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Η ΓΗ SN TSt 5ΥΜΠΑΝΤΙ
(συνέχεια καί τέλος) ί

μάλλον περισπούδα
στος παρατήρησις έπι 
της περιστροφικές κι- 
νήσεως τής γής, είναι 
ή γενομένη έπι τής 
υποτιθέμενης ταχύτη- 
τος τής κινήσεως ταύ
της. “Αν άποδεχθώ- 
μεν πράγματι οτι ή γή 
στρέφεται περί τδν ά- 
ξονά της και έκτελεΐ 
μίαν τελείαν στροφήν 
περί έαυτήν είς εικο- 
σιτέσσαρας ώρας, καί 
άν εχωμεν ύπ’ δψιν 
μας, δτι ή γηίνη &- 
κτις είναι 6,400 χιλ.

συμπεραίνομεν, οτι είς κάτοικος τών ισημερι
νών χωρών παρασύρεται έν τή κινήσει τής ή- 
μετέρκς σφαίρας μετά-ταχύτητος 28 χιλιομ. 
κατά λεπτόν. Έπι μακρδν οθεν χρο’νον πολλά 
έξοχα πνεύματα ήρνοΟντο νά παραδεχθώσιν, 
ότι είς τόσον κολοσσαϊος όγκος, ώς η γή, είναι 
ερμαιον τοιαύτης ίλιγγιώδους ταχύτητος.

ΓΙοϊαι λοιπδν ώφειλον νά είναι αί ταχύτη
τες τοΰ-ήλίου,τών πλανητών καί τών άστέρων, 
άν τους έφανταζόμεθα παρασυρομένους μετά 
τοΟ κρυστάλλινου οΰρκνοΰ, περί τήν άκινητοΰ- 
σαν γήν; Ό ήλιος, έπι παραδείγματι<δστις εύ
ρίσκεται είς άπόστασιν άπδ τής γής 23,000 
φοράς έπί πλέον τής άκτίνος της, θά διέγραφε 
περιστροφήν 23,000 φοράς μεγαλειτέραν τοΰ 
ισημερινού της. Καί θά έπρεπεν έν τοιαύτγ 
περιπτώσει νά ίπταται μετά ταχύτητος 161, 
000 λευγών κατά λεπτόν καί 9,000 χιλιόμ.

’’ κατά δευτερόλεπτου ' Έπί τγ5 άπλή σκέψει 
δθεν τοιαύτης τίνος άναλογίας και ό κοινότε
ρος νοΰς δέν δύναται νά παραδεχθώ τόν ήλιον 
κινούμενον περί τήν γήν.'Ως δ’ έλεγεν ο Συ- 
ρανδ δέ Βερζεράκ, ή ύπόθεσις αυτή είναι άνά- 
λογος μέ τήν εξής: Διά νά ψήσωμεν έν στρου- 
θίον, άφοΰ τδ περάσωμεν εις τόν οβελόν, νά 
άφήσωμεν αυτόν μέν άκίνητον, νά περιστρέφε
ται δέ περί τδ πτηνόν ή πυρά, τδ μαγειρείου, 
ή οίκία και ολη ή πόλις !

Ή άποστασις τών πλανητών άπδ τής γής 
καθωρίσθη ώς ή τής γής άπδ τοΰ ήλίου διά 
μαθηματικής και άκριβοΰς μεθόδου. Είναι 
γνωστόν, έπί παραδείγματι, ότι ό Ζεύς είναι 
πεντάκις μακρότερον ή ή Γή άπδ τδν "Ηλιον· 
ό πλανήτης λοιπόν ουτος θά ήτο υποχρεωμέ
νος, ίνα στρέφεται περί την γήν είς 24 ώρας, 
νά τρέχη πεντάκις ταχύτερον έτι τοΰ ήλίου. 
“Ωφειλε λοιπόν νά ιπταται 11,000 λεύγας 
κατά δευτερόλεπτον! Ταυτοχρόνως ό Κρόνος, 
ό πρώτος γνωστός πλανήτης τών άρχαίων,εδει 
νά έχγ ταχύτητα 22,000 λευγών κατά δευ
τερόλεπτον.

“Οσαν δ’ άφορ$ τούς άστέρας, άν τούς ύπο- 
θέσωμεν στρεφόμενους περί τήν γήν, ή ταχύ- 
της τής κινήσεώς των θά μάς έδιδεν άκόμη 
πλέον μυθώδεις άριθμούς. ’Επειδή δέ και ό 
πλησιέστερος άστήρ πρδς τήν γήν άπέχει πλέον 
τοΰ εκατομμυρίου-τής άποστάσεως τής γηίνης 
άκτΐνος, θά ώφειλε νά διατρέχγ 460,000 χι- 
λιόμ. κατά δευτερόλεπτον.

Ουτω λοιπόν, όσοι θά ήρνοΰντο άκ'όμη νά 
παραδεχθώσι τήν ύπόθεσιν τής περιστροφικής 
περί αύτήν κινήσεως τής Γής, έπί τώ λόγω 
δτι ευρίσκουν υπερβολικήν τήν περί τάς ίση- 
μερινάς χώρας κίνησιν, μετά ταχύτητος 28 
χιλιόμ. κατά λεπτόν —δηλαδή 460 μέτρων
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Ε4κ, ίη. Ό Κοπέρνικος, δ Γαλιλαίο; χαί δ Λαπλάς.

κατά δευτερόλεπτον, θκ κατέληγον άναπο- 
φεύκτως είς άριθμούς πολύ πλέον ιλιγγιώδεις, 
αναγνωρίζοντας είς τον ήλιον, ούτινος ό όγκος 
είναι 1,400.000 φοράς μεγαλείτερος τής γής, 
τον Δία καί τόν Κρο’νον, ών έπίσης οί όγκοι 
είναι 1,400 και 700 φοράς μεγαλείτεροι, τα
χύτητας πολύ πλέον σημαντικάς. Επομένως 
πιθανότητες και λογικόν συμπέρασμα συνηγο
ρούν ύπέρ τής περιστροφικής κινήσεως τής γής. 
Άλλως τε καί τό πείραμα άκόμη, τό άπλοΰν 
καί ευληπτον τοΰ έχν.ρεμοΰς τοΰ Φουκώλτ, 
άρκεϊ διά ν’ άρθή έπί πλέον πάς δισταγμός.

Άλλά και ό έπο'μενος εύφυής ισχυρισμός 
τ&ι άντιφρονούντων, έπ1. πολύν χρόνον είχε 
πολλούς θιασώτας παρά τφ λαφ .' Έλεγον 
δηλαδή οτι άφοΰ ή γή στρέφεται ΰπό τούς πό- 
δας μας, άν εΐς άνθρωπος ύψοΰτο είς τόν άέρα 
καί έκρατεϊτο επί βραχύν χρόνον,μόλις δύο δευ
τερολέπτων, τοΟθ1 οπερ δέν είναι κα'ι δύσκολον, 
πίπτων θά εύρίσκετο είς έν σημεϊον τής γής, 
δυτικώτερον τοΰ προηγουμένου, άφ’ οϋ άνυψώ- 
θη, κατά έν χιλιο'μετρον περίπου. Επαναλαμ
βάνω* δέ τό πείραμα τοΰτο, θά έξεύρισκεν ά- 
πλούστκτον μέσον ό άνθρωπος ουτος νά ταξει- 
δεύσγ ούτω έξ άνατολών πρός δυσμάς ταχύ- 
τερον και τοΰ μάλλον ταχυτάτου σιδηροδρό
μου. Πάντως όμως δέν θά αδύνατο νά ταξει- 
δεύστι και έκ δυσιιΛν πρός ά'κχ-τΆάς, άπό 
βορρά πρός νότον, ή άπό μεσημβρίας πρδς 
βορράν, λόγω τ7,ζ συνεχούς πρός την αύτήν 
φοράν περιστροφές τής γής καί ώς έκ τούτου 
δέν θά έφθανον αί σιδηροδρομικά! έταιρεΐαι εΐς 
τήν στενόχωρου θέσιν νά πτωχεύσουν.

Έπί τοΰ αύτοΰ θέματος ό Μπούχαναν, πε
ρίφημος Σκώτος ποιητής έλεγεν,· δτι δν ή Γή 
περιεστρέφετο, τό πτηνά δέν θά έτόλμων νά 
έξέλθουν έ« τών φωλεών των, διότι άνυψού- 
μενα είς τούς άέρας, θά έχανον βεβαίως διά 
παντός ταύτας.

Εύνόητον όμως, οτι ή άπάντησις είς τούς 
αστείους αύτούς ισχυρισμούς ήτο άπλουστάτη. 
"Ολος ό κόσμος γνωρίζει, δτι ή γή παρασύρει 
έν τή κινήσει της και τήν άτμοσφαίρκν και 

οτι καί είς τά έσχατα· τών όρίων τοΰ άτμο- 
σφαιρικοΰ περιβάλλοντος, τά έν αυτή υλικά 
μόρια καί τά πλέον ελαφρά, λαμβάνουν μέρος 
είς αυτήν τήν κίνησιν.

Δέν θά άπασχοληθώμεν φυσικά έξετάζοντες 
τό έν τή Βίβλω άναφερόμενον έπεισόδιον, καθ’ 
δ ό Ίησοΰς τοΰ Ναυΐ έσταμάτησε τόν "Ήλιον. 
Έν τούτοις έπί μακρον οί θεολόγοι έκτής: μαρ
τυρίας ταύτης όρμώμενοι ίσχυρίζοντο, οτι . ό 
Ίησοΰς τόΰ Ναυΐ δέν θά ήδύνατο νά σταμα- 
τήσρ τόν ήλιον, δν ο5τος φυσικά δεν έτρεχεν. 
Είνε δέ βέβαιον, δτι καί σήμερον άκόμη μέγας 
άριθμός θρησκόληπτων άτόμων, δν καί δέν 
άμφιβάλλουν περί τών σχετικών άστρονομικών 
άποκαλύψεων, ώς πρός τήν κίνησιν τής γής, 
βμως έξακολουθοΰν πιστεύοντες είς το κατόρ
θωμα τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναοί. Δέν άπόκειται 
όμως είς ήμάς νά άσχοληθώμεν έπί τόσον άλ- 
ληλοσυγκρουομένων πίστεων.
III. Κ(νη<?ις· τΑς γΛς «ερί τον "Ηλιον

’Ανέκαθεν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
παρετηρήθη, ότι οί άστέρες σχηματίζουν έν τώ 
ούρανφ μορφάς άμεταβόλους. "ϊνα δ’ εύκόλως 
δύνανται νά τούς άναγνωρίζωσιν, οί αρχαίοι ά- 
στρονόμοι κατέταξαν τούς άστέρας καθ’ όμά- 
δας, κληθείσας Αστερισμούς, και ών αί όνομα- 
σίαι, άκόμη κα'ι σήμερον έν χρήσει, ύπενθυμί- 
ζουσικατά τό μάλλον καίήττον τό σχήμα των. 
Βραδύτερου δέ παρατηρήσαντες, οτι άστέρες 
τινές περιεπλανώντο, διερχόμενοι διαδοχικώς 
πολλούς άστερισμοός, ών οί άστέρες εμενον 
πάντοτε άκίνητοι, έδωσαν είς τά περιπλανώ* 
μένα ταΰτα άστρα τό όνομα πλανήται.

Α.ί ιδιαίτεροι κινήσεις τών πλανητών ήνάγ- 
κασαν τούς άστρονόμους, οϊτινες έφλέγοντο 
ύπό τοΰ ζήλου νά έξηγήσωσι τήν συνθεσιν τοΰ 
σύμπαντος, όπως καταστρώσωσι θεωρίας με
γίστης ίπιπλοκής. Ούτως ο Πτολεμαίος πα- 
ρεδέχετο, ότι οί πλανήται, ίν οΐς συγκατελέ- 
γοντο ό "Ηλιος καί ή Σελήνη, ήσαν προσηλω
μένοι άπαντες έφ' ενός κύκλου, δν ώφειλον νά 
διατρέξωσι διά κινήσεως ομοιομόρφου, ένφ 
χρόνφ δλοι αυτοί ούτοι οί κύκλοι έστρέφοντο 
περί τήν γην, ποοασυρόμενοι ύπό τών κρυσ
τάλλινων ουρανών. Τό σύστημα τοΰ Πτολε
μαίου, οπερ έπί πολύν χρόνον έκυριάρχει, συν- 
επληρώθη σύν τφ χρόνφ καί κατέληξαν νά ύπο- 
λογίσωσιν 72 κύκλους περικεκλεισμένους τούς 
μέν έν τοϊς δέ. Ό δέ βασιλεύς άστρονόμος 
Άλφόνσος X, οστις έβασίλευεν έπί τΑς Κασ- 
τίλλης κατά τόν 13ον αιώνα, έχασε αυτό τό 
στέμμα του,διότι έτόλμησε νά ειπη,οτι «δν ό 
θεός τόν έκάλει είς τό συμβούλιόν του, όταν 
έπλαττε τόν κόσμον, θά τώ έδιδε, δν τφ έπε· 
τρεπετο, συμβουλάς τινας, πρός διευθέτησιν 
τοΰ κόσμου έπί τδ άπλούστερον. .

Ή άστρολογία, ήτις άνέκαθεν έτιμ.άτο τά 
μέγιστα έν Αίγύπτφ, έν Έλλάδι και άκόμη

έν Ρώμτι, άνεπτύχθη και έν Γάλ
λιο: τάχιστα μετά τής έσφαλμέ- 
νης θεωρίας περί τής άκινησίας 
τής Γής. Αί τοσαδται άστρο- 
νομικαί προρρήσεις αί τόσον πά
ταγον έγείρασαι διά τήν άποτυ- 
χίαν των, δέν ήδυνήθησαν νά 
έλαττώσωσι τήν γενικήν πεποί- 
θησιν. Ουτω πάντες οί Αστρο
νόμοι συνησπισμένοι και όμοφω- 
νοΰντες προέλεγον, οτι οί πλα
νήται θά ήρχοντο είς σύγκρουσιν 
κατά τό έτος 1186, οπότε θά 
έπηρχετο τό τέλος τοΰ κόσμου.

’Εννοείται, δτι ό τρόμος ήτο 
φοβερός καί γενικός και δή διά 
τήν τότε έποχήν, άφοΰ ώς πάν
τες θά ένθυμώνται, καί ημάς έτι 
πρό τινων έτών κατετάραξεν ή 
θρυλληθεΐσα προστριβή τοΰ κομή
του Χάλεϋ. Έν τούτοις παρήλ- 
θεν ή ταχθείσα προθεσμία, καί
ό κόσμος ήσύχασεν, άφοΰ ύπέστη αγωνίαν 
φρικώδη έπί ολόκληρον έτος. Άλλο-ε πάλιν 
τό Πανεπιστήμιον τών Πκρισίων διεκήρυξε 
πανηγυρικώς, δτι ο’ μέγας λοιμός, οστις άπε- 
δεκάτισε τό τέλος τοΰ 14ου αίώνος, ώφείλετο 
είς τήν συνάφειαν τριών πλανητών, τήν προρ- 
ρηθείσαν ύπό τών άστρολάγων. Έπίσης τόν 
κατά τών Τούρκων πόλεμον άπέδωκαν είς τόν 
κομήτην τοΰ 1456, ώς καί τόν έπακολουθή- 
σαντα λοιμόν. *0 δέ Πάπας Κάλιξτος ό III 
διέταξεν έπι τγ5 περίστάσει ταύτγ δημοσίας 
προσευχάς.

Αυτοί οδτοι οί βασιλείς εΐχον τούς άστρο- 
λόγους των. Αικατερίνη ή τών Μεδίκων είχε 
μεταφέρει έξ ’Ιταλίας μέγαν άριθμόν τοιούτων, 
ζώντων έν τή αύλί! και ών ό περιφημότερος 
ήτο ό Νοστραδάμος. Έπι τή γεννήσει δέ Λου
δοβίκου τοΰ XIVό άστρολόγος τής αύλής ήτοί- 
μασε τό ώροσκόπιον, άλλ’ ή πίστις κατέπιπτεν 
ήδη καί ή θέσις αυτή κατηργήθη.

Τέλος ο Κοπέρνικος είς έν Ιργον του, άφιε- 
ρωθέν τφ Πάπα. ΓΙκύλφ ΠΙ καί δημοσιευθέν 
μόλις όλίγας ήμέρας πρό τοΰ θανάτου του, 
έλυσε τάς δυσκολίας τοΰ προβλήματος. Κατά 
τήν θεωρίαν του, παγκοσμίως άποδεκτήν σή
μερον,ή Γ*Α στρέφεται περί τδν "Ηλιον παρπ- 
σύρουσα μεθ’έαυτής τήν Σελήνην, ώς δορυφό
ρον συμπληρώνει δέ τήν ολικήν αύτής στρο
φήν περί τό άκτινοβόλον άστρον έν 365 ήμ£— 
ραις καί τέταρτον. ’Επειδή δέ ή άπόστασις 
τής γής άπδ τοΰ ήλίου είναι περίπου 148 έκ. 
χιλιόμ. φυσικά διατρέχει δρόμον 930 έκατομ. 
χιλιόμ. καθ’ δλο τό έτος· πρός τοΰτο άρκεί- 
ται είς ένα μικρόν περίπατον ήμερησίως έκ 
2,500,000 χμλιομ. ήτοι 106,000 χιλιόμ. 
καθ* ώραν καί 29 κατά δευτερόλεπτον ( Ίπτά-

βίώνος κατά τινα χαλκογραφία^

τής «ποχής εκείνης.

μεθκ οθεν ημείς οί έπιβάται τής άεροδρομού- 
σης γη'ίνη; άτμοσφαίρας μετά ταχύτητος 
χιλιάκις άνωτέρας τής τών έκτάκτων αμαξο
στοιχιών καί έβδομηκονταπεντάκις ταχύτερου 
όβίδος, άπό τό στόμιον τηλεβόλου έκσφενδονι- 
ζομένης !

Χάρις δέ είς τόν Γαλιλαίον, κατόπιν παρα- 
δεχθέντα τό σύστημα τοΰ Κοπερνίκου, άνα- 
πτύξαντα αύτό έν τφ Πανεπιστημίφ τής Πα- 
δούης καί είτα ένισχύσαντκ διά τών παρατη
ρήσεων του, έγνώσθη τοΰτο άπανταχοΰ. Έν 
τούτοις έπάλαισεν άρκούντως κατά τών όπα- 
δών τοΰ συστήματος τοΰ Πτολεμαίου καί έξ 
άλλου κατά τών θεολόγων, οϊτινες συνετάσ- 
σοντο μέ τό μέρος τοΰ περιωνύμου ΓΙολωνοΰ 
μοναχοΰ, ούτινος ή θεωρία άπεκήρυσε πάν τό 
έναντιούμενον τή Άγί<ί Γραφί!. Οί τελευταίοι 
δέ ούτοι δέν έπαυον άντιλέγοντες αύτφ δτι ό 
Ίησοΰς τοΰ Ναυϊ έσταμάτησε τόν "Ηλιον. Εΐς 
μάλιστα έφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά προβάλη 
τήν εξής μοναδικήν σκέψιν ·. «Άφοΰ ό Θεός 
εύρίσκεται έν τφ ούρανώ καί ούχί έπί τήςγής, 
δύναται νά κιν$ τδν ούρανόν καί ούχί τήν γήν!»

Ό Γαλιλαίος άντεπεξελθών κατά τών πο
λεμίων του διεκήρυξεν, οτι ή Βίβλος κακώς ήο- 
μηνεύετο μέχρι τοΰδε καί ότι ήδύνατο τελείως 
νά συμβιβκσθβ μετά τής δοξασίας, ής ήτο από
στολος αύτός. Άλλ’ ή άδεξία αυτή ύπεράσπι- 
σις έξήγειρε μεγάλην άγανάκτησιν έν Ρώμη, 
βπου τον έκήρυξαν ώς άνυπόφορον σφετεριστήν 
τών προνομίων τής έκκλησίας, ώς άλαζώνα 
σοφόν άνυπότακτον τκΐς έκκλησιαστικ,αίς έπι- 
ταγαίς, πρός έπεξήγησιν τών Αγίων Γραφών.

Ό Γαλιλαίος τότε ήλθεν είς Ρώμην διά ν’ 
άπαντήστ) είς τούς έχθρούς του, άλλ’ οί ισχυ
ρισμοί του δέν έσχον αύδ«ν άλλο άποτέλεσμπ
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$ τήν δημοσίευσιν ενός διατάγματος παρά τής 
Ίερδίς ’Εξετάσεων, 3ι* ου κατεκρίθησαν τά 
έργα τοΰ Κοπερνίκου. ’Εν ?τει δέ 1632 έδη- 
μοσίευσε τδ περιώνυμον Εργον του «Οί διάλο
γοι» έν ω ί διπλή κίνησις τής περιστροφής 
τής γής περί έαυτήν καί περί τδν ήλιον υπο
στηρίζεται δι’ άκχταμαχήτων άστρονομικών 
ύπολογισμών. Τδ εργον τοΰτο άμέσως κοιτηγ- 
γελθη έν Ρώμη καί τότε ό Γαλιλαίος, εβδο
μηκοντούτης ών, διετάχθη έν έτει 1637 νά 
μεταβή έν τή πρωτευούσγ τοΰ χριστιανικού 
κόσμου, διά ν’ άπολογηθή τής κατηγορίας, 
ήτις τφ εϊχεν άπαγγελθή ώς αίρετικοϋ· Τήν 20 
’Ιουνίου οΐ ΐεροεξετασταί άπήγγειλαν τήν άπό- 
φασίν των, καταδικάσαντες τδν ένδοξον δι
δάσκαλον είς φυλάκισιν έν ταΐς είρκταΐς τής 
‘Ιερδς Έξετάσεως. Άλλ’ ό Πάπας Ούρβανδς 
ό VIII τφ άπένειμε χάριν, έπί τφ ορω τής 
έξομώσεως. Ό δέ τύπος τής έξομώσεως, δν 
έπέβαλον τφ διασήμω άστρονόμφ ν’ άπαγ- 
γείλη γονυκλινής, άποτελεΐ διά τήν Ρωμαϊκήν 
έκκλησίαν στίγμα, δ οΐ διαρρεύσαντες αιώνες 
δέν ήδυνήδησαν νά διαγράψωσι. ’Ιδού δέ κατά 
τδν Δελάμβρ (’Ιστορία τής Αστρονομίας) 
πώς ήτο συντεταγμένος ό άφορισμδς ούτος:

«Έγώ, Γαλιλαίος Γαλιλαίου, υιός τοϋ μακαρί
του Γαλιλαίου, Φλωρεντιανός,ήλικίας 70 έτων, φυ
λακιστείς προσωπικως καί γονυκλινής ένώπιόν σας, 
έξοχώτατοι καί αίδεσιμωτατοι καρδινάλιοι τής παγ
κοσμίου χριστιανικής δημοκρατίας, γενικοί ίερεξετα· 
σταί κατά τής αίρετικής μοχΟηρίας. έχων πρδ των 
έφθαλμων μου τά ιερά καί άγια Εύαγγίλια, ατινα 
έγγίζω μέ τάς Ιδίας μου χεΐρας : ’Ορκίζομαι, δτι 
πάντοτε έπίστευσα, πιστεύω δέ καί τώρα καί θεοΰ 
βοηθοϋντος θέλω πιστεύει καί είς τδ μέλλον, παν 
δ,τι θίγει, κηρύσσει καί διδάσκει ή άγια καθολική, 
άποστολική καί ρωμαϊκή Εκκλησία. ’Αλλ’ έπειδή ή 
’Ιερά — Έξέτασις δικαστικως μοί Επέταξε νά Εγκα
ταλείψω τελείως τήν ψευδή γνώμην.Ετι ό ήλιος εϊναι 
τδ κέντρον τοϋ κόσμου καί μένει ακίνητος' δτι ή γή 
δέν εϊναι τδ κέντρον καί δτι κινείται' καί έπειδή δέν 
ήδυνάμην νά Ιχωμαι τής γνώμης ταύτης, ούτε νά 
τήν ύποστηρίζω ή τήν διδάσκω δι’ οιουδήποτε τρό
που, διά ζώσης φωνής ή έγγράφως, καί έν φ μοί 
κατεδείχθη δτι ή ε’ιρημένη δοξασία ήτο πολεμία τή 
Αγία Γραφή, έγώ συνέγραψα καί έτυπωσα βιδλίον, 
έν φ πραγματεύομαι τήν καταδικασθεΐσαν ταύτην 
θεωρίαν καί παραθέτω έπιχειρήματα μεγίστης πει- 
στικότητος, πρδς ύποστήριξιν τής θεωρίας ταύτης, 
χωρίς νά Επισυνάπτω καί ούδέν τεκμήριον: διά τούτο 
έδικάσθην σφοδρώς ώς ύποπτος αιρετικός, ώς απο
δεχθείς καί πιστεύσάς βτ·. ό ήλιος, ήτο τδ κέντρον 
τοϋ κόσμου καί άκίνητος, ένφ ή γή δέν ήτο τδ κέν
τρου καί έκινεϊτο. Πρδς τοΰτο οθεν έπιθυμων νά Εξα
λείψω άπδ τά πνεύματα υμών τών Εξοχοτήτων και 
παντδς καθολικού χριστιανού τήν σφοδράν κατηγορίαν 
έπιρριφθεΐσαν κατ’ έμοϋ δικαίως, διά καρδίας ειλι
κρινούς καί διά πίστεως ούχί προσποιητής, έξορκίζω 
άπαρνοϋμαι καί βδελύττομαι τάς προρρηθείσας πλά
νας καί αίρέσεις καί γενικώς πασαν άλλην πλάνην 
οίανδήποτε, άντικειμένην τή άνω Αγία Έκκλησίφ.

Ε1κ· 3η· Ό Γαλιλαίος δημοσία άποχηρύσσων τα 
δημοσιεύματα αύτοΰ πρδ τοϋ δικαστηίρου. τής 
Ίε^άς Έξετάσεως.

'Ορκίζομαι δέ οτι είς τδ μέλλον δέν θά εΐπω, δέν 
θά υποστηρίξω διά ζώσης φωνής ή γραπτώς τίποτε, 
οπερ νά δύναται νά έγείρη έναντίον μου ύπονοίας, 
καί αν ήθελον γνωρίση αιρετικόν τινα ή ΰποπίπτοντα 
είς αιρέσεις, νά τόν καταγγείλω πρδς τήν Ίεράν 
Έξέτασιν ή πρδς τήν διοίκησιν τοΰ τόπου, ένθα εύ ■ 
ρίσκομαι. 'Ορκίζομαι πρδς τούτοις καί υπόσχομαι, 
δτι θέλω Εκπληρώσει καί διατηρήσει έντελώς δλας 
τάς μετανοίας. δσας ήθελε μοί Επιβάλλει τδ ιερόν 
Δικαστηρίου. Καί αν ήθελε μοί συμδή νά Ενεργήσω 
τι παρά τους λόγους, τάς ύποσχέσεις, τάς έπαγγε- 
λίας καί τούς δρκους μου, δπερ είθε δ Θεός ν’ άπο- 
τρέψη, θά ύποστώ δλας τάς ποινάς καί τάς βασά- 
νους, δσας Επιβάλλουν οι άγιοι κανόνες καί οΐ λοι
ποί νόμοι γενικοί καί είδικοί, κατά τών τοιούτων 
Επιόρκων. Οΰτω εϊη μοι ό Θεός βοηθός, καί τά 
άγια Αύτοΰ Εύαγγέλια, ατινα έγγίζω διά τών ιδίων 
μου χειρών.

Έγώ Γαλιλαίος Γαλιλαίου, έξώρκισα, ώρκίσθην, 
ΰπεσχέθην καί είμί. ύπόχρεως ώς ανωτέρω, έν πε- 
ποιθήσει δέ, διά τής Ιδίας χειρός μου, ύπέγραψα τδ 
παρόν χειρόγραφον τής δρκομωσίας μου καί τδ 
απήγγειλα λέξιν πρδς λέξιν έν Ρώμη, έν τή Μονή 
τής ’Αθήνας, τή 22 ’Ιουνίου 1633».

Διηγούνται, οτι μετά τήν όρκομωσίαν ό Γα
λιλαίος Εγειρόμενος, Εψιθύρισε κτυπών τδν πό- 
3α του κατά γής : «Καί δμως κινείται». Άλλα 
τδ γεγονός τοΰτο δέν πιστοποιείται σαφώς.

Έτη τινά Ενωρίτερον, ό Τζιορ3άνι Βροΰνο 
εΐχε καταδικασθή ύπδ τών αύτών ίερεξετα- 
στών, Χιότι έγοαψεν οτι έκαστος άστήρ ήτο καί 
εϊς'ήλιος, περί τδν όποιον έστρέφοντο πλανή- 
ται όμοιοι πρδς τήν γήν. Έδειξε δε καρτερο
ψυχίαν πολύ μεγαλειτέραν τής τοΰ Γαλιλαίου, 
άναφωνήσας Ενώπιον τής σωροΰ τών ξυλ.ων, 
έφ’ ής έμελλε νά καή :

«Ή καταδικαστική έπόφπσις, ήν μοι άπηγ- 
γείλατε, Εν όνόματι τοΰ θεοΰ τής εύσπλαγ- 
χνίας καί τής άγάπης, ύμδίς .φοβίζει ίσως πε
ρισσότερον Εμοΰ».

Κατα δέ τδ έτος 1737, Ενα αιώνα μετά τήν 
άπεχθή δίκην, δι’ ής ή 'Ιερά Έξέτασιςκατεσ- 
πιλώθη, Εξαναγκάσασα τόν αθάνατον Γαλι
λαίον νά εξομώση, άνήγειραν εν τή Εκκλησία: 
τοΰ Άγιου Σταυροΰ μαρμάρινου μνημεΐον, 
ύπενθυμίζον συγχρόνως τήν δόξαν τοΰ μεγα- 
λειτερου σοφοΰ τής Τοσκάνης καί τάς κατα
διώξεις, δι’ ών αί τελευταία ήμέοκι του Εποι- 
τίσθησαν.

Ό δέ Πάπας Βενεδΐκτος XIV άνηρεσεν 
Εκτοτε τήν άπόφασιν τοΰ 'Ιεροξεταστηρίου, 
οπερ εΐχε καταδικάσει τδ εργον τοΰ Γαλιλαίου, 
ή δέ θεωρία τής κινήσεως τής Γής διδάσκεται 
ήδη ύπ* αύτών τών ’Ιησουιτών.

IV. Συμπέοαόιια.

Ουτω λοιπόν, μακράν τοΰ νά ΐσταται άκί
νητος εις τδ κέντρον τοϋ κόσμου, ή Γή ίπτα
ται μετά μεγίστης ταχύτητος έν τφ άπείρω, 
παρασύρουσα μεθ’ έαυτής τάς διαδεχομένας 
γενεάς πάντων τών έν τή επιφανείς της προσ- 
κεκολλημένων δντων. Στρέφεται περί έαυτήν, 
καθ’ δν χρόνον Ενεργεί ΐλιγγιώδη δρόμον 
περί τδν ήλιον, ύπείκουιια άλλως^τε, όπως ά- 
πέδειξ εν ό περιφανής Νεύτων, εις τδν παγ
κόσμιον νόμον τής βαρύτητος, δστις διέπει ολα 
τά σώματα, μεγάλα καί μικρά, τά όποια ή 
πλϋσις ερριψε μέσφ του διαστήματος.

Μακράν πλέον αί αύταπάται περί τής κατα
στάσεως τής ήμετέρας σφαίρας 1 Ή Επιστήμη 
συναθροίσασα ψιχίον πρός ψιχίον πάσαν τήν 
άλήθειαν, άπελάκτισεν ολας τάς πλάνας, οσας 
εϊχον συσσωρεύσει οΐ αιώνες τής άμαθείας. 
Έ δέ άκατανίκητος πρόοδος εδικαίωσε τήν. 
Επαρσήν τοΰ άνθρώπου, πιστεύσαντος έκ πε- 
ποιθήσεως, δτι τδ σόμπαν εϊχε πλασθή δι’ 
έαυτδν καί δτι Sv τήν επαύριον έξηφανίζετο 
αυτός έκ τής σκηνής τοΰ κόσ’μου, αί δυνάμεις 
τής φύσεως θά Επαυον τδ εργον τωνί

Τ. CHOLLEF

ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ.

Έγράφη εσχάτως, δτι 0 κ. Μανίαν προήλθεν ε’.ς 
ανακοινώσεις σπουδαιοτάτάς περί τών αεροστατικών 
προόδων, αίτινες θά έπετελουντο, έάν τά αεροπλάνα 
κατεσχευαζοντο επί ,τή βάσει τών πτητικών ιδιοτή
των τών πτηνών καί. κατά τρόπον πλησιάζοντα αύ
τά. Αΐ ανακοινώσεις αύται γενόμεναι έν. τή ’Ακαδη
μία τών Επιστημών τών Παρισίων, πολλήν προύκά- 
λεσαν έντύπωσίν. Ήδη δ Γάλλος επιστήμων, έξαχο- 

λουθών τάς παρατηρήσεις του καί συνεργαζόμενος 
μετά, τοΰ καθηγητοϋ κ. Ούσσαί, άνεχοίνωσε σαφέστε- 
ρον τδ συμπέρασμα τών παρατηρήσεων αύτοΰ, συνο- 
ψιζόμενον ώς έξης·

<’Εν τή κατασκευή τών αεροπλάνων ούδαμώς έλή- 
φθησαν μέχρι τοΰδε ύπ’ δψει τά δεδομένα, άτινα προ- 
κύπτουσιν εκ τής μελέτης τής πτητικής ίχανότητος 
τών πτηνών. Αί σχετικαί ερευναι χαί μελέται, εϊς άς 
προήλθον, μ’ έπεισαν, δτι ασφαλώς δύνανται νά χρη- 
σιμοποιηθώσίν οί αριθμοί καί τά δεδομένα, α παρέχει η 
φύσις. Παρά τήν διαφοράν του μεγάλου βάρους, ήτις 
χωρίζει τδ πτηνδν του αεροπλάνου, κατόρθωσα νά 
υπολογίσω τάς διαστάσεις μηχανήματος, κατασκευα- 
ζομένου ύπδ τύπον πτηνοΰ καί νά συντελέσω ούτως 
είς τήν έπίλυοίν σπουδαιότατου προβλήματος.

Λαβών ύπ’ δψιν, δτι ή πτήσις τών πτηνών ποιχίλ · 
λει κατ αναλογίαν πρδς τάς ιδιαιτέρας πτητικάε κα
τευθύνσεις, άς ταΰτα άκολουθοΰσι, χατέληξα είς τδ 
ακόλουθον συμπέρασμα :

Ιον). Τά άρπαχτικά όρνεα ώς πτηνά προτιμώντα 
τήν πτήσιν δι’ ανεπτυγμένων τών πτερύγων (vol 
ρΐεηέ), ών ή επιφάνεια έπεχτείνεται μεγάλη, εχου- 
σιν ώς χινητήριον μηχανήν τούς θωραχιχούς αυτών 
μυώνας, οϊτινες εϊναι ισχυρότατοι, μακράν ούράν καί 
πτέρυγας πλατείας.

2ον). Τά θαλάσσια πτηνά, προτιμώντα τήν διά 
πλήξεως τοΰ άέρος πτήσιν έχουσι πτέρυγας έξ ίσου 
μεγάλας, αλλά στενωτέρας τών άρπακτικών. Ή ούρά 
αύτών εϊναι σχεδόν ατροφική καί ή μυϊκή αύτών δύ- 
ναμις, ώς κινητήριος μικρά.

3ον). Τά άλλα πτηνά, οΐ σπουργΐται, έν παραδείγ- 
μάτι, τά άλεκτοροειδή, τά περιστεροειδή, τά προτι
μώντα τήν κωπηλατικήν, ούτως είπείν πτήσιν, έχουσι 
πτερυγικήν έπιφάνειαν μικράν, άλλά μυϊκήν δύναμιν, 
ώς χινητήριον μεγάλην, κατόπιν τών συνεχών καί 
διαρκών άνακινήσεων τών πτερύγων. Αί πτέρυγες αύ
τών ε’ισί πλατεΐαι, σχεδόν κολλοειδείς καί ή ούρά αρ
κούντως μακρά.

Έκ τών άνώ προκύπτει, δτι ή πτήσις τών άρπα- 
χτικών πτηνών ένδείχνυται ώς ή πλησιάζουσα πρδς 
τήν πτήσιν τών μονοπλάνων. Έζήτησα λοιπόν νά 
ύπολογίσω, δποΐαι δέον νά ωσιν αί διαστάσεις αερο
πλάνου του τύπου τούτου, συμφώνως πρός τά δεδο
μένα, ά εξάγονται έχ τής πτήσεως τών όιρπαχτιχών 
πτηνών καί κατέληξα δι’ υπολογισμών εις μονάπλα- 
νον, δυνάμενον νά φέρη ^άρος 500 χιλιόγραμμων καί 
εχον τας έπομέχας διαστάσεις.

Επιφάνειαν 
Βάρος πτερύγων 
"Εκτασιν πτερύγων 
Πλάτος πτέρυγος

. Μήκος ούρας 
Μήκος μονοπλάνου 

Εις τά ανωτέρω δέον νά 
ρήσεις : Ιον). Τάς ανωτέρω διαστάσεις, διατηρουμέ- 
νων πάντοτε τών αναλογιών, ούναται τις να τροπο- 
ποιήση έν άναλογίφ πρδς τδ βάρος τοΰ κατασκευασθη- . 
σομένου μονοπλάνου. 2ον).’ Τά έν χρήβει μονοπλάνα 
έχουν μέγα μήκος έν σχέσει πρδς τά πτηνά·.

Εις ταΰτα περιορίζονται αί ανακοινώσεις τοΰ X. 
Μανίάν, ήδη δέ γίνεται σοβαρά σχέψις, δπως τά πο
ρίσματα τών μελετών αύτοΰ έφαρμοσθώσϊν εϊς κατα
σκευήν μονοπλάνου, δοκιμής χάρ ν.

14 μ. ΪΟ
98 χιλ. 500
10 μ. 50
1 μ. 87
2 μ. Ου
4 μ. 67 

προστεθώσι δύο παρατη-
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΜΙ ΜΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΥΤΟΥ

Πιστή δπεικόνισις τής 4ης ανευματιστικής συνιδριάσεως, φιλοτεχνηθεϊσα 

πνεύματος τοϋ Φερονίδους μετά τής δοράτου χειρός &ν&Φε.

ύπό τοϋ

(Συνέχεια ϊδε προηγ. τεύχος)

ΣΥΝΕήΡΙΑΖΙΕ 4*1

ΜΕΡΑ Τετάρτη, 21 Μάρ
τιον, ώρα 10 1)2 τής νυ· 
κτός.

Παρενρεθέντες. Ίω. Δη
μοκράτης, Κ. Ξενοφών, 
Ίω. Παπαδάκης, Φρ.Πρίν- 
τεζης, Βασ· Δημοκράτης, 
Μαρία Δημοκράτονς, Άν- 
νέτα Μαυροπούλον, Λήδα 
Πόγγη, Έμμ. Δημοκρά
της, Μαρία Ξενοφωντος, 
Κατίνα Δημοκράτονς, θά
λεια Παπαδάκη, Υπηρεσία.

— Άπόψε δέν θά κοι
μηθώ ένωρίς, διότι έμα- 
θον, δτι χθές έκάματε πολύ 
ώραΐα πράγματα, μας λέγει

ό κ. Ίω. Δημοκράτης.
—Άπόψε ήλθον καϊ έγώ νδ σας θαυμάσω, 

μας λέγει καϊ δ κ. Ξενοφών, διότι ήκονσα 
πολλά περίεργα νδ λέγωνται.

—Καλά έκάματε, μάλιστα δπον έφέρατε καϊ

τήν Κυρίαν σας καϊ τήν κόρην σας, άλλά συνι
στώ νά μή φοβηθούν, δ,τι ίδοΰν.

—Ά, δχι, δαιμονικά νδ μήν ήναι, κ. Πρίν- 
τεξη, διότι τότε ποιος δεν θδ φοβηθή, μας 
λέγει ή κυρία Ξενοφωντος.

—Δέν πιστεύω να ίδήτε πράγματα και δαί
μονας, χειροτέρους άπό έκείνους, δπον καθ' 
έκάστην βλέπομεν καϊ σνναναστρεφόμεθα εις 
τόν κόσμον τοΰτον.Άλλως τε βεβαιωθείτε, δέν 
θδ βλάψουν κανένα.

—Τότε μάλιστα, έμπρός κ. Πρίντεζη, δέν 
θδ φοβηθώμεν,

— Ναί, έμπρός, διότι παρέρχεται δ καιρός. 
Εξετάζω τδ πάντα και τοποθετώ τούς καταλλή
λους πέριξ τής τραπέζης, ήτοι τούς Κυρίους 
Ίω. Παπαδάκην καί Κ. Δημοκράτην, τδς Κυ
ρίας Μαρίαν Δημοκράτονς καί θάλειαν Παπ- 
παδάκη ώς καϊ τας Δδας Μ· Ξενοφωντος, Λήδα 
Πόγγη'τούς δε λοιπούς είς Ιδιαίτερα καθίσματα 
άπωτέρω δεξιά καϊ άπέναντι ήμών, οδτως ώστε 
νά είμεθα έλεύθεροι πρδ τών κινήσεων τής 
τραπέζης- ’Εγώ δέ τότε λαμβάνω μέρος μεταξύ 
τών δύο μεσαζόντων, τοΰ κυρίου Βασ. Δημο
κράτονς καϊ τής μητρός του.

Ό κ. ’Ιωάν. Δημοκράτης δέν ήθέληοε να 
λάβη μέρος πέριξ τής τραπέζης,ΐνα δύναται εύ- 

κολώτερον νδ έξασκή τδν έλεγχον έπϊ τών έξε- 
λισσομένων πνευματιστικών φαινομένων.

— Θδ μοΰ έπιτρέψητε νδ έπιβλέπω έλενθέ- 
ρως, λέγει, ΐνα άντιληφθώ καλείτερον τδ φαι
νόμενα, διά νά μή Υπάρχη ή έλαχίστη ιδέα Υστε
ροβουλίας καϊ πλάνης.

Τότε ήγέρθην, έπεθεώρησα μετδ τοΰ κ. Δη- 
μοκράτους τήν αίθουσαν τον κλειδοκύμβαλού, 
ινα μή ύπαρξη άμφιβολία, δτι Υπάρχει τις έν
τδς αυτής, πορήγγειλα δέ νδ κρατούν τας θύ· 
ρας κλειστός και νδ μή θορυβούν όλοτελώς.

Άφοΰ έχομεν τδ πνεύματα φίλους άοίστονς, 
καταλλήλους, άγαπητούς καϊ προθύμους νά 
μάς παρέχωσι τδ πάντα, να έκτελώσιν δ,τι θέ
λομεν, καϊ διευκολύνωσι τδς επιθυμίας μας, 
άφοΰ οί κάλλιοτοι οντοι άγνωστοι, ώς εΐδον 
είς πλεΐστα πειράματά μου έν ώρα συνεδριά
σεων, έκτελοΰσι τόσον δύσκολα καί δυσκατόρ- 
θωτα πράγματα, άφοΰ μάς κινοΰσι τήν γλώσ
σαν καϊ τήν χεϊρα και όμιλοΰσι και γράφουσι 
δι' αύτών, έπικοινωνοΰντα οΰτω μεθ’ ήμών, 
άφοΰ μετακομίζονσιν έπιπλα και σκεύη, άφοΰ 
κρούονσιν όργανα, ώς κλειδοκύμβαλα κτλ. και 
άνακρούουάιν ολα τα γνωστό καϊ άγνωστα μου
σικό τεμάχια, άφοΰ προσκομίζονσιν ήμΐν άντι- 
κείμενα έξ άπωτάτων μερών είς τήν αίθουσαν 
τών συνεδριάσεων κτλ. φυσικά θδ δύνανται 
και τόσα άλλα να πράττωσιν, άτινα θα τοΐς 
Υποδεικνύωμεν, παρακαλοΰντες αύτά νδ τό 
έκτελώσιν.

Οΰτω σκεφθείς, παρεκάλεσα τδ πνεΰμα τοΰ 
Φερονίδους νά κλείη καϊ άνοίγη αύτό τά ήλε- 
κτρικό έκάστοτε, να μετακινή έπιπλα, νά παίζη 
κλειδοκύμβαλον κτλ. Καϊ υπεσχέθη.

Έζήτησα δέ τότε νδ κομισθώσι σχοινίον τι 
καϊ άνθη, καϊ τό μέν σχοινίον νά χρησιμεύση 
είς τό νά δέση τινα έξ ήμών, τα δέ άνθη νά 
προσφέρη δπον θελήση- Πάντες δέ άνυπομόνως 
άνέμενον.

—Προσοχή και ήσνχία, εΐπον τότε, θ'άρχί- 
σωμεν, λάβετε δλοι τάς χεΐρας άλυσσοειδώς καϊ 
άναμείνατε σιγηλώς.

^—Σβΰσον τά φώτα, έϊπον τότε είς τό πνεΰμα 
και φανερόθητι ήπίως καϊ ήούχως.

Ή τράπεζα δέν έβράδυνε νά κινηθή καϊ ζωη
ρώς να ένδεικνύη τήν παρουσίαν τής άοράτου 
δυνάμεως, ήτις οΰτω μας προεδήλου, δτι ήτο 
καϊ εύδιάθετος και προπαρασκενασμένη νδ μας 
έκδηλώση ώραΐα καϊ έκτακτα φαινόμενα.

— Ώροοήλθες πνεΰμα, σ’ εύχαριστοΰμεν καϊ 
σέ χαιρετώμεν, τφ είπον. Χαιρέτΐ}οον ήμας 
ώς καϊ τούς νεωστϊ προσελθόντας.

Ή Τράπεζα κλίνει δεξιά καϊ άριστερφ, πρός 
τα έδώ καϊ έκεϊκαϊ εϊτα Υψώνεται βιαίως περϊ 
τα 30 έκατοστά. Κατόπιν κατέρχεται είς τήν 
θέσιν της καϊ Ισχυρός κρότος άκούεται έπ’ αύ
τής, ώσεϊ βαρεία τις χεϊρ νά έπιπτεν έπ’ αύτής.

θόρυβος καϊ φωναϊ έπακολουθοΰσιν, Ιδίως 

έκ μέρους τών γυναικών, αΐτινες έτρόμαξαν 
.καϊ παρακαλοΰσι νά μή παράγη τρομακτικό 
φαινόμενα.

—Σιωπή, παρακαλώ, τοΐς λέγω τότε, διότι, 
άν φοβήσθε, ίσως χάσωμεν πολλά φαινόμενα.

—Τό πνεΰμα λέγει, μας είπε τότε ί μεσά
ζουν Β. Δημοκράτης, να έχετε Υπομονήν, θάρ
ρος και ήαυχίαν, διά νά δυνηθή νά σας εύχα· 
ριστήση.

; —Καλώς. καλώς, θάέχωμεν, άπηντήσαμεν, 
άς έξακολονθήση, άλλά ήπιώτερον, εί δυνατόν, 
και ούχι τρομακτικώς.

—θά τρομάξετε, άν σάς -έμφανισθώ, δπως 
έζων ήρώτησεν.

—Όχι, δχι (τινές δμως έσιώπων).
^Προσέξατε π^-ός τήν γωνίαν τής αιθού

σης τοΰ πιάνου άριστερά, μάς λέγει δ μεσάζων.
Καϊ πράγματι εμφανίζεται δ Φερονίδης ώς 

έζη. ώς ίερενς έπϊ τής έποχής τών Έλενσινίων 
Μυστηρίων, μέ μελανήν περιβολήν, λευκήν γε
νειάδα, τόν μύστακα καϊ τήν κόμην καϊ δεδε- 
μένην αύτήν, ώς έσννείθιζον τότε καϊ ώς έδη- 
μοσιεύθη έν τφ προηγουμένφ τεύχει, σοβαρώς 
και ήσύχως άτενίζων ήμας καί βαδίζω^ βρα
δέως κατά μήκος τής αιθούσης, παρατηρών έν 
ταύτφ μετά προσοχής τήν όμήγυρίν μας.

Πάντες μετ ’ έκπλήξεως καϊ περιεργείας πα
ρατηροΰμεν αύτόν, προσέχοντες μή δώσωμεν 
άφορμήν καϊ μας πλησιάση πολύ, μολονότι 
προέτρεπον νδ τόν παρακαλέσωμεν νά καθήση 
πλησίον μας καϊ συνομιλήσωμεν.

Μετ ’ ού πολύ έμφανίζεται καϊ δεύτερον 
πνεΰμα άριστερόθεν -ήμών, Ιδία πρός τήν δρο- 
φήν καϊ κατόπιν καϊ τρίτον ιστάμενον δεξιόθεν, 
άκριβώς πρό τής θύρας τής τραπεζαρίας. Είς 
τό μέσον τής αιθούσης έβάδιζε πάντοτε τό 
πνεΰμα τοΰ Φερονίδους.

Τά πνεύματα ταντα ώς καϊ τοΰ Φερονίδους 
διεκρίνοντο καλώς, μέ τό πρόοωπον καϊ τάς 
χεΐρας άρκετά φωτεινός και κινουμένας.

Πάντες δέ δπως λάβωσι θάρρος άνέκραζον: 
—Κύριε Πρίντεζη, νά, ίδέτε καϊ άλλο πνεύ

μα, έδώ είς τήν θύραν.
— ’Ιδού καϊ άλλο έκεϊ.
— "Αλλο πάρα πάνω.
— Ό Φερονίδης, δ Φερονίδης, ιδού, νά, 

ϊδετε, τί ώραΐα φαίνεται τώρα, μέ Υψωμένος 
τάς χεΐρας.

Καϊ μετ’ δλίγον:
— ”A, δχι έτσι, μά Κύριε Πρίντεζη, μοΰ 

έτράβηξε τό χέρι.
— “Α, δχι, νά καϊ μένα τήν κόμην.
— Νάκαϊ μένα μ’ έρράπισε.
— Καϊ μένα, μοΰ έδωσε μία είς τό χέρι.
— Μή, μή, φύγε.
— "Οχι, μή, άφησέ με.
Καϊ πάντες ό εις μετά τόν άλλον έφώναζον 

και άπέτρεπον τό πνεΰμα νά τούς έγγίζη καϊ ν’
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Απομακρυνθή, Αλλ’ είς μάτην. Αϊ ψαύσεις έξη- 
κολούθουν ύπό τής Αοράτου χειρός. Έπειδή 
δμως ή Αόρατος χειρ ίκέντα καϊ διά βελόνης, 
βαθμηδόν ό φόβος έκορυφώθη και αϊ φωναϊ 
έξίκοντο είς δξύτατον σημεΐον, δτε αΐ γυναίκες 
ήναγκάσθησαν νά διαμαρτυρηθώσι και έγερθεϊ- 
σαι απαοαι καϊ διακόψασαι τήν αλυσσον, Ανέ-
κραζον μετά φόβου ■' 

-—Μά, Κύριε

Ό [Λ4τ«ωρι«[Λβς τής Δ©« 
Πίγγΐ), ψιλοτίχνηβίίί 
ύηδ τςΰ πνεύ|χατδί·*

Πρίντεζη, παρακαλοΰμεν τέ
λος πάντων νά αητέ εις 
τά πνεύματα νά παύσουν 
πλέον και ν’ Ανοίξουν τά 
ήλεκτρικά, διότι φοβού
μενα.

— Ησυχία, παρακα
λώ, τοΐς λέγω, μή θο- 
ρυβήτε οΰτω, καθήσατε 
καϊ δύσατε πάλιν τάς 
χεΐρας, μή διασπάτε τήν 
Αλυσσον πρϊν γίνη φώς. 
Αμέσως, μίαν στιγμήν 
Ακόμη, διότι κάτι σπου- 
δαΐον και ώραΐον μάς 
προετοιμάζουν, φαίνεται, 
τά πνεύματα... Νά μή 
το χάσωγ-εν, μίαν στιγ
μήν. "Ησυχία έπ’ δλίγον 
Ακόμη, παρακαλώ.

Ένφ δέ ταΰτα συτέβαι 
νον, παρατηροΰμεν είς τά 
σκότος τινά Ανυψούμενον 
ύπέρ τά έδαφος.

— Παρατηρήσατε, πα
ρατηρήσατε, μάς λέγει ■ 
τότε ή Κυρία Δημοκρά
τονς, Κύριε Πρίντεζη, 
δεν φαίνεται, δτι κάποιος 
έκεϊ ύψώνεται ;

—Ά, νά, νά, τί εί
ναι, ποιος εϊναι αύτός;

ήρώτων και Αλλοι.
—Ναί, τά βλέπω, ήσυχία, σιωπή ν’ Αντι- 

ληφθώμεν τί εϊναι, εϊπον.
Καί πράγματι τά ύψούμενον Ατομον δλως 

ήσύχως καϊΑθορύβως, Αφοΰ Ανυψώθη μειέω- 
ρον μέχρι τινός, εϊια κατήλθε βραδέως καϊ 
έστη Ανωθι ήμών και τής τραπέζης. Συνάμαδέ 
Ανθη μετεωριζόμενα έψαυον ήμάς είς το πρό- 
σωπον. Πάντες δ’Αντελήφθημεν,διι κΑα σπου- 
δαΐον καί σοβαρόν έγένετο καϊ μετά φόβου έπε- 
ριμένομεν τό Αποτέλεσμα.

καϊ πάλιν ό φόβος έκυριάρχει καϊ 
έσκέφθην, δτι ήτο καιρός νά γίνη φώς, διά νά 
ίδωμεν τίς ήτο δ Ανωθι ήμών ϊστάμενος.

Καϊ Αποτεινόμενος πρός τό πνεΰμα ;
— Παρακαλοΰμεν, τφ λέγφ, διακόψατε έπ’ 

δλίγον καϊ κάμετε φώς.
Αμέσως δέ καϊ διά μιας ήνάφθησαν τά ήλεκ

τρικά καϊ πάντες έκπλαγέντες έπϊ τφ θεάματι 
καϊ παρατηροΰντες άλλήλους έξέσπων είς γέ
λωτος, βλέποντες τήν Δ)δα Πόγγη όρθίαν έπϊ 
τής τραπέζης.

Πώς εύρέθη έκεϊ ; ποιος τήν Ανύψωσε ;
— Περίεργον, Ελέγομεν, τί εϊναι πάλιν τοΰτο.
— Καλέ, ποιος μέ έφερεν έδώ Επάνω, μάς 

έλεγεν ή Δ)νϊς Πόγγη, Απορούσα μεγάλως καϊ 
αΰτη.

Πάντες Αληθώς έξιστάμεθα καϊ ποικίλας σκέ
ψεις έξηνέγκομεν στιγμιαίως, ένφ ή δεσποινίς 
ϊστατο εκεί γελώσα καϊ παρατηρούσα ήμάς.

— Αέν ήννόησα Απολύτως τίποτε, μας έλε- 
γεν, οντε νά μέ Εγγίξη κανείς ούτε νά μέ ύψώση.

— Περίεργον, τίποτε, τίποτε δέν ήσθάνθης; 
^—Τίποτε, παρά μόνον, δτι μετεωριζόμην.
— Έφοβήθης ;
— Όχι, διότι δέν ήσθανόμην τίποτε.
·.— Είσαι Εντελώς καλά; τήν ερωτώ.
— Εϊμαι, νομίζω τουλάχιστον, τίποτε δέν 

βλέπω νά μέ ταράσση.
— Καλώς, θέλεις τώρα νά σέ κατεβάσωμεν 

ή ν’ Αφήσωμεν τό πνεΰμα νά σέ Επαναφέρη 
είς τήν θέσιν σου.

— ’Οχι, δχι, τότε φοβηθώ, παρά κα
τεβάσατε με, δέν θέλω νά μέ έγγίση τό πνεΰμα.

Καϊ συλλαβόντες αύτήν έκ τών χειρών, έπή- 
δησε καϊ κατήλθεν Ακόπως.

Εύτυχώς δπου ήτο Ελαφρά καϊ μικρά. Κα- 
τελθοΰσα δέ; έκίνει μετά Απορίας τήν κεφαλήν 
καϊ έγέλα.

— Τί Αστεΐον ! έλεγεν ή κ. Δημοκράτους.
— Δαιμόνια ! δαιμόνια, Ανέκραξεν ή κ. Ξε- 

νοφώντος.
— Μακάρι τά δαιμόνια νά μάς κάμνουν τέ

τοια ώραΐα καϊ Αθώα πράγματα, ύπέλαβεν ή 
κ. Αημοκράτους.

— Καϊ διδακτικά συνάμα, εϊπον.
Οί Ανδρες δέν ώμίλουν, διαρκώς σιωπώντες 

καϊ σκεπτόμενει.
— Άν θέλετε, τοΐς λέγω τότε, νά παρακα- 

λέσωμεν τό πνεΰμα νά Επαναλάβη τό πείραμα 
εΐς τινα Αλλον έξ ήμών.

— Όχι, δχι, έπανέλαβον πάντες, πεφοβισ- 
μένοι έτι δντες.

— Άλλο, Αλλο, τίποτε Αλλο νά μάς κάμη 
λέγει ή κ. Δημοκράτονς.

— Άλλά ώραΐον και ήσυχον, δχι τρομακτι
κόν, Επιλέγει ή Δ)νϊς Πόγγη-

Παρεκαλέσαμεν τότε τόν Φερονίδην νά κάμη, 
σκότος και νά συνεχίσουν τά φαινόμενα. Τιθέ
μεθα δ’ Αμέσως έν Αλύσσφ.

Γενομένου σκότους, κινείται ζωηρότατα ή 
τράπεζά μας, ώς νά έχόρευε καϊ Ανυψοΰτο με- 
τεωριζομένη. Έν ταύτφ διάφορα φώτα ήρχι- 
σαν πάλιν Αναφάινόμενα τήδε κακεΐσε είς τό κε
νόν πρός τούς τοίχους και τήν στέγην καϊ είς 
τό σώμα και τά πρόσωπα ένίων έξ ήμών. Μετ’ 

δλίγον δέ <5 Φερονίδης ένεφανίσθη έκ νέου ώ; 
καϊ έτερονπνεΰμαδπιο&εν ήμών μετακινούμενοι 
καϊ βαδίζόντες εις διάφορα μέρη τής αιθούσης.

Ήδη δμως πάρακολουθονμεν μετά νεκρικής 
σιωπής τά φαινόμενα ταΰτα, χωρίς νά φοβού
μεθα καϊ ταρασσώμεθα μόνον δέ προσέχομεν 
νά μή γίνη τι έκτακτον καϊ τρομάξωμεν

— Δέν εϊναι πλέον καιρός, τοΐς λέγω τότε, 
Αφοΰ Εσυνειθισαμεν πλέον τήν Εμφάνισιν καϊ 
παρουσίαν τών πνευμάτων, νά παρακαλέσωμεν 
τόν Φερονίδην νά έλθη νά καθήση πλησίον μας 
καϊ νά συνομιλώμεν μετ’ αύτοΰ δπως καϊ ήμεΐς 
μεταξύ μας;

— Όχι, δχι, κ. Πρίντεζη, Απήντησαν αΐ 
γυναίκες, θά φοβηθώμεν.

— ’Ακούσατε, κύριοι, μάς λέγει τότε ό με
σάζων Βασ. Δημοκράτης. ‘Ο Φερονίδης μοΰ 
λέγει αύτήν τήν στιγμήν νά σάς εϊπω, δτι Αρ· 
γότερον, άμα συνειθίσετε περισσότερον καϊ δέν 
φοβεΐσθε, θά πλησιάζη καϊ 'άά ουνομιλονμεν 
μετ’ αύτοΰ ώς νά ήτο ώςήμιΐς Ανθρωπος. Πα
ρακολουθείτε μετά προσοχής τά φαινόμενα καϊ 
διδάσκεσθε και θά έλθη καιρός, δπου θά γίνη 
αύτό, τό όποιον έπρότεινεν ό κ. Πρίντεζης.

— Έχει καλώς, εύχαριστονμεν.
Καϊ Αμέσως έπανελήφνθησαν αϊψαύσεις,νυγ- 

μοί, μικροραπίσματα ύπό τοΰ πνεύματος και 
τά τοιαΰτα, ατινα πάλιν ήρχισαν νά φοβίζουν 
τάς γυναίκας ιδίως.

—Όχ, νά, μ’ ίτσίμπησεν ίσχυρώς, μέ βελό
νην, Ανακράζει όκ. Β· Δημοκράτης,είς τόνπόδα.

— Νά καϊ μένα εις τήν πλάτην.
— Καϊ ’μένα μου τράβηξε τό αυτί.
— Μπά, μπά, μοΰ βγάζει τής καρφίτσες 

άπό τά μαϊιά, Ανακράζει ή Δ)νϊς Πόγγη.
— Καί μένα μοΰ λύει τους φιόγκους τής 

κεφαλής, έπιλέγει ή κ. Δημοκράτονς.
— Περίεργον, μέ πειράζει είς τό πρόσωπον, 

προσθέτει δ κ. Παπαδάκης. Τί κρύο πράγμα, 
δπον εϊναι.

— Νά καϊ μένα είς τό χέρι μέ κτνπά, λέγει 
ή κ. Ξενοφώντος.

— Νά, κ. Πρίντεζη, κα! αλλα πνεύματα, 
παρατηρήσατε.

— Δύο, τρία, τέοσαρα, έπιλέγει ή κ. Δήμο- 
κράτους.

— Ναί, τέοσαρα με τόν Φερονίδην.
Τοσοΰτον δ' έκινεΐτο ήδη ή τράπεζα καϊ αΐ 

ψαύσεις καϊ τά Ραπίσματα καϊ οί νυγμό! ηΰξα- 
νον, ώστε ήρχισαν πάλιν νά φωνάζουν.

— Δέν προξενο.ΰν κακόν, μή φοβεΐσθε, τοΐς 
λέγω, δέν εϊναι τίποτε.

— Πώς κ Πρίντεζη, ποΰ μάς έκαμεν Ανω 
'κάτω, μάς Αφήρεσε καϊ καρφίδες καϊ μάς έλυσε 
ταΐς κοτσίδες:

— ’Ακριβώς τά κάμνει αύτά διά νά συνειθί- 
σωμεν τά πνεύματα καϊ μή φοβούμεθα πλέον, 
διότι ώς μάς είπεν, είς προσεχείς Αλλας συνεδρι

άσεις, Αμα δέν φοβούμεθα, θά καθήση πλησίον 
μας δ Φερονίδης καϊ θά συνομιλώμεν.

·— Χωρίς δμως νά μάς έγγίζη ■
— Τότε πλέον θά τόν βλέπετε πλησίον καϊ 

δέν θά φοβεΐσθε.
’jAAa παρατηρήσας δτι δ φόβος θά περετεί- 

νετο, Αν έξηκολουθοΰμεν ο>!τω, παρεκάλεσα τό 
πνεΰμα νά διακόψη έπ’ δλίγον καϊ νά κάμη 
φώς, δπερ καϊ έγένετο Αμέσως.

Καϊ συνεζητοΰμεν μετά περιεργείας καϊ Εν
διαφέροντος τά διατρέξαντα.

Δέν ύπάρχει ώραιοτέρα καί διασκεδαστι- 
κωτέρα συναναστροφή.έλεγεν 0 κ Παπαδάκης. 

—- Άλλά καϊ διδακτικωτέρα συνάμα, τφ ά- 
παντφ. Δέν βλέπετε πόσα πράγματα δέν διδασκό- 
μεθα; Νά έρχονται έκ τοΰ Αλλον κόσμου, ποΰ 
δέν γνωρίζομεν, έκ τοΰ κόσμου, είς τόν όποιον 
καϊ ήμεΐς θά μεταβώμεν μετά θάνατον, καϊ νά 
μάς διασκεδάζουν, νά μάς διδάσκουν καϊ νά μάς 
Ενθαρρύνουν εις τούς Αγώνας τής ζωής αύτής 
καϊ είς τήν Απόλαυσιν τής /ιελλούσης; Νά κα
ταδέχονται δέ καϊ νά γ'νονται όργανα ταπεινά 
τών Επιθυμιών μας; Εϊναι μικρόν πράγμα τοντο;

Πρός καθησύχασιν δμως καί διασκέδασιν 
τής περιστάσεως, επειδή τά έξελιχθέντα πνεύμ. 
φαινόμενα προυξένησαν ζωηρόν έντύπαισιν είς 
τινας, Ιδίως Κυρίας καϊ Δεσποινίδας, αΐτίνες 
κατά πρώτον ήκουον καϊ ίβλεπον τοιαΰτα,έπρό- 
τεινα, δπως μεταβάλλομεν θέμα τής δμιλίας 
μας. Ό δέ κ. Δημοκράτης έπρότεινε, νά παί
ξω μεν πόκερ. Και οντω κομισθέντων κατ’ αϊ- 
τησίν του τών χαρτιών, έτέθησαν πέριξ τής έν 
τφ μέσφ τής αιθούσης ύπαρχούσης τραπέζης 
δ κ. Παπαδάκης, ό κ. Δημοκράτης, αΐ Κυρίαι 
των καϊ δ κ. Ξενοφών καϊ ήρχισαν νά παίζουν.

— Κύριε Πρίντεζη, δέν θά λάβετε μέρος ; 
—Όχι, εύχαριοτώ, προτιμώ νά συζητώ ήδη 

και διότι ήθελον νά ξεκονρασθώ δλίγον Από 
τάς προηγουμένας έντυπώσεις. Μετά ήμίσειαν 
ώραν, έσκέφθην νά παρακαλέσω τό πνεΰμα τοΰ 
Φερονίδους νά μάς παίξη κανέν ώραΐον μουσι
κόν τεμάχιον εις τό κλειδοκύμβαλον.

Δέν παρήλθον δέ ή όλίγα δευτερόλεπτα καϊ 
Αμέσως κλείονται τά ήλεκτρικά καϊ Ακούεται τό 
κλειδοκύμβαλον Ανακροΰον ώραΐον τεμάχιον, 
δπερ διήρκεσεν έπϊ πολύ. Πάντες οί παίζοντες 
Αφήκαν τότε τά χαρτία καϊ ήκούομεν μετά 
πολλής προσοχής τό ώραΐον τεμάχιον.

— Περίεργον, τί ώραΐα δπου παίζει!
— θαυμάσια.
— Τι τεμάχιον εϊναι αύτό, ήρώτησα τήν 

καλλττέχνιδα Δίδα Πόγγη.
— Ό Ριγολέτος, έκτακτα τό παίζει.

{έπεται συνέχεια)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ποτίστρα δια τά πτηνά

Συνήθως τό παρεχόμενον ύδωρ πρδς ποτισμόν 
τών πτηνών έν ταίς αύλαΐς ταχέως ρυπαίνεται ύπδ 
τών δρνίθων, αίτινες έχουσι τήν κακήν συνήθειαν 
νά πατώσιν έντδς τοΰ ύδατος διά τών ακαθάρτων 
αύτών ποδών και συνεπώς πίνουσι πάντοτε ακά
θαρτον ύδωρ. "Αλλως τε καί ταχέως έξατμίζεται 
τδ ύδωρ τούτο εύρισκόμενον ύπδ τήν έπίδρασιν. τού 
ήλίου, δπερ συχνά τδ άνανεοΰμεν.

"Ηδη διά τού κάτωθι σχήματός μας έκαστος έννοεΐ 
νά κατασκευάση καταλληλοτάτην διά τήν περίστα- 
σιν ποτίστραν, ήτις εύκόλως παρέχει ε’ις τά πτηνά 
μας ύδωρ πάντοτε καθαρόν καί δροσερόν. Άρκεΐ 
νά πρΟσαρμόσητε πρδς τδν τοίχον τής αύλής σας 
έν καταλλήλφ βεβαίως θέσει φιάλην άνεστραμμένην

δνωθι τής λεκάνης ή τοΰ δοχείου, ένθα τά πτηνά 
σας πίνουσιν ύδωρ, ώς έμφαίνεται έν τή έναντι εΐ- 
κόνι Τδ στόμιον τής φιάλης δέον νά μή έγγίξη τδν 
πυθμένα τής λεκάνης, άλλά νά ΐσταται όλίγον κά
τωθι τής έπιφανείας τών χειλέων αύτής.

Ή φιάλη σας θ’ άφήση νά ρεύση ποσότης τις 
δδατος, δπερ μόλις φθάση τό χείλος τής λεκάνης, 
παύει δ άήρ εισερχόμενος δια τοΰ στομίου τής φιά
λης και έπομένως τδ ύδωρ κωλύεται νά έξέλθη. 
Ά'άν τώρα πτηνόν τι έλθη νά πίη ύδωρ καί κατέλ- 
θη ή έπιφάνεια αύτοΰ, εισέρχεται πάλιν άήρ έν τή 
φιάλη καί έξέρχεται έκ νέου τδ ύδωρ, ήτοι τόσον, 
όσον τδ καταναλωθέν. Τδ αύτό θά έξακολουθή νά 
συμβαίνη, έφ’ όσον ή επιφάνεια τοΰ ύδατος κατα
πίπτει- Φ. Π.

ΣΚΕΨΕΙΣ
I Αισθάνομαι άδιακόπως νά θέλω, ότε καί δ κόρος 
αύτών τών απολαύσεων θέλει την ανάπαυσιν.

Καί ή άνάπαυσις τί άλλο είναι ή ή ανανίωσις τών 
δυνάμεων τού Θέλω ;

Άλλά τδ αιωνίως Θίλειν καί «πιθυμεϊν τί είναι ; 
Είναι μία εργασία αδιάκοπος τής καταστροφής τής 
ζωής-

Δηλαδη ίν ταΐς άπολαύσεσιν ημών έργαζόμεθα κα- 
ταστρέφοντις τήν ζωήν ημών καί τών άλλων καί τοΰτο 
όνομαζομε» άπόλαυσιν κα! διασκέδασιν.

Φονεύομεν κα! ζώμεν. Ζώμεν καί άπολαμβάνομεν 
εύχαρίστησιν. ΑΟτη είναι ή εν τφ κόσμφ τούτφ ζωή.

Άλλ’ δ τρόπος οδτος τοΰ ζήν ενταύθα είναι απα
ραίτητος δια την γην ταύτην, ήν ήμεΐς, ώς άληθεΓς 
τέκτονες χτίζομεν,

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατά τών ραγάδων τοΰ δέρματος τών χειρών

Ή ακόλουθος άλοιφή έπαινεϊται- κατά τών 
ραγάδων τοΰ δέρματος τών χειρών :

Menthol puiver · ·. 0.75
Salol 
lluile d’olivo
Lanoline

aa 1 50

45.0

Θεραηεία τής κακόσμον άποανοίας 
τοΰ στόματος

Ό πάσχων έκτελεί πολλάκις τής ημέρας 
πλύσεις τοΰ στόματος αύτοΰ διά ποτηριού ΰ- 
δατος, ω προσετέθη έν κοχλιάριον έπιδορπίου 
έκ τοΰ ακολούθου μίγματος :

Bicarbonate de soudo ι
Saccharine aa 5.50
Acide salicyliquc '
Alcool 200.0

—«ΟΚ-

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Διατήρησις τών έξ έΛαστικοΰ κόμμεος 
αντικειμένων

Ό Michailowsky άνεκάλυψεν, ότι τά έξ 
ελαστικού κόμμεος διάφορα άντικείμενα (σω
λήνες κλπ.) δύνανται άριστα νά προφυλάττον- 
ται κα! διατηρούνται έπ! λίαν μακρδν χρόνον 
δι’επιπάσεως αύτών διά κόνεως ναφθαλίνης. 
Ουτω, μετ’ έπίπασιν διά κόνεως ναφθαλίνης 
σωλήνών έξ έλαστικοΟ κόμμεος (καουτσούκ) 
και τοποθέτησιν αύτών έν ύελίνφ άγγείφ πα- 
ρετήρησεν ουτος, ότι οί σωλήνες μετά 3 έτη 
έξετασθέντες εύρέθησαν διατηρούμενοι έν άρίστ'ρ 
κάταστάσει.

Πρόληψις τής φ&ορας καί πτώσεως 
τών δδύντων

Έν τγ5 Όδοντοιατρικϊ) Έταιρεί*? τής Νέας 
Υόρκης υπεβλήθη έσχάτως έκθεσις ειδικής 
’Επιτροπείας, έρευνησάσης έπιστημονικώς τήν 
αιτίαν καί τήν θεραπείαν τής προώρου και τα
χείας φθοράς κα! πτώσεως τών οδόντων, έν γ 
έμφαίνεται, ότι ή ’Επιτροπεία έν ταις έρεύ- 
ναις αύτής εδρεν οτι, έν αΐς περιπτώσεσιν επέρ
χεται ταχεία γενική φθορά καί πτώσις τών 
όδόντων, υπάρχει έλλειψις μερική ή τελεία 
θειοκυανικοθ καλίου, έν φ, ένθα τό άλας τοΰτο 
ύφίσταται έν μεγάλν) ποσότητι, ούδεμ.ίαν τοιαύ- 
την πάθησιν ύφίστανται οί άνθρωποι. Δι’ οπερ 
και ή ’Επιτροπεία συνίστησι πρός πρόληψιν ή 
καί πρός άναστολήν και θεραπείαν τής πα~ 
θήσεως ταύτης τήν χορηγίαν καθ’ έκάστην 
άνά 0.06 έκ. γρ. θειοκυανικοΰ καλίου (sul
focyanate de potasse) τήν εσπέραν εύθύς πρό 
τοΰ ύπνου.

ΜΝΜΜΝΗΧΕΙΧ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Κόρη Ήπειρώττησα σώζονσα έαντήν καί τδν πατέρα της έκ τής θηριωδίας 

τών πνρπολόύντων τδ χωρίον των έχ&ρών.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
(Άπηγγέλθη ύπδ της Αδελφής μου 'Ελενίτσας 

έν τφ Παρθεναγωγείφ Φανερωμένης).
Όλοι γλεντάνε σήμερα στους κάμπους, ξαπλωμένοι Πάνω σε χόρτα πράσινα, σε λούλουδα γυρμένοι. Πατέρες καί μητέρες, άντάμα τά παιδιάΣεχνώντας κΐί&ε θλίψι πού καίγει την καρδιά. Άλλοι κρατούν στά χέρια τους λουλούδια μυρουδάτα Πού χύνουνε τδ μόσχο τονς os κάθε μιά μας στράτα, Κι' άλλοι κρεμμούν σιής πόρτες των στεφάνια ζηλευτά Ms βόδα, με γαρύφαλλα κι’ W άνύη διαλεχτά. Τραγούδια ποικιλόμορφα καδένας μας τονίζει...Καί των σχόλιών σοιρεία χιλιάδων μαθητών, .

Σάν Ιστεμμένη φάλαγξ διάτορα σαλπίζει : Περήφανα γιορτάστε τού Μάη τδν ερχομόν. Περήσσια ρόδα μάζεψα κι εγώ νά τδν ραντίσω, Μαζί με σάς δλόθερμα νά τδν προϋπαντήσω.Κι’ Ισως μαζί του φέρει κι (μάς τή λευτεργιά ■ Και διώξουμε γιά πάντα τήν άχαρι σκλαβιά !
Τέτοιαν ήμέραν ώμορφήν <5 I πότε &’ άντικρύοω ! Άραγε Παντοδύναμε, θεέ μου, δεν θα ζήσω ;Έλεύθερην τήν Κύπρον μιά μέρα νά τήν δ& Τή γαλανή σημαία μας νά κυμματίζη έδώ ;;;

ΠΟΑ. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΗΪ
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0 ΠΟΛΕΜΟ?

KATfl th? ToypKiA?
(Συνέχεια ΐδε π,οοηγ. φύλλον).

Άγαπητή μον μητέρα
Ν Πρεβέζνι ή διαμονή 
μας διήοκεσεν έπί 5 
ήμέρας, διάνα συμπλη- 
ρωσωμεν τάς έλλείψει; 
μα; καί έτοιμασθώμεν 
διά την πορείαν τών 
τεσσάρων ήμεβών πρό; 
την γραμμήν του πυ
ράς. Κατά τά; ημέρας 
ταύτας οί όπλΐται. πάν- 
τε; διασκεδάζοντες καί 
^δοντεςδιηρχόμεθα καθ’

ομάδας τόν καιρόν τής αργίας. Τό δέ νέον 
έτος έωρτάσαμεν άρκετά καλά καί τδ συσσίτιόν 
μας άπηρτίζετο άπδ σοΰπαν άρνίου, γλύκισμα, 
οίνον κ.λ.π. Την τετάρτην ήμέραν μά; συμ
πληρώνουν τά; έλλείψει; μέ γαλέτα;, σταφί
δα. κονιάκ, έσώρρουχα, φανέλλας, ύποκάμισα, 
κ.λ.π. καί τέλος μετά 8 ήμέρας έκκινοΰμεν 
διά την πορείαν, πρός τό περίφημον Μπιζάνι, 
άπέχον 5 ήμέρας έκ Πρεβέζης στρατιωτικώς.

Καθ’ όδον συναντώμεν ελαιώνας, φθάνομεν 
είς Νικόπολιν, άρχαίαν καί ιστορικήν πόλιν. 
Έδώ έχουν σκηνώσγι οί άεροπόοοι μας μέ τά 
άεροπλάνα των, επειδή ήτο κατάλληλον μέ
ρος. Τό δέ εσπέρας περί τήν 5ην μ. μ. έφθά
σαμεν εις τό χωρίον Λοΰρον, όπου έστημεν, 
διά νά έξακολουθήσωμεν τήν επομένην τήν 
πορείαν μας. "Ενεκα δμως τοϋ λασπώδους έδά- 
φους, έκαστος λοχίας διμοιρίτης κατελάμ- 
βανε τάς καλύβας τών χωρικών καί ούτω έξοι- 
κονομηθημεν. Τήν επαύριον άνεχωρήσαμεν διά 
τάς Παλαιάς Φιλιππιάδας, διερχόμενοι μέσφ 
ποταμών και ώραιοτάτου πυκνοΰ δάσους καί 
περί τήν 5 μ. μ. εΐσερχόμεθα είς τήν πόλιν 
αύτήν, δπου εΰρομεν παρατεταγμένην τήν μου
σικήν καί παίζουσαν ωραία έθνικά τεμάχια· 
αί νοσοκόμαι, ιατροί και λαός ήσαν είς παρά- 
ταξιν. Άπομακρυνόμεθα δέ περίτά δεκάλεπτα 
τής ώρας καί κατασκηνώνομεν. Λίαν πρωί 
έξεκινήσαμεν διά τό Κοκλέσι, πορείαν 8 ωρών 
καί μέ βροχήν, καί τήν επομένην τέλος έφθά
σαμεν είς Μπεστά, οποί έσκηνώσαμεν είς τά 
άριστερά κατάλληλα ύψώματα- ή τύχη δμως 
μάς άκολουθεΐ κατά πόδας καί ή βροχή άρχί- 
ζει, έξακολουθήσασα και τήν έπομένην.

Είναι ή ώρα περίπου ή 5η πρωινή καί δια· 
τασσόμεθα αίφνηδίως νά έτοιμασθώμεν διά 

νέαν πορείαν. Άπό τής χθες δέ εξακολουθεί 
ή βροχή καί ψιλό χιονονερον τσουχτερόν. Κα- 
τερχόμεθα πρό; τήν δημοσίαν όδο'ν, δπου τό 
χάνι Φτελιάς καί τό χειρουργείου διά τούς 
προχείρω; κατερχομένους τραυματίας, δπου 
άναμένομεν εις τό πόδι ολόκληρον Σύνταγμα, 
τό τάγμα μας μέ τά δύο τοιαΰτα τοΟ 7ου 
Συντάγματος, ένψ χιονίζει ταύτοχρόνως. Τούς 
πόδας μα; δέν αίσθανομεθα, έχουν ξυλιάσγ καί 
ό καθείς κλωτσά, τρέχει, πήδα κ.τ.λ. ίνα 
θερμανθή. Έν τω μεταξύ φθάνουν 2 αυτοκί
νητα έκ Φιλιππιάδο; καί σταματούν πρό τοΰ 
χειρουργείου. Διακρίνω τήν Ποιγκήπισσαν Μα
ρίαν καί δύο άλλα; κυρίας, χωσμένας δλας εις 
τά γουναρικά. Άφοΰ έπεσκέφθησαν τούς ολί
γους άσθενεΐς, άναχωροΰν εί; τά ίδια.

Τήν μεσημβρίαν έπί τέλους άπό τόσην όρ- 
θοστασίαν καί παγωνιάν διατασσόμεθα δι’ έκ- 
κίνησιν, όπως ένισχύσωμεν τό συμπλακέν τμή
μα· δέν έχομεν δε προχωρήσγ 3 χιλιόμετρα 
καί έτέρα διαταγή μάς έπιστρέφει είς τή> 
πρφην θέσιν μας. Ιΐοΰ νά σκηνώσωμεν; παν
τού λάσπη καί νερά ένφ, ή βροχή λεπτή εξα
κολουθεί! Τέλος εδωσε ό Θεό; νά εύρεθή τό 
κατάλληλον μέρος ! ! δηλαδή καί αύτό βρα
χώδες κλπ. δπως σκηνώσωμεν.

Άλλοι κόπτουν σκήνα διά τδ έδαφος, ώστε 
νά μήν βρεχώμεθα, καί άλλοι προσπαθούν είς 
τό στήσιμον τή; σκηνή; μας κλπ. Άφ’ ού έτοι- 
μάσαμεν τό υπαίθριον οίκημά μα; θέτομεν τάς 
κουβέρτα; έπί τών σκηνών, βρεγμένα; σχεδόν 
καί εΐσερχόμεθα, άλλα μ-ουσχευμένοι. Ό άρ
το; άπουσιάζει άπό χθέ; καί οί άνδρες πότε 
πότε έρωτοΰν, ήλθε άρτος; Καί πράγματι περί 
τήν 6 1]2 άπογευματινήν άφίκέτο άρτος, άλλά 
πόσος; 2 1]2 γαλέτες διά μίαν ενωμοτίαν 
Μοΰ φωνάζει ό διμοιρίτης μας, Ρέβίθη; Χρ. 
νά παραλάβω τόν άρτον καί μοΰ δίδει 2 1)2 
γαλέτες ! ! Μά, τοΰ λέγω πώς νά μοιράσω 2 
1)2 γαλέτες εις 12 άνδρας; «"Ο,τι θές, κάνε, 
μοΰ λέγει, γελών».

Φωνάζω καί έγώ τούς 12 νά μοιράσω τά; 
2 1)2 γαλέτες· διαμαρτυρίαι καί φωναί έπακο- 
λουθοΰν «πεινάμε, πεινάμε» καί τέλος μέ 1)5 
τής γαλέτας οίκονομηθήκαμεν 12 άνδρες.«Υ
πομονή», τοϊς λέγω, θυμηθήτε στήν Μακεδο
νίαν τδ Καλαμπόκι! έτσι καί έδώ πείνα χρει
άζεται διά τδ περίφημο Μπιζάνι» καί ήσυχά- 
σαμεν σάν βρεμένοι γάτοι, δπου εί'μεθκ διά νά 
κοιμηθώμεν, άλλά μετά τό σύνηθες παραμύθι 
τοΰ Γέρω Φωσάτι καί έπειτα ό ύπνος.

"Αποψις έκ τής ώραίας προκυμαίας τής Θεσσαλονίκης·

12η Ίανουαρίου. Έπί τέλους εΐδομεν ήλιον, 
άλλά ή παγωνιά δέν τόν άφίνει νά ένεργησγ, 
ώστε νά θερμανθώμεν. Τήν 2αν μ. μ. άνα- 
χωρουμεν και μεταβαίνομεν ώς στήριγμα τών 
τοπομαχικών τής βαρείας Μοίρας. Τδ θέαμα 
ήτο έξοχον καί μεγαλοπρεπέστατον, νά βλέ
πετε 12 τεράστια πυροβόλα έστραμμένα δλα 
κατά τού Μπιζανίου καί νά άκοϋτε πότε 
πότε άπδ τον διοικητήν των. «Πυροβόλον! Ιον 
2ον, 3ον γεμίσατε ύψος 10 1)2 κλπ. Πΰρ! 
“Ολα τά Πυροβόλα. «Γεμίσατε καί πυρ όμα- 
δόν. Τί κρότο; ήτο αύτός! Έθέτομεν τάς χεΐρας 
είς τά ώτα μας, διά νά μή ταράσσεται τδ νευ
ρικόν μας σύστημα. Παρηκολουθήσαμεν δέ μετά 
πολλοΰ ένδιαφέροντος τδ έξοχον θέαμα, διότι 
είς τάς Μακεδονικά; πεδιάδας δέν εΐδομεν 
τοιαΰτα παμμεγέθη πυροβόλα. Ό Στρατη
γός Σαπουντζάκης καταφθάνει έκ Φιλιπ- 
πιάδος μέ τό αύτοκίνητον, δίδει διατα
γής καί μετά μίαν ώραν έπιστρέφει είς τα 
ίδια. Περί τήν 12ην τδ μεσονύκτιον, ενώ άνε- 
παυόμεθα ύπό τά άντίσκηνα, άκουεται η 
συρίκτρα τοΰ Ταγματάρχου μας κ. Κουβελη. 
Έκάμαμε πρός στιγμ.ήν πώς δέν τήν ήκούσα- 
μεν, διότι μά; έκακοφάνη φοβερά άπό την ζέ
στη νά σηκωθοΟμεν διά ποοείανάλλά δέν ήμ- 
πορούσαμεν νάκάμωμεν διαφορετικά καί έγειρό- 
μεθα ! Δένομεν τούς γιλοιούς καί αντίσκηνα καί 
έτοιμαζομεία είς τήν δημοσίαν οδόν κατά τε
τράδας πρός έκκίνησιν. Εΐμεθα τδ 3ον τάγμα 
τοΰ Ιου Σ)το; καί τά 2 τάγματα τοΰ 7ου με 
τά πολυβόλα των καί με διοικητήν τόν κ. Δε- 
λαγραμμάτικαν. Έκκινοΰμεν διά τά; προφυ
λακής τοΰ Αγίου Νικολάου, τήν Μανωλιάσαν 
και μέσω χαραδρών, βράχων καί άνωμάλου ά- 
νωφερείας φθάνομεν είς τάς προφυλακής. Το 
τάγμα μας άλλάσσει τέσσαρα; λόχους, οΐτινε; 
μάς παραδίδουν τά πρόχειρα ταμπούρια των 
καί τά όπόΐακαταλαμβάνομεν. *0 εχθρός άπέ- 

χει περί τά 200—300 μέτρα άφ’ ήμών, έχων 
καί αύτός πυροβολικόν περί τά τέσσαρα πυρο
βόλα. Ή άλλαγή έγένετο τήν 2 μετά μεσο
νύκτιον, ώστε νά μή διακρίνεται ή έκκίνησις 
τοΰ στρατού, περί τά έξημερώματα δέ άρχίζει 
ή βολή· είνε ή τακτική τών προφυλακών τοΰ 
έχθροΰ.

Τό πυροβολικόν τοΰ έχθροΰ μάς στέλλει με
ρικά; οβίδας διά νά έρευνήσγ) τά προχώματα 
μας, καί κάποτε έπιτυγχάνει είς τά πλά
για καί άναγκάζει τούς όπλίτας νά άλλάσσουν 
θέσεις, επιβλαβέστατου διά τδν λόχον μας, 
διότι έμαρτύρουν τάς θέσεις των. *0 Λοχαγός 
μας φωνάζει άποκεκαλυμμένος είς τάς θέσεις 
των νά μένουν, άλλά ό φόβο; μερικών έφθασεν 
είς τό κατακόρυφον καί ένας, ίνα; εγείρεται. 
Εί; βν πρόχωμα δπου εύρίσκοντο 5 άνδρες, ήτο 
καί ό Ά,νθυπολοχαγό; Δεκάριστος Τζών. Αί 
όβίδες έπιπτον βροχηδόν πέριξ τοΰ προχώμα
τος, δτε μία έξ αύτών καταστρέφει μίαν πλευ
ράν καί άναγκάζει τόν άνθυπολοχαγόν νά εγ
κατάλειψή τδ ταμποΰρι, διότι τδ είχαν έπι- 
σημώνε^. Δυστυχώς δμως παρέμεινεν έντός ό 
στρατ. Μεθενίτης, δστις ετοίμαζε τόν οπλι
σμόν του, δτε έτέρα όβίς πεοοΰσα εντός τοΰ 
προχώματος’ τόν άφίνει νεκρόν ! Ή τύχη του 
αύτή ήτο, ώς καί δλων τών άλλων, άλλά εύ- 
τυχώς, οπού δέν άριθμήσαμεν πολλά θύματα. 
Ό άνθυπολοχαγός μας Δεκάριστος τήν έγλύ- 
τωσεν εύθηνά άπδ βέβαιον θάνατον.

Ποΰ καί ποΰ κατέρχονται καί τραυματίαι 
άπό τά διάφορα προχώματα. Μερ·κοί δμως 
τραυματίζονται καθ’ οδόν, έρχόμενοι άπδ τά 
ταμπούρια διά νά άποφύγουν τά; οβίδας! άλλά 
ή τύχη είναι τύχη καί δέν τούς άφίνει ή σφαίρα 
τοθ Μάουζερ, τραματίζονται δέ οί στρατ. 
Μιχαλόπουλο; καί Λίβανό;, τόν όποιον έπήρεν 
ό κατήφορος, διότι τραυματίζεται καί είς ενα 
βράχον είς το πρόσωπον. Τά τρόφιμα έρχονται
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ΆνΰυποΙοχαγδί τοδ Ιου Πεζ. Συντάγματα; Β' Μεραο- 
χία; είδοκίμω; δράσα; κα&' δλην την ΙκοιρατεΙαν 
Ιν Μακεδονία, ΧΙφ και ΉπεΙζφ.

τό εσπέρας., καθόσον τήν Ημέραν είναι άδυνα- 
τος ή διέλευσις άπό τάς [χεσολαέουσας χαρά
δρας και διότι αί σφαίραι συρίζουν καί διακρί- 
νονται οί άνδρες. Τό ύδωρ άπέχει έπίσης και 
αύτό τρείς ώρας, ό 2 ος ούλαμδς είναι έφεδρεία 
καί ή τύχη δέν άφίνει καί έδώ τά θύματά της 
καί τραυματίζονται όλίγοι, ώς και ό κάλλιστος 
Λοχίας Περίανδρος Κωνσταντίνου, μεταβαίνων 
πρός σωματικήν του άνάγκην, τραυματίζεται 
είς την κνημην· επίσης κατέρχονται κα'ι σή
μερον άρκετοί τρκυματίαι έκ τών προχωμάτων. 
Την 1 Ιην τής νυκτδς άκούονται τουφεκισμοί 
και κανονιοβολισμοί, προερχόμενοι άπό τάς 
έμπροσθεν τοΰ Μπιζανίου προφυλακάς· είναι 
αύτη ή τακτική τών αίφνηδιασμών κλπ. Έπί 
δύο δέ είτα ήμέρας εχομεν έλλειψιν υδατος, 
το δέ εσπέρας κατερχομεθα έκ τών προχωμά
των καί άνέρχεται ό 1ος ουλαμός. Ό καιρός 
έν τούτοις μεταβάλλεται, καί χιονίζει ήδη 

• άκαταπαύστως.
Κατερχόμεθα είς τήν χαράδραν, όπου μένει 

ή εφεδρεία καί άμέσως καταφθάνει καί τό συσ
σιτίου από φασόλες καί έλαίας. οπού σπεύδο- 
μεν ώς λύκοι πειναλέοι καί διψκσμένοι έπί 2 
ημέρας. Ύπομονεύομεν άγογγύστως, διότι είναι 
Τϊόλεμος. Τήν 12 μεσονυκτίου ό λοχίας Κα- 

λαποθάκης όνειρευθεις αίφνηδιασμόν, φωνάζει, 
«είς τά όπλα ! !». Ήμεΐς καί ή εφεδρεία 3η 
καί 4η διμοιρία λαμβάνομεν τά δπλα καί τρέ- 
χομεν π^δς τήν κορυφογραμμήν, άρχίζοντες τά 
πυρά, άλλά ήτο δνειρον καί έρρίπτομεν άνευ 
άπαντήσεως. Έπεστρέψζμεν είς τάς θέσεις μας, 
ϊνα άναπαυθώμεν καί άφίνομεν τόν Ιον ουλα
μόν. Ή χιών έξακολουθεΐ πυκνότερον, είς τά 
άντίσκηνά εύρισκόμεθα έγώ, ό διμοιρίτης μου 
Ρεβίθης Χρ., ό Κωνσταντίνου Κ. καί τρεις άλ
λοι, μή δυνάμενοι νά έξαπλωθώμεν, άκουμβά δέ 
ό είς έπάνω είς τόν άλλον καί βρεγμένοι ολοι 
μούσχευμα, Έντδς κάμνει ζέστην άρκετήν, τό 
δέ χιόνιεζω εχει φθάση ίως τό γόνυ. Τί νά κά- 
μωμεν ; Έδώ σάς θέλω. Τό θέαμα τήν νύκτα 
έκτακτον, είναι κάτι τι έξοχου νά βλέπετε τάς 
οικίας δλας χιονισμένας καί δλας χωσμένας 
έντδς τής χιόνος. Παλαίομεν δέ πρός δλα τά 
στοιχεία. Τήν 2 1)2 μετά μεσονύκτιον κατα
φθάνει έτερον τάγμα, δπως μάς αντικαταστή
σω). Μάς δίδουν τά άντίσκηνά των καί άφίνο- 
μεν τά ίδικά μας, διότι τό έδαφος ήτο ολον 
κεκαλυμμένον έκ χιόνος. Άφ’ ου ήτοιμάσθη- 
μεν καί ήλλαξαν καί τούς σκοπούς, έξεκινήσα- 
μεν πρός άναχώρησιν.Ό λόχος’μας, κατά τήν 
τετραήμερον ταύτην υπηρεσίαν τών προφυλα
κών έσχε 44 τραυματίας καί 2 νεκρούς, τούς 
οποίους μετέφεραν είς πρόχειρον χειρουργεϊον, 
τρεις ώρας τών προφυλακών άπέχον.

Άφ’ ού συνεκεντρώθη τό τάγμα μας έκκι- 
νουμεν κατ’ άνδοας άνερχόμενοι καί κάτεργό- 
μενοι τά χιονοσκεπή καί κατάλευκα βουνά, 
και περιτετυλιγμένοι μέ τά άντίσκηνά μας. 
Ό πόλεμος όταν δύναταί τις νά τδν ύποφέρν), 
ιίναι ώραίος. Τό θέαμα μ.εγαλοπρεπέστατον, 
νά βλέπετε τήν κατάλευκον σινδόνα τής χιό
νος έζαπλωμένην άπεράντως καί μίαν μακράν 
γραμμήν μελανήν άνθρώπων, βαδιζοντων σιγά 
σιγά καί, προσεκτικώς πρός τά απότομα καί 
βραχώδη· μέρη. Ή πορεία μας διήρκεσεν έπί 
τετράωρον δτε φθάνομεν είς τό χωρίον Κοπάνι, 
οπού καί έσκηνώσαμεν, δπως άναλάβωμεν άπό 
τήν πενθήμερον κακουχίαν, τής πείνης καί τής 
άΰπνίας. *0 καιρός όλονέν μεταβάλλεται καί 
μάς επισκέπτεται καί ό ήλιος, δν ύποδεχόμεθα 
μετά χζράς. Έδώ εΰρίσκομεν σύκα, τσίπουρου 
καί άλλα είδη άπό χωρικόν, δστις μεταβαίνει 
καί μάς Προμηθεύει τοιαΰτα άπό τήν Φιλιπ- 
πιάδα. Τό δέ τάγμα μας άφ’ ού έκ νέου έδώ 
άνεπαύθη έπί τετραήμερον, διατάσσεται, νά 
αντικαταστήσω) έτερον τοΰ 7ου είς ,τδ χωρίον 
Βαριάδες·.

Συνέχειαν στέλλω με,θαύριον.
Άσπάζομαι

Κ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Ο ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤίΐΝΕΛΛΜΝΩΝ

Ύπό τδν τίτλον τοΰτον τό έν Νέα Ύόρκη 
έκδιδόμενον περιοδικόν «Current Opinion», 
δημοσιεύει περισπούδαστου άρθρου περί τοΟ 
ήμετέρου Βασιλέώς, δπερ άναδημοσιεύομεν, έν 
τή πεποιθήσει, οτι άποτελεϊ έποικοδομητικώ- 
τατον άνάγνωσμα τοΰ Ελληνικού Κοινού. Τό 
ολον άρθρου αποτελεί εμπνευσμένου χαρακτη
ρισμόν τού δαφνοστεφοΰς Βασιλέώς ημών, έν 
συγκρίσει μάλιστα πρδς τδν Βασιλέα τής Βουλ
γαρίας, Μεγαλοπρεπής δέ είναι ή ύπό τοΰ γρά- 
ψαντος το άρθρου άπόδοσις πρός τόν Βασιλέα 
Κωνσταντίνου πίστεως είς τήν θεόθεν άποστο- 
λήν ΑύτοΟ.

«Ή Μοίρα έκόλλησε σκώλοπα τή σαρκί τοΰ 
Φερδινάνδου τής Βουλγαρίας, όταν έκάλεσεν 
αυτή είς τόν θρόνον τής Ελλάδος τδν Βασι
λέα Κωνσταντίνον. Οί δύο ούτοι ήγεμ.όνες έν- 
σαρκοΰσιν έν έαυτοίς φιλοδοξίας, αιτινες άπει- 
λοΰν είς προσεχές μέλλον νά χωρίσωσι τήν 
Βαλκανικήν είς δύο άδιάλλαατα στρατόπεδα. 
Διότι είς τήν εγγύς ’Ανατολήν δέν ύπάρχει 
άρκετδς χώρος διά νά ικανοποιήσω) ζεύγος τόσω 
ισχυρών θελήσεων καί όνειρα περί αυτοκρατο
ρίας τόσφ άντίθετα. Ό Βασιλεύς Φερδινάνδος 
σήμερον άκόμη φαντάζεται δτι τδ μέτωπον 
αύτοΟ περιβάλλει στέμμα αυτοκρατορίας πολύ 
λαμπροτέρας τής του Κάϊζερ. *0 νέος άφ’έτέ- 
ρου έν ’Αθήναις Βασιλεύς άποδέχεται μετ’ 
ευλαβούς πεποιθήσεως τήν παλαιάν Ελληνι
κήν παράδοσιν, καθ’ ήν όταν βασιλόπαις Κων
σταντίνος νυμφευθή πριγκήπισσαν Σοφίαν, ό 
υιός αύτών θέλει βασιλεύσει έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Σοφία είναι τό όνομα τής νέας Βα- 
σιλίσσης τών Ελλήνων, εϊνε δέ αυτή αδελφή 
τοΟ πανισχύρου Αύτοκράτορος τής Γερμανίας, 
διά τόν οποίον αί παραδόσεις είνε ισοδύναμοι 
πρδς οράματα. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος συγ- 
κεντροϊ τό κατά τών Βουλγάρων φυλετικόν 
μίσος τοΰ λαού του, δπερ έγένετο έμμέσως καί 
άφορμή, όπως άπ-ολέσγ τήν ζωήν του ό Βασι
λεύς Γεώργιος. ‘Η Θεσσαλονίκη, ένθα έδολο- 
φονήθη ό Γεώργιος, ήτο τό μήλον τής έριδος 
μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων. Άμφότεροι 
άπέβλεπον είς τήν κατοχήν αυτής άπό μακροΟ 
χρόνου, οτε έξερράγη έν τελεί ό πόλεμος. Ή 
Ελλάς έκέρδισε τδ βραβείου. Ό Φερδινάνδος 
άπέστειλεν έν σπουδή τδν Διάδοχον τής Βουλ
γαρίας είς τήν Θεσσαλονίκην διά νά υπερφα
λαγγίσω τούς Έλληνας. Άλλά καί ουτοι έσ- 
πευσαν έν τάχει νά άποστείλωσιν έκεΐ τόν 
Βασιλέα αύτών Γεώργιον. Αί μεταξύ τών δύο 
συμμάχων σχέσεις όσημέραι καθίσταντο όξύ- 

τεραι, οπότε ό κόσμος έκπληκτος έμάνθανε 
τήν δολοφονίαν τοΰ Βασιλέώς κατά τό 50δν 
έτος άπδ τής άναρρήσεως αύτοΰ είς τδν θρόνον.

Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος φαίνεται έμφο- 
ρούμενος ύπδ τού πνεύματος τώνάρχαίων Σταυ
ροφόρων, χωρίς δμως καί νά είναι άσυνειδήτως 
φανατικός. Είνε σοβαρός, ευσεβής, πιστεύων 
είς τδν θειον χαρακτήρα τής άποστολής αύ- 
τοϋ. Δέν είναι ώς έκ τούτου παράδοξον, δτι οι 
’Έλληνες θεωροΰσι τήν άνάροησίν του είς τδν 
θρόνον ώς ένδειξιν τής θείας Προνοίας σαφή, 
δτι έφθασεν έπι τέλους ή ημέρα τής δόξης αύ
τών. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος διαφέρει τοΰ 
πατρδς αύτοΰ, όσον καί δύο πόλοι. Ό πατήρ 
αύτοΰ ήτο άπλούστατα εΐς άμέμπτως εύγενής 
καί ευφυής, ώς και χαριτολόγος άνήρ. Ό δέ βίος 
αύτοΰ ήτο πρωτίστως κοινωνικός καί έδείκνυε 
ζωηρόν ένδιαφέρον διά τάς τέχνας. ‘Ο Κων
σταντίνος είνε τέκνου τοΰ στρατοπέδου, έθισ- 
θείς είς τάς μακράς πορείας. Όμιλεΐ τήν κα
θαρεύουσαν Ελληνικήν καί συχνά επικαλείται 
τήν βοήθειαν τών Άγιων. Άναγινώσκει όλί
γον, άλλά προσεύχεται πολύ. Ό πατήρ του 
ήγάπα κατ’ έξοχήν τήν μουσικήν. Ό υιός του 
δέν άρέσκεται είς άλλην μουσικήν, έκτος τής 
τών στρατιωτικών σαλπίγγων. Ό Βασιλεύς 
Γεώργιος έγέλα άναγινώσκων τάς προκηρύξεις 
τοΰ Φερδινάνδου. Ό νέος Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος γίνεται κάτωχρος έξ όργής καί μόνον 
όταν άναφέρουν τό όνομα τοΰ ληστοΰ τών 
Βαλκανίων.

*Ό,τι βαθέως συγκινεί τούς Έλληνας και 
πλημμυρεί αύτούς χαράς καί υπερηφάνειας 
είναι ή άνδρεία τού νέου Βασιλέώς των καί ή 
άγνότης τής πίστεως, ήτις έμπνέει τήν αν
δρείαν ταύτην. Γνωρίζει καλώς καί πιστεύει 
άκράδάντως, οτι ό Θεός είναι μαζί του. Χα
ρακτηριστική υπήρξε καί ή στοργή αύτοΰ πρός 
τούς άνδρας τοΰ στρατοΰ του. Κατά τήν μά
χην τοΰ Σαρανταπόρου ό στρατός ύπέφερεν έξ 
έλλείψεως τροφίμων. Ό Κωνσταντίνος διευ- 
θύνων τήν μάχην εκείνην άντελήφθη στρατιώ
την ενός συντάγματος, διαταχθέντος πρδς έφο
δον, νά ρίπτη λαίμαργα βλέμματα έπί τεμα
χίου άρτου, δπερ έκράτει Οδτος είς τάς χεϊρας 
του. Άμέσως έσπευσε πρδς τδν στρατιώτην 
καί τόν ήρώτησεν :

— Άπό πότε έχεις νά φάγης, στρατιώτη ;
— Δύο ήμέρας, ‘Υψηλότατε, άπήντησεν.
— Έγώ έφαγα ?να κομμάτι άπδ χθές καί 

δέν πεινώ οσον έσύ. Πάρε λοιπόν αύτό τό ψωμί.
Καί έδωκεν ό Κωνσταντίνςς είς τδν στρα

τιώτην τόν άρτον του. "Αλλο χαρακτηριστι
κόν έπίσης έπεισόδιον είναι τό- εξής :

Κατά τήν διάρκειαν μιάς σφοδράς έπιθέ- 
σεως κατά τοΰ Μπιζανίου ό Κωνσταντίνος εδ- 
ρεν έπί τοΰ εδάφους έοιμμένην μίαν επιστο
λήν. Τήν ήνοιξε· καί είδεν, δτι άπηυθύνετο έκ
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μέρους μιάς Άτθίδος κόρης είς τδν άρραβω- 
νιαστικόν της, πρδς τδν όποιον iStSe διαφό
ρους συμβουλάς. Ήτο πολύ άμελής εις τά 

' θρησκευτικά του καθήκοντα και ή κόρη άνη- 
σύχει έπι τούτφ διά την τύχην του. Ό Κων
σταντίνος έκάλεσεν ενώπιον του τότε τδν 
στρατιώτην.

— Εξακολουθείς άκόμη νά είσαι άμελής είς 
τά θρησκευτικά σου καθήκοντα , τδν ήρώτησεν.

— ’Οχι πλέον, Υψηλότατε, άπήντησεν. 
Άφοΰ βλέπω την ‘Γψηλότητά Σας πάντοτε 
νά προσεύχηται, προσεύχομαι καί έγώ.

*0 Κωνσταντίνος διέταξε τότε νά δοθή είς 
τδν στρατιώτην άδεια διά νά μεταβή είς. τάς 
Αθήνας καί νά κάμη τούς γάμους του.

Ό συνδυασμός τοϋ στρατιώτου καί τοΰ φι
λόθρησκου είς τδν χαρακτήρα Βασιλέως Κων
σταντίνου δημιουργεί είς τάς τάξε:ς τοϋ στρα
τοί» ζωηρότατον πόθον πρδς την Δόξαν. Είς 
μίαν κρίσιμον μάχην πρό τών Ίωαννίνων, 
όταν έφάνη οτι ή προσπάθεια πρδς κατάληψιν 
μιάς επικαίρου Οέσεως θά κατέληγεν είς άσκο- 
πον θυσίαν άνδρών καί πυρομαχικών, ό Διά
δοχος έσπευσεν είς την θέσιν δπου ήτο τοπο- 
θετημένον τδ πυροβολικόν καί καταβάς έκ του 
ίππου του ήρχισε νά βοηθή τούς πυροβολητάς, 
δίδων πρδς αυτούς οβίδας. ’Επί πέντε μκκράς 
ώρας έμόχθησεν εκεί τοιουτοτρόπως, έρωτών 
τά ονόματα τών πέριξ αύτοΰ άνδρών καί ση- 
μ.ειών ταΰτα είς μικρόν βιβλιάριον.

— Σάς εύχαριστώ, είπε κατά τδ τέλος τ*?}ς 
μάχης. Σείς μέ έδιδάξατε περισσότερα περί 
πυροβολικού, άπό οσκ έμαθαν έν Βερολίνφ.

Ό Κωνσταντίνος έχει ώς άξίωμα προσφι
λές τό περίφημον λόγιον τοΰ Μεγάλου Ναπο- 
λέοντος ! «Οί λαοί δέον νά κυβερνώνται μέ 
σιδηράν χεΐρα, κεκαλυμμένην έντός βελούδι
νων χειροκτίων».

Μεγίστη υπήρξε? ή κατάπληξις τής Ευρώ
πης, δταν είδε τόν Κωνσταντίνον όδηγοϋντα 
τδν στρατόν τής 'Ελλάδος είς σειράν συνεχών 
καί άδιασπάστων θριάμβων διά μέσου τής 
Έλασσώνος, Βερροίας καί Γενιτσών είς την 
κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης. Άλλ’ ή δόξα 
αύτου έφθασεν είς τδ κα-ακόρυφον διά τής ά· 
λώσεως τών Ίωαννίνων, κατορθώματος θεω
ρούμενου ύπδ τών Γερμανών στρατιωτικών άν
δρών ώς έντελώς άδυνάτου. Ή διάταξις δέ 
τών στρατευμάτων κατά την τελικήν έπίθε- 
σιν ήτο τοσοΰτον άξιοθζυμάστως έπιτυχής, 
ώστε εύλόγως νά θεωρήται δτι διά ταύτης ά- 
φηρεσε πολλάς έκ τών δαφνών τοΰ Φερδινάν- 
δου, οστις έθεωρείτο μέχρι τοΰδε ώς μέγας 
στρατηγός. Άπεδείχθη έκ ταύτης, ξτι ό Φερ- 
δινάνδος πιθανόν νά χαράσση καλά σχέδια έκ- 
στρατείας, άλλ’ ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος είναι 
ικανός καί σχέδια τέλεια νά χαράττη καί νά 
έκτελίί ταΰτα προσωπικώς. Κατά την φυσιο

γνωμίαν ό νέος Βασιλεύς τών Ελλήνων ομοιά
ζει καταπληκτικώς προς τδν γενναίον Μέγα 
Δοΰκα τής Ρωσσίας, τόν Πάππον του. Μεγάλη 
άντίθεσις ιδιοσυγκρασιών παρετηρεϊτο μεταξύ 
του Κωνσταντίνου καί τοΰ Πατρός Αύτοΰ. Ό 
τελευταίος δυσκόλως ώμίλει την γλώσσαν τοΰ 
λαοΰ του καί ουδόλως άπέκρυπτε την άδιαφο- 
ρίαν του πρδς την θρησκείαν αύτοΰ. Ό: Κων
σταντίνος ύπερηφανεύεται, διότι έχει κατατο
μήν προσώπου καθαρώς 'Ελληνικού τύπου. Τό 
μέτωπον καί ό πώγων αύτοΰ είνε τύποι- κοινοί 
είς τούς "Ελληνας γλύπτας πρδς έκφρασιν ελ
ληνικές φυσιογνωμίας. ’Έχει μεγάλους Οφθαλ
μούς, οί οποίοι όμως, κατά τινας κριτικούς, 
στερούνται αισθητής ζωηρότητος. Ό λαιμός 
του είναι μακρός, ώς ό τών Δανών πριγκη- 
πων, καί ή φωνή του ήρεμος καί εύχάριστος, 
ώς ή της μητρός του, ήτις είναι άληθης Ρω- 
μανώφ, διακρινομένη διά την εύλάβειαν καί το 
φιλόθρησκου αυτής. Τάς ιδιότητας ταύτας με- 
ταδώσασα ή Βασίλισσα είς τδν υιόν της Κων
σταντίνον κατέστησε τοΰτον εκτάκτως σοβα- 
σάς φυσιογνωμίας. Λέγεται, οτι ο Κωνσταντί
νος δέν γνωρίζει νά γελά καί τοΰτο διότι η 
μητηρ του δέν ήδύνατο νά τδν μάθν) να γελ^.

Ούδείς βασιλεύς υπήρξε καλλίτερος σύζυγος 
τοΰ Κωνσταντίνου. Ή Βασίλισσα Σοφία θεω
ρείται περισσότερον εύσεβής άπδ τδν άδελφόν 
της, τδν αύτοκράτορα της Γερμανίας μετά τοΰ 
οποίου έχει πολλά κοινά τά χαρακτηριστικά. 
Ή νέα Βασίλισσα τών Ελλήνων κυβερνφ τους 
τρεις υιούς καί τάς δύο θυγατέρας αύτής, ώς 
νά ήσαν άκόμη μικρά παιδία. Ή Αυτής Με- 
γαλειότης έχει τδ μειδίαμα τών Χοεντζόλλερν, 
ώς καί τό σύνοφρυ τούτων. Ουδόλως ηρεσκετο 
μέ την πάντοτε εύθυμον διάθεσιν τοΰ πενθε- 
ροΰ της, μεγάλως δέ δυσηρεστεΐτο δια τους 
σαρκασμούς αύτοΰ είς βάρος ευσεβών προσώπων. 
Λέγεται έπίσης περί αύτης, δτι είναι τελεία 
οικοκυρά καί έπιβλέπει μετά πάσης έπιμελείας 
είς πάντα τά άφορώντα· τόν βασιλικόν αυτής 
οίκον. Είς την νέαν Βασίλισσαν όφειλεται και 
η διοργάνωσις της υγειονομικής ύπηρεσίας.

Έν τφ κόσμφ τούτφ ό άνθρωπος, ώς φαί· 
νεται δλονϊν διδάσκεται ώφελεΐται και άποτα- 
μιεύει υλικάς και πνευματικός ώφελείας, αιτι- 
νες, ώς λέγεται, θά τφ χρησιμεύσωσιν είς την 
μέλλονσαν ζωήν. ΆΑάά τότε διατί ό κόσμος 
ούτος μάλλον μάς καθιστά άδικους, αλαζόνας, 
μοχθηρούς, σφετεριστές και ύλιστάς :

Ο ΑΜΙΜΗΤΟΣ..... ΜΙΜΗΣ

‘Ο Μιμής εινε έν άπό τά enfants gates 
δπου υπάρχουν έπί ' τής γής. Είνε ευφυέστα
τος. Τύπος μεγαλοφυΐας καί πρότυπον τετρα
γωνικού-.. εγκεφάλου.

Ούτω τουλάχιστον διατείνονται οί αξιότι
μοι γονείς του καί οί πολυπληθείς φίλοι του.

— Άπδ μικρός ό Μιμής ήτο... άμίμητος ! 
λέγει δακρύουσα έκ συγκινήσεως ή κυρία μή- 
τηρ του.

Ό δέ κύριος πατήρ του τρίβει τάς χεΐρας 
έξ εύχαριστήσεως καί άναφωνεί κατέρρυθρος έξ 
υπερηφάνειας.—Μά αύτδ τδ παιδί έχει μέλ
λον ! Είνε ύπέροχον είς...

— Βλακείαν ! άπαντ^ κακεντρε^ώς ό κ. 
Δ..., ό όποιος εχει βαρυνθή έπί τέλους νά 
άκούη διαρκώς έπί μίαν ώραν έκφωνηθείσας χι- 
λίας φράσεις έπί τοΰ αύτοΰ πάντοτε θέματος, 
έπί τής έξόχου διανοίας τοΰ Μιμή.

Άλλ’ ό εύτυχής πατήρ ύπό τδ κράτος σφο
δρές συγκινήσεως δέν εννοεί τήν συμπληρω
ματικήν λέξιν τοΰ κ. Δ..., τήν όποιαν εκλαμ
βάνει ώς ευφυΐαν, άξίαν, γοητείαν, ή κάθε είς 
ίαν καταλήγον παροξύτονου ούσιαστικόν, γέ
νους θηλυκοΰ καί έννοιας κολακευτικής. Στρέ
φεται οθεν πρδς τδν κ. Δ... πλήρης συμπά
θειας.

—Δέν είνε αληθές > Τδ έννοήσατε καί σείς
— Βεβαίως 1 Τί λόγος ! άπαντά. ούτος, διά 

τής βίας κρατών τούς γέλωτάς του.
Κάποιος δέ εκεί παριστάμενος προσπο.ιήται 

κατεπείγουσαν εργασίαν καί ίνα μή παρεξηγη- 
θή γελών, άπέρχεται. ‘Τπάρχουσι βλέπετε καί 
φθονεροί άνθρωποι, οί οποίοι κακολογούν χωρίς 
αιτίαν. Προκειμένου δέ περί τοΰ Μιμή εύρί- 
σκοντο καί πολλοί μάλιστα. Άλλά ώς σάς εί
πα, οί άνθρωποι φθονούν, καί περισσότερον άπδ 
δλα τήν μεγαλοφυΐαν. Δέν κατέχει ό καθείς 
ταύτην, δέν αποκτάται δι’ ούδενός μέσου, 
είναι σπάνιον φαινόμενον, ό χαριτωμένος δε 
αύτδς μπεμπές είχε δαψιλώς δωρηθή έξ αύτής.

Έν τώ μεταξύ ό Μιμής έμεγάλωσε καί ά- 
νεπτύχθη κατά χάριν, πνεΰμα καί σοφίαν. 
Είναι εύγενέστατος, λεπτότατος, ίνα δέ μή 
τά πολυλογοϋμεν, κατέχει άπαντα τά κολα
κευτικά επίθετα εις τδν υπερθετικόν βαθμόν. 
Έν μόνον πράγμα παρατηρείται και φερει είς 
απορίαν. Είς μερικάς μικράς έντελώς άσημάν- 
τους έρωτήσεις, ό πνευματώδης αύτός τύπος 
μένει άφωνος καί παρατηρεί χάσκων τό... τα
βάνι. Άλλά οί φίλοι του βλέπετε είναι προ
διατεθειμένοι υπέρ αύτοΰ. Γνωρίζουσιν άλλως 
τε τδ ύπέροχον πνεΰμα του, οθεν δικαιολογοΰσι 
πληρέστατα τήν στάσιν του αύτήν.—Ξεύρετε 
λέγουσιν μερικοί έξ αύτών, ό Μιμής υποκρίνε
ται. ’Αλλέως δέν έξηγείται.

Άλλοι δέ χαμηλοφώνως ψιθυρίζουσιν :
— Τοιαύτας μικράς ερωτήσεις θεωρεί άνα- 

ξίας του, διά νά άπαντήση !
Ή άλήθεια είναι έν τούτοις, οτι ποτέ δέν 

τδν ήρώτησαν διά σπουδαιοτέρας. Άλλά είς 
αύτδ δέν έπταιε κ’ εκείνος. Ήσαν βέβαιοι, οτι 
είς αύτάς θά άφηνε τό υφο; έκεϊνο, τδ οποίον 
έκουσίως του βεβαίως καθίστα βλακώδες.

Άλλά πώς θά ήδύναντο νά. άντικρύσωσι 
τήν έκχυσιν τών υψηλών αύτών ιδεών, τόν 
ορμητικόν χείμαρον τών φιλοσοφικών του θεω · 
ριών, τήν άποκάλυψιν τής άκτινοβόλου αύτοΰ 
σοφίας ; Δι’ αύτδ οί ευρισκόμενοι μετ’ αύτοΰ, 
περιεστρεφον το θέμα έντδς τοΰ κύκλου τών 
γνωσεων, τας όποίας κατείχαν. Πόσον γελοίοι 
θά έφαίνοντο άναμφιβόλως είς αυτόν ! Τό ά- 
νεπτυγμένον πνεΰμα δέν ήμπορεί ποτέ νά ευ
χαριστείται άπό τήν συναναστροφήν άμαθών. 
Ό καϋμένος ό Μιμής I Τί κρίμα ! Είς τάς αί
θουσας κατέκτησεν έδαφος. Τήν έμ.φάνισίν του 
ύπεδέχοντο ψιθυρισμοί θαυμασμού Θά έζη- 
λοφθονήτο ύπό τών φίλων του άλλ’ ούτοι έ- 
γνώριζον τήν ύπεροχήν του έπ’ αύτών. Έπί 
τέλους αισθάνεται τις ύπερηφάνειαν’ τινά νά 
είναι φίλος ένός πνευματώδους.

Ή γνωριμία όμως μιάς ώραίας ξανθής, ήτις 
δέν συνεμμερίζετο, φαίνεται, τά αίσθήματά 
του, έκαμε τδν Μιμήν μελαγχολικόν. Οί γο
νείς έστενοχωροΰντο, Οί φίλοι του ήδημόνουν. 
Μίαν έσπέραν είς ένα χορόν ό Μιμής ήρχισε 
τάς εκμυστηρεύσεις του. Δυστυχώς όμως ή 
ώραία ξανθή ήτο θυγάτηρ τοΰ κ. Δ... καί είχε 
πλειστάκις άκούση τον πατέρα της έπισσω- 
ρεύοντα ήκιστα κολακευτικά έπίθετα κατ’ αύ
τοΰ. Τδν διέκοψεν άποτόμως. άλλ’ έκεϊνος έ- 
ξηκολούθει, οτε εκείνη όργισθεΐσα, ύψωσε τήν 
φωνήν, ώστε νά άκουσθή ύπό τών έκεΐ πλη
σίον καί τώ είπεν :

—— Είσαι βλάξ !
‘Ο Μιμής ήνοιξεν έκπληκτος τούς οφθαλ

μούς, διά τον τίτλον αύτόν, τόν μόνον, οστις * 
πράγματι τώ ήρμοζεν, άλλ’ οντινα πολύ μα
κράν αύτοΰ ένόμιζεν. Έρριψε βλέμμα περί 
εαυτόν, είδεν δλους ατενίζοντας πρός αύτόν, 
περιμένοντες καί πάλιν δείγμα τής ευφυΐας του. 
Συγκεχυμένος έκ τής ταραχής καί αισθανόμε
νος, ό'τιέπρεπε κάτι έπί τέλους νά είπγ,έτραύ- 
λισε :

— Διότι σάς έπροτίμησα ;
Ποιος λέγει, οτι ή βλακεία δέν έχει τήν 

εύφυΐαν της j Ποσάκις δέ δέν άπεδείχθη, οτε 
τδ άκρον άωτον τής ήληΟιότητος έξηλήφθη καί 
έκρίθη πολλά»ις ώς ό διαυγέστερος μαργαρί
της τής μεγαλοφυίας 1

Ή δεσποινίς έγεινε κατέρρυθρος έκ τής ορ
γής καί τώ έστρεψε τά νώτα. Αί παρατυχοΰ- 
σαι κυρίαι τήν παρηκολούθουν είρωνικώς διά 
τοΰ βλέμματος γελώσ.αι είς βάρος της. Ό Μι-
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την φιλίαν άνθρώπου έχοντος τοιαυ- 

μής μένει άναυδος μϊ) έννοών πώς τρίΐς λέ
γεις τοΰ έπέφερον cotoCrov Αποτέλεσμα. Οί 
φίλοι περιχαρείς συγχαίρουσιν άλλήλους, διότι 
κα.τέχουτι 
την θπυμασίαν ετοιμότητα. Οΐ γονείς μανδά-
νοντες τήν νέαν ταύτην έκδηλωσιν τής ύπε- 
ρο'χου διάνοιας του, κατα;πάζονται συγκεχι- 
νημένοι αύτόν. ’Εκείνος δέ βλέπων δλους πι
στεύοντας είς τήν άξίαν του, Αναγκάζεται και 
.αυτός νά πιστεύσγ δτι αξίζει. Καί τοιουτοτρό
πως ό Μιμής έξακολουθεϊ νά είναι πάντοτε 
•διά τούς γονείς του καί διά τούς φίλους του ό 
Αμίμητος... Μιμής 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Sawt—·

ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
Ποχέ μον διν έπίσιιψα πως, δχι δ Κωναχανϊΐνος, Ό Σακουομένος Βαοιληδς χής Πόλις μας 'Εκείνος... Πον χρόνια χόρα λέγουνε, εΐνε ίΐοάαμμένος, Μ&λεγα «5λο» ά&ώρηχα π&ς βρίηκειαι κρυμμένος.. Κρυμμένος ναί | σχήν Πάλι χου βρισκόχουν χόσα χρόνια, Κι’ ήπιχ χολή κι’ ΐχώρχασι πχρίοαια καχαφρόνια Μά δαΰχα τδν ξανάνιιωσαν και χόρα μηρός μας «Ζνε, Κι* ό Σακοναμένος Βαοιληδς ‘Ευ’ είσαι Κωνσταντίνε ! 
Έκεϊ κρυμμένος πσδσουνα 4 κοΰς Σου πάπα έπηδβ ,Σχα σκλαβωμέν' δδέρφια μας, οχή δόλια μας Πατρίδα, 
ΆΓ έλαχχαροΰσες, Ρήγα μας, σάν λαχχαοονμχν δλοι. Και λέμε μία’ αχό Πάαχα μας τον χρόνον καί σχήν Πάλι ! 'Ήταν δ μόνος κάδος Σον δ ιχόδος δ δικός μας' Έκειδ τδ Μισοφέγγαρο νά δής πρδ τ&ν ηοδχ&ν μας, Για να γιορχάορ Άνάσχααι χδ Γόνος πέρα-πέρα Με χδ γαλάζιο φλάμπουρο οχή δάλααοα, οχή ζέρα. •Φόχος γιόρτασαν Πασχαλιά παιδιά λευχερχομενα... Ποιδς δγνανχεύει να πεχοΰν πο· λιά φχεροκομμένα ;

Λευκοσία ΠΟΛ. αχ. ΚΓΠΡΙΑΝΗΣ

Ό τρομερός Μανώλης έννοεί πάντα ξένον προ- 
σβρχόμενον οίκοι νά ψυχολογη καί εϊτα νά πειράζη· 

’Εσχάτως «φιλοξενείτο ή δ νΐς ΙΊατσίνη, δτε πλη- 
σιάσας αύτήν, άφίνβι νά πέση έκ τών χειρών του 
ποτήριον ΰδατος-

— Άχ, τί μοΰ έκαμες, κακόπαιδο. πώ, πώ, τι 
θά γίνω, μοΰ έχάλασες τό φόρεμα, ώχ, μέ αφάνι
σες. άνέκραζε γοερώς ή δεσποινίς.

Ό μικρός φοβηθείς, άλλά μή πτοηθείς καί όπο- 
ρήβας, δτι δλίγον ύδωρ έπροξένησε τόσον κακόν, 
άπεσύρθη σιωπηλώς έκείθεν κρύβεις κάπου, πριν 
έλθη ή μήτηρ του.

>*Κ
Τήν επαύριον πλησιάζει έκ νέου ταπεινώς τήν 

νέαν, μέ σκοπόν νά συνάψη φιλικήν δμιλίαν.
— Κυρία Πατσίνη, τής λέγει
— Δεσποινίς, δχι κυρία, παρακαλώ, τφ έπιτασ- 

σει, διακόπτόυσα.

ΣΤΗ.......
Γλυκό της νηότης μον όνειρο 
Παντοτεινή μον ελπίδα. 
Όπου μ' εξαναγέννηοες 
’Απ’ τί] στιγμή πον σ’ «Να.

Έσϋ ποΰ με το γέλοιο σου 
Γλυκαίνεις τή φυγή μον 
Καί μέ μία μόνη σον ματίά 
Γιατρεύεις τή πληγή μου

Ώ! ποί’ άγάπη ναξερες 
Τρέφει γΐά σέ ή καρδιά μον 
Πον δέν μπορούν νά σον τδ πουν 
Τδ στόμα κι’ ή ματίά μον.

Ρόδο-κρινο-φτιάσμίνη μου.
Θά πίταγες σιμά μου
Ναι &ά ’κουές ποΰ δά ’ςτδ λέγέ 
Μέ πόνο ή καρδιά μου.
Γενον γιατρός μον, γιατρικά 
Στή> άσπλαχνιδ του κόσμον.
Γιατί ταγειά χωρίς ίσέ 
Θέ ri σβνσδή τδ φώς μον.
’’Ισως γραφτά μον ήτανε
Ταΐς πίκραις νδ γνωρίσω 
Και σέ γΙα σωτηρία μον 
’Έπειτα ν’ άπαντήσω.
’Αγάπα με, σάν σ’ άγαπώ
Κι’ άν δες νά Ινωδονμε 
’Έλα τδν πόνο τής καρδιάς 
Μαζν τά δνδ νά ’πούμε.

Ζάκυνθος ί188ί). Λ- X Ζ

Ό μικρός τήν παρετήρησε παραδόξω; καί πονη- 
ρώς έξηκολούθησε "·

— Δεσποινίς, ήθελα νά μοΰ ’πής...
— Νά μοΰ ’πήτε, τφ παρετήρησεν αμέσως, δχι 

νά μοΰ ’πής, άπό ποΰ σ’ έφέρανε, άπό τά βουνά;
Ό Μανώλης έστη έκθαμβος καί έξηκολούθησε :
- Τέλος πάντων, έστω, δεσποινίς, ήθελα νά μοΰ 

’πήτε··.
— "Οχι ήθελα νά μοΰ ‘πήτε, άλλά σάς παρακα

λώ, άν εύαρεσιήσθε, νά μοΰ ειπήιε, οίίτω νά μοΰ 
όμιλής άλλοτε.

Ό πονηρός βλέπων τότε, δτι τά εύρισκέ σκοΰρα 
μέ τήν δεσποινίδα καί δέν θά έκαμνε χωριό, διότι 
ή συμπεριφορά του δέν έταυιίζετο μέ τήν Ιδική της 
παρετήρησεν αύτήν έκ τρίτου καλά μέ εκπληξιν, 
ήνοιξε μεγάλως τούς οφθαλμούς του καί άπεμα- 
κρύνθη.

S—ι

Τήν Τρίτην ήμέραν τήν πλησιάζει μάλλον άπο- 
■φασιστικώς.

— Δ;νίς Παπουτσίνη, τή λέγει, σάς παρακαλώ νά 
μοΰ είπήτε, &ν εύαρεστήσθε, ποΰ έμάθατε αύτά 
ποΰ θέλετε νά μοΰ διδάξετε;

— Νά φύγης άπό κοντά μου, τφ επιτάσσει τότε, 
•διότι θά σοΰ δώσω ένα χαστούκι... καί εγείρει συνάμα 
τήν σθεναρόν χεϊρα της καί έν ταύτφ έκίνησε καί 
τον πόδα πρός τά έμπρός.

Ο μικρός Μανώλης πρό τοιαύτης Αποτόμου συμ
περιφορά; φουσκόνει τά μάγουλά του, τήν παρα
τηρεί μέ μεγάλους οφθαλμούς καί τρέχει είς τό 
σπουδαστήριόν του, δπου κλαίει ολίγον καί εϊτα 
•άνοίγει τό λεξικόν του είς τήν λέξιν γυνή, διά νά 
βεβαιωθη τί ιδιώματα έχει αύτη καί άναγινώσκει : 

— Γυνή, είναι ζώον τετράπουν, έλαφρόν καί 
•άγροϊκον, μέ όλίγην λογικήν, άρκετάς Ιδιοτροπίας, 
δρέξεις, διαθέσει; καί προτερήματα, μέ έλαττώματα, 
-όλίγην φρόνησιν καί πολλήν τρέλλαν κτλ.

Ο Μανώλης άρκετά φωτισθείς καί εύχαριστηθείς 
διά τάς Ιδιότητας ταύτας, τρέχει πρός τήν μητέρα 
του, άσχολουμένην είς τήν τουαλέταν της καί πα- 
-ρατηρήσας άδιαφορίαν, καταφεύγει πρός τόν πατέρα 
του, άναγινώσκοντα έφημερίδας καί φοβηθείς νά 
διακόψη αύτόν, σπεύδει πρός τήν καλοτάτην θείαν 
του, καταγινομένην είς τήν έκμάθησιν τής γαλλικής.

χ*
— Καλέ θεία, δέν μοΰ λέγεις, σέ παρακαλώ, τί 

εϊναι αύτή ή κοπέλλα, ποΰ μάς κάνει τό δάσκαλό ;
— Ποια, παιδί μου, ποία κάμνει τό δάσκαλο ;
— Νά, αύτή ποΰ κεντά στό σαλόνι.
— Ά ! ή δεσποινίς Πατσίνη, είναι μία κοπέλλα 

καθώς πρέπει, είναι πολύ καλή, μέ σπουδήν, γλώσ- 
■σες, μέ πιάνο·.··

— Τί γλώσσες καί πιάνο, εϊναι δηλ- γυνή ί
— Βέβαια γυνή, γυναίκα δηλαδή.
— Λοιπόν θεία, ακούσε έδώ, τί λέγει τό μεγά- 

λον αύτό βιβλίον, τό λεξικόν δηλαδή. Ή γυνή εϊναι 
ζώον τετράποδου καί έλαφρόν, με ιδιοτροπίας, κου
φότητα, παραξενιές, έλαττώματα, τρέλλαν κτλ.

— Τί λές, Μανωλάκη μου, αύτά λένε τά βιβλία 
σου ; Λοιπόν καί έγώ καί ή μαμμά σου εϊμεθα ζώα 
τετράποδα Ανόητες, κούφιες καί τρελλαίς ; Πώ, 
πώ, άν σ’ άκούση ή μαμμά σου σ’ έσκότωσε, μή 
τό ξαναπης αύτό τό πράγμα ! Μανωλάκη μου.

>**
Ό μικρός έπί τή άπροσδοκήτφ ταύίη παραβολή 

τής καλής τον θείας, κυριολεκτικών τά έχασε καί 
άπεφάωσε πάση θυσίφ νά διακόψη καί έρωτήσγ) τόν 
πατέρα του, δστις τούλάχιστον εϊναι άνήρ.

— Γί είναι πάλιν αύτά, τφ λέγει έκπληκτο; ό 
πατήρ του, βλέπων αύτόν ήρέμα καί σάν βρεγμένην 
γάταν πλησιάζοντα μέ εν μεγάλο βιβλίον άνά χεΐρας.

— Πατέρα, σέ παρακαλώ, άλλά μή θυμώσης, λΰ- 
όε μου μίαν απορίαν, έρωτα μετά σθένους δ μικρός. 
Έδώ τό λεξικόν λέγει, δτι ή γυνή εϊναι ζώον τε
τράπουν, ίδιόνροπον, τρελλόν, κοΰφον, έλαφρόν, 
άγροϊκον, καί..·

— Αϊ, αί, αϊ, καί σύ τί είσαι, τφ λέγει διακό - 
πτων ό πατήρ, τί θέλεις νά πής μέ αύτό καί ποΰ 
θέλεις νά τό έφαρμόσής αύτό, λέγε( λέγε γλήγορα, 
γιατί, νά, σ’ έτσάκισα.

Ό μικρός Μανώλης έννοήσας τί κεραυνός ξυλο
κοπημάτων έπέκειτο ασφαλώς κατά τής κεφαλή; τον 
ΐχωρίς νά δύνατα·. νά τόν άπόφύγη, προσεπάθησε 
■να δικαιολογηθή.

Δηλαδή, πατέρα, μά στάσου λιγάκι νά σοΰ ’πώ.
— Αϊ, καλά, λέγε, λέγε·
— Αύτή μέσα ποΰ όλο κεντά, εϊναι άπ’ αύτά τά 

έλαφρά ζώα, γιατί, άκουσε, πατέρα, φοβείται τό 
νερό σάν τό παγόνι, δμιλεί σάν γάτα, άγριοκυτάξει 
σάν τό λύκο, κλωτσά σάν τό άλογο καί...

— Καί... καί... λέγε λέγε γλήγορά.
— Καί... καί... νά, δίνει χαστούκια.

>κ
Ό φοβερός πατήρ, άγανακτισμένος καί διότι τόν 

διέκΟψε άπό τήν άνάγνωσιν, εγείρεται σιγά σιγά, 
προσποιείται, δτι θέλει νά παρατηρήση είς τό βι
βλίου καί αίφνης δίδει τοιοΰτον ισχυρόν κρότον 
κάτωθι τούτου, δπου καϊ λεξικόν καί Μανώλης ά- 
νατρέπονται δύο μέτρα όπισθεν.

— Ά, νάχαθής βλακόμετρο, παλιόπαιδο, τφ λέ
γει έν Τή. αγανακτήσει, δπου μ’ έφούσκώσες πάλιν 
καί δέν άφίνεις κανένα ήσυχο. Τί σέ μέλλει, άν ή 
γυνή εϊναι ζώον ή δένδρο ; Ποιος σ’ έκαμε εσένα ; 
Άν ήσουν καί σύ γυναίκα ; φΰγε άπ’ έμπρός μου.

Και ό Μανώλης κλαίων καί φεύγων.
— Άμ δέ θ’ άρθω καί έγώ άλλη φορά νά σοΰ 

ζητήσω τίποτε. Ναί, μόνον χρήματα θά σοΰ ζητάω, 
(σκεπτόμενος) ούτε αύτό τό ψεύτικο βιβλίο θ’ άνοί- 
γω πλέον (σκεπτόμενος) δπως καί νά κάμω ξύλο 
τρώγω. Α, ξεύρω, θά κάνω καί ’γώ τή γυναίκα’ 
(άποσυρόμενος είς τήν γωνίαν κλαίει),

Η υπηρέτρια είσερχομένη τόν πλησιάζει :
— Μανωλάκη, τό κρεβάτι σου είναι έτοιμον, 

εϊναι ώρα νά κοιμηθής.
Καί δ Μανώλη; άγριοκυττάζων :
— Δέν έρχομαι, πές τοΰ πατέρα είμαι θηρίον.
— Καλέ, τί λές, γιά ν’ άρθη πάλιν νά σέ δείρη ;

ΠΡ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

Έξ δλων τών θερινών Θεάτρων εν μόνον κρατε” 
υψηλά τήν Θέσιν του καί τΐ,ν άλ-ηθινόν σκοπόν τής 
Τέχνης: Τό θέατρον τής Κυβέλης. Ή αληθινή κω
μωδία, ή έξυπνος φάρσα, ή λεπτή, η είρων, ή πνευ
ματώδης ξένη θεατρική παραγωγή, μας δίδεται εγκαί
ρως καί καθ’ δλους τούς θεατρικούς κανόνας τάς 
απαιτήσεις καί τήν καλαισθησίαν: Ό θ.όδωρος καί Σία ή Κυρία Προέδρου, εξακολουθούν ουτω νά παί- 
ζωνται συνεχώς. Άλλ’δ,τι έξυψοϊ τδ Θέατρον τής 
Κυβέλης, είναι ή διδασκαλία τών περίφημων έργων 
τής άνωτέρας φιλολογικής άξίας, ώς ή Άνάσχαοις 
τοϋ Τολσνίί, ή Τζοκόνδα τοϋ Δ’ Άννούτσιο, δ Πατέρας τοϋ Στίμπεργ καί ή ’Ενέδρα τοϋ Κισμεκέ.

Καί άπολαμβάνομεν οΰτωίχι μόνον τά ώραΐα έργα, 
άλλά καί τούς καλούς ηθοποιούς μας. Ό θωμάς 
Οικονόμου, ό αριστος ερμηνευτής τών βορεινών συγ
γραφέων ητο υπέροχος είς τόν Πατέρα τοϋ Στρίμπεργ. 
'H Κυβέλη, δ Βονασέρας, ό Χαλκιόπουλος καί ιδία - 
δ Γαβριηλίδης ησαν δλοι μελετημένοι χαί «δίδαξαν 
Το άλλως δυσχολώτατον εργον τοϋ Κισμεχέ, τήν ’Ενέδρα* με τόσην άρεξιν μέ τόσην επιτυχίαν ώστε 
να ύπερηψανευώ^ιεθί δικαίως διά τοξότου; ηθο
ποιούς, χαί διά την τοιαύτην έξύψωνιν τοϋ 'Ελληνι
κού Θεάτρου.



56 Η ΦΥΣΙΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Π. A. Κ. Αιυκωοίαν. ’Επιστολή καί περιεχόμενα 

έλήφθησαν. Εύχσριστοϋμεν. Γράφομεν.— Λ. Σ. Βυ- ρηπότ. ’Επιστολή χρήματα έλήφθησαν. Άπηντήσα- 
μεν. Alloum άπεστείλαμεν,—Π. Κ. Πύργον. Έλήφίη 
δελτάριόν σας. Ναι καί δια ζώσης θά τά εΐπομεν 
άλλ’ άφήχατε καιρόν καί σάς έφυγαν αμφότεροι.— A. Ζ. xal Α. Μ. Σονγούμ. Έλήφθησαν. "Εχει κα
λώς άπαντήσωμεν.—Μ. C. Frankfurt. ’Επιστολή 
καί συνδρομή έλήφβησαν. Εΰχαριστοϋμεν.—Υ Γ. Α. ΓαΙάξιον. Δελτάριόν έλήφθη. "Εχει καλώς. Έγράψα- 
μεν.—Δ. I. Ρ. Πίρα. ’Επιστολαι καί σημειώσεις έ
λήφθησαν. Άπαντα τεύχη σάς έστάλησαν. — Η. Μ. Άλιξάνδριιαν. Συνδρομή φίλου έλήφθη. Εύχαριστοδ- 
μεν. Ρράφομενγ—Δ. A. 'ΛλιξΜριιαν. ’Επιστολή 
μετά περιεχομένων και επιταγής έλήφθησαν-Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομεν.— Κ. Α. Πάιραι. Σας άπηντήσα- 
μεν μέ άποσοολήν παραγγελίας σας —Π. Π. 'Οδησσόν.— Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Γρά
φομεν.

δηλωςις

“Όσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών μας έν 
τφ Έξωτερικφ, ιδία τής Κων)πόλεως, Ά- 
δριανουπόλεως, Σμύρνης καί Μικρβς ’Ασίας 
δέν έλαβον ανελλιπώς πάντα τά άπό τής 1ης 
’Οκτωβρίου .παρελθόντος μέχρι σήμερον τεύχη 
τής «Φύσεως» ένεκα τής έκ τοΰ πολέμου έ- 
πελθούσης άνωμαλίας, παρακαλουνται όπως 
μ<άς ζητήσωσι ταΰτα καί τοΐς τά άποστειλω- 
μεν έκ νέου έγκαίρως.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΝΑβΗΝΑΙΩΝΙ» 
τον 1913

ΈξεδόθηοανκαΙ πωλοννται είς τά κατάστημα 
«Μουσική» Στοά Άρσακαίου 13—15-

—’Εφημεριδοπώλης, Μπιμπής, Φινάλε 1ης 
πραξ. Νοσοκόμοι, Δραχ 0,60

—Κουραμπιέδες. ’Επιλοχιας—Καμαριέρα, 
Κουαρτέτο, ΚαΟεστής, Νοσοκόμος—Τραύμα- 
τίαι, Φωτιά—Ειρήνη, Ίζανέτος — Μαντίνα, 
Ζάν Νταράς—Πι'ερ Λοτ'ι, Λεία—Τζανέτος, 
'Αμερικανή—Γάλλος, 'Απογοητευμένοι, Χο
ρός Καρεκλών Δρχ· 0,40·

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
Άποστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας ή 

καί τό Άτομόν σας προσωπικούς, μέ Ιδιόχει
ρον σημείωσιν τον όνόματός σας, τής ήλι- 
κίας σας καί τον ίπαγγέλματός σας. &χετε 
μετ’ όλίγον άπάντησιν Αποκαλυπτικήν τον 
τε παρελθόντος τοϋ παρόντος καί σχετικ&ς 
τον μέλλοντός σας. Δια τής έξετάσεως δηλό- 
νετε τής φυσιογνωμίας καί τών χαρακτηρι
στικών οίασδήποτε μορφής απΟδείκννται ή 
πορεία τοϋ βίου παντός άνθρωπον. Πάσα 
αϊτησις δέον νά συνοδεύεται μί μικραν 
Αμοιβήν, 6στω καί 3—δ δρ.ήτις χρησιμεύει 
δΓ Αγαθοεργόν σκοπόν·

ΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΔΟΤΑ
Αναχωρήσεις έκ Πειραιώς δι’ 'Αλεξάν

δρειαν.
Εκαστον Σάββατον ώραν 3 */2 μ. μ. 

’Αναχωρήσεις έκ Πειραιώς
διά Κων)πολιν καί Κωνστάντσαν.

Έκάστην Κυριακήν ώραν 1 Χ/3 μ. μ.
"Ένεκα τών νέων καθάρσεων τά ατμόπλοια 

0’ αναχωροΰν διά Κωνβταντινούπολιν έκάστην 
Τοίτην αντί Σαββάτου.

Ή υπηρεσία έκτελεΐται ύπδ τών ταχυτά- 
των άτμοπλοίων Αΰτοκράτορος Τρωΐανόν, 
Δακίας, Ρουμανίας καί Βασιλέώς Καρόλου.

Ταχύτης 19 μιλίων καθ’ ώραν.
Έν Πειοαιεϊ.

Πλατεία Θεμιστοκλέους. Τηλέφωνον 74.
Γ. Σ. Μύλλερ Σα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

ολίγα ετι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν ώ περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων και Πριγκίπων, υπουργών καί 
έπισήμων άνδρών τής 'Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων και ωραίων τοπείων πρό; 12 φρ. 
Έπίσης τόμοι τής «Φύσεως» παρελθόντων 
έτών χρυσόδετοι φρ. 15.

ΖΗΤΕΙΤΕ -----------

==ΤΟ ΚΟΝΙΑΚ
Φ Φ Φ Φ Φ ΤΗΣ -φ φ Φ φ φ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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