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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ ΕΞ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΥΛΗΣ

Σ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ στερεώ- 
ταται πέτραι ΰπδ τής συνε
χούς πτώσεως σταγόνων ΰδα- 
τος, οΰτω καϊλαϊκαϊ πεποι
θήσεις, αίτινες μέχρι τής χθές 
έθεωροΰτο ώς άκλόνητοι, 
άποτελοϋσαι πολλάκις αΰ- 
τούς τούς άκρογωνιαίονς λί 
θους θρησκευτικών καϊ κοι
νωνικών συστημάτων, δια
λύονται καϊ έξαφανίζονται 
σύν τφ χρόνφ έκ τών άλ- 
λεπαλλήλων φωταυγιών τής 
έπιστήμης.

Και έν δσφ μέν τάς νέας 
ιδέας επαγγέλλεται ή ξηρά

θεωρία ώς άποκυήματα φαντασίας ή άποκαλύ- 
ψεως, ή έλλειψις ά'.τοδείξεων εϊναι τδ προ- 
χειρότερον τών οπλών είς τάς χεϊρας έκείνων 
οϊτινες μένουσι πιστοί είς τά πατροπαράδοτα, 
δταν δμως τάς θεωρίας ταύτας συνοδεύει ή 
έφηρμοσμένη χημεία καϊ τά πραγματικά γεγο
νότα, τότε τδ πνεΰμα τοΰ άνθρώπου εκθαμβον 
πρδ τών νέων άνακαλύψεων έπιζητεϊ έπϊ μάλ
λον καϊ μάλλον το φώς τής άληθείας, άδιαφο 
ροΰν πρδς τάς άπορρακωθείσας έκ τής παλαιό- 
τητος άρχικάς δοξασίας. Άφ’δτου οί γνωστοί 
ΰπδ τδ δνομα ιΰλιοταϊΐι φιλόσοφοι τών δύο τε
λευταίων εκατονταετηρίδων έπεδόθησαν εις τήν 
έξέτασιν τοΰ μυστηρίου τής ζωής, ό κλάδος, 
εις δν κυρίως έλαχεν ό κλήρος νά λύση ή του
λάχιστον νά ένδιατρίψη εις τδ ζήτημα τοΰτο, 
ήτο ή χημεία. Και τί μέν άπετέλεσεν αΰτη άπδ 
τοΰ χρόνου καθ' δν οϊ άλχημιοταϊ έπεδίωκον 
νήν εΰρεσιν τοϋ φιλοσοφικού λίθου μέχρι προ 

ολίγων δεκάδων έτών δεν ένδιαφέρει ήμάς σή
μερον, άλλ' δμως δέν δυνάμεθα ν’ άντιπαρέλ- 
θωμεν ίν σιγή τήν πρδ εικοσαετίας άνακάλυψιν 
τών «ήλέκτρων» ύπδ τον "Αγγλου καθηγητοΰ 
θόμψων. Πρδ τον χρόνου τούτου θέλοντες νά 
παραστήσωμεν τα έλάχιστα μόρια τής ΰλης με- 
τεχειριζόμεθα τήν λέξιν «βτομον», έν τούτοις 
άνεκαλύφθη δτι τδ δτομον άποτελεΐται έκ μυ
ριάδων ήλέκτρων περιστρεφόμενων πέριξ ένδς 
κέντρου ώς ή γή καί οί λοιποί πλανήται πέριξ 
τοΰ ήλίου. Έπϊ πλέον άνεκαλύφθη διι τά ήλε
κτρα ταΰτα είναι έκεΐνα, δτινα έκφεύγοντα πρδς 
πάσας τδς διευθύνσεις, άκόμη και έντδς τοΰ 
κενοΰ, παράγουσι τδ φώς.

Άλλ’ έ'ε-εΐνο τδ όποιον τα μέγιστα άπησχό- 
λησε τους σοφούς τών δύο ήμισφαιρίων είναι <5 
τρόπος καθ’ δν παρήχθη και παράγεται ή ζωή.

Πάντες οί έγκύψαντες είς τδ ζήτημα τοΰτο, 
άπδ τοΰ Λαπλας καϊ Λαβουαζιέ. συμφωνοΰοι 
σήμερον δτι ή όροθετική γραμμή ή ταχθεΐσα 
δπδ τών παλαιών φυσιοδιφών μεταξύ τών ένορ- 
γάνων σωμάτων, μεταξύ έμψυχων καί άψυχων, 
μεταξύ τοΰ ζωϊκοΰ πρωτοπλάσματος καϊ τοΰ 
άναισθήτου ΰλικου στοιχείου, δεν εϊναι τόσον 
ζωηρά, δσον άρχικώς ΰπετέθη, άλλ' δτι εϊναι 
λίαν άσθενής ή μεταξύ τής άνοργάνου ΰλης και 
τής ζωικής ούσίας ύφισταμένη διαφορά—δ,ν 
δντως ΰπάρχη διαφορά,—κατόπιν τής άποδεί- 
ξεως, δτι ή θεωρούμενη άνόργανος, νεκρά, 
άψυχος ΰλη, αύτή αΰτη μεταβάλλεται είς έμ
ψυχον καϊ ζώσαν διά τών καταλλήλων ένώσεων 
ή χημικών ένεργειών.

Έν τοϊς χημικοϊς έργαστηρίοις τοΰ Κοσσέν 
έν Γερμανία καϊ τοΰ Φίοελ έν Αΰστρίρ άνόργα- 
νοι ούσίαΐ οηνετέθησαν είς στοιχειώδη σώματα
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δμοιάζονταταϊςπρωτείναις, μετά τοσαύτης άκρι- 
βείας,.&στε καί αυτός ό Αριθμός τών ένυπαρ- 
χόντων κυττάρων, Ατόμων και ήλεκτρων άύχα- 
ται νά ύπολογισδή, καταβάλλεται δέ έργασία και 
έλπίζεται ίνιός δλίγου πλήρης έπίτευξις τής κα
τασκευής τών διαλυτών ζυμωτικών φυραμάτων 
Ατινα έν τφ αΐματι, τφ στομάχφ, τοΐς έντέροις 
κα'· τοΐς μυώσιν ένεργοΰσιν &ς χημικά κέντρα 
εΐς τήν συγκόλλησιν, μεταφοράν ή Αποσύνδεαν 
πολυπλοκωτέρων χημικών ένώσεων, όποΐαι 
είναι ή πεψίνη καϊ ή πιτύα.

Πρό δλίγων έτών αί ούσίαι αύται'έδεωροΰντο 
ώς «ζώσαι*, ή χημεία δμως άνεκάλυψεν δτι τδ 
αύτό Αποτέλεσμα, οπερ παράγουσιν αί ούσίαι 
αύται έν τδ) σώματι, παράγεται και έντδς τοΰ 
χημικού Εργαστηρίου ίξ ήλεκρισμένου ΰδατος 
περιέχοντας λεπτά τεμάχια χρυσού, πλατίνης 
κα) άργυρον. Τά πειράματα έξετελέο&ησαν 
μετά πλήρους Επιτυχίας ύπό ιών χημικών "0- 
οτγαλδ, Άρχένιος, Μάκ καϊ Τζόνς. Τεμάχια 
κρέατος ζακχάρου ή γάλακτος ύπό τήν Επήρειαν 
τοΰ μίγματος τούτου ύπέστησαν τάς αύτάς με- 
ταβολάς, ας ύφίσταντο και δταν τεθώσιν ύπό 
τήν έπήρειαν διαλυτής πεψίνης πιτύας ή Αλλης 
φυσικής ένζυμικής ούσίας.

Διαρκούσης τής Ανω ένώσεως τό μέν ύδωρ 
χάνει τήν διαφάνειάν του μεταβαλλόμενον είς 
κολλώδη, δμιχλώδη. άμυλοειδή διάλυσιν. ή δέ 
πλάτινα, δ χρυσός, όΑργυρος μετατρέπονται εΐς 
Αδιαφανή, κονιώδη διάλυσιν, ώστε ούδέ τό 
ισχυρότερου μικροοκόπιον δύναται νά διακρίνη 
τά μόριά της, Τό νέον τοΰτο σώμα, δπερ είναι. 
Αντίθετον τοΰ κρυστάλλου, ώνομάσϋη «.καλ- 
λοειδέςκ δι’ αύτοΰ δέ οί χημικοί προσπαδοΰσι 
να λύσωσι τό ζήτημα τής παραγωγής της τεχ
νικής ζωής.

Έν Νέα Ύόρκη τά πειράματα τών Αόεβ 
και Καρρέλ Απέδειξαν ού μόνον δτι είναι δυνα
τόν νά διαχηρώσιν £πί μακράν χρόνον έν τή 
ζωή τεμάχια έξαχδέντα έκ ζώντος σώματος καϊ 
δτι οί διάφοιοι ίστοϊ αύτοΰ δέν νεκροΰνται 
ταυτοχρόνως κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου, 
Αλλά καϊ δτι παρθένα ώά ζώων, ώς έχίνων, 
θαλασσίων Αστέρων, εΐναι δυνατόν νά γόνιμό- 
ποιηδώσιν Ανευ τής βοήθειας τής φυσικής Αρ- 
ρενος ΰλης, άλλ’ Απλώς διά προσθήκης χημι
κών τινων αλάτων.

Άποδείχδέντος ούτως δτι ή έπιστήμη ήδυνή- 
ϋη ν’ Αντίκαταστήση τό σπερματόζωον διά νε
αρών χημικών ένώσεων, δέν έμεινε παρά να 
κατασκευαστή καϊ αύτό τό ώόν, Αφοΰ καϊ 
τοΰτο Αναλυ&έν εύρέδη συνιστάμενον ύξ ώρι- 
σμένων στοιχείων. Ή ήμέρα τής κατασκευής 
τοΰ πρωτοπλάσματος ήτο ξγγύς. Πρό έτών 
ήδη δ Βέχλερ κα'ι δ Μπερδελώ είχαν κατα
σκευάσω} έκ διαφόρων χημικών συνδέσεων όρ
γονικά σώματα όμοιάζοντα τά άπλούστερα ζω- 
"(Κά δντα, εσχάτως δέ δ καδηγής βουτοκάλλι 

παρήγαγε μίγμα έκ κόπρου ώοΰ, λινελαίου, 
Αλεύρου και ύδατος, τό όποιον δερμανδέν δε
όντως έπαρουσίασεν ύπό τόν φακόν τοΰ μικρο
σκοπίου μορφάς δμοιαζούσας τά λευκά κύτταρα 
τοΰ αΐματας και τάς «άμοιβάς». Ό σχηματι
σμός τών σωματίων αύτών ούδόλως σχετίζεται 
μέ τάς γνωστός φυσικός δυνάμεις τής ε'λξεως ή 
βαρύτητος, Απαραλλάκτως ώς δέν σχετίζεται 
μέ αύτάς ή Απορρόφησες ύδατος ύπό σπόρου 
φασιόλου ριπτομένου έντός τοΰ ύδατος; και ή 
Ανάμιξις ή διίζησις τών έπικοινωνούϊτών νγρών.· 

Δύτόματοι ώσαύτως κινήσεις παρατηρούνται 
έπι σταγόνων Ελαίου, μίγματος ύδατούχου οι
νοπνεύματος, σφαιριδίων ύδραργύρου και Αλλων 
ώς νεκρών δεωρουμένων Αντικειμένων, καθ’ 
δμοιον τρόπον, ώς έπϊ τώ> ιάμοιβών» καϊ 
Ετέρων κυτταροειδών υπάρξεων, αίτινες κατα
τάσσονται εις τό βασιλείου τών ζώων, ένφ κατά 
τούς Ισχυρισμούς τής Ιπιοτήμης καί αί προρ- 
ρηδεΐσαι ούσίαι δέν εΐναι παρά τά πρώτα βή
ματα τής Εξελίξεως έκ τής άνοργάνου είς τήν 
Ανόργανον ύλην.

Ούτως είχον τά πράγματα, δτε δ Πρόεδρος 
τής Βρεττανικής ’Ακαδημίας κ. Σιέφερ διά τοΰ 
πλέον Επισήμου τρόπου έκήρυξε πρό ολίγων 
ίβδομάδων έκ τής έδρας του Ενώπιον 2500 Επι
στημόνων, οτι ή τεχνική παραγωγή ζωής εΐναι 
τετελεσμένου γεγονός Ανήκον είς τήν Ιστορίαν 
τών Ανθρωπίνων Ανακαλύψεων. Ό λόγος του 
Εκφωνηθείς έν τή έφετεινή ένάρξει τών συνε
δριάσεων τής ρηδεΐσης ’Ακαδημίας παρήγαγε 
ζωηροτάτην αΐσδησιν παρ' απαντι τφ επιστη
μονικές κόσμφ τής γής, ούχ ήττον δμως έτά- 
ραξε τούς κύκλους τών θεολόγων, διότι δέν 
περιωρίσθη είς τήν απλήν Αναγραφήν τών Επι- 
τελεσδεισών Ερευνών καϊ τών Αποτελεσμάτων 
αύτών, άλλα μετά οτωϊκής όντως Αφέλειας καϊ 
ΐταμότητος διηυκρίνισε τό ζήτημα καθ’ Απάσας 
τάς λεπτομέρειας του, Αδιαφορών περί τών έν- 
τυπώσεών του εΐς τόν κύκλον τών Αντιφρο- 
νούντων.

Κατά τόν Σιίφερ, ή ζωή δέν έδημιουργήδη 
έφάπαξ έπι τής γής, ούδέ μετηνέχδη, ώς ε’ιπεν 
δ Θόμψων, έξ Αλλων κόσμων, Αλλ’ έξηκολού- 
δησε καϊ έξακολουθεΐ Αεννάως παραγομένη, 
υπ’ αύτάς τάς όψεις μας, έκ τής άνοργάνου 
ύλης διά τής έξελίξεως. Πρό πεντήκοντα ήδη 
έτών δ Γκράχαμ παρετήρησε τάς Ιδιότητας τής 
έν κολλοειδεΐ καταστάσει ΰλης, αίτινες δέν εϊναι 
παρά ιδιότητες ζώσης ύλης, εύρισκομένης 
έτι έν τή πρώτη βαδμίδι τής έκ τών δι οργά
νων εΐς τά Ενόργανα μεταβάσεως τής Αρχικής 
Ολης. "Η χημικότης καί αί φυσικοί ιδιότητες 
τοΰ ζώντος δργανισμοΰ εΐναι αί αύταϊ μέ τάς 
τών νιτρογενών κολλοειδών ■ .Είναι βεβαιωμέ
νου δτι ζώσα ούσία πρωτόπλασμα πάντοτε 
λαμβάνει τήν μορφήν κολλοειδούς διαλύσεως, 
ής τά μόρια διά τής έπιδράσεως Αλλήλων καί

τής έπανεργείας χημικών παραγόντο,ν μεταβάλ
λονται εΐς <ιένζυμαι>, ώς θά έλέγομεν πιτύας, 
Αποκτώντα τήν Ικανότητα τής άφομοιώσεως. 
Τούτου άποδειχθέντος, γνωρίζομεν ήδη δτι 
πάσα ΐδιότης τοΰ ζώντος δργανισμοΰ εΐναι Απο
τέλεσμα ειδικής χημικής σκευασίας καϊ έπιρροής.

Τά στοιχεία, δτινά Απαρτίζουσι πάσαν ζωι
κήν ούσίαν, εΧναι Ανδραξ, ύδρογόνον, δξυγόνον, 
νιτρογόνον καϊ φώσφορον, μέ 70 περίπου, έπϊ 
τοΐς έκατόν μέρη ύδατος, καί έπί πλέον μι 
κραν ποσότητα δνοργάυων αλάτων, οία είναι ή 
χλωρική σόδα, τό κάλιον ή μαγνήσια, ή πά
τασσα και 0 σίδηρος. Ή σύνδεσις τών ρηδέν- 
των στοιχείων έντός κολλοειδούς μίγματος πα· 
ριοτα τήν χημικήν βάσιν τής ζωής και δταν ό 
χημικός κατορδώση νά παράξη τήν ■ δέουσαν 
ένωσιν διά τής Ανάλογου ποοότητος, άναμφι
βόλως τό παραχδηοόμενον Αποτέλεογια εϊναι 
έκεΐνο, δπερ καλοΰμεν ζωήν.

Πρό τοΰ Παοτέρ, δ κόσμος γενικώς έπί- 
στευεν δτι τά βακτηρίδια καί λοιποί μικροοργα
νισμοί παρήγσντο αύτομάτως, καϊ δμως,, Ασχέ
τως πρός τά ύπ’ αύτοΰ γενόμενα πειράματα, ή 
δοξασία αυτή πίπτει άφ’ Ιαυτής, δται ένθυμη- 
δώγιεν, δτι έάν ή γένεσις ήτο αύτόματος, παρα
γομένη Ικ τοΰ μηδενός, έπρεπε πάντα τά ού- 
τωσϊ γεννώμενα ενόργανα ζώντα δντα, νά δμοι- 
άζωσι πρός αλληλα κατά τε τό σχήμα και τάς 
Ιδιότητας, τοΰδ’ δπερ ούδόλως συμβαίνει. Ή 
ζωή δέν εΐναι παρά μεταβολή, βραδεία έξέλιξις 
τής Ανοργάνου ΰλης, γενομένη έν τφ παρελδόντι, 
γινόμένη έν τώ παρόντι καϊ μέλλουσα ι·ά γΐ- 
νηται αιωνίως. Ούδέ πρέπει νά καλέσωμεν 
ύπερφυσικήν τήν έκ τής Αψύχου ΰλης έξέλιξιν 
κατωτάτης τό πρώτον βαδμίδος έμψύχου ού
σίας έκ ταύτης δέ ετέρας ύπερτέρου βαθμού 
καϊ ούτω καθεξής μέχρι τελειοτάιου τών πλα
σμάτων.

Κατά ταΰτα πάσα ΰλη δύναται καϊ οφείλει 
χάριν τής παγκοσμίου δικαιοσύνης νά έμψυχω- 
δή θαττον ή βράδιον, ήτοι νά ζήση, δπόταν 
αυντρέξωσιν αί δέουσαι χηιιικαϊ συνδήκαι, καϊ 
πάλιν ν’ Αποθάνη όπόταν Αλλοι ισχυρότεροι 
χημικοί λόγοι έξ ών συνετέδη, δπως τά τέως 
Απαρτίζοντα αύτήν στοιχεία διαδοχικώς χρη- 
σιμεύσωσιν εΐς παραγωγήν έτερογενών ύλικών 
ύποστάσεων. "Οτι δέ ή ζωή δέν παρήχδη 
έφάπαξ έξαλουδεΐ παραγομένη έκ τής Ανοργά
νου ύλης, πειϋόμεδα έκ τοΰ §tc ουδέποτε αί έπί 
τί/ς γήί συνδήκαι ήσάν διάφοροι τών σημερι
νών, ώστε έκεΐνο δπερ έγινεν εΐς τό παρελδόν νά 
μή δύναται νά γίνη καϊ έν τώ παρόντι, δέν 
υπάρχει ούδεϊς λόγοςνά πιστεύσωμενδέ δτι ή πα
ραγωγή τής ζωής ήθελε τελεσδή έν ένϊ και 
ώριαμένφ χρονικφ σημείφ τής αιωνιότητας. 
Έάν δέ ή έπιστήμη μέχρι .τής ήμέρας ταύτης 
δεν είχε παρατηρήσει τήν γένεσιν αύτήν, τοΰτο . 
προήλθε, διότι δέν είχε κάμει τάς δεούαας 

ίρεύνας έν τφ σχετικφ πεδίφ. Είναι Αληθές 
δτι ζώσα ούσία παραγομένη κατ ’ εύδεΐαν έξ 
άνοργάνου ύλης εΐναι τοιαύτης φύσεως, ώστε 
φαίνεται Αμφίβολον Αν πρέπει νά καταταχδή 
Αντως είς τό ζωικόν βασίλειον, καϊ είς τοΰτο 
Ακριβώς τό σημεϊον εύρίσκεται ή σημερινή έπι
στήμη, Λλλ’ δμως δέν είναι δύσκολον δπως διά 
τής φαντασίας ήμών καταλήξωμεν είς τό δε
τικόν συμπέρασμα περί τοΰ τί δύναται νά γείνη 
έάν ή ουτω κατεσκευασμένη ζώσα ούσία διέλδη 
έπιτυχώς τάς σχετικάς συνεκδοχικάς μεταβολάς 
καϊ μεταμορφώσεις. Ή Ανόργανος ΰλη τοΰ κό
σμου διαρκώς μεταβάλλεται, Νέαι χημικαϊ ένώ · 
σεις σχηματίζονται καθημερινώς, αίδέπαλαιαί 
διαλύονται Νέα στοιχεία έμφανίζονται άπαύστως, 
άπόλλυνται δέ τά παλαιά.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πότε, γλυκεία Πατρίδα μου, θά δοϋμε κι’ έδώ πέρα, 
Νά κυμματίζ' ή ποθητή τής λειιθεριάς παντιέρα ; 
Πότε, ναί, πότε ή Μάνα μας έκείνη ή Μεγάλη.
Στην λατρευτή της άγκαλιά θά μα; οιμώση πάλι 1

Πότε άχ! πότε τή; σκλαβιάς τά σίδερα θά σπάσουν, 
Ποΰ μάς αίμακελαίψανε μέ τόσην άπονιά,
Κι’ έλεΰθεροι νά τρέμουμε στής Μάνας την άγκάλη, 
Γιά νά γενθοάμε πάλι τά μητρικά φιλιά I

Πόσον καιρό ή άχαρη σκλαβιά θά μάς πλακώνο,
Καί μ’ άλυσίδες άλυτες τούς δόλιους θά μάς ζώνη, 
Ζητοΰσα καί τούς πόθους μας αύτούς νά καταπνίζη, 
Καί σάν τήν Κίρκη μαγικά ατούς χοίρους νά μάς 

(WB !

Μέσ’ στή σκλαβιά περάσαμε, άπειρα, τόσα χρόνια, 
Μιά μόνη λέξι έχοντες στδ στόμα, στή καρδιά,
Πού μέρα-νύχτ’ ακοίμητη στοδ καθενδς τά στήθια, 
Βογγάει κι’ εϊν’ ή Λευθεριά τοΰ σκλάβου ή λαλιά I

Πότε πανώρηα Κύπρο μου, θά βάλης τή στολή Σου, 
Τή γαλανή Σου φορεσιά καί τ’άσκιαχτο σπαθί Σου, 
Καί νά προβάλης ώμορφη, Κοπέλλ’ Ανδρειωμένη, 
Νά δείζης πίός ζητμς κι’ έσύ νά ζής λευθερωμένη !

Δέν περν§ μέρα πού νά μή φωνάξης τόν κανμό Σου, 

Πού μέσα είς τά σπλάχνα Σου κτυπάει βροντερά, 
Δέν περν§ μέρα πού νά μή προβάλης χλομιασμένη 
Σκούζοντας Αδιάκοπα μέ μάτια βροχερά !....

Πότε γλυκεία πατρίδα μου θά δούμε κι’ έδό πέρα, 
Νά κυμματίζ’ ή ποθητή τής λευθεριάς παντιέρα ; 
Εκείνη- ·· που κι’δ ίσκιος της μονάχα μας λαβώνει, 
Καί κάθε μιά σκλάβα καρδιά μ* έλπίδες τή φτερώνει!!

Λιυκοαώ. ·

ΠΟΛ- Α. ΚΤΠΡΙΑΝίΔΗδ

1
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ΤΑ Η®ΙΚΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ TOY ETPATOy

*0 προσδιορισμός τσΰ αιτίου τοϋ θανάτου 
συνίστησι πρόβλημα σπουδαιότατον και πολ· 
λάκις δυσεπίλυτου διά τόν άπλούστατον λό
γον, οτι πλεϊστοι μάλλον ή ήττον περίπλοκοι 
παράγοντες δύνανται συνεργήσαι πρός τό μοι
ραίου τέλος. Πράγματι δέ ό θάνατος—έξαιρου- 
μένου τοΰ άπό τραυματισμοΰ θανάτου—ουδέ
ποτε άποτελεΐ άπλοΰν φαιυόμενον έπερχόμε- 
νον άποτόμως έν τφ μέσφ της ζωής, άλλά 
τουναντίον συνίστησι τό αποτέλεσμα αλλη
λουχίας φαινομένων άλληλεξαρτήτων, ών τό 
έσχατον, ή συγκοπή ί η άσφυξία, άποτελεΐ τό 
προοίμιον τής παύσεως των ζωτικών φαινομέ
νων. *0 διευθυντής τοδ έν Νέα Ύόρκγ Παθο
λογικοί ’Ινστιτούτου Dr. (Ef*tel έδημοσίευσε 
μελετην άναγομένην είς τα διάφορα αίτια τοδ 
θανάτου, εύρίσκομεν δ’ έν αύτή καί περιπτώ- 
σ$ι.ς τινας λίαν αζιας προσοχής.

Τοιαύτη λ. χ. έστίν ή περίπτωσις άνδρός 
εικοσιεπταέτους θεραπευόμενου δι’ ελκώδη σύ- 
φιλιν τ*5ς ρινός και τοδ προσώπου καί έμφανί- 
ζοντος άπό καιροΟ είς καιρόν δυσπνοϊκούς παρο
ξυσμούς έκλαμβανομένους ώς άσθματικούς. 
Κατά τινα τδν παροξυσμών. τούτων αίφνης 
έπαθε. κυάνωσιν καί έξέπνέυσεν έν όλίγαις 
στιγμαϊς; Ύπετέθη τότε OTt ό θάνατος προήλ- 
θεν άπό ανευρύσματος ή άπό οξείας διατάσεως 
της καρδίας, κατά την νεκροτομίαν δμως άπε
δείχθη η ΰπαρξις οιδήματος τής γλωττίδος 
άπό λίαν-έκτενοΰς ελκώδους συφιλιδικές λα- 
ρυγγίτϊδος.

Έκπληκτικώτερα έτι υπήρξαν τά νεκροτο- 
μίκά ευρήματα έν ταΐς άκολούθοις τρισί περι- 
πτώσεσιν :

Έν μέν τη πρώτη προδκειτο περί άνδρός 
εξηκονταετούς είσελθόντος εις τό νοσοκομεΐον 
ώς πάσχοντος έκ χρονιάς νέφριτιδος καί ζωλί- 
τιδος. Μεθ’ ήμέρας δέ τινας άπέθανεν αίφυι- 
δίως. Κατά τήν νεκροτομίαν εύρέθη εκτενές 
καρκίνωμα τοδ στομάχου κατέχον τό ήμισυ 
σχεδόν τοδ προσθίου καί τοϋ οπισθίου τοιχώ
ματος αύτοΰ καί προκαλέσαν κεραυνοβόλον 
εσωτερικήν αιμορραγίαν.

Έν δέ τη δευτέρι?: προΰζειτο περί γυναικός 
ήλικίας 74 έτών νοσοκομουμένης διά χρονιάν 
νεφρίτιδα καί άποθανούσης αίφνιδίως έν τφ 
μεσφ φαινομένων, άπερ· έθεωρήθησαν ώς άπό- 
τοκαιοΐδήματος τών πνευμόνων. Κατά τήν 
ν<κροτομίαν εύρέθη ό στόμαχος πεπληρωμένος 

ρευστοδ αίματος ενεκεν έλκους’ διαβρώσαντος 
τό τοίχωμα μιάς τών γαστρικών άρτηριών.

Έν δέ τη τρίτη περιπτώσει προυκειτο περί 
γυναικός ήλικίας 75 έτών άποθανούσης αίφνι
δίως μετά φαινομένων, πνιγμονής καί κατερεί- 
ψεως. Κλινικώς έθεωρήθη δτι ό θάνατος προήλ
θε* άπό εγκεφαλικής αιμορραγίας, άλλ’ ένεκα 
τοδ τάχους τής έξελίξεως καί τών δυσκολιών 
πλήρους έξετάσεως ούδαμώς καθωρίσθη ό τό
πος καί ή έκτασις τής αιμορραγίας ταύτης. 
Κατά τήν νεκροτομίαν εύρέθη μεγίστη αιμορ
ραγία κατά τήν φαιάν ούσίαν, κατά τάς έγκε- 
φαλικάς κοιλίας καί κατά τά δύο πρόσθια καί 
οπίσθια κέρατα τοδ δεξιοΰ μέρους. Ή αιμορ
ραγία αύτη, διενεργήσασα πλήρη καταστροφήν 
τών γαγγλίων τής βάσεως πρός τά άριστερά, 
είσεχωρησεν είς τόν φλοιόν καί ύπό τήν άρα- 
χνοειδή μήνιγγα.

Άπό ιατροδικαστικής άπόψεως, ή κατα
στροφή τοδ εύγενοΟς ίστοΟ και ή μεγάλη έκτα- 
σις τής αιμορραγίας έξαπλωθείσης καί ύπό τήν 
αραχνοειδή μήνιγγα, μάλιστα δ’ άπό τοδ άντι- 
θετού μέρους, καθ’ δ ήρξατο ή αίμόρροια, είσί 
λίαν διδακτικαί. "Οντως δ’ άδυνατοΰμεν έν- 
νοήσαι άμεσον έπέκτασιν τής αιμορραγίας άπό' 
τοΰ ένός είς τό άντίθετον μέρος τοΰ έγκεφά- 
λου. Λίαν πιθανόν οτι ή ύπερβάλλουσα ένδο- 
κρανιακή πίεσις, ήν προύκάλεσίν ή αίμορρα- 
γική καταστροφή τοΟ δεξιοΰ ήμίσεος τοδ έγκε- 
φάλου, έξήσκησεν άναγκαίως έπί τών έπιπο- 
λής αιμοφόρων αγγείων τοΰ άριστεροΰ ήμίσεος 
άρκοΰσαν πιεσιν πρός παραγωγήν αύτό τοΰτο 
τραυματικής αιμορραγίας κατά τήν λεπτήν 
μήνιγγα.

(BUL- MEDICAL)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Ziya Ziya ό θανατος ήλβι καί τον ’xleias το στόμα.Κ’ ίνφ η ψνχή τον ποιητον δ:ν φνγτι&κόμα Ενα τραγονδι ίκνίηστ και Ιπιο» στδ χΦμαΈνα μιγάΐο δάκρνο ΐκνίησι■θαμπό,Γιατί νά αβύνη η ζο.ή.Γιατί τοΰ χάρον ή πΐηγή δίν Ιχιι γιατρικό ;'Ελπίδες, πόθοι, δντιρα
Χά sbat μόνον μια πνοή.

50«Α Α.ΌΙΚ0Ν0ΜΙ40Τ . -

I ΜΕΓΑΛΑΙ άρεταί 
τοΟ στρατοΰ είσίν εϊς 
τών κυριωτέρων τής 
νίκης παραγόντων.

Έν πρώτοις ή νίκη 
δέν είναι δυνατή, έλ- 
λειπούτης τής πεποι
θήσεως. Αΰτη δέ δια- 
φοροτρόπως άποκτά- 
ται. Παρά τοϊς λίαν 
θρησκευτικοϊς λαοίς, 

ό Θεός ύπισχνήται καί άσφαλίζει τήν νίκην.Ό 
Θεός τών ’Ιουδαίων ύπό τήν έποψιν ταύτην 
έδρα ώς οί θεοί τών ’Ελλήνων καί τών Ρω
μαίων καί δπως βράδιον ο ’Αλλάχ τών Μου
σουλμάνων· έν τη άρχαιότητι οί Θεοί επροστά- 
τιυον τό άστυ, άπόρθητον έν βσω οί άνδοιάν- 
τες αύτών ώρθοΰντο έν τοϊς ναοϊς.

. Έπίσης ούδέποτε κατείρχοντο μάχης, εί μή 
πρώτοι έπηρωτων τούς οιωνούς και ιεροσκόπους, 
οϊτινες παρηκολουθουν τόν στρατόν καί συνε- 
βουλεύοντο· πρό τής μάχης. Ή δέ τελετή 
έγίγνετο έπισήμώς, τών θυμάτων έστεφανω- 
μένων δι’ άνθέων, τών δ’ ιεροσκόπων μεγα- 
λοπρεπώς ένδεδύμένων.

Έάν δ’ όμως οί οιωνοί ήσαν δυσμενείς, οί 
στρατοί άποτεθαρρυμμένοι έρριπτον τά δπλα. 
πεπεισμένοι δτι οί Θεοί ήσαν κατ’ αύτών.

Είναι άληθές οτι ό στρατηγός ήδύνατο νά 
πίεση τούς μάντεις δταν ήτο βέβαιος περί τής 
διαθέσεων αύτών, καί δή συχνάκις ύπηγόρευεν 
έκείνοις τήν ποθουμένην άπάντησιν. Ουτω 
Παυσανίας ό στρατηγός τών Ελλήνων διά 
θανάτου ήπείλησε τούς ο!ωνοσκόπους έάν τά 
οίωνίσματαήσαν άπαίσια, καί ήδυνήθη κατόπ.ν 
νά κατακόψη τόν περσικόν στρατόν τοΰ Μαρ- 
δονίου.

"Οταν δέ τυχόν ό στρατός νικηθη, ή θρη
σκευτική πίστις αιτιολογεί τήν ήτταν· ό Θεός 
ήβουλήθη νά παίδευση τόν λαόν του· τοΰτο 
συνέβη παρά τοϊς Ίουδαίοις, τόν αύτόν δέ 
συλλογισμόν έποιήσατο ό Μωάμεθ νικηθείς 
ύπό τών πολιτών τής Μέκας. «Ή άνδρεία 
σας έκάμφθη, παρηκούσατε τφ θεφ» εϊπεν 
είς τούς πιστούς του· ή πάλιν βό θεός σάς 
έτρεψεν είς φυγήν, ίνα σάς δοκιμάση» καί 
άλλοτε κατεβλήθησαν ύπό τοΰ Σατανά πρός 
τιμωρίαν διαπραχθείσης αμαρτίας. Θά ήτο 
εΰκολον πολλ’ άλλα τοιαΰτα νά καταλέξωμεν.

Και ό άρχηγός δ’ οφείλει νά έχη πεποίθησιν, 
τοΟ θ’ δπερ δέν άρύεται έκ μόνης τήςγνώσεως 
τών στρατιωτικών ή έκ μόνης τής μεγαλοφυΐας 
του. Δύναται νά πιστεύη είς ευνοϊκόν δνειρον, 

νά ίχη πεποίθησιν είς τάς προρρήσεις ή απλώς 
είς τόν αστέρα αύτοΰ’ οΰτω ό Ναπολέων ένό- 
μιζεν εαυτόν προστατευόμενον ύπ’ άστέρος, 
ούχι πλέον μεταφορικώς, άλλά κυριολεκτικώς, 
διότι τδν έβλεπε λάμποντα έν τφ ούρανφ. 1 

Άλλ’ έάν στρατηλάτης περιωρίζετο είς 
ταύτην μόνην τήν διαβεβαίωσιν, αί πεποιθή
σεις αύτοΰ λίαν συχνά θά διεψεύδοντο. Τοΰτο 
δέ συνέβη· διότι γνωρίζομεν στρατηγούς νικη- 
θέντας, ένεκα τής είς τό Θειον ή είς τόν 
άστέρα αυτών παραμελήσεώς των. ’Εγγύτε
ρον ήμών εΐδομεν τούς τρανσβαλείους στρα
τηγούς μαχομένους συχνάκις μέ τήν ίεράν 
βίβλον άνά χείρας.

1 Πρόκειται περί τής '’Αφροδίτης, ής ή-απαράβλη
τος λάμψις δίαπερά ενίοτε ' τό στερέωμα ίν χαφω 
ήμέρας, δταν ό· πλανήτης-ούτος, κατά τήν περί τόν 
ήλιον περιστροφήν του, εύρίσκεται μακράν του πλα
νητικού ήμών κέντρου.

Τουναντίον δέ ό ικανός άρχηγός' οφείλει 
νά ένισχύη τδ ήθικόν τών μαχητών του. "Αλ
λοτε δ’ ούδέν τούτου εύκολώτερον καθ’ δσον 
ήρκει ή ύπό τών ιερέων καί μάντεων βεβαίωσις 
τής νίκης. Σήμερον δέον νά άπαγγέλωνται 
λόγοι ή μεταβιβάζωνται τοϊς στρατιώταις γε- 
νικαί τινες διατάξεις. Οΰτω τη πρωτεραί^ 
τής μάχης τοΰ Άούστερλιτς ό Ναπολέων διέ- 
τρεχε τάς φυλακάς τών έν ύπαίδρφ καταυλι
σμών τοΰ στρατοπέδου του. Έν "Αρκολ έδιδε 
στρατηγικής έξηγήσεις είς τά στρατεύματα 1 
του, ευπροσήγορος μεθ’ολών, έπαναπαυόμενος 
έπ’ αύτών, ύπνωτίζων καί πέμπων αύτούς είς 
τόν θάνατον.

Οί αξιωματικοί άποτελοΰσι τό άναγκαΐον 
διάμεσον μεταξύ στρατηγού και στρατιωτών. 
Διά τών άξιωματικών μεταβιβάζεται ή έπί τη 
νίκη βεβαιότης· έντεΰθεν ή άναγκαιότης κα
λών καί σταθερών στελεχών, ώς λέγεται διά 
τεχνικών ορών.

Άλλ’ήάπλή|Λετάδοσις τής πεποιθήσεως καί 
έμπιστοσύνης δεν αρκεί είς τόν αγαθόν στρα
τηγόν· οδτος δέον νά συνεργήση δπως διάσω
ση τήν πίστιν τών άντιπάλων του.

Οί άγριοι λαοί έπιζητοΰσι νά φοβίζωσι τούς 
έχθρούς διά τής πολεμικής αυτών στολής. 
Χρωματίζουσι τό σώμα, καλύπτονται διά πτε- 
ροφόρων πίλων, θέτουσι γιγάντια κέρατα ζφων 
κ. τ. λ. Διά τών πολεμικών αύτών κραυγών 
καί ύμνων έμποιοΰσι φόβον τοϊς έχθροϊς, πα- 
ρορμώντες έν ταυτφ είς σφαγήν. Ουτω, ό 
Τυρταίος διά τών ποιημάτων του ασφαλή 
κατέστησε τήν νίκην τών Σπαρτιατών..



»
268 Η ΦΥΣΙΣ ίϊ ΦΥΣΙΣ 269

Πρδς παγίωσιν τοΰ ήθικοΟ τών στρατευμά
των, ο? αρχηγοί δέον νά βαίνωσι πρδς τά 
πρόσω. Στρατός ήναγκαομένός είς παθητικήν 
δρβσιν, καί περιοριζόμενος νά άμύνηται μόνον, 
ταχέως απόλυσι τήν πεποίθησιν, στερείται δέ 
τής ύπερειδούσης πρδς τήν δρή.σιν ορμής.

Παρά τήν άποτελεσμ.ατικότητα τών νεωτέ- 
ρων οπλών αί διά λογχών έφοδοι καί αί έφορμ.αί 
τοΰ ίππικοΰ, θεωρητικώς καταδικασθείσαι ύπδ 
πολλών τακτικών, έστέφθησαν ύπδ επιτυχίας 
κατά τούς τελευταίους πολέμους. Όπως δή
ποτε κέκτηνται μεγάλην ηθικήν επιρροήν. 
Μικρά ίππικά σώματα ήδυνήθησαν νά τρέψω- 
σιν εϊς φυγήν πολυάριθμον πεζικόν, οχι μόνον 
κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν καί τήν 
Αυτοκρατορίαν, άλλ’έγγύτερον έτι, τφ 1866, 
έν Κουστόζγ, έπανειλλημένως κατά τδ 1870,' 
καί κατά τδν τελευταίον Ίαπωνο-^ωσσικδν 
πόλεμον.

ΤοΟτ’ αύτδ συμβαίνει και είς τούς κατά 
θάλασσαν πολέμους, τής έπιτυχίας άνηκούσης 
τφ έπιτιθεμένφ. Ουτω, τφ 1866, έν Λίσσα 
ό ξύλινος στόλος τοΰ αύτριακοΰ ναυάρχου 
Tegethoff έπετέθη κατά τών ’Ιταλικών Θω- 
ρηκτών και τάένίκησαν αί επίστρατοι ναυ- 
μαχίαι έν τφ λιμένι τοΟ Port Arthur τοΰτο 
πιστοποιοΰσιν έπαρκώς.

Ώς πρδς τούς πανικούς, οϊτινες τρέπουσιν 
εις φυγήν καί τούς άνδρειοτάτους, προέρχονται 
άναμφηρρίστως έξ ύποβολής. Ή ιστορία άναφέρει 
πολυάριθμα παραδείγματα άπδ τής προσβολής 
τών 300 Ανδρείων τού Γεδεών, δστις μετά δα- 
δών, πήλινων άγγείων και ηχηρών σαλπίγγων, 
ένίκησαν Μ'αδιαννίτας. Ή τακτική τών επιφανέ
στερων στρατηγών έμπνέεται έκ τής έπιθυμίας 
των ν ’άφαιρέσωσι τήν είς έαυτούς πεποίθησιν τοΰ 
έχθροΰ. Κατά τδν αύτδν τρόπον έκτελοΟσι κατα- 
ναγκαστικάς πορείας, είτε πρδς αίφνιδίαν τοΰ 
έχθροΰ κατάληψιν ή πρδς ύπερφαλαγισμδν 
αΰτοΰ· άλλ’ αί ένεργοι αδται πορείαι εϊσί 
σχεδόν πάντοτε Ακίνδυνοι, ώς γινόμεναι ύπ’ 
έλαχίστου άριθμοΰ άνδρών· έάν δέ έμπνέωσι 
πανικούς, τοΰτο προέρχεται ώς έκ τοΰ άπρο- 
όπτου.

*Η στρατηγική άσχολείται έπίσης περί τοΰ 
ήθικοθ παράγοντος. Δέν βραδύνουσι σήμερον, 
ώς άλλοτε, νά καταλάβωσιν έξ έφόδου όχυ- 
ράν θεσιν, ή νά κατακτήσωσιν έπαρχίας τινάς· 
άπ’ έναντίας σπεύδουσιν εϊς τδ κέντρον τής 
χωράς και πλήττουσιν είς τήν καρδίαν, σκο- 
ποθντες τήν πρωτεύουσαν.

Τή Αληθείς λαός τις ομολογεί τήν ήτταν 
αύτοΰ καί ύποτάσσηται, άλλ’ ώς έπι τό πλεΐ- 
στον θά ήδύνατο νά έξακολουθήση τήν πάλιν. 
Έαν δ’ δμως έγκαταλείπγ ταύτην, τοΰτο 
προέρχεται έκ τοΟ δτι δέν πιστεύει πλέον είς 
το δυνατόν τής νίκης. Ή άντοχή τών νενικη- 
μενων ποικίλλει κατά τ·άς περιστάσεις.

Ή Πρωσσία ύπετάγη μετά τδ Valmg κα 
τήν Ίέναν, ή Αυστρία μετά τήν μάχην τοΰ 
Σολφερίνου; ή δέ Γαλλία άντέστη περισσότε
ρον τφ 1840. Οί Ισπανοί κατά τήν πρώτην 
γαλλικήν αυτοκρατορίαν διηνεκώς ένικώντο, 
ούδεποτε δ’ δμως ύπετάσσοντο, και τέλος 
ούτως άπεδίωξαν τδν εισβολέα. Τδ αύτδ θέα
μα παρουσιάζει καί ή Ελλάς έπι τριακόσια 
έτη. ·

Έκ Παρισ/ων
ΠΑΝ. Δ1ΒΑΡΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό τεχνητόν ητηνδν

Ανεφέραμεν είς προηγ. παίγνιον τδν τρόπον τής 
κατασκευής Αψύχων δντων, δυναμένων καταλλήλως 
καί διά τεχνητού μέσου διά τής άντισταθμίσεως τοΰ 
βάρους νά ΐστανται όρθίως.

Ήδη κατασκευάζομεν μικρόν πτηνόν ώς έξης 
δπερ ϊσταται δρθιον συνεπείφ τοΰ Ιδιου νόμου τήί 
βαρύτητος. .,

Τδ σώμα τοΰ πτηνού Αποτελεί κέλυφος ώοϋ, συμ- 
πεπληρωμένον διά ψύχας άρτου διά τήν κεφαλήν, 
καί ξυλαρίων διά τούς πόδας κτλ. φέρει δέ καί σύρμα 
διά τό Αντιστάθμισμα τοΰ βάρους, ώς είδομεν καί 
εις προηγ. παίγνιον.

"Οσον αφορά τό συγκρατοΰν τό βάρος σύρμα δια
τίθεται ώς έμφαΐνεται έν τφ Ανφ σχήματι ήμών, 
καί τό παίγνιον είναι έτοιμον πρός έκτέλεσιν.

Ήδη δύνασθε νά τό τοποθετήσετε έπί τοΰ δακτύ
λου σας, έπί φιάλης ή έπί κλάδου δένδρου καί θά 
ϊσταται έντελώς δρθιον ή θά κινήται ταλαντευό
μενου, άλλά χωρίς νά πέση &ν τοΰ προσδώσητε διά 
τοΰ δακτύλου μικράν κίνησιν. 'Ανευ τοΰ βαριδιού 
φυσικά δέν δύναται νά σταθή όρθιον.

Φ. Π.

. * * * *

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝίΙΣΕΙΣ

Θεραπεία τοΰ έκζέματος τών ηαΐδων.
Ό Ga lewsky σανίστησι τήν ακόλουθον σχευισίαν 

ώς επέχουσαν τήν ύδρόρρσιαν τοΰ εκζέματος των 
παίοων.

Oxide de zinc
Talc....... ...............
Glycerine ..
Alcooldilue

Eau di-stillee...,
Προς επιχρίσεις τοπιχάς.

Άποτελεσμάτιχαί ωσαύτως θεωρούνται χαί αί ύ- 
γραί επιδέσεις διά διαλύματος 1, 4—1/2 τοίς 100 ρε- 
ζορσινης.

Κατα τής νυκτερινής ένουρίσεως 
των παίδων.

1 ai 10.0

’Αποτελεσματικότατο·» φάρμακον κατά της παθή- 
σεως ταύτης τών παίδων συνίσταται μίγμα έχ τριών 
μερών βάμματος εύθαλείας χαί ένός βάμματος εμετι
κών χαρύων, έξ ου μίγματος χορηγούνται 10—20 
σταγ. ήμερησίως παιοίοις ηλικίας άπό 7—12 ετών.

Νέον μέσον πρδς διατήρηοιν ζφων 
καί φυτών.

Διάλυμα αριστον πρός μονοποίησιν χαί διατήρησιν 
ζώων· χαί φυτών εις τούς φυσικούς αυτών χρωματι
σμούς άνεχαλύφβη εσχάτως ύπό του Wickerscheuer 
του έν Βερολίνω Ζωολογικού Μουσείου’ παρασκευάζε
ται δέ διαλυομένοιν 10 γραμ. στυπτηρίας, 2 γρ, 00 
χλωριούχου νατρίου, 1 γρ. 20 νιτρικού χαλιού, 6 γραμ. 
ανθρακικού καλιού καί 1 γραμ. τριοξιδίου αρσενικού 
έν 300 γραμ. ζέοντος ΰϊατος. Τω διαλύματι τούτω 
τίθενται ετι 120 γραμ. γλυκερίνης χαί 30 γραμ. με- 
θυλικού οινοπνεύματος.

Άπαντα τά αντικείμενα ζωικά ή φυσικά), τά δια
τηρούμενα έν τώ ύγρώ τούτω, διαφυλαττουσι τήν μορ
φήν τήν χροιάν καί τήν έλαστικότη’τα έν άξιοσημειώτω 
βαθμφ.

Ό Ασπασμός των νηπίων

Δέν λέγομεν οτι δέν πρέπει ή μήτηρ νά άσπάζηται 
τό τέκνον αύτής. Αποτελεί τούτο μέρος αύτής -χαί 
δύναται νά πράττη τοΰτο χατ’ αρέσκειαν, »·, καί δέον 
αυτή ίνα εχη ύπ’ οψει αύτής, οτι δύναται μεταδοΰναι 
διά του φιλήματος τυχουσαν αύτής πάθησιν τού φα- 
ρυγγος ή τοΰ στόματος.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

27g<$gs<goa μέ&οδοι πρδς Αναξήτησιν 
λευκώματος καί σακχάρου έν τω οϋρφ.

Πρδς άναζήτησιν λευκώματος έν τφ ουρφ 
λαμβάνομεν συνηθες καθαρόν μετάλλινου κο- 
χλιάριον, οπερ κατά τδ ήμισυ πληροΰμεν διά 
τοΰ ούρου, έν φ προστίθεμεν δραγμίδα άλατος 
μαγειρικού καθαροΰ, και φέρομεν άνωθεν άνημ- 
μένου κηρίου, ή λυχνίας. ""Οταν δέ τό ούρον 
άρξηται εξατμιζόμενου καί άναβράζον, προστί- 
θεμεν σταγόνας τινάς δξους. Ή πρόχερος 
αδτιγ δοκιμασία δείκνυσιν άλαθήτως πάντοτε 
τήν υπαρξιν λευκώματος έν τφ οΰρφ, ούσα 

πολλφ μάλλον ευαίσθητος τής μεθόδου τοΰ 
Heller καί έχουσα τδ πλεονέκτημα' τοΰ δια- 
τηρείν Αμετάβλητον τήν χροιάν τοΰ ουρου, δτε 
εμφανίζεται λευκή θόλωσις ή λευκόν κατα
κρήμνισμα, ενδεικτικά τής παρουσίας λευ
κώματος.

Πρδς άναζήτησιν δέ σακχάρου ή μέθοδος 
εστίν ετι άπλουστέρα. Έν κοχλιαρίφ σταλά- 
ζομεν 2 σταγόνας ουρου καί 4 περίπου στα
γόνας δδατος. Τδ χοχλιάριον τοΰτο φέρομεν 
άνωθεν άσθενοΰς φλογος κηρίου πρδς έξάτμισιν 
ολοσχερή τών σταγόνων τούτων, έξακολουθοΰ- 
μεν δ’ (να θερμαινωμεν βραδέως διά τής άσθε
νοΰς φλογδς τδ κοχλιάριον, δτε σχεδόν άποτό- 
μως έμφανιζομένη χαρακτηριστική φαιά πορ- 
τοκαλοειδής χροιά και σαφής οσμή κεκαυμένου 
σακχάρου (καραμέλας) δείκνυσι τήν έν τφ 
ουρφ υπαρξιν σακχάρου άνευ τής έλαχίστης 
άμφιβολίας.—Διά τής δοκιμασίας ταύτης ευ
κόλως εξιχνιάζεται 1/3—1 έπί τοίς 100 σακ
χάρου.

Εϊ δέ τδ ούρον μηδόλως περιέχει σάκχάρον, 
εμφανίζεται κηλις νεφελώδης μελανωπή, διά 
δέ τής περαιτέρω θερμάνσεως άναδίδοται ΐδιά- 
ζουσα χαρακτηριστική ούρώδης όσμή.

"Ότε τέλος τδ ούρον περιέχει 1 τοΐς 100 ή 
και πλέον σακχάρου. σχηματίζεται χαρακτηοι- 
στικώτατον βωλάριον άνθρακας σακχάρου.

(Ίατ. Πρόο&ος)

ΣΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΝΕΙ

Γύρω ή Ανοιξις φαιδρά
Ζωή γλυκιΐά χαρίζει
Τ’ Αγέρι παίζει βτά κλαδίά
Ή γή όλη άνθίζει- 
Μά ή φύσις φαίνεται στυγνή 
Έρημος σκοτεινή 
Σάν ή καρδιά novel

Γέρνουν τά κύμματ’ άπαλά 
Κεΐ πέρα στ’ ακρογιάλι 
Στό φλοίσβο τους κάθε καρδιά 
Χωρίς νά θέλη πάλλει.
Μά ό φλοίσβος είναι θλιβερός 
Ή θάλασσα θρηνεί 
Σάν ή καρδίά πονεί.

Βαρκοΰλα τρέχει στά νερά 
Τά σχίζει σάν δελφίνι
Καί τραγουδάει ό ψαρράς 
Τά δίχτυα του σάν ρίχνει. 
Μά μέ μικρό παράπονο 
Άντιλλαλεΐ ή φωνή 
Σάν ή καρδιά πονεϊ.

Παντοΰ χαρά, παντοΰ ζωή
Ή φύσις δλη θάλλει
Τά άνθη χύνουν εύωδΐά
Τό άηδονάκι ψάλλει.
Άχ ! πόσον πολύ φαίνεται
Έ φύσις σκοτεινή,
Σάν ή καρδιάπονεί. Α. ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΤ
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ΣΤΗ ΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Η ΟΡΙΑΜΒΕϊΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΪ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΧρόνΙα κα) χρόνια Απρόσμενες 
Νά δής τή λευθερίά σου, 

Kt' ίβοφες μ' άΐμ’ Αστείρευτο 
Τήν ωρηα σου στεριά : 

Τους λόγγους, τά λημμέρία σου, 
Τους βράχους, τά βουνά σου, 

Τής ρεμματίές, τά βάση, 
Την κάβε σου μεριά.

Έλαχταροΰσες, Κρήτη μου, 
Σαν. Κόρη δρφανεμένη,

Χρόνια καϊ χρόνια τώρα 
Τής Μάνας Αγκαλιά, 

Κι' έπρόβαλλες μερόνυχτα
Βαρεία ξαρματωμένη

Σέ καταιγίδες μαύρες, 
Mi ξέπλεκα μαλλιά !
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Στεκόσουνα στήν κάτασπρη 
Κορφή-τοΰ Ψηλορείτη,

Κι' δγνάντευες τής Μάνας μας 
Τόν ωμορφο οόρανό,

Κα) ίλεγες μέσ' στα λόγΙα σου 
Τέτοια λογάκία, Κρήτη,

•ι’Αγκάλίασέ με Μάνα» 
«Νά πάφω νά πονώ ! »

Άπ’ τή χΐωνάτη πρόβαλλες 
Τής "Ιδης κορυφοΰλα,

Κι' άπό τους πόνους στάζανε 
Τό δάκρυα σου στή γή !■■· 

Μάνοιωϋες πάντα μέσα σου 
Πώς ή γλυκεία Μανοΰλα, 

θα 'λϋή νά σ’ δγκαλίάση, 
Γλυκεία μιά χαραυγή.

Σκιρτούν μέσ' Απ' τους τάφους των 
Τ' Αδύνατα παιδιά σου,

Π' άντίκρυζαν τόν θάνατο
Mi γέλοιο στή ματίά,

Σκιρτούν, σφιχταγκαλιάζονται
Στή θεία λευτεριά Σου

Ποΰ μέ τό αίμ’ Αντάλλαξε
Πανώρηα λεβεντιά ! πΟΛ. ΑΧ. ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗΧ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣ1Σ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
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Δεύτερον Αεροπορικόν δυστύχημα συνέβη Ατυ- 
χώς έν Έλλάδι τήν Ισπέραν τής 4 'Απριλίου ίν 
Θεσσαλονίκη. Καθ'ήν στιγμήν ή δευτέρα μεράρ 
χία Απεβιβάσθη καί διέσχιζε διά δευτέραν φοράν 
τάς όδούς τής Μακεδονικής πρωτευούσης,ό συμ
παγής Αεροπόρος Έμμ· Αργυρόπουλος μετάτού 
κρητός ήρωος Κωνσταντίνου Μάνου ύπέρ τήν 
πόλιν έχαιρέιων τόν τροπαιούχον στρατόν καί 
μετά μίαν ώραν αί υψιπετείς φυχαΐ των έξη- 
κολούθησαν τό ύπερκόσμιον ταξείδιόν των 
έστεμμέναι μέ τόν στέφανον τοϋ μάρτυρος και 
τόν κόττινον τής δόξης.

Τό θλιβερόν Ατύχημα έγένετο παρά τό χω
ρίον Λαγκαδά, Αγνωστόν τίνος ένεκα. Φαίνεται 
Ατι 'έσταμάτησεν δ Ατυχής ’Αργυρόπουλος τόν. 
κινητήρα καί Απεπειράθη- ναι προσγείωσή α- 
βολ-πλάνέ, δτε ισχυρόν ρεϋμα Ανέτρεφε τό Αε
ροπλάνον, δπερ ούτω δρμητικώς κατερρίφθη 
έπί τού έδάφους έξ ύψος 500 μέτρων. Και δ 
μέν Αεροπόρος έξέπνευσεν αύτοστιγμι κατασυν- 
τριβείσής τής κεφαλής του, δ δέ πολεμιστής 
ποιητής Μάνος χτυπηθείς εΐς τό στήθος έπέζη- 
σεν δλίγας στιγμάς.

Τοιαΰτα Ατυχήματα δυστυχώς εϊναι έπόμενον 
να συμβαίνουσιν, έφ' δσον δ Ανθρωπος προ- 
σπαθή νό δαμάση τό Αέρινον στοιχεΐον. Καί τα 
ένδοξα θύματα πρέπει να μή τα θρηνοΰμεν, 
διότι δέν εϊναι άπλοι πολεμισταί ή ύπερασπι- 
σταΐ τής πατρίδος, Αλλ'Αγέρωχοι σκαπανείς τής 
έπιστήμης, δπίσω των δ ' Ακολουθεί Ατελεύτητος 
σειρά Αλλων τολμηρών έργατών, οί όποιοι δέν 
πρέπει νά βλέπουν υγρούς δφθλαμούς, Αλλ·' 
έπευφημίας καί παιάνας.

Θαυμάσιος δέ τφ δντι ήτο και δ επικήδειος 
λόγος τοΰ συμπαθούς Αεροπόρου Αξιωματικού 
κ. Μουτούση, έκφωνηθείς κατά τήν κηδείαν 
τον συναδέλφου του. θαυμάσιος εΐς λυρικής 
έξάρσεως μεγαλεΐον, ήρωϊσμόν καϊ αύτοπεποί- 
θεσιν, διά τό έργον δπερ δ Καραμανλάκης καίό 
Αργυρόπουλος μετά τοΰ Μάνου έδόξασαν έν 
Έλλάδι.

’Ιδού <5 λόγος δν μέ φωνήν παλλομένην ύπό 
τής ουγκινήσως έξεφώνησεν όκ. Μουτούσης-

— «Άφετε τό πένθος και τά δάκρυα. ’’Οχι. 
Δέν πενθόΰνται μέ θρήνους οί έν τή έπιστημο- 
νική παλαίστρα καί έν ταΐς έπιστημονικάΐς έπι- 
χειρήσεσι πίπτοντες νικήτα! ήρωες. Ή Αδιαφο
ρία πρός \ τούς κινδύνους τής ζωής, ή Αντιμε
τώπισή τού θανάτου εϊναι ή Απαραίτητος διά 
τόν'ήρωα ψυχική πανοπλία. Έάν δέ μύριοι 
εϊναι οί περιστοιχίζοντες πάντα ζώντα κίνδυνοι, 
έάν δέ μυριάδες Ακμαίων νέων παρά πάσας τάς 
προφυλάξεις ένδόξως καθ' έκάστην άποθνή- 
σκουσιν, ώρισμένως τήν καλλιτέραν εξέλεξαν 
μοίραν καί Αξιοι πόσης μιμήσεως εΐοϊν έκεΐνοι, 

οϊτινες ύψιπέται τόν νοΰν καί τό σώμα μετά 
ήρωϊκής έπιμονής και αύταπαρνήσεως δαμά- 
ζοντες καί ίππεύοντες τούς θυμοειδείς τοΰ Αίο
λου ίππους, γίνονται πρόσκοποι τής έπισττιμονι- 
κής προελάσεως διά τήν κατάκτησιν τοΰ Αέρος.

ΕΜΜ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Μακάριοι οί έν τοιούτφ Αγώνι εύρίσκοντες 
τήν Αθανασίαν, δχι τόν θάνατον. Ζηλεύεται ή 
τύχη αυτών Από πάντας, Ιδία δέ Από τούς Ακο- 
λουθούντας αύτούς εις τήν μεγάλην όδόν, ήν 
έκεΐνοι έχάραξαν. Μόνον ή παγκόσμιος έπιστή
μη, περισσότερον δέ ή Ελληνική, θρηνεί δτι 
τοσοϋτον προώρως τοιούτων έστερήθη πρωτερ
γατών. "Οταν δέ ώς έν προκειμένφ αί μελέται 
καί τά πορίσματα τής έπιστήμης έφηρμόσθησαν 
τόσον Αποτελεσματικών είς Απελευθερωτικόν 
πόλεμον,τότε πλέον προσέρχεται θρηνούσα μετά 
τής Έπιστήμης και ή Πατρίς, δτι τοιούτων 
έστερήθη πολυτίμων Ανιχνευτών και πολεμιστών, 
Από κοινού δέ Αμφότεραι καταθέτουσι τό κοι
νόν διά τούς ήρωας ίπαθλον, τδν δάφνινον 
στέφανον. "Οταν δμως ή Έπιστήμη και ή Πα
τρίς θρηνώσι τούς ένδοξους μαχητάς αύτών, 
νικητάς, τότε ούδ’ εΐς τούς γεννήτορας αύτών 
έπιτρέπεται νά θλίβωνται, Αλλά νά παραμυθών- 
ται διά τοΰ Ελληνοπρεπούς ρήματος «’Ηδειν 
αύτόν θνητόν γεγεννηκώς» και νά εύλογώσι τόν 
"Υφιστον, δτι τοιούτων ήξίωσεν αύτούς τέκνων.

« Ή Τιμή καί ή Δόξα ή περιβάλλουσα τούς 
πεσόντας Αντανακλφ ολόκληρος και εΐς τούς γο
νείς αύτών, οϊτινες μέ τοιαΰτα έξέθρεφαν αύτούς 
αισθήματα. Τέκνα Αμφότεροι οι εκ τών αιθέ
ρων πεσόντες τής εύγενεστάτης Αριστοκρατίας 
τών ύπέρ τής πατρίδος Αγωνιστών, Ανατρα- 
φέντες εΐς τά ώραία όνειρα ! τής Μεγάλης Ελ
λάδος, ήγωνίζοντο νά ύψώθώσιν εΐς τό μεγα- 
λείτερον προσιτόν ύψος, ϊνα άύξήσωσι καί διά 
τών αισθήσεων αύτών τής νέας Ελλάδος τόν 
ορίζοντα, δν πάντοτε έφαντάσθησαν Ατέρμονα, 
γνήσιοι Απόγονοι τοΰ Μεγάλου. εκείνου, δστις 
έν τή αύτή Μακεδονική χώρα έλεγε πρός τόν 
Βασιλέα πατέρα του, δτι ή μέχρι τότε Ελλάς 
ήτο Βασίλειον στενόχωρον δι’ αύτόν

« Άλλ’ έπεδίωξαν έπίσης έκεϊ εις τά ύψη με- 

ταρσιούμενοι, εΐς τό περιβάλλον έκεΐνο εΐς τό 
όποιον ή στέγη καί τό αίσθημα δέν είναι δε- 
σμώται τών επιγείων δυνάμεων, νά συλλάβωοι 
καί ένώσωσι πρός τόν "Υφιστον Αναπεμπομέ- 
νους θερμούς πόθους και Ικεσίας δλοκλήρου 
πληθυσμού έκζητοΰντος τήν είς τήν μητέρα 
Ελλάδα έπάνοδον. Άκόμη δέ έζήτησαν, πλη- 
σιάζοντες περισσότερον πρός τά ώτα τοΰ Πλά
στου, νά γίνωσι ταχυδρόμοι τών Πανελληνίων 
αιτήσεων πρός τόν ρυθμιστήν τής τύχης τών 
έπιγείων.

Όρκισθώμεν δτι αί βλέψεις καί ή δρασις τοΰ 
εύγενοΰς Άργυροπούλου θά εϊναι αιώνιον πα
ράδειγμα μιμήσεως διά πάντας ή μας καϊ ας 
εϊμεθα βέβαιοι δτι τούτο εϊναι τό εύσεβέστερον 
εΐς τήν μνήμην έκείνου μνημόσυνου. Όρκι- 
σθώμεν δτι αί καρδίαι ήμών θά ώσι διαρκές 
τοΰ Εμμανουήλ Άργυροπούλου ήρώον καί 
ύπό τήν ένοιαν ταύτην δς διατυπώσωμεν τόν 
όρκον ·ήμών μέ τήν φράσιν’ «Α'ιωνία θά εϊναι 
παρ’, ήμΐν αύτοΰ ή μνήμην.

Ο EYMMAMKO? ΠΟΛΕΜΟ?

ΚΑΤΑ TK? ΤΟΥΡΚΙΑ?
Χϊος 14 Νοεμβρίου 1912-

Αγαπητή μου Μητέρα

Σήμερον άναλαμβάνομεν τήν φρουράν τής 
πόλεως. Έγώ δέ μετά τριών στρατιωτών 
Χριστοφίδου Ί. Φωσάτη Ν. καί Σάρδη Έπ. 
διετάχθημεν νά φρουρήσωμεν τό ‘Οθωμανικόν 
Ταχυδρομείου, δπου άνωθεν εύρίσκεται καί τό 
’Αγγλικόν Τηλεγραφείου.

"Ελαβον δέ διαταγήν νά φρουρώμεν τά έν 
αύτώ υπάρχοντα έγγραφα, δέματα, έπιστολάς, 
χρηματοκιβωτίου, ηλεκτρικά μηχανήματα και 
άλλα άντικείμενα.

’Αφού δέ έγκατεστάθημεν καί έτακτοποιή- 
σαμεν τά τής φρουράς δέν παρήλΟεν ήμί · 
σεια ωρα και μάς έφεραν κοφίνιον πλήρες 
μανδαρινίων καί πορτοκαλιών ώς καί καπνόν 
άρκετόν. Αύτά δέ προήχοντο άπό τήν παρα- 
πλεύρως οικίαν τοϋ κ. Χριστοφίδου, θείου τού 
στρατιώτου Ίω. Χριστοφίδου, υπηρετούντο; είς 
τήν ύπ’ έμ.έ φρουράν. Έπίσης δέν παρέρχον
ται έτερα 10 λεπτά και μβίς κομίζουν μίαν 
κανάταν γάλακτος μετ’ άρίστου άρτου, δι’ δ 
καί τούς εύχαριστουμεν διά τήν εύγένειαν καί 
τήν προθυμίαν των.

Περί τήν ένδεκάτην π. μ.· ένφ έκαθήμεΟα 
πρό τής έξωθυρας βλέπομεν έκ τής έναντι οι
κίας τής καλλίστης οίκογείας Κας Πρωίου τήν

ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ Α1ΘΕΡΟΣ

ΕΜΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ
Άπό ’ψηλά φαντάστηκες τδ χάρο ποιό ώραϊον. 
Σάν άλλους δέν άπέθανες άρρωστος ’στό κρεββάτι 
Μέ ανοιγμένα τά ητερά έκυψες στό μοιραίου 
Εις τους αιθέρας ώς αύτός έσφάλισες τό μάτι

Καϊ σύ γιά τήν Πατρίδα μας τά ύψη αψηφούσες 
"Ολα τού κόσμου τά καλά γιά αύτήν τά λησμονούσες 
Κανένα δέν θυμήθηκες···. έκεϊ δπου πετοϋσες
Παν φϊλτρον οου, παν αίσθημα καί μάνα! λησμο

νούσες (

Τώρα σέ κλαίει ή μάνα σου ! σέ κλαίει κ" ή πατρίδα 
Τό όνομα σου άσβεστο θά μένη έδω κάτου 
’Στής 'Ιστορίας θά γραφθής είς τήν χρυσή σελίδα 
Μαζύ μέ άλλους ήρωας τού δοξαστοΰ θανάτου.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ώραίαν ύπηρέτριάν της καί μδίς κομίζει καί 
αυτή ύπερμεγέθη δίσκον μέ τέσσαρα σερ
βίτσια καί μέ ωραιότατου ροσμπίφ καί με 
τά άπαιτούμενα μαχαιροπήρουνα, τό μαύρο 
ωραίο κρασί καί λέγουσα είς ημάς : α’Η Κυ
ρία ΙΙρωίου σάς προσφέρει αυτά». Άπορήσας 
τή εΐπον.

—Μά λάθος θά κάνης κορίτσι μου, μήπως 
είναι διά τό επάνω πάτωμα ;

—"θΧ1’ άπαντ^ έκ τοϋ παραθύρου ή
εύγενεστάτη Κα Πρωΐου, εΐναι διά σάς τούς 
έλευθερωτάς μας, νά τρώτε καί δρεξι νά έχετε, 

άφοϋ τήν εύχαριστήσαμεν 
καί έγευματίσαμεν ένθυμη- 
μας, καθότι τέσσαρας ήδη

μήνας εί'χομεν νά φάγωμεν τοιούτου εΓδους 
σπητικόν φαγητόν.

Τό άπόγευμα έπίσης μάς έστειλε φιάλην 
γεμάτην άπό σοϋμα (μαστίχαν τής Χίου) με 
άκολουθίαν σύκων, άμυγδάλων, σταφίδος κτλ. 
Τήν. δ’ έπομένην μάς έρχεται άλλος· δίσκος 
μέ δοχείου πλήρες γλυκύσματος καί 5 καφέδες. 
Μετ’ αύτό μάς κομίζουν καί έκ τής. οικίας 
Χριστοφίδου γάλα μέ άρτον. Τήν ' δέ μεσημ
βρίαν έμφανίζεται πάλιν ή υπηρέτρια τής 
Κας Πρωΐου κομίζουσα μεγάλην πιατέλαν 
πλήρη κεφτέδων και άλλην μέ.πατάτες τη
γανητές, ώς καί μίαν ώραίαν σαλάταν άπό

Τέλος πάντων 
είσήλθομεν έντδς 
Οέντες τά σπήτια
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κάπαοι καί πιπεριές καί (λίαν φιάλην ώραΐον 
κρασί. Δέν είχαμεν δέ άποφάγει και μάς 
έπκνέρχεται ή υπηρέτρια κομίζουσά δίσκον μέ 
4 πιάτα ριζόγαλο.

.—Ά ! τότε λέγω είς την υπηρέτριαν, έν- 
θουσιασθείς, νά είπής τις Κυρίας Πρωΐου, οτι 
έξέρχεται τδν ορίων. Αύτά δπου κάμνει είναι 
πάρα πολλά και θά διαμαρτυρηθώ είς την 
’Υψηλήν Πύλην.

—Καθόλου, καθόλου.δέν είναι πολλά, γε
λώσα μοΰ είπε, όρεξι νά έχετε και νά ήσθε 
καλά νά τρώτε.

"Ας είναι αύτή ή δουλειά έξηκολούθησε 
και τήν έπομένην και μέ άλλου είδους φα
γητά, κεφτέδες, γάλα, γλυκύσματα κτλ. Τήν 
τρίτην ήμέραν τδ βράδυ μάς έρχονται τέσσα
ρες ωραίες μακαρονάδες μέ σάλτσα έκ τ·?5ς πα
ράπλευρος οικίας τής Κυρίας Οίκονομίδου,όπου 
έμενον άρκεταί δεσποινίδες.

Αφού κι’ αύτάς εύχαριστήσαμεν διά τάς 
εύγενεΐς και πατριωτικωτάτας διαθέσεις των, 
τήν έπομένην διατάσσεται ό λόχος μας ν’ 
αντικαταστήσω) τδν ΙΟον είς τδ Λίπος, διότι 
είχον τραυματισθνϊ πολλοί στρατιώται και ό 
ταγματάρχης μαςκ. Κουβέλης.

Πράγματι τήν έπομένην περί τήν 5ην π. μ. 
άντικαταστήσαμεν τδν ΙΟον λόχον, δστις ήτο 
δεξιόν καί ο λόχος μας ανέρχεται έπί τδν 
άποτόμων βράχων, ϊνα καταλάβωμεν ενα υψη
λόν και βραχδδες βουνδ πολύ άπότομον.

Είναι 5η μ. μ. Ό λόχος μας καταλαμβάνει 
βνα πρδς ένα τά ταμπούρια, άλλά μέ βροχήν. 
Είς τούς έναντι δμως λόφους καί είς άπόστασιν 
500 μ. εύρίσκονται οί Τούρκοι οί όποιοι μάς πυ
ροβολούν διαρκώς καί ούτω καθίσταται δυσχε
ρέστερα ή προχώρησίς μας. Ό λοχαγός μας 
όρθιος ωσάν νά μή γίνεται μάχη δίδει δια- 
ταγάς.

—Κύριε άνθυπολοχαγέ, φωνάζει τού κ. 
Μεταξά, νά καταλάβης τά άριστερά καί έμπρδς 
υψώματα.

Δέν παρήλθον 20 λεπτά και καταλαμβάνο- 
μεν τά ταμπούρια, άλλά κατά τδ διάστημα 
αύτδ έτραυματίσθησαν άρκετοί άπδ τδν λόχον 
μας, ώς καί ό μεγαλέμπορος Πειραιώς κ. Χρι· 
στοφίδης είς τδν πόδα,οστις καί μεταφέρεται 
μετά τών άλλων τραυματιών είς νοσοκομεΐον 
Βροντάδων.

Έπί τρεις ήμέρας έμείναμεν έκεΐ βαλλόμε
νοι καί βάλλοντες τδν έχθρδν μέ όλίγον άρτον 
και έλαίας καί άνευ ύδατος, ή δέ βροχή μάς 
περιέλουε καθημερινώς καί μάς έμούσκευεν 
έλεετνά- -

"Όταν τήν νύκτα τής πρώτης νυκτδς ήλασ- 
σον αί φρουραί καί έπείδή οί στρατιώται ήσαν 
σκορπισμένοι είς διάφορα ταμπούρια, ώς-έκ 
τού σκότους, ό λοχίας σιτιστής μας κ. Βόρσας 
βλέπων παράπλευρος ίνα στρατιώτην έξα- 

πλωμένον έκλαμβάνει αύτδν ώς κοιμώμενον 
και άρχισε νά τόν κτυπά διά τού ποδός, λέγων 
—Βρέ σήκω νά βλέπης μπροστά σου μήν έλ
θουν οί Τούρκοι. Μά θά σηκώθής; Καί τδν έκτύ- 
πησεν ίσχυρότερον είς τούς ώμους, άλλ* αυτός 
ούτε έκινεϊτο ούτε άπήντα, εως οτου ό δεκανεύς 
Κ. Κωνσταντίνου έκσπά γέλωτας καί φωνάζει 
—Καλέ αύτός είναι Τούρκος νεκρός τόν όποιον 
ευρομεν έδώ, δέν βλέπετε οτι δέν τδ' κουνά.

Περί τά έξημερώματα ή βροχή σταματά και 
τέλος τήν τρίτην ήμέραν είχομεν λιακάδα 
οπού έκεΐ'έπάνω έστεγνώσαμεν δπως είμεθα 
έκθέτωντες καί τούς μανδύας μας έπί τών 
βράχων. ‘Οσάκις δέ οί Τούρκοι μάς έβλεπον 
νά κινούμεθα, μάς έπυροβόλουν, άλλά καί ημείς 
τούς έφιλοδωρούσαμεν μέ άρκετάς σφαίρας.

Περί τήν 5ην άπογευματινήν ώραν μία 
σφαίρα κτυπήσασα πρώτον είς τόν έναντι μας 
βράχον μέ έπισκέπτηται είς τόν δεξιόν γόμ
φον, όλίγον άνωθεν αυτού καί μού προξενεί 
μικρόν τσούξιμον. θέτω άμέσως τήν χεΐρα 
άνωθεν τού άμπεχόνου καί συλλαμβάνω τεμά- 
χιον σφαίρας, τδ νικέλινου μέρος καί αύτδ 
όλίγον άνοιγμένον. Είχε δε εΐσέλθη όλίγον είς 
τό δέρμα καί κηλιδωθή τό ύποκάμ.ισόν μου 
άπό τό αίμα. Έζήτησα άπό τό παραπλεύρως 
ταμπούρι επίδεσμον καί έδεσα τδ μικρόν 
τραύμα, άναμένων νά κατέλθωμεν τό έσπερας, 
«τε θά εέρχετο ό άλλος λόχος νά μάς άντικα- 
ταστήση διά νά τδ περιποιηθώ περισσότερον. 
Καί πράγματι περί τήν Ιβδόμην μ, μ. είς 
λόχος τού 7ου μάς άλλάσσει καί άφού μ’ 
έβοήθησεν ό στρατιώτης Μαυρομμάτης Β. 
επειδή είχα καί είς τό πόδι μου μικράν πλη
γήν, άπό πτώσιν μου έκ τίνος βράχου, κατερ- 
χόμεθχ όμοΰ σιγά σιγά τά άπότομα καί βρα
χώδη μέρη τού βουνού. ’Από τδ πολύ σκότος 
δπου έπεκράτει, έσκοντάπτομεν καί έπίπτομεν 
πολλάκις καί οί δύο, έως δτου έφθάσαμεν είς 
τόν δρόμον. Καθ’ οδόν διακρίνομεν τρεις στρα- 
τιώτας βαστάζοντας κάποιον άπδ τάς χεϊρας 
καί μή δυνάμενον νά βαδίση. Πλησιάσαντες 
διακρίνωμεν τδν λοχαγόν μας κ. Καρκατζόν 
Ήρακλήν και τδν έρωτώ.

— Κύριε λοχαγέ, έπληγώθητε ;
— ’Όχι, “πκντά, άλλά τά πόδια μου 

έπιάσθηκαν όλίγον άπό τήν τριήμερον υγρασίαν.
Καί έξηκολουθοΟμεν είς τό σκότος βαδίζον- 

τες σιγά, σιγά, άλλ’ ούτε παρεπονούμεθα, ούτε 
έγογγίξαμεν άλλά μέ υπομονήν ύπαφεραμεν 
τά πάντα.

Άκολουθήσας τήν οδόν έμεινα μετά τών 
άλλων τραυματιών είς τό Νοσοκομεΐον Βρον
τάδων.Έδώ οί έντόπιοι τού χωρίου έχουν προ
σφέρει φλανέλλας, κάλτσες, υποδήματα καί 
χρήματα καί ίδρυσαν τδ πρόχειρον νοσοκομεΐον.

Έκεΐ έμεινα τήν νύκτα καί άφοΰ ήλλαξα 
έσώρρουχα άνεπαύθην είς τά μαλακά πλέον 

παπλώματα. Ευτυχώς τό τραύμα μου δέν ήτο 
σοβαρόν.

Τήν πρωίαν έγώ μετά 6—8 άλλων τραυ
ματιών κατήλθομεν είς τήν πόλιν, ίνά μετα- 
βώμεν είς τό Νοσοκομεΐον καί καθ’ όδόν μάς 
έσταμάτουν άπό τάς οικίας καί μας πρόσέφε- 
ρον μανταρίνια, άμύγδαλα, σταφίδες, κτλ. Αί 
δέ γυναίκες μάς λέγουν άπό τά παράθυρα.

—Στδ καλό παιδιά καί περαστικά σας καί 
έδάκρυον νά βλέπουν νά κατέρχωνται καθημε
ρινώς άπό τό βουνό άπό τήν μάχην τραυματίαι.

ΓΙερί τήν μεσημβρίαν έφθάσαμεν είς τό 
Νοσοκομεΐον τής Χίου καί επειδή είχε πλη
ρωθώ άπδ τραυματίας και δέν υπήρχε θέσις 
μάς -έστειλαν είς τδ Νοσοκομεΐυν τών Καλο
γραιών.

Έδώ μεγάλη περιποίησις καί τάξις έπε- 
κράτει, πρώτης τάξεως .σούπες, μακαρόνια, 
γλυκύσματα, δ,τι ήθελες είχες. Άγιαι μητέ
ρες. Πολλοί τραυματίαι προσεπάθουν νά μεί
νουν έδώ, διότι ήτο μεγαλειτέρα περιποίησις. 
Τδ απόγευμα δμως διατασσόμεθα όλοι οί 
πρωινοί τραυματία·, νά μεταβώμεν είς τά 
Στρ. Νοσοκομεΐον διά νά εξετάσουν τά σοβαρά 
τραύματα, όπως οί έχοντες τοιαΟτα σταλούν 
είς τάς ’Αθήνας.

—Άχ ! είπον, άμα ήκουσα ’Αθήνας· άλλά 
έγνώριζον έκ τών προτέρων, δτι έγώ δέν θά 
μετέβαινον, διότι τό τραύμά μου ήτο έλαφρδν 
και έντδς 15 ήμερών θά ήμουν έντελώς καλά 
καί έλεγον κατ’έμαυτόν.

—Διατί νά μή μού σπάση κανένα κόκκαλο 
νά υπάγω κ’ έγώ είς τάς Αθήνας. Άλλ’ ήλ
λαξα ιδέαν και είπα, καλείτερον, διότι θά 
ίδω περισσότρα αερη.

’Έμεινα είς τδ Σρατ. Νοσοκομεΐον καί έκεΐ 
είχομεν τάς περιποιήσεις μας άπδ τήν άρ'ι- 
στοκρατείαν τής Χίου, ήτις έκαμε τδ μέρος 
της πολύ καλά. Κυρίαι καί Δεσποινίδες έρ
χονται διαρκώς κομίζουσάι διάφορα πράγματα, 
σοκολάτας, λουκούμια, καπνά κάί δ,τι άλλο 
έφαντάζοντο. Αΐ Δεσποινίδες μάς υπηρετούν 
ώς άδελφαί μας έπάνω άπδ τδ προσκέφαλον. 
Έπεριποιούντο δέ όσον ήδύνάντο τούς τραυμα
τίας καθ’ ολην τήν ημέραν καί έφευγον τδ 
εσπέρας.

Έκεΐ έγνώρισα καί τδν κ. Μακρυωνίτην έκ 
Σύρου, δστις τυγχάνει γνωστός τοΰ πατρός 
μου και μού έκαμνε συντροφιά ώς καί ή νοσο
κόμος κόρη του.

Μετά νοσηλείαν 12 ήμερών ένταύθα έξήλ- 
θον, διότι μόνον ή πληγή τού ποδός δέν είχεν 
κλείση καί μετέβαινον καθ’ έκάστην διά νά 
μού άλλάσσουν τούς έπιδέσμους καί διότι έστε- 
νοχωρούμην μέσα περισσότερον παρά είς τδν 
λόχον.μας,οπου διεμείναμεν εις τό ώραΐον μέ- 
γαρον τόύ Παρθεναγωγείου.

Έμείναμεν ενταύθα έπι δεκαπενθήμερον.

Κατά τό διάστημα τούτο οί άλλοι λόχοι ήλ- 
λάσσοντο είς διάφορα μέρη.

Έν τοσούτφ αί μάχαι έξηκολούθουν καί οί 
τοΰρκοι δέν ήννόουν νά παραδοθούν.

Είς τδ πυροβολικόν είχομεν άπδ τά μικρά 
ορειβατικά κρούπ, δύο παλαιού συστήματος, τά 
όποια ώς έκ τού καπνού δν παρήγαγον έπρόδι- 
δον τάς θέσεις μας καί έζήτησαν άλλα.

Μετά 15 ήμέρας ό λόχος μας διαταχθείς 
μετέβη διά προφυλακάς είς τήν θέσιν Χαρ- 
τουλάο, έχοντες έναντι μας τόν Άγ. Μάρκον 
καί τούς 'Αγίους Πατέρας, ώς καί τούς πολιορ- 
κομένους τούρκους. Μετά δύω ήμέρας έπε- 
στρέψαμεν είς τήν πόλιν, διότι μάς άντικατέ-. 
στησεν έν έμπεδον τάγμα.

Είς Χίον είχον έλθη τότε δύο έτερα έμπεδα 
τάγματα έκ Μυτιλήνης ώς καί 8 όρειβατικά 
Κρούπ. Μετά 5 δέ ήμέρας έφθασαν έξ Αθη
νών καί έν πεδινόν πυροβόλου, ώς καί έν ορει
νόν Δαγκλή, οτε άρχίσαμεν νά έτοιμαζόμεθα 
διά τήν γενικήν κατά τών τούρκων έπίθεσιν 
άφοΰ δέν ήθελον νά παραδοθοΰν.

Ένεκα όμως τής έλαττώσεως τών άνδρών 
είς τούς λόχους μας, ώς έκ τών πολλών τραυ
ματιών έδόθη ένίσχυσις έκ τών εμπέδων ταγ
μάτων, είς δέ τδν ίδικόν μας έδόθησαν 40, 
διότι είχομεν μείνει όλίγοι.

Όλα τά νοσοκομεία ήσαν πλήρη τραύμα- . 
τιών καί είς τοΰτο εύγενώς προσεφερθη ό κ. 
Κροντηράς νά διαθέσγ όλας τάς κλίνας διά 
τούς τραυματίας'. Έκεΐ δ’ένοσηλεύετοκαί ό’Ι· 
Χριστοφίδης, τής διμοιρίας μου, τραυμαπισθείς 
είς τδν μηρόν σοβαρώς. Επίσης τακτικώτατα, 
έσύχναζον καί αι Κυρίαι καί.ΔεσποινίδεςΠρωίου 
τούς τραυματίας παρηγοροΰσαι καί προσφέρου- 
σαι διάφορα άντικείμενα είς τούς άσθενεΐς. Θά 
μείνουν δέ όντως .άλησμόνητος αί μητρικαί 
περιποιήσεις ών έτύχομεν άπό τάς εύγενεΐς έν 
γένει Κυρίας τής Χίου, ιδιαιτέρως δε οφείλω’· 
νά ομολογήσω τήν ευγνωμοσύνην μου πρδς 
τήν Κυρίαν Πρωΐου, διότι καί όταν έπέστρεψα 
έκ τοΰ Νοσοκομείου είς τδν λόχον μας, είρχετο 
τακτικά νά έρωτίΕ διά τό τραύμα μου κ.τ.λ.

Έν .τούτοις αί ήμέραι παρήρχοντο καί ή 
έπίθεσις κατά τών ισχυρών ώχυρωμενων Τούρ
κων έπί τών όρέων όλοέν άνεβάλλετο διότι 
ήλθον καί είς διαπραγματεύσεις μετ’ αύτών 
όπως μάς παραδοθώσιν, άλλα δέν κατωρθώθη 
συμβιβασμός, διότι έζήτουν άδύνατα πράγμα
τα, ήτοι νά τούς μεταφέρωμεν έλευθ'έρως και 
μετά τού όπλισμοΰ των είς τήν «άπέναντι 
ακτήν τής Μικράς Ασίας. ......

Προσεχώς άποστέλλω τήν συνέχειαν.
Άσπάζομαι όλους

Κ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ2
(’"’Επεται συνέχεια)
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οτι τούς κυνηγούν, Ιγονν πολλάκις πονηριές ποΰ 
δέν τής έχουν οί λύκοι. Παρέστην μάρτυς είς 
ένα κυνήγι, δπου ένας λαγός έγινεν αίτιος νά 
χαθούν λαγονικά μεγάλης άξίας.

Έκυνηγούσαμε μέ φίλους είς τά κτήματα 
ένός πλουσίου γείτονός μας, μάς συνώδευον δέ 
δώδεκα λαγωνικά.Ένας λαγός προβάλλει άπό 
ένα πύκνωμα τού δάσους καί τρέχει πρός τούς 
άγρούς· οί σκύλοι τρέχουν άμέσως πρός τά 
έκεΐ καί τότε φαντάζεσθε τό τρέξιμό* των.

Παρηκολουθοΰμεν όλοι μέ ενδιαφέρον : έν
τός όλίγου οΐ σκύλοι τόν συλαμβάνουν, άλλ’ 
αίφνης τούς γυρίζει άποτόμως δεξιά και τότε 
ολοι μαζύ χάνονται πάλιν μέ φοβέρας και 
άπελπισμένας ύλακάς. Μή ένοοΰντες τί συνέ- 
βαινε, τρέχομεν πρός τά έκεΐ.

“Όλοι οί σκύλοι είχαν πέσει έντός μιάς χα
ράδρας βάθους 20 μέτρων.

Ό λαγός άφού τούς ώδήγησεν είς τό χεΐ- 

έφυγεν, άφοΰ τούς έξεφορτώθη, διότι τά καϋ- 
μένα τά ζώα μέ ολην των τήν ορμήν ήτο 
άδύνατον νά σταματήσουν.

— Πολύ περίεργον, λέγουν πάλιν οί δύο 
άλλοι νέοι.

—Έ, λοιπόν, έγώ, κύριοι, ύπέλαβεν ό πρώ
τος διηγούμενος, είδα κάτι έπίσης περιεργό- 
τατον Ένφ έκυνηγοΰσα ένα πτηνόν έψάρευσα 
ένα ... . ψάρι ! . .

— Ένα ιπτάμενον ίχθύν ; ήρώτησεν εις 
τών φίλων.

— "Ογι, ένα ψάρι τοΟ γλυκοΰ νερού ! Έκυ- 
νηγούσα μίαν άγριόπαπια είς τάς δχθας μιάς 
λίμνης : γνωρίζετε καλά 5τι τά ζώα αύτά 
εϊναι πολύ ύποπτα. Είχα πλησιάσφ μέ άκραν 
έπιφυλακτικότητα, ή άγριόπαπιες δέν μέ είχαν 
άντιληφθή· έκολυμβοΟσαν ήσυχα μή ύπο- 
πτεύουσαι τδν κίνδυνον. Άπό καιρού είς και
ρόν έπιαναν και άπό ένα ψαράκι.

Όταν τάς έπλησίασα πολύ, έτράβηξα.
Ή άγριόπαπιες έχάθησαν, πετώσαι καθ’ 

δλας τάς διευθύνσεις, μία δέ ολόκληρη όμάς 
έπέρασεν άνωθεν μου.

Τάς έκτύπησα και πάλιν, οπότε κάτι έπεσε 
κάτω είς τήν χλόην, έτρεξα καί τί εύρήκα ; 
Ένα ωραίο κυπρίνο πού εϊχε πιάσει μιά άγριό- 
παπια. -

Αύτδ λοιπόν ήτο ολο μου τδ κυνήγι !
Οί νέοι έγέλων θορυβοδώς, ώς καί ό ξενοδό

χος, οστις τούς ήκουε μέ περισσοτεραν έτι 
εύχαρίστησιν.

Έζήτησαν κρασί Βορδώ,οπερ καί τού προσ- 
εφέοθη άμέσως.

—Εις έμέ,είπε μέ τήν σειράν του ο νεώτε- 
ρος τών κυνηγών, ό όποιος δέν εϊχεν άκόμη 
όμιλήση, συνέβη έπίσης κάποιον άστεϊο έπει- 
σοδιον, τδ οποίον δμως δέν. κολακεύει τήν έπι- 

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ
• Μίαν ώραίαν τοΰ Σεπτεμβρίου ήμέραν, 

τρεις νεαροί κυνηγοί έστάθμευσαν είς τι μι
κρόν έστιατόριον τής έξοχής Β.. διά ν’ άνα- 
παυθώσι καί παρήγγειλον άφθονον γεϋμα, διότι 
έφαίνοντο έχοντες πολλήν δρεξιν.

Ό καταστηματάρχης έννοήσας τούς πε- 
λάτας του ώς πολυταλάντους έτέθη πάραυτα 
είςτήν διάθισίν των. Οί δέ νεαροί κυνηγοί άφοΰ 
έλαβον θέσιν γύρω τής όρεκτικωτάτης τρα- 
πέζης, ήρχισαν καταβροχθίζοντες τά άλεπάλ- 
ληλα φαγητά, διηγούμενοι συνάμα . διαφόρους 
ιστορίας, ούτως,ώστε καί ό ξενοδόχος έπιμε· 
λούμενος τό δεΐπνον τούς ήκούε καί αύτός 
ένθουσιασμένος.

— Είς έμέ έλεγεν ό εις, μοΰ συνέβη κάτι 
περιεργότατον : Είναι τώρα δύο έτη, οτε έ- 
κυνήγουν συνοδευόμενος άπό δύο καλούς σκύ
λους, πλησίον τού Μ... δπου έχω μικράν. λος τού κρημνού, στρέψας καί πάλιν αίφνιδίως 
έπαυλιν, όπόταν αίφνης βλέπω δύο λαγούς. 
Ό είς μόλις άντικρίσας με, έφυγε τροχάδην 
άπδ ένα δρόμον πρδς τά δεξιά, ό άλλος δέ 
πρδς τά άριστερά. Οί σκύλοι μου έπραξαν 
άμέσως τό αύτό. Ό Μεδόρ έκυνήγησε τδν 
λαγόν πρός τά δεξιά καί ή Φλώξ ένα θαυμά
σιο ισπανικό σκυλί έτρεξε πρός τ’ άριστερά.

'Γά έχασα διότι, δπως λέγει καί ή παροιμία, 
δέν πρέπει κανείς νά κυνηγά δυο λαγούς, μή... 
χάση καί τόν ένα.

Τί νά κάμω ; Ποιόν νά διαλέξω;
Άπεφά.σισα τήν εύθείαν νά λάβω διεύθον- 

σιν, διότι έγνώριζα δτι είς έν’ είδος μικράς 
πλατείας οΐ δύο αύτοί δρόμοι κατέληγον καί 
ήλπιζα δτι έπί τέλους κάποιος λαγός έκεϊ θά 
έφθανε..

Πράγματι δέν ήπατήθην* ή τύχη μου 
μαλλιστα ύπερέβη καί τάς έλπίδας μου, διότι 
άντί ένός είδα νά προβάλουν.καί οί δύο λαγοί.

Έτρεχον a εϊς άντιθέτως τού άλλου μέ 
φρενιτιώδη ταχύτητα.

Ετοιμάζω άμέσως το δπλον μου. Μόλις 
δέ έσκόπευσα νά τραβήξω, αίφνης οί δύο λα
γοί συντήθησαν μέτωπόν κατά μέτωπόν σάν 
δύο άτμομηχανές, συνεκρούσθησαν κ’ .έπεσαν 
άναίσθητοι κατά γής !

Έτρεξα νά τους σηκώσω, καί ηδρα καί 
τούς δύο νεκρούς, διότι κατόπιν τής αίφνηδίας 
συγκρούσεως έσπασαν τά κρανία των τά κακό- 
μοίρα τά ζώα !

—Πολύ παράξενον προσέθεσαν οί φίλοι του. 
—Όσον παράξενος καί άν είνε αύτή ή ιστο

ρία, έξηκολούθησεν ό νέος, έξηγεϊται εύκόλως: 
Οί λαγοί έχουν τούς όφθαλμούς πλαγίως τής 
κεφαλής, δθεν δέν βλέπουν έμπροσθέν των 
καί δέν άποφεύγουν τά εμπόδια.

— Έν τούτοις, ύπέλαβεν εϊς τών νέων, οί 
λαγοί είναι πολύ έξυπνοι καί δταν εννοήσουν

δεξιότητά μου, καί θά μέ κοροϊδεύσετε ίσως.
Οί σύντροφοί του έγελασαν.
—Οί γονείς μου έξηκολούθησεν ό νέος, μοΰ 

είχαν ύποσχεθή στολήν κυνηγού διά τάς παύ
σεις.

Κυνηγός ! Όποιον γλυκύ δνειρον διά τους 
μαθητάς.

Διά νά προετοιμασθώ λοιπόν έξησκούμην 
είς τήν σκοποβολήν έντός τού κήπου μας.

Έκαμα άρκετάς προόδους, δταν ένας γέ
ρον κυνηγός μέ συνεβούλευσε νά δοκιμάσω νά 
κυνηγήσω,

Μοΰ έδωκε λοιπόν ένα μικρό λαγό τόν 
όποιον εϊχεν αίχμαλωτίση πρδ ολίγων ημερών.

Έπήρα τόν λαγόν καί έπήγα είς τό πλη
σίον δάσος, δπου καί τόν έδεσα είς ένα δέν— 
δρον· άπεμακρύνθην λοιπόν καμμία δεκαπεν
ταριά μέτρα, οπότε έσημάδευσα προσεκτικώ- 
τατα καί άφοΰ πλέον ήμουν βέβαιος, έτράβηξα.

— Πεπεισμένος δέ οτι τόν εφόνευσα έπλη
σίασα, οτε κατάπληκτος τόν είδα νά τρέχη μέ 
ολας του τάς δυνάμεις.

Άντί νά σκοτώτω τον λαγό, έσπασα τδ 
σχοινί ποΰ τδν εϊχα δεμενο 1

Γέλωτες διεδέχθησαν τήν διήγησιν τού 
νεαρού κυνηγού.

—Ά I είναι εύφυέστατον έλεγε καθ’ εαυ
τόν ό ξενοδόχος, μή δυνάμενος νά συγκρα- 
τήση τούς γέλωτάς του,

— Ύστερα άπό λίγο έξηκολούθησεν ό νέος, 
άφοΰ μοΰ έδώρησαν τήν στολήν, έφευγα πολύ 
πρωί καί έπέστρεφα νύκτα, πάντα άπρ’ακτος 
άλλά δέν άπηλπιζόμην, οτε καί πάλιν έξηπα- 
τήθην καί αύτδ χάρις είς τήν άδεξιότητά μου.

— ΕΓμεθα άνυπόμενοι νά μάθωμεν τί 
σοΰ συνέβη τού λέγουν οί φίλοι του.

— Έκυνηγοΰσα πέρδικας, όταν αίφνης 
ματά ό σκύλος μου. Σταματώ καί έγω,
f
ώραίαν πέρδικα. Τραβώ. ’Ακούω μιά λυπηρά 
φωνή, κάτι νά πετ£ μέσα στόν καπνό καί νά 
πέφτη.

Τρέχει ό σκύλος μου καί μοΰ φέρει .... 
τήν ούρά της ! τήν ούρά μόνον τής άπέκοψα !

— Καί ή πέρδικά σου ; είπαν οί φίλοι του.
— Πετ$ άκόμη.
Οί νεαροί μας κυνηγοί διέταξαν σαμπάνια 

έπήραν τόν καφέ συνοδευόμενον έτι άπδ το πα- 
λαιότερον κονιάκ.

’© ξενοδόχος εύρισκε τούς πελάτας του 
διασκεδαστικούς ! διότι ήσαν καί όλίγον έν 
εύθυμία ! . . .

Έσηκώθησαν τέλος τής τραπέζης καί δπως 
ξεμουδιάσουν ήσκοθντο είς τήν γυμναστικήν. 
Ό ένας έπηδοΰσε πάγκους, ό άλλος καρέκλες, 
έπιδεικνύοντες τήν ευκινησίαν των.

Ό ξενοδόχος τούς ένεθάρρυνε λαμβάνων καί 
αύτδς μέρος.

στα- 
ποο-

σέχω καί βλέπω όλίγα μέτρα μακράν μιαν 
Α..'.... >..... .........Λ

Τότε έστοιχημάτισαν καί τδν έλαβαν ώς 
μαρτυρα.

— Λοιπόν κύριε, λέγει εϊς τών κυνηγών, 
στοιχηματίζω τρεις μποτίλιες σαμπάνια, δτι 
θά τρέξω περισσότερον.

— Δεχόμεθα, άπαντούν οί άλλοι δύο.
— Πρέπει νά βάλωμεν ενα σημάδι, έπιλέ- 

γει ό πρώτος: Βλέπετε αύτδ τδ δρόμο πού 
πηγαίνει πρδς τήν Κ. ; Τό διάστημα εϊναι 
σχεδόν 300 μέτρα, μάς κάμουν λοιπόν 600 νά 
πάμε καί νά έπιστρέψωμε. θά φύγωμεν ολοι 
μαζύ, αυτός δέ ποΰ θά έπιστρέψη τελευταίος, 
δχι μόνον θά προσφέρν) τήν σαμπάνια, άλλα 
.. .. θά πληρώση καί τό τραπέζι.

Όλοι γελώντες έδέχθησαν τήν γνώμην του.
— Πρέπει όμως νά μάς δώση κάποιος τό 

σύνθημα. Έχετε τήν εύχαρίστησιν νά άνα- 
λάβητε σείς τδ σύνθημα, έρωτά ό νεώτερος 
τόν ξενοδόχου.

— Μετά μεγάλης μου χαράς άπαντά ούτος, 
κολακευθείς.

— θά χτυπήσετε τρεις : είς τδ τρίτον 
θά φύγωμεν.

Οί τρεις κυνηγοί έστάθησαν είς γραμμήν, εις 
τήν θύραν τού ξενοδοχείου,

— "Ετοιμοι; ήρώτησεν ό ξενοδόχος.
Είς τήν άπάντησιν των, έκτύπησε τρεις 

μέ τά χέρια του, καί οΐ νέοι έξεκίνησαν. Εις 
τάς άρχάς τδ τρέξιμόν των ήτο όλίγον τρε- 
μουλιαστόν, έφαίνετο πώς είχαν καλά δει
πνίσει.

Ό ξενοδόχος περιστοιχισμένος άπδ τους 
υπαλλήλους του έγέλα θορυβοδώς. Όλίγον 
κατ’ όλίγον οί κυνηγοί έφθαναν είς το τέλος 
τού δρόμου, πλέον δυναμωμένοι.

— Νά τους, έφθασαν, λέγει ό ξενοδόχος, 
τώρα θά έπιστρέψουν, ελάτε νά χειροκροτη- 
σωμεν τδν νικητήν.

Οί δρομείς έξηκολούθουν τδ τρέξιμόν.
— Περίεργον λέγει ό ξενοδόχος δέν φαίνον

ται πλέον ............
.... Καί πράγματι δέν έφάνησαν ποτέ !....
— Και τό άστεΐον είναι πώς έγώ τούς 

έδωσα τό σύνθημα τής άναχωρήσεως, έγόγγυζεν 
ό ξενοδόχος μή γελών πλέον .!

(Έκ τοΰ γαλλικοί)
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Π.
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Είς τάς έξετάσεις ή διδασκάλισσα έρωτα τήν 
μικράν μαθήτριαν.

— Δεσποινίς ποιοι δδόντες φυτρώνουν τελευ
ταίοι;

— Καί ή μαθήτρια άνευ δισταγμού.
— Οί ψεύτικοι.

>*<
Μεταξύ μαθητών.
— Λοιπόν ό φίλος μας Ν. τί γίνεται ;
— Είναι στα ούράνια 1

- Τί λές επέτυχε καμμία θέσει στήν τράπεζα 
ίσως ε ;

— Όχι, είνε άεροπόρος.
>—<

Τό δίκαιον.
— Μέ έμπάτσισε. καί θά μοΰ δώσης λόγον !
— Αύτό δέν μέ άφορά
— Πώς! ολοι λέγουν πώς είσαι τό δεξί του χέρι.

Ό Τοτδς στήν μικρά τόυ άδελφή.
— "Ελα νά παίξομε γροθιές.
— Καί τί πρέπει νά κάνω ;
- Σύ τίποτε: έγώ θά σοΰ δίνω γροθιές στή 

μύτη, έως δτου άνοίξη ! 1 .

"Οίπηοέτης.—Μά προχθές άκόμη ή κυρία μου 
σοΰ έδωκεν ένα σακάκι. Τί θέλεις πάλιν τώρα ;

Ό έηαΐτης. — Ή κυρία σου είναι εις θέσιν λοι
πόν νά ξεύρη, δτι οί τσέπες |-ου είναι αδειανές.....

. — Αύτάς τάς ήμέρας ύποφέρω άπό τρομερά άϋ- 
πνία. Όλη τήν νύκτα σκέπτομαι πώς θά κατορθώ
σω νά έκδώσω τά ποιήματά μου

— Ουφ ί καϋμένη ! Διάβαζε κάθε βράδυ μερικά 
και θά σέ πιάνη άμέσως ό ύπνος !

Ο πεζάτηρ·— Τί κατάστασις είναι αύτή γκαρ
σόν ; Μ’ αύτή τήν πετσέτα θά έχουν σκουπισθή 
προηγουμένως δέκα άλλοι !

Τό γκαράόν όαάτκίαένον· —’Όχι, κύριε, ένας 
μόνος...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ξένια. Hommage International a l‘Un>versite 
Nationale de Grece 1912. 'Γυπογραφεϊον « Εστία».

Αναμνηστική Έπετηρις τής Άμφιετηρίδος τού 
’Εθνικού Ιΐανεπιστημίου, έκδοθεϊσά τή. έπιμελείφ 
τοΰ κ- Σπ· Λάμπρου, έκ 4 11 σελίδων καί τή συ- 
νεργασίφ τών επιφανών ξένων σοφών.

Τά κατά -thv 7S Άμφιετηρώα τής Ιδρνοεώί ιοΰ Έΰν. Πανεπιστήμιου. Σελ. 392. Τύποις «Εστίας» 
19|2. 'Ελληνιστί καί Γαλλιστί μετά πολλών εικό
νων συντεταγμένη έκδοσις τού Έθν: Πανεπιστη
μίου, έν ή λεπτομερώς έκτίθενται τά τού άλησμο- 
νήτου εορτασμού κατά τόν Μάρτιον τού 1912 τοΰ 
Πανεπιστημίου μας καί τοΰ 1Σ' Συνεδρίου τών ’Α
νατολιστών.ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

43. Αίνιγμα.
Στά αιθέρια πετώ 

"Οπως έχω άν μ’ άφίσης 
Τήν ζωήν σου δέ μετρώ 

δν μέ άποκεφαλίσης 
καί μέ παροξυτονίσης-

44. Αίνιγμα-

Τό πρώτον μου θηρίον 
τό δεύτερον βουνόν 

Τό τρίτον μου σημαίνει 
παν έμψυχον καί ζών 

Ελληνική τό δλον πολίχνη 
πού θά εύρής 

’Ελπίζω παρευθύ .
45. Αίνιγμα.

Βγάλε Σίγμα, βάλε Γάμα 
καί θά ϊδης έν τφ άμρ.

μία νήσος νά κρυφθη 
ν’ άπομυστηριωθή·

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
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40. Λε-υκή—Λεύκη
41. Μέλπω—μένη (Μελπομένη)
42. Φυλακή— Τλακή.

ΖΗΤΕΙΤΕ 'όγ----------- τ—--------=.

===ΤΟ ΚΟΝΙΑΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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