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Δ«ι> πρέπει νά ύποθεσωμευ. ότι τά ογκώδη 

κήτη τώυ ωκεανών e'vat και τά μάλλον επιφο· 

βότερα ζώα τον ύγροΰ βασιλείου. ’Απ' Εναν
τίας, άλλα πολύ μικρότερα κατά τό μέγεθος «Τ- 

ναι φοβερώτερα, αληθινοί πειραταϊ καϊ λησταϊ 

τοΰ θαλασσίου κόσμου, τινά δ’ εξ αυτών e- 
χουσι κατασκευήν παραδοξωτάτην, καθ' εαυτό 

άγρίαν, τρομερόν και τερατώδη.

Ή άρκτεοφάλαινα, ή θαλάσσιος μονόκερως, 
εχουσα σώμα Ενεάμετρον περίπου, φβραι Επϊ τοΰ 

σώματος μέγα τρύπανον οστεώδες, στενόν καϊ 

αιχμηρόν ώς ξίφος σπιροειδώς ηύλακωμενον. 

Διά τοΰ όπλου τούτου, μήκους 2.50 μέτρων καϊ 
πάχους 18 Εκατοστ. πepi την βάσιν, τό τρομε

ρόν τοΰτο κήτος προσβάλλει τους Εχθρούς του 

ώς παλαιός ιππότης.

Ανεκτίμητος δέ ήτο η αξία τοιαύτης Εκ τοΰ 

κΕρατος τής άρκτωφαλαίνης ράβδου. Οί πρού
χοντες τής Ιόυρηττοΰ, Εν ετει 1559 ήρνήθησαν 

νά πωλήσωσι τοιαύτην πρός τινας Έυβτοά?,

μολονότι τοϊς προσεφόρθησαν 360,000 φράκων’

“Αλλος σπαθοφόρος ιχθύς εϊνε ό Ξιφίας, δ' 

στις εινε ώπλισμΕνος δι αληθούς ξίφους, εκφυο~ 

μενού από τής σιαγώνος του, αρκετά δε ισχυ

ρού, ώστε νά διατρύπα τάς ξυλίνους πλευράς 

ενός σκάφους, τό δέ Βαετ Μουσείου τον Λον
δίνου κατέχει τεμάχιον τρόπιδος πλοίου, διατε- 

τριμμένης ύπό τοΰ ρόγχους ξιφίου.

Ό Πρίστης ή ηροιονόψαρον φέρει άντϊ 
απλής σπάθης, αληθή πρίουα, μετά τρομερών 

οδόντων Εν «ίδ«ι άκανθων.

Άλλά τρομερώτερος όλων εϊνε ό Καρχαρίας 
ή σχνλόψαρον. Ευθύς ώς γεννηθή καθίσταται 

ή μάοτιξ τών θαλασσών τάς οποίας Ερημώνει 
ό αδηφάγος στόμαχός του, ιδιαιτέρως δ ’ εχει ά ■ 

δυναμίαν, σχεδόν γαστρονομικήν μανίαν, διά τόν 

άνθρωπον. Eiw πράγματι τό φόβητρον τών 
ναυτικών. Είδη τινά κατέ.χουσι δύναμιν σπάνιάν. 

Διά τών πελωρίων σιαγώι ων των άποκόπτου-

Ό ά«χθ41ς Π0ΛΤΠ0ΓΣ συσπειρωμένος ε» ttvt 
βράγω π««|Λ<ν«ι τήν λείαν τον.

Ό ΠΡΙΧΤΗΣ φέρει άληβή παμμεγέθη ποίονα 

επί τοδ ρόγχους του.



IC2 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 163

ΑΡ.ίΤΟΦΑΛΑΙΝΑ ή βαλάοκο? ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ 

σπίνιονχα! πολύτιμον κητο<.

μέ μίαν μόνην κίνησιν άνθρωπίνην κνήμην. Ευ- 
ρέθη δέ καρχαρίας μήκους 14 μέτρων καί βά

ρους 8.000 χιλιόγραμμων.

Φυσικόν δβ ήτο οί άνθρωποι των παλαιών 
2 παχών, οί λατρεύοντας και θεοποιοΰντες πάν 

τό έξέχον el? δύναμω, ν’ άπονείμουν και πρός 
τόν θαλάσσιον αύτόν ληστήν φόρου τιμής. Ά

κόμη και σήμερον πληθυσμοί τινες τών Αφρι

κανικών ακτών λατρεύουν τόν Καρχαρίαν ώς θεό

τητα τινα, καί θεωρούν ώς έξησφαλισμένην τήν 

μετά θάνατον ευδαιμονίαν των, ' άν χωνευθώσιν 

ύπό τού στομάχου ενός καρχαρίου, τρις δέ τοΰ 
έτους εορτάζουν πρός τιμήν του,όπως ακριβώς οί 

πρόγονοί μας- ελάτρευον καί έφοβοΰντο τόν εκδι

κητήν — Δία, ώστε νά σφάζουν Ιφιγένειας 
πρός έξιλέωσίν του.

Ουτωκαι οί Αφρικανοί συναθροιζόμενοι προ- 

,σφερουσιν εν προσευχαΐς και λειτανίαις πρός 
τόν Θεόν Καρχαρίαν δν δεκαετές παιδίον, κα- 

τασπαρασσόμενον ανηλεώς πρι τών οφθαλμών 

τής μητρός του.

’Εκτο? τών σπαθοφόρων πειρατών τών θα
λασσών, ύπάρχουν άλλα τρομερώτερα καί α

γριότερα, τών οποίων ή μορφή καί κατασκευή 

εϊνε πράγματι τερατώδης. Ύοιαΰτα εϊνε τά Κε· 
εραλόποδα., όνομασθεντα ουτω. διότι παρουσιά

ζουν μίαν πελωρίου κεφαλήν άπό τής οποίας 

εκφύονται πλήθος πλοκάμων —ποδών-

Φαντασθήτε σάκκον παχύν, σκληρόν, λείου 

καί λιπαρόν, ούτιιος τό στόμιον αποτελεί τό 

στόμα των. Πέριξ αύτοΰ κεφαλή στρογγυλή με 

δύο πελωρίους οφθαλμούς και 8—10 βραχίο

νας πλήρεις σικυών (βεντούζα). Σημειώσατε 

οτι τό στόμα του κλείει ως τό ράμφος ψιττα
κού, έφωδιασμένον διά δύο κερατωειδών σια - 

• /ώνων και έχετε πρό ήμών τήν ειδεχθή εικόνα

■ ενός πολύποδος.
' 'Ύπουλου και μυστηριώδες και μισητόν αύτό 

, ζώον, συσπειρομέρον κάθεται άφανώς. επί τών 

βράχων καίεύθύς μόλις τό θύμα του πλησιάση 

. ρίπτεται κατ' αύτοΰ με τούς πλοκάμους άναπε-

■ πταμένους καί. τδ αρπάζει. Τήυ στιγμήν εκείνην 
. ομοιάζει πρός μεγαλόπρεπες φανταστικόν άλε- 

' ^ιβρόχϊόν ', έντός δε ολίγων δευτερόλεπτων ή λεία

εξαφανίζεται εν τφ στόματί του Πολλάκι? δμως 
ό όκτάπους αναγκάζεται νά παλαίση κατ ογκώ

δους έχθροΰ. Tore διά τώυ πελωρίων πλοκάμων 

του προσπαθεί νά τυλίξρ και παραλύση αύτόν, 
μεταχειρίζεται δε και τάς σικύας του, δι" ών 

απορροφά τό αίμα τού θύματός του. Εϊνε λοι

■ πόν δυσκολότατου και ό δυνατότερος και όλισθη- 

ρότερος αντίπαλος νά διαφύγη παρόμοιον δια

βολικόν εχθρόν.

Πόλλάκις δε ειδεχθείς πολύποδες ήρπασαν 

διά τών γλοιωδών πλοκάμων των κολυμβητής 

και κολυμβήτριας τόσον στερεώς, ώστε κατόπιν 

πολλών αγώνων τούς απηλευθερωσαν.

'Ο δόκτωρ Ζ. Φραγκλίνος άφηγείται ότι μετά 
φρίκης ενθυμείται νεαράν κυρίαν λουομένην εις 

πολυσύχναστου λουτρόπόλιν, ήτις αιφνιδίως 

ήσθάνθη τήν κνήμην της σφιγγομένην ύπό τών 

αρπαγών αρκετά μεγάλου πολύποδος. Έσπευ- 

σαν άμέσως και τήν έξήγαγον ημιθανή έκ τού 

τρόμου μετά τοΰ προσκεκολλημένόυ πολύποδος, 

δστις μόνον όταν τοΰ έρριφαν όξος παρέλυσε 

τάς δυνάμεις του και άπήλλαξε τήν κυρίαν.

Άλλ’ ατυχέστερος ύπήρξεν εΐς ίερεύς έν 

Μάρφή τής Τύνιδος, δστις θελήσας νά κολύμ

βηση παρά τάς συστάσεις τών φίλων του, λό- 

γ<ρ τής κακοκαιρίας, άνηρπάγη ύπό μεγίστου 

πολύποδος καί καταβυθισθείς έπνίγη καί κατε- 

φαγώθη ΰπό.τοΰ θαλασσίου τέρατος.

Τά κεφαλόποδα, ήτοι οί πολύποδες, αΐ 
σονπιαί καί τά παλαμάρια (τευθιδες) όπόταν 

εύρεθώσιν έν κιιδύνφ θέτουν el? έφαρμογήν πα
ράδοξον μέσον σωτηρίας.

Ή φύσις τοΐς έδωκε χοάνην τινά συγκοινω
νούσαν πρός κοίλωμα ώς θύλακα. Εύθύς δ* ώς 

ό εχθρός φανή απορροφά πολύ ύδωρ τό οποίον' 

άμέσως εξακοντίζει, μελανόν ήδη εκ τίνος ού 

σίας χρωστικής ύπαρχούσης έν αύτοΐς.

Ουτω τό ύδωρ ζωφοΰται el? ικανήν εκτασιν 

και τά περιδεή κεφαλόποδα ολοταχώς δραπε

τεύουν. Έ£ αύτής. δέ τής ύλης εξάγεται τό 
γνωστόν χρώμα σέπια·

Τινά τών κεφαλοπόδων εϊνε έφωδιασμένα διά 

κογχυλίων, άλλοτε εσωτερικών, δπως συμβαί

νει el? τά? Σνπίας καί τά Καλαμάρια, άλλοτε 

δέ έξωτερικών, δπως el? τούς Ναντίλονς καί 

τούς Αργοναύτας. ’Ιδού πώς ό Πλίνιος περι
γράφει επιπλέοντα 'Αργοναύτην.

«Το μαλάκιον τοΰτο εινε αληθώς θαυμασίως 

κατεσκευασμενον ύπό τής φύσεως. Τδ βλέπω- 
μεν άνερχόμενον έκ τών θαλασσίων βυθών πάν

τοτε el? τοιαύτην θέσιν, ώστε νά όμοιάζη μέ 
σκάφος πλέον, δηλαδή με τήν τρόπιδα κάτωθι 

καί τό κοίλωμα ανω. Μόλις φθάσρ el? τήν έπι 
φάνειαν, αρχίζει νά πλέη ως. λέμβος, καθότι 

άφαιρεί τό ύδωρ έκ τοΰ ανοικτού κοιλώματος 

του. Άμέσως δε τό μαλάκιον ΰφώνει δύο νευ

ρώδεις- βραχίονας, εις θέσιν ιστών μετ' αναπε

πταμένων .ιστίων, διότι .οί βραχίονες οΰτοι κα

ταλήγουν είς λεπτήν μεμβράνην ήν δύνανται 

ν’ άνοίγωσι κατά βούλησιν. Ιδού λοιπόν μία 

ζα>σα λέμβος πλέουσα δι’ αναπεπταμένων ί·

Σύλληψι;~π«λα>ρίου Κεφαλόπονος

στίων- Νηνεμίας δ’ ούσης βοηθει τήν ιστιο

πλοΐαν του ό Ναυτίλο? διά καταλλήλου κο · 
πηλασίας, καθότι διαθέτει τούς λοιπούς βρα- 

χιονάς ταυ ώς κώπας. Τέλος πρό τοΰ κινδύνου 

συμπτύσσει πάντα ταΰτα τά έξαρτήματά του 

καί βυθίζεται.

Τδ θαλάσσιον τοΰτο ζώον εϊνε αληθώς άκα- 
κον καί ώραιστατα τό περιγράφει ό ρωμαίος 

φυσιοδίφης.Δεν εϊνε δμως Καλά μελετημένος,δσον 

αφορά τό κεφάλαιόν του περί τών πολυπόδων, 

διότι διηγείται ότι μέγας τοιοΰτος είς τά περί
χωρα τής Καρτέζας έξήρχετο έκάστην νύκτα καί 

διήρπαζεν όλους τούς ίχθείς έκ τών κοφίνων τών 

ϊχθυοπωλών.Μετά δυσκολίας δέ τέλος τόν έφό- 

νευσαν διά πελέκεων, βοηθούντων καί κυνών 

εϊχε δέ κεφαλήν μεγάλην ώς άμφορεύς 400 λί

τρων, ήν καί άπέστειλαν τφ άυθυπάτω Δον- 

Μνλλφ-
Ύοιοΰτοι διάφοροι μύθοι, αναμιμνήσκοντες 

τήν Δερναίαν Υδραν, έλέγοντο μέχρι τίνος α

κόμη ύπό τών απλοϊκών ναυτικών, συγχεόντων 
κήτη,κεφαλόποδα καί δλα τά θαλάσσια τέρατα.

’Αλλ ’ υπήρξαν καί συγγραφείς μέχρι του 19ου 
αίώνος, πιστεύοντες ότι εύρίσκοντο έν τή θα

λάσση ζφα τόσον ογκώδη, ώστε ήτο αδύνατον 

νά διαπλεύσωσι πλοία τδ στενόν τοΰ Γιβραλτάρ.
Έν τούτοις καίτοι δέν συμμεριζόμεθα τήν 

γνώμην τοΰ Σονίνη καί τοΰ ϊίερνέτη, ίίτι υπάρ
χουν τόσον γιγαντιαΐοι πολύποδες, ώστε δύναν

ύπό τοΰ «ΑΛΕΚΤΟΝ» έν 1881

ται διά τών πλοκάμων των νά περιβάλλωσι 

φρεγάταν καί τήν καταβυθίσωσιν, όμως όμολο- 

γοΰμεν, δτι τινά τών ζώων τούτων πράγματι δύ

νανται νά όνομασθώσι γιγαντιαΐα. Οί άλιείς 

τών Καναρίων νήσων συχνότατα συναντώσιν 

είς τδυ ωκεανόν μεγάλα ύπέρρυθρα Καλαμάρια 

2 μέτρων καί πλέον μήκους, ών οί βραχίονες, 

χονδροί ώ? δφεις ειδεχθείς, έπέπλεον. Τοιαΰτα 
κεφαλόπαδα εΰρίσκονται πολλά είς τά? γειτνι- 

αζούσας τή Νέα Γή άκτάς καί el? τά μέρη I- 
δίως τά συχναζόμενα ύπό τών Φυσητήρων.

ϊίράγματι δέ οί Φυσητήρες λίαν ορέγονται 

τών διαφόρων Κεφαλοπόδων, άτινα καί κατα

διώκουσι μανιωδώς. ’Επειδή δέ πολύποδές Ti
ne? άπόζουσι μόσχου, έξηγείται οΰτω κατά 

πάσαν πιθανότητα ή χαρακτηριστική ουσία τών 
εκκριμάτων τών Φυσητήρων, περί ών έγράφα- 

μεν έν τφ προηγουμένω τεύχει, δηλαδή τοΰλευ- 

κοφαίου ήλέκτρου (κοινώς άμβαρη) τοΰ άνα- 

δίδοντος τήν δριμείαν οσμήν τοΰ μόσχου.

Πολλάκι? όμως <5 άγων μεταξύ Φυσητήρες 

καί Πολύποδο? εϊνε φοβερός, όταν καί ό τελευ
ταίο? οΰτος έχει διαστάσεις άναλόγους πρός 

τάς τοΰ τρομερού κήτους. EI? τοιαύτην τινά μο

νομαχίαν παρέστη ό πρίγκηφ τοΰ· Μονακό έκ 

τοΰ μακρόθεν, έν έτει 1887 καί άπδ τοΰ κατα

στρώματος τής ‘ΐΧελιδ&νος^. «Πελώριοι ανα
πηδήσεις τών ύδάτων ύπό τήν ήσυχον επιφά

νειαν τής θαλάσσης προύκάλεσαν τήν προσο-
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χήν- μας καϊ είδομεν ευ κολοσσαίου ■ ζώου συ- 
στρεφόμενου άπό καιρού e<? καιρόν, διαγράφου 

ούτω τρομερούς αύλακας διά τή? ουράς του. 
Mera την ταραχήν ταύτην εύρεία λευκή σιν- 

δόνη μέ γαλακτώδεις άφρούς άπέμειυε καί eir’ 
αυτής έπιπλέουσα ή κεφαλή ενός μεγάλου πο
λύποδος, προσφάτως άποκοπείσα.

« Ό κ. Μπούλευ, γράφει εν τή Ώκεανο- 

γζαψίφ του ό κ. Νισάρ, είδε παρά την Σουμά- 

τραν πάλην μεταξύ 'Ρυσητήρος καϊ Πολύποδο? 
πελωρίου, οΰτινος ο! τρομεροί πλόκαμοι έτύλυσ 

σον ολόκληρον τό κήτος. Οί οφθαλμοί τοΰ μα- 

λακίου τούτου είγου διάμετρον 30 έκατοστ. Τοι- 
αΰτα θαλάσσια τέρατα διεκδικοΰσι πεισματώ

δες την υπεροχήν, έστω καϊ απέναντι των κο- 

λωσαίωυ Φυσητηρών μεταχειριζόμενα Ιδίως 

τάς έπϊ των πλοκάμων των σικύας (βεντούζας) 

δι’ ών προσκολλώνται έπϊ τοΰ αντιπάλου των 

Ούτως έξηγούυται αί έκδοραϊ καϊ τά ίχνη τών 
κύκλων/ παρατηρούμενων έπϊ πολλών, κητο

ειδών.

’Ιδού ετι περιεργοτέρα διήγησις τοΰ πλοιάρ
χου τοΰ Αλεκτον» κ. Βούγερτ> :

«Τήι» 30 Νοεμβρίου 1861 κατά την 2 μ.μ. 

ώραν ευρισκόμενοι 40 λεύγας Β. Α. τής Τα- 
ναρίφας, έπϊ τής οδοί προς τάς ίίαναρίους νή
σους, είδομεν έπϊ τής επιφάνειας τής θαλάσ

σης δγκου επιπλέοντα, τόν οποίον ήτο αδύνατον 

νά καθορίσωμεν μακρόθεν. Τβλο? ό Αλίχτον 
επλησίασε καϊ εΰρέθημεν πρό τερατώδους ζώου, 

ένός κεφαλόποδος 5-6 μέτρων μήκους, μετά 

πελωρίων βραχιόνων «οπλισμένων διά πλείστων 

σικυών.

«Τό στόμα του, ώς ράμφος ψιττακού ήνοιγε 
περίπου ήμισυ μέτρου, οί δέ παμμεγεθεις ο

φθαλμοί του,γλαυκοί καϊ μεγαλοπρεπείς, είχον 

τρομακτικήν αληθώς προσήλωσιν. Ύπελογίσα- 

μεν οτι τό φοβερόν αύτό θηρίον είχε βάρος του

λάχιστον 2.000 χιλιογράμμων. Αμέσως λοι 

πόν έπλησιάσαμεν, παρ' δλον τόν φόβον ένδε-

Ό ΝΑΥΤΙΛΛΟΣ ευφυέστατος πράγματι καί πολύπειρος ναυτικός 
μετασχηματίζεται εις άκάτιον καί φέρεται ύπό του ανέμου.

■ χομένων απροόπτων,έσταμάτησα τό σκάφος καϊ- 

ήτοιμάσθην νά τό προσβάλλω.

«Έμ σπουδή τό έτυφεκίσαμεν καϊ έρρίψα- 

μεν κάμακας, άλλ ευθύς τό ζώον έβυθίσθη, δι- 
ήλθεν ύπό τό πλοίου καϊ μετ’ όλίγον έφάνη 

από τήν άλλην πλευράν.

«Προσβληθέν έκ νέου διά τυφεκισμών και 

καμάκων έξηφανίσθη δύο, τρείς φοράς, άναφαι- 

νόμενον μετ' ολίγον καϊ ταράσσον τά ΰδατα διά 
τών θυμοειδώς κινεσμένων βραχιόνων του, ένώ 

τό πλοίου παρηκολούθη βήμα πρός βήμα τήν 

πορείαν του.

«Ούτω τό κυνήγιον διήρκεσεν έπϊ τρείς καϊ 

καϊ πλέον ώρας. Εαίτοι δέ έπεθύμουυ νά έτε- 

λείωνα το ταχύτερου, όμως δέν ετόλμωυ νά ρι
ψοκινδυνεύσω άνδρας έπϊ λέμβων, καθότι ήτο 

βέβαιον, οτι θά τήν άνέτρεπε διά τών τρομερών 

πλοκάμων του καϊ ίσως θά τήν παρέσυρευ εϊ? 
τά βάθη τής θαλάσσης. Έξ άλλου οί κάμα- 
κες πλήττοντες τό γλοιώδες σώμα του έπιπτ.ον 

ανευ αποτελέσματος.

«‘Ενώ δέ πλείσται σφαίραι διεπέρασαν τόν 

πολύποδα el? πλείστα μέρη τοΰ σώματός του, 
χωρίςνά τον_ ταράξουν, έπϊ τέλους μία τόν έ- 

πλήγωσε σοβαρώς, διότι έξήμεσε κρουνούς σίε

λου, αιμάτων καϊ ιξωδών ουσιών, άναδιδου- 

σώυ βαρείαν οσμήν μόσχου. Τή? στιγμής δέ 
εκείνης έπωφεληθέντες του συνελάβομευ διά κά- 

μακος καϊ θηλειάς, ήτις δμως όλισθήσασα μό

λις έκρατήθη άπό τά δύο' πτερύγιά, του.

« Ένώ δέ τόν άυεσύρου.εν έπϊ τοΰ πλοίου 

εκ τίνος βίαιου κινήματος καϊ του πολλοΰ βά

ρους τό σχοινίον διέσχισε τάς σάρκας του και 

•τό πλεΐστον μέρος τοΰ σώματος έπεσεν el? τήν 
θάλασσαν, τό δέ έναπομείυαν άνεσύρομεν καϊ 

ζυγίσαντες ευρομεν είκοσι χιλιόγραμμα. ' 
«.Προφανώς ό κολοσσαίος οΰτος πολύπους 

ήτο ασθενής καϊ έξησθενημέυος έκ τίνος προσ

φάτου πάλης κατ' άλλου τινός κεφαλόποδος ή 

θαλασσίου τινός κήτους, έξ οΰ έϊχεν άνέλθει έπϊ 

τής επιφάνειας τοΰ ω

κεανού, καί el? τήν 
προσβολήν τοΰ πληρώ

ματος τοΰ "Αλςχτον 
έδειξε τόσην απρα

ξίαν καϊ νωθρότητα, 

ούτως εϊπείν, εις τάς 

κινήσεις του. Δείγμα 

δέ πρός τούτοι? τής 
εξαντλήσεώς τον, είνε 

δτι δέν είχε καϊ μελά

νην δλλην ΐνα έκχήσρ ». 

Αί σπάυιαι αληθώς 

εμφανίσεις τών τοιού- 

τωντερατωδών θαλασ

σίων ζώων, εγένυησαν 

φανταστικούς πράγ

ματι θρύλλονς, περί

ί.

Παλαια είχών άνβρωποφάγου θαλασσίου τέρατος κατά 
την φαντασίαν καί . τας διηγήσεις τής τότε εποχής.

ΰπάρξεως τεράτων υπερφυσικών καϊάνυπάρκτων. 

Ιίράγματι δέ ή έκ τοΰ μακρόθεν θέα ένός φοβε
ρού πλοκάμου κεφαλόποδος, ήδύνατο κάλλιστα 

νά κρατύνρ τήν πεποίθησιν ύπάρξεως θαλασ

σίου γιγαντιαίου δφεως, μήκους άνω τών 200 

π οδών.

Τοιοΰτοι» δφιν συνήντησε τό «Πεκΐνομκ τω 
1848, ώς δ’ ό κ· Φ- Σμϊδ έν τω ήμερολογίω 
του γράφει, διέκρινον τήν ογκώδη κεφαλήν του 

έξέχουσαν. Καί έπειδή τό ΰπνώττον τέρας δέν 

άπεμακρύνετο εκ τής προσεγγίσεως του πλοίου, 
έρριψαν θηλειάν καϊ άνέσυρον δφιν ανω τών 

100 ποδών μήκους, κεκαλυμμευον ύπο ποικίλ- 

λου καϊ πολυπληθούς κόσμου θαλασσίων πα

ρασίτων. Άλλά μετ' όλίγον άνεκάλυψαν, 8τι 
ήτο άπλούστατα πελιόριος φΰκος, οΰτινος ή 

ρίζα προσωμοίαζε πράγματι πρός κιφαλήν τε

ρατώδους δφεως.
Πράγματι δέ δέι> είναι παράδοξον τοιαΰτα 

φύκη τερατωδών διαστάσεων, επιπλέοντα έν 

τοίς ώκεανοΐς, νά έδωσαν αφορμήν el? τήν φαν
ταστικήν ύπαρξιν τών φοβερών θαλασσίων 
V , 
οφεων.

Έι» τούτοι? υπάρχουν καϊ αληθείς θαλάσσιοι 

δφεις λίαν δηλητηριώδεις καϊ ών τό δήγμα 
είναι θανατηφόρον. Συναντώνται ιδία εις τόν 

Ινδικόν Ωκεανόν, τόν Ειρηνικόν και τό αρχι

πέλαγος τής Σόνδης. ’.άλλ’ δμως τό μήκος των 

δεν υπερβαίνει τά 4 μέτρα.

Ό δέ δόκτωρ Ρακοβίτσα, ό πεπειραμένος 
μελετητής τών ωκεανών, περιγράφει έν παρά

δοξον θαλάσσιον τέρας, έξ οΰ έπίσης πιθανό 

τατα νά προήλθον αί τερατολόγοι διηγήσεις 

τών μεγάλων οφεων-

Ιή el? τόν βόρειον ’.Δτλαιτικόν Ωκεανόν καϊ 

είναι ούχί ερπετόν άλλά μαστοφόρου, μέ μικράν 
κεφαλήν, μακρότατον λαιμόν, σώμα ογκώδες 

καϊ βραχύ, μετά πελώριας ουράς, ομοιάζον δη 

λαδή πρός τόν παλαιότατον Πληοίόσαν^ον τής 

δευτερογενούς έποχής. TeXo? τό ζώον τούτο κα
λύπτεται υπό τριχώματος, προσομοιάζει τής 

Φώκης καϊ τό μήκος του ποικιλει μεταξύ 15— 
30 μέτρων. 

[Ιολλάιγι? δέ el? τόμ δ,ρμον τοΰ Άλόγκ αξιω

ματικοί τοΰ ναυτικού εκυνήγησαν ζώα 20 περί
που μέτρων, όμοιάζοντα πρός τό περιγραφέν. 

Τί είδους ζώον είναι δμως τοίτο,Ποία? θαλάσσας 

κατοικεί ·, Πώ? άκόμη δέν συνελήφθη τοιοΰτοτι;

’Ιδού ζητήματα άκόμη άλυτα.
Σκεφθώμεν όμως, οτι ό Ωκεανός καλύπτει 

τά τρία τέταρτα τής γηίνης σφαίρας. Σοφό
τατα λοιπόν πνευματώδης τις επιστήμων είπεν, 

ότι «ο πλανήτης μας έάλάσθη κυρίως χάριν τών 

ϊχθύ«ονΊ> ·

Ό άνθρωπός τώρα μόλις ήρχισε τήν πραγ
ματικήν μελέτην τών θαλασσίου καί οφείλει 

πρός έν ν' άποσπάσρ τά μυστήρια, τά όποια 
τόσον ζηλοτύπως εγκλείει ό αχανής 'ζϊκεανός- 

Κατά τδν Tf. Moreux
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

Γίά δές τδ κΰμα πάλι 
π»ς γέρνει στ' άχρογίάλι 
καί γρήγωρα πώς σχίζει 
ή βάρκα τά νερά 1 
Γλυκά φυσρ. τ’ αγέρι 
λι* όλόμωρφο ναυτάκι 
πριν λύση τδ πανάκι 
τραβάει τά κουπιά·

***
Στό γαλανό τδ κύμα 
&ν ίσως γίνη Οΰμα 
στδ νού του δέν τδ βάζει 
κι’ αφρόντιστα γελά I 
κάτι κι’αύτδ έλπίζει, 
καί κεΧ πού Αρμενίζει 
στδ πλάϊ του γυρίζει 
βλέπει λαχταριστά.

>-<

ΚεΧ δίπλα στδ τιμόνι 
τδ χέρι του σιμώνει 
τδ κόκκινο ζουνάρι 
ποΰ κοίτεται ριγμένο, 
τοΰ τ&χει χαρισμένο 
ώμορφη ψαροπούλα 
τδ βλέπει καί δακρύζει, 
αύτή τώχει φτίασμένο.

>»<
Νειώάει τά δνειρά της 
πλεγμένα καί εκείνα 
ώσάν κατάσπρα κρίνα 
γι’ αύτδν μονάχα είναι ! 
Τδ βλέμμα του θαμπώνει 
τδ θάρρος στή ψυχή του 
έλπίδες φανερώνει 
γΙά κείνει τήν καλή του.

>·<
Πόσα μακρυά πελάγη 
καί κύματ’ άφριομένα 
γι’αύτήνε θά περνούσε 
γΙά τή γλυκεία μάτίά της 
καί. δταν θά γυρίση 
μέ στήθη κουρασμένα 
δχ πώς θά λησμονήσω 
τούς κόπους σάν θά γύρη 
είς τή θερμή αγκαλιά της I

ΑΑΕ3ΑΝΑΡΑ ΑΛβΑΝΟΠΟΥΑίΤ
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Ή Θεωρία τον Άριοτάρχον.
‘Η διάμετρος τον Ήλίον.—Μία εκλειψις πρδ 

2195 ετών.

Έξεδόθη πρό τινων ήμερων έν ’Οξφόρδη 
έν νέον αστρονομικόν βιβλίον τοΰ σερ Θωμά 
Χήθ ύπδ τδν τίτλον «Άρίσταρχος ό Σάμιος», 
ό άρχαϊος Κοπέρνικος. Τδ βιβλίον τούτο άπο- 
τελεΐτήν ίστορίαν τής άρχαίας Ελληνικής "Α
στρονομίας μέχρι τοΰ Άριστάρχου καί περιέχει 
τδ περί τών μεγεθών και τών Υποστάσεων του 
‘Ηλίου και τής Σελήνής σύγγραμμα τοΰ Άρι- 
στάρχου έπί τ$ βάσει νεωστί άνακαλυφθέντος 
Ελληνικού κείμενου.

Έκ βιβλιοκρισίας δημοσιευθείσης είς· τδ Φι
λολογικόν Παράρτημα τών «Τάιμς» τής 3) 16ης 
’Οκτωβρίου παραλαμβάνομεν τά εξής λίαν έν- 
διαφέροντα :

Άρίσταρχος καί Κοπέρνικος.

Άρίσταρχος ό Σάμιος ήτο ο' πρώτος ΐσχυ- 
ρισθείς, δτι ό “Ήλιος καί ούχι ή Γή άποτελεί 
τδ κέντρον του συστήματος ήμών και συνεπώς 
πρώτος αύτδς έξ δλων τών άνθρώπων ΰπεβί- 
βασε τδν πλανήτην μας εις θέσιν ύποδεεστέραν.

Και δμως έπι έκατδν άνθρώπων σημερινών, 
οί όποϊοι γνωρίζουν τδν Κοπέρνικον ούτε εις 
καί μόνος έχει άκούσει τι περί τοΰ Άριστάρχου.

*0 λόγος δέν είνε δύσκολον νά άνευρεθή. 
Οί πρώτοι άνακαλύπτοντες μίαν Υλήθειαν εινε 
καταδικασμένοι νά μένουν άγνωστοι έπι πολύ, 
διότι σπείρουν έπι έδάφους άπροετοιμάστου.

Αί ίδέαι των βλαστάνουν είς μίαν σκοτεινήν 
γωνίαν τής άνθρωπίνης διανοήσεως ,μέχρις οδ 
νεώτεροι σοφοί τάς καλλιεργήσουν δεόντως, 
οπότε άποδίδουν καρπόν.

Ό Κοπέρνικος, έντούτοις, άνεγνώρισεν δτι 
ή ιδέα του ώφείλετο είς τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Άριστάρχου, ό δέ Γαλιλαίος, οστις έπεσκίασεν 
άργότερον τδν Κοπέρνικον, δέν Υπεσιώπησεν 
ούδ’ αύτδς τδ δ’νομα τοΰ Σαμίου ’Αστρονόμου.

Νόμος τής προοπτικής είνε τά Υπώτερα νά 
έπισκιάζωνται παρά τών πλησιεστέρων, έφ’ 
οσον δμως ταΰτα καί έκεϊνα ύποχωροΰν εις τά 
βάθη τών αιώνων, αί άναλογίαι Υποκαθίσταν
ται κατάδηλοι. Καί σήμερον ό Άρίσταρχος 
δύναται νά καταλάβη είς τήν ιστορίαν τής 
’Αστρονομίας τήν άνήκουσαν είς αύτόν θέσιν.

‘Υπήρξεν ό πρώτος «σκεπτόμενος άνθρωπος», 
ό όποιος έθραυσε τά δεσμά τοΰ άνθρωπίνου 
έγωΧσμοΰ, χάρις είς τδν όποϊον αύτάρεσκον 
έγωϊσμδν ή Γή μας κατείχε τδν θρόνον τοΰ 
Σύμπαντος.

Ό Αρχιμήδης.

Ούδεμία άμφιβολίκ — γράφει δ σέρ Θωριάς 
Χήθ—οτι ό Άρίσταρχος ύπήρξεν ό πρώτος 
διατυπώσκς τήν ηλιοκεντρικήν ύπόθεσιν. Αί 
Υρχαΐαι μαρτυρίαι είνε σύμφωνοι έπί τοΰ θέ
ματος τούτου, πρώτος δέ μεταξύ τών μαρτύρων 
είνε αύτδς ό Αρχιμήδης, νεώτερος σύγχρονος 
τοΰ Άριστάρχου, συνεπώς δέ μάρτυ; λίαν 
άξιόπιστος.

Ό Σκιαπερέλης έν τούτοις ύπεστήριξεν, οτι 
ό πρώτος άιατυπωσας τήν θεωρίαν περί τής 
κινήσεως τής Γής είνε ό άστρονόμος Ήρα- 
κλείδης, έξάγων τδ συμπέρασμα τοΰτο έκ μιάς 
περιωπής αρχαιότατου Ελληνικού συγγράμ
ματος, ή οποία έχει ώς εξής:

«.... δι’ S καί παρελθών τίς φησιν Ήρα- 
κλείδης ό Ποντικός, δτι καί κινουμένης πώς 
τής γής κτλ.»

Άλλ’ ό σέρ Θωμάς Χήθ πρεσβεύει μ.ετά 
τοΰ Τάννερυ, οτι τδ δνομα «Ήρακλείδης ό 
Ποντικός» είνε μεταγενεστέρα παρεμβολή είς 
τδ Ελληνικόν κείμενον, έκ τών συνήθων είς 
τά Ελληνικά χειρόγραφα. Διά τοΰτο ή δόξα 
τής πρώτης Υνακαλύψεως μιάς επιστημονικής 
αλήθειας Υπομένει Υναμφισβητήτως πλέον είς 
τδν Άρίσταρχον.

“Ηλιος καί Σελήνη.

Πόθεν ό Άρίσταρχος προήλθεν είς τήν εΰ- 
ρεσιν τής μεγάλης ηλιοκεντρικής άληθείας, δέν 
είνε Υτυχώς γνωστόν. Είς έν νεανικό» σύγ
γραμμά του περί τών Μεγεθών καί τών Απο
στάσεων τοΰ Ήλίου καί τής Σελήνης, έξ ού 
Υποδεικνύεται ή μαθηματική ίκανότης τοΰ 
Υνδρός, ορίζεται ή γωνιαία διάμετρος τοΰ 
Ήλίου έσφαλμένως. Άλλ’αύτδς ό Άρίσταρχος 
βραδύτερον διώρθωσε τά μαθηματικά αύτοΰ 
σφάλματα έν νεωτέρα πραγματεία, τής όποίας 
τό κείμενον έτυπώθη τό πρώτον έν ’Οξφόρδη 
κατά τδ 1688 παρά τοΰ Τζών Ούώλλις, άνε- 
τυπώθη δέ έκ φωτογραφιών τοΟ κειμένου, τδ 
όποιον φυλάσσεται εις τό Βατικανόν, παρά τοΰ 
σέρ Θωμά Χήθ,ώς ένδειξις εύλαβείας πρός τήν 
μνήμην ένδς μεγάλου Υνδρός.

Ή πραγματεία αΰτη, καίτοι ούδέν αναφέρει 
περί τής ήλιοκεντρικής θεωρίας, εγείρει ζητή
ματα ύψίστου ενδιαφέροντος.

Ό ’Αρχιμήδης βέβαιοί δτι ο Άρίσταρχος 
Υνεκάλυψεν οτι τδ μέγεθος τοΰ Ήλίου άπρτελςϊ 

περίπου τδ 720δν μέρος τοΰ ζφδιακοΰ κύκλου- 
ή έκτίμησις αΰτη προσεγγίζει καταπληκτικώς 
είς τήν Υλήθειαν. Άλλά πώς ό Άρίσταρχος 
ήχθη είς τήν άνακάλυψίν του;

"Αν κάμωμεν εις δίσκον, μή διαπερώμενον 
παρά τοΰ ήλιακοΰ φωτός, μικράν όπήν καί θε- 
σωμεν τόν δίσκον τοΰτον άπέναντι τοΰ ήλίου, 
τδ ήλιακόν φώς, διερχόμενον διά τής όπής 
ταύτη; σχηματίζει έπί τής σκιερά; έπιφανείας 
τής γής έλλενψιν. "Αν ύψώσωμεν ή καταβιβά- 
σωμεν τόν δίσκον, παρατηροϋμεν οτι ή φω
τεινή αΰτη έλλειψις αυξάνεται ή σμικρύνεται. 
Μαθηματικός λοιπον, οίος ό Άρίσταρχος, θά 
κατενόησεν αναμφίβολος, οτι έκ τοΰ πλάτους 
τής έλλείψεως καί έκ τής άποστάσεως τοΰ δί
σκου έξ αύτής ήδύνατο νά εύρη τήν γωνιαίαν 
διάμετρον τοΰ ήλίου.

Μία "Εκλειψις.

Ή έκλειψις του ήλίου παρέχει εύκαιρίαν 
πρδ; μελέτην τοιούτων φαινομένων. Είνε γνω
στόν οτι όταν ό ήλιο; μεταβάλλεται εις δρε
πανοειδές ημικύκλιον έκ τής έπιπροσθούσης 
σελήνης, ή σκιά, τήν οποίαν ρίπτουν τά φύλλα 
έπί τή; γής έχει σχήμα ημισελήνου. Τό φαι
νόμενου τοΰτο ήτο βεβαίως καταφανές είς τήν 
έποχήν τοΰ Άριστάρχου, οσον και σήμερον, 
καί οι μαθηματικοί τής έποχής έκείνης ούδε
μία αμφιβολία, οτι θά έπεζήτησαν τήν έξήγη- 
σίν του.

Καί προβάλλεται τοιουτοτρόπως τό έρώ- 
τημα; Πότε έπι τής έποχής τοΰ Άριστάρχου 
συνέβη έκλειψις ήλίου έν ‘Ελλάδι; Μία τών 
χρονολογιών, έξ ώ* ορίζεται ό χρόνο; τών έρ-· 
γασιών τοΰ Άριστάρχου άναφέρει οτι ούτος 
προέβη είς παρατηρήσεις έπί τοΰ ήλιοστασίου 
κατά το 281—280 π. X. Ή χρονολογία αΰτη 
άναφέρεται είς τήν «Σύνταξιν» τοΰ Πτολε
μαίου.

Έξακριβοΰται έν τούτοις έπιστημονικώς, 
οτι τήν . 8ην Αύγούστου τοϋ 282 π. X. έγέ- 
νετο έν Έλλάδι μεγάλη μτρική έκλειψ'ς ήλίου, 
ή όποια ύπήρξεν ολική είς σημεία τινά τής 
σημερινής Τουρκίας. Δέν είνε άπίθανον δτι ό 
Άρίσταρχος έπωφελήθη τής ευκαιρίας πρδς 
έξκκρίβωσιν τών προηγουμένων αύτοΰ παρα
τηρήσεων περί τής ήλιακής διαμέτρου.

Ό Αριστοτέλης.

‘Ο σέο Θωμάς Χήθ άσχολεΐται είς τό τε
λευταίου μέρος τοΰ βιβλίου του καί έπί τών 
άλλων ολίγων γνωστών Ελλήνων Υστρονόμων.

Ό κ. Χήθ άμύνεται έπίσης ύπέρ τής έπι- 
στημονικής έργασίας τοΰ Άριστοτέλους, τήν 
όποιαν έν σχέσει πρδς τήν άστρονομίαν, πολλοί 
νεώτεροι Υστρονόμοι άδίκως έπέκριναν.

Ό Αριστοτέλης—λέγει ό σέρ θωμάς Χήθ 
—παρέσχε θετικήν καί πολύτιμον συμβουλήν 

είς τήν επιστήμην έν σχέσει πρός τήν έξέ- 
τασιν τής περιστροφικής κινήσεως τής Σελή
νης, θά ήτο δέ άδικον νά μή άναφέρεται καί 
μεταξύ τών διάσημων αστρονόμων τής άρ- 
χαιότητος.

Ό κ. Χήθ Υναφέρει έν τέλει τόν "Ελληνα 
Άνεξίμανδρον, πρώτον σχεδιάσαντα τδν Χάρ
την τοΰ τότε κατοικουμένου κόσμου, καί τόν 
Ξενοφάνην, οστις, έν ήλικί^ι 92 έτών γράψας 
ποιήματα, έρριψε πρώτος τήν ιδέαν τής απεί
ρου διαδοχής νέων ήλίων, ήτις ύπήρξεν ό πυ- 
οήν τής θεωρίας τών διαφόρων ήλιακών συ· 
στημάτων.

·*^®ί ΣΙΓ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ
Τί εϊνελοιπδν τδ ορκωτόν δικαστήριον; Πώς 

έκλέγονται οί ένορκοι έν τή όμάδι τών συμπο
λιτών αύτών; Πώς γίνεται τις ένορκος;

Μίαν πρωίαν είς κλητήρ κρούει τήν θύραν 
σας, έξάγει έκ τοΰ χαρτοφυλακίου του έγγρα
φόν τι, τό παρουσιάζει σείς δέ σπεύδετε νάλά- 
βητε γνώσιν τούτου. Τδ έγγραφον τοΰτο σάς 
ειδοποιεί- οτι διορίζεσθε ένορκος ό δέ κλη
τήρ σάς παρακαλεϊνά τδ ύπογράψητε. «Άλλά, 
παρατηρείτε δέν έζήτησα άπό κανένα νά γίνω 
ένορκος». Καί πράγματι γίνεται τις ένορκος 
χωρίς νά τδ ζητήση. Οί ένορκοι εκλέγονται 
έν τφ έφετείφ διά κλήρου, εϊνε τεσσαράκοντα 
τδν άριθμόν δι’ έκαστον κακουργιοδικεϊον, έξ 
ών τριάκοντα ?ξ τακτικοί καί τέσσαρες Υνα- 
πληρωματικοί.

"Ωστε, παρατηρεί τις έκ τούτου, οτι ή τύχη 
άποφασίζει. Ή τύχη δυνατόν νά δημΛουργήση 
ορκωτόν δικαστηρίου επιεικές, δύναται όμως 
έπίσης νά σχημκτίση τοιοΰτον αύστηρόν και 
άκαμπτον μάλιστα, Δύναται νά έκλέξη δικα- 
στήριον θαρραλέον ή μικρόψυχου. ΕΙ; κλήρος 
ληφθεί; ά.ντί άλλου έν τή κληρωτίδι ένθα εύ- 
ρίσκονται τά ονόματα τών τριών χιλιάδων 
πολιτών, οϊτινες κρίνονται κατάλληλοι διά τό 
άξίωμα τοΰ ενόρκου, δύναταινά κάμη νά κλίνη 
ή πλάστιγξ ύπέρ ταύτης ή έκείνης τής εφαρ
μογής, τής άποστολής τοΰ όρκου τοΰ δικαστη
ρίου. "Οτε έν Γαλλία ό αναρχικός Rovachol 
παρέστη κατά πρώτον πρό τοΰ κακουργιοδι- 
κείου, κατά Απρίλιον τοΰ 1892, οί ένορκοι 
τώ έχάρισαν τάς έλαφρυντικάς περιπτώσεις! 
Ό άθλιος ουτος δστις, ολίγους μήνας μετά 
ταΰτα, κατεδικάσθη είς θάνατον ύ^ό τοΰ κα- 
κουργιοδικείου τής Mont-brison, παρέστη 
πρό δικαστηρίου μικροψύχου.

Έπί τούτοις θά δώσωμεν μίαν λεπτομέρειαν
ήτις παρέχει καλώς τήν ιδέαν τής μεταβλη-
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άής τών ένόρκων διαθέσεως. "’■Οταν οί ένορκοι 
ευρισκοντο έν τή αίθουσγ· τών συζητήσεων, 
όλοι ήσαν σύμφωνοι, πρό τής ψηφοφορίας, νά 
άρνηθώσιν είς τόν κακοΰργον τά έλαφρυντικά. 
Άλλ’ έπρεπε νά γίνη ψηφοφορία, δήλα δη νά 
έπιβιβαιωθί[ ή διάθεσις έμπράκτως, νά ευρωσιν 
ίσως τά ονόματα αύτών τή έπαύριον έντός τών 
εφημερίδων και νά έχτεθώσιν εΐς άντεκδική- 
σεις, είς βόμβας ! Έψηφισαν καί τό άποτέλε- 
σμα ύπήρξεν ολω; διάφορον παρ’ οτι ήδύνατό 
τις να περιμενγ. Αί έλαφρυντικαι περιπτώσεις 
έπεψηφίσθησαν διά έπτά ψήφων πρός πέντε. 
Έψηφισαν έκ νέου, τό άποτέλεσμα ύπήοξε τό 
αυτό. Την φοράν ταύτην τό δικαστήριον, οπερ 
ή τύχη εΐχεν ύποδείξει, ήτο μικρόψυχον.Του
ναντίον τδ δικαστήριον τής Mont-brison ήτο 
δικαστήριον θαρράλέον. Ό RovaChol ύπέστη 
κατόπιν τής δευτέρας καταδίκης τήν έσχάτην 
ποινήν.

Ή συνθεσις λοιπόν τοΰ ορκωτού δικαστηρίου 
πικοίλει άπό περιστάσεως είς περίστασιν. Οί 
.ένορκοι τής ύποθέσεως τοΰ Steinheil, οϊτινες 
ώφειλον έπί έννέα συνεδριάσεις νά άκολουθή - 
σωσι τας·περιπετείας τοΰ Ολιβερωτέρου καί τοΰ 
μυστηριωδεστέρου δράματος, άπετελοΰντο άπό 
.τρεις ΐδιοκτήτας, ένα έμπορον, ένα κεφαλαι
ούχον, ένα έμποροϋπάλληλον, ένα συνθέτην 
μουσικής, ένα μηχανικόν, ενα συνθέτην μη
χανών, ένα τέκτονα, ένα άρτοποιόν καί ένα 
μάγειρον. Είς δίκην λγστών έφαμίλλων τοΰ 
Μπονώ καί Γκαρνιέ παρεκάθηντο ώ; ένορκοι: 
Είς ιδιοκτήτης, δύο μηχανικοί, είς κεφαλαιού
χος, εις συνταξιοΰχος, εΐς διδάκτωρ τής ιατρι
κής, εΐς έργοστασιάρξης άμαξών, είς έπιχει-, 
ρηματίας τσιμέντων, είς έμπορος, εΐς υπάλ
ληλος μεσίτου, εΐςγραφεύς συμβολαιογραφείου, 
καί είς υπάλληλος.

’Ενδιαφέρουσα παρατήρησις, τά λεγάμενα 
έλευθέρια έπαγγέλματα εύρίσκονται έν έλαχί- 
®τγ> μεριδι εν τοϊς όρκωτοίς δικαστηρίοις: Εί; 
συνθέτης μουσικής είς τήνύπόθεσιν Steinheil, 
δύο μηχανικοί καί εΐς διδάκτωρ τής ιατρικής 
εΐς τήν ύπόθεσιν τών Χτιστών· ό κ. Ζ Cruppi 
δστις πριν γίνγι ύπουργός τών ’Εξωτερικών, 
υπήρξε γενικός δικηγόρος, έκαμε ταξινόμησιν 
κατά επαγγέλματα· έπί τών 1500 ονομάτων 
του κακουργιοδικείου τοΰ Σηκουάνα, δήλα δή 

■ έπί τοΰ ήμίσεως τοΰ όλου (3000) ίτινα κα- 
ταγράφονται έν τώ έτησίφ καταλόγφ, έφθα- 
σεν είς τά άκόλουθα συμπεράσματα: 849 έμ
ποροι ήι βιομήχανοι, ταξειδιώται έμπορικοί ή 
υπάλληλοι εμπορικοί, 281 ίδιοκτήτάι ή κεφα
λαιούχοι, 174 μηχανικοί, καθηγηταί, δικη
γόροι, υπάλληλοι.καί μέλη διαφόρων ελευθε
ρίων έπαγγελμάτων, 53 κτηνίατροι, ιατροί 
και φαρμ.ακοποιοί, 57 άρχιτέκτονες, 64 βυν- 
ταξιοΰχοι καί τέλος 22 καλλιτέχναι. Έκ τών 
άριθμών τούτων ό κ. Cruppi συνεπέραίεν, ότι 

νό ορκωτόν δικαστήριον τοΰ Σηκουάνα σύγκει- 
ται ώς έπί το πολύ έξ έμπορων, καί εϊνε άτε- 
λευτητως σπάνιον, εΐς έκάστην ύπόθεσιν με
ταξύ τών δώδεκα ένόρκων, νά μή παρακαθή- 
σωσι τούλάχιστον έπτά έμποροι τούτεστιν ή 
άπόλυτος πλειονότης.

Οί πλεϊστοι τών έμπορων τούτων καταγί
νονται είς μικρεμπόρια, κρατώσιν ώς έπί τό 
πολύ ευτελή καταστήματα, έμ.ποροι οίνων, 
άρτοποιοί κτλ. Ό κ. Cruppi συνήντησεν, ώς 
εξοχότητας, δύο άκαδημαϊκούς, τρεις ή τέσ- 
σαρας ζωγράφους, δύο μέλη τοϋ ’Ινστιτούτου, 
άνδρας τινάς τών γραμμάτων, ενα μεγάλο- * 
τραπεζίτην, δύο μεγάλους έκδότας, έν δλω 
τριάκοντα τέσσαρα γνωστά ονόματα.

Έάν συχνότατα, εκείνοι τούς οποίους ή 
τύχη δεικνύει ώς ένορκους θεωροΰσι τήν ύπη- 
ρεσίαν των ώς άγγαρείαν και προσπαθοΰσι νά 
την άποφύγωσιν, έξ άντ.θέτου παρατηρούνται 
παρά τισι άπλοϊκά κινήμχτα έγωϊσμοΰ. Τοΰτο 
σημαίνει δτι είνε έμποροι άμεμπτου ύπολή- 
ψεως, άνθρωποι ικανοί νά κρίνωσι τούς συμ- 
πολιτας αυτών. Ένορκοί τινες, πρό μικροί» 
έκλεγεντες, τοέχουσι παρά τοΐς τυπογράφοι; 
ϊνα παραγγείλωσιν έπισκεπτήρια «Δείνα ένορ
κος τοΰ κακουργιοδικείου Ά. . . » Εΐς διακε- 
κριμμένος δικαστής τοϋ δικαστηρίου τών Πα- 
ρισίων εΐδεν ιδίοις δμμασιν έπισκεπτήριον φέ- 

,ρον την έπιγραφήν ταύτην: «X. πρφην πρόε
δρος τών ένόρκφν.» "Ετερος δικαστής, κατά 
τήν άρχήν μιας περιόδου, έσχε τήζ έπίσκεψιν 
ενός αγαθού άνθρώπου, οστις τόν ήρώτησεν 
έάν ήδύνατο νά παραμείνη ένορκος. Ήτο παρά 
τφ ύποδειγμπτικφ τούτφ έ#όρκω μία ψύχωσις.

Άλλ’ ιδού ή στιγμή καθ’ ήν οί ένορκοι θά 
έξασκησωσι τήν αποστολήν αυτών. Συναθροί
ζονται διά πρώτην φοράν έντός τής αιθούσης 
σης τών συσκέψεων. Είς τό’κέντρον τής αι
θούσης, ώειδής τράπεζα μέ πράσινον έπικά- 
λυμα υποβαστάζει τήν κληρωτίδα, ήτις εμπε
ριέχει 40 μικρά ξύλινα σφαιρίδια έξ ών είνε 
εγγεγραμμένα τά ονόματα τών ένόρκων. Το 
δικαστήριον τών συνέδρων κάθηται έπί κάθε- 
κλών. Δεξιά, όρθιος πλησίον τού τοίχου, με
ταξύ δύο φυλάκων, ίσταται ό κατηγορούμενος 
τόν όποιον φωτίζει τό φώς ένός παραθύρου. 
*0 πρόεδρος έγείρεται, βυθίζει τήν χεϊρα έν
τός τής κληρωτίδος, εξάγει εν σφαιρίδιον, άνα- 
γινώσκει τό όνομα, ζπερ Αναγράφεται έπ αύ
τοΟ. Τό πρώτον όνομα δπερ έξέρχεται έκ τής 
κληρωτίδος είνε τό τοΟ προέδρου τών ένόρκων.(*) 

Τό δικαστήριον ώς καί ό δικηγόρος τοΟ κα
τηγορουμένου έχουσι τό δικαίωμα τής έξαιρέ- 
σεως, δήλα δή τό δικαίωμα· τοΰ νά άπομα- 
κρύνωσιν έκ του ορκωτού δικαστηρίου εκείνους

(I); Έντιίόα ώς και κατωτέρω τό πράγμα St*· 
φέρει ολίγον'έν Έ*λάδΐ.
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οϊτινες θά ήδύναντο νά φανώσιν είς αύτούς ώς 
ύποπτοι κλίσεως πρός έν τών μερών. Συγχνά 
εΐς τάς σόβαράς υποθέσεις ή κλήρωσες τών ίνόρ 
κών τηρεί αυτούς έν διεγέρσει: «Τό δνομά 
μου θά κληρωθώ)» "Οτε κατά τό 1892, εΐς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην τοΰ Rovachol, περί ής 
πρό ολίγου ώμιλήσαμεν, ό πρόεδρος άνέγνωσε 
τό δνομα οπερ πρώτον έξήλθεν έκ τής κληρω- 
τίδος, ήκούσθη μία κραυγή, εΐς άνθρωπος 
έκ ειτο έπι τοΟ έδάφους ύπό αίφνηΧίας
προσβολής:’Μετέφερον αύτόν έκεΐθεν. Ήτο ό 
πρώτος ένορκος. Τότε ήτο ή έποχή άκριβώς 
τών άναρχικών αντεκδικήσεων. Αί βόμβαι έξε- 
σφενδονίζοντο καταστρέφουσαι καταστήματα 
καί δημιουργοΰσαι θύματα. Ήτο ή στιγμή 
καθ’ ήν ό είσαγγελεύς Guesnay de Beaure- 
quire έφώναζεν έν πλήρει- κακουργιοδικείφ : 
«Τίς λοιπόν φοβείται έδώ)» Τινές τών ένόρ
κων δεν άπέκρυπτον τάς άνησυχίας αυτών.

Ήδη εύρίσκονται όί ένορκοι έν τ^ αιθούση 
τών συνεδριάσεων. Κατέλαβον τάς δι’ αύτούς 
προώρισμένας θέσεις «Οί κ. σύνεδροι, κύριοι» 
Οί δΐ'-ασται καταλαμβάνουσι τάς θέσεις αύ
τών. *0 κατηγορούμενος ή οί κατηγορούμενοι 
εισέρχεται περιστοιχιζόμενος ύπό φυλάκων. 
Ό συνήγορος εύρίσκεται πλησίον αύτοΰ. Μέ
χρι τοΰδε δλη ή προσοχή τών ένόρκων -εϊνε 
προσηλωμένη έπί τής έδρας. Άλλ’ αΓφνη; 
συγκεχυμένος τις ψίθυρος έγείρεται. Οί ένορ
κοι στρέφουσι τήνκεφαλή;. Τά βλέμματα αύ
τών περιτρέχουσι την αίθουσαν, ένθα τό κοι
νόν συνεσφιγμένον άναμένει. Τό κοινόν άπό 
τουδε θά εϊνε είς έκ τών κυρίων τής στιγμής. 
Θά διαδηλώσρ, θά χειροκοοτήση θά φωνάξη 
τήν έπιδοκιμασίαν ή. τήν δυσαρέσκειαν; αύτοΰ. 
Νέα άτμόσφαιρα θά καλύψη τούς δώδεκα ήμ.ών 
πρόσκαιρους δικαστάς. Καί, όταν ή ύπεράσπί- 
σις θά όμιλήση, θά είνε πλέον άλλο πράγμα, 
μι-.. -r..'.. —’.·Λ.

λόγους) πώς νά διαφύγωσιν ά·
ένσκήψωσι πανταχόθεν ; Τό ή ή κατηγορουμένη, έξέρχονται θριαμβευτι* 

κώς χειροκροτούμενοι ύπό κοινού σκανδαλώ
δους. Ά! αί ήμέραι έκεΤναι τής δίκης ενός 
παθητικού κακουργήματος, όποιον τρελλόν καί 
ψιθυφίζον άκροατήριον! "Εκαστος διερωτάται 
τί νά σκέπτωνται οί άγαθοι ουτοι δικασται, 
καλοί πατέρες οικογένειας, άμεμπτοι σύζυγοι, 
όταν συγχωρώσι τούς έγκλη'ματίας)Πώς δέν συλ
λογίζονται οτι άθωόνοντες τό έγκλημα τής 
χθες, ένθαρρύνόυσι τούς έγκληματίας τής αυ- 
ριον) Εΐς έξοχος δικαστικός ό κ. Savajosl είς 
τήν αρχήν μιας περιόδου τοΰ κακουργιοδικείου 
τού Σηκουάνα, παρεκάλει -τούς ενόρκους νά 
έκτελέσωσι τδ καθήκον αυτών. «Ούδέν εϊνε 
μάλλλον όλέθριον είς τήν δημ.οσιαν άσφάλειαν, 
έλεγε πρός αύτούς, ή ό μύθος ουτος τής έπιει- 
κίας σας. Αρκεί αίίτη νά έξηγήση πλεϊστα 

.έγκλήματα καί δύναται. νά. εΐνε ή αίτια τής

Πώς νά άντισταθώσιν εΐς τούς θερμούς αυτής 
λόγους) πώς νά διαφόγωσιν άπό τάς προτρο- 
πάς α.ϊτινες θά ( 
κοινόν, οί δικηγόροι, οί μάρτυρες, οί πρκγμα- 
τογνώμονες θά συνομώσουν διά νά μκλάξωσι 
τήν συνείδησιν τοΰ άτυχούς ενόρκου.

Μεταξύ τών προτροπών αϊτινες θά άσκήσω- 
σιν έπιρροήν έπί τής συνειδήσεως τών ένόρκων 
δέον νά τεθή έν τή πρώτη γρκμμ-jj ή γνώμη 
τού έπιστήμονος,<τοΰ ιατρικού πραγματογνώ· 
μονος. "Οταν ύπάρχρ Αμφιβολία εΐς τήν ψυ
χήν τού ένορκου καλείται ό έξοχο; άνήρ οδτι- 
νος ό λόγ·ος παρέχρ πίστιν. Κατά την διά
σημον δίκην τής Κας Lafarge, ό ιατρός 
Orfila έκλήθη. καί ή γνώμη του έπεσυρε τήν 
καταδίκην. . ’Ιδού άλλο πρόσφατον συμβάν. 
Τή άληθεία, τούτο έκτύλίσσεται, ■■’··’ 2·· 
τώ άκροατηρίφ άλλ’ έν τή αιθούση 
σκέψεων τών, ένόρκων.

ούχί έν 
τών συ- 

Πρόκει ται περί μιάς 
άθλιας μεθύσου, ήτις έδέχθη κτύπημα μαχαί-

ρας εί; τόν τράχηλον. Τό ίπλον δπερ έπέφερε 
τόν θάνατον είνε έλάχιστον μαχαιρίδιο·; έκ 
λευκοσιδήρου μέ κυρτήνάκήν, Ή αυτοψία απέ
δειξε δτι ούδέν τών σπουδαίων Αγγείων. έθίγη. 
Καί, έν τούτοις, τό θύμα άπέθανε έξ αίμορα- 
γίας, έπτά ή οκτώ ώρας βραδύτερου. Τά δύο 
ζητήματα άτινα ήσαν: α Ό κατηγορούμενος 
έκτύπησεν έκουσίως τό θύμα ) Τά κτυπήματα 
εφερον τόν θάνατον)» Έάν οί ένορκοι Απήν- 
των «ναί» καί έπι τών δύοέρωτήσεων, ή ποινή 
θά ήτο ώρισμένα έτη ειρκτής ώρ·ζομένης ύπό 
τών συνέδρων. Έάν Απήντων.«ναί» είς τήν 
πρώτην έρώτησιν καί «όχι» εΐς τήν δευτέραν, 
ή ποινή θά ήτο όλίγοι μόνον μήνες φυλακίσεως.

Οί ένορκοι άπήντησαν καταφατίκώς.είς τήν 
πρώτην έρώτησιν καί βεβαιώτατα θά άπήν7 
των «ναί» καί είς τήν δευτέραν, δτε εΐς τών 
ένόρκων, ιατρός τό έπάγγελμα, λαμβάνει τόν 
λόγον. ’Εξηγεϊ είς τούς συναδέλφους αύτοΰ 
οτι τό θύμα, άλκολικόν δν, καί προσβείλημέ- 
νον ύπό Ασθένειας τοΰ ύπατος, ήτο ένεκα 
τούτου καί μόνον εκτεθειμένου είς φοβεράς αί- 
μοραγίας, χωρίς νά εϊνε.Ανάγκη νά πληγγΙ ύπό 
μαχαίρας. 'Ωστε το πλήγμα τού μαχαιριδίου 
δέν ήτο, είμή ή τελική τού θανάτου αιτία. 
Το ορκωτόν δικαστήριον έπείσθη. 'Ο κατηγο
ρούμενος άπηλλάγη με μήνας μονόν τινάς φυ
λακίσεως. Άνευ τής έπεμβάσεως τοΰ ιατρού, 
θά κατεδικάζετο είς δέκα έτών ειρκτήν.

Άλλ’ είς ούδεμίαν περίστασιν, οί ένορκοι 
είνε πλέον τεταραγμένοι έν τή συνειδήσει αύ
τών, ή όταν πρόκειται νά συντάξωσιν άπόφκ- 
σιν ύποθέσεώς τίνος έκ τών λεγομένων «πα
θητικών»· Είσίν άναρίθμητοι αί παθητι- 
καί αύται υποθέσεις, ένθα τό περίστροφου, τό 
βιτριολιού, έχουσι τό μέρος των, συγχνάκις μέ
ρος θανατηφόρου, πάντοτε άνάνδρουδιαθέσεως. 
Εΐς τά φρικτά ταΰτα κακουργήματα, φαίνε
ται οτι οί ένορκοι φυλάττουσι τήν άπεριόρι- 
στον αύτών επιείκειαν. *0 κατηγορούμενος, 

ι, έξέρχονται θριαμβευτι*
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φρικτής εύκολίπς ριεθ ’ ίς ή [ΐάχαιρα, τό περί
στροφου έχουσι θέσιν, όταν δέν γίνεται χρυσές 
βιτριολιού». Αί συνέπειπι τϋς κουφώτητος τ«ύ- 
-της των ένορκων έπισφραγίζονται, έάν συμ- 
βουλευθίί τις τού; άριθριούς των φόνων, τών 
λεγομένων παθητικών. Άπό τοΟ 1896 μέχρι 
1900, συνέβησαν έν Γαλλία 183 φόνοι τοιού- 
τοι. Άπό τού 1905 μέχρι 1910 άριθμοΟνται 
305! κατά τό 1890, μόνον είς τδν Νομόν Ση
κουάνα εύρέθησαν 29 κατηγορούμενοι διά φό
νον· 62 δέ μετά τό 1910! Άπό 1ης ’Ιανουά
ριου μέχρι 1ης Φεβρουάριου 1913, άριθμούν- 
ται 13 παθητικοί φόνοι (δηλ. πλέον τών 150 
τό έτος).

Δεν «Ινε άληθώς η σκληρότερα υβρις πρός 
την κοινήν συνείδησιν νά έπιτρέπη τις είς ?να 
φονέα νά έγκαταλείπ·/) θριαμβευτικώς τό έδώ- 
λιον τού κακουργιοδικείου, χειροκροτουμενον 
ύπό κοινού, πάντοτε σκανδαλώδους, έτοιμον 
νά δολοφονησρ έκ νέου έπειδή % άθώωσιςείνε 
προκαταβολ.ικώς βεβαία}

"Όταν δέ έλθρ ή στιγμή τής συσκέψεως 
τών ένόρκων, συμβαίνει συγχνά, ώστε οί ένορ
κοι όλίγον διαφωτισμένοι, νά έχωσιν άνάγ- 
κην διαφωτίσεως. Καί καλείται τότε ό πρόε
δρος τοΒ δικαστηρίου δστις δίδει τάς άναγ- 
καίας έξηγησεις. Ώς έπί τό πολύ τά ζητή
ματα ψηφίζονται άσυζητητί. Άνταλάσσονται 
όλίγαι σκέψεις καί ψηφίζουν. Δυστυχίαείς τούς 
ένόρκους έάν μεταξύ αυτών υπάρχει φλυαρός 
τις έκ τών έπικινδύνων τούτων ρητόρων «δη
μιουργός» κατά την συνήθη έκφρασιν, δστις 
μόλις οί ένορκοι λάβωσι θέσιν ζητεί είς τούς 
συναδέλφους αύτοΟ, νά άνακεφαλαιώσ·ρ την 
ύπόθεσιν τήν όποίαν άνακεφαλαιώνει κατά τδ 
δοκοΟν αύτφ Είνε ή τελευταία έκτών προτρο
πών αιτινες γίνονται είς τούς ένόρκους, οίτι- 
νες συνήθως ψηφίζουσι ώς δοκεΐ είς τδν «τε
λευταίως όμιλήσαντα».

Είς έπίμετρον, κατά τήν συζήτησιν ταύτην 
δέν έπιρρεάζονται έκ τής γνώμης τού ένόρκου 
τού πλέον σημαίνοντος καί τού πλέον πεφω
τισμένου πνευματικώς, πλείστα δ’ οσα παρα
δείγματα άποδεικνύουσι τούτο.

Πολλά είνε τά άτοπα άτινα παρουσιάζουσιν 
οί ένορκοι έκλεγόμενοι όπως έκλέγονται. *Η 
πνευματική άνάπτυξις ή περιωρισμένη ένίων 
έξ αύτών, έχει λίαν δυσάρεστα Αποτελέσματα 
έν ταϊς άποφάσεσιν αύτών. Άγνοοΰσι τούς νό
μους."Αλλοτε δέ ή εύαισθησία αύτών, ΐνα μή 
καταδικασθ^ εΐς άνθρωπος είς πολύ βαρείαν 
ποινήν, κάμνεε αυτούς νά ρέπωσι πρδς τήν 
άθωωσιν. "Αλλοτε τό άπλυϊκόν αύτών πνεύμα 
δημιουργεί άφ’ εαυτού έλαφρυντικά καί μή 
έχον τά μέσα νά διερευνητή καί διαλευκάνγ 
ψηφίζει ύπέρ τού κατηγορουμένου.

Διακεκριμμένοι δικασταί άποδεικνύουσι διά 
μυρίων παραδειγμάτων, οτι καί αύτή άκόμη 

μόνη ή Ορθογραφία, ή μόίλλον ή άγνοια αύ- 
τής, δύναται νά προξενήσρ άτοπα έν ταϊς άπο- 
φάσεσι τών ένόρκων. «"Εχω άκούσει ύπό τού 
προέδρου ένός ορκωτού δικαστηρίου, γράφει 
ό Gabriel Tarde έν τή «Ποινική φιλοσοφίγ», 
τήν πληροφορίαν ταύτην, ότι έν σοβαρωτάτρ 
υποθέσει έπειδή έπι έπτά «Oui» (ναί) τδ £ν 
ήτο γεγραμμένον «Voui» έφάνη οτι έπρεπε 
νά ψηφίσωσιν έκ νέου. Τήν δευτέραν φοράν 
ύπήρχον μόνον ?ξ «ΟΙΐΐ» διότι ό κάτοχος τού 
«Votli» γνωρίζων τήν Ορθογραφίαν τού «non» 
άγν.οών δμως τήν τού «ΟΙΙΪ» «προτίμησε νά 
γράψϊ) «ΠΟΠ» τήνφοράν ταύτην.

Καί τούτων ούτως έχόντων, ίσως νομίση τις 
έκ πρώτης δψεως,οτι τά άνωτέρω σκοπόν έχουσι 
νά φέρωσι τό πνεύμα πρός τήν κατάργησιν τών 
ορκωτών δικαστηρίων, Άπαγε! Άλλ’ έν τού
τοι; άνάγκη πάσα ριζικής αύτού μεταρρυθμί- 
σεως έπί τό καλλίτερου καί τό λυσιτελέστε- 
ρον. Έπί τούτου πλεϊσται γνώμαι, ύπό πλεί- 
στων διαπρεπών νομομαθών έξηνέχθησπν.

(Κατα το Γαλλικόν) Στ· Γ· Μ·
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Έηιγράμματα

Παιδιά ποΰ κοίτεσθε νεκρά γΙά τήν Πατρίδα 
πλέκω στεφάνια δάφνινα στδ μνήμα Σας έπάνω 
’Εσείς πού ’μεγαλώσατε την μάννα μας καϊ είδα 
τέτοιο μεγάλο όνειρο στόν κόσμο πριν πεθάνω!

>♦*
Τέτοιο μεγάλο όνειρο χρυσή νά γίνη άλήθεια 
πού ζοδσε χρόνια καί καιρούς σε ’λεύθερους σέ 

[σκλάβους
Τό ξύπνησαν ή τίμιες λαβωματιές ποΰ πήρατε στά 

[στή θεία 
καί ζωντανό πλανέθηκε μέ τούς Βουλγαροφάγους

>-<
Τιμή στά δγϊα μνήματα ποΰ κλείουνε τά κορμιά σας 
τιμή είς τήν Πατρίδα Σας. στή μάννα Σας τιμή 
Ρένω μ' άνθους καί μέ μυρτιές τά τίμια χώματά σας 
καί μέ τό δάκρυ τής αύγής τήν κάθε Σας πληγή.

>*<
Τιμή στή μάννα ποΰ γεννά τέτοιους τρανούς λεβέντες 
ποΰ μέ τό γέλοιο πέφτουνε στής μάχης τδν καπνό 
Τιμή τους δπου πέφτουνε χωρίς ν’ άναστενάζουν 
χωρίς νά ποΰν τά χείλη των μανούλα μου πονώ

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πτηνόν και* κλωβός

Ζωγραφίσατε έπί φύλλου χάρτου ένα κενόν κλω
βόν καί βίς άπόστασιν χιλιοστομέτρων τινών ενα 
πτηνόν. "Ηδη προτείνατε’τοϊς*παρβυρισκομένοις νά 
κάμουν ώστε νά είσέλθη τό πτηνόν έν τφ κλωβΦ, 
δλοι θά γελάσουν καί έν άπορίρ. θά περιμένουν 
πώς θά κάμετε έσεΐς αύτό τό θαύμα.

t Λοιπόν λάβετε εν έπιοκεπτήριον κρατούντες αύτό 
καθέτίός έπί τοΟ χάρτου, καί μεταξύ των δύο ει
κόνων. Έπειτα στηρίζετε τήν ρίνα σας έπί τής 
κοπής τοδ χάρτου βλέποντες έπί τών ζωγραφιθέν· 
των. Λοιπόν ένφ βλέπετε διά τοΰ ένός όφθαλμοΰ 
τόν κλωβόν καί διά τοδ έτερον τό πτηνόν, μετ’ ού 
πολύ, τοΰτο ώσεί περιπατούν θά είσέλθη έν τφ 
κλωβφ.

Δέν είναι καθόλου δύσκολος ή έφαρμογη τού 
παιγνίου καί δέν πρέπει νά δυσκολευθήτε.

Προσέξατε μόνον νά τοποθετηθήίε ούτως, ώστε 
•ιό φώς νά μή ρίπτη σκιάν πρός τό εν μέρος τοΰ 
χάρτου. Ούτω μετά τινα δευτερόλεπτα θά ιδήτε 
τό’ οπτικόν τοΰτο διασκεδαστικόν φαινόμενον.

ftaaa— '

ΟΦΚΛΙΜΟΙ ΓΝΛΣΗΙΧ 
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Συνιστώμμν έίς τάς φιλανθεϊς άναγνωστρίας μας 
νά μεταχειρΐσθώσι τδ έξής λίπασμα,' πρός λίπαν- 
σιν τών άνθέων τών καλλιεργούμενων είς γλάστρας : 
Διαλύετε δύο μέρη χλωριούχου αμμωνίας,' τέσσαρα 
φωσφάτου νατρίου καί τρία νιτρικού νατρίου έντός 
24 μερών ύδατος- Άφαδ'δέ’τά'διΰλήσετε λαμβά
νετε 25 σταγώνας έκ τοΰ λιπάσματος δν’ έκάστην 
λίτραν δμβρύου ύδατος.

Ό Καφές άπολλυμαντικός.
Ό καφές καιόμενος ώφελεΐ. πολύ, είς δωμά

τια καί διαμερίσματα μολυνθέντα έκ τίνος δυσο
σμίας καί Ιδία έκ τών εκκριμάτων. Πρός τούτο 
καίετε δλίγον καφέν έπί τινων άνημμένων ανθράκων. 
Άλλως τε ή δομή τοΰ καφέ.πάντως είνε εύχάριστος 
καί οικεία, κατάλληλος δέ καί διά δωμάτιον α
σθενούς.

Κα&αζίσμδς βελλουδίνων ταπήτων.
Πρός καθαρισμόν τών βελλουδίνων ταπήτων καί 

άλλων παρομοίων αντικειμένων, ρίπτετε έπ’αύτών 
λεπτήν άμμον τήν οποίαν έξαπλούτε, τρίβετε καί 
άφαιρεΐτε διά τίνος βούρτσας.

Χάρτης φωτ κνανοϋς

Πρός κατασκευήν τοΰ γνωστοΰ κυανοΰ φωτογρ. 
χάρτου, Cerro-Prussiaie κατασκευάσατε τάς έξης 
διαλύσεις :

Ιον) Ύδωρ άπεσ- 100 κυβ. έκ., "Αμμον, κιτρι
κός σίδηρος 30 γραμμ.

2ον) Ύδωρ άπεστ. 100 κυβ. έκατ., πρωσικόν 
έρυθροΰν 23 γραμμ.

Άναμίξατε τήν στιγμήν τής χρήσεως, Απλώσατε 
έπί τού χάρτου, τοποθετήσατε πρός στέγνωσιν.

Ή έμφάνισις γίνεται διά πλύσεως ψυχροΰ ΰδα- 
τος μετά τήν έκθεσιν είς τό φώς.

Γύμα αμέσως στεγνόνουσα.
Διαλύσατε 450 γραμμ. δεξτρίνης έντός 700 γραμ.

υδατος ψυχρού, συλλέξατε τό κολλώδες διαφανές 
έπιπλέον ύγρόν.

Δύνασθε έπίσης νά άναμίξετε Ανάλογα μέρη 
&ραβ· γόμας καί δεξτρίνης έντός 1,000 γραμμ- 
ύδατος. -sskwi1··
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’Αγάπη μου Χρυσόφτερη
ποΰ μόνο γιά τά σένα 

μές τής ζωής τά κύματα’;
κτυπιοΰμαι τ’ αγριεμένα, 

πότε σε μένα θά φανή
μιάς σωτήριας λιμάνι

τόν πόνο μου'νά’γιάνη
πού ακούω στή καρδιά . . ,

"3?

Πότε τ’ άγέρν θά φανή 
εύνοΐκό σέ μένα 

τά ξεσχισμένα μου πανιά 
εις τ’άρμενα δεμένα' 

πότε θέ νά φουσκώσουνε . -
καί-πότε θ’ άρμενήσώ 

νάρθω καί ’γώ νά ζήσω
Σε τέτοια Αγκαλιά > > ;

Ζάκννϋοι ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟϊΤΣΜΧ

ο SYMMAMKOS ηοΛΕ/UQS
■ ΚΑΤΑ THS βουλγαρΜ

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
Τό Γραφείου τών Στρατιωτικών πληροφο

ριών Ανεκοίνωσε χθές τά έξής:
Κατόπιν τής τριημέρου μάχης τού Κιλκίς, 

ο στρατός παρ’ ολην τήν μεγίστην αυτού 
κάταπάνήσιν, άνασυνετάχθη έν τάχει καί κα- 
τεδίωξε κατά πόδας τόν εχθρόν άνευ Απωλείας 
χρόνου. Τά καθ’ εσπέραν καταφθάνοντα είς τό 
Γενικόν Στρατηγείον αποτελέσματα τής τοι
αύτης ραγδαίας καταδιώξεως Αποτελούν πλου- 
σίαν συγκομιδήν Αμοίβουσαν πλουσιοπάροχος 
τό στράτευυ.α διά τήν ύπεράνθρωπον καταπό- 
νησιν είς ήν ύποβάλλεται.

Χθες, 22 Ιουνίου, ή μεραρχία τοϋ άκρου 
δεξιοί) ήμών, κατόπιν νέου σφοδροΰ Αγονος, 
Απώθησε τον έχθρόν, δστις ύπεχώρησεν όπι
σθεν τοϋ Στρυμόνος, έκεΐθεν δέ πρός τάς Σέρ- 
ρας, Αφού κατέστρεψε τάς έπί τοϋ Στρυμόνος 
γέφυρας Κομαθιανής καί "Ορλιανυ.

Αί μεραρχίαι τού Αριστερού ήμών ένεπλά- 
κησαν είς σφοδρόν Αγώνα έναντίον έχθροΰ κα- 
τέχοντος ίσχυρώς τά νότια τής λίμνης Δοϊρά
νης υψώματα.

Ή παρά τήν Δοϊράνην μάχη αυτή διήρκεσεν 
δλην τήν ήμέραν, καθόσον ό έχθρός χρησιμο- 
ποιών τοποθεσίαν φύσει ίσχυράν καί έκ τών προ- 
τερών ένισχυθείσαν διά χαρακωμάτων, άνθί- 
στατο κρατερώς. Ή ταξιαρχία του ιππικού, 
καταδιώξασα αυτόν κατά πόδας, έπεφερεν Ατα
ξίαν είς τάς τάξεις αύτού, συνέλαβεν 100 αιχ
μαλώτους καί συνέλεξε πλείστα όπλα καί πυ- 
ρομαχικά, ών, ώς άνέφερον, έβριθον αί οδοί τής 
ύποχωρήσεως τού εχθρού. Κατά τήν νύκτα τά 
στρατεύματα εΰρίσκοντο έν επαφή μετά τών 
Οπισθοφυλακών τού εχθρού.

Τήν 23 ’Ιουνίου πολυπληθείς Αναγνωρίσεις 
ιππικού διασπαρεΐσαι ριπιδοειδος είς' μεγάλες 
Αποστάσεις Ανεκάλυψχν τάς ύποχωρούσας έχ· 
θρικάς φάλαγγας καί προσδιώρισαν τήν κατεύ
θυνσή αύτών. ΤΙ ταξιαρχία ιππικού συνεχί- 
ζουσα τήν καταδίωξιν της συνέλαβεν ετέρους 
τριάκοντα καί συνέλεξε πλήθος άλλο λαφύρων.

ΤΙ Από χθες Αρξαμένη μάχη τής Δοϊράνης 
έξηκολούθησε καί σήμερον τήν πρωίαν μετά 
μεΐζονος σφρδρότητος, ένεπλάκη δέ είς αύτήν 
πλήν τών δύο μεραρχιών τοΰ Αριστερού καί 
έτέρα τοιαύτη. Τό σφοδρόν και έπιτυχές πΰρ 
τών ήμετέρων πυροβολαρχιών καί αί τολμηραι 
διά τής λόγχης Ιφοδόι έξηνάγκασαν. τόν’ έχ
θρόν νά έγκαταλείψρ τάς. θέσεις του καί νά 
τραπεί ®ΐς τά χαρακώματά του καί περί τήν 

ΐΟην νά τραπή είς άτακτου φυγήν καταδιω- 
κόμενος.

Κατά τήν διήμερον ταύτην μάχην ήλωσεν 
ό στρατός ήμών 12 εχθρικά πυροβόλα καί μέγα 
πλήθος όπλων.

Ή καταδίωξις έξηκολούθησε πέραν τής Δοϊ
ράνης πρδς τήν Στρώμνιτσαν, ή δέ πόλις τής 
Δοϊράνης κατελήφθη ύπό τών ήμετέρων.

’Αγνοούνται είσέτι αί άπώλειαι ήμών κατά 
τάς δύο ταύτας ημέρας, αί τών Βουλγάρων 
όμως ήσαν μεγισται, ώς έξακριβοΰται έκ τών 
Αριθμού τών εύρεθέντων νεκρών.

AOTStfANH-S

Τδ Γραφείου τών Στρατιωτικών πληροφο
ριών Ανακοινοΐ τά εξής:

«’Απαράμιλλοι διαδέχονται άλλήλους οί 
θρίαμβοι τών ‘Ελληνικών όπλων.Μετά τό Κιλ
κίς, τδν ΛαχανΑν, τήν Γευγελήν, τήν Νιγρί
ταν, ιδού ή Δοϊράνη Αποκαθαιρομένη τού Βουλ
γαρικού άγους. Ό ελληνικός στρατός είσήλθε 
σήμερον τροπαιοΰχος είς τήν έλληνικωτάτην 

πόλιν.
Ό Αγών ό όδηγήσας είς τήν λαμπράν ταύ

την νίκην εξακολουθεί άπαυστος Απδ διημέρου 
μετά λυσσώδους σφοδρότητος. Ούτως Απδ τής 
ΰποχορήσεώς του έκ Κιλκίς ό έχθρός κατεδιώχθη 
Απηνώς ύπδ τών ή.μετέρων μεραρχιών. Πειρα- 
θείς ν’ Αντιτάξνι άμυναν διά μι&ς μεγάλης 
φάλαγγος έκ 15 χιλιάδων, άνδρών είς τά υψώ
ματα τού χωρίου Γιαννές, προσεβλήθη παρά 
μι«ς τών προελαυνουσών μεραρχιών μας και 
έξηναγκάσθη είς φυγήν προτροπάδην.

Ή μεραρχία ραγδαίος προχωρούσα προσέ
βαλε διά τοΰ πυοοδοίιχοΰ τήν ύποχόρησιν τού 
έχθροΰ μετάτοσαύτης σφοδροτητος καί ευστο
χίας. ώστε άτακτος φυγή μετετράπη είς πλήρη 
άποσύνθεσιν, αί δέ άπώλειαι αύτοΰ υπήρξαν 
μεγισται. Κατά λίαν Αξιόπιστους Αφηγήσεις 
Ελλήνων και. Βουλγάρων αιχμαλώτων, 40 
βαγόνια υπερπλήρη έκ τής έπιθέσεως ταύτης 
Ανεχώρησαν πρδς τήν διεύθυνσιν τών Σερρών. 
Ύποχωρήσας έκείθεν έχθρός κατέλαβε θέσεις 
παρά Κιλινδίρ, άλλ’ έξετοπίσθη έξ αύτών εύ- 
χερώς καταδιωχθείς πρδς βορράν.

Ήδυνήθη ν’ Ανασυνταχθ$ παρά Δοϊράνην, 
έπί νοτίως λίμνης υψωμάτων, προσπαθών κυ
ρίως ν’Αποφυγή) τήν έξ Ακάθεκτου διώξεως 
παρ’ ήμετέρων κύκλωσιν καί αιχμαλωσίαν.

■Σήμερον πρωίαν ήμέτερπ στρατεύματα ήρ- 
. ξαντό σφοδροτάτην έπίθεσιν πεζικού μετ’ έκ-
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• τάκτως έπιτυχών συγκεντρωμένων πυρών πυρο

βολικοί.
Μετά πεντάωρον μάχην έχθρδς έγκατέλειψε 

θέσεις του καί φεύγει έν μεγίστη Αταξία: προς 
την Στρωμνίτσαν. ‘Ημέτεραι μεραρχίαι διελ- 
θοΰσαι άλωθείσας θέσεις σπεύδουν εις κατα- 
δίωξιν’' τού φεύγοντος έχθρού.

Τηλεγράφημα Μεράρχου λέγει; «Δοϊράνη 
έπεσε, καταδιώκομεν κ,ατά πόδας έχθρόν φεύ- 
γοντα Ατάκτως. ’Αντοχή, όομητικότης ήμε- 
τέρων συγκινεΐ πάντας, πρώτον Βασιλέα, έκ- 
φραζόμενον δι’ Απεριορίστου θαυμασμοί καί 
υπερηφάνειας».

Ύπό δυσμενεστάτας δι’ έκστρατείαν και- 
ρικάς συνθήκας, ύπδ τδ φλέγον καΰμα τοΰ 
ηλίου ό στρατός μας άπ’ Αρχής νέου πολέμου 
θριαμβεύει κατ’ έγθραΰ έπί τροχάδην καί 
αδιάκοπον προέλασιν,

Έπί πέντε ήμέρας οί στρπτιώταί μας άνευ 
στιγμής άναπαύσεως και Ακάθεκτοι προχωρούν 
μαχόμενοι καί νικοΟν.

Ή 3η Βουλγαρική Μεραρχία, ή παρκσημο- 
φορηθεΐσα δι’ άλωσιν ’Αδριανουπόλεως, ήτο 
κατά τάς μάχας τπύτας αντιμέτωπος τής 3ης 
ήμετερας Μεραρχίας. Οί Βούλγαροι στρατιώται 
μαχο’μενοι καϊ ήττώμενοι έφερον τά παράσημα 
ταυτα. "Ηδη τά φέρουσιν είς εύφυά σατυρισμδν 
οί στρατιώται της ήμετέρας 3ης Μεραρχίας, 
λαβό ντες ταδτα άπδ τούς νεκρούς, τραυματίας 
καί αιχμαλώτους».

Κωνθταντι νίδης
Τήν νύκτα τής αυτής ημέρας;

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών ’Αθήνας
Καταδιώκομεν έχθρόν κατά πόδας.

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Έκ τοΰ ΓενικοΟ Στρατηγείου διεβιβάσθη 

πρδς τδ ύπουργεΐον των Στρατιωτικών τδ κα
τωτέρω τηλεγράφημα:

Εις τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν Δοϊράνης 
περιήλθον είς τήν κατοχήν ήμών έγκαταλει- 
φθεντπ ύπδ τών ύποχωρησάντων Βουλγάρων 
είς μεγάλα; ποσο'τητας άλευρα, τυροί, όρυζα, 
φασόλια, διπυρίτης, ζάκχαρις, σίτος, βρώμη, 
πίτυρα, κονσέρβαι, λαρδίον, τσάϊ και άλας 
δρυκτον. Ή μεγάλη αΰτη ποσότης τροφίμων 
εύρίσκετο αύτόθι, διότι ή Δοϊράνη έχρησίμευεν 
ώς γενικόν κέντρον έφοδιασμοΰ τοΰ έν Ίστιπ 
Βουλγαρικού στρατού καί έκ τούτου δέ δικαιο
λογείται καί ή έπίμονος άμυνα τήν οποίαν οί 
Βούλγαροι άντέταξαν είς τδ Κιλκίς καί έπί 
των νοτίως τής Δοϊράνης υψωμάτων, ώς καί 
αύτή ή τρομερά όχύρωσις τοβ Κιλκίς.

Ούτως ή νίκη τοΰ Κιλκίς καί τής Δοϊράνης 
έχει πολύ εύρυτέρας σημασίας αποτελέσματα 
άπδ τήν Απλήν τακτικήν νίκην. Διότι διά τής 

καταλήψεως τής Δοϊράνης άπεστερήσαμεν τάς 
περί τδ Ίστιπ Βουλγαρικές δυνάμεις πάντων 
τών έφοδίων αύτών καί Απεκοψαμεν τήν γραμ
μήν τών συγκοινωνιών.

Είς τδ στρατιωτικόν διοικητήριον τού Κιλ
κίς εύρέθη μεταξύ άλλων έγγραφων καί τδ 
σχέδιον τής όχυρώσεως του Κιλκίς. Ή όχύ· 
ρωσις αύτη έχουσα σχήμα ήμικυκλίου αποτελεί 
τέλειον σύστημα.

Συγκροτείται έκ 15 περιφράκτων περιβόλων 
ισχυρά; κατανομής. Ή τοποθεσία έν γένει 
δύναται νά καταταχθή μεταξύ τών όχυρωτέρων 
πεδίων μάχη; έξ όσων Αναφέρει ή Ιστορία, 
ισάξιον τής Πλεύνης. Έκ τούτου εξηγούνται 
αί μεγάλαι άπώλειαί, άς ύπέστησαν τα συν
τάγματα μας κατά τήν ήρωϊκήν αυτών έφοδον, 
είνε δέ έτι μάλλον άξια θαυμασμού ή Ακρά
τητος αύτών ορμή καί ή περιφρόνησις πρός τόν 
θάνατον.

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
Τδ Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών; 

Πρωθυπουργόν ’Αθήνας
’ 25 ’Ιουνίου. Έξετελέσαμεν σήμερον ίσχυ- 
ράν επίθεση» κατά τών πρδς Στρώμνιτσαν δια
βάσεων όρους Μπέλλες. Ό εχθρός ένισχυθείς 
φαίνεται ές Ιστιπ άντέστη ΐσχυρώς, άλλ’άπω- 
θεΐται βήμα πρός βήμα, καί τινες διαβάσεις 
κατελήφθησαν ήδη ύφ ’ /.μών. Ό αγών δια
κοπείς ύπό τού σκο'τους θά έξακολουθήστ) καί 
αΰριον. Μεγάλαι φάλαγγες μεταγωγικών τοΰ 
έχθροΰ συνοδευο'μεναι καί ύπδ πεζικού έφάνη- 
σαν κινούμεναι διά τής κοιλάδος Στρωμνίτσης 
πρδς Πετρίτσι. Είνε κατά τά φαινόμενα τά 
πρώτα κλιμάκια ύποχωρήσεω; τού έχθροΰ, ήτις 
θά ήρχισεν άπό ημερών. Προσεχώς θά τηλε
γραφήσω τάς έπί τούτου σκέψεις μου.

Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Δοϊράνη 26, ώρ^: 8.15

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών
’Αθήνας

Ήμέτερα στρατεύματα προελαύνοντα ακά
θεκτα, καταδιώκουσιν έχθρόν φευγοντα πρός 
Πετρίτσι διά τών στενών τής Στρωμνίτσης. 
Πεζικά τμήματα μιάς τών ήμετερων μεραρ
χιών, όρμήσαντα διά ραγδαίας έπιθέσεως εναν
τίον υψηλών λόφων, έφ’ ών ό εχθρός είχε το
ποθετήσει πυροβολικόν κατέλαβον αυτούς καί 
έκυρίευσαν πέντε πυροβόλα καί έν παλυβόλον.

(Γραφείου Στρατιωτικών πληροφοριών) 
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών 

’Αθήνας
Ήμέτερα στρατεύματα, προελαύνοντα κατά 

μέτωπον Στρωμνίτσης, προσήγγισαν κατά τήν 
νύκτα εις άπόστασιν 200 μέτρων άπδ τών ί

χαρακωμάτων τού έχθροΰ. "Αμα τή χαραυγή 
ήρξατο σφοδρότατη έπίθεσις ήμετέρων έξα- 
ναγκάσασα ε’χδρόν κατόπιν μεγάλων Απωλειών 
νά έγκαταλείψφ τάς θέσεις του.

Ή έπακολουθήσασα σύντονος καταδίωξις 
ύπδ τών ήμετέρων μετέβκλλε τήν ύποχώρησιν 
είς άτακτον φυγήν.

*0 έχθρδς έν τή φρενήρει φυγή του, έγκα- 
τέλειπετά όπλα του,τά εξαρτήματα και πλήθος 
υλικού.

Στρατεύματα έξακολουθήσαντα προέλασιν 
αύτών άνευ Αντιστάσεως κατέλαβον Κοστα- 
ρΐνον, υψηλήν όχυρωτάτην θάσιν, δεσπόζουσαν 
στενών πρδς έξοδον αύτών.

*Εκ τοΟ Στρατηγείου
Ύπουργεΐον Εξωτερικών.— Ά&ήνας

«"Εκτη Μεραρχία Αναφέρει ότι Βούλγαροι 
στρατιώτα,ι, τή διαταγή λοχαγού τίνος τής 
χωροφυλακής, συνέλεξαν είς προαύλιον βουλ
γαρικής σχολής τδν Μητροπολίτην τού. Δεμίρ 
Ίσσάρ, δύο ίερεΐς καί άνω τών 100 προκρί
των, τούς οποίους κκτέσφαξαν.

Ή Μεραρχία διέταξε τήν έκταφήν τών πτω
μάτων και έβεβαιώθη τό έγκλημα.

Πρδς τούτοι; έβίασαν παρθένους καί μίαν 
άντιστάσαν κατέσφαξαν.

Διαμαρτυρηθήτε, κατ’ έντολήν Μου, είς 
τούς Αντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυ
νάμεων εναντίον τών Ανθροιπομόρφων τεράτων, 
καθώς καί είς τδν πεπολιτισμένον κόσμον ολό
κληρον καί δηλώσατε οτι θ’ άνκγκασθώ μετά 
λύπης Μου νά προβώ είς Αντίποινα, δπως έμ· 
πνεύσω φόβον καί σκέψιν τινά πρδ τής τελέ- 
τεως τοωύτων εγκλημάτων.

Οί Βούλγαροι έπισκιάζουν όλας τάς φρικα
λεότητας τών βαρβαρ'.κών επιδρομών τού πα
ρελθόντος καί άποδεικνύουν, 5τι δέν έχουν 
πλέον τό δικαίωμα νά συγκαταλεγωνται με
ταξύ τών πεπολιτισμένων λαών.

. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Ή νίκη εστεψε καί τήν εβδομάδα ταύτην 

τά όπλα τοΰ ελληνικού στρατού είς τά μέχρι 
τοΰδε λαμπρά κατορθώματα αυτού πρΟσετέ- 
θησαν νέα καί μεγάλα τοιαΰτα, αίμάχαι τής 
Δράμας, τοΰ Νευροκοπίου καί τών στενώ/ τής 
Κρέσνας, ή Αλωσις τών οποίων έφερε τόν ήμέ- 
τεεον νικηφόρον στρατόν παρά τά Βουλγαρικά 
σύνορα καί ήνοιξε τάς πρδς τήν Λούμπνιτσαν 
διόδους τής Βουλγαρίας.

Αί έκ τού στρατοπέδου ληφθεΐσαι ειδήσεις 
καθ’ όλας τάς ήμέρας ταύτας έχουσιν ώς εξής:

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Σήμερον έξηκολούθησεν ύ Αγών είς τά πε

ρίχωρα τής Βροντής καταλήξας είς νέαν υπο
χώρησήν τοΰ έχθροΰ.

Αί Απέναντι τοΰ άκρου δεξιού ημών δυνά
μεις φαίνεται, ότι ΑποτελοΟν-ται έκ τών στρα 
τευμάτων τής 3ης και 1 Ιης^Βουλγαρικής με
ραρχίας.

Χθες τήν νύκτα ό έχθρδς έπεχείρησε νυκτε
ρινήν έπίθεσιν διά τριών ταγμάτων ποιησά- 
μενος χρήσιν καί χειροβομβίδων, παρά τήν 
Βροντήν. Άπεκοούσθη όμως μετ’ Απωλειών, 
Σήμερον οι ήμέτεροι έπετέθησαν και μετά 
σφοδρόν Αγώνα κατέλαβον τά βόρεια τής Κάτω 
Βροντής υψώματα. Ό έχθρος διχασθείς ύπε- 
χώρησε πρδς Καράκιοϊ διά Σταρτσίτσης μετά 
πολλών Απωλειών.

At Απώλειαί των ήμετερων είναι σχετικώς 
μικραί.

’Απέναντι τοΰ ήμετέρου κέντρου έσημειωθη 
μικρά τις ύποχώρησις τών εχθρικών προφυ
λακών.

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Νέα νίκη τοΰ στρατοΰ μας.
Ο έχ&ρδς έξετοπίσ&η δια τ$ς λόγχης· 

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών.
Αθήνας.

Ημέτεραι στρατιαι προελαύνουσι καθ’ ολην 
τήν γραμμήν. Ό έχθρδς φεύγει τήν ήμετέ- 
ραν προέλασιν έγκαταλείπων τάς προκεχωρη- 
μένας αύτοΰ θέσεις καί Αποσυρόμενος πρδς 
βορρϋν. Τμήμα τής Ανατολικής στρατιάς Νευ
ροκοπίου κατήγαγε νέαν περιφανή νίκην. Διά 
τριών λόχων προσέβαλε ολόκληρον εχθρικόν 
τάγμα κατέχον όχυρά υψώματα Μπανίνας παρά 
τδ χάνι Βροντής. Ή μάχη παρετάθη έπί 
δεκάωρον, Ασυνήθης, πεισματώδης καί αιμα
τηρά, ύπύτδ Αδιάκοπον πΰρ τοΰ πολυαριθμο- 
τέρου εχθρού.

Οΐ ήμέτεροι προσήγγισαν είς έλαχίστην άπό- 
στασιν άπό τών χαρακωμάτων αυτού και έφορ- 
μήσαντες διά τής λόγχης τδν έξετόπισαν.

Διοικητής τμήματος.τηλεγραφεΐ, ότι οί στρα- 
τιώται μας ένήργησαν τήν θκυμασίαν ταύτην 
έφοδον διά τής λόγχης . ζητωκρκυγάζοντες. 
Κατά τήν λογχομαχίαν ταύτην έτραυματίσθη 
έλαφρώς ταγματάρχης Παυλόπουλος. Άντε- 
κατεστάθη όμως ύπδ συνταγματάρχου Βουρλή, 
οστις ώδήγησε τούς τρεις λόχους είς τήν τε
λικήν καί λυσσώδη προσβολήν, ήτις έξετίναζε 
τόν έχθρόν πέραν τού τελευταίου αύτοΰ Αν- 
τερίσματος. ’Ατάκτως ό έχρδς έτράπη πρδς 
βορρ2ν.

Γραφεϊϋν Στρατ- πληροφοριών. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ/
Άνεκοινώθησαν τά κατωτέρω:

Ett Θεσσαλονίκης

Ή Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή τηλεγραφεί
έκ Σερρών, ότι καθ’ έκάστην άποκκλύπτονται
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νέαι λεπτομέρεια: Βουλγαρικών κακουργημά
των. Σήμερον ρ.ετεφέρθησαν είς τό Νοσοκο- 
μεΐον νέα θύματα, ή Ελένη Βίζου μετά τοΰ 
τετράμηνου βρέφους της. καί ή έβδομηκοντοΰ- 
τη'ς γραία Ελένη Σουμερλή. Ή πρώτη τού
των φέρει τραΰμα διαμπερές είς την κοιλίαν, 
τό δέ βρέφος της διαμπερές έπίσης εις τά 
νώτα. Ή οικογένεια Βίζου μετά ε^κοσιν άλ
λων κατέφυγε την πρωίαν της 25 'Ιουνίου είς 
τό» ναόν τοΰΆγίουΓεωργίου.Βούλγαροι στρα- 
τιώται είσελθόντες τότε είς τόν ναόν διέτα- 
τάξαν δλους νά έξέλθουν, ένώ άλλοι σύντρο
φοι αυτών τοποθετημένοι έκτος τοΰ ναού έπυ- 
ροβόλουν τούς έξερχομένους. Έφονευθησαν 
ούτως ό ’Αθανάσιος Βίζος κηπουοός, Θωμάς 
Βίζος, Αικατερίνη Βίζου καί δύο χωρικοί 
άγνωστου όνοματεπωνύμου.

Την Ελένην Σουμερλή την Ιουνίου συ- 
νηντισαν έξωθι τίς οικίας της παρά τόν ναόν 
τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου στρατιώται Βούλγαροι 
οί όποιοι είδον σημαίαν Ελληνικήν άνηρτη- 
μένην είς τόν εξώστην αύτής καί έρριψαν βόμ
βαν ένώπιόν της έκρκγεϊσαν. Έτράυματίσθη ή 
δυστυχής σοβαρώς είς την κεφαλήν, τό στήθος 
τάς χεϊρας καί τούς ποδας, παραμορφωθεΐσα 
ούτως οΐκτρώς.

ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ
αΝέαν λαμπράγ νίκην κατήγαγον χθες τά 

ήμέτερα στρατεύματα εΐς τε τό δεξιόν καί τό 
άριστερόν ήμών. Μετά τήν έκ Δεμιρ—Ίσάρ 
ύποχώρησιν ισχυραί έχθρικαι δυνάμεις άποτε- 
λούμεναι έκ τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τών Με
ραρχιών τρίτης καί ένδεκάτης ώς καί πάντα 
τά τμήματα, άτινα εύρίσκοντο είς Δράμαν 
Καβάλλαν καί τά περίχωρα, άποκοπείσης τής 
διά τής κοιλάδος τοΰ Στρυμώνος ΰποχωρήσε- 
ώς των, κατέφυγον είς τήν μεταξύ Νέστου 
και Δράμας καί τοΰ όρους Περίν περιοχήν άνα- 
τολικώς τών Σερρών.

Ή συγκέντρωσις τόσων σημαντικών εχθρι
κών δυνάμεων είς τό δεξιόν ήμών πλευρόν 
επέβαλε τήν άνάγκην, όπως διεξαχθή ιδιαι
τέρα έπιχείρησις προς έκδίωξιν καί καταστρο
φήν αύτών, ταυτοχρόνως δέ πρός. έκκαΟάρισιν 
τής τόσον δεινοπαθησώσης περιοχής Σερρών 
καί Δράμας άπό κακοποιών στοιχείων.

Ή εΐς τό δεξιόν ήμών εύρισκομένη Μεραρ
χία ένισχυθεϊσα και δ.’ έτέρων στρατευμάτων 
έβάδισε διά των κυρίων αύτής δυνάμεων διά 
τής όδοΰ Σερρών—Βροντοΰς πρός Τσέρνοβον, 
άπέστειλε δέ δύο μικρά αποσπάσματα τό μέν 
έν διά Δράμας πρός Τσέρνοβον, το δέ έτερον 
διά Κοοσοβου καί Κιράζ.ιοϊ πρός Λιμπκχόβας.

"Η τε κυρία φάλαγξ καί τά δύο πλευρικά 
άποσπάσματα εΰρέθησαν αντιμέτωπα σημαν
τικών εχθρικών δυνάμεων δλων τών όπλων 
κατόπιν δέ διαδοχικών άγώνων καί συνεχοΰς 
κκταδιώξεως έπί τέσσαρας ήμέρας έξεδιώχθη 

ό εχθρός έξ δλων τών σημείων πρός τήν δι- 
εύθυνσιν Νευροκοπίου.

Κατατρόπωσις τοΰ Εχθρού

Τό δεξιόν μικτόν άπόσπασμα κατατρόπω
σαν τόν έχθρόν παρά τήν Άλιστράτην κατέ
λαβε τήν Δράμαν, έκεΐθεν δέ προελάσαν έξε- 
βίασε τήν στενωπόν τοΰ Κερσιζάρ—έπί είκοσι 
πεντε χιλιόμετρα Β. Δ. τής Δράμας και κα- 
τελθόν είς τήν πεδιάδα τοΰ Τσέρνοβο έπετέθη 
κατά τοΰ παρά τό Τσέ’ρνοβο και πάλιν άντι- 
ταχθέντος έχθροΰ.

Η κυρία κεντρική φάλαγξ μετά πείσμονας 
τριήμερους άγώνας παρά τήν Μπαπίναν καί 
ειτα παρά τήν ΒροντοΟν, 35 χΑ. βορείως τών 
Σερρών, κατεδίωξέ καί αυτή πρός τό Τσέρνο
βον, άπέτυχε δέ τήν έγκαιρον τακτικήν συνέ- 
νωσίν της μετά τοΰ δεξιού άποσπάσματος έπ’ 
αύτοΰ τοΰ πεδίου. Προχθές 4 ’Ιουλίου καθ’ δν 
χρόνον τό έκ Δράμας μικτόν άπόσπασμα έπι- 
τεθέν κατά μέτωπον εναντίον τών παρά τό 
Τσέρνοβον έχθρικών θέσεων συνεκράτει τόν 
έχθρόν νά έγκαταλείπγ τάς θέσεις του καί νά 
τραπή πρός βορρδίν.

Ή καταδίωξις έξηκολούθησεν ευθύς μετά 
τήν μάχην άνεκόπη δέ μόνον πρό σημαντι
κής γέφυρας, ήν φεύγων κατέστρεψεν ό έχθρός 
καί ώς έκ τής έπελευσεως τοΰ σκότους.

Άνεκοινώθη το εξής τηλεγράφημα τοΰ Γεν. 
Στρατηγείου.

Κατά νεωτέρας πληροφορίας αί πρό τοΰ 
Νευροκοπίου άντιστάσαι έχθρικαι δυνάμεις 
ήσαν πολύ άνώτεραι άφ’ ότι άρχικώς ύπετέθη.

Ό άριθμός τών έχθρικών πυροβλων άνήρ- 
χετό είς 22, έκ τούτων δέ περιήλθον είς χεϊ- 
ράς μας τά 18, έξ’ών σ«ς ετηλεγράφησα ώς 
προηγουμένως,τά εξ ήλώθησαν διά τής λόγχης.

Αί έχθρικαι δυνάμεις διεσκορπίσθησαν καί 
διεσπάσθησαν τελείως, ήδέόδός ύποχωρήσεως 
αύτών είνε πλήρης παντοίως στρατιωτικών 
ειδών.

Τά ήμέτερα στρατεύματα είσήλθον σήμε
ρον τήν πρωίαν είς Νευροκόπιον, γενόμενα έν- 
θουσιωδέστατα δεκτά ύπό τε τών Ελλήνων 
καί τών ’Οθωμανών κατοίκων, οϊτινες έζητω- 
κραύγαζον ύπέρ τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέώς ήμών 
δν άπεκάλουν έλευθεοωτήν.

ι

απεκάλουν ελευθερωτήν.
ΔΟΥΣΜΛΝΗΣ

Άνεκοινώθη τό έξης τηλεγράφημα.
«Μακράν τής δημοσίας όδοΰ παρά τήν Λε- 

σνιτσαν εύρέθησαν τά πτώματα 8 Ελλήνων 
χωρικών φρικωδώς κρεουργημένα.

Τοΰ ένός τούτων είχον άποκοπή τελείως 
οί πόδες.

Οί Βούλγαροι φεύγοντες βορείως τής Λεσ- 
νίτσης είχον άφήσει είς τινα σημεία εικονι
κούς διπλοσκοπούς εκ χακχ, έπίσης δέ καί 
βμυίωμά άρκτου έκ χακί μέ τήν εξής έπιγρα-

φήν;βΒούλγαροιύποχωροΰμεν ολίγα χιλιόμετρα 
διά νά έπανέλθωμεν ταχέως νά σαξς καταδιώ- 
ξωμεν μέχρις ’Αθηνών».

Έκ τοΰ Γενικοΰ Στρατηγείου.
’Αγώνες έξηκολούθησαν και σήμερον καθ’ 

δλην τήν γραμμήν μέ γενικήν ποοέλασιν ήμε
τέρων στρατευμάτων. Είς τό άκρον δεξών έν 
τί? κοίλάδι τοΟ Νέστου έξηκολούθητε και σή
μερον ή καταδίωξις πρός διεύθυνσιν Μαχομίας.

Κατά νεωτέρας πληροφορίας ό άριθμός τών 
κατά τήν προχθεσινήν μάχην κυριευθέντων πυ
ροβόλων άνέρχεται είς 22.

Πλήν τούτων έκυριευθησαν ετερα 4 Κρούπ 
τών 8, 7 άτινα ό έχθρός είχεν άναβιβάση έπί 
έπί τοΰ όρους Πκπ2 Τσαίρ δυτικώς Νευροκο
πίου. Πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην έπεχείρει 
έν συνδυασμω μετά τών έκ Τσερνόβφ προε- 
λαυνουσών δυνάμεων ήμέτερον μικτόν άπόσπα
σμα έκ Μελενικίου έπιτεθέν μέ διεύθυνσιν 
Νευροκοπίου έκυρίευσε τά ύψωματα Παπά— 
ΤσαΛρων ό έχθρός ήμύνθη πεισμόνως. Ή 
στρατιά τοΰ κέντρου άπώθησε χθες καί σήμε
ρον τόν έχθρόν έξ όλων αύτοΰ τών θέσεων πρός 
τήν είσοδον τής στενωπύΟ τής Κρέσνας. Είς 
τό άριστερόν ήμών αί Μεραρχία» ήμών έξετό- 
πισχν έπίσης τόν έχθρόν διαδοχικώς έξ όλων 
αύτςΰ τών θέσεων, άς είχεν ενίσχυση ουτος διά 
χαρακωμάτων, κατέλαβον δέ τό Μέτσοβον καί 
τήν βορείως τούτου κορυφογραμμήν.

ί^Έπεται τδ τέλος)

ΑΛΗΘΕΙΑΙΚΑΙΠΑΡΑ&ΟΞΟΤΗΤΕΣ
Μή πιστεύετε ποτέ είς τήν επιφάνειαν,
Πάντοτε σχεδόν άποχρύ.ττει τήν άλήθειαν. Ή ά- 

πελπισία κρύπτεται ύπό τήν άδιυφορίαν, ό φθόνος 
ύπό τό ήρεμον, ή αποστροφή ύπό τήν τρυφερότητα 
ό έρως ύπό τό μίσος !

Καί ή εύτυχία καί ή δυστυχία ουδέποτε άπόλυν- 
ται. Τό μηδείαμα τό οποίον σβύνει άπό τά χείλη 
μας θά επανθίση είς άλλα χείλη, καί τά δάκρυα 
όταν στειρεύωσιν, είναι διότι προωρίσθησαν νά 
ρεύσωσιν άπό άλλους όφθαλμούς- Ή εύιυχία τήν 
όποιαν λαμΡάνομεν, ύστερείται παρ’ άλλου. Ήμών 
δέ δυστυχούντων άλλος ώφελεΐται καί εΰτυχεϊ εκ 
τής δυστυχίας ήμών.

Όταν αγαπάτε χωρίς νά άγαπάσθε, θυσιάσατε 
τήν καρδίαν σας καί κρατήσατε τήν όξιοπρέπειάν 
σας- "Οταν άγαπάσθε χωρίς νά αγαπάτε φανήτε 
έπιεικεϊς, πλήν επισπεύσατε έν πέρας. Όταν άγα- 
π&τε καί εχετε τό εύτύχημα νά άγαπάσθε παρατβί- 
νατε τάς ήμέρας τής εύτυχίας σας όσον περισσότε
ρον δύνασθε, διότι τότε είσθε πράγματι εύτυχεϊς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΥ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Πόσην γλυκεΐαν Απήχησιν 
Αφίνουσιν είς την ψυχήν αί 
dn/furot παιδίκαί Αναμνή
σεις, αϊτινες Εγκλειουοι δλο 
τό μΰρον καί δλην τήν ποί- 
ηοιν τής Αφελούς ηλικίας 
των πρώτων Εντυπώσεων ! 
Τδ κάθε τι διαφοτρόπως 
ταράσσεται εις τήν Απα

λήν άκόμη ψυχήν καί Επειτα εξαφανίζεται 
Από Αλλο, τδ όποιον συναντωμεν εις τό Επόμε
νον βήμα, διότι τότε ή καρδία δεν δέχεται ή 
συνεχώς Εντυπώοεις, αϊτινες οβύνονται ή μία 
νπδ τής δλλης μέ τήν αυτήν ευκολίαν μλ τήν 
όποιαν παρήχδήοαν.

Μερικοί δμως μένουοιν Ανεξάληπτοι, χαραγ
μένοι βα&είά, βα&εΐ& χωρίς ποτέ να εξάλειψών-. 
Τβ«> και at δποϊαι κά&ε φοράν δπου ή άνά- 
μνησίς τας Επαναφέρει δναπαρίστανται τόσον &- 
κριβεΐς και ζωηραί, δπως τότε δπου ήσαν πραγ
ματικοί καί άκόμη έν δσφ διαρκεΐ ή Επήρειά 
των, Επαναφέρουσι φανταστικές προς στιγμήν 
τά άνέφελα Εκείνα παρελθόντα ετη και τδ σχε
τικόν θάμβος τδ όποιον διαρκές δφίστατο, δταν 
είς τδ γύρω περιβάλλον τδ όποιον τόσον εύκό- 
λως έπαραδεχόμεθα, δπως τδ έβλέπομεν, κδτι 
παράδοξον καί άκατανόητον εφερε τήν Απορίαν 
εΐς τήν Αφελή παιδικήν νπαρξιν, ήτις ήγνόει 
πόσα ίκρύπτοντο δπιοθεν τοΰ θελκτικοΰ πέ
πλου, δστις λέγεται άθωώτης.

Κόσμος μεστός τέρψεων καί Εκπλήξεων ό 
όποιος διαρκές καταπλήττει και γοητεύει τήν 
Αθώαν ψυχήν πρΙν ή αΰτη προχωρούσα διαρ
κώς φθάση νά ύποπτευθή τήν σκληρόν πραγ
ματικότητα, ήτις κρύπτεται όπισθεν τής φαινο
μενικής γαλήνης και χαράς-

Ενθυμούμαι τότε, δταν Ακόμη ήμουν πολύ 
μικρά πόσην βαθεΐαν Εντύπωσιν μοΰ είχε κά
μει ό λευκός πύργος, δπως τδ ένόμαζον, έν 
κτίριον όψηλόν και Αρχαϊον Ανθιστάμενον Α
κόμη είς τήν δύναμιν τοΰ Αμηλεικτου χρόνου, 
ύψούμενον πλησίον τής Ακτής μακράν τής πό
λεως, και τό όποιον μέ τδ ζοφώδες χρώμα των 
τειχών του, μέ τήν μανρην σκεπήν του, και μέ 
τήν πένθιμον θέαν του Επρεπεν Ακριβέστερον νά 
δνομάζεται μέγας πύργος ή λευκός.

Πάντοτε οσάκις μακρόθεν εβλεπον νά δια- 
κρίνεται ή σιέγη την, μονότονος καί σκυθρωπή 
Εν Αντιθέσει πρδς τάς των άλλφν οίκιων, ακτί
νες τόοην χάριν και τόσην ζωήν προσέδιδον είς 
τήν θέαν τής πόλεως, ήσθανόμην Ακατανόητον 
αίσθημα τρόμου και καταθλίψεως Ενταυτφ, 
συνάμα δμως καί μικράν τινά συμπάθειαν πρδς 
τδ Εγκαταλελειμένον αύτδ οίκημα, τδ δποϊον είς
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τοιαύτην Αθλίαν κατάστασιν εΰρισ>Λμενον, έρεί- 
πιον και έτοιμον νά κατάρρευση, ένεΐχεν Ακόμη 
ίπιβολήν τινα και κάποιο μυστηριώδες μεγα- 
λεϊον, το όποιον μέ δλην μου τήν παιδικήν Ανι
κανότητα διά^νά σκεφθώ βαθέως και ώρισμέ- 
νως έπι οϊουδήποτε πράγματος μέ ήλκυε καϊ μέ 
έγοήτευε.

Την γοητείαν όμως διέλυεν ή σκέψις τοΰ 
τρελλοΰ Διαμαντή, ίνός γέροντας παράφρονος 
δστις μή εθρίσκων άσυλον κατφκησεν εις τό 
έρείπιον Ικεϊνο. 'Ητο υψηλός, δστεώδης μέ μα
κράν γενειάδα καθώς καϊ κόμην λευκήν πάν
τοτε ρακένδυτος,πλήν καθαρός' συχνάκις μονο
λόγων καϊ συνάμα ρητορεύων έπί τίνος σκίμ- 
ποδος, Αλλοτε δέ έπι κενοΰ τίνος βαρελιού ευ
ρισκομένου έν τη αΰλή τον πύργου.

Άκροαταί του ήταν πάντοτε πιστότατοι, μία 
αϊξ καϊ δύο όρνιθες, τάς όποίας διετήρει μετά 
μεγάλης μερίμνης και οϊτινες ήσαν ΰποχρεω- 
μέναι νά ΰφίσιανται τάς συνέπειας τής Ρητορι
κής εΰφραδίας τον δεσπότου των.

Συχνάκις τά χαμίνια τόν περιεκύκλουν δταν 
τόν συνήντων είς τάς δδούς, και του έφώναζον 
προκλητικώς.

—Μπάρμπα Διαμαντή έμπρός ! ένα λόγοι! 
Βγάλε -μας λόγον !

Εκείνος τότε τά ήτένιζε βλοσσυρός έσή- 
κωνεν αίφνηδίως ΰψηλά τήν ράβδον του, καϊ 
τά χαμίνια ΐτρεχον μακράν, φοβούμενα τάς α
βρός θωπείας του.

Τά μικρά παιδία τόν έφοβοΰντο πολύ και 
ήρκει νά Αναφέρουν αΐ μητέρες τό όνομά τον 
διά νά καταστούν ταΰτα ήσυχα καϊ ευπειθή- 
Λέν έκαμνε δμως ποτέ κακόν, ούτε και ή πα
ραφροσύνη του έξεδηλοΰτο διά πράξεων σοβα
ρών. Ήρέσκετο νά μένη μόνος και νά Αγο- 
ρενη, νά έκφράζη ΰψηλοφώνως τάς ιδέας του. 
Ένίοτε δμως τό θλιβερόν νόσημά του Ανε- 
φαίνετο και τότε διέστρεφε τονς λόγους του, μή 
γνωρίζων οΰιε τί τοΰ δλεγον, ούτε και τί αυ
τός Απήντα.

Μίαν ήμέραν ό πατήρ μου μέ έπήρε μαζύ 
του εις περίπατον. Έλάβομεν τήν όδόν τον 
λευκοΰ Πύργον καί σιγά, σιγά, έφθάσαμεν εις 
αυτόν. Έφ' δσον έπλησιάζομεν έγενόμην πλέον 
ο'-ωπηλή καί δταν έπλησιάσαμεν Ακόμη περισ
σότερον ήρχισα νά σφίγγω πλέον σφικτά τήν 
χεϊρα τον πατρός μου.

— Τί έπαθες λοιπόν ! μέ ήοώτησεν έκεϊνος.
— Τίποτε άπήντησα και έμειδίασα βεβια- 

σμένως.
Άπήχομεν Ακόμη ολίγα βήματα καϊ ή φω

νή τον τρελλοΰ πρεσβύτου ήρχισε. νά διακρί- 
νέτοι. Ητο όρθιος έπϊ τών βαθμιδών τοΰ I- 
σογαίου. καϊ έλεγεν, έλεγε. . . . κινών τάς χεϊ
ρας καϊ προσδίδων Ακόμη διά τών κινημάτων 
περισσοτέραν ζωηρότητα εις τους λόγους του.

Έπλησιάσαμεν και έστάθημεν έκεΐ παρά τάς 
τεθραυσμένας κιγκλίδας τοΰ κήπου.

°Ο,τι έλεγε θά ήτο βεβαίως Αξιόν προσοχής 
διότι δ πατήρ μου έστηρίχθη έπί τίνος κορμού 
δένδρου και ήκονε μετά μεγάλης προσοχής 
και έκπλήξεως τόν λόγον τον Ρητορεύοντος

Φυσικώς ώς έκ τής μικράς ήλικίας μον δέν 
ήδυνήθην τίποτε Από δ,τι έλεγε νά έννοήσω, 
έμενα δέ πάντοτε πλησίον τοΰ πατρός μον κρα
τούσα τήν χεϊρά του καϊ χωρίς νά πλήττω έδυ- 
σανασχέτοιν.

Δΐφνης <5 λόγος έπανσεν αίφνηδίως φαίνεται 
χωρίς νά δοθή εν τέλος, διότι δ πατήρ μου έ- 
ψιθύρισε περίλυπος-

—Τί κρϊμα ! εις τό καλλίτερον μέρος,
Ό τρελλός κατήλθε βραδέως τάς όλίγας 

βαθμίδας, έστρεψε δέ ήςέμως, μας παρετήρησε 
καϊ είπε.

— Ήκούσατε τους λόγους μου ;
— Ναί, εϊπεν 0 πατήρ μου.
.— "Εχω βεβαίως δίκαιον ; ήρώτηοε μέ με

γαλοπρεπή περιέργειαν.
— Πράγματι. Άλλά έχεις συναίσθησιν τοΰ 

τί λέγεις ;
Οϊ οφθαλμοί τον "γέροντος έξήοτραψαν τότε 

'Ερύθημά τι Αργής έβαψε πρός σιιγμήν τάς 
ώχράς παρειάς τον- Άνέβη πάλιν τάς βαθμί
δας καϊ στραφείς τήν φοράν αύτήν σοβαρός 
και μέ μεγαλοπρέπειαν χρησμοδότου :

— Ή διάνοια εϊναι ό θεός. Ό θεός εϊναι 
τό Απειρον. Και τό Απειρον εϊναι Απροσδιόριστον 
και Αχανές ■

Δέν ήξεύρω έάν ή Απάντησις αύτή ήτο Α
κριβής είς δ,τι ό πατήρ μου τόν εϊχεν έρωτήση, 
άΗά τόν εϊδον νά γίνη πολύ σκεπτικός καϊ νά 
κλίνή τήν κεφαλήν επι τοΰ στήθους λεπτά τινά. 
Αϊ λέξεις αΰταϊ μοΰ έφάνησαν Αλλόκοτοι, πα
ράδοξοι, συνάμα δε μυστηριώδεις. Έχαράχθη- 
σαν δμως έκτοτε πιστότατα έν τή μνήμη μου.

“Οταν ό παιήρ μου συνήλθεν έκ τών σκέ- 
ψεώντου ό τρελλός εϊχεν είσέλθη είς τδν πύργον.

Έπεστρέψαμεν σιωπηλοί Αμφότεροι, μόλον 
δ' δτι έπεθύμουν νά μοΰ έξηγήση τάς λέξεις 
έκείνας, δέν έτόλμησα δμως νά διακόψω τάς 
σκέψεις τον.

Παρήλθον τώρα τόσα έτη ! Πάντοτε δέ ο
σάκις τό παρελθόν Αναφανή. σιγά, σιγά.διαβαί
νει ή σκιαγραφία τοϋ Δευκοΰ Πύργου έκ τής 
φαντασίας μου, μέ τους μαυλισμένους τοίχους 
του μέ τήν ζοφερόν θέαν του, ένφ θαμβή Α
ναφαίνεται ή γεροντική μορφή τοΰ τρελλοΰ 
Διαμαντή καϊ ή φωνή του θαρρώ μυστηριώδους 
άκόμη Αντηχεί είς τά ώτά μου καϊ μοΰ επα
ναλαμβάνει'

Η διάνοια εϊναι δ θεός. Ό θεός εϊναι τό 
Απειρον. Καϊ τό Απειρον εϊναι Απροσδιόριστον 
και Αχανές.

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΑ ΑΑΒΑΝΟΠΟΓΛΟΓ

ΣΤ7* ΚΥΜΑΤΑ

Τούς πόθους μου στα κύματα άφίνω τά τρελλά 
ποΰ παίζουν στήν άκρογίαλίά καί φεύγουνε στό βάθος 
ή και σ&ν παίζουν Απαλά στή άμμο σιγαλά 
«Ις τόν άφρό τους περνούνε κάθε παλμό καί πάθος 
καί μακρυά τόν φέρνουνε στ’άγνωστου τή γαλήνη

Πλανιόνται αί έλπίδες μου σπάνω στόν άφρό τους 
πλάναις κι* αύταΐς δπως κ’αύτός διαλύονται Απαλά 
καί μέ λαχτάρα καρτερώ στόν άναβογγητό τους 
ϊσως κι* ακούσω μΐά φωνή σιγά νά μοΰ μιλ$ 
είς τήν πτωχή μου τήν καρδιά έλπίδα μία νά δίνη 1

Τά βλέπω καί στό χρώμα τους άφίνω τά|όνειρά μου, 
ζωή γλυκεία νά λάβουνε, δπως έπιθιμώ!
καί πτερυγίζει άπάνω τους κάθε κρυφή χαρά μου 
καί ή ψυχή μ°υ φρίσσουσα σβύνει κάθε καϋμό 
στό φλοίσβο τους,* ποΰ μυστικά τήν είρωνία είδα .'

Στά κύματα τφ γαλανά εΰρίσκω τής ψυχής μου 
πιστή Αναπαράστασή σαν άγρια χτυπούν 
στούς βράχους ’κεΐ απόμερα δπως καί τής ζωής μου 
τά άγρια τά κύματα τριγύρω μου βογγοΰν 
καί σβύνουν κάθε μου χαρά καί κάθε μου έλπίδα !

ΑΛ. ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

—«963,883··-

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τό δικαότίιρεον προόάγεται είς μαθρος·
Ό πρόεδρος τόν καλεΐ πρός έξέτασιν καί τόν 

έρωτά ποΰ έγεννήθη.
— Είς τάς ’Αθήνας άπαντά
— Πώς εις τάς ’Αθήνας; Λέγει έκπληκτος ό 

πρόεδρος. Καί στρεφόμενος πρός τινα δικαστήν 
έψιθύρισε :

—’Εγώ τόν έζέλαβα ώς μαΰρον !

— Τί ! ένα φλυτζάνι τσάι καί δλίγο κέκ ; Αύτό 
είναι σήμερα τό φαγητόν μας ;

— Δέν ήξεύρεις, αγαπητέ μου, δτι ό Ιατρός μου, 
ωρισε δίαιταν ;

— ’Εσένα δχι δμως καί εμένα !
— Τί έγωϊστής ποΰ είσαι! Θά φάς μόνος σου ;

Έζομολόγηάις εύτραφοΰς νΑρας.
—’A ! ναί, άγαπητή μου φίλη, είμαι περίλυπος 

άπό τόν θάνατον τοΰ μακαρίτου- Μόνον παρηγο- 
ροΰμαι, διότι μοΰ λέγουν, δτι ή λύπη θά μέ άδυ- 
νατίση.

—Πώς ! άλλο χειμωνιάτικο καπέλλο; Είναι τό 
τρίτον παρακαλώ.

— Μή φωνάζης. όγαπητέ μου! Δέν είναι χειμω-' 
νιάτικο, είναι ντεμ-εΙ-Σατζόν.

Είς τό δικαύτήριον.
— Πάλι λοιπόν έκλεψες μία φορεσιά ροΰχα · 

’Αλλά δέν είναι ένας χρόνος, άθεόφοβε, πού κατεδι- 
κάσθης διά παρομοίαν κλοπήν !

— Μά ! κύριε δικαστά, έκεΐνα έτρύπησαν πειά I

Είς μίαν μικράν άνναναότροφΑν, είάέρ· 
χετατ ή κυρία Κ·

—"Ω ! άγαπητή μου, εϊπεν ή οικοδέσποινα ύπο- 
δεχομένη. Πρό όλίγου άκριβώς ώμιλούσαμεν διά 
σάς. Εϊμεθα τόσον ήσυχα!

— Παγώνα, ξέρεις πώς μοΰ έκανες αύτό τόν 
μήνα ζημίες περισσότερες άπό τό μισθό σου ; Τί 
πρέπει νά κάνω διά νά μοΰ πληρώνης τής ζημίες ;

— Νά μοΰ αΰξήσετε, κυρία, τόν μισθό μου. .

Είς τάς ΐξετάόεις άχολείου.
Η διδασκάλισσα- Έψώνισσα άπό τά 

έμπορικά μία γούνα 5.0 δρ. ένα καπέλλο 60 δρχ. 
καί υποδήματα 20 δρχ. Πές μου. Τιτίκα, πόσα τό 
δλον έξώδευσα, διά νά δώσω τδν λογαριασμόν είς 
τόν άνδρα μου ;

Τιτίκα (μετά μικράν σκέψιν) Τά μισά μόνον, 
διά νά μή φωνάζη-

Ή νέα οίκοδέάποτνα.
— Μοΰ είπατε δτι τό λουτρόν εϊναι φωτεινό· 

τατον !
— Μάλιστα, κυρία, άρκεϊ ν’ ανάψετε τό ήλε- 

κτρικόν I

ΕΙς ένα τράμ κάποιος νευρικός κινδυνεύων νά 
τρυπηθή άπό τό στήριγμα τοΰ καπέλλου μιάς κυ
ρίας Αναφωνεί-

—Καλά λέγουν πώς ή ζωή μας κρέμεται άπό 
μιά βελόνα

Ά I κυρία μου ! Χθές ήμουν πολύ άπησχολημέ- 
νος· Έπήγα είς εναχορόν καί δύο κηδείας.

—Καί ποΰ εδιασκεδάσατε περισσότερον ;

— Πέθανε λοιπόν ή γυναίκα σου κύρ Νικόλα I 
Άλλά διατί δέν έφώναζες κανένα Ιατρό;

—Τί νά μάς κάνει; Νά ποΰ πέθανε χωρίς έλό- 
γου του·

—Ξέρεις, μαμά*, Χθές έβλεπα είς τό όνειρό μου 
ότι ό μπαμπάς ήθελε νά μοΰ χαρίση ένα ποδήλατο 
καί σύ ένα ρωλόΐ

—Καΰμένο παιδί ! Δυστυχώς τά όνειρα δέν βγαί
νουν Αληθινά. Καμμιά φορά συμβαίνουν Αντίθετα.

— Ά δέν μέ νοιάζει μαμά! ‘Ας γίνη τό Αντί
θετο. Πάρε μου εσύ τό ποδήλατο καί ό μπαμπάς 
τό ρωλόΐ·

Εϊς yiav θυναναάτρο^Αν.
—Λέγουν δτι τήν παλαιάν έποχήν τής Καινής

Διαθήκης, οϊ άνθρωποι έζων πολλά έτη.
—Μά φυσικά δέν ; εϊχον άνακαλυφθΰ άκόμη οί

Ιατροί.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
J/j Μ. ’ΑλαξΜβκα. Χρήματα χαί φωτογρ. έλή- 

φβησκν. Τδ χλισέ χατασκευασθέν εστάλη — Α· Σ. Ζάκυνθον. Ποιήματα ελήφθησαν. Τακτικώς δημοσι
εύονται. Τί παραπονεΐσβε ;-- Ε. Κ. Πάτρας. Σάς συνι- 
στώμεν τδνέκίίδόμένον τόμον τής «Ποικίλης Στοάς» 
Αληθές θαύμα- — X. Κ. ’AGqrag Ύλη Χριστουγέν
νων έλήφθη. Έλπΐζομεν δημοσιευθή ■—A Ρ. Χων] πολιν. ’Επιταγή έλήφθη. Παραγγε'ίαΐ έχτελεσθήσον- 
ται.—Α. Μ. .βώλον. Τόμοι καί βιβλία σας έστάλη- 
σαε. Γράψατε άμα τή παραλαβή των.

δύο πολέμων μας, με πλιϊστας ωραίας ει
κόνας.

Πρδς τούτοις τίποτε δέν λείπει άπδ τήν 
συνήθη φιλολογικήν έκλεκτήν ύλην του καί 
μόνον οτι ό έφετεινδς πυλεμικδς τόμος είναι- 
έπιμελέστερος, όγκωίέστερος καί έπιβλητικό- 
ρος, άνάλογος τής Μεγάλης Ελλάδος μας.

Τιμάται Δρ. 5, πωλείται είς όλα τά -Βι
βλιοπωλεία, οί ίέ έκ τιϋ έζωτερικοΰ καί τών 
έπαρχιών άς αποτείνονται τψ κ. Κ. ΣκόκωΤ 
’Αθήνας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

Γρ. SsvowovAov ΘΕΑΤΡΟΝ Έξεδόθησχν κατ’ 
αύτάς είς δύο τόμους τά θεατρικά έργα τοΰ αγαπη
τότερου τών 'Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων. Ύπδ 
εποψιν έκδοσεως είναι πράγματι καλλιτέχνημα τδ 
θέατρο»’ μέ δύο ωραίας έγχρωμους εικόνας τής Κυ
βέλης καί Κοτοπούλη. Εις τδν πρώτον τόμον περιέ
χοντας ‘Η Φωτεινή Σάντρη, Στέλλα Βιαλάντη, Ραχήλ 
καί Πειρασμός: Εις τδν δεύτερον τόμον τδ Ψυχοσάββατου, Χιβουβήμ. Πολυγαμία καί Μονάκριβη.

Κρίσεις έπί τών έργων παρέλκουσι διότι ή επιτυ
χία των είναι πανελληνίως γνωστή, χάρις εις τήν 
θαυμαστήν ύπόκρισιν τών δύο πρωταγωνιστριών τθ3 
Ελληνικοί θεάτρου. ’Ακριβώς διά τοΰτο έπεβάλλετο 
ή έχδόσις τών έργων τοΰ κ. Ξενοπούλου, ήν καί έξε- 
τέλεσεν ό καλαισθητικότατος κ. ’Ιωάννης Κολλάρος.

f. Α. ΒραττοΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕ- 
ΡΟΔΟΓΙΟΝ. ’Επιτυχέστερος και πληρέστερος όλων 
τών παρελθόντων τόμων, έξεδόθη δ έφετεινός τόμος 
τοί Εγκυκλοπαιδικοί! Ήμτβολογίον. Πράγματι σοφός 
γίνεται δ αναγνώστης τής πολυποίκιλου ύλης του. 
Είναι εντρύφημα καί δδηγδς τών οικογενειών, καταλ- 
ληλότατον δέ δώρον, λόγω τής καλλιτεχνικής εκτυ- 
πώσεώς του. Τιμϊται δε θαυμασιως χροσόοετον Δρ. 5.

’Εκδότης J. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείων <Έοτ(α·.
ΗΜΕΡΟΛ.ΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ

Θαυμάσιος ό έφετεινδς τόμος. ’Αφιερωμέ
νος είς τά μεγάλα πολεμικά κατωρθώματα 
τά όποϊκ έκλεισαν κοιι πάλιν τδ Ελληνικόν 
έθνος, άποτελεϊ πράγματι συνοπτικήν και 
πλήρη περιγραφήν τών γιγαντομαχιών τών

ΤΓΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΙΣΕ-

’Εν τοΐς έργαστηρίοις τής «Φύσεως» κατασκευά
ζονται τυπογραφικά κλισέ, ήτοι Φοιτοζιγκογβαφίαι— Χαλχογβαφίαι, χυλογραφίαι διά περιοδικά, εφημερίδας, 

συγγράμματα, ρεκλάμας κατα
στημάτων, επικεφαλίδας επι
στολών,. εΐκονογραφιμένα δελ
τάρια κ.τ.λ.

’Επίσης κατασκευάζονται- 
σφραγίδες όλων τών ειδών καί 
έπιγραφαί έπί πορσελλ^νης 
καί μετάλλων.

Ειδικότης καί ταχύτης δια
τάς παραγγελίας τών έπαρχιών.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ Χωκράτονς 2 Άθήναι

L’ANNEE MONDIALE ILLUSTREE
Λιενθνντέις Jules Martin

Παγκόσμιος έτησία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, 
έκδυθησομένη τέλος ’Ιανουάριου 1913, σχήμ. 27X2.0, 
άριστοτεχνικώς δεμένη. Σελίδες ανω τών 1000, πολυ
άριθμοι εικόνες, χάρται, σχέδια, πίνακες κ. τ. λ.

Πάν δ,τι Ανάγεται είς τδν κινητήριου μη
χανισμόν έκάστοο Κράτους, περιλαμβάνεται έν 
αύτφ. Είδικώς 8ε διά τήν 'Ελλάδα άφιερόϋται ιδι
αίτερον κεφάλαιον έκτάκτου ένδιαφέροντος κατ’ 
έπισήμους πληροφορίας τής έν Παρισίοιτ Έλλην- 
Πρεσβείας. Τιμδται μόνον φρ. 14
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