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καταπληκτικός προοδευτική έξέλιξις 
των εναερίων στόλων, τον τρομερού 
τούτου νέου πολεμικού όπλου, κατε- 

θορύβησαν φυσικως τούς άσχολουμόνους και 
ιθύνοντας τά πολεμικά ζητήματα, έσπευσμένως 
άναζητήσαντας τά αντιδραστικά μέσα κατά των 

έναερίων εχθρών. Πράγματι δε άμέσως κατε- 
σκευάσθησαν όπλα ειδικά και μυδραλιοβόλα, ών 
δμως τά αποτελέσματα δέν υπήρξαν πολύ εν
θαρρυντικά μέχρι σήμερον. Τούτο δέ καθότι α! 
έκ των σφαιρών προξενούμεναι όπαι είνε μηδα- 
μηναί, ώστε νά θέσουν έν κινδύνω τήν ευστά
θειαν τών αεροπλάνων και πηδαλιούχον μενών. 
Ζήτημα τύχης είνε μόνον, άν βληθή ύπό τίνος 
σφαίρας ό πηδαλιούχος τού αεροπλάνου. Εινε 
τών αδυνάτων άλλως τε νά κανονίσωμεν την 
βολήν δπλου έπι αντικειμένου -δυναμένου νά 
μετακινήται κατά τρεις διευθύνσεις.

Πρέπει λοιπδν νά καταφύγιο μενε'ις τδ τηλε
βόλου καϊ νά κανονίσωμεν ποιον είδος τοιούτόυ 
μας χρειάζεται και πρδ πάντων οποίου είδους 

βλήμα.
Προυτίμησαν λοιπδν τάς ένσφαιρους οβίδας, 

αίτινες εκ πρώτης οφεως φαίνονται καταλληλο- 
τεραι, διότι πρόκειται περί σκοπεύσεως έν πτή- 
σει. Έν τούτοις καΙ ή δι' ένσφαιρων οβίδων 
σκόπευσις έχει έπίσης τά τρωτά καϊ τάς δυσκυ- 
λίας της, καθότι απαιτεί προηγουμένως κανο
νισμόν, άνάλογισθώμεν δέ, οτι έπϊ τών ιπταμέ
νων αεροπλάνων καί πηδαλιουχουμένων έκαστη 
βολή απαιτεί πάντοτε κανονισμόν καϊ διά νά πέση 
δ αεροπόρος χρειάζεται εξαιρετική τύχη, έφ' ής 

δένεϊνε συνετόν νά στηριζώμεθα.’Άν δε προξενή
σουν εις τδν πηδαλιούχον έλαφρούς τραυματι
σμούς πάλιν τδ πρόβλημα δέν λύεται. Έξ άλ
λου τδ σώμα τής όβίδος καϊ αι σφαϊραι υπάρχει 
φόβος νά έπαναπέσουν έπϊ τών ιδίων αύτών 
στρατιωτών.

Έπίσης έσκέφθησαν τάς έκρηκτικάς οβίδας 

και δέν υπάρχει αμφιβολία, οτι εππυγχανούσης 
τοιαύτης τίνος επί τού στόχου θέλει καταστρα- 

φή τελείως ή ίπταμένη μηχανή. ’Λλλά διά 
νά έκραγή ή οβϊς άμα τή προσκρούσει της έπί 
τίνος αεροπλάνου, πρέπει νά εϊνε εφοδιασμένη 
διά καφυλίου έκτάκτως ευαίσθητου, καθότι τδ 
άεροπλάνον έχει πολύ μικράν άντίστασιν. Τδ 
πρόβλημα δε τούτο ευκόλως μέν λύεται έπϊ τού 
χάρτου, ούδεποτε δμως καϊ έν τή πράξει.

Έσκέφθησαν τέλος τάς έμπρηστικάς οβίδας, 
αίτινες όμως ούδεμίαν άποτελεσματικότητα κατά 
τών αεροπλάνων έφερον. Καϊ ώς πρδς μεν τά 
αερόπλοια 3—4 μέτρων άπεδείχθησαν ωφέλι
μοι, άλλ’ έπι τών πελωρίων Ζέππελιν ούδέν 
δύνανται.

'Ώς βλέπομεν πολλοί είναι αί άπορίαι και οί 
δισταγμοί διά τήν προτίμησιν μιάς έκ τών τριών 
οβίδων. Έν τούτοις οίάδήποτε τούτων σπου- 
δαίως βελτιούται κατόπιν τής έφαρμογής κα- 
πνοφόρου τίνος πυραύλου, Διά τής προσθήκης 
ταύτης έπι τής όβίδος, κατά τήν έκσφενδόνησίν 
της άφίνει γραμμήν καπνού συμπαγή καϊ εύδιά- 
κριτον, δι' ής ό σκοπευτής αντιλαμβάνεται τήν 
πορείαν τών σκοπεύσεων του κάϊ φυσικά τά απο
τελέσματα είνε άρκούντ&ς επιτυχέστερα.

'Ώς πρδς τδ ζήτημα τών τηλεβόλων τά ζη- 
τηθέντα εύθυς έξ αρχής προσόντα ήσαν έντελώς 
σαφή : Μεγίστη ταχύτης βολής καϊ εύρύτατον 
πεδίον σκοπεύσεως καθ’ ύφος καϊ πάσαν διεύ- 
θυνσιν. Δύο δέ περιστάσεις διακρίνομεν χρη
σιμοποιήσεις τοιούτων τηλεβόλων. Τπερασπι- 
σίς οχυρών θέσεων ή πολεμικών κτιρίων καϊ 
συνοδεία στρατών έν εκστρατεία. Διά τήν πρώ
την περίστασιν τά τηλεβόλα έήκαθίστανται έν 
ώρισμένη θέσει, έπϊ τού υπαίθρου τών φρού- 
ρείων ή τού καταστρώματος τών πλοίων. Τά 
εργοστάσια Κρούπ κατεσκεύασαν πρδς τούτο 
τηλεβόλου τών 10 έκατοστ. 5, βάρους 3,000
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χιλιογρ. βάλλον βλήμα 18 χιλιογρ. με αρ
χικήν ταχύτητα 700 μέτρων.

. 'έξ άλλου οί "Αγγλοι έφήρμωσαυ έπϊ των 
θωρηκτών των τηλεβόλα των 102 χιλιοστομ. 
κατά των αερόπλοιων.

Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία δτι ρίπτουτες οβί
δας των 18 χίλιογραμ. κατά των άεροπλανων, 
κάμνομεν το αυτό μέ τούς θέλοντας νά φονευ- 

σωσι μυίας διά πελώριας ράβδον. Άλλα πάλιν 
όφείλομεν διά τής αυτής όβίδος νά άντεπεξελ- 
θωμεν καϊ κατά των Ζεππελιν, οπότε δι
καιολογείται τό μέγεθος τούτο. Ευνοείται όμως 
οτι επϊ μικροτέρων σκαφών τοποθετούνται τη
λεβόλα μέχρι 37 μόλις χιλιοστομ. ών τά βλή
ματα έχουν βάρος 500 γραμμ.

"Οσον αφορά τά πεδινά τηλεβόλα κατε- 
σκευάσθη έν τοιοΰτον παρά τών Εργοστασίων 
Κρούπ τών 65 χιλιοστομ. επϊ κυλίβαντος εκ
στρατείας έλαυνομέυου δι ίππων, τάχιστα δμως 
έτελειοποιήθησαν σύμφωνα προς τό πνεύμα τής 

εποχής, μετασχηματισθεντα εϊς αυτοκίνητα τη
λεβόλα. Μεταξύ τών .πολλών- προτερημάτων 
αύτών, τοποθετούνται επι τών υπαιθρίων οχυ
ρών θέσεων, επιτυγχαυομέυου συνάμα μεγάλου 
πεδίου βολής, καθότι παρέχεται ολος ο κύκλος 
τον όρίξοντος, καϊ μέγα μέρος ώς προς τόν κύ

κλον τού ύψους. .
Σηλειωτεον, ότι άνάλόγως τοΰ μεγέθους τού 

τηλεβόλου κατασκευάζεται καϊ ή δύναμις τού 
αυτοκινήτου, τεθωρακισμένου πρός τούτοις διά 
ν' άποκρούη τάς σφαίρας. Έν Γαλλία κατε- 
σκευάσθη ούτω τηλεβόλου τών 75.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

ί?ρ^>ΟΜΙΖΟΜΕΝ δτι, άφοΰ έν. τή άγαπη- 
τϋ μ«ξ Φύσει έδημοσιεΰσαμεν τό άσθε· 

\«Μ^*Λνές σημείωμά μας περί τών έν Έπτα- 
νήσω φαρμακείων, πρέπον είναι νά άκολουθή 
καί άλλο τοιοΰτο περί τής εν Κέρκυρα διδασκα
λίας τής χημείας, διότι, ώς γνωστόν, ή φαρ
μακευτική λαμβάνει άπό τήν χημείαν τά φώτα.

‘Η ‘Επτάνησος χάριν τοΰ χρυσοΰ και τοΰ 
αίματος τών ‘Ενετών καί τοΰ ήρωϊσμοΰ τών 
κατοίκων δέν περιέπεσεν εις τόν τυραννικόν 
τουρκικόν ζυγόν καί άπήλαυσεν ούτω καί τής 
ελευθερίας καί τών θέλγητρων τοΰ Ιταλικού πολι
τισμού καί διέπρεψεν έν ήμέραις πονηραϊς διά 
τόν ‘Ελληνισμόν εις τά γράμματα, τέχνας καί 
έπιστήμας. Καί οί κατακτηταί Γάλλοι καί οί 
προστάται ’Άγγλοι συνέτεινον έπειτα πολύ εις 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών Έπτανησίων, 
Διά τοΰτο αί νήσοι τοΰ Ίονίου είχον άνδρας, 
οϊτινες έδόξασαν τήν έμφάνησιν τής νεωτέρας 
Ελλάδος καί συνειργάσθησαν διά τήν θεμελί- 
ωσιν τής πολιτικής καί ηθικής αυτής ΰπάρξεως 
καί διά τήν πρόοδον τής διανοητικής αυτής ά· 
ναπτυξεως, συγχρόνως δέ μετά τών λοιπών

Επίσης καιτό εργοστάσιου Κρούπ Έτοποθέτησε 
παρόμοιον τηλεβόλου επϊ φορτηγού 'αυτοκίνη
του δυνάμεως 50 "ππων, βάρους πλέον τών 3 
τόννων. Δηλαδή ευ συνόλω τό βάρος τού αυτο
κινήτου—τηλεβόλου εινε 4—5 τόννων καϊ δια

τρέχει 50 χιλ. τήν ώραν.

Έν τούτοις σκέψεις πρακτικώτεραι επεκρά- 
τησαν ώς πρός τό μέγεθος τών τηλεβόλων, καϊ 
σήμερον εν Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία κα
τασκευάζουν τοιαΰτα τών 50 καϊ τών 47 χιλιο- 
στομ., έπϊ αυτοκινήτων διανυόντωυ 60—70 
χιλιομ. τήν ώραν.

Άλλ’ έκτος τοΰ ζητήματος τών τηλεβόλων 
μελετώυται καϊ διαρκώς τελειοποιούνται αι σκο
πευτικοί διόπτραι και τό τηλέμετρα, διά τον 
επιτυχή κανονισμόν καϊ σκόπευσιν. Επίσης λαμ- 
βάυεται φροντϊς διά τήν αναγνώρισα· τών φιλι
κών άπό τών εχθρικών αεροπλάνων.

Άλλά καϊ επ’ αυτών άκόμη τών άεροπλανων 
έγενοντο άπόπειραι τοποθετήσεως μυδραλιοβό
λων καϊ θωρακίσεως τού κινητήρας καϊ τοΰ δο
χείου βενζίνης, ώς καϊ τής προφυλάξεως τού 

πηδαλιούχου, Άλλά τό ζήτημα τούτο εύρισκε- 
ται άκόμη εϊς τά πρώτα, βήματα του.

Ούχ’ ήττον εινε πασιφανές, ότι τδ διαρκώς 
λυόμενου ζήτημα τής κατακτήσεως τού άέρος 

μάς εμβάλλει εις πολλάς ανησυχίας καϊ νέα, 
προβλήματα παρουσιάζει εις τάς στρατιωτικός 
έπιστήμας.

ΑΝ - ΠΡΙΝ

αδελφών συνηγωνίσθησαν υπέρ τής έλευθερίας.
Ή Κέρκυρα, ή πρωτεύουσα τών Ίονίων έ

λαβε καί τήν -καλήν τύχην νά ήναι ή πρώτη 
τών έλληνικών χωρών, ή οποία ήκουσε δημο
σίως τά μαθήματα τής χημείας κατά τά πρώτα 
σχεδόν έτη, κατά τά δποϊα ήρχισεν ή χημεία νά 
είναι επιστήμη, καί τά ήκουσεν άπό σόφούς 
Γάλλους; ώς ό ευμενής ημών άναγνώστης κα
τωτέρω θά ΐδη, καθ’ ήν εποχήν ή Κέρκυρα έ- 
θεωρείτο επαρχία τής Γαλλικής Αυτοκρατορίας 
(1808-1813). ’Επίσης έπί ’Αγγλικής προστα
σίας έν Κερκύρρ., έν τφ πρώτω έλληνικφ πα· 
νεπιστημίφ έδιδάχθη κατά πρώτον ύπό Έλλη- 
νος καθηγητοΰ ή χημεία.

Βεβαίως δ ιδρυτής τής αληθούς χημείας θε
ωρείται δ Lavoisier. ’Αλλά καί αί Ιπιστήμαι 
έχουσι τούς νηπιώδεις χρόνους. Αί φιλοσοφικά! 
διάνοιαι τών ’Ινδών καί Ελλήνων, αν καί με
γάλοι, δέν ήδυνήθησαν νά φθάσουν εις τήν 
σημερινήν έννοιαν τής χημείας. ’Επιπόλαιοι 
γνώσεις, εμπειρικοί καί πρακτικοί άπόπειραι, 
συγχυσις περί τής χημικής συνθέσεως. Τά τέσ- 
σαρα στοιχεία πΰρ, ϋδωρ,άήρ καί yg τών

’Ινδών φιλοσόφων καί τοΰ Άριστοτέλους δέν 
ήσαν σώματα άπλά. Οί Βυζαντινοί έξέθηκαν 
•χημικάς τινάς θεωρίας άλλ’ έξαπλουμένου τοΰ 
χριστιανισμού, άνεθεματίζοντο αί μυστικοί δι
δασκαλία!. Έάν δέν εύρον τόν λί&ον τών σο
φών καί τό έλιξήριον τής ζωής ή ’Αλχημεία 
καί ή ιατροχημεία.προσέφεραν δμως αρκετά είς 
τάς τέχνας καί εϊς τάς βιομηχανίας ιδίως. ‘Ο 
Άλχημιστής έν τφ σκοτεινφ καί άποκέντρφ ώς 
έπί τό πολύ έργαστηρίφ του, πρό τοΰ πυρός, 
έν καλή τή πίστει έργαζόμενος, άνεύρισκεν ε
πωφελή μέσα μέ πλανημένος βάσεις, άγνοών 
δμως, on al -ψευδείς έκεΐ ναι Φεωρίαι ήτοι- 

μαζον τόν άλ-ηϋ-ή δρόμον διά τήν επιστήμην 
τής χημείας. Ούτως οί άλχημισταί άπό τοΰ Γέ· 
βερ (640) έως τοΰ Βασιλείου Βαλεντίνου καί 
Παρακέλσου (1403), οί ίατροχημικοί άπό Πα- 
ρακέλσου έως τοΰ Boyle (1627) εις έποχήν 
έζων άληθινής άποπλανήσεως,

Άπό τοΰ Boyle άρχίζει σοβαρά μελέτη μέ
χρι τοΰ Priestley, Cavendish καί Scheele 
τών προδρόμων τοΰ Lavoisier, δ.δποϊος τφ 
1789 έδημοσίευσε τόν περίφημου Traite de 
cillinie, καί έθεσε τάς βάσεις τής νέας χημεί
ας.Ένφ κατεγίνετο είς μελετάς, αϊτινες άπεθανά- 
τιζον τήν Γαλλίαν, εις άνταμοιβήν τής εύ- 
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γνωμοσύνης, άπεκεφαλίσ&η τή 8 Μαΐου τοϋ 
1794 δυνάμει άποφάσεως τοϋ δημοκρατικού 
δικαστηρίου ! !

Έκτοτε ήρχισεν ή σοβαρά επιστημονική ζωή 
τών σοφών Proust, Berthollet, Dalton, 
Gay-Lus.sac, Thenard, Avogadro, Ber
zelius, Davy καί άλλων πολλών.

Κατά τό μεγα τούτο διάστημα τών ματαίων 
προσπαθειών τών άλχημιστών καί τών ΐατροχη- 
μιστών καί της πεπλανημένης φλογιστικής 
θεωρίας τού Stahl οί έπτανήσιοι επιστήμονες 
δέν ήσαν ξένοι. Οΰτοι γενόμενοι φοιτηταί τών 
’Ιταλικών πανεπιστημίων,Ιπιστρέφοντες μετέδι- 
δον τάς γνώσεις τών φυσικών επιστημών εΐς 
τούς φιλομαθείς συμπολίτας και συμβουλάς εΐς 
τούς έργάτας, οϊτινες είχον ανάγκην τών φώτων 
των καί τών νέων εφευρέσεων.

Είς τήν ’Ιταλίαν αί φυσικαί Ιπιστήμαι έκαλ- 
λιεργούντο. 'Ο Λεονάρδος ’Δα Βίντσι, δ Καρ- 
δάνος, δ Πόρτας, δ Άγρίκολας, δ Καισαλπΐ- 
νος, δ Βαλεντίνος και άλλοι πολλοί διεκρίθη- 
σαν, καθ’ ήν εποχήν ή επιστήμη τής χημείας 
ει'ρίσκετο άκόμη είς τήν πλάνην. 'Η πρόοδος 
τής επιστήμης έν’Ιταλία παρηκολουθεΐτο καί ε
φευρέσεις έγένοντο. Οί Έπτανήσιοι, ώς έπί τό 
πολύ, μετέβαινον εις Πατάβιον, ένθα ήτο τό 
έπιφανές Πανεπιστήμιον τής Βενειίας. ‘Η θα- 
λασσοκράτειρα αΰτη κατεγίνετο εΐς τάς φυσικός 
έπιστήμας. Ό ’Αλέρης, δ Λοκατέλης, δ Σάλος 
μέ τά πειράματά των προσέθετον πολύ υλικόν 
εΐς τήν νέαν επιστήμην τής χημείας. Ό Δάνδο- 
λος ειχεν απόκτηση τοιαύτας γνώσεις, ώστε δ 
Berthollet, δ Guyton de Morveau, δ 
Fourcroy άπεφάνθησαν, δτι ωφέλησε τήν ε
πιστήμην. Εΐς τό Πανεπιστήμιου τούτο διέπρε- 
ψε καί δ έλλην Μάρκος Χαρβούρης, γεννηθείς 
έν Κεφαλληνία τφ 1731 καί άποθανών έν Βε 
νετίρ τφ 1808. Ουτος διωρίσθη καθηγητής 
της χημείας τφ 1770. Ουτος έφεΰρε τήν χύσιν 
τού σφυρήλατου σιδήρου, ανευ ανθρώπων ή 
άλλων γνωστών μέσων. Διό δ μέγας ένειός 
ναύαρχος ’Άγγελος Έμος συνέστησε τή ένετική 
γερουσίφ, δπως είς τόν έλληνα χημικόν ανά
θεση τήν περί τής κατασκευής νέων τηλεβόλων 
καί όλμων μελέτην, δπερ καί έγένετο τφ 1774- 
1775.‘Ο Κεφαλλήν χημικός άνέλαβεν ύπερη- 
φάνως τό άνατεθέν έργον καί διά νέων τότε με
ταλλευτικών συνθέσεων κατεσκεύασε τηλεβόλα 
τόσον Ισχυρά,ώστε άνθίσταντο εΐς έβδομήκοντα 
αλλεπαλλήλους πυροβολισμούς. Έπενόησε τόν 
Άφλεχτον χάρτην. ’Εφεύρε νέαν μέθοδον πρός 
κρυστάλλωσιν τοΰ θείίκοΰ οξέος, τό όποιον ήτο 
γνωστόν μέ τό δνομα τον Χαρβούρη» 
acido del Carburi. "Εκαμε καί άλλας λαμ
πρός παρατηρήσεις είς τήν χημείαν καί φυσι
κήν. "Εγραψε περί τού Νικελίου. Τά δημοσι- 
ευθέντα έργα του δεικνύουσι τήν έπίδοσιν εΐς 
τήν επιστήμην. ’ Σοφοί, επιστήμονες, βασιλείς

καί πρίγκηπες μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος πα- 
ρηκολούθουν τάς έν τφ ,χημικφ έργαστηρίφ αύ
τοΰ γενομένας έργασίας. J

Πρός έπαινον τής Ένετικής Πολιτείας λέ· 
γομεν,δτι ή κυβέρνησις έδαπάνησε τεσσαράκον
τα χιλιάδας δουκάτα εΐς τό διάστημά! οκτώ έ
τών, καθ’ δ δ "Ελλην επιστήμων μετέβαινε 
πρός μελέτην τών έν Ευρώπη επισημότερων 
μεταλλείων, μεταλλουργικών έργαστηρίων καί 
χημείων.

Έτερος κεφαλλήν έπιστήμων, δ Νικόλαος 
Δελλαπόρτας, έδημοσίευσε τήν μετάφρασιν τών 
στοιχείων τής χημείας τοΰ Chaptai, έν Βενε
τία τό πρώτον καί έν Νεαπόλει τό δεύτερον τφ 
1792. Ό κερκυραϊος ’Ιωάννης Βαπτιστής Κα
λόγερός καί άλλοι έπτανήσιοι διεκρίνοντο εΐς 
τήν χημείαν.

Έν ’Ιταλία, ένθα ώς εΐπομεν, οΐ Ίόνιοι έ- 
ξεπαιδεύοντο, δτε ή χημεία έθετε σοβαρός βά
σεις, βλέπομεν τόν Άβογάδρον, χημικόν ικα
νόν. Έν τή χημείςι γνωστόν είναι δ νόμος Ά· 
βογάδρον, νόμος θεμελιώδης έχων ώ; εξής: 
ίσοι όγκοι των διαφόρων άερίων καί Ατ
μών ένέχονσιν Ισον άρι&μόν μορίων, νό
μος δστις συνετέλεσε τά μιίλιστα εΐς . τήν άνά- 
πτυξιν τής νέας χημείας, διότι δι’ αύτοΰ κα
τέστη δυνατός 0 προσδιορισμός τού μοριακού 
βάρους παντός σώματος, δυναμένου νά ληφθη 
ε’ις άεροειδή ή άτμοειδή καταστασιν. Καί άλλοι 
Ιταλοί διεκρίθησαν τότε, δ Κανιτσάρος, δ 
Μλαγούτης, δ Πίτρας, δ Βαρβιέρη; καί άλλοι. 
Ό Βρουνιατέλης άμέσως παρεδέχθη τάς θεω
ρίας τού Lavoisier, άλλ’ όχι τυφλώς. Συνε- 
ζήτησεν αύτάς καί τάς έτροποποίησε. Δέν πρέ
πει νά λησμονήσωμεν τόν Φοντάναν, τόν Γαλ- 
βάνην καί τόν Βόλταν,οϊτινες αρκετά προσέφε- 
ραν εΐς τήν Επιστήμην.

• *

Αί επιστημονικοί πλάναι είχον παυσει καί ή 
χημεία ώς αληθής επιστήμη προώδευεν.

Τώ 1808, έν Κερκύρα, ιδρύεται ή Ίόνιος 
Ακαδημία, τή έγκρίσει τοΰ Μεγάλου Ναπο- 
λέοντος, ή όποια διηρέθη εΐς τρία τμήματα. Τό 
τών φυσικομα&ηματικ&ν, τό τών ηθικών καί 
πολιτικών έπιστημών καί τό τής γραμ|.ιατολο- 
γίας καί καλλιτεχνίας. ΟίΑξιωματικοί γάλλοι 
τοΰ μηχανικού έδωσαν επιστημονικήν ζωήν εΐς 
τήν νεοσύστατον ταύτην ’Ακαδημίαν, εΐς ήν, 
εννοείται, δτι δέν έλειψαν καί οί έγχώριοι επι
στήμονες νά διδάξουν. Μεταξύ τών γάλλων 
συγκατελέγετο καί ό πολύς βαρώνος Κάρολος 
Dupin, δ όποιος είχε δείξει μέγαν, μέγιστον 
ζήλον διά τήν πρόοδον τής ’Ακαδημίας καί 
διά τήν διάδοοιν τής αρχαίας καί νεωτέρας ελ
ληνικής γλώσσης.

("Enetai to τί/.ος) 
Ζάκι-νΘο; ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Κρήτη είναι ή μεγίστη τών νήσων τού Αι
γαίου. πέλαγους, πρός Μ. τών Κυκλάδων it Α· πράο 
Δ. έκτεινομένη. Τά μήκος αύτής είναι 2$ο χλμ. τό 
δέ πλάτος (τό άνώτατον) άπό τοΰ άκρωτηρίου ΔΙου είς Λίθινον (Λίσσα) 6ο χλμ. τό έλάχιστον 12 
(ισθμός Ίεραπέτρας). Τά έμβαδόν αύτής είνα. 8,000 
□ χλμ., οί δέ κάτοικοι 3ο3,5η3, (ών 2 Ζο,οοο "Ελ
ληνες, 33,οοο Τουρκοκρήτες, γοο 'Εβραίοι καί τινες 
Αρμένιοι καί Φράγκοι). Ή νήσος έχει θαυμασίαν 
θέσιν έν τή Μεσογείω, διά τούτο ύπήρέεν Ανέκαθεν 
τό μήλον τής έριδος μεταίύ φιλοκτημόνων λαών. Ό 
’Αριστοτέλης λέγει περί αύτής: «Δοκεϊο’ ή νήσος 
καί πρός τήν άρχήν τήν 'Ελληνικήν πεψυκέναι καί 
κεϊσθαι καλώς (υεταέύ Ευρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής)- πόση γάρ έπίκειται τή θαλάσση, σχεδόν τών 'Ελλήνων ιδρυμένων περί τήν θάλαοσανπάντων. Καί 
τό μέν πρός Δ. άκρον αύτής, κείμενον άντικρύπε- 
ρίπόυ τής Μαλέας άκρας, (καλείτο Φαλάσαρνα καί διηρεΐτο είς δύο άκρωτήρια, ών τό μέν πρός Μ. έκα- 
λεϊτο Κριού μέτωπον, τό δέ Β. Κίμαρος, τό δέ πρός Α. έκαλεΐτο Σαμώνιον καί έέεϊχε τής Σουνιάδος 
άκρας πρός Α. άπολήγον κάτωθι που τής ’Αστυπάλαιας (ίδέ λέδιν. Δι’ δλης τής νήσου διήκει όρος υψηλόν, είς τέσσαρα διά κοιλάδων, οι’ ών γίνεται ή συγ
κοινωνία τών Β. πρός τά' Μ. τεμνόμενον καί διαιρούν ουτω καί αύτήν τήν Α. μέσην καί Δ. Κρήτην. Καί 
έν μέν τή Δ. ύψούνται τά Λευκά 4ρη (ςηψο μ.) £χον- 
τα συνέχειαν πρός Β. τόν Βερέκυνθον μετά ταπει· νοτέρων έέάρσεων καταληγουσών είς τό άκρωτήριον Κόρυκον (Γραμδοϋσα) τόν Τίταρον ή Δικτυονναϊον 
άπολήγοντα είς τό άκρωτήριον Ψάκωνα (Ψάθα) έψ' 
ού λέγεται, ότι ύπήρχεν εΐς ναός τής Άρτέμιδος Δι- κτύννης (Βριτομάρτιδος) ριψθείσης, ώς ή Σαπψώ έν 
τώ Λευκάτρ, ϊνα άποψυγη τόν έρωτα τοΰ καταδιώ- κοντος αύτήν Μίνωνοε. Παρ’ αύτό υπάρχει καί ή 
άκρα Κύαμον καί Δρέπανον. Έν δέ τή μέση Κρήτη ύψούτο τό υψιστον τώνόρέων αύτής ή "Ιδη η Ίδαϊον 
(’Ψηλορείτης' 2418 μ.) καλυπτόμενου ώς έπί τό πολύ υπό χιόνων, άπολήγον πρός Β. είς τήν άκραν ΔΤον. 
Κατά τά ΜΔ. υπάρχει τό όρος Κίνδριον ή Κέδριον 
καί πρός Α. ή Δίκτη (Λαπίθι 2160 ιι.), έφ’ ού ύπήρ- χεν ή άρχαιοτάτη λατρεία τοϋ Διός. Τοΰτο άπολήγει 
πρός τά ΒΑ είς τήν άκραν Σαμώνιον (Σίδερο) πρός 
Μ. δέ έ£ Α. πρός Δ. είς τάς άκρας "Αμπελον, Γρυ- θραϊον (Γουθερόν), Λισπήνα, Ματάλαν, Ψύχιον, 
Έρμαίαν (Πλάκα).Ή νήσος έχει καί πολλούς τινάς ρύακας : έκ τών Λευκών δρέων τόν Ίάρδανον (Πλατανιόν) πρός Δ τής 
Κυδωνιάς, τόν Όαίον (Μυλοπόταμον) έκ τής Ίδης πηγάςοντα, τόν Άμνισον καί Κάτρατον έν τή περί 

τήν Κνωσσ.όν χώρα έκβάλλ.οντα πράο Β., πρός Μ. δέ τόν καταρράκτην (’Αναποδιάρη·/), τόν Ληθαϊον 
(Μητρόπολιν) καί τήν Ήλέκτραν. Τό κλίμα τής νήσου συνιστώμε'.ον ήδη καί ύπό τοΰ Ίπποκράτους 
είναι θαυμάσιου ώς έκ τοΰ συνδυασμού τών δρέων καί 
τής πέριέ θαλάσσης. Τό έδαψος έφορον, άλλ’ έθεω- ρεΐτο τό πάλαι ώς εύφορώτατον τά περί τήν Γότρυνα 
πεδίον ιδίως καλούμενου. Τοιαύτην ουσαντήν Κρήτην κατώκησαν τό πάλαι οί Πελασγοί Έτεοκρήτες καλού
μενοι, κατά δέ τόΔ. οί Κύδωνες, ώςλέγει ό "Ομηρος 
(Όουσσ. Γ 192 Τ 176) καροψρυγικής ίσως κατα
γωγής, έπειτα δέ σύν τώ χρόνω προίόντι προσεπήλ- 
θον καί Δωριείς, ’Αχαιοί καί Αίολεϊς, πάντες Κρή- 
τες άποκληθέντεο καί άναπτύέαντες άρχαιότατον πο
λιτισμόν κατά τήν γ’ π. X. χιλιετηρίδα, ώς άπέδει- ίεν ή σκαπάνη τών αρχαιολογικός έπί τή νήσου άνα- 
σκαφάς έπιχειρησάντων "Αγγλων καί ’Ιταλών καί Γάλλων αρχαιολόγων Ίβανς καί Μόσσο. Ή λαμπρά 
τής νήσου θέσις μεταίύ τών τριών ήπείρων τοΰ πα
λαιού κόσμου, τό πλήθος τών άσψαλών λιμένων, συν- ετέλεσαν ώστε ν’ άναπτυχθή έν αύτή πρωιμώτατα ή εμπορία καί ή έντεΰθεν ευημερία, ούτως ώστε ή νήσος 
έκλήθηύπό τών αρχαίων «νήσος τών Μσκάρων», ή δ 
Ελλάς μεγάλην άποδοϋσα σημασίαν είς τάς θρησκευτικός αύτής δοέασίας καί παραδόσεις, πρός δέ καί είς τήν νομοθεσίαν τών πόλεων αύτής, εύδαιμονουσών 
σπουοαίως διά τών βασιλέων αύτών Μίνωνος, Ραδα- μάνθυος, Ίδομενέως καί Μυριονου πολλάς αύτών 
άπεδέέατο. ’Αλλά καί ό πληθυσμός αύτής ήτο μέγας 
καί ό Όμηρος ήδη καλ,εΐ αύτήν έκατόμπολιν (Ίλ. Β’ . 
6^η), βεβαίως τό πλήθος τών πόλεων αύτής αίνιτ- τόμενος, διότι έν Όδυσσεία, (Τ 17η) μνημονεύε( 
μόνον έννενήκοντα. Συνέκειτο δ’ ή Κρήτη έκ πολλών άπ’ άλλήλων ανεξαρτήτων πολιτειών, αϊτινες 
άντεψιλ.οτιμοΰντο τίς νά νποσκελίση τήν αλκήν, ώς 
πρός τήν έμπορίαν καί τόν πολιτισμόν έν γένει.■ Ή νοιιοθεσία αύτών ήτο Δωρική—διότι οί Δωρι
είς έπεκράτησαν τελείως άνά σύμπασαν τήν νήσον — και συγγενής τήςτών Σπαρτιατών,διότι καί ήμέν καί 
ή δέ ήσαν δωρικά!· είναι μάλιστα γνωστόν, ότι ό Λυ
κούργος έκ Κρήτης παρέλαοε τά τής ίδιας νομοθε- - σίας. Ουτω λοιπόν ώς έν Σπάρτη καί έν Κρήτη ύ- 
πήρχεν ή άρχουσα φυλή τών έλευθέρων πολιτών, τών έπικρατησάντων Δωριέων καί άντίστοιχοι πρός 
τούς έκεϊ περίοικους ήσαν οΐ Μνώται (Μνωΐται), ήτοι οί ύποταγέντες τοΐς Δωριενσιν εντόπιοι λαοί καί κατώ
τεροι τούτων, ώς οί είλωτες τής Σπάρτης ήσαν οί Κλαρώται καί Άφαμιώται, οί άντιστάντες, άλλ’ειτα 
ύποταγ έντες καί τάς τού δημοσίου καί τών έλευθέρων πολιτών γαίας καλλιεργοΰντες έπί ψόρφ βαρύ-
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τάτω. Ή άγωγή τών παίδων έγίνετο δημοσίφ γυμνά· 
ζομένων είς τήν μουσικήν καί τήν οπλασκίαν, έκυ- βερνώντο δέ, ύπδ γερουσίας έκ -βο γερόντων,, ίσως καί ίο κόσμων, έκλεγομένων καθ’ έκαστον έτος, ών ό 
πρόεδρος έκαλεϊτο πρωτόκοσμος καί ήν έπώνυμος άρχων. Είστιώντο δέ είς τά λεγάμενα άνδρεία (συσ
σίτια) καί οί νεανίαι (κλεινοί) κατ’ άγέλας διηρημέ- νοι διετέλουν ύπό τήν ήγεσίαν άνδρός φιλήτωρος 
καλουμένου καί άτιμος έθεωρεΐτο ό νέος ό έστερημέ- 
νος φιλήτωρος.Επισημότεροι τών πόλεων τής Κρήτης ήσαν έκ 
Δ—Α: ή (τά) Φαλάσαρνα μετά ναού τής Δικτύνης Άρτέμιδοςώς εϊπομεν, ή Κίσαμος, ονσα έπίνειον τής 
Πολυρρηνίας, ής οί κάτοικοι ήσαν Δωριείς καί Αίο- 
λείς, προέχοντες πασών τών πέριξ πόλεων,—τό Πέρ
γαμον (Πύργος=Βούργ) ένθα ένδείκνυτο ό τάφος τοϋ νομοθέτου τής Σπάρτης Λυκούργου καί ή Κυδωνία, 
ίδρυμα τού Μίνωος είς άπόστασιν ηο σταδίων άπό τού Ίορδάνου,έλέγετο δε καί ’Απολλωνία, άπό τοΰ 
υίοϋ τοϋ 'Απόλλωνος. Ό λιμήν αύτής ήν ασφαλής, 
οΐ δέ τοξόται πεφημισμένοι. Τοσαύτη δέ παραγωγή 
καρπού κυδωνιού έγένετο, ώστε ούτος φερωνύμωε τήπόλει άπεκλήθη καθ’ 'Ηρόδοτον (Δ' Περαι- 

'τέρω ήτο ή Άπτέρα καί μεσογεϊότερον ή Λάπα, ή 
Άμφιμάλλα καί ή Ρίτυμνα, καί ή Έλευθέρνα πρός τά 
ΜΑ., έχουσα έπίνειον Παντομάτριον, ή Όαέος ή Κνωσός (Κνωσσός) μετά τών επινείων Ματιού (Ηρακλείου) καί Άμνισοΰ,ήτις-ύπήρξεν ή έδρα τοΰ Μίνωος, 
ώς θά εϊπωμεν περαιτέρω, ή Μίλητος, ή Λύττος (Λύ- κτος) μεσόγειος καί τών έπισημοτέρων πρόςΑ. ή Αρ
καδία, ή Μινώα έν τώ στενοτάτφ τής νήσου μέρει ή Όλερος, ή Πραίσος, ό Άανός ή Ίεράπυτνα, ή 
Λεβήν, χρησιμεύουα ώς έπίνειον τής Γόρτυνοε,ή Μα- τάλα, ή Ψαιστός ή πατρίς τού τάς Αθήνας τού 
Κυλωνείου άγους άπακαθήραντος Έπιμενίδου, ή Γόρ- 
τυς ή Γόρτυζα, πόλις σπουδαία, ή Βήνη πατρίς τοΰ 
ποιητού καί ιστορικού Ριανοΰ. Κατά δέ τήν Β. ακτήν κατά τό μέσον περίπου τής Κρήτης ύπήρχεν ή μικρά νησίς Δία, έξ ής τό απέναντι αύτής άκρωτήριον Δίον.

Ή νήσος Κρήτη διφκείτο τό πάλαι,—3οοο έτη 
πρό Χριστού—ύπό ιδίων βασιλέων καί νόμων, ώς εί
πομεν. Καί πρώτος βασιλεύς μυθολογείται ό έν αύτή έπί τοΰ όρους "Ιδης γεννηθείς Ζεύε, δν άνέθρεψαν οί 
Ίδαίοι Δάκτυλοι καί οι τούτων συγγενείς Κουρήτες 
καί Καρύόαντες· ούτος έκάλεσε τήν νήσον Ίδαίαν καί εϊτα ύπό τού υίοϋ Κρητός έκλήθη Κρήτη. Ήκ- 
μασε δέ έπί Μίνωος,ό όποίος θεωρείται ώς ό πρώτος κτησάμενος ναυτικόν, δι’ ού κατέστη κύριος τών 'Ελ
ληνικών θαλασσών καί τών Κυκλάδων νήσων, έξ ών άπέλασε τούς Κάρας καί έγκατέστησεν αύτόθι νέους 
κάτοίκουο, ών ήρχον οί έγκονοι αύτού. Έκάθηρε τά 
πελάγη τών πειρατών καΐαστρέψας τάς φωλεάς αυ
τών καί διήρεσε τήν Κρήτην τριχή οίκοδομήσας ένΐ έκάστω τών τμημάτων Ιδίαν πόλιν τήν Κυδωνίαν, τήν Φαιστόν καί τήν Κνωσσόν έν ή ίδρυσε τά ύπό τής αρχαιολογικής σκαπάνης είς φώς προαχθέντα πανάρ- 
χαια άνάκτορα αύτού, κατά μίμησιν τού Ροδαμάνθυος 
δς έθεωρείτο ό δικαιότατος τών άνθρώπων καί ό εί-

πα-

σαγαγών νόμους ^έ£ άποκαλύψεωε δήθεν δοθέντας 
αύτώ ύτό τού Διάς. Τούτον μιμηθείς καί ό Μίνωε άνά πάν έννατον έτος άπήρχετο είς τό άντραν τής "Ιδης τώ Διί καθιερωμένου καί διέδιδεν έπειτα ότι 
έλαοε καινούς νόμους έξ άποκαλύψεως τοΰ Θεού. 
ΟΙ αρχαίοι "Ελληνες ι;αΐ Λατίνοι συγγραφείς διηγούμενοι τά κατ’ αύτόν,ήτοι τόν μύθον τού^Μινωταύρου, 
του Λαβυρίνθου, τον Δαιδάλου καί τού Θησέως ριστώσι τόν Μίνων ώς τυραννικόν καί βίαιον, άλλ’ ή 
σκαπάνη άπέοειξεν ,αύτόν σοφόν καί άγάθόν ηγεμόνα 
κατά τινας μέν έπήλυδα, κατ’ άλλους δέ Κρήτα ιθα
γενή, έφ’ ού ο πολιτισμός έν Κρήτη έφθασεν είς μέ- γα ύψος, είς δ έτηρήθη καί έπί τών διαδόχων αυτού, 
Ο1 Κρήτες έλαδον μέρος ύπό τόν ’Ιδομενέα είς τόν 
Τρωικόν πόλεμον. Μετά τά Τρωικά έπαθον δεινώς 
οί Κρήτες Ιί έμφυλίων πολέμων.Ή Κρήτη έν τοϊς ίστορικοΐς χρόνοις έξαπέστειλε πολλάς αποικίας, ού μόνον είς τήν Μ. ‘Ελλάδα, άλλά εις Γαλλίαν καί Μ. Ασίαν καί Μακεδονίαν. Έπί 
τών Περσικών πολέμων (ύηο-φ^η’ π. X.). κατά τινα χρησμόν δέν συμμετέσχον τοΰ κατά τών έπιδρομέων 
τής ’Ασίας πολέμων (Ήρόδ. γ, 16η,) άλλά κατ’ ιδίαν πολιτευόμενοι καί τήν ειρήνην άσκούντες έξέπε- σαν, ώστε ούδέν μέγα φαίνονται οιαπράξαντες, άλλ’ 
ώς μισθωτοί τών ισχυρών τής ήμέρας έπολέμουν ύπέρ 
τρίτων,διάσημοι δντες τοξόται ήδη άπό τών 'Ομηρικών χρόνων (Ίλ. Ψ 882). Λακεδαιμόνιοι, ’Αθηναίοι. Κύρος, Μ. Άλέξάνδρος εΤχον υπό τάς διαταγάς αυ
τών μισθοφόρους Κρήτας τοξότας, οί οποίοι έπανερ- 
χόμενοι οϊκαδε έμενον ουδέτεροι. Βιαζόμενοι δέ πολλάκις προείλοζτο τά τών έχθρών, ώς μετά τήν έν 
Ίσσώ μάχην τώ 333 π. χ. δτε βιασθέντες ύπό τού 
Άγιοος τού βασιλέως τής Σπάρτης ηύτομόλησαν πρός τούς Πέρσας (Διόδ. 17 κεφ. η8). άλλ’ είτα ό 
Άμψότερος, ό τοϋ Κρατερού άδελφός καί ναύαρχος τού Μ- Αλεξάνδρου άποκαθήρας τήν νήσον τών Περ- 
σών καί πειρατών έποίησε τούς Κρήτας νά μακεδω- νίσωσιν, οϊτινες μετ’ ού πολύ έλακεδαιμόνιζο/, ϊνα 
ύστερον πάλιν φιλιππίσωσι καί βραδύτερον ροδίσωσι, 
τών Ροδίων πολεμούντων κατά τών Μακεδόνων. Ή 
έξαχρείωσις αύτη τών Κρητών έγένετο κατά τά έτη 
3οο—200 π. χ. Ό δέ Πολύβιος χαρακτηρίζει αύτού: ίκανώς (η κεφ 8) Έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων, έν- 
στάντο: τού Μιθριδατικού πολέμου (120-68 π. X) 
οί Κρήτες συνεμάχησαν τώ Βασιλεί ταΰ Πόντου καί μετά Κιλίκων πειρατών ονμπράττοντες μετήρχοντο 
πειρατικά έργα, ή δέ Κρήτη καί ή Κιλικία ήσανάπει- 
ροι φωλεαί θαλασσίων κακούργων.Άλλά τώ 63 οί Ρωμαίοι άποστείλαντες είς Κρήτην τόν ύπατον Κόϊντον Καικίλιον Μέτελον έπετέ- θησαν κατά τών Κρητών παρά τήν Κυδωνίαν, άλλ’ 
οϋτοι είς 2ι.οοο άνδρών άέιομάχων άνερχόμενοι ύπό τούς στρατηγούς Λασθένη καί Πανάρην έπί τριετίαν ολην άντιταχθέντες, τελευτώντες παρέδωκαν τήν νή
σον τοϊς Ρωμαίοις, ό δέ Μέτελλο: ώνομάσθη τφ 66 Κρητικός,είσήγαγε δέ αντί τής χρήσεως τών παλαιών 
Κρητικών νόμων τούς ρωμαϊκούς. "Εκτοτε δέ ή Κρή
τη κατέστη έπαρχία ρωμαϊκή, συνενωθεϊσα έπί Αύγού- 

στον (3ο—Ιψ μ. X.) μετά τής Κυρηναϊκής πεντα- 
πόλεως. Έκ Κρήτης διερχόμενος ό ’Απόστολος Παύλος μεταβαίνων εϊς Ρώμην καί έκ τού σύνεγγυς τήν διαφθοράν αύτών γνούς, λέγει δτι Κρήτες άεί ψεύσται, 
κακά θηρία, γαστέρες άργαί (πρός Τίτον Α. ι.) στοίχων ταΐς τοΰ Έπιμενίδου, τού Καλλίμαχου καί τού 
ΛεωνίδαΤαραντίου (έκδ. Me'mecke ί. 122) περί Κρητών κρ’σεσιν. Άλλ’ ή διαφθορά αντη φαίνεται 
ότι ήτο μόνον τών παραλίων πόλεων· διότι αί μεσό
γειοι έκράτουν ήδη τήν άρχαίαν σοβαρότητα καί τόν παλαόν χρηστόν χαρακτήρα. Μετά τούς Ρωμαίους 
ή Κρήτη περιήλθεν είς τούς Βυζαντιακούς, άφ’ ών ήρπάγη .‘ώ 82S υπό τών Σαρακηνών πειρατών Αρά
βων τής 'Ισπανίας, ?ως ού άνεκτήσατο αύτήν ό.Νικη- 
φόροςΦωκάςτφ ηόΐ.— Έκτοτεέμεινεν ύπότήν Ελ
ληνικήν διοίκησιν μέχρι τού Ι2θφ δτε, άλόντος τού 
Βαζαντίου υπό τών Φράγκων, ή Κρήτη παρεχωρήθη τώ Μαρκησίω Βονιφατίω βασιλεί τής Θεσσαλονίκης, 
οστις έπώλησεν αύτήν τοϊς Βενετοϊς. Άλλά καί κα
τά τήν μακράν Βενετοκρατίαν, ώς καί κατά τήν Τουρκοκρατίαν δέν έπαυσαν οΐ Κρήτες έπαναστατοΰντες 
πρός άπόκτησιν τής ελευθερίας αύτών. Τώ 1629. 
κατόπιν είκοσιπενταετοΰς πολέμου άπό τού ϊβφύ, ή 
νήσος κάτελήφθη ύπό τών Τούρκων, οϊτινες κατείχον 
αύτήν μέχρι τής έπαναστάσεως τού i8ji. Τότε οΐ 
Κρήτες συνεπανεστάτησαν τή Ελληνική φυλή καί πολλά ύποστάντες, παρεδόθησαν τώ Μεχμέτ-Άλή 
τής Αίγυπτου 133ο—ι8ψο, παρ’ου άπεσπάθη αύθις ή 
νήσος ύπό τής Τουρκίας, είς ήν παρέμεινε μέχρι' τού 
1898 έν τώ μεταξύ πολλάκις έπαναστατήσασα τώ 18^3, 
ι86φ, 1858, 1866, g, 1878, 1886, 1889, 1896, καί προνομιών τυχοΰσα τού διοικεΐσθαι ύπό Χριστιανικών 
ήγεμόνων. Τώ 1897 κα·αληφθεϊσα ύπό τού 'Ελληνικού Στρατού ύπό τόν στρατηγόν Τιμ. Βάσον έγέ
νετο άφσρμή τού 'Ελληνοτουρκικού πολέμου τοΰ κα- 
ταλήξαντος είς τήν ήτταν τής Ελλάδος, άλλά καί 
εϊς τήν όριστικήν άπόσπασιν άπό-τής Τουρκίας τής Κρήτης, όρισθέντος ώς άρμοστού τών Δυνάμεων τού 
πρίγκηπος Γεωργίου τής Ελλάδος (1898—1906) μετά 200.000 έτησίας έπίχορηγήαεως καί είτα τοΰ Α
λεξάνδρου Ζαΐμη (1906—η). Έκτοτε αύτοδιωκείτοδιά 
τοιών υπουργείων καί βουλής έξ 7·% ών οΐ ίο διω- ρίζοντο ύπό τού άρμοστού μετά προϋπολογισμού 5 
έκατομμυρίων δραχμών. Κηρύξασα δέ τήν μετά τής μη- • τρός 'Ελλάδος ϊνωσιν, άνέμενεν εύθετον καιρόν έως 
ού, διορισθέντος γενικού διοικητού τοΰ κ Στεφάνου 
Δραγούμη ·ώ 1912 διά τοΰ θριαμβευτικού Τουρκο- 
Βαλκανικοΰ πολέμου προσηρτήθη μετά τών άλλων 
Ελληνικών χωρών είς τήν 'Ελλάδα (Berard, les 
affaires de Grdle). Ή Κρήτη διηρε'το άπό τού 
1906 είς πέντε νομούς: Κυδωνιάς (Χανιών), ‘Ηρακλείου, Λασσηθίου (Αγίου Νικολάου), Ρεθύμνης καί 
Σφακίων καί 20 έπαρχίας καί 77 δήμους.

Πρός έπίσκεψιν τών άρχαιολογικών εύρημάτων τής 
Κρήτης, διών κατεδείχθη δ πανάρχαιος πολιτισμός τής 
νήσου ήδη 3οοο π. X. ό έκδρομεύς έκ Πειραιώς έντός 
ι6 ώρών περίπου άγκυροόολεΐ έν Τώ λιμενι τών Χα

νιών (Κυδωνιάς) πρωτευούσης τής Κρήτης (20.000 
κατ. ών ιο,οοο Τούρκοι, άλούσης τώ ι6φ6 ύπό τών Τούρκων.) y. £.

ΖΜαργαρίζα
θί Β

Κόρη εϋμορφη ξαν&η 
μαργαρίτα μΐά κρατεί 
κα'( ζητρ. νά μά&η 
γϊ’αύτόν ποΰ ’φύγε μακρνά 
οτον πολέμου τη φωτιά 
ποΰ την συνεπάγει.

*
Τό λονλονδι τό λευκόν 
οτέκεται σιωπηλόν 
μά αυτή γνωρίζει, 
8πως κά&ε μίά καρδιά 
όποΰ ξέρει ν’άγαπρ, 
νά τ'άποφυλλίζη.

«Μ. ' άγαπ^.. . δέν μ' άγαπα» ... 
καί τά φύλλα τον σκορπά, 
άχ, δεν τά σπλαχνίζεται— 
τί/ν θυμάται άρα γε 
ί) την λησμονεί 
πέρα 'κεΐ ποΰ βρίσκεται;

-«
Μά άπάντησι γλυκερά 
πώζ τής δίνει τή χαρά 
λέει «τήν θυμάται! · 
ευτυχής χαμογελά 
είς τά σκόρπια πέταλλα, 
'κείνον συλλογάται!

Δεν ρωτά ίκέΐ μακρυά 
άν πληγώθηκε βαρελά 
ή σπαθί Άν ζώνεται 
κι' Ισως τήν «ίπϊ) στιγμή 
ποΰ αύττ/ χαμογελρ 
’κείνος θανατώνεται.

*
Κι’ ή αγάπη ή τρελλή 
μέ πεποίθΐ]σι άπλή _
πάντα θά πιστενη 
πώς τό θάνατο νικά 
κ·’ εγωίστρια γζ αύτήν 
νά ρωτρ γυρεύει!

ΑΛΕ3ΑΝ4ΡΑ ΑΛΒΑΗΟΠΟΥΔΟΥ
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ξημέρωναν Χριστούγεννα.Έτυχε λοιπόν 
τήν ημέραν αύτήν νά ήμεθα άπέσπα- 

σμένοι 6—7 άνδρες τοΰ 8ου λόχου, τοΰ ι6 
ου συντάγματος—ό λόχος μας εΰρίσκετο 
καί αύτός εις άλλο μέρος—σέ κάποιο ,.μικρό 
έλληνοχώρικαί μέ τήν'γραφικήν του ώραιό- 
τητα χτισμένο έπάνω σέ βουνά κατάλευκα 
άπό τά χιόνια τήν έποχήν έκείνην. Ή σκέ- 
ψις δτι έπρόκειτο μίαν ιέτοιαν ήμέραν με
γάλης χαράς καί έπισημότητος νά διέλθωμεν 
μακρυά ό καθένας μας άπό τήν οίκογένειάν 
του μάς είχε βυθίσει είς μίαν φοβερόν λύ
πην. Καί ώνειρευόμεθα μέ τήν ιδίαν αυτήν 
λΐίπην τούς τύπους καί τά έθιμα.μέ τά όποια 
έορτάξονται τά Χριστούγεννα είς τήν ιδιαι
τέραν τοΰ καθενός άπό ’μάς πατρίδα τής πα
λαιός Ελλάδος, άντιθέτως πρός τήν μονο
τονίαν καί τήν κατήφειαν συνάμα τών έως 
τότε υποδούλων εκείνων μερών. Έπαρη- 
γορούμεθα δμως έξ άλλου, διότι έπρόκειτο 
κατά σύμπτωση· εύτυχ'ή γιά ’μάς νά έορτά- 
σωμεν τήν έπέτειον αύτήν τής γεννήσεως 
τοΰ Χριστού, πλησίον Ελλήνων αδελφών, 
μέ έλληνικώτατα αισθήματα καί άκόμη διότι 
παραμένοντες κατ’ άνάγκην έκεΐ, έκτελού- 
σαμεν καθήκοντα υψηλά πρός τήν Πατρίδα.

’Ακολούθως άφοΰ έπήγαμεν είς τήν μι- 
κράν έκκλησίαν τοΰ χωριοϋ, εις τήν οποίαν 
έψάλλετο ή θεία λειτουργία ύπό τους καπ
νούς τοΰ λιδάνου, έδέχθημεν έπειτα τήν 
πρόσκλησιν τών χωρικών είς τά σπίτια των, 
οί όποιοι χωρικοί ώς άληθινοί καί αυτοί 
χρηστιανοί είχαν περιβληθή χάριν τής ήμέ- 
ρας αυτής τήν έορταστικήν των ένδυμασίαν 
καί έπιθυμοΰσαν νά μάςκάμουν κάθε δυνα
τήν περιποίησιν, διότι εϊμεθαξένοι καί έλευ- 
θερώταί των συνάμα, καθώς οί ίδιοι μάς άπο- 
καλοΰσαν. Καί εύρήκαμεν έκεΐ πλησίον τών 
άνθρώπων αύτών, οί όποιοι έπειτα άπό τό
σων χρόνων σκλαβιά καί τυραννία δεσπο- 
τική έκ μέρους τοΰ τυράννου, κατώρθωσαν 
νά διαφυλάξουν άσάλευτο μέσα των τό 
θρησκευτικό των αίσθημα καί τό αίσθημα 
τής φυλής τών άκόμη καί τήν γλώσσαν των 
τήν ελληνικήν, εύρήκαμεν, λέγω, άληθινήν 
περιποίησιν, τήν οποίαν κανείς ίσως δέν 
φαντάξεται. Καί ήτο άληθινά γιά τούς άνθρώ- 

πους αύτοϋς διπλή χαρά ή ήμέρα αυτή, διό
τι τήν έώρταξαν γιά πρώτη τώρα φορά μαξύ 
μέ τήν έλευθερία των καί μακράν τοΰ τυ
ράννου, ό όποιος πολλές φορές δέν τούς 
έπέτρεπε, καθώς έλεγαν, νά έκτελοΰν τούς 
κανόνας καί τά έθιμα τής θρησκείας των.

Έπειτα όγέρω-χρήστος ό όποιος ήτο άπό 
τούς γεροντοτέρους του χωριού μέ παιδιά 
καί έγγόνουζ καί είχε τήν εύτυχίαν νά έορ- 
τάση τώρα καί αύτός τήν έπέτειον τοΰ ονό
ματος του δπως έπρεπε, έλαβε τόν κόπον νά 
διηγήται διάφορα περιστατικά τήςξωής του 
κατά τούς τυραννικούς έκείνους χρόνους 
καί δτι πολλές φορές εύρέθη είς τήν άνάγ
κην νά υπεράσπιση μόνος του μέ το δπλον 
στά χέρια τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν του 
άπέναντι τού άπαισίου καί αίμοβόρου τυ
ράννου, πίνων άπό καιρού είς καιρόν κατά 
τήν διάρκειάν τής όμιλίας του είς ύγείαν 
μας.

’Αφού πλέον ετελείωσε νά μάς διηγήται 
αύτά τά φοβερά πράγματα, έσυρε πρώτος 
τόν χορόν μαξΰ μέ δλους μας, ένφ τό πρό- 
σωπόν του εφανέρωσε τήν δλην έσωτερικήν 
χαράν τής ψυχής του.

Ή δύσις του ήλιου μάς εύρήκεν έκεΐ δι- 
ασκεδάξοντες μαξύ μέ τούς χριστιανούς έ
κείνους άδελφούς μας, πλησίον τών όποιων 
εύρήκαμεν πράγματι κάποιαν άνοκούφισιν, 
άλλά καί παρηγοριάν ώς ξενητευμένοι ποΰ 
είμεθα. Μία δμως έξαφοα άπό όλίγας ήμε
ρος διαταγή μάς άπεμάκρυνεν άπό τό μέρος 
έκεΐνο.Ή λύπη μας δι’ αύτό ύπήρξε μεγάλη 
καθώς καί ή λύπη έκείνων, άλλ’ έπρεπε νά 
ύποκύψωμεν μοιραίως εις τήν άνάγκην. ά
φοΰ καί άλλά μάς έκαλοϋσεν ή φωνή τοΰ 
καθήκοντος...

Ά&ί)>·αι
X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΧ

Καλώς μας ηλίλες, νίε βοαιλ/μΊ
Είς τη δοξαοτή μας χώρα,
Σοΰ ψάλλουμε τραγούδια με βιολιά :
Ευλογημένη νά)·’ τοΰ ίρχομον αου ή ώρα.

*·
Καλώς μάς ηλίλες κ>' εφερες χρυσή
Τή χαρά σ' εμάς καί τήν ίλπίδα,
Πώς /Μ φέρης rva δόξα καί τιμή καί Σύ 
Στη μεγάλη τώρα Ελλάδα, τή μεγάλη μας

[Πατρίδα.
Ά»ΐμ·<“ Χ·4·Κ0ΪΤΗΦ4ΡΗΣ '
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3ΐομφό^υ^εξ μακραζ άιαρκείας

Μέχρι τοΰδε έγνωρίζομεν, δτι αί σαπωνό- 
σφαιραι ήσαν μικράς διάρκειας, φαινόμενα εκ 

τάκτως'στιγμιαία. έξ ού καί ή γρωστή φράσις : 

«διίρραγ?? ώς πομφόλυξ». Έν τούτοις είνε πολύ 
έύκολον νά κάταοκευάσωμεν σαπωυόσφαιρας δν 

ναμευας να κρατηθώσι θαυμάσια έπί τεσσαρά

κοντα οκτώ περίπου ώρας.

Πρδς τούτο θά μεταχειρισθώμεν τδ έξης μί

γμα. "Υδωρ 350 γραμ. Γλυκερίνη 180 — 270 

,γραμ. καϊ άφρδν σάπωνος.

’Ιδού δέ τί δυνάμεθα νά κατορθώσωμεν δι'αυ

τού. Φυσώμεν μίαν σαπωνόσφαιραν έπί πινα

κίου περιέχοντος όλίγον οξος, ήτις καί θά μένη 

μετέωρος έπί τού πινακίου ώς μή κρατουμένη 

ούδαμόθεν.

Έξ άλλου άν τοποθετήσωμεν τοιαύτην σα·

πωνδσφάιραν έπί τίνος πλακδς. ή πινακίου έξα- 

πλούται μέχρι τοΰ άκρου τών χειλέων του ώς 

νά φαίνεται δτι άποτελεί ύάλινον κώδωνα σκε- 

πάζοντα τδ πινάκιον.

Μέ ολίγην δέ άσκησιν δυνάμεθα .νά σκεπάσω- 

μεν ουτω άνημενον κηρίον τετοποθετημένον έπί 

τίνος πινακίου.

Λυνάμεθα άκόμη νά φυσήσωμεν τδν καπνδν 

σιγάρου έπί τίνος κατασκευαζομένης σφαίρας, ή- 

τις ουτω εγκλείουσά καπνδν δύναται νά έγκλει- 

σθή el? δευτέραν σφαίραν καί αΰτη πάλιν είς 

τρίτ'ην μεγαλειτέραν.

Τοίαύται δέ σφαίραι έγκλείουσαι κάμφοραν 

καί ύδωρ καί καπνδν παρέχουσι τάς πλέον φα- 

σμαγορικάς καϊ περιέργους ανταύγειας.

— Πώ< διορθώνεται ή κομμένη μαγιονέζα.
Άν τύχη νά κόψη ή μαγιονέζα σας, διορθώ

νεται ως έξη?: Λάβετε ολίγην μουστάρδαν, «ίς 
την οποίαν στάζετε λεμόνι, προσθέτετε ολίγον 

ελαίαν και ταράζετε αρκετά, εως δτου ν’ άρχίζρ 

νάπηζτ). Τότε κατ’ ολίγον χύνετε μέσα την 

κύμμένην μαγιονέζαν, ανακατώνετε άκόμη δλί-
γον και θά έχετε πλέον ώραίαν μα

γιονέζαν.

— Πώς διορΟώνεοαι ίι κομμένη
Σκορδαλιά.

Ή κομμένη σκορδαλιά διορθώνε
ται ώς εξής: Λαμβάνετε δύο κα

λούς κροκούς αυγού, ρίπτετε εντός 

τής σκορδαλιάς και ταράζετε Καλώς 

πάντοτε δμως άπδ τδ 'έν μέρος, ου- 

χι και άντιστρόφως, έως δτου αΰτη 

δέση. Τότε τήν τρώγετε και θά εν- 

χαριστηθήτε καί άπδ τήν θέαν και 

άπδ τήν γεύσιν της. .

— Σάλτσα τής ζηλαδιβζ-
Ή σάλτσα τής ζηλαδιάς γίνεται ώς έξης: 

Λαμβάνετε δύο κροκούς αυγού, καλώς βρασμέ

νους, τούς, οποίους τρίβετε και κάμνετε αλοιφήν. 

Βάζετε τότε μέσα μουστάρδαν έτοιμην και προσ- 

θέτοντες κατ’ ολίγον έλαιον καί λεμόνι ανακα

τώνετε, τρίβοντες έκ υεόυ άπδ τδ εν μέρος, εως 

δτου δέση καλώς. Τρώγεται ιδίως με βραστόν 

κρέας.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΤΑ ΡΕΓΜΑΤΑ .
Ρεύματα άέρος καλοΰμεν άνεμους Ιχονταί βιαίαν 

πορείαν, είτε έν άνοικτφ πεδίω, είτε έντδς οιαμερι- σμάτων, οίον αιθουσών, δωματίων κτλ. Νά φοβείσθε 
τά δεύτερα, διότι φέρουν ποικίλα νοσήματα είς τδ 
σώαα συνωδά τή φυσιολογική αύτοΰ καταστάσει, του· 
τέστι, έάν τό σώμα τυγχάνη ρωμαλέου ή ασθενές. Είναι δέ κατά τοσοϋτον έπικίνδυνον τδ ρεύμα, άν μά
λιστα τδ σώμα τυγχάνη έν νοσηρά καταστάσει, ώστε 
θάνατος προκαλεΤται έκ βαθμιαίας καί ύπούλου φο
ράει, Καθιστώμεν δθεν λίαν προσεκτικούς τούς ήμε- τέρους άναγ’νώστας απέναντι τοιαύτης καταοτάσεως, 
ιδία άν τυγχάνωσιν άσθενεΐς καί νά καλώσιυ άμέσως τήν ιατρικήν ίπικούρίαν, διότι πάσα άναδολή έπι- 
έλαόής.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
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Ο SYMMAN1KOS ηΟΛΕΜΟ?
ΚΑΤΑ WΒΟΥΛΓΑΡΙΑ?

(Σντέ^ια καί tillot)

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Άνεκοινώθη τά κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ 

Γεν. Στρατηγείου: !
«Οί άπδ ήμερων άρξάμενοι άγώνες πρδς έκ- 

βίασιν τών στενών . έν τή κοιλάδι τοΰ Νέστου, 
τοΰ Στρυμώνος καί τών δρεινών διαβάσεων τοΰ 
Μάλεσι έξακολουθοΰσιν. 'Ο έχθρδς δέ καίτοι 
ύφιστάμενος άλλεπαλλήλους ήττας καί άπο-, 
συντιθέμενος έκάστοτε, κατορθώνει βοηθούμε- 
νος ύπδ τοΰ λίαν δρεινοΰ έδάφους, ν' άνασυν- 
τάσση ένμέρε: τάς δυνάμεις του καί ν’άμύ- 
νεταΐ τής ύπ' αύτοΰ έγκαταλειπομένης χώρας.

Παρά τήν άντίστασιν καί τούς πείσμονας 
άγώνας, ή προέλασις τοΰ Ελληνικού στρατοΰ 
έξακολουθεΐ κανονικώς καί άδιαλείπτως.

Χθές (7ην ’Ιουλίου) είς τδ άκρον δεξιόν αί 
ήμέτεραι δυνάμεις προήλασαν έκ Νευροκοπίου 
πρδς βορράν, σήμερον δέ συνήντησαν πρδ αύ
τών όπισθοφυλακάς τοΰ προχθές διασκορπυ· 
σθέντος έχθροΰ, μεθ’ών ήλθον είς σύγκρουσιν.

Ή στρατιά τοΰ κέντρου, άπωθήσασα τδν 
έχθρδν ,έ.ξ 8λων τών θέσεων αύτοΰ, έφθασεν είς 
τά δρίσθέντα αύτή τέρματα πορείας παρ’όλας 
τάς μεγίστας έδαφικάς δυσχερείας καί τήν 
έχθρικήν άντίστασιν.

Κατά τήν σημερινήν ήμέραν, 8ην’Ιουλίου, 
ή προέλασις τοΰ ήμετέρου στρατοΰ έξηκολού- 
θησε καθ’δλον τδ μέτωπον μέ άγώνας έναν- 
τίον τών έχθρικών όπισθοφυλακών.

Είς τδ άκρον δεξιόν ήμών έλαβε χώραν σή
μερον νέος πεισματώδης άγών παρά τδ Κρέμεν. 
Ό έχθρδς έκτοπισθείς καί πάλιν έκ τών θέσεων 
αύτοΰ έτράπη είς φμγήν καταδιωκόμενος.

"Ετερον τμήμα στρατοΰ κατέλαβε τήν νο- 
τίαν είσοδον τής στενωπού τής Κρέσνας. ‘Η 
άριστερά στρατιά,; καταδιώκουσα τδν έχθρδν 
υπερέβη τά υψώματα τοΰ Μπούκοβιτς καϊ κατα
διώκει πρδς βορράν.

Κατά πληροφορίας φυγάδων έκ τοΰ Βουλ
γαρικού στρατοΰ, Τούρκων τήν έθνικότητα, οί 
Βούλγαροι προχωρσύντες κατά ’μήκος τής κοι- 
λάδος τοΰ Στρυμώνος έμόλυναν άπαντα τά 
φρέατα ρίψαντες είς αύτά νεκρούς θανόντας έκ 
χολέρας. Ώς έκ τούτου άπηγορεύσαμεν τήν 
χρήσιν τών φρεάτων καί διετάξαμεν έξέτασιν».

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Είς τδ ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών διεβι- 

βάσθη τό ,έξής τηλεγράφημα.
Είς τδ δεξιόν ήμών ή καταδίωξις έξακο- 

λουθεΐ, δ ήμέτερος στρατός κατέλαβε τήν Δομ- 
πρινίτσαν και Μπανίσκαν. *0 έχθρδς ύπεχώ- 
ρησε πέραν τής Μαχομίας· άπαντα τά χωρία 
εδρέθησάν κενά κατοίκων. Βούλγαροι δέ ένε- 
δρεύοντες, έθεσαν πΰρ εϊς τινα τών χωρίων, 
δπως δυσχεράνωσι τήν προέλασιν τοΰ ήμετέρου 
στρατοΰ. Δύο τών έμπρηστών τούτων συλλη- 
φθέντες έπ’ αύτοφώρφέτιμωρήθησαν.

Είς τήν κοιλάδα τοΰ Στρυμώνος ή Στρατιά 
ήμών κατέλαδεν δλόκληρα τά στενά τής Κρέσ
νας μέχρι τής βόρειας έξόδου.

Ό έχθρδς άποκαμών έκ τής διαρκούς άμύνης 
έπεζήτησε νά έπιβραδύνη τήν προέλασιν ήμών 
διά τής καταστροφής όλων τών τεχνικών έργων 
τής όδοΰ. "Απασαι δμως αί δυσχέριαι ύπερενι- 
κήθησαν τά καταστραφέντα έργα έπηνωρθώ- 
θησαν,ό δέ στρατός μας προελαύνει άκωλύτως.

Είς τδ άριστερδν δμως δ έχθρδς υφιστάμενος 
διαρκώς νέας ήττας, ύποχωρεΐ καθ’ δλην τήν 
γραμμήν, καταδιωκώμενος πρδς.τδ Τριοκόβο καί 
Μετζάροβο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών

«Καί χθές καθ’ δλην τήν ήμέραν έξηκολού· 
θησεν ή καταδίωξις ύπδ. του Ελληνικού στρα
τοΰ, σφοδρότατος δέ καί πεισματώδης άγών 
άνεπτύχθη έπι τών σνενωπών τοΰ όρους Μπε- 
λέσι καί κυρίως έπί τής μεγάλης δδοΰ, ήτις 
άγει έκ Δοϊράνης πρδς τήν Στρωμνίτσαν, κα- 
ταλήξας διά νίκης τών Ελληνικών δπλων και 
νέας ύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ.

Ή Δοϊράνη άπετέλει, ώς γνωστόν, άκμαϊον 
σταθμόν έφοδιασμοΰ τής έν Ίστιπ τέταρτης 
βουλγαρικής στρατιάς, ή δέ ύπδ τοΰ Ελλη
νικού στρατοΰ κατάληψις αύτής άπεστέρησε τήν 
έν Ίστιπ Βουλγαρικήν στρατιάν μεγάλου μέ
ρους τών έφοδίων καί τής μόνης γραμμής τών 
συγκοινωνιών αύτής, διδόμενου δτι δ έκ Κιου- 
στενδήλ · Τσουμαγιάς έφοδιασμδς μέσφ Πε- 
τσόβου θά ήτο δυσχερέστατος άν μή άδύνατος· 
τοΰτο δ’ έξηγεΓ τήν κρατεράν άμυναν, ήν οί 
Βούλγαροι άντέταξαν είς Κιλκίς καί πρδ τής 
Δοϊράνης.

Ή άμυνα δμως τών στενών του Μπέλεσι 
είχε διά τούς Βουλγάρους μεγαλειτέραν σημα
σίαν, διότι ή δϊά τούτων διέλευσις τών Ελλή
νων καί ή πρδς Στρωμνίτσαν-Γαδοβίτσαν · Ί- 
στίπ προέλασις έθεσεν είς κίνδυνον αύτήν τήν 
υπαρξιν τής τετάρτης στρατιάς, είς ήν ούδόλως 
θά έχρησίμευε τδ άπέναντι τών Σέρβων ίσχυρώς 

ώχυρωμένον μέτωπον, διότι οί Έλληνες προε- 
λαύνοντες έκ Στρωμνίτσης, θά ήδύναντο νά 
προσβάλωσι κατά νώτα τήν τοποθεσίαν ταύτην, 
δπότε ή καταστροφή τής στρατιάς ταύτης θά 
ήτο άφευκτος.

Άπεστάλη πρδς τδ Ύπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών τδ κάτωθι τηλεγράφημα.

‘Η μάχη τής Στρωμνίτσης έκτυλιχθεΐσα έπί 
τών δρεινών διαβάσεων του δρους Μπέλες, ήτο 
ώς έκ τών δυνάμεων, αιτινες έλαβον μέρος, ώς 
έκ τής διάρκειας καί ώς έκ τών έκατέοωθεν 
άπωλειών καί ώς έκ τών άποτελεσμάτων αύ 
τής, μάχη πρωτευούσης σημασίας. Ή δροσειρά 
τοΰ Μπέλες, μήκους 100 χιλιομέτρων περίπου, 
άποτελεΐ ώς έκ τοΰ ύψους άπδ 800—1000 μέ
τρων καϊ τοΰ άποτόμου τών κλιτύων αύτής 
φραγμόν μεταξύ τής κοιλάδος τής Στρωμνί
τσης καί τής νοτιανατολικής Μακεδονίας. Ή 
δροσειρά αύτη διασχίζεται ύπδ μιάς καί μόνης 
άμαξητής δδοΰ, τής άπδ Δοϊράνης είς Στρω
μνίτσαν δυσκόλου καί ταύτης, ώς έκ τής κατα· 
στάσεως καί τών μεγάλων κλιτύων.

Πλήν τής δδοΰ ταύτης, μόνον άτραποί δύ
σβατοι διασχίζουσιν έκ νώτων πρδς βορράν τήν 
δροσειράν. Ό έκ Κιλκίς - Λαχανά ύποχωρήσας 
βουλγαρικός στρατός έδιχάσθη καί μέρος μέν 
αύτοΰ συνεκεντρώθη πρδς Δεμίρ-’Ισάρ, έτερον 
δέ άναπτυχθέν νοτίως τής Δοϊράνης άμύνεται 
καί ύποχωρήσαν έκεΐ κατέλαδεν άμυντικάς θέ
σεις έπί τών στενωπών τοΰ Μπέλες, άς καί ένί- 
σχυσε δι’ δχυρών έργων.

Έλήφθη έκ Δοϊράνης τδ έξης έπίσημον τη
λεγράφημα.

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών

Μετά τήν μάχην τής Στρωμνίτσας έληξε 
σήμερον μέ νέαν νίκην ιών έλληνικών δπλων 
ή άπδ τής χθές άρξαμένη μάχη τοΰ Δεμίο 
Ίσάρ- μέγα μέρος τών ήττηθέντων έν Κιλκίς 
Βουλγαρικών στρατευμάτων καί είδικώς τής 
τρίτης μεραρχίας τά είς Λαχανά καί Νιγρίταν 
ήττηθέντα στρατεύματα ώς καί πάντα τά άπο- 
λειφθέντα έν Σέρραις καί Καβάλα ύποχωρή- 
σαντα είχον συκεντρωθή παρά τώ Δεμίρ-’Ισάρ 
έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Στρυμώνος καί 
παρά τήν είσοδον τής κλεισώρειας Δερβένι.

Τδ σύνολον τών έκεΐ συγκεντρωθεισών δυ
νάμεων άνήρχετο κατά τούς ύπολογισμούς ήμών 
είς 44 τάγματα πεζικού. Ή ύπδ τών Βουλγά
ρων έκλεγεΐσα τοποθεσία έκτεινομένη άνατο- 
λικώς τοΰ ποταμού Στρυμώνος άπδ τής σιδη
ροδρομικής γέφυρας μέχρι τοΰ ρεύματος Κούρ- 
γεβι, πλήν τής φυσικής αύτής ισχύος είχεν 
δχυρωθή καί έξοπλισθή δια βαρέων πυροβόλων. 
Έπροστατεύετο δέ δεξιόθεν ύπδ τοΰ Στρυμώ
νος. Πλήν δμως τής θέσεως ταύτης οί Βούλγα
ροι κατέλαβον διά πεζικού καίτά έπί τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Στρυμώνος ύψώματα παρά τήν Βέ- 

τριναν. Ούτως ή είσοδος τής Κλεισούρας Δερ
βένι έφράσετο τελείως.

Τμήμα στρατιάς έκ τριών μεραρχιών ύπδ τδν 
ύποστράτηγον Μανουσογιαννάκην είχεν έντολήν 
νά καλύπτη τδ δεξιόν πλευρδν τοΰ κατά τών 
διαβάσεων τής Στρωμνίτσης έπιχειροΰντο; Ελ
ληνικού στρατοΰ έναντίον πάσης έκ Δεμίρ-Ί· 
σάρ έπιθέσεως. Ταύτοχρόνως διά νά έκκαθα- 
οίση τδ μεταξύ ύπορειών τοΰ ύψους Μπέλεσι 
καί τής δεξιάς όχθης τοΰ Στρυμώνος έδάφους 
άπδ παντός έχθρικοΰ τμήματος. Πρδς τδν σκο
πόν τούτον είχε διατεθή μία μέν μεραρχία 
πρός έπιτήρησιν τών διαβάσεων τοΰ Στρυμώνος 
μέχρι τής λίμνης ’Αχινού, δύο δέ έτεραι συνε- 
κεντρώθησαν παρά τδ Χατζή Μπεκλήκ.

Ούτως δ Ελληνικός στρατός έχει σήμερον 
άντιμέτωπον καί καταδιώκει ού μόνον τήν παρ’ 
αύτοΰ ήττηθεΐσαν στρατιάν τοΰ Ίβάνωφ, άπο- 
τελουμένην έκ τών μεραρχιών 3, 6, ΙΟ, καί 
13 δυνάμεως 80 ταγμάτων, άλλά καί τήν τε- 
τάρτην βουλγαρικήν στρατιάν άποτελουμένην 
έκ τών μεραρχιών 2, 5, καί 8 ήτοι 22 ταγ
μάτων ύποχωρησάντων σχεδόν άθικτων έξ’Ιστίπ 
καί τά όποια καταδιώκει έπίσης δ Ελληνικός 
στρατός.

If. Δούόμανης

Αί ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ύπουργεΐον Στρατιωτικών

Ό Φρούραρχος Σερρών τηλεγραφεί,δτι ή πό
λις κατελήφθη ύπδ άποσπάσματος προσκόπων· 
δτι έκηρύχθη 0 στρατιωτικός νόμος καί έσχη- 
ματίσθη πολιτοφυλακή πρδς τήρησιν τήςτάξεως.

’Αποσπάσματα προσκόπων καί πολιτοφυλά
κων έξήλθον είς ύπαιθρον, ϊνα φρουρήσουν αύ
τήν άπδ ένδεχομένην έπίθεσιν κομητατζήδων. 
Βούλγαροι έν πανικφ έγκαταλείψαντες τήν 
πόλιν, άφήσαντες μέγα πλήθος ζωοτροφιών, 
πολεμοφοδίων καί έν τή συγχύσει τής φυγής 
των άφήκαν άφρουρήτους, ώστε νά δυνηθώσι γά 
διαφύγωσιν έδδομήκοντα Έλληνας προκρίτους, 
άλλ’ δ ιατρός Χρυσάφης καί διακόσιοι άλλοι 
δμογενεΐς έσφάγησαν μετά φρικωδών βασανι
στηρίων.

'Ομοίως άγνοεΐται ή τύχη τοΰ έπισκόπου 
καί τών άλλων τριάκοντα προκρίτων Δοϊράνης, 
οί’τινες συνελήφθησαν καί άπήχθησαν έκεΐθεν 
ώς δμηροι κατά τήν φυγήν τών Βουλγάρων.

Ούτοι έπεβιβάσθησαν τοΰ σιδηροδρόμου Δοϊ
ράνης Σνα μεταφερθώσιν είς Σέρρας, άλλά δέν 
έφθασαν έκεΐ. Υπάρχουν φόβοι, δτι έσφάγησαν 
καθ’ δδόν.

. (Γφαφιιον Stga-nart.

Άνεκοινώθη ή έξής έπίσημος έκθεσις περί
τής έν Δεμίρ-’Ισάρ, γενομένης ύπδ τών Βουλ
γάρων καταστροφής :

«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω δτι, μετά
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τάς'ίοθείσας πληροφορίας περί σφαγών έν Δε- 
μίρ-’Ισάρ, Ιστάλη Αξιωματικός τοϋ Επιτελείου, 
δστις έξηκρίβωσε τά έξής :

Ό Βούλγαρος λοχαγός τής χωροφυλακής 
Μίκτά Μιλιγκώφ, τή ύποδείξει τριών βουλγα- 
ριζόντων κατοίκων, συνέλαβε τόν Μητροπο - 
λίτην Κωνσταντίνον, τδν ίερέα Παπασταΰρον, 
τδν προύχοντα θωμάν Παπαζαχαρίου καί πλέον 
τών ίκατών άλλων ίμογενών, ους ένέκλεισαν 
είς τδν περίβολον τής Βουλγαρικής σχολής.
• Τούτους ίπαντας τήν 25ην πρδς τήν 26ην 
τρέχοντος Βούλγαροι στρατιώταε καίχωροφύ- 
λακες έφόνευσαν καί δι’ άγγαρίας Τούρκων 
χωρικών έβαψαν είς τδν περίβολον τής Σχολής 
καί έξωθι τόΰ Ανατολικού μανδροτοίχου αύτής.

- Ό;.Αξιωματικός τοϋ ’Επιτελείου μου διέταξε 
τήν έκταφήν αύτών, ϊνα βεβαίωθή. Καί δντως 
είς βάθος πλέον 2 μέτρων άνερεύθησαν συσσω- 
ρευμένα τά .πτώματα τών σφαγέντων.

Έκτδς τών σφαγών Ιδίασαν Αξιωματικοί καί 
στράτιώται πολλάς παρθένους, μίαν δέ Ιξ αυ
τών; δνδματι ’Αγαθήν θωμά, κόρην κηπουρού, 
άντιστάσαν, Ιφόνευσαν. Τά καταστήματα τής 
πόλεως κατεστράφησαν καί διηρπάγησαν ώς 
καί άπαντα τά σκεύη τών οικιών τών δμογενών 
ών τούς πλ'είστους έσωσαν οί Τούρκοι κάτοικοι 
Ιν ταΐς οίκίαιςτων.

Έν γένει ή κωμόπολις παρουσιάζει οίκτρδν 
θέαμά καταστροφής και ή πείνα άπειλεϊνά συμ
πλήρωσή ταύτην.»

Αββαβχβε 
Δελαγραμμάτικας

• Καταότρο^η εις τάς Σέρρας 
'Υπουργεΐον Στρατιωτικών

Ή πόλις Σερρών έκάη δλόκληρος, έξαιρέσει 
τής Τουρκικής καί ’Εβραϊκής συνοικίας.’Αγορά 
έκάη έπίσης. Πλήθος γυναικοπαιδών εύρέθη
σαν φονευμένα ή άπηνθρακωμένα έντδς τών 
Οικιών. ■

Πόλις στερείται έντελώς άρτου. ’Απόλυτος 
Ανάγκη ληφθώσι μέτρα συντόνως πρδς διατρο
φήν πληθυσμού. Οί άστεγοι ύπερβαίνουσιν τάς 
20 χιλιάδας. Λεπτομερείας θά τηλεγραφήσω 
προσεχώς...

7η Μιραρχία Σωτήλης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Διεβιβάσθη είς τδ Ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών Ικ τοΰ Γενικού Στρατηγείου τά άκόλου- 
θον τηλεγράφημα.

Σήμερον τδ Αριστερόν καί τδ κέντρον τοΰ 
μετώπου μας προήλασαν,χωρίς νά συναντήσουν 
τδν έχθρόν. Είς τδ άκρον δεξιάν ήμών αί ήμέ
τεραι δυνάμεις, μετά πείσμονα μάχην, διαρ- 
κέσασαν άπδ τής 9ης πρωίνής μέχρι 4ης καί 
ήμισείας Ισπερινής ώρας παρά τήν’Αλιστράτην 
καί Κριτσόδαν, έτρεψαν τδν έχθρόν είς φυγήν 
καί κάτ'έλαβον τήν Δράμαν.

Ό Μητροπολίτης Δράμας καί πάντες οί κά
τοικοι, μή έξαιρουμένων ούδέ τών Τούρκων καί 
’Ισραηλιτών, μετά δακρύών καί χαράς Ιδέχθη- 
σας ώς σωτήρα τδν Ελληνικόν στρατόν, σώ- 
σαντα αύτούς, ώς έλεγον, έγκαίρως έκ βεβαίας 
καταστροφής.

Σκηναί έξόχως συγκινητικά! διεδραματίσθή: 
σαν, οί δέ κάτοικοι έξ εύγνωμοσύνης κατεφί- 
λουν τάς χείρας τών Αξιωματικών καί στρα
τιωτών. .

Καθ’δμοιον τρόπον ύπεδέχθησαν τδν ήμέ
τερον στρατόν είς άπαντα τά χωρία καθαρώς 
Ελληνικά, δι’ ών διήρχετο.

Ό έχθρός κατά τήν φυγήν αύτοΰ έγκατέ- 
λειψε μεταξύ άλλων υλικών 70 Αραμπάδες πλή
ρεις διαφόρων είδών, προερχόμενων έκ λεηλα
σίας τής Έληνικής κωμοπόλεως Δοξάτου καί 
άλλων χωρίων.

Ό έπί κεφαλής τών ήμετέρων δυνάμεων πα- 
παρέδωκε τά είδη ταΰτα είς τδν Μητροπολίτην, 
δπως τ’ άποδώση είς τούς λεηλατηθέντας.

Οί Βούλγαροι καταπατοΰντες πάντα Ανθρώ
πινον νόμον, μεταδάλλουσιν είς τέφραν καί 
έρήμοΰσι πάν δ,τι Ελληνικόν κατά τήν ύπο- 
χώρησιν αύτών, μή φειδόμενοι άμάχων γερόν
των, γυναικών καί. παίδων».

Δουύμανης
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Τά γενικόν στρατηγείον άπέστειλλε τδ κά
τωθι τηλεγράφημα:

«Έπιβεβαιοΰται δτι οί Βούλγαροι ύποχωροΰν- 
τες Ικ Δεμίρ-Ίσσάρ έσφαξαν 100 Έλληνας 
καί ’Οθωμανούς προκρίτους, τούς όποιους Ικά- 
λεσαν είς τά Διοικητήριον άνυπόπτους. Είς 
τδν σταθμόν τού Δεμίρ-Τσάρ εύρέθησαν Ιγκα- 
ταλειφθέντα παρά τών Βουλγάρων δύο άτμά- 
μαξαι Ιν καλή καταστάσει καί 140 βαγόνια 
πλήρη πολεμοφοδίων καί τροφών. 'Ομοίως κατά 
τδ μήκος τών δδών ύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ 
μέχρι καί πέραν τοΰ Πετριτσίου, εύρέθησαν 
ύπερτετρακόσια δχήματα πλήρη υγειονομικού 
ύλικοΰ, δπλων καί άλλων έφοδίων. Τδ μηχα
νικόν Ιργάζεται παντού δραστηρίως πρδς έπι- 
σκευήν τών γεφυρών, τών καταστραφεισών ύπό 
τών βουλγάρων.

Στρατιωτικών πληροφοριών
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τδ Ιξής τηλεγράφημα τού κ. ’Επιτελάρχου 
άπεστάλη έκ τοΰ Σιδηροδρομικού σταθμού 
Χατζή-Μπελλίκ:

Σφοδρός Αγών συνήφθη σήμερον είς τδ 
άκρον δεξιόν ήμών παρά τήν Μπαμπίνειαν, θέσιν 
κειμένην έπί τής έκ Σερρών διά Βροντής πρδς 
Νευροκόπιον όδοΰ.

Ή μάχη Αρξαμένη άπδ πρωίας έληξε τήν 
8ην έσπερινήν ώραν μέ πλήρη Αποσύνθεσιν 

τών άμυνομένων είς τήν θέσιν ταύτην έχθρικών 
δυνάμεων.

Ό Ιχθρδς πολυάριθμος, μετά πυκνού πυρο
βολικού, ήμύνθη. κρατερώς τών Οχυρωμένων 
αύτού' θέσεων, έξ ών οίήμέτεροι Ιξετόπισάν 
αύτόν περί τήν έσπέραν.

Τρεις λόχοι ύπδ τάν ταγματάρχην Παυλό- 
πουλον έπιτεθέντες διά τής λόγχης διά ζητω
κραυγών έξετόπισαν |κ τών κεχαρακωμένων 
υψωμάτων δλόκληρον Βουλγαρικόν τάγμα ύπδ 
τδν ταγματάρχην Παυλώφ, έπενεγκόντες είς 
τδν Ιχθρδν μεγίστας Απώλειας.

Τδ ήθικον τών ήμετέρων άνδρών διατηρείται 
άκμαιότατον, ένφ τδ τού έχθροΰ καταπίπτει 
δσημέραι, ώς έκ τών Αλλεπαλλήλων ήττών.

Ήμετέρα μεραρχία κατέλαβε σήμερον τδ Με- 
λένικον, άνευ Αντιστάσεως. Καθ’ άπαν τδ λοι
πόν μέτωπόν έπεκράτησεν ήρεμία.

Ό έχθρός ό παρά τήν Δράμαν χθές ήττη- 
θεΐς, διασκοπισθείς τελείως, Ιτράπη πρδς τάς 
δρεινάς διαβάσεις τοΰ Μόκρου, έκείθεν δέ διά 
Παπάκιοϊ πρδς τά παλαιά Βουλγαρικά σύνορα, 
έγκαταλείψας μεγάλην ποσότητα αλεύρων καί 
άλλα έφόδια. Αί χθές περιγραφείσαι σφαγαί 
τής κωμοπόλεως Δοξάτου ήσαν δυστυχώς, πολύ 
κατώτεραι τής πραγματικότητος. Νεώτεραι 
πληροφορίαι έπίσημοι πιστοποιοΰσιν, δτι ή 
άχρειότης καί τά αίμοβόρα ένστικτα τών Βουλ
γάρων υπερβαίνουσι πάν δριον. Έκ τών 3,000 
Ελλήνων κατοίκων τής Ανθηράς κωμοπόλεως 
μόνον 120 εύρέθησαν ζώντες.

Κατά τάς πληροφορίας τών στρατιωτικών 
άρχών, τδ θέαμα είνε άποτρόπαιον. Ζητοΰσι δέ 
αύται τήν έκείσε Αποστολήν Ελληνικού στρα
τού, ϊνα ένθαρρύνη κατοίκους τών πέριξ χω
ρίων νά προβώσιν είς ταφήν πλέον τών 2000 
πτωμάτων κατακρεουργηθέντων Ελλήνων κα
τοίκων ατινα παραμένουν άταφα.

Εύτυχώς ή πρδς Δράμαν ταχεία προέλασις 
τοΰ στρατού μας καί δ κρότος τοΰ προσεγγί- 
ζοντος Ελληνικού πυροβολικού έσωσαν πάντα 
τά λοιπά Ελληνικότατα χωρία τής περιοχής 
άπδ τδν βέβαιον όλεθρον.

Δι’ δ οί Έλληνες καί Μωαμεθανοί έχαιρέτι- 
σαν τδν στρατόν μας ώς σωτήρα.

Δονόμανης

Η ΤΠΟΓΓΛΦΗ ΤΗΣ Ε1ΓΗΝΗΣ
Τήν 28 ’Ιουλίου ή Διάσκεψις τοΰ Βουκου- 

ρεστίου συνήλθεν είς γενικήν συνεδρίασιν καί 
προέβη είς τήν υπογραφήν τοΰ κειμένου τής 
όριστικής ειρήνης.

Τδ μέγα τούτο γεγονός, διά»τού όποιου τίθε
ται τέρμα είς τούς Αγώνας, οϊτινες αιματοκύλι
σαν έπί δεκάμηνον τήν τέως Εύρωπαϊκήν Τουρ
κίαν, έωρτάσθη εύφροσύνως έν Ρουμανία. Κα
νονιοβολισμοί, κωδωνοκρουσίαι, συγκεντρώσεις 
χαιρετίζουν τήν χαρμόσυνον ήμέραν.

Τώρα πλέον Απομένει ή άποστράτευσις τών 
έμπολέμων. Ή Βουλγαρία Αρχίζει άποστρα- 
τευομένή άπδ τής αΰριον, τά δέ λοιπά κράτη 
μετά 15 ήμέρας.

"Οσον διά τά έκρεμή ζητήματα τής αύτο- 
νομίας τών Σχολών καί ’Εκκλησίας, κατόπιν 
τής έπιμονής τής Βουλγαρίας δπως μή Ανα
γνώριση αύτάς, οί Έλληνες καί Σέρβοι πληρε
ξούσιοι έδήλωσαν είς τήν προχθεσινήν συνεδρί- 
ασιν τής Διασκέψεως δτι θά έπιδιώξουν κατ’ 
άλλον τρόπον τήν έπιβολήν τοΰ δικαίου. Έπί
σης δέ έδήλωσαν, δτι δέον νά θεωρηθώσιν ά· 
πηλλαγμένοι πάσης Αλληλεγγύης μετά τής 
Βουλγαρίας ώς πρδς τδ ζήτημα τής Άορια- 
νουπόλεως.

Συγχρόνως οί Έλληνες καί Σέρβοι πληρε
ξούσιοι έπεφυλάχθησαν ρητώς νά φέρωσιγ είς 
τήν κρίσιν διαιτησίας τά ζητήματα έπί τών ό
ποιων δέν έπετεύχθη συμφωνία κατά τάς δια
πραγματεύσεις. Οί Σύμμαχοι θά Ιμπιστευθώσιν 
είς τήν άπόφασιν τού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
τής Χάγης.

Ό Πρω&νπουργός κ Βενιζίλος άπέοτειλε πρός τον 
Βαοιλέα και τυν Υπουργόν τών * Εξωτερικών τό άκό· 
λοι&ον τηλεγράφημα,ίγγέίλον ιην υπογραφήν της ειρήνης.

‘Η συνθήκη τής ειρήνης ύπεγράφη. σήμερον 
τήν πρωίαν είς τάς 11. ’Ακολούθως δ πρόεδρος 
τής Διασκέψεως κ. Μαγιορέσκο εκήρυξε -τήν 
λύσιν τών έργασιών αύτής.
Ο Κ4 I ZEF ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΛΣΙΛΕίΙ ΜΛΣ

Τό Ύπουργεΐον ιών Στρατιωτικών δι* εγκυκλίου 
τον κοινοποιηδιί&ης πρός άπάοας τάς στρατιωτικός άρ· 
χάς άνεκοίνωσε τήν εξής ήμερηοίαν διαταγήν τής Α. Μ. 
τοδ Βααιλέως-

’Αξιωματικοί, δπαξιωματικοί, στρατιώται και ναδται.

Ή Α. Μ. ό Γερμανός Αυτοκοάτωρ ηύδόκησε 
νά Μοί άπονείμη τδ άξίωμα τοΰ Στρατάρχου 
Ιν τφ Στρατφ Του κατόπιν τών Ελληνικών 
νικών.

ΕΙνε^τοΰτο ύψίστη τιμή, Αντανακλώσα είς 
δλην τήν πολεμικήν δύναμιν τής Ελλάδος, 
τής όποίας τήν άξίαν ή Μεγαλειότης Του Ανα
γνωρίζει διά τών φράσεων, δτι «τά στρατεύ- 
ματά Μου ένήργησαν θαυμασίως καί έπολέμη- 
σαν μετά ήρωϊκής Ανδρείας, προκαλέσαντα 
πληρεστάτην έκτίμησιν καί θαυμασμόν.»

Άναγγέλλων είς σάς τήν εϊδησιν ταύτην, 
Αναγνωρίζω συγχρόνως, δτι είς σάς, είς τούς 
Αγώνας καί τάς θυσίας σας, δφείλω τήν μεγά
λην ταύτην τιμήν, ή όποία μοί έγένετο καί διά 
τούτο σάς εύχαριστώ.»Λυβούνοβον 28 Ιουλίου 1913.

Κωνόταντϊνος Β.
ΤΕΛΟΣ
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Οί <ινζν}·οι ΠουλίΆη ευρισκόμενοι κατά τινα χειμ-ριιην 
νύκτα έν τινι αιθούση τής οΙκίας το»·. Ό κύριος κά- 
θηται σκεπτικά;' ή κυρία καθημένη απέναντι πίη-τ- 
τοναα παίζει μέ τήν ταινίαν ΐής έοθήτο; Της. Μετά 
μακράν αιιοπήν:

‘Η κυρία. — Περίεργον μοΰ φαίνεται, δταν 
είμεθα μόνοι, χάνεις άμέσως κάθε διάθεσιν δι’ 
ομιλίαν. Τί σέ κάνει rd. μένης έτσι, σάν άγιος 
Όνούφριος δεν εΐμπορώ νά καταλάβω. "Οταν 
δμως είναι και άλλοι παρόντες και προπάντων 
κυρίαι, γίνεσαι δ όμιλητικώτερος άνθρωπος τοΰ 
κόσμου. Τότε βέβαια έμπνέεσαι.

Ό κύριος.—Τέλος πάντων πόσον μέ πάρε· 
ξηγεις πάντοτε ! "Οταν δέν ομιλώ παραπονείσαι. 
"Οταν ομιλώ τδ Αποδίδεις διαρκώς είς Αλλόκο
τους αίτιας.

Ή κνρία.— Μά βέβαια. Τόσον έξαιρετικώς 
όμιλεΐς, ώστε δταν αυτό συμβαίνει, δέν εΐμπορώ 
παρά νά τδ Αποδώσω κάπου.

‘Ο κύριος.—Ξεύρεις...· δέν ήμπορεϊ νά ευ· 
ρίσκεται κανείς ύπδ τάς αΰτάς πάντοτε διαθέ
σεις. "Επειτα ή συναναστροφή Απαιτεί νά ήναι 
κάνεις δμίλιτικός.Καϊ έπειτα, δστις σέ συνανα
στρέφεται,δέν είμπορεί νά σέ βλέπη άφτρημέτον 
οΰτε και ύποχρεοΰται νά ύποφέρη- τάς Ιδιοτρο
πίας σου.

Ή κυρία (εϊρωνικώς γελώσα ) — Ένφ ή 
σύζυγος ! χά, χά, χά! Αΰτη βέβαια είναι ΰπο- 
χρεωμένη νά είναι τδ θύμα τών Ιδιοτροπιών 
σας .'

‘Ο κύριος (ζωηρώς.)—’Αλλά δέν εϊπααΰτό!
Ή κυρία (δυσαρεστημένη). — Νά, κρίμα ! 

αΰτδ σοΰ έλειπε νά τδ έλεγες. Kat τί νομίζεις, 
δτι είμαι έγιο βλάξ διά νά μή καταλαμβάνω ; 
Δέν τδ είπες φανερά, Αλλά τδ υπονοούσες.

‘Ο κύριος (σοβαρώς.) — Βλέπεις, Ιουλία, 
πάντοτε μέ παρεξηγείς. Δέν είπα τίποτε άπο- 
κλειστικώς δια σύζυγον, οΰτε καϊ υπονοούσα 
τίποτε, αλλά άφοΰ τδ θέλεις, κάθε οικείος καϊ 
κάθε στενός ακόμη φίλος δέν πρέπει νά παρε- 
ξηγή μίαν Ιδιοτροπίαν.

Ή κυρία. — "Οταν ύπάρχη μία μόνη.
"Ο κύριος.— "Οπως δήποτε.
Ή κυρία. — "Εχεις λοιπόν τήν ιδέαν, δτι 

έχεις μίαν μόνην ίδιοτρρπ'αν ;
Ό κύριος (ταραχθείς κάπως.) — Καϊ διατί 

δχι;
Ή κυρία (σαρκασιικώς.) — Χά .' χά, χά, 

Αλλ’ αΰτδ εϊναι τδ άστειότερον !

‘Ο κύριος (στενοχωρηθείς.) — Διατί γελάς 
ουτω πώς ;

Η κυρία.— Μά φαντάσου, πόσον αστείος 
φαίνεσαι, νά είσαι ένας τέτοιος ιδιότροπος καϊ 
νά έχης τήν ιδέαν, δτι μόλις κατέχεις μίαν ιδιο
τροπίαν.

Ό κύριος (άπαυδήσας.)—"Εστω έχω πολλάς.
Ή κυρία (περιχαρής.)—Τδ άναγνεορ ζεις;
Ό κύριος. — Καϊ τί με αΰτό ; Τί έχει νά 

κόμη ;
‘Η κυρία (σύρουσα τδ κάθησμά της πλησίον 

του) — Πώς ,· "Εχει νά κόμη και πολύ μάλιστα. 
Τδ αναγνωρίζεις ; Λέγε !

Ο κύριος (άπελπις.)— *Ω ! θεέ μου! μέ 
κατεζάλησες, Ιουλία. "Αφησέ με ήσυχον, σέ πα
ρακαλώ.

Ή κυρία (πλησιάζουσα ακόμη.) — Άφοΰ 
πρώτον μοΰ ύποσχεθής, δτι Αναγνωρίζεις τας 
Ιδιοτροπίας σου.

° Ο κύριος (χάσας τήν 'υπομονήν.) — Έ! 
καλά, τδ Αναγνωρίζω.

Ή κυρία. —"Α! δέν Αρκεί αΰτό! Πώς ; 
Μία Απλή διαβεβαίωσις! ΙΙρέπει νά είπης. 
Πράγματι παραδέχομαι, αγαπητή μου ’Ιουλία, 
δτι κατέχω πλείστας δσας ίδιοτροπίας και δη 
είμαι εις τρομερός ιδιότροπος.

Ό κύριος (έξαλλος.)—Ποτέ ! Μέ εννοείς ; 
Ποτέ.

Ή κυρία. — Πώς; Τότε δέν Αναγνωρίζεις, 
δτι κατέχεις έστω καϊ μίαν Ιδιοτροπίαν; Τί μοΰ 
έλεγες πρδ όλίγον.

Ό κύριος (σπογγίζων τδν ιδρώτα τοΰ με
τώπου του.) — Καλά, τδ Ανογνωρ'ζω. Άφοΰ 
ευρίσκεις, δτι κατέχω πολλάς ιδιοτροπίας, δέν 
άπατάσαι, εϊναι ίσως δρθόν. ,

Ή κυρία. — Μά τί είναι αυτά; "Οχι, ίσως 
νά ήναι δρθόν, άλίά.είναι δρθόν.

Ό κύριος (καθ’ έαυτόν ) — 'Ώ ! Θεέ μου ! 
όποίφ βάσανος! (Πρδς τήν σύζυγόν του.) — 
Ναί, έχεις δίκαιον. Εϊναι δρθόν.

Ή κυρία. — Τδ άνεγνώρισες έπϊ τέλους; 
Είδες λοιπόν, δτι ήσο ό πταίστης ;

Ό κύριος (έκπληκτος). — Πταίστης έγώ ; 
’Αλλά διατί πάλιν ;

Ή κυρία.—Διότι ή άρνησίς σου αυτή τόσην 
ώραν τώρα τί άλλο ήτο, παρά μία Ιδιοτροπία,, 
καϊ ένεκα τής ιδιοτροπίας σου αυτής παρ’ όλίγον 
νά μαλώσωμεν.

Ό κύριος (παραφερόμενος.) — Δέν είμαι 

διόλου πταίστης. ’Ακριβώς δι’ αΰτδ Αποφεύγω 
τάς ομιλίας και προτιμώ νά υποβάλλομαι εΐς το 
μαρτύριαν τοΰ νά μιμούμαι τδν άγιον Όνού- 
φριον, δχι διότι είμαι ιδιότροπος, άλλά διότι κα
ταλήγουν πολύ κακώς προκειμένου, έννοείται, 
μεταξύ μας.

'Η κυρία.— Δηλαδή, μέ άλλους λόγους με
τανοείς, διότι όμίλησες. Ε ! καλά. Μήν όμιλής. 
Κάθησαι έκεϊ σιωπηλός, θά σού Αποδείξω λοι
πόν, δτι αί γυναίκες δέν είνε φλύαροι, δπως 
έχετε τήν Ιδέαν.

Μήν άποπειραθής νά μοΰ όμιλήσης διότι δέν 
θά λάβης άπάντησιν.

Ό κύριος. — Άλλά, τί έχεις πάλιν; Περίερ
γον καϊ Ακατανόητου πράγμα αΰται άί γυναίκες. 
"Οπως καϊ αν φερθή κανείς, δπως καϊ άν όμι- 
λήση πάντοτε, κακώς έφέρθη καί Αιφορουμένως 
(ομίλησε.

Ή κυρία (καθημένη είς Αναπαυτικήν έδραν 
παρατηρεί προσεκτικώς, ώς εάν ήτο πρώτη φορά 
άνηρτημένην τινά έλαιογραφίαν καϊ δέν άπαντά).

Ό κύριος.— Πόσον γλυκέΐαι al άπολαύσεις 
τού οικογενειακού βίου! Ό άνήρ μονολογών 
'δίκην καταδεδικασμένου έρημΐτου, ή δέ γυνή 
σιωπηλή καϊ άφωνος ύποδυομένη τήν Ακινησίαν 
ενός Αγάλματος. Δύο όντα ήναγκασμένα νά συ- 
ζώσιν, έν ώ άναπτύσσουσιν τδ μέν πρδς τδ δέ 
τήν μάλλον ίχθρικήν στάσιν. Τδ άστεΐον όμως 
είναι, άτι βαθμηδόν ή ζωή αυτή καταντά συνή
θεια, οπότε Αναγκάζεται κανείς νά παραδεχθή, 
οτι εϊναι καϊ αυτή μια αναγκαία περίοδο;, κατά 
τήν οποίαν έξιλεοΰνται α" προηγούμενοι άμαρ ■ 
τίαι.

(Ή κυρ'α εξακολουθεί τήν αυτήν στάσιν, ό 
δέ κύριος κρυφίως διά τοΰ κανθού τών οφθαλ
μών τήν παρατηρεί πρδς στιγμήν).

‘Ο κύριος (μετά μικράν σιωπήν.) — Μέ 
προειδοποίησες νά μή περιμένω άπάντησιν, άλλά 
τό πράγμα γίνεται άστεϊον. Εννοείς λοιπόν έπί 
πολύ νά παρατείνης τήν σκηνήν αυτήν ;

Ή κυρία (δέν Απαντά.)
Ό κύριος.— ’Αλλ’ έπϊ τέλους αί Απολύτως 

αναγκαίοι λέξεις 9έν είμποροΰν νά έχουν καμμίαν 
σχέοιν μέ τήν φλυαρίαν τών γυναικών. Καϊ 
έπειτα αΰτδ τδ οποίον κάμνεις,’Ιουλία, εϊναι μία 
πραγματική Ανοησία.

‘Η κυρία (έξακολουθει σιωπώσα.) Ό κύριος 
δυσανασχετεί.

Ό κύριος (καθ’ έαυτόν.)— Διάβολε ! αϊ γυ
ναίκες είνε τρομερά πεισματάρες, άλλως τε ε'ναι 
παροιμιώδες καϊ πασίγνωστου τδ γυναικείου 
πείσμα!

' Ή Αλήθεια είναι, οτι πρέπει νά τήν κάμω 
νά όμιλήση,διότι ήρχισα νά πεισματόνω καϊ έγώ. 
Είναι κολλητικόν, φαίνεται! "Οπως δήποτε, τδ 
παιγνίδι αΰτδ δέν εϊναι καϊ τόσον εύκολον καϊ 
οστις τδ έπαθε Ασφαλώς θά με δικαίωση.

Ιιρέπει νά καταφύγω είς άλα τα μέσα. "Ας 

ενθυμηθώ, πρώτον τά διάφορα ρητά. Λοιπόν, 
άς άρχίσωμεν άπδ αΰτό. ‘Η ύποχώρησις δέν εί
ναι πάντοτε ήττα. Συχνάκις σ ΰποχωρών σκο
πίμως άναδυκνύεται νικητής» (Πρδς τήν κυ
ρίαν.)— ’Ιουλία, έχεις δίκαιον, πράγματι. Άνα; 
γνωρίζω, άτι έχω άδικον καϊ πολύ μάλιστα· 
illld δέν πρέπει νά μέ παρεξηγής. Είμαι ιδιό
τροπος (μορφάζει) καϊ τρομερά ιδιότροπος, μά
λιστα, άλλά δέν εϊναι λάθος μου, δηλαδή κατα
λαμβάνεις λάθος μου εϊναι, άλλά ύπόθεσον, δτι 
ή έργασία καί έν γένει αί διάφοροι σκέφεις καϊ 
δυσχέρειαι μοΰ Αφαιροΰσι τήν σχετικήν γαλήνην. 
"Οπως δήποτε έχεις πληρέστατα δίκαιον. Ίδ Α
ναγνωρίζω κάλλιστα καϊ σοΰ ζητώ συγνώμην, 
διότι έφέρθην άπρεπώς Απέναντι σου. Μέ συγ
χαίρεις, δέν εϊναι αληθές;

Ή κυρία (δέν άπαντά.)
Ό κύριος (έκμανεϊς έν τή ταπεινώσει τον. 

Καθ’ έαυτόν.)—Ω! τδ πείσμα της ! Τδ πείσμα 
της! Μοΰ έρχεται νά τραβίξω τά κατάμαυρα 
αΰτά μαλλιά της καϊ νά τής ταπεινώσω τήν μω- 
ράν αΰτήν κεφαλήν, τήν όποιαν κρατεί υψηλά, 
ώς χλεύην εναντίον μου. Καϊ δμως πρέπει νά 
συγκρατηθώ, άλλως θά έχωμεν κακά αποτελέ
σματα.

(Μετά μικράν σκέψιν.) — "Ισως δέν πταίει 
καϊ αυτή. Τδ ρητόν αΰτδ δέν επέτυχεν, άλλως τε 
ή ύποχώρησις καϊ ή νίκη αφορώσι τά έμπόλεμα 
στρατόπεδα. Τί σχέσιν είμπορεί νά έχη δ πόλε
μος μέ τήν οικογενειακήν διατάραξιν ; Τά στρα
τηγικά γνωμικά μου φαίνεται δέν είμποροΰν νά 
έχουν καμμίαν έπίδρασιν, μδλον δτι ή διαμάχη 
ένος Ανδρογύνου εϊναι ή πιστή άναπαράστασις 
ένδς πολέμου, μέ τήν διαφοράν δτι οί έμπόλεμοι 
στρατοί εϊνε ίσοι απέναντι αλλήλων, ενφ είς τήν 
οικογενειακήν εστίαν ό Ανήρ έχει πλέΐστά δι
καιώματα, τά όποια στερείται ή γυνή. Τδ άρρεν 
ύπερτερεί παντού καϊ πάντοτε καϊ φυσικ&ς καϊ 
f/θικώς, άλλως τε αΰτή ή έκκλησία παραγγέλλει 
καί λέγει, «ή γυνή νά φοβήται τδν άνδρα !»

’Ιδού θαυμίσιον £ητόν, τοΰ όποιου πάραυτα 
#α κάμω χρήσιν. Θά ίδωμεν τότε,έάν τδ πείσμα 
σου δέν καμφθή καϊ δέν υποχώρηση, φιλτάτη 
κυρία. ’Εμπρός λοιπόν.

(Προχωρεί πρύς αΰτήν μέ άπαστράπτοντας 
δφθαλμούς έκ τής οργής καϊμέ βραχνήν φασνήν) 
— ‘Εάν νομίζεις,- δτι έπϊ μακρδν θά έπωφελή- 
σαι τής υπομονής μου, λανθάνεις καϊ πρέπει έγ- 
καίρασς νά τδ γνωρίσης καϊ νά λάβης μίαν Από- 
φασιν. Είμαι έντελώς άπηυδησμένος έκ μέρους 
σου, σέ προειδοποιώ δέ νά φέρεσαι καλλήτερον, 
διότι άλλως θά φερθφ καϊ έγώ κατ’ άλλον 
τρόπον.

Ή κυρία (δέν άπαντά).
Ό κύριος (έμμένει έν τή πεποιθήσει τής

έπιτυχίας.) (Καθ’ έαυτόν.)—Κανέν Αποτέλεσμα
Ακόμη, άλλά δ,ά νά φοβήται ή γυνή τδν άνδρα
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πρέπιι νά· καθίσταται οντυς φοβερός, θάρρος 
λοιπόν άκόμη.

(ΎψηΧοφώιως.)— ΙΙρέπει νάξενρης, όιι αί 
ώιοτροπίαι, τάς όποιας λέγεις ότι έχω, είνε πα
ραμικροί,παραβαλλόμενοι εϊς Ικείνας,τάς όποιας 
άκόμη δέν ίγνώρισες. Είμαι Ιδιότροπος και φο
βερός εν τή δργή μον, όταν δέ καταληφθώ υπό 
τον πάθους, δεν ήξεύρω τί κάμνω, διότι παρα- 
φέρωμαι άγρίως μάλλον- Έάν δε ή έπίμονος 
σ.ωπή σου με παρασύρει καί γίνης σύ τό Αντι
κείμενου της μανίας μον και τής όργής μον, 
τρέμε, τότε τρέμε, διότι βλέπεις ; Νά, ή πυγμή 
μον αύτή θά κατανεχθή μετά τρομερός ορμής 
έπϊ τής ελεινής κεφαλής οον και τότε θά ηναι 
άργά πλέον, διότι ούτε θά σέ ακούω, οΰτε θά 
σέ βλέπω.

θά σε στραγγαλίσω, θά σε τυραννήσω όμως 
άγρίως πρότερον. 'Ομίλησε! λοιπόν! ομίλησε! 
-Πρόσεχε, μή με ωθείς εις άνεπανώρθωτον 
πραξιν. (Σφίγγει νευρωδώς τάς γειρας της ενός 
τών ιδικών τον.) — ’Ομίλησε ! σον λέγω, ομί
λησε !

Ή κυρία {μένει άφωνος, τό βλέμμα προση
λωμένου πάντοτε έπι τής εικόνας.

Ό κύριος {μανιώδης.) — Δέν όμιλεΐς αί; 
Νά, λοιπόν ! .

( Τήν αρπάζει έκ τής κόμης, ότε αίφνης άφί- 
\νών αύτήν, άποσύρεται εις τήν άκραν τής αί- 
θάνρης.) - - '

’υΊεύριος (καθ' εαυτόν, κτνπών τήν κεφα
λήν τον))—Ω! Θεέ μον ! δέν τό είχα σκεφθή, 
οίδγιοι έκεΐνοι πατέρες, οι όποιοι έθέσπισαν τό 
όητόν δέν είχαν άναμφιβόλως νυμφευθή και 
συνεπώς δέν έγνώριζαν τό γυναικείου πείσμα !

Μακάριοι άνθρωποι ! Ποΰ νά φανταοθώοι 
τήν θέαν μον! Ούτε κατ’Ιδέαν.

Έγώ όμως έχω έκτεθή γελοιωδώς είς αύτήν 
τήν κάρακάξαν. Τί νά κάμω, ώστε νά έξέλθω 
του άγώνος,όχι πλέον Ικανοποιημένος, άλλ’όπως 
δήποτε ευπρόσωπος ;

”.4ς σκεφθώ ήσυχώτερον. Ή κεφαλή μον 
βοιζει. Ώρίστε, γοητευτικοί συνδιαλέξεις μεταξύ 
συζύγων !—

(Κάθηται έπί τίνος έδρας καϊ στήριζα»’ τήν 
κεφαλήν έπϊ τών χειρών σκέπτεται.)

(Μετά τινα σκέψιν.)— Καθμένη, ‘Ιουλία, μέ 
όλαις αύταις ταϊς φασαρίαις δέν μέ άφησες νά 
σον ειπώ τά νέα ποΰ έμαθα σήμερα διά τήν κυ
ρίαν Βέρλον. Φαντάσου νά έχη τήν άξίωσιν... 
Τέλος πάντων είναι τρελλή καϊ άνόητος βέβαια 
νά έχη τήν αυθάδειαν νά νομίζη, ότι είναι ώ- 
ραιοτέρα άπό εσέ. Έκ συμπτώσεως λοιπόν τήν 
συνήντηαα εις τόν δρόμον και διά πρώτην φοράν 
τήν παρετήρησα προσεκτικούς· Δννασαι νά φαν- 
τασθής πόσον μου ήλθε νά γελάσω, όταν είδα 
πώς είναι άλλοίθωρος, βαμμένη, μέ βαμμένα 
μαλιά, μέ... (Στενοχωρημένος, δέν ευρίσκει τί 
άκόμη νά πρόσθεση).

Ή κυρία (παρασνρθεΐσα). — Μέ ψεύτικα 
δόντια !

Ό κύριος (τρίβων τάς χεϊρας εκ χαράς, 
πλήν εραινομενικώς ήρέμως). — Καί πόσον ά
σχημα περιπατεί!

Ή κυρία (στρέφονσα όλίγον πρός τό μέρος 
τον συζύγου της).— Ώ ! ελεεινά!

Ό κύριος. — Άλλα καϊ ή φωνή της !..
Ή κυρία (στρέφονσα περισσότερον και ζωη- 

ρώς).— Τό παρετήρησες; Τήν πρώτην φοράν, 
όπου τήν ήκονσα,ένόμισα ότι ήτο βραχνιασμένη. 
Άκοΰς έκεΐ άξίωσις !... Ή άνόητος,άκόμη άλλα 
τόσα χρόνια νά είχε καί νά μας καμνη τάς γε
λοίας Αξιώσεις της.

Ό κύριος. — Καί λέγονται τόσα είς βάρος 
της! Ξεύρεις, Ιουλία, τό σκάνδαλον τής όδον 
Β... αποδίδεται είς αύτήν.

Ή κυρία (στρέφουσά καθ' ολοκληρίαν).— 
Έτσι, αί; Πές μου, νά, τί έμαθες; ποιος σοΰ τά 
είπεν;

Ό κύριος (αντί άπαντήσεως, παρατηρώ»· 
τό ώρολόγιόν του). - ’'.I,Ξενρέις; είναι μία μετα
μεσονύκτιον.

Ή κυρία. — Ποις ίπέρασεν ή ώρα ! ΙΙάμε νά 
κοιμηθούμε;

Ό κύριος.— Βέβαια, πηγαίνομεν. Αρκετά 
άγρυπνήσαμε.

Ή κυρία.—Μά πές μου πρώτον, τό οκάν- 
δαλον καταλεπταις.

Ό κύριος. — Θά άργήσωμεν τότε. Πηγαίνο
μεν και έν τφ μεταξύ σοΰ τό λέγω.

Ή κυρία (άνορθοϋται αίφνης.) — Τέρας !
Ό κύριος (εμβρόντητος.)— Τί είναι πάλιν ;
Ή κυρία (γελώσα.)·— Νά καλέ, αύτή ή κυ

ρία Βέρλον. Γιά φαντάσου ! Δέν τήν ευρίσκεις 
γελοϊαν ;

Ο κύριος (μειδιών).— Ι'ελοιωδεστάτην, μά
λιστα &ν καί τήν στιγμήν αύτήν έγω λόγους νά 
τήν μακαρίζω.

‘Η κυρία (γελώσα). — Έλα κακέ, φίλησέμε.
Ό κύριος (τήν φιλεΐ και άφοΰ ούτω πως 

άπροόπτως ή τρικυμία έκόπασεν, απέρχονται, 
ευχόμενοι είς τούς άναγνώστας καλήν νύκτα, δί· 
δοντες συγχρόνως καϊ κάποιον μάθημα) !

ΑΈΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

έιόοαίοίησις
Ειδοποιούνται οί έν Ρωμουνίρ συνδρομηταί 

μας δσοι θέλονσι νά έμβάσωσι τήν συνδρομήν 
των, ή δσοι επιίΐυμοΰσι νά γίνωσι συνδρομηταί 
τής «Φύιίϊωρ» δτι αντιπρόσωπος ήμών τυγ
χάνει δ κ. Δημ· Άναστασιάδης, τραπεζήτης, 
δδός Blanari 5, έν Βουκουρεστίφ.

Η Κυρία Ήλιθιάδου παρακαλεί τήν αστυνομίαν νά 
γίνουν τριυναι πρός άνιύριοιν τοΰ συζύγου της, Sorts et- 
χεν έξαφανιοθή προ ήμερων.

— Εΐμπορείτε ra μας δώσετε κανέν Ιδιαίτερον χαρα
κτηριστικόν, διά νά μάς διευκολύνη την άνενρεοίν τον;

— Μάλιστα . . . Πριν πλαγιάοη είς τό κρεββάτι, κά- 
μνει πάντοτε τον σταυρόν του.

—- Καλώς, άλλο, άλλο γνώρισμα, έπιτάσοει δ αστυνό
μος βιαοτικώς.

— Τήν νύκτα ποτέ του δέν έξυπνοΰοε-
— 7 ήν ήμερον;
— Έ, ιήν ήμίραν ήτανε πάντα ξυπνάς . . . 
Και ό άουνάμος πρός τούς χωροφύλακας εν βία.
— ‘Ακούσατε, νά ενρετε ένα άνθρωπον, Sons τήν 

μέν νύκτα δέν έξυπν^ ποτέ και τήν ήμερον είναι πάντα 
έξυπνος.

Ή Κυρία έπεμβαίνουσα τροχάδην'
— Κύριε αστυνόμε, γιά καλεΐτερα, άς ζητήσουν και 

.κανένα ποΰ τήν ήμερα νά κοιμάται και τήν νύκτα νά ήνε 
έξυπνος.

Ό αστυνόμος έξερχόμενος'
— Καί τί τον θέλεις αυτόν;
— Τόν προτιμούσα...
Ό αστυνόμος'
— Ούφ, άφηοέ με, πηγαίνω νά κοιμηθώ' ολην νύκτα 

-δεν κοιμούμαι...
Και ή κυρία Ήλιθιάδου με παράπονου:
— Αύτός θά είναι καλός σύζυγος.

.Μεταξύ δύο φίλων:
— Ουφ, φίλε μου, βαρέθηκα αύτόν τόν κόσμον. Κα- 

.λείτερος ό άλλος, νά λείψουν τόσες οκουτοΰρες. ‘Εκεί 
τουλάχιστον μόνον μέ αγγέλους καί διαβόλους θά εχης νά

■ κάνης.
— Μά ‘γώ νομίζω, πώς <οα ίσα κεϊ θ&χουμε πολ- 

λαΐς οκουτοΰρες, άν μάς ζητήσουν τά χρέη καί ταϊς
■ ζημίαις ποΰ έκάναμε εδώ κάτω.

.Γυναικεία πεισμονή.
Ή οκηιή είς τό τράμ: Ε’ς Κύριος παραχωρεί τήν 

θέσιν του εϊς μίαν Κυρίαν, ήτις έληομόνηοε νά τόν εύ- 
χαριοτήοη. °Οτε δέ τό τράμ έστη καί αΰτη ήγέρίέη νά

■ φύγη, ο Κύριος τή λέγει:
— Κυρία, μω) παραχωρείτε τήν θέσιν σας ;
— “Οχι, απαντί} αυτή ζωηρώς καί φεύγει
Ο Κύριος τήν παρετήρησε καλώς διά νά τήν έκδι- 

.κηόή, αν τύχη είς όμοίαν περίοταοιν.

Η σκηνή είς τό αύτό τράμ :
Μετά τίνος ήμέρας ή τύχη τό έκαμε νά εύρεθοΰν είς 

πήν αύτήν &έσιν κχί περίοταοιν, δτε δ Κύριος δέν τό 
.πουνρ. άπό τήν &έσιν του.

Ο κυρία πληοιάζουσα :
— Μοΰ δίδετε τήν θέσιν σας, κύριε, διότι είμαι κου

ρασμένη ; τψ λέγει.
Ο Κύριος τήν δίδει καί πάλιν, χωρίς νά λάβη ευχα

ριστήρια. “Οτε αυτή ήγέρθη, τήν έρωτα πάλιν:
— θά ξαναέλθετε είς τό τραμ αΰριον. Κυρία;

•— ‘Ελπίζω καί τότε πλέον θά σας ευχαριστήσω. 
(Κατ’ Ιδίαν) Άμ δέ θά σοΰ γίν’ ή χάρις.

Ποτέ μήν υπάνδρευες, ΰν δέν βεβαιωΟής, δτι η 
άγάπι) τοΰ μνηστήρος σου εινε εΙλικρινής.

*
Ονδέν όφελος ί>ά προσπορισδής έκ μαθημάτισν 

τά όποια ήκουσες διά πρώτην φοράν.
*

Ό θυμός ουδέποτε ωφελεί, &ν δέν συνοδεύεται 
ύπό διαρκούς δυσθυμίας.

*
Αί περιπέτειαι τοΰ βίου είναι δ καλείτερος οδη

γός και διδάσκαλος τοΰ ανθρώπου.
♦

Ή μεγαλειτέρα παραφροσύνη είνε νά νομίζη τις 
έαυτόν τέλειον είς τό λεγειν καί πράττειν.

*
Ό ’πλούσιος έχει άνάγκην άπό κόλακας καί ό 

πτωχός άπό φίλους.

♦
Ό στενοκέφαλος είναι στενόχωρος, όπως καί ό 

φιλάργυρος καί σφιχτός καί φειδωλός.

cJlpoQ Γονς οννδρομηζάςμας
Ένεκα τής προακλήαεως όλων τών ηλικιών 

νπό τάς σημαίας, συνεπείφ τής πολεμικής κατα- 
στάσεως τής ήμετέρας χώρας, φνσικώς Ιπήλθεν 
ανωμαλία καϊ βραδντης είς τήν τακτικήν έκδοσιν 
τής «Φύίλιως» δΓ όπερ ζητοΰμεν συγγνώμην 
παρά τών ήμετέρων συνδρομητών, Υποσχόμενοι 
ότι ήδη κατόπιν τής άπολνσεως τανν ήλικιώγν και 
έπανόδον το»' άνδρο>ν εϊς τάς ίργασίας αύτογν, 
θέλει έπανέλθει ή κανονική λειτουργεία τών ή
μετέρων Ικδόσεων.

Ή ΑιενΟι νάτς
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• * 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ• · * «Μ»> ♦ · * 4·^» ♦ * β» · * ·J. Ζ. Τουρνο-Σεβερΐνον. ’Επιστολή sec έλήφόη. 

Σ2; ένεγ,ιάψαμεν καί άπεστείλαμεν τελευταία φυλλά
δια. Άναμένομεν νεωτέραν σα<.— Κ. Σ .Πάτρας. Συν 
δρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— Σ. Δ. Κέρκυραν. 
’Επιστολή σαςέλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.. Γράφομεν.— 
Λ. Μ. Κων]πολιν. Ένεγράψαμεν φίλον σας συνδρομη
τήν καί σας εύχαριστοΰμεν.— Κ. Σ. Όδησσώ· Δελ
τάριον έλήφθη, εύχαριστοΰμεν πολύ.— Ν. Χ.Γ. Μι- 
τυλήνην. Δελτάριον έλήφθη, σας άπηντήσαμεν.— Α.Μ. 
Κάϊρσν. Ανωμαλία προήλΟεν ές ελείψεω: επαρκών 
χειρών ένεκα τών πολέμων, ήδη ομω; τακτοποιούνται 
πάντα.— Κ. Γ. Γιούργεβον. ’Επιστολή εστάλη ασφα
λώς είς Σέρρας, άλλ’ άπάντησις δέν έλήφθη.— Ε. Β. 
Pretoria. ’Επιστολή έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν. Εύ- 
χαριστοίμεν. Φυλλάδια σας έστάλησαν. Άναμένομεν 
άπάντησιν.— A. Α. ’Αλεξάνδρειαν. Δελτάρια κτλ. έ- 
λήφΟησαν. Τεύχη έστάλησαν. Λίαν προσεχώς έχετε έ- 
κτενή άπάντησιν.— Δ. Κ. Σιδάμ. ’Επιστολή έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν εις δλα.— Ν. Κ· Νιζνί. Παραγγελία 
σας εστάλη. Έγοάψαμεν.—Β. Jf. Λαμίαν. ’Επιστολή 
έλήφθη. Άπηντήσαμεν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
διακηρύττει, δτε *

Προσκαλούνται οί ίδιοκτήται ίππων, όπως προοέλ&ω- 
οιν ενώπιον μας άπό σήμερον καί ΛηΙάαωοι τα κτήνη 
ταΰτα και τας σαγας αυτών καί τάς διά τών κτηνών τού- 
των ζευγννομένας ή αυτοκίνητους άμαξας (φορτηγούς), 
πρός σύνταξη· τοΰ άπηγραφικοΰ καταλόγου τοϋ καθ' ή
μας δήμου κατά τόν περί στρατιωτικών εισφορών νόμον, 
ίνα μη άλλως ύποστώσι τάς συνεχείας τοΰ νόμου.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω νομίμως.

Ά&ήναι 2 'Ιανουάριου 1914.

Ό Δήμαρχος Χπ. ΜερκονρηςΤΟ ΠΑΗΟΡΑΜΑ TCT ΠΟΛΕΜΟΥ
Περιέχει εικόνας τοπείων, μαχών, ναυμαχιών, 

βααιλέωτ, στραταρχών καί στρατηγών ώς και 
διάφορο»· πολεμικών σκηνών.

Ή Διεύθυνσις τής «ΦΜϊως» αποστέλλει αύτό παντι 
προαποστέλλοντι- τό τίμημα, φρ. 15, χρυσόδετον και 
πολυτελέστατου έντός Ιδιαιτέρας θήκης.

Ψυχολογία, καί πνευματισμός .

Είς τήν ψυχολογίαν χαί τόν πνευματισμόν α
νάγεται ή άεοκάλυψις τοϋ παρελθόντος, παρόν· 
τος καί μέλλοντος, ώς καί πάσης αίτιας καλοΰ 
ή χάκοΰέ '

ΤΔ πάντα έξαρτώνται καί εξελίσσονται έν τζ> 
γηΐνφ χόσμιρ ούχί συμπερασματικώς ή τυχηρώς, 
διότι τύχη καί σύμπτωσις είσίν ίσα τφ μήδενί 
καί έχ τοΰ μηδενός μηδέν προκύπτει, άλλ’ έκ 
προδιαγεγραμμένου σχεδίου, ήτοι έχ φοράς, σει
ράς χαί συνεχείας πάσης κινήσεως, έχούοης ά· 
φορμήν μίαν αίτίαν, ήτις «άλιν αΙτία γεννάται. 
έχ τοΰ λόγου, τούτου φυσικώς ϊχοντος πνεύμα* 
τικήν πηγήν. Ή αίτια λοιπόν είναι άρχή τής έξε— 
λίξεως έχάστης πράξεως, ήτις άναποδράστως εξε
λίσσεται συνιρδά τή φύσει τής αίτίας. Επομέ
νως διά τής έπιτυχοΰς διαγνώσεως έχάστης αί
τιας.

1 ον'Αποκαλύπτεται τό παρελθόν, παρόν καί- 
μέλλον μετά τών πιθανών φάσεων αύτών.

2ον Εξηγούνται τά καθ’ ύπνον πολυποίκιλα 
όνειρα.

3ον θεραπεύονται νόσοι καί κακοδαιμονίαι — 
4ον Διαγινώσκίται ή μέλλουσα έξέλιξις τοΰ- 

βίου έκάστου.
δον Ιίρολαμθάνονται τά έχελευσόμενα άτυχή* 

ματα, τά άπευκταΐα χαί αΐ μαγγανεΐαι.
Οον Παρέχονται όδηγίαι καί συμδουλαί έπί έ— 

κάστου ζητήματος.
Ά διάγνωσις γίνεται διά προσωπικής έξετά· 

αεως, διά τής άποστολής τής φωτογραφίας καί- 
γραπτής έκθέσεως, όταν πρόκειται περί ύποθέ— 
σεων καί άσθενειών.

Οί βουλόμενοι νά λάδωσιν απαντήσεις έπί τών- 
άνωτέρώ θεμάτων, δύνανται, συμμορφούμενοι 
πρός τούς άνωτέρω όρους, νά ζητήσωαι δ,τι 
τοίς ά,μόζίΐ. Πάσα άποστολή φωτογραφίας δίον- 
νά συνοδεύηται ύπό ιδιοχείρου σημειώσεως τής. 
ήλικίας, εγγάμου ή ού καταστάσεως, επαγγέλ
ματος, ύπογραφής χαί τόπου διαμονής τοΰ ένδι- 
αφερομένου προσώπου. Πάσα δέ άπάντησις δίδε
ται έγγραφος, σαφής καί άκριδής τώ αίτοΰντι, 
δστις προκαταβάλλει ή άποστέλλει τά άντίτιμα, 
ήτοι δρχ, δ διά τό Ιον ζήτημα. Δρ. 3 διά τό- 
2ον ζήτημα. Δρχ. 10 διά τό 3ον ζήςημα. Δρ. β 
δεά τό 4ον ζήτημα. Δρ. 12 διά τό δον ζήτημα 
χαί δρ. (0 διά τό «ον.


