δεσποζούσης θέ
σεως καί τά άφηνον έκεί κατά τδν διήμερον άγώνα,χωρίς νά 
τά μεταχειρισθώσι ποσώς, κατεβίβάσαν δ’ αύτά κατόπιν 
μετά μεγάλου κόπου πάλιν, δπως τά καταβυθίσωσιν είς τδν 
κόλπον τού Βόλου. Πλήν τούτου ούδέν έγένετό πότε όπως 
τεθή κώλυμα είς τήν προέλασιν τών Τούρκων καί δπως δυ· 
σχεράνωσι τήν πορείαν αύτών, άφοΰ ούδέ γέφυραν κατέστρε- 
ψχν, ούδέ φραγμούς άνήγειραν.

Ώς πρδς τδ πυροβολικόν τών Ελλήνων,οί ξένοι στρατιω- 
. τικοί, οί παρακολουθοΰντες τδ άρχηγείον, άναγνωρίζουσι καί 

έξαίρουσι τήν δεξιάν καί έπιμελή ύπηρεσίαν τών τηλεβόλων 
τών Αμυντικών θέσεων. Οί άντρες ήσαν καλώς έξησκημένοι 
είς τήν βολήν, είς τήν γόμωσιν, είς τήν έκτίμησιν τών άπο- 
στάσεων καί είς τήν χρήσιν τών πυρομαχικών.

Τδ ελληνικόν Ιππικόν (12 ϊλαι) έλάχιστρν μέρος έλαβε 
κατά τήν έκστρατείαν Τδ κυριώτερον έργον του ήτο ή σύλ- 
ληψις δύο πολεμικών Ανταποκριτών, είς τάς κινήσεις Του δέ 
δίν δΐχεν ούτε θάρρος, ούτε Αποφασιστικότητα. Φαίνεται δέ 

δει είς τάς τάξεις τοΰ ιππικού έπεκράτει έλλειψις πειθαρ
χίας, διότι κατά, τάς πορείας πρός τήν Λάρισσαν καί πρδς 
τά Φχρσχλα οί άνδρες, όπως φθάσωσι ταχύτερον, άπηλλάσ- 
σοντο τού βαρέος αυτών οπλισμού.

Τδ ελληνικόν πεζικόν κατά τήν άμυναν έπολέμησε γεν
ναίως. Τούναντίον έφάνη ένίοτε τεταραγμένον, δταν έπρό- 
κειτο να έξελθη τώ’> όχυρωμάτων χάριν έπιθέσεως. Τούτο 
δμως όφείλεται έν μέρει είς τήν έλλιπή διοίκησιν. Πολλάκις 
δέ. διεσπάτο ή πειθαρχία, βπως συμβαίνει συνήθως είς στρα
τόν, β^τις μόνον ύποχωρήσεις έκαμεν.

Οι ευζωνοι, εϊδος έλαφροΰ όρεινοΰ πεζικού, ήσαν άναμφιβό- 
λως το καλλίτερον σώμα· τού στρατού. Τό έξ εργατών καί 
χωρικών στρατολογούμενον πεζικόν τής γραμμής ήτο έντε- 
λώς άμόρφωτον διά τδν πόλεμον καί έστερεϊτο στρατιωτικού 
πνεύματος.

Ή αύθεντία τών ολιγάριθμων αξιωματικών έπί τών Αν
δρών αύτών ήτο έλαχίστη, διότι οί Αξιωματικοί οδτοι δέν 
είχον ίκανήν συναίτθησιν τών καθηκόντων τοΰ επαγγέλμα
τος των, έλάχιστα δέ. ή ουδόλως ήσαν έξφκειωμένοι πρδς 
τήν ύπηρεσίαν. Τούτου ενεκα καί ή δυσαρέσκεια καί ή άγα- 
νακτησις κατ’ αύτών καί ίδίως'έναντίον τών άνωτέρων. Εϊνε 
κποδεδείγμένον, δτι κατά τήν μάχην τοΰ Γκριτζόβαλι ούδέ 
εϊς Ανώτερος Αξιωματικός έθεάθη έπί τοΰ πεδίου τής μάχης. 
Πρδ τής ένάρξεως τού Αγώνος έφαίνετο έδώ κ’ εκεί ταγμα- 
’’άρχης τις ή άνησυνταγματάρχης μεταξύ τών στρατιω- , 
τών, πρδς άπόκτησιν δημοτικότητας διά τάς έπικειμένας 
έκλογάς, έξηφχνίσθησαν δμως πάντες άμα άρξαμένου τοΰ πυ- 
ρός. Μεταξύ τών μυρίων διηνεκώς μεταβαλλόμενων ήμερη- 
σίων διαταγών, άναφέρεται ώς χαρακτηριστική ή άπευθυν- 
θεΐσα πρός ένα λόχον τοΰ 5ου συντάγματος. Δι’ αυτής έδί- 
δετο έντολή είς τόν λόχον ν' άντιστί) μέχρι τΟΰ τελευταίου 
άνδρδς έναντίον ολοκλήρου τουρκικού συντάγματος, ίσχυρώς 
ώχυρώμένου παρά τδ ,Παππαλίβαδον.

Ό λοχος εϊδεν εαυτόν έντελώς Απροστάτευτου Απέναντι 
τής τουρκικής υπεροχής, διότι ή πρδς τό γενικόν ' άρχηγείον 
Απευθυνθείσά αίτησίς του περί Αποστολής ηλεκτρικής μηχα
νής καί τής Αναγκαίας πυρίτιδος, δπώς σκάψωσιν υπόνομον 
προς, υπεράσπιση» τής ύποχωρήσεώς των, άπεκρούσθη. Δέν δύ- 
νανται, ελεγον, νά έμπιστευθοΰν είς αύτούς τήν μηχανήν 
«διότι στοιχίζει 1000 δραχμάς». Έν γένει οί άνδρες ήμπο- 
διζοντο ύπδ τών άξιωματικών των νά έγείρωσιν όχύρώματα. 
Τό χριστόν παράδειγμα έδωκε βεβαίως ό διοικητής Ινδς συν
τάγματος κατά τήν είκοσιπεντάωρον .μάχην τςύ 1'κριτζό- 
βκλι, οστις έγκαταλείψας άπλούστατα τούς 4000 άνδρας 
του είς τήν τύχην των, έπροτίμησε τήν έν τφ τηλεγραφική 
γραφείφ διαμονήν,ζητών διηνεκώς πανταχόθεν ένισχύσεις ύπδ 
τήν χάλαζαν τών σφαιρών.

Αί βοηθητικά! ύπηρεσίαΐ παρά τοϊς Έλλησιν ήσαν είς έ- 
λεεινοτάτην κατάσταση»· μόνον περί τής μεταφοράς τών πυ
ρομαχικών διά φορτηγών ζώων έγένετο φροντίς/ τουναντίον 
δ’αί προμήθειαι τοΰ στρατοΰ άπό τής στιγμής τής ύποχω- 
ρησεως τής Λαρίσση; έστείρευσαν έντελώς. Τά τεχνητά όπλα 
Αντεπροσωπεύοντο δι’ ελάχιστου Αριθμ.οΟ, ύστέρουν δέ πολύ 
τών Αναγκών. Όλος ό στρατιωτικός τηλέγραφος συνίστατο 
έ; ένδς σύρματός, τό οποίον άπησχόλει σχεδόν άποκλειστικώς 
το γενικόν έπιτελεϊον δι’ εαυτό. Ταχυδρομείου στρατιωτικόν 
σχεδόν δεν ύφίστατο παντάπασι. Τήν ύγειονομικήν ύπηρεσίαν , 
,έξετελει ό ελληνικός «’Ερυθρός Σταυρός» έν συνδυασμφ μεθ’ 

ι νδς ώ; ήδη-όλέχθη έκ Γερμανίας άποσταλέντος φορητού νο
σοκομείου καί συγκειμένου έκ δύο ιατρών, πέντε · Αδελφών 
τοΰ έλέους καί δύο βοηθών.

Χαρακτηριστικόν τής καταστάσεως καί τών ιδεών, αίτι- 
.νες έπεκράτουν παρά τφ έλληνικφ στρατώ καί τφ γενικφ 

άναφέρομεν ένταΰθα τήν συνέντευξη».· Ανταποκριτοΰ 
τίνος μετά τής Α. Β· Τ. τού Διαδόχου, έν Άγί? Μαρίνη. 
Η διά τήν δημοσιότητα προωρισμένη συνομιλία αυτή, ήτις 

διαφωτίζει πολλά σκοτεινά μέχρι τοΰδε καί ένδιαφέροντα 
σημεία, έχει ώς εξής:
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Ό Διάδοχος ύπεϋείκνυέν ώς κύριον λόγον τ$5ς άποτυχίας 
τδν έλληνικών ίπλων τήν έλλειψιν πειθαρχίας καί όργανώ- 
σεως έν τφ στρατφ. Τούτου ένεκα ήτο έναντίος τοΰ πολέ
μου. «Δέν έπιστεύομεν, έλεγεν ό Διάδοχος, δτι θά έγίνετο 
ό πόλεμος. Άδιστάκτως και άνενδοιάστως σώς λέγω, δτι 
κατά τήν είς Θεσσαλίαν άναχώρησίν μου δέν έπίστευον έγώ 
αύτδς, οτι ήθελε καταλήξει τδ πράγμα είς . τδν πόλεμον. Έν 
τούτοβς.χατάτάς είκοσι ήμερας τής δράσεώς μου έν τφ στρα- 
' οπεδφ, επιχείρησα δι’ άκαταπαυστων άσκήσεων νά κατα
στήσω δσφ τδ δυνατόν έτοιμοπόλεμον τδν στρατόν. Ή 
πρώτη ύποχωρησις ήτο άναγκαία συνέπεια τής πτώσεως του 
Νεζεροΰ καί τής Απειλούμενης ύπδ τοΰ έχθροΰ ύπερφαλαγγί- 
σεως, οστις αδύνατο νά συμπληροϊ διηνεκώς τάς τάξεις αύ
τοΰ, ένφ έγώ ούδ’ εφεδρείας'διέθετον πρδς άντικατάστασιν 
τών άνδρών. Ή ύπεράσπισίς τής Λαρίσσης ήτο αδύνατος, 
έάν δέν ήθελεν ό στρατός νά ύποστ$| δεύτερον, άλλ’ άτιμω- 
τικδν Σεδάν, διότι ή πόλις έπ’ ούδενί λόγφ ήδύνατό νά κρα
τηθώ, έπρεπε δέ ν’άναμένωμεν έκεΐ τήν άνευ όρων αιχμαλω
σίαν. Άλλά και ή απόπειρα πρδς ύπεράσπισιν τής πόλεως 
είς ούδέν ήθελεν ωφελήσει, διότι και είς Έλασσώνα έάν 
είχομεν εισβάλει, θά ήναγκαζόμεθα νά ύποχωρήσωμεν πρδ 
τοΰ λίαν πολυαριθμοτέρου εχθρού. Μδλα ταΰτα αί^Άθή- 
ναι έβριθον τότε άπαλλαγέντων.

«Οί στρατιώται έμά- 
χοντο καλώς, άλλά θεω
ρούμενοι μόνον ώς άνθρω
ποι καί ως άτομα, διότι 
στρατιώτης δέν γίνεται τις 
έντός ένδς μηνός, Ποΰ έ> 
μαθον οί ήμέτεροε άνώτε- 
ροι αξιωματικοί νά διοι- 
κώσι ταξιαρχίας καί πό- 
Οεν ίπρεπεν έγώ νά έχω 
τήν πείραν, ήτις είνε ά- 
ναγκαία ε’ς τήν διοίκησιν 
ολοκλήρου στρατού ; Ή- 
ναγκάσθην π. χ. ν’ άφαι- 
ρέσω τήν διοίκησιν τάγ
ματός .τίνος άπδ τδν ταγ
ματάρχην του, διότι άπε· 
δείχθη άνίκανος, ένφ άλ
λως ήτο έξαίρετος άνθρω
πος. Έπειτα δέ δέν ύπήρ- 
χεν οόόεμέα πιι&αρ%1α.
Έπεθύμουν νά έκηρύσσετο ό στρατιωτικός νόμος, άλλά τοΰτο 
ήτο έναντίον τοΰ Συντάγματος. Ό ελληνικός λαός είνε έξάί- 
ρετος, διότι παρ’ ολα δσα έπαθε και δσα πάσχει είσςη, ό 
στρατός μένει άκόμη ύπδ τάς σημαίας, χωρίς νά δύναται 
νά ύποχρεωθή «ίς τούτο δ>’ ούδενδς άναγκαστικοΰ μέτρου».- 

Έκ τής συνέργειας τοΰ στόλου όλίγα άνέμενεν ό διάδοχος. 
Έτο όρθδν νά έβομβαρδίζετο έλληνική πόλιςΔιά δέ τήν 
κατάκτησιν τής Θεσσαλονίκης, δέν ύπήρχον άποδα·ηκά άγη- 
ματα. Είνε δέ ζήτημα, έάν τότε θά έπήρχιτο ή έπέμδασις 
τών Μεγάλων Δυνάμεων. Νήσους τινάς ήδύνατό πράγματι 
νά καταλάβγι ό στόλος. Ό διάδοχος έθεώρει άδύνατον τήν 
άπόκρουσιν τών Τούρκων, καί δν ή ανακωχή έχρησιμοποι- 
εϊτο είς τάς άναγκαίας προπαρασκευάς. «θά συνέδαινε καί 
είς ήμάς, έλεγεν ο διάδοχος, δ,τι καί είς τδν Γαμβέτταν 

■ ·,τά τδ Σεδάν, Τούς δέ φωνασκοΰντας ύπέρ τής έξακολου- 
θήσεως τοΰ πολέμου,, έπρεπε σύμπαντας νά θέστ) τις είς τήν 
πρώτην γραμμήν τών προφυλακών, διά νά έδωσι τί λέγεται 
πόλεμος». Ό διάδοχος έξήρε τήν άνάγκην, δπως μετά τήν 
υπογραφήν τής ειρήνης, ληφθή μεγίστη φροντίς ύπέρ τής ά- 
ναδιοργανώσεως τοΰ στρατού*  άπαιτεϊ δέ δπως οί άξιωματι- 
κοί διατελώσι.μακράν τής πολιτικής και μή έκλεγωνται βου- 
λευταί. Πρός προφυλαξιν δέ κατά της νέας διαρρυθμίσεως 
τών συνόρων, ήτις μέγιστα πλεονεκτήματα παρέχει τή 
Τουρκία, ύπεδείκνυεν ό διάδοχος τήν άνέγερσιν ισχυρών Οχυ

Ή έχ Τνρνάβου ύποχώρησις χαό ή φυγή 
τών κατοίκων.

ρωμάτων έπίτών νέων συνόρων».
Ή έσχάτως ύπδ τοΰ τύπου άνακοενωθεϊσα εΓδησις, οτι ό 

διάδοχος άρνεϊται ν’ άναλάβη τήν άνωτάτην διοίκησιν τών 
στρατευμάτων, άτινα μετά τήν έκκένωσιν τών Τούρκων πρό
κειται νά καταλάβωσι πάλιν όλίγον κατ’ ολίγον τήν Θεσσα
λίαν, είνε κατά τήν δήλωσιν αύτοΰ τοΰ διαδόχου, ψευδής, 
καθότι ούτε ήρ.ωτήθη κάν περί τούτου. Άναγράφομεν δέ 
προσέτι τήν δήλωσιν τοΰ διαδόχου, δτι πολλοί ’Αθηναίοι με- 
τέβησαν παρά τφ ίατρω Γαλβάνϊ), δπως πληροφορηθώσιν, δν 
πράγματι ό στρατηγός Μαυρομιχάλης έπληγώθη ύπδ σφαί
ρας, ή έάν αύτδς ό Γδιος έτραυματίσθη, όπως αποφυγή τούς 
λοιπούς κινδύνους τοΰ πολέμου.

Έάν περιλάβη τις τήν έντύπωσιν, ήν άπεκόμισεν ό στρα
τιωτικός παρατηρητής έκ τοΰ πολέμου, είς όλίγας συντόμους 
φράσεις, φθάνει είς τδ συμπέρασμα, δτι ό Τούρκος στρατι
ώτης διά τής καρτερίας του είς τό ύφίστασθαι τάς κακου
χίας, διά τής ολιγάρκειάς του, τής άφωσιωμίνης αύτοΰ άν- 
δρείας, πειθαρχίας, προθυμίας καί γενναιότητος, διέπραξε 
κατορθώματα, άτινα έζήγειραν τδν θαυμασμόν τών ξένων ά- 
ξιωματικών τών παρακολουθούντων τδν πόλεμον έν τφ άρ- 
χηγείω, κατορθώματα, δικ τά όπο'α είνε μόνον Ικανός ό 
στρατιώτης, ζδστις μετά τοΰ φυσικού πολεμικού ένστικτου 
συνδεει πατριωτισμόν, θερμόν αίσθημα καί αύστηράν πίστιν. 

Λίαν έπιτυχώς χαρα
κτηρίζει ό στρατηγός φδν 
δέρ Γκδλτς τδν τουρκικόν 
στρατόν, συγκρίνων αύτδν 
προς έν σπουδή συλλεχθέν- 
τα πλήθη έξ άρίστου ύλι- 
κοΰ, έφωδιασμένα διά λίαν 
πεπροικισμένων άρχηγών 
καί διά πολυαρίθμου και 
καλού έπιτελείου.

Ό Σουλτάνος άπ&ειμεν 
είς τδν στρατηγόν, μετά 
τό πέρας τοΰ πολέμου διά 
τάς ύπηρεσίας του, το χρυ · 
σοΰν μετάλλων Λιακάτ καί 
άνενέωβε τδ συμδόλαιον 
τοΰ στρατηγού Καμφαίβε- 
νερ πασσδ ύπδ λαμπρούς 
δρους. Είς τοΰτο έγκειται 
βεβαίως ή μάλλον ανεπι
φύλακτος ίπιδοχιμασία τής

δράσεως τών Γερμανών Αναμορφωτών.
Προσωρινώς ή βραδιϊα σχεδόν μεθοδική πολεμική, ητις 

γνωρίζει νά χρησιμοποιεί καταλλήλως τήν εκτάκτως αμυντι
κήν Ικανότητα τών στρατευμάτων, θά ήνε μάλλον κατάλ
ληλος--διά -τόν-όθωμανικόν στρατόν*.'  Ή δέ νέα· γενεά,-ήβά- 
νερχομένη βαθμηδόν είς τάς άνωτέρας θέσεις, καθήκον έχει 
νά τελειοποιήση τήν περαιτέρω πρόοδον; ν’ άναζωογονήσρ τδ 
άρχαϊον έπιθετικόν πνεύμα και νά καταστήσω) τδν στρατόν 
Ικανόν πρδς τοΰτο.

Μετά ήρεμον καί άνςνόχλητον άνάπτυξιν ύπδ τδ πνεΰμα 
τοΰτο, ο στρατός τοΰ Πατισσάχ θά έκπληξη και είς μέλ
λοντας πολέμους τδν κόσμον διά τών πολεμικών αύτοΰ πρά
ξεων, θά διατηρήσω) δέ τήν παλαιάν δόξαν, ήν κέκτηται μέ
χρι σήμερον άκόμη, διά τών ιστορικών παραδόσεων είς μέγαν 
βαθμόν.

ΤΕΛΟΣ

Σημ. Φ. *0  έργάτης τής άνωτέρω περιγραφής τοΰ πολέ
μου, έκτος τοΰ οτι προφανώς έξ άπειρίας σφάλλει εις πολλά, 
άλλά καί αύτά εις τά όποια παρευρέθη αύτόπτης μάρτυς,πα- 
ριστά λίαν μεροληπτιχώς*  έάν δέ άναζητήσωμεν τούς λόγους 
τής μεταέάσεώς του έπί τόπου καί τής συγγραφής τού τεύ
χους του, αδικείται μέχρις ένοχής.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΝ

< (Συνέχεια καί τέλοι)

Έναντι τοΰ φαρμακείου τοΰ κ. Κεφάλα, δπερ κειται έν τή 
έμπορικωτέρφ όδω τής πόλεως, εΰρίσκεται τό άργυραμοιβείον 
τοΰ κ. Χρόνή Έρμίδου, άξιολόγου και φιλοΜ-ούτου άνδρός,Ερ
γαζομένου μετά τοΰ καλλίστου καί ανταξίου αύτοΰ υίοΰ.Εϊδον 

■αυτούς τή συστάσε; τοΰ κ.Καρδοβίλη, τυγχάνο^τος πατριώτου 
των καί πολύ ηύγαριστήθην.έκτης προσήνειας.καί καλής συμ
περιφοράς των, ιδίως τοΰ Μιολόγου πατρός, δστις άόκνως ερ
γάζεται πρδς έκμάθησιν ποικίλων πραγμάτων καί μετάδοσιν 
είς τδν υιόν αύτοΰ παντοίων καί.ωφελίμων γνώσεων. Ώς δέ 
μετ’άπόρίας παρετή^ησα, δέν καταγίνονται μόνον είς τάς συνή
θεις άργυραμοιβικάς, νομισματικές καί τραπεζικός εργασίας, 
άλλ’έκτείνονται καί είς αλλας "έμπορικάς, βιομηχανικός καί 
αρχαιολογικός επιχειρήσεις, διότι είδον αυτούς έπιδιδομέ- 
νους καί είς αγοραπωλησίας διαφόρων αποικιακών Αντικειμέ
νων ώς καί εις την κατασκευήν εγχωρίου τυρού, δν ό κ. Χοό- 

. νης μάς έπέδειξε μάλιστα πρδς δοκιμήν, διότι ήτο ή πρώτη . 
παραγωγή του. Είτα δέ μάς εφερε διάφορα αρχαιολογικά 
.αντικείμενα, ατινα ήγόρασεν έκεΐ έπιτοπίως, ώς έγχώρια ευ
ρήματα, οίον άγγεΐα, δακτύλια και λίθους,μεταξύ των οποίων 
είδομεν τινά πολύ σπάνια κάί περίεργα, ικανής αξίας.

Άφοΰ δέ παρεμείναμεν^έπ’ αρκετόν ένταΰθα καί είπομεν 
διάφορα και πολλά έξήλθον καί συνηντήθην μετά τοΰ τέως έν 
Πύργφ τής Βουλγαρίας συνδρομητοΰγχου κ. Μ. Οικονόμου καί 
παραγγελιοδόχου, έν τφ κατά τήν αυτήν όδδν κειμένφ «Κεν- 
τρικφ Ζαχαροπλαστείφ» τοΰ κ.Κ.Ίορδάνου,έκ Κων)πόλεως κα-' 
ταγομένου,καλλίστουκαί λαμπροτάτου νέου,έχοντος άριστα κα- 

’ τηρτισμένον κατάστημα,μεθ’οΰ ήδη συνωμίλει καί δν.μο'ι συνέ- 
στησεν άμέσως, συστήσας έν ταύτφ νά έγγραφή *άί  αύ
τδς συνδρομητής είς τόσον απαραίτητον περιοδικόν σύγγραμμα 

. &ιά πάντα φιλόμουσον,φιλοπρόοδον καί νέον καταστηματάρχην, 
ώς αυτόν, ώς τφ ελεγε, διότι είναι καί απαραίτητον, έντρυ 
φημα διά τδ κατάστημά του, *0  κ. Ίορδάνου προθύμως έδέ- 
χθη, πεισθείς είς τάς διαβεβαιώσεις τοΰ φίλου του και άμέσως 
προσεθέσαμεν είς τον κατάλογον των ολίγων έν Κωνστάντζα 
συνδρομητών μας καί τδν κάλλ ιστόν καί εύγενέστατον φιλο
πρόοδον νέον κ. Κ. Ίορδάνου.

Ό κ. Μ. Οικονόμου είναι έπίσης κάλλιστος καί αγαθότατος 
νέος, αξιόλογος δέ είς τάς συναναστροφές, συζευχθείς έσχάτως 
τήν αδελφήν τοΰ κ. Φραγκοπούλου, άποκατασταθείς αμα έν 
τή πόλει ταύτιρ χαί τοσοΰτον ηύχαριστήθη έπί τή συναντήσει 
μας έκεΐ, ώστε άμέσως έπροθυμοποιήθη καί είς τήν οικίαν 
του νά μέ πρόσχαλέσιρ, δπως μέ συστήσιρ καί πρός τήν κυ
ρίαν του, ϊνα ώς μοι έλεγε, γνωρίση τδν τοσοΰτον έπιτυχώς 
καί λάμπ^ως περιγράφοντα τάς περιοδείας του καί φυσικως οέν 
μετέβην εκ μετριοφροσύνης, καί συνδρομητάς νά μοί έγγράψ^ 
καί διαφόρους ετέρας συστάσεις καί ευκολίας νά μοί παρέξη,

• ' έντή όλιγοημέρφ τής πόλεως.ταύτης. διαμονή μου.-... .
Άφοΰ δέ παρέμεινα έπ’ αρκετόν έν τφ κομψφ τούτφ Ζα- 

χαροπλαστιίφ καί καφενείφ τοΰ κ.Ίορδάνου, δστις όμολογου- 
μένως είναι λαμπρότατος καί περιποιητικώτατος νέος, έκ Βάρ- 
νη; καταγόμενος καί ey Κωνοταντινούπολιν ανατραφείς, οπού 
έχει τούς γονείς τού καί έκεΐ έσπούδασε κατά βάθος τήν ζα- 

. χαροπλαστικήν, έν ή διαπρέιτει θαυμασίως καί έπιτυχώς, καί 
αφοΰ έπίομεν άπό τινας μαστίχας, πϊησιάζούσης δέ μεσημ - 
βρίαν, μετέβην παρά τφ κ. Γκιών, δστις μετά τοΰ κ. Καρδο- 
βιλη και τής Κυρίας του μάς είχε τήν προτεραίαν, ώς είπον 
προσχαλέσει είς γεΰμα.

Καί δέν έβραδύναμεν νά καθήσωμεν εις τήν τράπεζαν, έφ’ 
ής μάς παρετέθησάν άμέσως αί δύο περίφημοι όρνιθες, αΐτι- 
νες, ώς μάς έλεγεν ό κ. Γκιών, τφ είχον σταλή πεσκέσ ι. 

\ Άλλά πρδ τούτου πρέπει νά κάμωμεν καί σχετικώς λόγον 
’ καί περί τής οίκοδεσποίνης Κυρίας Γκιών, ήτις μάς συνε- 

στήθη φυσικως πρδ τοΰ.γεύματος, καί ήτις όντως μάςπεριε-' 
, ποιήθη ώς Αδελφούς,διότι έν τή χαρακτηριζούση αύτήν άπλό- 

τητι καί'μετριοφροσύνη έφέρετο πρδς ήμάς καί μάς έφιλόξέ- 
νει ώς οικείους καί συγγενείς.

— Ή γυναϊκά μου, μας έλεγεν ό κ. Γκιών δέν είναι τής 
έπιδείξεως καί τής φαντασίας. "Αμα προσκαλώ φίλους μου έν

ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ ' ■'

τοΰ ΖΖυροβοΛκοΰ, ^ιοιχητης της 
τ&ν Φι^ι22ήι ατ, φοηυθιΐς lr 4ομοχ&).

τή οίκίφ μου, είναι συνειθισμένη νά φέρηται πρδς αυτούς ώς 
πρδς έμέ αύτόν. .

Έ κυρία Μαρίκα είναι έπίσης εύχαρις και ζωηρά,ώς ό σύ
ζυγός της, έπίσης .καλή καί περιποιητική, έπίσης φιλόφρων 
καί φιλόξενος. Καί μολονότι ό κ.Μιχαήλ κατάγεται έκ Τήνου, 
ή Μαρίκα |λκει τδ γένος ϊκ Κωνσταντινουπόλεως χαί συζδσι 
ώς'σύντροφόι, γνωριζόμενοι παιδιόθεν έκ μιας καί τής. αύτής 
πατρίδος. . . .

. Ή κυρία.Μαρίκα,:&>ς φαίνεται,έχει καί άλλα προσόντα κα- 
θιστώντα αυτήν οικογενειακόν θησαυρόν καί σύζυγον πολύτι- 
μον.Είναι .νέα έτι,εύειδεστάτη καί χαριεστάτη,λογικωτάτη καί 
κριτικωτάτη εις· τάς συνάν«στροφάς καί πολύ άφδηωμένη είς 
τδν οΐκόν της. Ό δέ πατήρ τοΰ κ. Γκιών είναι πρωθιερεύς τής 
έκεΐσε κοινότητος/ άνήρ σεβάσμιος,· έγγράμματος καί σο· 
βαρώτατος.

Έχουσι δέ καί μικρόν υιόν,ναριέστατον,Άλκιβιάδην,όνομα, 
ως φαίνεται καί πράγμα, οστις εύχομαι μάλλον νά. τοΐς 
όμοιασγι ή ν’ άποκτήστ; χρήματα καί χάση τήν καλήν καρ
διάν τών γονέων του.

— Μά αύτή ή κόττα είναι περίφημα καί ώραΐα ψημένη, 
έλεγεν έν ταύτφ ό κ. Καρδοβίλης, λαμβάνων καί δευτέραν 
μερίδα φαγητού,, ένφ έγώ έξηκολούθουν νά ρητορεύω.

Και πραγματικός άφήσαντες' τάς ομιλίας, έπεδόθημεν εΐς 
τήν κατα^ρόχίθσιν τών ώραίων έκείνων παχυτάτων· καί νο- 
στίμωτάτων -ορνίθων, διότι ό κ. Κάρδοβίλής δέν ήνύει μέτάς 
ομιλίας νά χάν$ τδν καιρόν τής εύχαριστήσεως. τοΰ φαγητού. 
Έπραξα τότε καί έγώ το αυτό. Καί; .ήσαν έξαίσια τά .ουρανό
πεμπτα έκεΐνα πτηνά!

. —. Μά δέν πίνετε καί όλίγον κρασί, μάς έλεγε ό κ. Γκιών, 
έγείρων τήν φιάλην.

— Βεβαίως νά πίωμεν καί κρασί, τφ είπον.
— Έγώ, προ.τιμώ τήν όρνιθα, άπήντα ό κ. Καρδοβίλης. 

καί έξηκολούθει μετά βίας νά τρώγη.
Καί ένφ ή κυρία του τφ συνίστα δι’ έπιβλητικου βλέμμα

τος διάκρισιν τότε, διότι ή Κυρία Μαρίκα μάς παρειήρει γε- 
λώσα διά τήν πολυφαγίαν του :

— Δέν πταίομεν ημεΐς, τή λέγω, είναι όντως . ξαίσιαι αί 
όρνιθές σας.

— Είναι πεσκέσι, λέγει τότε καί πάλιν ό κ. Γκιών καί τις 
οίδε, πώς τάς έτρεφον, πριν μάς τάς στείλουν. Άλλά, δέν πί
νετε; έπιλέγει έν στενοχωρίφ.

— Μπά, νά πίωμεν, 'εΐς υγείαν τοΰ κυρίου καί τής κυρίας 
Γκιών, απαντώ καί κενόνομεν. πάντες τά ποτήριά ^.ας.

Έν βραχυλογίφ τέλος, μετ’ όλίγον αί όρνιθες ελαβο/ όλο- 
σχερως την εν τοΐς στομάχοις μας άγουσαν καί έκομίσθη
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ήμϊν τότε προβάτειον μ.τούτω*,  αρκετέ; μεγάλων διαστάσεων 
έψημένον εις τόν φούρνον και έκπέμπον Εξαισιωτάτην οσμήν.

— Είναι, ώ; φαίνεται, λαμπρόν καί’τοΰτο, λέγει τότε ό κ. 
Καρδοβίλης καί αμέσως τά περόνιά μας έπαναρχίζουν τό α- 
χαρι δι’ αυτά, εύχαρι δέ δι’ ήμας έργο*  των.

Καί ουτω τρώγομε*  καί πίνομεν, πίνομε*  καί τρώγομβν 
κατ’ Εξακολούθησιν, μέχρις δτου τά πινάκια Επιστρέφουν εις 
το μαγειρεΐον των κενά· κομίζονται ήμΐν είτα καρποί, τυρός 

■ καί γλύκισμά, μεθ' S παυομένης τής γαστρικής ταύτης κινή- 
σεως μετά τήν τυμπανιαίαν αυτής έξόγκωσιν, άνάπτομεν τά 
σιγάρα μας καί πίνοντες τδν καφέ μας, έκπέμπομεν μεθ’ ηδο
νής τδν άναπνεόμενον γλυκύτατον καί φαντασιόπληκτον κα
πνόν. Τότε Εκαστος έξ ήμών φλυαρεί 5,τι θέλει καί έν τή 
προσωρινή ταύτη ευτυχία του, νομίζει εαυτόν πάνσοφον καί 
οτι ίκφέρει τάς ώραιοτέράς καί εύφυεστέρας κρίσεις καί ομι
λίας.

Δέν παρετηρήσατε τούτο πολλάκις ;
Λέγεται, δτι αύτός είναι ό προορισμός τού ανθρώπου. Νά 

τρώγ$ καλά, νά π(νη καλά, νά κοιμάται πολύ καί νά γελά, 
άκαταπαύστως. Πλήν δι' αυτό κοπιάζομε*  δλοι ; άλλά διατί 
ούδεΐς δύναται νά τδ κατορθωτή ; καί αιωνίως είς τό μέσον 
παρεμβάλλονται ατυχήματα;

*Η ματαιότης t
Μετά τδ φαγητό*,  ό μένκ. Καρδοβίλης μετά τής συζύγου 

του άπήλθοννά έτοιμασοωσι διά τήνπαράστασιν τής εσπέρας, 
έγώ δέ μετά τού κ. Γκιών μετέβημεν εις μακρινόν περίπατον 
πρδς τδ βόρειον μέρος τής πόλεως καί άπιστεύτως τότε μόλις 
εΐδον, δτι ή πόλις Εκτείνεται πολύ άνωθι καί βαθύτερον άφ' 
δσον ένόμιζον. ΈξωΟι δέ τοΰ μέρους εκείνου κατασκευάζον
ται ώραΐαι έξοχικαί οδοί καί κτίρια, ύπάρχουσι δέ διάφοροι 
υδρόμυλοι καί άτμόμυλοι καί ωραίοι εκτεταμένοι στρατώνες 
τοϋ πεζικού καί ιππικού. Προχωρούντες ετι περαιτέρω, άφί- 
γθημεν πρδ παλαιοτάτων έγκατελειμένων νεκροταφείων,έν τή 
θέσει Άβρά-Τεπέ καλουμένη, δπου πλησιάσαντες άνέγνομεν 
έπιγραφάς έλληνικάς, γαλλικός, αγγλικός, γερμανικός καί 
ρωσσικάς. Οί πλεΐστοι τών τάφων ησαν έξωρυγμένοι, τά δέ 
οστά τών τεθνεώτων κατόκεινται έσπαρμένα τηδε κακεΐσε 

' καί φύρδην μίγδην. Εις τρεις τέσσαράς θέσεις οί τάφοι άπε- 
τέλου*  κεχωρισμένα νεκροταφεία καί ούδεις έκ τών «ρωτη- 
θέντων ήδυνήθη νά μάς δώση πληροφορίας.

— Περίεργον, ειπον, αί άρχαί δέν βλέπουν τήν κατάστασιν 
αυτήν; δέν λαμβάνουν πρόνοιαν νά καλύψου*  αύτήν τήν άγρίαν 
θέαν; Είναι πολιτισμός αύτός ; Καί ένφ ετι έπροχωρούμεν 
παρατηρούμεν ώραιον κιγκλιδωτδν καί μαρμάρινο*  τάφον, ού- 
τινος ή πλάξ είχε*  άφαιρεθή ; Έσωθι μετά φρίκης βλέπο- 
μεν νεάροκεφαλήν, ής οί χαίνοντες οφθαλμοί αγρίως προσ- 
έβλεπον πρδς τά άνω, ράκη δέ καί όσια άνω κάτω έσπαρμένα 
έπί τοΰ βορβορώδους εκείνου τάφου.

— Τί είναι αϊτό; ειπον μετ’ έκπλήξεώς, μετά τόσων ώ- 
ραΐα γεύματα, δπου κάμνετε, έρχεσθε διά τήν γώνευσιν καί 
περιπατεΐτε πρδς τά Εξοχικά ταΰτα μέρη, ή διά τήν ειρω
νείαν καί ματαιότητα τοΰ άνθρώπου;

Έπιστρεφομεν έκεΐθεν άμέσως καί τδ εσπέρας μετέβημεν 
δλοι είς τδ βέατρον.'Ο κύριος καί ή Κυρία Καρδοβίλη ησαν είς 
τδ στοιχεΐον των. Έξετέλεσαν τά μέρη των λαμπρότατα. 
Φαίνεται, είς τά δραματικά Επιτυγχάνουν εξαίρετα, ένφ εί; 
τάς ’Αθήνας τούς έθέωροΰμεν μοναδικούς διά τά κωμετδύλλια. 
Ή κυρία Καρδοβίλη δμως είναι έξαισία καλλιτέχνις, διότι 
καί ώς δραματική κάμνει τδ μέρος της λαμπρότατα. Ή τέ- 
γνή της έξετιμήθη πολύ Εν. Βουλγαρίφ καί Ρωμουνίφ, δπου οί 
ομογενείς τήν υποστήριξαν,παρά τάς λυπηράς στιγμάς,άς διερ 
χόμεθα, ώς εδει.

Τήν επαύριον μετέβην πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Σπ. Μακρή,
• σιτεμπόρου, ώτινι εΐχον καί επιστολήν συστατικήν έξ Όλτε- 

νίτσης. Είναι νέος εξαίρετος υφ’ δλας τάς επόψεις, εύγενέ 
στατος δέ καί προθυμώτατος εις πάσαν περίστασιν. ’Ενεγράφη 
προθύμως καί συνδρομητής είς τήν «Φύσιν» καί μέ περι- 
ποιήθη είς τδ γραφεΐόν του, δσον ήδυνήθη, διότι Ενεκα των 
κατά τήν εποχήν ταύτην πολλών εργασιών του, δέν ήδυνήθη 
περισσότερόν νά μ' ευχαρίστηση.

Εΐτα μετέβην παρά τφ κ. Δ. Λιβαθινοπούλφ, άξιολόγφ 
Επίσης άνδρί καί μεγαλεμπόρφ, δν μή ευρών είς τδ κατά
στημά του, συνήντησα αυτόν κατόπιν είς τδ μέγα καί κεντρι
κόν καφενείο*  τής πλατείας, ένθα συνέρχονται πάντες οί προε- 
ξέχοντες της ήμετέρας κοινότητος, έμποροι κτλ.

Είναι άνήρ μεσήλιξ, κάλλιστο'ς καί εύγενέστατος άνθρωπος, 
φιλόμουσος καί πρόθυμος είς πάσαν φιλικήν πρότασιν. Είχον 
συστατικήν Επιστολήν παρά τίνος φίλου του καί άμέσως μό
λις Εγνωρίσθημεν καί είδε τδ έργον μ.ου μετ’ εύχαριστήσέως 
Ενεγράφη καί αύτός συνδρομητής καί οσάκις εβλεπόμεθα,είτε 
έν τφ καφενείφ, είτε έν τφ θεότρφ καί καθ’ οδόν μ’Επλησίαζε 
πάντοτε και ελέγομεν κάτι. Όντως είναι εύγε*ής  καί φιλο
πρόοδος άνήρ.

, Έν Κωνστάντζφ, ώς είπον, παρέμεινα έπί εξ ήμέρας έξ α
νάγκης,άναμένων τήν διέλευσιν τοϋ ’Ιταλικού ή τοΰ Αύστρια- 
κοΰ ατμοπλοίου, δπως αναχωρήσω κατ’εύθεΐαν διά Πειραιά. 
Πλησιαζούσης δθεν τής ήμεοάς, συνεπλήρωσα πάσας τάς Επι
σκέψεις μου, γνωρισθείς καί μ#τά τών κυρίων Μιχ. καί Νικ. 
Βλασσοπούλου,πατρδς καί υίοΰ, καλλίστων όμογενών, έξ ών ό 
πατήρ είναι δημοτικώτατος, φιλελεύθερος, πολύ φιλοπρόοδος 
καί φιλόξενος,' προσενεχθείς ήμΐν μετά πολλής καί ίδιαζού- 
σης αγάπης καί μετά τριήμερον ετι διαμονήν έκεϊ έν μέσφ 
νέων καί καλών φίλων καί γνωρίμων, διασκεδάσεων καί πε
ριπάτων, ευχαριστηθείς πολύ έκ τής προσήνειας καί εύγενειας 
τών Εκεΐσε όμογενών μας, πρδς οΰς καί εντεύθεν απονέμω 
τάς . όφειλομένας εύχσριστίας μου, είσήλθον τή*  πρωίαν 
τής Κυριακής Εν τφ αύστριακφ άτμοπλοίφ της 'Εταιρείας 
Λόϋδ καί μετά λαμπρότατου, ωραιότατο*  και Εξαίσιο*  πλοΰν 
καί έν μέσφ συναναστροφής εξαιρέτου εν τφ πλοίφ,Εφθάσαμεν 
αισίως εις Πειραιά, τήν Πέμπτην της πρωίας.

ΤΕΛΟΣ

ΕΚΑΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΤΗ' 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1898

Κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις έν Ίνδίατς διαρ- 
κοΰσης τής τελευταίας έκλείψεως τη 22 ’Ιανουάριου 
παρελθόντος, έλήφθησαν Εξαίρετοι πληροφορίαι περί 
τού φαινομένου αύτοΰ. Ό ούρανός ήτο τοσοΰτον εΰδιος 
κ<ή διαυγής, δσον δέν ύπήρξε κατά τό παρελθόν έτος 
πλησίον τοΰ Βορείου Πόλου έν όμοια περιστάσει, ή δέ 
ήλτακή στεφάνη ύπήρξε θαυμασία, χάριτι δέ πολλών 
ληψθεισών στιγμιαίων φωτογραφιών, Λδυνήθησαν οί 
Επιτετραμμένοι τήν παρατήρησιν τής έκλείψεως νά βε- 
βαιώσωσιν, δτι Λ χρωμόσφοιρα είναι Α έδρα τών αδιά
λειπτων κινήσεων καί μεταβολών.

Έλήφθησαν 60 φωτογραφίαι στιγμιαίοι κατά τήν 
στιγμήν τής πρώτης Επαφής καί ΙΟ κατά τήν τής τε
λευταίας, παρά τοΰ κ. Lockyer- Φαίνεται δέ, δτι. Εν 
τη Εκλείψει ,ταύτη ή Εξαφόνισις τοΰ φωτός τοΰ Ήλιου 
ύπήρξε πολύ έλάσσων τοΰ συνήθους, συγκρίνουσι δέ 
πρός τήν λάμψιν τοΰ φωτός τής πανσέληνου, τό άπο- 
υ,εϊναν, πρός φωτισμόν τής δρώμενης χώρας καϊ τό 
βάθος τοΰ ούρανοΰ, φως. Οΰτω, πολύ όλίγοι άστέρες 
παρετηρήθησαν έπί τοΰ ούρανίου θόλου, διαρκούσης 
τής όλότητος τής Εκλείψεως-

ΤΟ ΔΑΧΤΥΑ'ΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑ Ι ΔΑΣ

Άπό 'πάνω σέ πηγάδι μιά Νεράιδα ’χτενιζόταν 
Έβλεπε τήν ώμορφιά της στό νερό που άντικρυζόταν 
Μδφυγε απ' τά δάχτυλά της κ’ έπεσε μέσ’ στό πηγάδι 
τό χρυσό της δαχτυλίδι, πούχ’άτίμητο πετράδι.

Τής πεντάμορφης τά μάτια ’χήναν δάκρυα σ&ν βρύσ<, 
κ ’ ένας νειός ποΰ τά λατρεύει γιά νά τήν παρηγόρηση. 
’Μπαίνει μέσα στό πηγάδι τό διαμάντι της νά βρή... 
Ή Νεράιδα λαχταρίζει, μά, τοΰ κάκου καρτερεί.

Χρήότος Βαρλέντης

Ο ΧΑΕ£2ΑΖΧ£ ΚΟΧΊΜΓΟΧ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ίνα εννοήσωμεν, «ώς ό Πλάτων άντελαμβάνετο τοΰ κό
σμου, Ανάγκη νά διακρίνωμεν παράστασιν Αντικειμένου τί
νος άπό έννοιας. Παράστασις είναι ή είκών τοΰ άντικειμένου, 
ήν Εχομε*  έν τφ νφ ήμών. Βλέπω μίαν μηλέαν, όταν κλείσω 
τούς οφθαλμούς μου Εξακολουθώ πάλιν νά βλέπω αύτήν έν 
τφ νφ μο’υ,νά έχω τήν εικόνα αύτής έ» τή ψυχή· αύτή ή έν 
τφ νφ μου είκών τής μηλέας είναι ή παράστασις τής μη
λιάς. Όταν δμως λέγων μηλέαν, δέν έννοώ μίαν ώρισμένην 
μηλέαν, άλλ’ δλας τάς μηλέας έν γίνει, τότε μηλιά μέ αύ
τήν την σημασίαν είναι ή έννοια τής μηλέας. Αί λέξεις τής 
γλώσσης μας σημαίνουσιν δχι παραστάσεις, άλλ’ έννοιας· ή 
λέξις’ πρόβατον δέν σημαίνει ώρισμένον τι πρόβατον, άλλά 
κάθε πρόβατον έν γένει. Έν τβ έννοίφ ύπάρχουν πολλαί πα- 
ρ»στάσεις· έν τή έννοίφ πρόβατον, ύπάρχουν δλαι αί παρα
στάσεις τω*  διαφόρων προβάτων έν τβ έννοίφ καθέκλα Εμ
περιέχονται δλαι αί καθέκλαι. Τήν έννοιαν ώς πρδς τάς πα
ραστάσεις δύναμαι νά θεωρήσω ώς ένα τύπον δστις είναι 
κοινδς είς ίλας τάς παραστάσεις, τάς Εμπεριεχομένας ΐν τή 
έννοίφ. Ή έννοια καθέκλα είνκι ό κοινός τύπος όλων τών 
καθέκλών. Αί παραστάσεις προέρχονται έκ τών αισθήσεων, 
αί παραστάσεις άναφέρονται είς άντικείμενα αισθητά· αί έν- 
votai είναι τι αυλόν, νοερόν μόνον έν τφ νφ ήμών ύπάρχον. 
Έπί τβ βάσει τούτων δυνάμεθα ήδη νά έννοήσωμεν, πώς ό 
Πλάτων άντελαμβάνετο τοΟ κόσμου. Ό κόσμος ουτος, έλε· 
γεν ό Πλάτων, ό αισθητός, οδτινος έχομεν τήν παράστασιν 
έν ήμΐν, έγένετο κατ’ άπομίμησιν ενός άλλου κόσμου ιδεα
τού. Ό κόσμος οδτος ό ιδεατός σύγκειται έξ ίλών τών Εν
νοιών ίλών τών Αντικειμένων, άτινα ύπάρχουσιν Εν τφ αί- 
σθητφ κόσμφ. Ό κόσμος οδτος τών εννοιών ή εί^ών (ώς έ· 
λεγεν ό έίιος) είναι καί δ πραγματικός κόσμος· αύτοΰ τοΰ 
κόσμου παράστασιν έχομεν, διά τών αισθήσεων δέν δυ- 
νάμεθα νά αΐσθανθώμεν αυτόν, μόνον διά τοΰ νοΰ ήμών δυ· 
νάμεθα νά άντιληφθώμεν αύτου. Αύτός ό κόσμος εχρησίμευ- 
σεν ώς τύπος, ίνα γείνγι ό αισθητός κόσμος· μόνον ό ιδεώδης 
κόσμος έχει ύπαρξιν ό αισθητός κόσμος έχει υπαρξιν, διότι 
μετέχει αύτοΰ τοΰ ιδεώδους. Κατά Πλάτωνα, ή δπάρχουσα 
δλη έμορφώθη κατ’ αύτδν τόν κόσμον· ό κόσμος ό Ιδεώδης 
έ^απετυπώθη έν τ$ ύλφ καί οδτως έγειίνεν ό αισθητός ούτος 
κόσμος.Όπως ό κατασκευάζω*  καθέκλας, κατασκευάζει αύ· 
τάς Αποβλέπω*  πρδς τδν τύπον τής καθέκλας, δν έχει, έ*  τφ 
νφ του, ουτω καί ό δημιουργός τοΰ κόσμου Αποβλέπων πρδς 
τόν ιδεατόν κόσμον, κατ’ αύτδν έδημιούργησε, έμόρφωσε τδ*  
κόσμον τοΰτον τδν αισθητόν ούτος είναι διά τοΰτο μία αι
σθητή φανέρωσις τοΰ ιδεώδους. 'Β επιστήμη μόνο*  πρδς τδν? 
Ιδεώδη κόσμον Αναφέρεται καί ό Ανθρωπος αύτδν πρέπει νά 
ζητβ έν τφ αίσθητφ κόομφ καί θεωρών αυτόν νά Αγάλλεται. 
Ή μάθησις δέν είναι άλλο τι ή ή γνώσις αύτοΰ τοΰ κόσμου 
τών Ιδεών. Πώς 8έ ό άνθρωπος δύναται εν τφ αίσθητφ κό
σμφ νά ευρη τδν Αόρατον; Ό άνθρωπος κατά Πλάτωνα εύ· 
ρίσκετο άλλοτε είς αύτδν τδν κόσμοι και έθεώρει αυτόν, ά- 
μαρτήσας δέ έξέπεσεν είς αύτδν τόν υλικόν καί αισθητόν 
κόσμον. Έν τούτφ εύρίσκεται ώς έν είρκτβ περιωρισμένος. 
Μόλις ίδγ τόν κόσμον τοΰτον διά τών αισθήσεων, Επειδή αύ
τός ό κόσμος είναι καθ’ όμοίωσιν εκείνου πεποιημένος, Αμέ
σως Ενθυμείται τόν Αόρτον Εκείνον κόσμον, βλέπω*  τά διά
φορα Αντικείμενα, Ενθυμείται τάς Εννοιας, τά είδη καθ’Α 
έγειναν ταΰτα, οδτως ώστε κατά Πλάτωνα ή γνώσις δέν 
είναι άλλο τι ή Ανάμνησις διά τόν άνθρωπον. ’Αλλ’ ό άν
θρωπος δέν ΘΑ μείνγ) Ενταΰθα, θά έλθφ στιγμή καθ’ ήν Απο- 
θανόντος τοΰ σώματος αύτοΰ, τοΰ περικαλύμματος αύτοΰ, ή 
ψυχή αύτοΰ έλευθέρα θά μεταββ είς τόν Αόρατον Εκείνον κό
σμο*  καί θά ζβ θεωρούσα αύτδν και άγαλλομίνη έπί τβ θεω· 
ρίφ ταύτγ.

Ταΰτα διδάσκει ό Πλάτων περί τού κόσμου καί διά τοΰτο

λίαν Επιτυχώς χαρακτηρίζει αύτδν ό ποιητής τή; Γερμανία? 
Goelhe, λέγων περί αύτοΰ, oTt «διάκειται πρός τδν κόσμον 
τούτον ώς έν μακάριον πνεΰμα, ίπερ ευαρεστείται νά φιλο
ξενηθώ όλίγον καιρόν Εν τούτφ· δέν ζητεί νά γνωρίσγ τό*  
κόσμον τοΰτον, διότι ήδη τδν προϋποθέτει, Αλλ’εύμενώς θέ
λει νά μεταδώσφ είς αύτδν ο,τι φέρει μεθ’ έαυτοΰ*  εισδύει είς 
τά βάθη TOO κόσμου μάλλον ίνα πληφώση αυτόν έκ τής ου
σίας του ή ίνα τδν ίρευνήσφ· κινείται πρός τό ύψος, ποθών 
τής Αρχής τού τής πηγής του μέτοχος νά γβίνφ». Τοιοΰτος 
ήτο ό Πλάτων καί πλήρης ένθουσιασμοΰ υπέρ τοΰ ίδιατοΰ 
τούτου κόσμου, ίδίδασκεν τήν περί αύτοΰ διδασκαλίαν του 
είς τήν Σχολήν αύτοΰ τήν Άκαδήμειαν. Έκεϊ έν μέσφ τών 
δένδρων, μακράν τής πόλεως τών ’Αθηνών, μακράν τοϋ κό
σμου ώς Εν μοναστηρίφ τινι Εζήτιι ό Πλάτων τους νέους τών 
’Αθηνών έκ τοΰ κόσμου τούτου. τοΟ αισθητού, νά μεταρσιώση 
είς τδν ιδεώδη. ΈκεΤ διά τής διδασκαλίας του ταύτης προσ- 
επάθει ό Πλάτων νά σώσφ τήν νεολαίαν έκ τής ηθικής δια
φθοράς, είς ήν ήγεν αύτήν ή όλεθρία διδασκαλία τών σοφι
στών*  εκέΓ διά τής διδασκαλίας του ταύτης Επολέμει ώς άλ
λος προφήτης τάς Αρχάς τών σοφιστών καί ένθους ύπέρ τοΰ 
ίεροΰ τούτου Αγώνος ένόμιζεν εαυτόν Απεσταλμένο*  Εκ θεοΰ 
ίνα εξακολούθηση τδ έργον τοΰ διδασκάλου του Σωκράτους, 
ίνα μή κάθεύδοντες διατελώσιν οί ’Αθηναίοι Δέν tivat ό άν
θρωπος φυσικόν 8*  δπερ Ανήκει είς τοΰτον τδ*  κόσμον, ό άν
θρωπος είναι ξένος ένταΰθα, είναι φυτδν ουράνιον, ου at ρίζαι 
είς τόν ουρανόν καί τά φύλλα είς τήν γήν. Δέν πρέπει διά 
τοΰτο ό άνθρωπος τήν ευδαιμονίαν του έν τούτφ τφ κόσμφ νά 
ζητή, δέν πρέπει νά νομίζφ σκοπόν του τήν Απόλαυσιν τών 
ήδονών τοΰ κόσμου τούτου, δέν πρέπει νά νομίζη ώς φυσικόν 
δίκαιον νά μή περιορίζγ τάς φυσικάς Επιθυμίας του,Αλλά νά 
Αφίνφ νά αύξάνωσι καί οσον τό δυνατόν νά προσπαθώ νά ίκα- 
νοποιβ αύτάς, ώς εδίδασκον οί σοφισταί· Αλλά τούναντίον 
πρέπει νά Αποθάνη Εκ τούτου τοΰ κόσμου, νά νέκρωση πάν 
δ,τι συνδέει αύτδν μετά τοΰ κόσμου, δχι νά προσκολληθή 
είς τόν κόσμον τοΰτον, άλλά νά Απαλλαγή αύτοΰ καί *ά  
«πιστρέψη όπίσω είς τόν ουρανόν, νά ύψωθή είς τήν αρχήν 
καί πηγήν του. . S. Σ.

ΓΝΩΜΑΙ

Ή τύχη είναι ό άριστος τών εν τφ κόσμφ μυθιστοριο- 
γράφων. Balzak·

Χ *·»
Ή γυνή είναι άνθος, δπερ μόνο*  ύπό τήν σκιάν άνάδίδει 

τό άρωμα αύτοΰ. LaCOrdere
see

Πάντες τώ*  Ανδρών οί συλλογισμοί δέν είναι αντάξιοι 
ενός αισθήματος τής γυναικός. Βο^.ταϊρος·

’Αστάθεια—νδ όνομά σου είναι γυνή.
Σαιξπηρ.

ΠΡΟΓΝΏΣΙΣ ΚΑΙΡΟΥ

Αί μέλισσας όταν δέ*  απομακρύνονται πολύ,ώς συνήθως, 
έκ τών κυψελών αύτών, πρόδηλοί βροχήν.

Αί μυϊαι,δταν κεντώσι ζωηρώς καί καθίστανται ένχλητι- 
καί, σημαίνει καταιγίδα.

Ό Αίγωλδς (νυκτερινόν πτηνδν) όσόταν φωνάζη Εν ώρφ 
κακοΰ καιροΰ, δηλοί ταχεϊαν Επάνοδον καλοΰ καιροΰ.

S
Ό κόραξ, όπόταν άνακράζη τή*  πρωίαν, πρόδηλοί κα

λοσύνην.
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208 Η ΦΥΣΙΪ

Έ νήσσα όπόταν βυθιζόμενη έν τφ ΰ&ατι, άνεγείρρ τάς 
πτέρυγάς της καί φωνάζη, σημαίνει βροχήν και κακοκαιρίαν- 

• ■ ’ '
£

Ή περιστερά όταν έπανέρχηται βραδέως εις τήν φωλεάν 
της, ίηλοϊ βροχήν ίιά τήν έπομένην ήμέραν.

Ή χελιδών, όταν πετδσα έγγίζη τήν γήν και τδ όδωρ, 
σημαίνει βροχήν.

&

Έ 5pvt<, ίταν προστρίβεται έν τφ κονιορτω, παρά τδ συ- 
νηθες, Χηλοϊ βροχήν.

Ό βάτραχος όπόταν χοάζν) πλέον τού συνήθους, σημαίνει 
βροχήν. ,

£
φρΟνοι καί οί σκώληκες έξερχωνται 

τής γής κατά’σμήνη, προίηλοΐ,βροχήν καί κακόν καιρόν.

2
Όπόταν & ή γαλή συμαζευεται πλησίον μας, παρά τδ 

συνηθες, ίηλο? έγγυτατον ψύχος και χιόνας.
Φνεϊις

"^ΙγγεΊοι τής άνοίζεως γοργά χεΊιδονάκ’α 
σεις όπου ταζειδεύετε *’ όΛόχαρα πετάτε 
σϊαθεϊτ’ εδω είς τής Γκιμίζ έ*  ) τά πράσινα χΊαδάκμκ 
γιατ' έχω μιά παραγγε-ίτά τσ' άχάπης μου νά πάτε.

(*) Δένδρον αειθαλές φυόμενον ,έν Α’γύπτιρ, κοινώς Συχή 
Φαραώ, καλούμενον.

Mi βΊίπετε πουΛάκια μου χΛωμύς καί μαραμένος 
μονάχος άΛομόναχος μi μάτια βουρκωμένα 
στοΰ ΝεΙΊου την κατάΊασπη τήν όχθη ζαπΛωμένος 
χΊαίω τή μαύρη τύχη μου ποΰ pi κρατεί στά ζένα.

Πάρετε χεΊιδόνια μου στά στίΊθοντα πτερά Σας 
' καί φέρετε στά ΠήΛιον πατρίδα τή γΊυχιά μου 

έχει δπου θά κτίσετε τήν τρυφερή φωΊιά Σας 
τάδάκρυ μου τά φΊογερο τά χαιρετίσματά μου

'βάρετ'άκόμη χαί αύτά τά μαρα^ί^δ^'πβΙνΜ^'"α' ’<γ,ν'· 
τοΰ στήθους μου τά στέναγμά τά πύρινα φαΛίά μου 
χαί δύσετέ τα στή χρυσή Ή Ί ι α κ, ή ακτίνα 
ήτις κρατεί αίχμάΛωτη τήν άμοιρη’ καρδρά μον.

div τήν γνωρίζετε πουΊιά καί θέΊετε σημάδι 
παρθένα τήν Ατίμητη τήν κόρη τοΰ ΠηΊΙου... 
είναι τοΰ κάΛΛους κορυφή σαν άστρο σέ σκοτάδι 

γι' αύτά καί τάν ,ωνόμασα 'Ακτίνα τοΰ Ή ΊI <

Φεύγετε χεΊιδόνια μου ; "Ωρα καΊή, πουίιά μου 
ποράς ζεύρει ποτ' ή τύχη μου έκεΐ κ' έμε θά φέρη 
μαζύ σας τείρα έρχεται ό νους καί ή καρδιά μου 
σ' έκείνά τά δροσόΊουστα χαριτωμένα μέρη·

Άπδ τής όχθης τού Νείλου

Μεί-τιάδηη· Κ. Κορμπέτης

0 υ·

τού

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

59. Αίνιγμα
ΤΙ θαύμα I τί περίεργον I 
Αί γλώσσαι δλ’ έμέ διαλαλοΰσι. 
Γνωρίζεις τ’ είμαι,’—Τίποτε. 
Δύο σύμφωνα μ*  άποτελοΰσι.

*60. Αίνιγμα
Είμαι μόνον ενα γράμμα
Όρθογραφημένον όμως 
Γίνομαι|μεγάλο δράμα 
Γίνομαι μεγάλος τρόμος*

61. Έρώτης,ις.
Ποϊον γράμμα τού ’Αλφαβήτου «χει τ’όνομα καί τδ σχήμα με

γάλου ποταμού τής ’Ανατολής;

ί

Avdei? πών έν τφ twt’ άρεθ. 28 φνλλω 
Αινιγμάτων.

S3. Αίνιγμα

Ό εργάτης τού αινίγματος τούτου χ. Βλάσιος Πατρίκιος έκ Στε- 
νημάχου, άποθανών άκριβώς τήν έπιοδσαν τής αποστολής του ήμϊν, 
δέν ηύκαίρησε νά μας άποστείλη χαί τήν λύσιν, επομένως συγχω- 
ρήσωμεν αΰτώ 8ιά τήν μικράν του ταύτην έλλειψιν χαί εύχηθώ- 
μεν, όπως ολα τά ανομήματα του ωσιν ώ; τδ προχείμενον.

54. Χρονικόν «ρόθλημα

Διότι δ άποθανών εΰρίσχετο είς Νέαν Ύόρχην, ένφ δ κληρονό
μος του είς τδ Saigon, ήτοι 12 ώρας χρονικήν διαφοράν τής μιας 
πόλεως άπδ τής άλλης.

"Ελυσαν αΰτδ οί κ. κ. Π. Νικολάου έκ Σύρου κα’ι Διον. Μελα- 
νόπουλος έξ 'Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΖΕΟΣ,,

Ν. Π. Ζάκυνθον. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν.—Σ. Κ. 
Κάΐρον. Χρυσόδετοι τόμοι υμών χαι « X. άπεστάλησαν ταχυδρο
μικές.—Λ Σ. ΣονΑινα. Επιστολή μετ’ αποδείξεων έλήφθη. Τα- 
χυδρομικώς έγράψαμεν.— Α. Π. Ζαγαζίκιον. ’Επιστολή έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν. Άναμένομέν νεωτέραν σας.—Σ. Κ. Tartar.Είμεθα 
σύμφωνοι, αλλά συμμορφωθείτε παρακαλούμεν ώς πρός τήν ύπόσχε- 
σίν σας—ϊ. A. Terra*.  "Εχετε δίκαιον, άλλά εχομεν δίκαιον.κα’ι 
ήμέίς, καθ’ίσον περιβαλλόμέθα άπδ τόσος κάΐ τόσος ασχολίας. Γρά- 
φρμεν^—-ά.:Σ· έ^άτρ^ί. Σύΐ^ογος έν^ράφή. Άπηντήσαμεν ταχυδρο- 
'μικώς. — Α -ϊ. Σύμ>* ;. /5υνδρΐμή σάς 'έληφθη. Ευχαριστούμεν.— 
Γ. Β Σύρον. Συνεστημένη έλήφθη. .'Ευχαριστοΰμεν, γράφομεν.— 
Μ.Β. Πειραια. Έλάβομεν έπιστολήν, λύσεις, χρήματα, τέΐον. 
πρόσκλησιν, χαιρετισμούς κτλ. καί ευχαριστούμεν,' ευχαριστούμεν, 
πολύ καλά καί θά Ιλθωμεν, άλλά πότε, Θεδς είξεύρει."Ισως έξαφνα. 
'Αντιγόνη άντασπάζεται ’Αντιγόνην*  εύχόμεθα νά έγεινε καλά.— 
Σ. Κ. Κέρκυραν. Άπόδειξιν σάς απεστείλ'αμεν. Άναμένομέν νεω
τέραν σας.—Γ. ά. 17. Σύρο*  ’Επιστολή έλήφθη. Θά γείνουν μετά 
τήν έκκενωσιν. Ήσύχει.—Π. X. ΆΑεζάνόρειαν. Δελτάριον έλήφθη. 
Έχει καλώς. Φυλάξετε όμβρέλλαν μέχρις έπανόδου μας. — Α. Π. 
Πειραία. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. Ευχαριστούμεν διά 
τά έν αυτή. — β: Φ. 'frraStta. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλα- 
μεν.—7. ί. Πύργον. Δελτάριον έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα σάς ά- 
πεστείλαμεν.—Α. Γ. Μ. Σύρον. ’Επιστολήν μετά συνδρομής χ. 
I. Μ. έλάβομεν. Ευχαριστοΰμεν. Άναμένομέν καί λοιπών.—Μ. Γ. 
Κωνηάντζαν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστάλησαν, Έγράψαμεν.— 
I. Β. Beni-Suef. Επιστολή χαί σύνδρομα! έλήφθησαν. Γράφομεν. 
Ευχαριστούμεν πολύ.—Η. A. Λευκάδα. Επιστολή έλήφθη. Άπην- 
τήσάμεν.—Μ. Κ· Achmonn Έπιστολήμετά περιεχομένου έλήφθη. 
"Εχει καλώς.— Γ. J. Κ. Ismailia. Ζητβυμενα φύλλα σάς άπεστεί- 
λαμεν. Έγράψαμεν.—Α. Μ. ErzeFoum. Επιστολή έλήφθη. Ά- 
πεστείλαμεν σειράς μετά πληροφοριών και έπιστολής μας. Ευχαρι- 
στοΰμεν πολύ.

Έν Άθήναις έχ τού τυπογραφείου Παραβκεγα Λεονη


