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Η tennhsis τογ ypisToy
Ο ΰψιστον των γεγο
νότων έν τή Ιστορία τον 
ήμετέρου πλανήτου. Ό 
Κύριος ήμών ’Ιησούς, 
μονογενής νιος τον θε
όν, θεός άληθινός, έκ 
θεόν άληθινοΰ, δι' ή- 
μάς τονς άνθρώπους 
καί δια τήν ήμετέραν 
σωτηρίαν κατέρχεται έξ 
ούρανών, σαρκοϋται έκ 
πνεύματος άγιον καί διά 
Μαρίας τής Παρθένου

γίνεται άνθρωπος.
’Έχει νά δείξη μειζον γεγονός δ κόσμος! Τις 

δέ ό παΐς αύτός, ’Ιησούς ;
"Ιδού τό ζήτημα, δπερ εύθύς άπο*τής γεν- 

νήσεως αύτοΰ είς δύρ Αντιθέτους δλως μοίρας 
διχάζει τήν άνθρωπότηία, διότι οι μέν δέχονται 
αύτόν φως έκ Φωτός θεόν άληθινόν έκ θεοΰ 
άληθινοΰ, οί δέ άπλοΰν άνθρωπον, υίόν τον 
’Ιωσήφ και τής Μαρίας.

* * 
*

Καί οί μέν πιστεύοντες τό πρώτον ειοίν έκα- 
τομμύρια λαών γονυπετονντων και λατρευόντων 
τό όνομα αύτοΰ, έξ ον άρρητον παραμυθίαν έν 
ταΐς εύτυχίαις καί δυστυχίαις αυτών άρύονται, 
εϊνε οί οϊκοιτών τίμιων καί χρηστών άνθρώπων, 
εις ών τας καρδίας βασιλεύει αιώνιος γαλήνη 
καί ευτυχία, οί δέ τουναντίον φρονοΰντες εϊνε 
μικρά τις τάξις, εύγενών συνήθως καλούμε
νων, τών διαιτωμένων έν μεγάροις ιδιωτικούς 
ώς επί τό πολύ, συντηρούμενων ύπό τοΰ φόρου 
καί τοΰ ίδρώτος τοϋ λαοΰ, τρεμόντων εΐς τήν 
Ιδέαν τοΰ θανάτου και οίτινες μόνον δταν έπι 
τής έπιθανατίου κλίνης εύρεθώσι μόνοι, πόσης 
άνθρωπίνης βοήθειας έστερημένοι, τότε μόνον 

τοοΰσι τό άνωφελές τοϋ πλούτου και τών τέως 
έργων αύτών τό μάταιον καί ώς σύγχρονοι πα- 
ραβάται άναφωνοΰντες τό «Νενίκηκας Ναζω
ραίε !» ζητοΰσι περί τήν τελικήν δύσιν τοΰ βίου 
αύτών τά μυστήρια καί τήν βοήθειαν "Εκείνον, 
δν δι' δλον αύτών τοΰ βίου διά λόγων ή έργων 
έσκωψαν καί έπολέμηοαν. Εϊνε ένι λόγφ οί οί
κοι τών άνθρώπων έκείνων, ών τά στήθη μό
νον γηίνας και ύλικάς φροντίδας καταβιβρώσ- 
κουσι καί είς ών τήν καρδίαν εϊνε άγνωστος ή 
γαλήνη και ή εύτυχία.

♦ *
•

Άλλά διατί έκπληττόμεθα! μήπως δ γέρων 
Συμεών δνομάσας τόν Ίησοΰν «Φως είς &ηο- 
κ&λυψιν δθν&ν» δέν άπεκάλεοεν ώσαύτως 
αύτόν καί «σημεΐον άντιλεγόμενον» κείμενον 
είς πτώσιν καί άνάστασιν πολλών ;

Άν τό σήμερον γεννώμενον βρέφος εϊνε θεός 
ή άνθρωπος, περί τούτου δύνανται ν’ άπαντή- 
σωσιν έκκατομμύρια λαών 20 δλοκλήρων αιώ
νων, μετά λατρείας πρό τοΰ Σταύρον αντοΰ 
γόνυ κλινόντων καί έν τφ Σταυρφ μόνον τάς 
ύψίστας νικάς έν τφ βίφ αύτών αίρόντων.

Άν δέ δ ’Ιησούς χωρίς νά εϊνε θεός έσφε- 
τερίσθη τό όνομα τοΰ θεοΰ, στηριχθείς έπι τής 
είδεχθεστάτης άπάτης, τότε βεβαίως δ ’Ιησούς 
παν άλλο εινε ή θεός άληθινός, έπί τοΰ ψεύ
δους τήν ίαυτοΰ τιμήν καί λατρείαν στηρίξας.

■ * *
*

Άλλ’ έκ τής Ιστορίας, γνωρίζετε υμείς, 
άναγνώσται, άν έπί τοιούτους άγώνας δύναται 
νά στηριχθή τό ψεύδος ; '

Περί τοΰ Ίησοΰ δν μόνον οί άγώνές έπανα- 
λαμβάνουοι πρός άλλήλους ; ζητήσατε τήν 
εύτυχίαν σας έν μόνφ τφ Ίησοΰ καϊ έσώ- 
θ-ητε, καί δπως δσφ προβαίνουοιν οι αΙώνες, 
τοσοΰτον μάλλον στηριζομένην καί έπί μάλλον
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Ίλριαμβεύουσαν βλέπομεν την διδασκαλίαν κα! 
την δόξαν τοΰ Ιησού ! Τα ήθη ήμερώτερα,ή

• λατρεία θερμοτέρα, οί Wool πληρέστεροι, τά
■ έργα -τής φιλανθρωπίας έξόχεύς θαυμάσια, δ 

πρ^Λίσμόςχριότιάνικώτερος και ή έν γένει άτ-
, μάσφαίρα πνέει' τήν γλνκεΐαν αύραν τής τών 

πάντμ^ν-,ένώσε.ώς κα! άδελφοποιήσεως.
^Ιόραδικά ΑτοπήματαΑντίξοα πρδς τήν Λρβ- 

- τήν' δέν πάρακωλύουοι τδ έργον τον Εύαγγε-
• λίου, ώς δέν π&ράκώλύαι τήν πρρείαν τοΰ
■ πλοίου δ άντιθέτως τοΰ πλού έπ! τον σκάφους 

βαδίζων.
Ό έπίνίκιος ύμνος ψάλλεται καθ’ έκάστην

■ έν τοϊς Ναοϊς, διότι καθ’ έκάστην δ Ιησούς 
Απελεύθεροι ψυχάς άπδ τής δονλείας τον σκό-

i .τους.

Γνωρίζετε λοιπδν υμείς,άναγνώσται, αν δόνα· 
ται ποτέ έπ! τοσοντονς αιώνας νά στηριχθή τδ 
ψεύδος, άφοΰ μάλιστα ώς ψευδής θρησκεία δ 
Χριστιανισμός έπ! δλοκλήρονς αίώνας κατεδι- 
ώχθη, ούρανομήκεις δε πυρά! ήνάφθησαν πρδ 
τον Σταυρόν, δν οί μέν άπιστοι θεωροΰσιν ώς 
μωρίαν, οί δέ πιστοί ώς Δύναμιν θεοϋ κα! 
Θεοΰ Σοφίαν !

Και είδε ποτέ ή άνθρωπότης λαμπρότερον 
θρίαμβον τής νίκης τον χριστιανισμού, τής 
άληθείας κατά τον ψεύδους, τον φωτός κατά 
τον σκότους και τοΰ πνεύματος κατά τής ύλης, 
νίκης, ήν περιφανώς δια πάντων νών αΙώνων 
δ Χριστιανισμός αίρει ;

* *4r
"Ενδοξοι τής γής Βασιλείς κα! σοφοί πα- 

ρήλθον και ούδεΐς μνημονεύει αύτών, ένφ όπισ
θεν τον δνόματος τον Ίησοΰ εκατομμύρια λα
ών τρέχονσι και προθύμως έν τφ δνόματι αύ
τοΰ πίπτονοι μάρτυρες, έτοιμοι είς πάσαν πε- 
ρίστασιν κα! γυναίκα κα! τέκνα κα! πλούτον 
κα! δόξαν, τιμάς καί χλιδήν, τά πάντα νάθυ- 
σίάσωσιν υπέρ τής δόξης κα! τής διδασκαλίας 
τού γλνκντάτου Διδασκάλου τής άνθρωπότητος 
τον Κυρίου ήμών. « *

*
' Άλλ' δτι δ 'Ιησούς ήν δ μόνος κα! μέγας 

Αναμενόμενος λυτρωτής τοΰ Κόσμου δέν άπο- 
δείκννιαι μόνον έκ τών υστέρων μεγάλων γε
γονότων τής 'Ιστορίας, κυρίως άποδείκνυται έκ 
τών καταπληκτικών προρρήσεων τών δύο με
γάλων ’Εθνών, τοΰ ενός έχοντος τήν Π· Δ· έξ 
Άποκαλύψεως, τών ‘Εβραίων, τών δέ έχόν- 
των πεφωτισμένην τήν διάνοιαν διά μόνου τοΰ 
σπαρματικοΰ λόγου, τών 'Ελλήνων, οϊτινες δια 
τής ’Ελληνικής φιλοσοφίας έξήρθησαν είς δυσ
θεώρητα ύψη τής ήθικής τελειότητος.

' ,υ> 01 Εβραίοι
.· Ό Νόμος κα! οί τύποι, αί θυσίαι κα! τδ 

αίμα τφν τράγων κα! μόσχων, δέν ήτο δυνα

τόν να καταλλάξωσι τδν άνθρωπον μετά τοΰ 
Θεού.

Ταΰτα πάντα ήσαν εξωτερικό! τύποι", άπη- 
τεϊτο δ μέλλων νά ποιήση τδν έσωτερικήν 
καταλλαγήν, τήν κυρίως κα! ουσιώδη μεταβο
λήν τής σχέσεως τοΰ άνθρώπου πρδς τδν Θεόν.

ΟΙ προφήται, οί σοφοί τοΰ 'Εβραϊκού έθ
νους, ύπδ τοΰ πνεύματος τοΰ άγιου φερόμενοι 
προκατήγγειλαν τδν μέλλοντα έσεαθαι λυτρω
τήν τοΰ κόσμου, άλλά έν τοϊς βιβλίοις αυτών 
τοσοΰτον σαφώς κα! λεπτομερώς κα! περί τοΰ 
Ίησοΰ προλέγουσιν, ώστε νομίζει τις άτι ήσαν 
σύγχρονοι κα! Ακόλουθοι τοΰ Ίησοΰ.

-' · *
★

Ούτως δ Ιακώβ πρδ 1700 προλέγει δτι ού- 
δέποτε θέλει έκλείψει "Αρχών έκ μιάς τών 12 
φυλών τοΰ Ισραήλ, και δνομάζει ρητώς, δτι ή 
φυλή αΰτη έσται τοΰ Ιούδα.

Ό Μωΰσής πρδ 1600 έτών προλέγει, δτι 
έλεύσεται μέγας προφήτης έν μέσω τοΰ Ισραήλ, 
δστις θέλει διδάξει τήν δικαιοσύνην και τήν 
άλήθειαν «αυτού άκούσεσθε», άν δέ μή άκού- 
σωσι τούτον.

α) Θέλουσιν ύποδουλωθή ύπδ "Εθνους δπερ 
θέλει έλθει μακρόθεν έπ’ αύτούς ώς δρμημα 
άετοΰ (Ρωμαίοι).

β) θέλει πατάζει αύτούς δ Κύριος έν έλκει 
πανηρφ.

γ) θέλουσι διασκορπιοθή άπάτριδες καΐαΐχ- 
μάλωτοι άπδ παν τδ πρόσωπον τής γής.

Ό Ήσάίας πρδ 752 έτών προλέγει, δτι ή 
γέννηοις τοΰ μέλλοντος νά έλθη προφήτου θέ
λει εϊσθαι υπερφυσική, διότι θέλει γεννηθή έκ 
Παρθένου κα! τδ σύμβολον τής πίστεως άπδ 2 
χιλ. έτών έπαναλαμβάνει ύπδ τούς θόλους τών 
‘Εκκλησιών «κα! Μαρίας τής Παρθένον κα! 
ένανθρωπήσαντα.»

Ό αύτδς προλέγει δτι πρδ τής έλεύσεως τοΰ 
μέλλοντος νά έλθη προφήτου θά έλθη έτερος 
διδάσκαλος, δ πρόδρομος, δστις θέλει διδάσκει 
είς τήν έρημον «φωνή βοώντος έν τή έρήμφ" 
έτοιμάσατε τήν δδδν Κυρίου' εύθέως ποιείτε 
τάς τρίβους τού θεοΰ ήμών.»

Ό αύτδς περιγράφει λεπτομερώς τδν βίον, 
τήν διδασκαλίαν κα! τά πάθη τοϋ μέλλοντος 
λυτρωτοΰ.

Ό Μιχαήλ έως τέλους πρδ 700 έτών προ
λέγει κα! τδν τόπον τής Γεννήσεώς τού μέλλον
τος λυτρωτοΰ,δτι αΰτη έσται ή Βηθλεέμ τής Ι
ουδαίος, δ δέ Δαβίδ προλέγει οτι βασιλείς Θαρ- 
σεις και βασιλείς ’Αράβων κα! Σαβά δώρα τφ 
μέλλοντι λυτρωτή προσάξουσι·

Ό Άββακούμ πρδ 600 έτών προλέγει, δτι 
τδ Βρέφος τοΰτο θέλει γεννηθή έν φάτνη τών 
άλογων. «Έν μέσφ δύο ζώων γνωσθήσει», δ 
δέ Ήσαίας ονομάζει και τά εϊδη τών ζώων : 
«"Εγνω βοΰς τδν κτησάμενον κατ’ δναρ τήν 
φάτνην τοΰ Κυρίου αυτού» ·.

Μ Α· Μ. Μ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
έπισκ,επΐομένη τά έν QsucaXovin^ Νοσοκομεία

Κα! έως τέλους δ Δανήλ διά τών πολυθρυ- 
λήτων αύτοΰ έβδομάδων δρίζει έπαρκριβώς κα! 
τδν χρόνον τής έλεύσεως τοΰ μέλλοντας λυτρω
τοΰ.

Προσοχής ώσαύτως άξιον, δτι δ Ήσαιας 
περί τής καταγωγής και τής διδασκαλίας τού 
μέλλοντος λυτρωτοΰ λέγει, διά μέν τήν κατα
γωγήν «δτι παιδίον έγεννήθη ήμϊν, υιός κα! 
έδόθη ήμΐν, ού ή άρχή έγεννήθη έπι τοΰ ώμου 
αύτού» (τούτέστι δτι τήν άρχήν έχει έν έαυτφ) 
κα! καλείται τδ δνομα μεγάλης βουλής άγγελος, 
θαυμαστός Σύμβουλος, Ισχυρός έξουσιαστής, 
άρχων εΙρήνης, πατήρ τού μέλλοντος αίώνος : 
περί δέ τής διδασκαλίας αύτοΰ, δτι άποστέλλε- 
ται, δπως εύαγγελίσηται τούς πτωχούς, δπως 
Ιάσηται τούς συντετριμμένους τή καρδία, δπως 
κηρύξη αίχμαλώτοις άφεσιν κα! τυφλοίς άνά- 
βλεψιν κα! δπως παρηγορήση πάντα τεθλιμ- 
μένον και δυστυχή.

Προχωρών δ μεγαλοφωνότατος ούτος Προ
φήτης, λέγει προσέτι κα! ποΰ γεωγραφικώς θέ
λει άναλάμψη τό νέον φώς τοΰτο : α’Εν γή 
Ζαβουλών κα! Νεφθαλείμ, δδδν θαλάσσης πέ
ραν τοΰ Ίορδάνου είς τδν τέως έν σκότει κα- 
θήμενον λαόν».

Προλέγων δέ τήν μέλλουσαν δόξαν τής ’Ιε
ρουσαλήμ έμπλεως θείας ποιήσεως άναφωνεϊ 
Φωτίζου, φωτιζου Ιερουσαλήμ' ήκει γάρ σοΰ 
τδ φώς κα! ή δόξα Κυρίου έπ! σέ άνατέταλται» 

δτι θέλουσι μεταβαίνει είς αύτήν οί βασιλείς κά! 
πάντα τά έθνη τής Γής·

■ ★
Κα! δντως δέν ύπάρχει έθνος κα! λαός τής 

γής, οΰς δ ίερδς προσκυνητής δέν άπαντφ κυ
ρίως κατά τάς έορτάς εις τάς δδούς κα! τάς 
άγοράς τής ’Ιερουσαλήμ. Μένει δέ έκθαμβος 
πρδ τής διπλής προρρήσεως τής είς Ιερουσα
λήμ συσσωρεύσεως πάντων τώνέθνών τής γής, 
και έκ τής προρρήσεως τών Προφητών κα! 
έκ προρρήσεως τού Ίησοΰ.

Κλείομεν έκ τής προρρήσεως ταύτης τών 
Προφητών άναφέροντες τήν τοΰ Άββακούμ 
δτι «δ έρχόμενος ήξει κα! ού χρονιεϊς, πρόρ- 
ρησις Ισοδύναμός πρδς τήν πρόρρησιν τού «άλ
λ ο υ» τού Σωκράτους έν τή άπολογία αύτοΰ·

♦ ♦
*

Είνε άρά γε πάντα ταΰτα τυχαϊα κα! άνάξια 
προσοχής γεγονότα ', Βεβαίως δχι, διότι &ν τά 
διάφορα βιβλία τής Π. Δ. έγράφησαν ύπδ δι
αφόρων συγγραφέων, οϊτινες αιώνας δλοκλή- 
ρους άπ' άλλήλων έζησαν, ούχ ήττον βλέπομεν 
ένότητα πνεύματος και δτι πάντες ώς είς κοι
νήν έστίαν καταλήγούσιν είς τδ πρόσωπον τοΰ 
μέλλοντος λυτρωτοΰ. '

Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ5
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ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΝΥΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΑΣ

['Ο άλλοτε έταϊρος της ίν Άθήναις γαλλικής 
σχολής κ. Γόνστανός Φονζέρ, ννν δί καθηγη
τής 8κτακτοςτής φιλολογίας ίν Σορβώνη, Ιδη-, 
μοσίευσε βιβλίον περί των ■ Αθηνών άληθ&ς 
χαριέστατον. Mb στοργήν άληθή πρδς τήν άρ- 
χαίαν ‘Ελλάδα παραβάλλει αύτήν μί τδν σύγ
χρονον Ελληνικόν κόσμον των Αθηνών και 
θδ ήτο ίλλειψις ή μή Ανάγνωσις ολίγων σελί
δων τον βιβλίου τούτον, δναφερομένον εις τήν 
ζωήν τών σνγχρόνων ’Αθηνών.Παρατίθεμεν τδ 
μάλλον ίνδιάφέρον μέρος τοΰ βιβλίον τούτον].

«Τδ θαυμάσιου έν .τή δλως νέ$ καί δλως έξ- 
ευρωπαϊσμένγ ταύτή πόλει είναι ότι-παρέμει- 
νεν αύτη και όσημέραι άποκαθίσταται έτι 
μάλλον βαθέως έλληνική τό τε ήθος καί τδ 
πνεΰμα. Ή άντοχή τοΰ ελληνισμού διά μέσου 
πασών αύτοΰ τών δοκιμασιών, η έπίζησις μιδίς 
εθνικότητας, μιάς γλώσσης, μιάς διανοητι
κότητας υφισταμένων άπό δισχιλίων και πεν- 
τακοσίων έτών, ούχί έν κάταστάσει ιστορικής 
άνάμνήσεως, άλλ’ ώς στοιχειού"ζωτικού’ και' 
δρώντος, είναι φαινόμενον μοναδικόν έν τή 

,ίστορίι»:. Αί Άθήναι είναι ή έστία τοδ νεοελ- 
ληνισμοΰ τούτου, οστις αυτόθι άνάκτ^ την 
συνείδησιν τής ένότητός του, επανορθώνει τάς 
βλάβας τής προαιώνιου διασποράς και καθαί- 
ρεται διά τοΰ αισθήματος τής αλληλεγγύης 
αύτοδ μετά τοδ αρχαίου ελληνισμού.

»Αί Άθήναι είναι ή μ.όνη εις τόν κόσμον 
πόλις, ένθα μερικαί είκασίαι όμοιάζουσαι μέ 
φαντασιοκοπήματα 
βάνουν χροιάν παρα 
στοφάνχς άνέζη σήμερον, πάλιν είς τάς Α
θήνας, την γενέθλιον αύτοδ πόλιν, θά εΰοισκεν 
όλιγωτέρας ώφορμάς νά ξενίζεται διά τά όρώ- 
μ.ενα. ’Ολίγων ωρών άσκησις θά ήρκει εΐς αύ
τόν, όπως εξοικειωθώ μέ τούς σολοικισμούς τής 
λαλουμένης γλώσσης καί τινας ιδιωτισμούς 
τής σημερινής προφοράς. Εύθύς όμως και ά- 
προπαρασκεύως θά ήδύνατο ν ’ άναγνώσγ τάς 
έπιγραφάς τών εμπορικών καταστημάτων, νά 
εΐσελθη εΐς τό έργαστήριον τοΰ «κρεοπώλου, 
τοΰ άλλαντοπωλου, τοδ άρτοπώλου» καί νά 
έπανείπη έΐς τούς ‘Ιππείς του «1ος πώλης, 
2ός πώλης, 3ος πώλης!» θά -ήδύνατο ν’ αρί
θμηση κατά πηχεις ί κατά δραχμάς, νά πα- 
ραγγείλη τδ γεΰμά του έπι τγί βάσει τοδ έδε- 
σματολογίου τών εστιατορίων, νά προσανατο- 
λι#θο!·εΐς τάς οδούς, εΐς τάς οποίας θ’ άνεγί- 
νωσκε καί τό ίδικόν τού-όνομα καί τά των 
ίυγ^ρόνων του, καθώς καί τά τών φυλών καί

τών μνημείων τών ’Αθηνών τής έποχής του. 
Θά ήδύνατο μέ τδ-{δικόν του .λεξικόν καί μέ 
τδ ίδικόν του άλφάβητον νά πέμψη εΐς ολας 
τάς πόλεις τής Ελλάδος τηλεγράφημα, τό 
όποιον θά ήτο ευληπτον εΐς όλους τούς τηλε- 
γραφητάς τοδ βασιλείου. ’Από τοδ βήματος 
τής Βουλής θά ήκόυεν άνακινούμενα τά αιώνια 
ζητήματα τοδ παλαιοδ καίροΰ, τδν μηδικόν 
κίνδυνον, τήν άπελευθέρωσιν τών έν ‘Ασία, 
έν Θράκη, έν Μακεδονία αδελφών, τάς έριδας 
τών Πελοποννησίων πρδς τούς "Έλληνας της 
κεντρικής Ελλάδος, θά ήκουέ τήν ταχεΐαν 
έκφοράν τών φωνηέντων νά κροταλίζη είς τόν 
ξηρόν άέρα ώς κρότος ροκάνης.Θ’ άνεύρισκε καί 
τούς γνωστούς του.τύπους είς τδν αυτόν κα- 
τεργάρήν, σκώπτην και λάλον λαόν τής ’Α
γοράς. Θά ήκουέ τάς ίδικάς Του ευφυολογίας, 
τάς ίδικάς τού άποστροφάς, τδ λαϊκόν του 
<ι"Ώ μωρέ !» έκ στόματος τών λούστρων καί 
άλλων «Κερκωπών», ζωηρών τδ βλέμμα καί 
έτοιμολόγων. Θ’ άνεύρισκεν άμα Την αύτήν πρδς 
τούς άρχοντας άσέβειαν, τά αύτά σοφίσματα, 
τήν αύτήν έύθυμον. άναίδειαν-, τήν έξ ούδενος 
πτοουμένην, εϊς τούς "Κάϊρόπίδεας τοΰ 20οϋ 
αΐώνος. Έπίσης όμόίαν τήν άτμόσφαιραν τής 
πόλεώς του, τό άριστοφάνειον περιβάλλον τής 
παλαιάς συνοικίας, τδ άτήμέλητον τής όδοΰ, 
.τήν-δρ.ιμεϊχν...οσμήν_.τοθ εΐς τό ύπαιθρον τνιγα- 
νίσματος. τάς άναθυμιάσεις τοΰ βυρσοδεψείου 
τοΰ Κλέωνος είς τά δερματοπωλεΐα τής όδοΰ 
Πανδρόσου, τάς άποπνοίας τής άλμης, τόσον 
προσφιλούς εΐς τόν λαόν τοΰ Έρεχθέως, πάν
τοτε όρεγόμενον σαρδελλών και έλαιών, τήν 
ταγγίασιν τοΟ Διονύσου, έκφεύγουσαν έκ τών 
οινοπωλείων, τών κεκορεσμένων έκ γλεύκους 
καί ρητίνης. Θά έπανέβλεπε τά αηδή έντόσθια 
πλέοντα εΐς τδ ρ'είθρον, τά άναιδώς αίμοστά- 
ζοντα σφάγια τών έσπαραγμένων προβάτων, 
τά συμπλέγμ.ατα τών άπεξηραμένων όκταπο- 
δίων, κοσμοΰντα τά έργαστήρια τών «μπακά
ληδων» κτλ. Άλλά θά ήκουεν ώσαύτως και τόν 
ψίθυρον τών τεττίγων τοΰ καφενείου, συζη- 
τούντων μετά περιτέχνων περιόδων περί τής 
άξίας τοΰ εύνοουμένου δημαγωγού. «“Ετι νΰν 
τδν όφθαλμδν παραβαλόντες ές Καρίαν, τόν δ’ 
έτερον ές... Βυζάντιον», οί εύγλωττοι όμιλη- 
ταί εξακολουθούν ν’ άνακυκοΰν καί τδν αιώνιον 
πλακούντα τοΰ πολιτικομανοΰς έντεροπώλου 
Άγοοακρίτου.

*
* *

»Το άπ’ αίωνων άναλλοίωτον κλίμα κανο
νίζει, δπως άλλοτε, τδν ρυθμόν τοΰ ’Αθηναϊ
κού βίου. Ή πόλις έγείρεται ένωρίταταμέ τδ 
δροσερόν μειδίαμα τής αυγής,ή δέ έκκωφαντική 
συναυλία αποτελεί τδ προανάκρουσμα τής κα
θημερινής εργασίας· άκούονται κραυγαί πλα
νοδίων πωλητών καί ογκηθμοί όνων έξαπτο- 
μενων έκ τής θωπείας τοΰ-ήλιου· τά μικρά

HS- Β. V, ΓΊΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
Ίόρύονσα Νοσοκομείου εΐς Παλαιαν Φιλιππιάδα και δ Σ. Μητροπολίτης

έργαστήριά ζωογονούνται έκ τής σφυρηλατή- 
σεως τοϋ χαλκού ή τών έρυθρωπών δερμάτων· 
είς τά πρόθυρα τών καφενείων οί ναργιλέδες 
κλώζουν έν χωρφ· ό καφές άφρίζει είς τού; μι- 
κροσκοΐικούς κυάθους’ οί ύπηρέται εκφέρουν ρι- 
νοφθόγγως «μέ φωνήν κήουκος» τάς διατόρους 
παραγγελίας: «Ένα βαρύν γλυκόν ! Ένα ναρ- 
γιλέν καθαρόν !» καί έν ποτήριον νεροΰ κα
θαρόν». Αί χεϊρες τών πελατών άνοίγουν 
τά φύλλα τών εφημερίδων., ένφ οί πέ
δες των παραδίδονται εΐς τάς προθύμους ψή
κτρας τών στιλβωτών. Είναι ή τερπνή ώρα, 
κατά τήν όποιαν ό Έ^λην άναγεννάται άπο- 
σείων τή·/ νυκτερινήν νάρκην· ροφών μεγα πο
τήριον άποδιώκει τδ δύσθυμον μαχμουρλοΰκι 
καί καθαρίζει τήν διάνοιαν φλύαρων περί τής 
πολιτικής. Αίσθημά δέ τι ευεξίας καθιστεί το 
πνεΰμ.α έλαφρδν καί τήν καρδίαν ενδιάθετον, 
όπως καί κατά τούς χρόνους τοΰ Εύριπίδου «οί 
Έρεχθείδαι».

Τδ πάλαι όλβιοι........
δεί δια λαμπροτάτον 
βαίνονσιν άβρώς αίθέρος

δΦαιδρά αισιοδοξία διαχέεταί άπό τοδ δια
φανούς άέρρς, άπό τής λευκότητος τών οικιών, 
άπδ τής πρωϊνής διαύγειας τής Άκροπόλεως 
καί τοΰ Λυκαβητοΰ.

» «
.. ίΆμα τή, -μεσημβρίή έρημοΰνται αί οδοί 
καί αΐ πλατεϊαι,διότι τα φλέγόμενα μαρμάρινα 
πεζοδρόμια, αί έκθαμβωτικαί έκ τής άντανα- 

κλάσεως προσόψεις τών οικιών, ό άνηλεής κο- 
νιορτός έπιβάλλουν τήν νάρκωσιν τοδ μεσημ
βρινού ύπνου έν τή σκι$ τοΰ κατακλείστου δω
ματίου. ’Επειτα, όταν αί άλγειναί ώραι πα- 
ρέλθουν, τό πλήθος έκχύνεται είς τά καφενεία, 
εισβάλλει είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος 
καί ό κομψός κόσμος περιφέρεται είς τήν όδόν 
Σταδίου, ή όποία είναι τδ «μπουλεβάρ» τών 
’Ιταλών τών Αθηνών, ώς καί είς τήν δένδρο- 
στοιχίαν τής Αμαλίας, άντιστοιχοϋσαν -πρδς 
τά παρισινά Ήλύσια. Τήν εσπέραν έπίζητεϊ 
τήν δρόσον παρατάς ό’χθας του ’Ιλισσοϋ ή είς 
τήν παραλίαν τοϋ Φαλήρου.

ΓΟΤΣΤΑΤΟΣ ΦΟΓΖΕΡ

ΣΤΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΣΟΥ
Σαν θα σοΰ λείγονν τα φιλία 

τα δλόθερμα Θεά μον,
’ς τά γλνκδ ta λόγια μον 

ηον σου 'λεγε' ή καρδιά μον

Είς τής Βεντάλιας σον θα βρής 
τδ δροσερό τ' άγέρι

δσα σέ, σε θερμια φιλία 
θα στέρνω άα'αλλα μέρη.

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛΟΣ SAAOTTSHS
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Ο ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΣΩΜΑ

Το άνθρώπινον σώμα, έξαιρέσει τδν ονύ
χων,καλύπτεται ύπδ τού δέρματος, προφυλάσ- 
σοντος τά ύπ’αύτδ άπδ τά; λαφύρου; εξωτε
ρικά; προσβολάς κτλ. *Τπδ τδ δέρμα ύπάρχει 
στρώμα λίπους, ποΰ μέν άφθονώτερον, ποΰ δέ 
μόλις διαφζινόμενον, καί -ύπ’ αύτδ οί μΰς, 
συγκρατοΰντε; και κινοϋντες τά έφ ών προσκα
λούνται και ύπ’ αύτούς εύρισκόμενα διάφορά 
όστά, άτινα 5λα ο'μοΰ άπαρτίζουσι τόν σκελε
τόν μας.

Τά οστά μετά τών μυών.δχι μόνον κάμνουν 
τάς διαφόρου; κινήσεις, άλλα σχηματίζουν 
καί διαφόρου; κοιλότητας έντδς τών οποίων 
περιλαμβάνονται και άλλα σπουδαία όργανα, 
καθώς τά νεΟρα, τά αιμοφόρα αγγεία, άρτη- 
ρίαι και φλέβες, 0 έγκέφαλος έντδς τών όστών 
τί£ς κεφαλής, ό νωτιαίος μυελό; έντδς τών 
οστών τών σχηματιζόντων τήν σπονδυλικήν 
μας στήλην, τήν γλώσσαν έντδς τής κοιλότη
τος'τοΰ στόματος, τδν λαβύρινθον έντδς τοΰ 
πετρώδους οστού, τήν καρδίαν καί τού; πνεύ
μονας έντδς τής κοιλότητος τοδ στήθους, τδν 
στόμαχον, τά έντερα, τδ ήπαρ, τδν σπλήνα, 
τούς νεφρού; και τά άλλα όργανα τοδ ύπογα- 
στρίου έντός τή; κοιλότητος τή; κοιλίας και 
τή; λεκάνης.

Τό δλον σώμα μας διαιρείται είς τήν κε
φαλήν, τδν κορμόν, τά δύο άνω άκρα και τά 
δύο κάτω άκρα.

Ή κεφαλή όπισθεν φέρει τδ κρανίον, αγτι- 
ματίζον κοιλότητα, έν η είναι ό έγκέφαλος, 
συγκοινωνών μέ ολον τδ σώμα μέ τάς 12 συ
ζυγίας νεύρων, τά όποια έχει· έμπροσθεν έχο- 
μεν τδ πρόσωπον, άποτελούμενον άπδ τδ μέ- 
τωπον, τούς δφΰαΙμΟύς, τήν ήΐνα, τήν κοιλό
τητα τον στόματος, τά; σιαγώνας καί τάς 
παρειάς.

Μετά τήν κοιλότητα τοδ στόματος είς τδ 
βάθος, δπερ άντικρίζομεν, ώς άνοίξτ) τις τδ 
στόμα του νά φωνάξγ Ά ! έχομεν τήν κοιλό
τητα τοδ φάρυγγος. Έντεδθεν δέ άρχίζει τδ 
μέρος τοδ σώματός μας, δπερ καλείται κορμός, 
οστις ώς ή κεφαλή είναι σπουδαιοτάτη διά τήν 
ζωήν μας, έπειδή τδν έγκέφαλον, τούς Οφθαλ
μούς, τά ώτα, τήν γλώσσαν, τήν £ΐνα εμπε
ρικλείει καί ό κορμός έντός του έχει έπίσης 
άπα^αίτητα διά τήν ζωήν μας όργανα; τού; 
πνεύμονα; καί τήν καρδίαν, άτινα είς τδ άνω 
τμήμα τοΟ κορμοΟ, τδ οποίον θώραξ ή στήθος 
καλιείται, είτα υπάρχει έπιμήκη; μΰς, καλού
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μενος διάφραγμα,είτα έρχεται τό κάτω τμήμα, 
ή κοιλότης τή; κοιλία; έν ή ό στόμαχο;, τδ 
ήπαρ (συκώτι) ό σπλήν, τά έντερα, οί νεφροί 
καί ή ουροδόχο; κύστις περιλαμβάνονται.

Τά κώλα διακρίνονται εί; άνω καί κάτω 
άκρα. Καί τά άνω άποτελοδνται άπό τούς 
ώμους μέ τήν άρθρωσίν των, ήτις μέ τήν ώμο- 
πλάτην, τήν κλείδα καί τδ άνω μέρος του 
βραχίονας σχηματίζεται. Εΐς τδ κάτω μέρος 
ό βρανίων μέ τήν ωλένην καί πώς μέ τήν 
κερκίδα άρθροδται καί σχηματίζεται ή άρθρω- 
σις τοδ άγκώνος.

*0 πήχυς άπότελεϊται άπδ το όστοδν τής 
κερκίδος καί τής ωλένης.

*0 καρπός τής χειρδς άπότελεϊται άπδ 
όκτώ μικρά όστά.

Τδ μετακάρπιον άπότελεϊται άπδ πέντε 
όστδ έπιμήκη, άρθρούμενα μέ τά όστά τά 
.άπο.τελοΰντα τού; δακτύλους.

Τά κάτω άκρα άποτελοδνται. Άπδ τήν 
άρθρωσίν του ίσχύου, δήλαδή τήν κεφαλήν του 
δστοΰ τού μικρού καί τής κοιλότητος ή κοτύ
λης τοδ άνωνύμου όστού τής λεκάνης.

Άπδ τδ όστοδν τοΟ μηρού. Άπδ τήν άρ- 
θρωσιν τοδ γόνατος, άποτελουμένην έκ του· 
κάτω τμήματος τοδ μηρού, τού άνω τή; κνή
μη; καί τοΰ έμπροσθεν αύτών πλατέω; όστού 
τής έπιγονατίδος.

*Η κνήμη, άπότελεϊται άπδ το όστοδν τής 
κνήμης καί τή; περόνης.

Ό Ταρσός άπότελεϊται άπδ 7 οστά.
Τό μετατάρσιον άπότελεϊται άπδ πέντε 

έπιμήκη όστά,συνδεόμενα μέ τά οστά τά σχη- 
ματίζοντα τούς δακτύλους.

Κυκλοφορία τοΰ αίματος.

Καλοδμεν ουτω τόν κυκλοτερή ροΟν τοΰ αί
ματος, άπδ τής καρδία; είς τάς άρτηρία; και 
άπδ τούτων είς τά τριχοειδή άγγεϊα, άτινα 
εισέρχονται καί τρέφουν δλους τού; ιστού; μας. 
καί τά λείψανα τή; φθορά; τών Ιστών και τοδ 
ΰπολειφθέντος αίματος διά τών τριχοειδών 
πάλιν άγγείων είς τάς φλέβας καί άπδ τού
των εί; τούς πνεύμονας καί άπδ τούτων πά
λιν είς τήν καρδίαν.

Αναπνοή.

Αναπνοήν λέγοντες, έννοοΰμεν τήν έργα- 
σίαν έκείνην, ήν οί πνεύμονες έπιτελοΰσι, δε
χόμενοι έντός αύτών άέρα, καί τοΰτο καλείται 
μερικοτέρα εισπνοή καί άποβάλλοντες τδν έν
τός αύτών έφθαρμένον, δπερ καλείται έκπνοή. 
Ουτω τό έντδς αύτών αίμα φλεβικόν, μετα
βάλλεται διά τοδ οξυγόνου τοΟ εΐσπνεομένου 
άέρος εί; άρτηριακδν καί γίνεται καθαρόν άρ- 
τηριακόν.—“Ώστε ή άναπνοή καί ή κυκλοφο
ρία τοδ αίματος είναι στενώ; συνδεδεμέναι.
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Πέφες.

Ή λειτουργία ή καθιστώσα τάς τροφά; κα
ταλλήλους πρδς άπορρόφησιν καί άφομοίωσιν 
είς τόν όργανισμόν μας, καλείται πεψις. Έπι- 
τελεϊται δέ διά τών εξής όργάνων, διά τοδ 
στόματος, τών όδόντων, τής γλωσσης, τών 
σιελουσιών τοΰ στόματος αδένων, δια τοΰ φά- 
ρυγγος, οισοφάγου, στομάχου, τών διαφόρων’ 
τούτων άδένων, τών παραγόντων τδν γαστι- 
κδν χυμόν, τοδ δωδεκαδακτύλου έντερου και 
του λεπτού έντέρου, οπού τή βοήθεια τή; χο
λής (έκ τοΰ ήπατος έκεϊ διά τών χοληδόχων 
άγωγών καί πόρων) πίπτονται ολαι πλέον αι 
τροφαί, τή βοηθεί? παγκρεατικοΰ ύγροΰ, (τδ 
όποϊον εί; τό πάγκρεας παράγεται) καί τοΰ 
ύγροΰ οπερ οΐ άναρίθμητοι άδενισκοι τοΰ έντε
ρου έκκρίνουν.

Γίβφροί.

Χρησιμεύουν νά άπομακρυνουν άπο το σώμα

-------- ------OPOiD----------- --

Ο EYMMAMKO? ΠΟΛΕΜΟ?
ΚήΕΤΤ* ΤΗΣ τογρκιας

(Συνέχ. ιδέ προηγούμενον φύλλον)

Ή νίκη τή; μάχης τοΰ Σαρανταπόρου παρά 
τάς μεγάλα; άπωλείας, άς έσχομεν, άνεπτε- 
ρωσέ τδν ζήλον τών στρατιωτών, οίτινες άκά- 
θεκτο: έτράπητάν.,'πρδς.τά. -έμπρός, .’Ιδού. δέ 
πώς περιγράφει αύτήν καί έτερο; έφεδρος συμ- 
μετασχών τής μάχης.

«Κατά τήν 9ην 'Οκτωβρίου συνεπεία τή; 
διαταγής τών έπειχειρήσεων τής Μεραρχίας, 
τδ 5ον Σύνταγμα, κατέχον τδ κεντρον τής 
δλης παρατάξεως καί ταχθέν άριστερά τοΰ 4ου 
Συντάγματος έκκινεϊ τήν όγδόην τής πρωίας 
έκ τοΰ παρά τδ χωρίον Δεμιράδες καταυλισ
μού του, άφοΰ προηγουμένως τί) διαταγή τοΰ 
ΔιοικητοΟ τοΰ Συντάγματος κ. Τσακίρη άνε- 
πετάσθη ή σημαία καί άνεγνώσθη ή συγκινη
τική, νικητήριος ευχή ύπδ τοΰ φιλοπάτριδο; ίε- 
ρέως τοΟ Συντάγματος άρχιμανδρίτου κ. Πο
λυκάρπου Ζάχου.

Τήν 9 1}2 πρωίας τδ σύνταγμα έχον δεξιά 
τδ 3ον τάγμα ύπδ τόν ταγματάρχην κ. Στα·; 
ματόπουλον, άριστερά τδ 2ον τάγμα ύπδ τδν 
ταγματάρχην κ. Πάπακυριαζήν. καί είςτδ κέν- 
τρον τό_ Ιον τάγμα ύπδ τδν ταγματάρχην κ. 
Κατσιμήδην Άναστ. καί προχωρούν βάλλεται 
ύπό τοϋ έχθρικοΰ πυροβολικού έκ τής ισχυρό
τατης θέσεω; Βίγλα-Σαρανταπόρου, άλλά διά 

μας δλας τά; άχρηστους πλέον καταστάσας 
υλάς αύτοΰ" άύτάί τότε διά Τής ένδοσμόσεω; 
καί έξοσμόσεως άπδ τή; κυκλοφορία; είς τούς 
νεφρού; έρχονται καί δ,ιά τών ούρητήρων είς 
■τήν ούοοδόχον κύστιν καί άπδ ταύτης άπο- 
βάλλονται είτα διά τής ούρήθρας.

Νβυμεκδν άύάτημα.

Άπότελεϊται έκ τοΰ κέντρόυ, άποτελουμέ- 
νου έκ τοδ έγκεφάλου, παρεγκεφαλίδας και 
τοΰ προμήκους μυελοΰ καί τοΰ νωτιαίου μυε
λού. Ό εγκέφαλος είναι ή έδράτή; αίσθήσεως 
καί συνειδήσεως ήμών, ό δέ νωτιαίος μυελός 
κοινωνεϊ μέ δλον τό σώμα μέ διπλά ζεύγη 
νεύρων, τά όποια άπδ τά πλάγιά του άναχω- 
ροΰν καί μεταφέρουν τάς εντυπώσεις ή άπδ τή; 
περιφέρειας προ; τό κέντοον ή τά; κινήσεις 
άπδ τοΰ κέντρου πρδς τήν περιφέρειαν.

ΒωΙο; Ν. Μ·

τών καταλλήλων σχηματισμών άποφεύγει 
άπωλείας καί έξακολουθεϊ τήν προχώρησίν του, 
τοΰ συταγματάρχου καί τών ταγματαρχών πκ- 
ρακινούντων διαρκώ; τούς λ.όχου; πρδς τά εμ
πρός· όμοίαν προχώρησίν ένήργει καί τδ δε
ξιά ήμών 4ον σύνταγμα" πέρί τήν ΙΟην καί 
30' τδ έχθρικδν πυροβολικόν έπωφελούμενον 
τής καθυστερήσεω; τοΰ ήμετέρου πυροβολικού 
έξακολουθεϊ βάλλον δαιμονίωδώ; κατά τής 
θαυμασίας πρδς τά πρόσω προελάσεως τοΰ 
συντάγματος καί έναντίον τοΰ 4ου τοιου- 
του. Τήν 12 1}2 οί έν Τή πρώτγ γραμμή 
λόχοι πλησιάζουσι περί τά 1000 μέτρα 
τής όχυρωτάτης έχρθικής θέσεως, διανύσαν- 
τες ήδη άπδ τής έκκινήσεώς των περί τά 
4 χιλιόμετρα, καίτοι τδ διακεκομμένου τοΰ 
εδάφους άφ’ενός καί ή μέχρι τής στιγμή; ταύ- 
τη; έλλειψι; πυροβολικού μας άφ’ ετερου κα- 
θίστων δυσχερή τήν προχώρησίν.

"Ώρα 2 μ. μ. Τά ήμέτερον πυροβολικόν κα- 
ταλαβόν θέσει; καί άρξάμενον τού πυρός, έν- 
θαρρύνει πολύ τούς άνδοας άμφοτέρων των συν
ταγμάτων, ό'τε νέα όρμητικά άλματα πρδς τά 
έμπρός σμικρύνουν .τήν άπόστασιν τοΰ συντάγ
ματος άπδ τοΰ έχθροΰ, δστις. μαίνεται διά- 
ταΰτα καί βάλλει λυσσαλέως διά τοΰ πυρύβο-) 
λικοΰ καί τών πολυβόλων του, ού μόνον κατά', 
τών άκροβολιστικών γραμμών μας, αλλα καί
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υίός των πριγκήπων Γεωργίου καί Μαρίας, με Κρητικόν ένδυμα.

κατά παντός μεμονωμένου λογικού άλογου 
ζώου·, δπερ παρουσιάζεται ώς στίχος των.

"Ωρα 3 μ. μ· Ή προέλασις τού συντάγμα
τος έξακολουΟεΙ ορμητική ύπό χάλαζαν σφαι
ρών, ώς και τού δεξιά 4ου συντάγματος, ύπο- 
στηριζομένη και ύπό τοΟ πυροβολικού τής Με
ραρχίας και δή ύπό τής μοίρας τού ταγματάρ
χου κ. Τριανταφυλλάκου, ευστοχότατα βαλ- 
λουσης. *Η στιγμή αίτιο είναι κρίσιμος, ό δέ 
άτυχης θάνατος τού λοχαγού Μητσοπούλου ώς 
και τού άνθυπολοχαγού μας Καρανάσου, ό τραυ- 
αυματισμός τού λαχαγοΟ Βαγενά, τού ύπολο- 
χαγοδ Ε· Παπαγιαννίοου, των άνθυπολοχαγών 
Μηλιώνη, Μουτσανίδου, Τσιγγαρίδα, ό θάνατος 
πολλ&ν στρατιωτών καί δ τραυματισμός πλη- 
Ουος τόιιούτων έμπνέει τοσούτον τούς άνδρας, 

οϊτινες και προχωρούν άτρδμητοι ύπό τό άδιάκο- 
πον πύρ τού εχθρού, τμήματα δέ τινα τού 1ου 
τάγματος έπλησίασαν' εϊς άπόστασιν 400 μέ
τρων τάς άμυντικάς θέσεις του έχθρου, άς 
έπελθούσης τής νυκτός έγκατέλειψαν όυτοι.

Οΰτω, χάρις εϊς τούς αξιωματικούς τών 
συνταγμάτων 5ου και 4ου, τής Σιδηράς Με
ραρχίας μας, οϊτινες κατά τήν άκατάσχετον 
πρός τά πρόσω προέλασιν βρθιοι εϊς τό πλευ- 
ρόν τών άνδρών των συμπαρέσυρον τούς άνδρας 
πρός τά έμπρός, ό εχθρός καταπλαγεϊς έχασε 
τήν σημαντικήν δι’ αύτόν ταύτην μάχην τού- 
Σαρανταπδρου, ήν ό έν Άθήναις ήδη αιχμά
λωτος Τούρκος άρχιστράτηγος Τασχϊν πασσδς 
ώνδμασεν έποποιίαν διά τά Ελληνικά όπλα, 
προσθέτων τά έξής ό θαυμασίως διοικήσας τόν

Τά πρώτα καταληφ&έντα Τουρκικά πεδινά πυροβόλα 
εν Σαρανταπώρω καϊ Σερβίοις.
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•τουρκικόν στρατόν τού Σαρανταπόρου στρατη
γός οδτος αυτολεξεί εΐς τόν συντάκτην ’Αθη
ναϊκής έφημερίδος περί τούΈλληνικούστρατού.

β *0 στρατός κατά την μάχην τού Σπραν- 
ταπόρου έδειξεν ού {/.όνον άνδρείαν, άλλα και 
αύτοθυσίαν τρομακτικήν. Δέν θά λησμονηθεί 
ποτέ ή σκηνή τίς έπιθέσεως τού 'Ελληνικοί/ 
πεζικού, Ένήργησε τούτο άλλεπαλλήλους και 
λυσσαλέας έφόδους, μκχόμενον διαρκώς όρθιον. 
Ήτο τόση ή ορμή τού πεζικού, ώστε ό άντί- 
παλος θά έπτοεϊτο και τούτο όντως έπέφερε 
τόν κλονισμόν εΐς τδ στράτευμά μου.

«Ήτο ή πρώτη άποτυχία μου, έξακολουθεϊ 
δ στρατηγός, ήτις έμεγάλωσε κατόπιν, $τκν 
τό Ελληνικόν πυροδολικόν άπέστελλε τήν 
ομοβροντίαν του.

«Τό Σαραντάπορον εΐνε όχυρωτάτη θέσις 
και θά ήδύνατο ν’ άντιστή έπί τέσσαρας 
ήμέρας, καθ ’ ώς τό ’Ελληνικόν στράτευμα θά 
είχεν άπωλείας, άλλά ή άκάθεκτος ορμή τού 
πεζικού τού ’Ελληνικού στρατού έπέφερε τόν 
κλονισμόν και έπήλθε τό άποτέλεσμα, είς δ 
δέον ν’ άποδώσητε οί "Ελληνες και τήν τα- 
χυτέραν'μέχρι Θεσσαλονίκης προέλασίν σας.»

"Οτε κατελαμδάνετο ή Δεσκάτη ό στρατός 
τού Διαδόχου κατεδίωξεν άνατολικώτερον τόν 
έχθρόν, προφθάσαςαύτόν έπί τοΰ ποταμού Σα- 
ρανταπόρου, άπαρτιζόμενον άπό καί 22 πεζικά 
τάγματα και 6 πυροβολαρχίας. Καθ’ ίλην δέ 
τήν ήμέραν διεξήχθη λυσσώδης μάχη, δτε τό 
εσπέρας, ένώ τό εύζωνικόν έπρόκειτο νά ΰπερ- 
φαλαγγίσή αύτούς, οί Τούρκοι έγκατέλειψκν 
τάς θέσεις των και έτράπησαν πρός τά Σέρ- 
δια, δπου καί κατεδιώχθησαν πάλιν άμεσως 
και μετά μικράν άντίστασιν ύπεχωρησαν άτά- 
κτως καί έκεΐθεν..

Ό Διάδοχος καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
μαχών τούτων έμάχετο εΐς τάς πρώτας γραμ- 
μάς, όπου έλαδον μέρος καί περί τούς χιλίους 
Κρήτας άνδρείως πολεμήσαντας.

Τό 'Ελληνικόν πυροδολικόν διεκρίθη ένεκα 
τής μοναδικής ευστοχίας του καί τών λαμπρών 
άποτελεσμάτων του.

Ό Γαριβάλδης καί πάλιν φέτος δέν ελειψε 
νά λάβγ μέρος είς τόν παρόντα πόλεμον και κα- 
τελθών, διωργάνωσεν ισχυρόν σώμα, βπεράμέ- 
οως διηυθύνθη είς τό πεδίον τού πολέμου. 
'Ομοίως δέ και έθελοντικοί λόχοι ήρχοντο 
καθ’έβδομάδα έξ Αμερικής καλώς κατηρτι- 
σμένοι καί μέ τόν όπλισμόν των, τα δέ Ανά
κτορα τών ’Αθηνών, τά Δημόσια κτίρια, σχο
λεία κτλ. μετεδλήθησαν εΐς έργοδοτικά γρα
φεία εργαστήρια, νοσοκομεία, στρατώνας κτλ.

’Ομοίως δε έναυλώθησαν καί έκρατήθησαν 
80 άτμόπλοια φορτηγά καί έπιδατικά διά τήν 
μεταφοράν τού στρατού,τροφών,πολεμοφοδίων, 
τραυματιών κτλ. ώς καί τινα τούτων μετε- 

τράπησαν εΐς πολεμικά διά τού εξοπλισμού 
αύτών διά τηλεβόλων.

Μετά τήν μάχην τού Σαρανταπόρου κατε- 
λήφθησαν τά Σερβία καί -ή Κοζάνη, σχεδόν 
άμαγητί, τών Τούρκων τραπέντων πρός τδ 
Μοναστήριον. Τότέ ό Διάδοχος μετά ισχυρού 
σώματος έπορεύθη πρός κατάληψιν τής Θεσ
σαλονίκης.

Έν τφ μεταξύ ό Βασιλεύς και κατόπιν ή 
Βασίλισσα ήλθον εΐς τήν Έλασσώνα καί τά 
Σέρβ.α, παρακολουθούντες τάς ένεργείας τού 
Διαδόχου.

Βΐγλα 10 8)βρίου 1912·
Αγαπητή μου μητέρα

Εΐσήλθομεν έδώ σήμερον τήν πρωίαν· άπό 
τής 11ης δέ μέχρι τής 7ης μ. μ. ήρχισεν ή 
μάχη μέ πείσμα. Τό πυροβολικόν μας ή’ργησε 
νά δράστι και διά τοΰτο τδ Σύνταγμά μας έ- 
παθε αρκετά πολλά.

Προχωρούμεν όλονέν καί δεκατίζομεν τούς 
Τούρκους παντού, διότι δέν άντέχουν εΐς τήν 
μεγάλην όρμ.ήν μας και εΐς τήν ευστοχίαν 
τού πυροβολικού μας. *0 δέ Διάδοχος δεικνύει 
μεγάλην σπουδήν καί βίαν καί μαΐς βιάζει τα
χέως νά προχωρούμεν. Ήδη έχάσαμεν τ’ 
αύγά καί τά καλάθια. Ούτε τροφάς έχομεν, 
οδτε εύρίσκομεν μέρος πρδς ανάπαυσιν, διότι 
άπομακρυνόμεθα καί σπεύδομεν διά μέσου 
βουνών καί χαραδρών καταδ'ώκοντες τδν Τούρ
κον νά. μή είμπορέσγι ν’ άνασυνταγθή.

Κώστας

Θεσσαλονίκη 30 81β<)ίου 1912·
‘Αγαπητοί μον Slot πέρα πέρα,

’Από χθες εσπέρας εύρισκόμεθκ ενταύθα, 
τρίβω άκόμη τούς όφθαλμούς μσυ καί δέν τό 
πιστεύομεν πώς εύρέθημεν έδώ. Δέν ύπάρχουν 
λέξεις νά σάς περιγράφω τήν υποδοχήν τού 
1ου καί 7ου Συντάγματος, ήτις έγένετο έν 
Θεσσαλονίκη. Ήτο ή 7η εσπερινή δπου είσειρ- 
χόμεθα. Δέν έβλέπατε παρά ροκέτας, φώ- 
σφορα, κηρία καί λάμπες εΐς τά παράθυρα, 
σάν επιταφίους καί κοράσια, νέοι και γέροντες 
δλοι τέλος πάντων νά φωνάζουν «Ζήτώ ό 
στρατός μας, ό Βζσιληάς μας καί ό Βενιζέλος. 
Ζήτω ή Ελευθερία μας.»

Έπι τέλοος κάθημαι αύτήν τήν στιγμήν 
είς Καφενεϊον, δπως τά Ηνωμένα Βουστάσια 
καί πίνω σοκολάταν» Άχ ί Βάχ ! Νομίζω δτι 
εύρίσκομαι είς τήν Αίγυπτον. Μά φκντασθήτε 
όλίγον/Υστερα άπδ τόσας κακουχίας, πείναν, 
στερήσεις, οδοιπορίας καί κόπους άνά μέσον 
βουνών καί μαχών, σφαιρών καί νεκρών,νά εύ- 
ρίσκεσαν εΐς καφενείου καί νά πίνγς σοκολάταν

Τώρα θά ύπάγω είς τό κουρεΐον, διότι έχω 
γίνφ ωσάν τόν πάτερ Σιμεών μέ τά γένεια, 
ύστερον θά πάρω τρία ζεύγη κάλτσες καί κα- 

νέν έαώβρακον,· διότι μέ τάς βροχάς, λάσπες,, 
δρόμους κτλ. δέν έχω παρά αύτό οπού φορώ.

Ήμεϊς δέν γνωρίζομε·/ πόσον Οά καθησω- 
μεν έδώ, διότι χθές έφυγαν δύο μεραρχίαι διά 
τά Βιτώλια, όπου οί Τούρκοι συγκεντρώνονται.

Έδώ έγεινε συνθηκολόγησή καί παρεδόθη- 
σαν 25,000 Τούρκοι μέ τόν όπλισμόν των. 
Είναι δέ είς ήμίσειαν ώραν μακράν άπ’ έδώ, 
εΐς άθλίαν κατάστασιν.

Ήδη ευτυχώς· κοιμούμεθκ έντός είς οικίας. 
’Επειδή βιάζομαι νά ύπάγω είς προσκλητή- 
ριον, αβριον -γράφω περισσότερα. Εΐδον Βκ- 
κράτσαν καί θά γράψρ καί αυτός εΐς τούς 
ΐδικούς του, χαιρετισμούς άπδ Εύσταθιάδην.

Κώστας

Ύ. Γ· Αύτήν τήν στιγμήν ηχούν κρότοι 
τηλεβόλων τών πολεμικών μας και ξένων, 
διότι χθές δέν είχον καιρόν νά εΐσέλθουν είς 
τόν λιμένα. Εΐς τήν μά/ην τού Σαρανταπό
ρου έπληγώθη εΐς τό πόδι καί ό Νίκος Στή- 
νης, δεκανεύς, υιός τού κ. Στηνη, φίλου τού 
πατέρα, καί έμεινεν όλην νύκτα έπί τού πε
δίου τής μάχης μέχρι τής επαύριον, δτε περι- 
συνέλεξαν τούς τραυματίας *.

Θεσσαλονίκη 3 9/βρίου 1912·
‘Αγαπητή μου μητέρα,

Χθές έλαβον έπί τέλους τήν Ιην επιστολήν 
σας μέ χρονολογίαν 3 ’Οκτωβρίου δηλ. ενός 
μηνός. Άνέγνωσα γραφόμενά σας, άλλά είναι 
παλαιά δηλ. «ή Βουλή ήνοιξε κτλ». Τώρα 
εύρισκόμεθα εΐς τό Ω σχεδόν. Έπίσης μοΰ . 
γράφεις καί διά τόν υίον τής Κατερίνας. ^Ισως 
θά έχιι μάθφ τόν τραυματισμόν του δλίγον είς 
τόν οφθαλμόν καί δστις μετέβη πρός νοσηλείαν 
είς Έλασσώνα ή εΐς Λάρισσαν. Έτραυματίσθη 
δέ είς τήν μάχην τού Σαραντοπόρου άπό όβίδα. 
Έκτΐ επτστ καί ό άνθυπολοχαγός τής δι
μοιρίας μου νεκρός βληθείς άπό όβίδα εις τήν 
κεφαλήν. Εέχομεν και 15 τραυματίας τοΰ λόχου 
μας. Άπορούμεν πώς έσώθημεν οί επίλοιποι 
άπό τοιαύτην θραύσιν καί δοξάζομεν τόν θεόν.

Μετά τήν μάχην αύτήν εέχομεν και άλλας 
όχι δμως μέ άπωλείας πολλάς* ευτυχώς τώρα 
εύρισκόμεθα έδώ καί έχομεν 6λα 6,τι και νά 
ζητήσωμεν. Τρώγομεν δέ άοκετά καί μάλιστα 
με τό παραπάνω.

Χθές έπήγαμεν μέ δύο λοχίας είς τό Ξενο- 
δογεϊον «"Ολυμπος Πάλας » διά νά φάγωμεν, 
άλλά έχαλοΰσεν ό κόσμος έκ τού πλήθους·

1 Μοί διηγήβη ούτος τό έξης ίπεισόδιον. Ένώ 
εύρίσκετο υπό δένδρον άναμένων τήν παρέλευσιν τής 
νυκτός. διήλβεν σύνταγμά τι πλησίον του, στρατιώτης 
τοΰ όποιου κεκαλυμένος τήν κεφαλήν ΐδών αύτόν πά- 
σχοντα καί πεινώντα και διψώντα τω ϊδωκεν δδωρ 
άρτον κβ! ένα πόδα βρνιβος καί εφυγεν χωρίς νΐ τόν 
γνωρίση. 

άξιωματικοί, πολϊται, στρατιώται, καί ναύται 
άνακατωμένοι ό'ρθιοι καί εΐς τά τραπέζια. Τά 
γκαρσόνια δέν εΐμπορούσαν νά μάς υπηρετή
σουν, διότι τά είχαν χάσει καί ήναγκάσθησαν 
όλοι νά σηκόνονται καί νά σερβίρονται μόνοι 
των καί εΐς τό τέλος νά πηγαίντ) έκαστος νά 
νά πληρών·/) εΐς τό ταμεϊον. Καί νά βλέπετε 
αιφνίδιους συναντήσεις, άλλοι νά φιλιώνται 
καί άλλοι νά στάυρρκοπιώνται «Μωρέ έδώ ’σαι, 
ζής άκόμη; καί τά τοικύτα. Δύο φοράς μοΰ 
έρριψαν τδ φαγητόν άπό τδ χέρι, διότι μία 
Κυρία άρπαξε καί φιλούσε τόν άνδρα της. 
"Εφαγα όμως εξαίρετα μία μερίδα λαγώ, μία 
λάχανο άρνί, μία φασόλια μέ κρέας, 4 ποτή
ρια μπύρα, χαλβά σιμιγδάλι καί 1/2 σχεδόν 
ψωμί. ΕΓχομεν^ξεχάσει τόσον καιρόν τό φαγη- 
τδν καί έπί τέσσαρας ήμέρας νά μήν έχωμεν 
ούτε κουραμάναν και. νά τρώγωμεν αέρα καί 
λάσπες καί πότε και πότε σάν κομήτης μάς 
παρουσιάζετο όλίγη κουραμάνα. Δόξα τώ θεφ 
τώρα εΐμεθα είς τά καλώ μας καί εΐς πόλιν, 
οπού τά ευρίσκει κανείς βλα, άλλά άπδ δεκά
δες, δέν έχομεν καί τώρα είναι δύσκολον.νά 
δανειζώμεθα, διότι ό καθείς τά θέλει διά τδν 
εαυτόν του, ώστε με πρώτην ευκαιρίαν μού 
στέλλετε κάτι τι άπό τό μικρόν ταμεϊον σας.

Νομίζομεν, βτι θά μείνωμεν έδώ ύριστικώς 
διά τάς φρουράς τής Θεσσαλονίκης καί τά 
γράμματά μου νά διευθύνετε ούτως καθώς 
καί ή επιταγή. Poste restante. Mr Const. 
Printezis poste fran^aise, «ως δτου άρχίσγ 
νά λειτουργή τό Έλλην. Ταχυδρομείου.

"Εως οτου έδώ τακτοποιηθούν τά πράγ
ματα, θά ήναι Βαβυλωνία, όλων τών ειδών 
δέ τά νομίσματα κυκλοφορούν καί ίλών τών 
μετάλλων, μόνον ό τενεκές λείπει.

Έδώ έχομεν καί καλόν τράμ, όπου μ.έ 10 
λεπτά κατερχόμεθα είς τήν πόλιν καί εΐς τήν 
παραλίαν, νομίζω δέ οτι εύρίσκομαι είς Πει
ραιά καί κάτι καλήτερα. Αύτοκίνητα καί αμά
ξια πολλά. Νά βλέπετε δέ και τούς Τούρκους 
άξιωματικούς καί στρατιώτας μέ κατεβασμένα 
μούτρα νά περιφέρονται είς τήν πόλιν* άλλά 
δέν έπρεπε τούτο, νά τούς έχουν τόσην έλευ- 
θερίαν, διότι είναι επίφοβοι. Προχθές άνετίνα- 
ξαν τήν άποθήκην τών πυρομαχικών τους, ευ
τυχώς τά περισσότερα θύματα ήσαν Τούρκοι.

Τήν παρούσαν γράφω μετά δυσκολίας δλί
γον, διότι έχω δεμένα τά δύο δάκτυλά μου, 
πιστεύω νά τά λύσω μεθαύριον.

Εΐδον Οίκονομίδην, Καλαμίδην,Γεωργαλάν, 
Βλησίδην, άλλά βιαστικώς. Χαιρετίσματα καί 
ασπασμούς εΐς όλους, άδελφούς, άδελφάς, θεί
ους καί θείας, έξαδέλφους καί λοιπούς συγγε
νείς καί φίλους' άσπάζομαι.

Κ. ΠρΙντεζης.
(’Ακολουθεί).
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ΝΙΚΗΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΟΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΝ

Η ΜΗΤΗΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Καθήζ.ον όλου του κόσμου είναι νά βοη- 

θήσγ το "Εθνος, οπερ διετήρησε -τόν πολιτι- 
σμόν^ζώντα μέσφ τδν ζοφερόν αιώνων, κατά 
την σημερινήν μονομαχίαν του, πρός έπανά- 
κτησιν -το?· πάλαι κλέους. ·

Ό σκοπός -τοϋ Βαλκανικοί, πολέμου είναι- 
μέγας και ιερός καί τό ένδοξότερον έπιχείρημα 
διά μέσου όλων τδν. αιώνων. Ή εύκλεεστέρα 
χώρ'α τής άρχαιότητος, έκείνη ήτις έκράτησεν 
υψηλά, πάντοτε άνημμένας τάς δ<ήδας τοΰ 
πολιτισμοΟ,έκείνη Άτι; έγαλούχησεν, έφώτισς 
καί ήγλάησε την νηραιάν Ευρώπην, νΰν. ζητεί 
νά όρθοποδήση και τά γονυκλινή τέκνα της, 
είς τάς άγκάλας τέλος υπερήφανος νά σφίγξγ.

Δι’ όποιονδήποτε λόγον κάί Sv πολεμώσι 
τά συμμαχικά κράτη κατά τόν σημερινόν'συμ
μαχικόν-πόλεμον, καθ’ ον συνέτριψαν καί'έ- 
ξηυτέλησάν τό άνεπίδεκτον πολιτισμού Τουρ
κικόν θηρίον, μ’όνη- ή 'Ελλάς έχει τό πληρέ
στερο’/’ δίκαιόν καί τοϋτο πρέπει νά άναγνω- 
ρισθή παρ’ όλης τής άνθρωπότητος.

. "Όταν έθνη, χάριν τής άναπτύξεώς τών, 
τοϋ έμπορίου καί τδν συμφερόντων -τςον πολε
μούν, δεν είναι δυνατόν νά ενθουσιάσουν τόν 
λοιπόν κόσμον.Ένώ ή 'Ελλάς, ήτις ζητεί τήν 
ένωσιν, τήν έλευθερίαν καί αύτήν τήν ζωήν 
τδν υποδούλων τέκνων της, έχει δλας τάς 

συμπάθειας, συμπαντος τοϋ -κόσμου είς τό 
πλευρόν της.

Καί σήμερον άκόμη, παρ’ ολην τήν έπιτυχή 
έκβασιν τοϋ πολέμου, ή θαυμαστή μικρά 'Ελ
λάς κινδυνεύει ,νά μή έκπληρώση τελείως τό 
δνειρον της, δν μή άλλοι ισχυροί φίλοι τε
θούν είς τό πλευρόν της, διά νά τήν βοηθή
σουν είς τό γιγάντιον έργον οπερ άνέλαβε. Καί 
δν καί σήμερον άκόμη δέν κατωρθώση τοϋτο, 
δν περιωρισθή καί πάλιν είς τά στενά όριά της, 
πότε πλέον θά πραγματοποίηση τούς' πόθοιίς 
της; "Ισως ποτέ πλέον.

Άν δέ αι άντιζηλίαι, αί βλέψεις κκί ή α
δηφαγία τδν ισχυρών κρατών, άναμιχθοΰν και 
πάλιν είς τήν λυσιν του Βαλκανικού πολέμου 
καί περιπλέξουν τούς πόδας τής άνορθουμένης 
Μεγάλης 'Ελλάδος, θά ομοιάζουν προς τά ρω- 
μαλαΐα παιδιά, μιάς μεγάλης οικογένειας, 
τά όποία άρνοΰνται νά δώσουν χεϊρα βοήθειας, 
πρός τήν πεσοϋσαν γηραιάν μητέρα.

Διότι άληθέστατον είναι, δτι ή 'Ελλάς εί
ναι ή μήτηρ τής Ευρώπης, ής ολα τά έθνη 
είναι τέκνα τής κλασικής αυτής χώρας καί ή 
Ρώμη τό πρωτότοκον .

Τό σφίζον αίμα ένός έθνους είναι ό πολι
τισμός του, ή δέ 'Ελλάς .υπήρξε τό πρώτον 
Ευρωπαϊκόν έθνος, οπερ άνέπτυξε τον νοΟν, 
άναδείξασα τούς μεγάλους φιλοσόφους, επι
στήμονας, κοσμικήν τάξιν καί πολιτικήν επι
στήμην, άτινα δλα όμοΰ άποτελοϋν τόν πολι^ 
τισμον. ;

Τό μεγαλεΐον τής ’Ρώμης · έδραίώθη έπί 
.τής δόξης τής 'Ελλάδος.Ή 'Ρώμη έσγόλισεν 

δλον τό κράτος της μέ αριστουργήματα τής 
Ελληνικής τέχνης καί εδραίωσε τό μεγα
λείου της, άκολουθοΰ^α τάς Έλληνικάς άρ
χάς. “Όταν ό Κικέρων έπεσ/.έφθη τάς Αθή
νας καί παρέστη είς τήν παρέλασιν τών-Έ- 
λευσινίων μυστηρίων, έγαρακτήρισε τήν ημέ
ραν ταύτην, ώς τήν περιφανεστεραν τής 
ζωής του.

"Οταν ή Ευρώπη' ήτο κεχωσμένη είς τόν 
ζόφον τών σκοτεινών αιώνων, ή πρώτη άκτίς·' 
τοΰ άναφανέντος φωτός έφάνη . έκ τής 'Ελ
λάδος καί τότε ώς όρφκνά τέκνα, άφυπνι- 
σθέντα έκ μακροΰ λήθαργου,' παρέλαβον τήν 
ζωήν άπό τήν πονόψυχον μητέρα τοΰ πολι-·- 
τισμοΰ. Καί μολαταύτα βραδύτερον όχι μόνον, 
τήν άφήκαν νά καταπατηθή άλλά καί μέ-αυ
τούς τούς πόδας των έλάκτισαν τήν ‘γηραιάν 
μητέρα, μέ τόν έγωϊσμον νεοσσών άλαζώνων.

Έδίδαξε τούς Σαρακηνούς . μέ τό πνεύμα 
τής ελευθερίας κάί τούς κατέστησεν ικανούς 
νά κρατήσουν τά φώτα τών γνώσεων άνημ-' 
μένα έν.· Ίσπανί^, καθ’ήν στιγμήν εΐς ολην 
τήν άλλην ήπειρον σκότος έβασίλευεν,

Ό Χέγκελ δικαίως είπεν δτι «μεταξύ τών 
'Ελλήνων δντες, είς χώραν πνευμάτων -έύρι-

Η 7>ί. Β. Υ. Μ ΠΡΙΓΚΜΠΙΧΧΛ ΕΛΕΝΗ 
είς το έν Θεαααλονίκη Νοαοκομεϊον της.

σκόμεθα». Καί αύτή άκόμη ή’Αμερική χρεωστεϊ 
τήν ιδέαν καί τό όνομα τής Δημοκρατίας είς 
τήν ‘Ελλάδα. Ή 'Ελλάς έδίδαξε τόν κόσμον, 
δτι ό λαός οφείλει νά αύτοκυβερνάται.

Δέν δυνάμεθα νά έπιστρέψωμεν είς έμαυ- 
τούς τήν άρνησιν, οτι οί σημερινοί "Έλληνες 
είναι οί καθεαυτό άπόγονοι τών άνδρών τοΰ 
Μαραθώνος καί τής Σαλαμΐνος, ώς καί τών 
πνευμάτων, οια τού Άριστοτέλους, τοϋ Σό- 
λωνος κ.τ.λ.-

Είναι άληθές, δτι τό 'Ελληνικόν αίμα συνα- 
νεμίχθη μετά ξενικού τοιούτου, πρό πάντων 
μετά Σλαυων,’Αλβανών (άρχαίων Ιλλυριών), 
άλλά τό άρχαϊον αίμα, τό άρχαϊον πνεΰμα, 
αί άρεται κκί τά ονόματα άκόμη δέν έσβεσθη- 
σαν. Προσπίπτουν είς τον οφθαλμόν παντός 
έπισκέπτου τής Ελλάδος πάντα ταϋτα· έγώ 
αύτός άνέγνωσα, μέ τό αίσθημα ένός άφυπ/ι- 
ζομένου, έν τή Ν. Κορίνθφ ανωθι ένός κατα
στήματος «Σόλων καί Σα ’Εκλεκτοί Οίνοι».

Ό μαθητής, ό σπουδάσας τήν Ελληνικήν 
είς τά βιβλία τοϋ Γυμνασίου, δύναται νά ήδη 
είς τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς είς τά ξε
νοδοχεία, εις τάς έφημερίδας, τά κλασικά 
γράμματα, τά όποία έπίστευςν, οτι μόνον ό 
"Ομηρος έγνώριζεν^

Συναντά τόν κόσμον είς τά κέντρα όμι- 
λοϋντα τήν γλώσσαν τοϋ Σωκράτους. Βλεπει 
τά παιδία τοϋ σχολείου άναγινώσκοντα τήν 
Ίλιάδα καί τούς λόγους τοϋ Δημοσθένους.

Ή καλλίστη άπόδειξις, οτι τό Ελληνικόν 
πνεύμα' δέν έχάθη, είνε ή ύπερηφάνεια τοϋ 
λαοΰ της διά τό παρελθόν μεγαλεΐον τής χω
ράς των καί αί θυσίαι είς τάς οποίας τώρα 
ύποβάλλονται, διά νά κατωρθώσουν τήν με
γάλην ’Ιδέαν τής Εθνικής ένώσεως, καί ή 
προθυμία, .ήν καθείς Έλλην ’δεικνύει οπουδή
ποτε τοΰ κόσμου ευρισκόμενος, διά τά συμ
φέροντα τής πατρίδος του.

’Αφήσατε τήν Ελλάδα νά λάβγ τήν Κρή
την,'τήν Μακεδονίαν καί πάν δ,τι τής άνήκει. 
’Αφήσατε νά καταπέσγ ή άγέρωχος Τουρκία.

’Αφήσατε ολους δσοι ομιλούν τήν 'Ελλη
νικήν γλώσσαν νά ενωθούν καί δώσουν νέα 
μαθήματα είς τήν ανθρωπότητα.

(Έκ τοΰ γαλλικού)

GARRETT R. SERVISS

Αμερικανός
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ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΕΚ ΤΗΝ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ

Στεφανωμένο δάσος μου, Απδ τήν πρασινάδα, 
κιτρινιασμένα φύλλα μου σπαρμένα ίδώ καί κεΐ 
μέρες φθινοπωρινές όπου πενθεί, ίλη ή φύσις 
έχετε, γειά ή θλίψη σας καί μέ, μελαγχολή.........
Τ' δνειροπώλο βήμα μου σέρνω στό μονοπάτι 
τον χλωμιασμένον "Ηλιο τδν βλέπω νά σκορπά 
Ανάμεσα στα πόδια μου τό δειλιασμένο φως τού 
μέ τοϊς χλωμα'ις Ακτίδες του γιά τελευταία φορά 
Σ' αύταιςταις φθινοπωρινές μέρες ποΰ ξεψυχάει 
ί φύσις, ■ · · βρίσκουν θέλγητρα στή μαύρη καρδιά 
μοιάζουν, μέ 'κειδ τδ ΰστερο Χαμόγελο π.' Αφήνει 
στδ χείλη δταν δ θάνατος τα κλείση μ' Απονιά 
Γι' αύτδ καί ’γά> είμαι έτοιμος τδν.κόσμο αΰτδν ν' &φησω 
Αφοΰ ή κάθε ελπίδα μου έπέταξε ψηλά 
δέν θά γυρήσφ πλειά νά Ιδώ μέ φθονερό τδ βλέμμα 
Έκειάποΰ δέν έχάρηκα στά νειάτα μου Αγαθά· · >· 
Βουνά, λαγκάδια, πέλαγα, γλυκεία, καί ώραία μου φύσι 
σάς χρεωστώ ένα δάκρυο στδ τάφο μου στέρνο 
Χύνει εύωδιά δ ζέφυρος σέ ’κείνον ποΰ πεθαίνει 
καί κειδ τδ φως τοΰ Ήλίου τδ βλέπει λαμπερό.
"Ηθελα τώρα ν’ Αδέιαζα έκέινο τδ ποτήρι 
ποΰ μέσα εϊχε τδ νέκταρ μαζΰ μέ τή χολή 
μήπως στδ βάθος του, έμεινε σταλαγματιά Απδ μέλι 
γιά νά γλυκάνω δσα έπινα φαρμάκια στή ζωή 
Ίσως τδ μέλλον μου αύτδ άκόμη μοΰ φυλάει 
Απ’ δσες βρίσκονται Αγνωστες καμμιά αγνή ψυχή 
νά ρίξη στδ σκοτάδι μου μια εύτυχίας Ακτίδα 
και τή ψυχή μου ή Αγνωστη, ψυχή νά λυπηθή 
Κ’ δπως στήν αύρα τής αυγής σκορπάει δ Ανθος τδ μύρο 
καί εϊναι στδν "Ηλιο στή ζωή κρυφός χαιρετισμός 
"Ετσι ή ψυχή μου τήν στιγμή έκείνη ποΰ θά φύγη 
θέ ν' αΰγη Απδ τά σπλάχνα μου ήχος μελωδικός........

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛ0ΤΤΣΗ2

0 ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ
(Συνέχεια χαί τέλος)

Τότε άπεφάσισε .καί αύτδς νά έπιστρέψν).
— Κύριε ύπολοχαγέ, δέν δύναμαι πλέον νά 

έπιστρέψω 1
— Είσαι άνανδρος, Βερτόνη !
Έφρύαττον έκ τής όργής και θά τόν έπνιγα 

ευχαρίστως. Ή άγανάκτησίς μου έξέσπασεν.
—"Ακούσε με καλά, Βερτόνη. Σοΰ δίδω 

προθεσμίαν δύο λεπτών. Εύρίσκεσαι ύπδ τδ 
πύρ 'τών δπλων μας· δέν ήμπορεϊς πλέον νά 
φύγγς. Σοΰ ορκίζομαι δέ δτι, &ν δέν παραδο- 
θής, θα σέ πυροβολήσω ώς ψωραλέον σκύλον

"Ημουν Αποφασισμένος· Έξήγαγα τό ώρο- 

λόγιον και άρχισα νά παρατηρώ προσεκτικώς 
τδν δείκτην τών δευτερολέπτων.

*0 λιποτάκτης έστεκεν άκίνητος, μέ τούς 
βραχίονας εσταυρωμένους έπι του στήθους, έν 
στάσει προκλητικνί.Ένόμιζα, δτι έζων εκείνην 
την στιγμήν ζωήν ονείρου.

Οί βερσαλιέροι μου μ’ έβλεπον συγκεκινη- 
μένοι, άφωνοι, άγώνιώντες. Εις έν πρόστα
γμά μου θά ώρμων άμέσως έναντίον του· άλλ’ 
ήθελα,δπως ό λιποτάκτης παραδοθή μόνος του 
καί οίκειοθελώς.

"Οτε ό δείκτης τών δευτερολέπτων έστάθη 
διά δευτέραν φοράν επί τού άριθμοΰ 60, έφώ- 
ναξα έκ νέου :

— Λοιπόν, Βερτόνη

Ο στρατός μας είς τήν Κοζάνην.

Καί μοί άπαντά :
— Κύριε ύπολοχαγέ, δέν ήμπορώ.
ΤΗτο δειλός.
’Επέταξα τότε :
— Δεκανεΰ Λουτσιάνη, δός μου ενα τουφέκι.
Μοΰ τδ έδωκε· τδ έγέμισα καί ήκούσθη έν

τδς τής βαθείας σιγής ό ξηρός κρότος τού βι- 
αίως ώθουμένου κλείστρου.

Είχα κάμει την άπόφασίν μου, άλλ’ έδί- 
στασα πρδς στιγμήν νά πυροβολήσω, άρά γε 
ήτο πρέπον ; "Ηθελα μόνον νά τδν έκφοβήσω.

’Εν τούτοις έσκόπευσα ολίγον υψηλά πρδς 
τά δεξιά. "Επειτα έπυροβόλησα, έξαίφνης, μέ 
νευρικόν κίνημα.

Ή σφαίρα θά διήλθεν ολίγα ΰφεκατόμετρα 
πλησίον τοΰ λιποτάκτου, διότι τδν είδα νά 
πέσγ γονυπετής έπί τής παλλεύκου χιόνος. 
"Ετρεμα έκ συγκινήσεως και φρίκης. Έφοβή- 
θην μήπως τόν έφόνευσα.

ΙΙαρήλθον όλίγαι στιγμαί φοβεραι καί άγω- 
νιώδεις. Έπειτα άνηγέρθη καί ήλθε πρδς έμέ, 
κύπτων τήν κεφαλήν καί σιωπηλός.

"Οτεέφθασεν είς άπόστασιν πέντε βημάτων, 
έσταμάτησεν άναποφάσιστος.

— Παραδίδεσαι, Βερτόνη;
— Παραδίδομαι.
’Ανέπνευσα εύχαριστηθείς.
— Καλά· προχώρησε πρδς έμέ καί στάσου 

είς άπόστασιν ενός βήματος.
Έπροχώρησε βραδέως.Ήτοδέ μέ τδ ύποκά- 

μισον καί οί όδόντες του συνεκρούοντο έκ τοΰ 
ψύχους και τοΰ τρόμου.

Είς άπόστασιν τριών βημάτων έσταμάτη
σεν έκ νέου.

— "Οχι ! είπε μ.έ έκφρασιν υπέροχου. Δότε 
μου £ν άμπέχονον καί έν πηλήκιον δέν ήμ
πορώ νά παρουσιασθώ έτσι εις τήν υπολοχα- 
γόν μου,

ΤοΟ έπέταξαν έν αμπέχονου,' τδ 
όποίον περιεβλήθη και έκούμπωσε μέ
χρι τοΰ πώγωνος. Έστάθη όλίγας 
στιγμάς άκόμη άκίνητος. Έπειτα 
ώρμησε καί έρρίφθη είς τούς πόδας 
μου όλολύζων, ήττημένος....

Μετά, ήμίσειαν ώραν άρχίσαμεν 
τήν άποτομωτάτην κατάβασιν. Ό 
δέ Βερτόνης έβάδιζε πλησίον μου σι
γηλός καί οί άλλοι βερσαλιέροι μάς 
ήκολούθουν άναμίξ. Είς οημεϊόν τι 
τής όδοΰ ώλίσθησα·άλλ’ ό Βερτόνης 
μ’ έστήριξεν άμέσως διά τοΰ ίσχυροΰ 
του βραχίονος. Είς τδ μέσον τής 
όδοΰ εύρίσκετο άλλο σημείον κιν- 
δυνωδέστατον. Ήτο μία επιφάνεια 
κάθετος, άνευ τής έλαχίστης άνωμα- 
λιας, άπό τής οποίας νά δύναται τις

_______ νά κρατηθή, είδος τι τοίχου λείου 
καί ύψηλοΰ περί τά δύο μέτρα.

"Οτε μέ είδε διστάζοντα ό Βερτόνης έπλη- 
σίασε δειλώς· έπειτα έγονυπέτησε παρά τδν 
λεϊον τοίχον, έσχημάτισε κοιλότητα συμπλέ- 
ξας τάς χείρας καί μέ προσεκάλεσε νά στηρίξω 
επ’ αύτών τδν ποδα.

— Επιτρέπετε, κύριε ύπολοχαγέ J μή λέγει 
Τδν προσέβλεψα μετά οίκτου.
Είς τούς άγαθούς δφθαλμούς του έλαμπον 

άκόμη τά δάκρυα. Τδ στήθος του ήσθμαινε· 
είδα τάς ρωμαλάίας έκείνας τυλώδεις χείρας 
του νά τρέμουν έκ σφοδράς συγκινήσεως. Δέν 
μοί έφαίνετο πλέον ό ίσιος.

Δεν άπήντησα, άλλ’ έπέθεσα τδν πόδα μου 
έπί τών- χειρών του, δπως άνέλθω καί πριν 
ή προφθάσω νά τόν έμποδίσω, έπι τής ύ- 
γράς άκρας τοΰ ύποδήματός μου ό λιποτάκτης 
έπεθεσε τά τρέμοντα χείλη του....

(Έκ τοΰ ’Ιταλικού).

ΠΡΘΣ ΤΟΥΣ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

ΚαθυοΎερήσαντεξ ενεκα τον πολέμου 
την τακτικήν έκδοοΊν τών φύλλων της 
βΦύάεως» άνεπληρώσαμεν Αδη την έλ- 
λειφιν, άντικαταστήσαντες τό κενόν δια 
τών δύο τούτων φύλλων τοΰ ' Νοεμβρίου 
καϊ Δεκεμβρίου καϊ ηδη άπό τοΰ προσε
χούς φύλλου της 1 ης ’Ιανουάριου έπανερ- 
χόμεθα είς την σειράν. -

"Β Διεύθυνόις
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27. Αίνιγμα .

' Meta τήν νύχτα έρχομαι
··■ Ώς έχώ άν μ’ άφίσης
■ Μ* «βρίσκεις -σ (ή γραμματική 

άν μ’άναγραματίσιις -

28 ■ Αίνιγμα

Ποταμός τά ΰδατά μου 
είς κλίνην χώραν χωλίων 
Πόλις γίνομαι Αρχαία 
δύο γράμματ’ άποκλείω'ν

29 Έλλιηοαύμφωνον

,α — η — «η— ααο

’Αγοράζω εις καλάς τιμάς γραμ.μα- 
τόσημα Ελληνικά, Κρητικά, τής ’Α
νατολής, τών νήσων το6 Αιγαίου ώί 
και τών ’Ανατολικών χωρών.

' Δίδω δέ εις.ανταλλαγήν .εξαίρετα ς’φρολόγια 
,παντός είδους, εικονογραφημένα δελτάρια, al
bum, κτλ. Ίκανοποίησις απολύτως ήγγυημένη. 
Ζητήσατε κατάλογον'μου ανταλλαγής καί τι-

Ακύΰννοις V. S. Eram Asnieres Paris

30. Γρίφος

’ Το Πανόραμα τής Ελλάδος και τόμοι τής 
Φύβεοίζ χρυσόδετοι άποστέλλον.ται έλεύθεροι 
ταχ. τελών παντι προαποστέλλοντι τό αντί
τιμου αύτών, ήτοι φρ. 12 διά τό Πανόραμα 
είκουογραφημέ^ον και φρ. 15 διά έκαστον 
τόμον τής Φύσεως όποιουδήποτε έκ τών πα
ρελθόντων έτών. Είναι κατάλληλα διά δώρα, 
διά μελέτην ή διά στολισμόν αίθούσης-κα1 
πάσης βιβλιθήκης.

ΔΥΣΕΙΣ! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ι3ου—Ι4οο ΤΕΥΧΟΥΣ

28. ΣχωτΙα—Σχοτία,
24. Ό Ταρσός—Έ Ταρσός. . -
25. Αννίβας
26. Αί Πάτραι είναι πόλις τής Ελλάδος.

11 ΙτόΚΦί 1 ι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

1. Α. Ρίόνμνον. Επιστολή καί χρήματα έλήφ- 
θησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν.— I. Κ. Σ. Μνγκά- ■ita. Δελταρίου έλήφθη ταχυδρομεικώς σας άπαντήσά- μεν — Αί. Γ. Δ. Πύργον. Δελταρίου έλήφθη, άποροΰμεν 
επί τθ?ς γραφομέναΐς ταχυδ. άπηντήσαμεν.—7. I. Μ 'Αλεξάνδρειαν. Δελταρίου έλήφθη, φυλλάδια σας έσ
τάλησαν πάλιν έκ νέου.—Ν. I Ν. Σονίζ. ’Επιστολή 
έλήφθη, σάς ένεγράψαμεν, εΰχαρισ,τοΟμεν.—Ρ. Α.Ά- λιξάνδρ^ιαν. Δελταρίου έλήφθη, έχει καλώς — Π.Σ. Ρο· 
στόκον. Τόμοι καί Πανόραμα σας έστάλησαν ταχυ- 
δρομικώς έπί συστάσει. - Ν. Κ. Ν. Ύύρχην. Χρήματα 
εληφθησαν, αποδείξεις έστάλησαν. Εύχαριστοϋμεν. Α. Γ Πάνρας.'Έ,νίΜν έλλείψεως χειρών, προελθούσης έκ 

■ τής επιστρατέύσεως, έβράδυνεν εκδοσις δύο τευχών, 
ατινα νΰν λαμβάνετε δμου.—Π. Φ. Στον Έλήφθησαν, 

' εύχαριστοϋμεν.—77, Α. Σύρον. Παραγγελία ζιγκο- 
γραφιών έξετελεσθη και σάς άπεστάλησαν άμέσως.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΒΕΛΗΣ έκ- 
λεκτά πάντοτε προγράμματα καϊ σκηνάς το6 
πόλέμηυ ενδιαφέρουσας·

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Θέλετε νά μάθετε τόν χαρακτήρα, τά προ
σόντα, ελαττώματα ή άρετάς άτόμου τίνος 
ήτοι το παρελθόν, παρόν καϊ μέλλον του j 
Στείλατε τήν φωτογραφίαν του, ούχι παλαιο- 
τέραν τών δύο έτών, εϊς τήν Διεύθυνσιν τής 
«Φύσεως» μετ’ ιδιοχείρου σήμειώσεως τής η
λικίας καϊ επαγγέλματος του μετ’ άναλόγου 
αμοιβής καί θά λάβετε άμέσως άκοιβή έγγραφον 
σχετικήν περιγραφήν. ’Επιτυχία ήγγυημένη.

ΕΙΔΗ ΟΠΤΙΚΗΣ

Δ· ΤΑΒΑΝΑΚΗΣ & Σ«

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

Οδός Έρμοϋ Ά&ήναι

Εύρίσκονται. πάντα τά είδη τής φωτογρα
φίας, πλάκες, χάρτης φωτογραφικός, μηχανή
ματα, εργαλεία και έν γένει παν αναγόμενου 
είς τήν όπτικήυ.

Peilicules (Films) Eastman Kodak.


