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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ THS ΥΑΛΟΥ
I. ‘Ιστορία τής ύάλον·

ΛΙΓΑ ζητήματα έζη- 
ρευνήθησαν τόσον, δσον 
το τής καταγωγής τής 
ύαλου, οπερ εν τούτοις 
δέν κατωρθώβη νά διευ- 
κρινηθ^. Ό Πλϊνιος μας 
άφήκε μόνον την πλη
ροφορίαν, oTt ή έφεύρε- 
σις τής ύαλου ανάγεται 
εις τούς Φοίνικας.

Λέγεται, γράφει ό 
Λατίνος συγγραφεύς, οτι 
Φοίνικες έμποροι προ- 
σωρμισθεντες έν ταΐςέκ- 

βολαΐς τοΰ ποταμοΰ Βέλου, και θελήσαντες νά 
παρασκευάσουν τό γεΰμα των, άπεβιβασθησαν 
έν ταΐς οχθαις· μη εύρίσκοντες δέ λίθους διά νά 
ύποβαστάζωσι τά δοχεία των, κατεβίβασαν έκ 
τοΰ φορτίου τοΰ πλοίου των τεμάχια νάτρου 
(άνθρακικόν άλας τοΰ σοδίου άκατέργαστον) διά 
νά άναπληρώσουν τήν έλλειψιν ταύτην. Τό πΟρ 
δμως άνελυσε τά τεμάχια ταΰτα, έπειτα την 
άμμον, έφ’ ής έστηρίζοντο . . .και ή ύαλος 
παρήχθη έκ τοΰ τυχαίου τούτου περιστατικοΰ. 
Έν τούτοις θά ήτο παιδαριώδες νά πιστεύσω- 
μεν τοιοΰτον μΰθον, δι’ δν άλλως τε ό συγγρα
φεύς του γράφει: « Λέγεται . . . » Καί άφοΰ 
γνωρίζομεν οτι εϊνε άδύνατον ή υπαίθριος αΰτη 
εστία νά διαλύσγ τόσον εύχερώς ουσίας, αϊτινες 
άπαιτοΰσι κλίβανον μέχρι πυρακτώσεως 1200 
έως 1500 βαθμών.

’Αλλ' άν οΐ Φοίνικες δεν ύπήρζαν οί έφευ- 
ρέται τής ύαλου, εϊνε δμως άναμφισβήτητον 
τουλάχιστον,οτι έκαμνον σημαντικόν εμπόριον 
μετά τών διαφόρων λαών τής παραλίας τής 
Μεσογείου καί τοΰ ΏκεανοΟ καϊ δτι αί άποθή- 

και και τά έργοστάσικ έν τή Τύρφ κα: τή Σι- 
δώνι, παρά τάς έκβολάς του Βέλου (οπόθεν 
ήκούσθη ό θρύλλος) ήσαν μεγίστης άξίας και φή
μης, πανταχοΰ και πολύ μακράν έπεκταθείσής.

Άλλως τε ή παλαιότης τής ύάλου άπεδεί
χθη έκ τών γενομένων έν Αίγύπτφ άνασκαφών, 
δπου ευρον κλιβάνους οπλοποιείων έν καλή κα-" 
ταστάσει. Άπό τάς νεκροπόλεις δέ έξήγαγον 
πολυάριθμα ύάλινα σκεύη,άμφορεΐς ιδία, φιάλας 
μέ λαιμούς μακροτάτους και διάφορα άλλα. Αί 
δε περίφημοι γλυφαϊ τών υπογείων τοΰ Μπενί- 
Χασάν (Θήβαι) παρουσιάζουσαι ύαλουργούς τε- 
χνίτας έν διαφόροις έργασίαις, άπόδεικνύουσίν' 
βτι κατά τήν άπωτά.την ταύτην έποχήν (3,500 
ετη πρό τής ήμετέρας χρονολ.) έγνώριζον ήδη' 
τήν δι’ έμφυσήσεως μέσω τοΰ καλάμου κατα
σκευήν ύαλίνων φιαλών!

Έκ τής Αίγυπτου καί τής Φοινίκης ή τέχνη 
τής ύαλουργίας μετεδόθη είς τήν Ελλάδα, 
τήν Μικράν ’Ασίαν και τήν ’Ασσυρίαν, έν δέ

Ε1κ· In 01 πρώτοι ύαλουργοί τών βηβών 
(ίΐ'ΑΙγϋπτφ).
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ταΐς άνασκαφκΐς ταΐς γενομέναΛς είς τάς χώρας 
ταύτας, έξήχθησαν άγγεΐα μεγίστης τέχνης.

"Οταν δέ ό Όκτάβιος υπέταξε τήν Αίγυπτον 
(26 πρό X). έπέβαλεν εΐς τούς ήττημένους φό- 
ρον, πληρωτέου έν μέρει δι’ άντικειμένων τών 
υαλουργείων των. Ή φορολογία αυτή δέν ύ- 
πήρξε διά τήν Αίγυπτον καταστρεπτική, ώς 
τις θά έπίστευεν άλλά μάλλον πηγή καλού, 
καθότι έξεμεταλλεύθη το έμπόριον τούτο έπί 
ήμισυν άκόμη αιώνα, διότι ή Ρώμη έλάμβανε 
προϊόντα νέα δι’αύτήν, άγνωστου βιομηχανίας. 
’Ολίγον κατ’ δλίγον όμως οί Ρωμαίοι ήρχισαν 
μιμούμενοι τούς Αιγυπτίους καί μετ’ ού πολύ 
δέν είχον τι πλέον νά διδαχθώσιν έξ αύτών.

Παρά τοΐς Ρωμαίοι; τά μάλλον προτιμώ- 
μενα ύάλινα σκεύη ήσαν λευκά’ ούχ ήττον κα- 
τεσκευάζοντο καί πολλά χρωματιστά. Μεταξύ 
δέ τών πολυτιμωτέρων κειμηλίων τά όποια έ- 
σώθησαν έκ τής εποχής έκείνης είναι τό Άγ- 
γεΐον Βαρβέρίνι, εύρισκόμενον εις τό Βρεττα- 
νικόν Μουσεΐον, τό Άγγεΐον τής Νεαπόλεως, 
έν τφ μουσείω τής ιδίας πόλεως κα: τό πολύ
τιμον άγγεΐον τής βιβλιοθήκης τοΰ Στρασβούρ
γου, γαλλο-ρωμαϊκής εποχής, (είκ. 2)

Ό άριθμός τών υαλουργείων ηύξανε καθ’ 
έκάστην, έπι τής έποχής Αλεξάνδρου τοΰ 
Αύστηροϋ (III αιών) οί δέ ύαλουργοί (vitra- 
Γίΐ) τόσον έπληνθύνθησαν έν Ρώμη, ώστε έ- 
σχήμάτισαν αύτοί μόνοι ίδιαν έν τή πόλει συ
νοικίαν. Έν έτει δέ 337, ό Κωνσταντίνος 
ά.πένειμεν είς τήν τάξιν ταύτην πλεΐστα προ
νόμια καί τούς άπηλλαζε πάσης ύποχρεωσεως 
μέ τήν πρόθεσιν νά τοΐς διευζολύνη τήν άνά- 
πτυξιν τής τέχνης των καί ουτω τό Βυζάν
τιον·, ή πρωτεύουσά του; κατέστη τό κέντρον 
τής ύαλουργικής.

’Επίσης καί οί Γαλάται έμιμήθησαν τούς 
κατακτητάς των καί ύπήρχε κατά τήν γαλλο- 
ρωμαϊκήν έποχήν έν ύαλουργεΐον έν τή Άρλη, 
άλλά τά εί'δη τής γαλλο-ρωμαϊκής τέχνης 
είναι σπανιότερα.

Κατά τόν μεσαιώνα τά υαλουργεία είναι 
έπίσης πολυάριθμα καί η έπικερδής αυτή τέχνη 
βαθμηδόν τελειοποιείται,συνδυασθείσης και τής 
ζωγραφικής έπι τής έποχής Καρόλου τοΰ Φαλα
κρού-, Μύρια οσα άντικείμενα ύάλινα κατέσκευ- 
αζον, άλλά πρό παντός δοχεία πρός πόσιν. Αί 
■φιάλαι ένεφανίσθησαν τόν 13ον αιώνα, άλλ’ 
οι ύκλοπίνάκες, καίτοι πρό πολλοΰ γνωστοί, 
δέν ήσαν έν κοινή χρήσει, καί δλίγον κατ' όλί- 
γον ’ήρχισαν νά τού; μεταχειρίζωνται κατά 
πρώτον είς τάς θυρίδας τών εκκλησιών τάς 
όποιας έκόσμουν διά πολυχρομων ύαλοπινάκων, 
τετοποθετημένων εις έλάσματα έκ μολύβδου.

Έπίσης άπό τοϋ μεσαίωνος χρονολογείται 
ή κατασκευή τών περίφημων Βενετικών ύα- 
λουργηματων. Καί τοΰτο διότι ένώ τά γαλλικά 
ύαλουργεΐκ περιωρίζοντο είς τήν κατασκευήν 

τών κοινή; χρήσεως πραγμάτων, κυπελλοποιίαν 
δηλαδή , οί Βενετοί, άκολουθήσαντες έπι. τών 
πλοίων των τάς εκστρατείας τών σταυροφόρων, 
έφερον έκ του Βυζαντίου τήν τέχνην τής πολυ
τελούς ύκλουργίας, καί όπως ό Κωνσταντίνος 
είχε προσέλκυση έν Βνζαντίω . τούς τεχνίτας 
τής Δύσεως, ουτω κατόπιν καί ή Βενετία μέ 
τήν σειράν της παρέλαβε τεχνίτας έκ τών ερ
γαστηρίων τού Βοσπόρου.

Άλλ ’ εκτός τούτου ή καλλιτέχνης δημοκρα- 
ρία έπιθυμοΰσα νά προίσταται αύτή μόνη τής 
πολυτίμου αύτής τέχνης, αφού ώνόμασε τούς 
μετακληθέντας ύαλουργούς Βένετους πολίτας, 
τοΐς έδωκε τό δικαίωμα νά άνέλθωσι τά υψη
λότερα τών άξιωμάτων, τοΐς άπένειμε τίτλους 
εύγενείας άκομη καί τούς περιέσφιγξεν έν αύτή 
δι’ ισχυρού δικτύου, ούτως ώστε παρήχθησαν 
έν τοΐς έ^γαστηρίοις των έργα θαυμάσια, όνο- 
μαστά καί περιζήτητα τήν σήμερον έτι.

Υπό τήν προ'φασιν προφυλάξεως κατά τών 
πυρκαϊών, συνηθεστάτων .αληθώς, τό Συμβού
λιου τών Δέκα ώρισεν ώς διαμονήν τών ύα- 
λουργών τήν νήσον Μουράνον. Άλλά τούτο 
έπραξεν άσφαλώς διά νάτούς έπαγρυπνή εύκο-

V

ΕΙκ. 2α Τύποι αρχαίων άαυμασϊων (ιαλουργημάτων: 
1 Τό άγγεΐον τής Πορτλάνδής’ 2,4,5,7,8 ύαλουρ- 
γήματα Βενετ κά" 3 Άγγεΐον τοΰ Στρασβούργου’ 
6 Άγγεΐον τής Νεαπόλεως.

λώτεοον. Ούδείς ήδύνατο νά τούς βλέπγι, ζα" 
ταδεδικασμένους νά.νυμφεύωνται μεταξύ των, 
μόνον δέ τά τέκνα των νά γίνωνται ύαλουργοί.

Τοΐς άπηγορεύετο νά διαδίδωσι τά μυστικά 
τής τέχνης των καί άν τις έξ αύτών, ποθών 
όλίγην έλευθερίαν, έφευγε διά τό έξωτερικόν, 
τώ έδηλοΰτο, οτι άν δέν έπανήρχετο, θά έφυ- 
λακίζοντο οί συγγενείς του, πολλοί δέ άλλοι 
παρακούσαντες ίπιπτον ύπό τό εγχειρίδιου τών 
οργάνων τοΰ τρομερού Συμβουλίου. Καί ή Βε
νετία ήτο μία Δημοκρατία.

Εΐνε δέ έκπληκτικόν πώς ύπό τοιούτους 
ορούς, φέροντες έπί τών ώμων των τό βάρος 
τοιούτον δρακόντειων νόμων, οί βενετοί ύαλουρ-

Εΐκ. 3η. Ύαλουργεΐον κατά τόν 16ον αίώνα.

έζ ής έπρομηθεύοντο πανταχόθεν

γοί ήδυνήθησαν νά κατασκευάσουν 
ρίφήμα καλλιτεχνήματα.
ύάλου, άπαραμίλλου λεπτότητος, 
μένα διά παραδόξων πτερυγίων. 

I - ·' ’··' · ' ■' \ - >, Άγγεΐα δικτυω^ών καίμωσαϊκών όιακασμήσεων 

ζουν οίανδήποτε ποσότητα χρυσοΰ.
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στείλε τούς, τρομερούς τούτους κανονισμούς· 
έν έτει δέ 1317 έξουσιοδότησε τρεις ύαλουρ- 
γους νά συνεταιρισθώσι μετά τίνος γερμανοΰ 
διδασκάλου, γνωρίζοντος τήν κατοπτροποιΐαν. 

• Ουτω νέα πηγή πλούτου ήνοίχθη διά τήν Βε
νετίαν, έξ ής έπρομηθεύοντο πανταχόθεν κα- 
θρέπτας έξ ύάλου πεφυσημένης, είς άντικατά- 
στασιν τών παναρχαίων Γ " — '" · ’
πτρων. Ήτο δέ ή Βενετία γενικός προμηθευτήςf
φανίσεως τοΰ καταστήματος Κόλβερτ έν Παρι- 
σίοις.Τέλος άφοΰ έπί μακρόν χρόνον όλη ήύφήλιος 
ήτο φόρου υποτελής τής νησίδος Μουράνο, πολ- 
λαχόθεν κατεβλήθησαν προσπάθειαι νά προσελ- 
κύσωσι τεχνητας Ιταλούς καί ούτως άνεφάνησαν 
τά υαλουργεία τής Βοημίας, τής Άπω-Άνα- 
τολής καί τής Γαλλίας,δπου μέγισται έγένον- 
το προσπάθειαι, δπως παρασύρωσεν έκεΐ τούς 
Βενετούς τεχνίτας. Καί πράγματι μερικοί ήλ- 
θον παρασυρθέντες ύπό τών δελεαστικών προ
τάσεων, μή φανταζόμενοι προφανώς,οτι εΐς τήν 
νέαν πατρίδα των, τούς άνέμενεν ή αύτή φυλά- 
κισις, οί πύτοι τυρανικοί κανονισμοί, ους προσε- 
πάθησαν ν ’άποφύγουν,φεύγοντεςτήν Βενετίαν.

Ή τέχνη λοιπόν αδτη ήτο άρχαιόθεν μία 
μυστική, σκοτεινή βιομηχανία, κτήμα οικογε
νειών τινων, κληρονομιακώς καί προνομιακώς 
πρόστατευομένων,έν άπομονώσει δέ καί μακράν 
τών πόλεων διαμενουσών, μέχρι τοΰ 16ου 
αίώνος, άποτελοΰσαι οδτω μίαν ιδιαιτέραν 
τάξιν, μέ τίτλον εύγενείας α οί εύγενεΐς ύα
λουργοί » ο5ς δμως ή άληθώς εύγενής τάξις 

τοιαΰτα πε·
Άγγεΐα έκ λευκής 

κεκοσμη- 
. Άγγεΐα πο

λύχρωμα. άγγεΐα σμαλτωμένα ή κεχρωσμένα. 
Άγγεΐα δικτυω^ών καίμωσαϊκών διακασμήσεων 
τόσον 'έκτάκτως λεπτής τέχνης, ώστε ν’ άξί-

Έν τούτοις βραδύτερον ή Δημοκρατία συνέ- 

έν έτει δέ 1317 έξουσιοδότησε τρεις ύαλουρ- 
........  ,” , , ,, .7 

διδασκάλου, γνωρίζοντος τήν κατοπτροποιίαν.
—. « I * t « < Α Λ . < _

στάσιν τών παναρχαίων έκ μετάλλου κατό- 

τής μοναδικής ταύτης βιομηχανίας μέχρι τής έμ- 
φανίσεως τοΰ καταστήματος Κόλβερτ έν Παρι- 
σίοις.Τέλος άφοΰ έπί μακρόν χρόνον όλη ήύφήλιος 
ήτο φόρου υποτελής τής νησίδος Μουράνο, πολ- 
λαχόθεν κατεβλήθησαν προσπάθειαι νά προσελ- 
κύσωσι τεχνητας Ιταλούς καί ούτως άνεφάνησαν 
τά υαλουργεία τής Βοημίας, τής ”Απω-’^Ανα
τολής καί τής Γαλλίας,δπου μέγισται έγένον- 
το προσπάθειαι, δπως παρασύρωσεν έκεΐ τούς 
Βενετούς τεχνίτας. Καί πράγματι μερικοί ήλ- 
θον παρασυρθέντες ύπό τών δελεαστικών προ
τάσεων, μή φανταζόμενοι προφανώς,οτι εΐς τήν 
νέαν πατρίδα των, τούς άνέμενεν ή αύτή φυλά- 
κισις, οί αύτοι τυρανικοί κανονισμοί, ους προσε- 
πάθησαν ν ’άποφύγουν,φεύγοντεςτήν Βενετίαν.

κατεφρόνει. Τό ζήτημα τοΰτο τής εύγενείας 
έδωσεν άφορμήν είς άναθεώρησιν τών περγαμη
νών καί έξέλεγξιν τών τίτλων, έφ' ών άπεφάν- 
θησαν όριστικώς τά δικαστήρια καί έπεκυρωσε 
δι’ έπιστολών ’Ερρίκος ό IV. Καί ή άπόφασις 
ύπήρξεν δτι τό έπάγγελμα τοΰ ύαλουργοΰ δέν 
έδιδεν ούδέν δικαίωμα άποκτήσεως τίτλου εύ
γενείας, άλλά καί δέν ήμπόδιζε τούς εύγενεΐς 
ν’ άσχολώνται είςτοΟτο.’Εν άλλαις λέξεσιν οί 
εύπατρίδαι ύαλουργοί άπήλαυον προνομίων ώς 
εύγενεϊς, δχι διόιι ήσαν ύαλουργοί, άλλά καί- 
τοι Αντες ύαλουργοί.

Ή κατάστασις αυτή διήρκεσε μέχρι τής 
τής έπαναστάσεως. Καί ή συνοπτική έν τοΐς 
άνωτέρω άφήγησις τής ιστορίας τής ύάλου 
δέον νά συμπληρωθή διά τής άνακαλύψεως τοΰ 
ρευστού κρυστάλλου. Ή τιμή δ’αυτή όφείλεται 
τή Γαλλία καί τό ιστορικόν τής άνακαλύψεως 
έχει ούτως: Ό Κόλπερτ έπιτυχών διά πανουρ
γίας τήν δραπέτευσιν κατοπτροποιών τινων 
Βενετών, ΐδρυσεν έν Παρισίοις τφ 1665 έν 
ΈργοοτΑοιον Βασιίιχόν κρυστάλλινων κατό
πτρων. Άλλα τό πρώτον τούτο εργοστάσιου

ΕΙκ. 4η Ύαλουργεΐον κατά τόν ΙΣΤ'. αιώνα, 

ταχέως διελύθη, καθότι οί βενετοί τεχνΐται 
δυσηρεστήθησαν, ώς κακώς άμοιφθέντες, παρά 
τά συμφωνηθέντα, οπότε ό Κόλπερτ βμαθεν οτι 
είς ύαλουργός τής Τούρ-λα-βίλ παρά τό Χερ- 
βοΰργον, έγνώριζε καί αυτός τό μυστικόν τών 
κρυστάλλων, (κατά τό βενετικόν σύστημα) 
δπερ ό πρώην ύπουργός έπίστευεν,οτι διά τής 
διπλωματίας του είσήγαγεν έν Γαλλία. Προ- 
σήρτησε λοιπόν τό ύαλουργεΐον τής Τούρ-λα· 
βίλ είς τό έν ΙΙαρισίοις έργοστάσιον καί ούτως 
δ Λουκάς δέ Νεχού, ιδιοκτήτης αύτοΰ, πολλά 
προσέφερεν εΐς τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας 
τοΰ κρυστάλλου. Καί τέλος μετ’ αύτόν ό άνε- 
ψιός του Λουδοβίκος Νεχού, κατ’ άλλους ό 
θέβαρτ καί πιθανότερον ό Βέρ-Περώ, έδωσε 
τό τελευταίου κτύπημα κατά τής Βενετικής 
βιομηχανίας, διά τής άνακαλύψεως τής χύσεώς 
τής ύάλου. (Έπεται τό τέλος)
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Q ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
KAI Al NEQTEPWI ΠΡΟΟΔΟΙ WYTQY

(Συνέχεια' ϊδε προηγ. τεΰχος)
ΣΤΝΕ&ΡΙΑΣΙΣ

ΗΜΕΡΑ Τρίτη, 10 'Απριλίου.
Παρόντες :
Ίφ. Δημοκράτης, Ίω.Παπαδάκης,Φρ· Πρίν

τεζης, Βασίλειος Δημοκράτης, Γεώργ. Σιδέρης 
μετά τής μητρός του, Μαρία Δημοκράτους, θά
λεια Παπαδάκη, Έμ· Δημοκράτης, ‘Υπηρεσία.

Ί3 Συνεδρίασις Άρχεται τήν 11 μ. μ. έν τή 
αυτή οικία και προθαλάμφ.

Παρεκλήθην νά ύπνωτίσφ τόν κ. Π. Σιδέ- 
ρην, λίαν επιδεκτικόν καί προθυμότατον, άρε- 
σκόμενον μάλιστα είς τοΰτο.

Μόλις έλαβον τήν χεϊρα του καί τφ είπον, 
δτι θά τφ υποβάλω νά μάς παίξη πιάνο, πα- 
ρεδόθη ψυχή τε καί σώματι Ακολουθών πιστώς 
τάς έντολάς μου. "Εκλεισε δέ αύθωρεί τους ο
φθαλμούς καί ίκοιμάτο ελαφρώς.

— Πλησίασον καί κάθήσον . είς τά κάθισμα 
τοΰ πιάνου, τφ λέγω.

Κάθηται άμέσως χωρίς νά Αρθρώση λέξιν.
— Νά μάς παίξης και σύ τό Μαρς τοΰ Δια

δόχου, τφ έπιτάσσω.
— Μπά, πώς θά παίξη, άφοΰ δέν γνωρίζει 

τίποτε, μάς λέγει ή γραία μήτηρ του, πλησιά· 
ζουσα πεφοβιομένη καί μετ' Απορίας, εϊνε δυ
νατόν νά παίξη πιάνο τά παιδί μου ; Καί τδν 
παρατηρεί μέ τρόπον, ώστε νά τάν Αφυπνήση, 
άν κοιμάται, Αλλ’ εκείνος εντελώς Ακινητεϊ.

Τήν Αναχαιτίζω, βεβαιώσας. δτι δέν υπάρχει 
κίνδυνος, Αλλά δέν Απομακρύνεται και μας Ανη
συχεί.

— Κοιμάται, θά παίξη, επιλέγει ή κυρία 
Δημοκρήτους.

Καί διά μιάς θέτει τήν χέϊρα Ιπί τοΰ κλει
δοκύμβαλού και Αρχίζει νά παίζη δι' Αμφοτέ- 
ρων τών χειρών τά νέον Μάρς τοΰ Διαδόχου, 
Άγνωστον έτι έν Αίγνπτφ καί χωρίς νά γνω- 
ρίζη τό κλειδοκνμβαλον. μετά πολλής έπιτυχίας 
καί αρμονίας.

"Οτε έτελείωσε τά τεμάχιον, έλαβον τάν κ. 
Σιδέρην διά τής χειρός καί ώδήγησα είς τάν 
προθάλαμον, ένθα ίξηκολούθει διετελ&ν έτι 
Ακίνητος ώς Άγαλμα.

Ή μήτηρ του ήρχισε ν' Ανησυχή.
— Μπά 1 κοιμάται, μάς λέγει, θά τόν ξυ

πνήσω, μπά, αύτός νά παίξη πιάνο! μά αύτός 
δέν ξεύρει τέτοιο πράγμα.

Πάντες τόν παρετήρουν μετά περιέργειας, οτε 
πληοιάσας αυτόν

— Σοΰ Αφαιρώ τήν ύποβολήν, τφ λέγω 
τότε ίπάνελθε και τφ δίδω μικρόν ράπισμα.

Συνήλθε δέ Αμέσως και μάς παρετήρει σοβαρώς.
Δέν όνεδυμείτο δέ τίποτε, ούτε καί αν έπαιξε 

κλειδοκύμβαλου·
Διεκόψαμεν οΰτω τήν συνεδρίασιν καί ουνε- 

ζητοΰμεν, δτε ή Κυρία Δημοκράτους έπρότεινε 
νά παίξωμεν πόκερ, πρός διασκέδασιν καί έλα
βον πάντες μέρος, έκτός έμοΰ, τοΰ Β. Δημο
κράτους και Γ· Σιδέρη. .

Ένφ δέ έπαιζον, αίφνης ήκονσθη τό κλειδο - 
κύμβα'/.ον νά Ανακρούη ώραϊον τεμάχιον έκ τής 
έναντι αιθούσης έν ταύτώ δέ σβέννντσι τά φώτα.

Σκότος καί ώραία μελφδία έπηκολούθησεν, 
ήν πάντες παρηκολουθήσαμεν μετά Απολύτου 
σιγής και ήσυχίας έπί τινα λεπτά. Συνάμα δέ 
ένεφανίσΦη καί <5 Φερονίδης περεδιαβάζων κατά 
μήκος τοΰ προθάλαμου έδώ και έκεϊ μέ υψω
μένος τάς χεϊρας, ώς πάντοτε.

Άφοΰ έπαυσε τό κλειδοκύμβαλων, έπανέλαβε 
μετ’ ολίγον έτερον ώραϊον έπίσης τεμάχιον, εϊτα 
δέ καί τρίτον καί μετά τοΰτο έπαυσε καί έγέ- 
νετο φώς, Αναφθέντων διά μιάς δλων πάλιν έν 
γένει τών ήλεκτρικών λυχνιών, S3 τον Αριθμόν, 
δπερ Ιξέπληξε τούς πάντας διά τό δύσκολο» και 
ταχύ κατόρθωμα τον πνεύματος.

Μετά τοΰτο έληξεν ή πνευματική συνεδρία- 
σις καί συνεζητήσαμεν έπί μακράν.

ΣΓΝΕΔΡίΑΣΙΣ βη
Παρόντες : Φρ. Πρίντεζης, Γεώργ. Σιδέρης, 

Ίω. Δημοκράτης, Βασίλ. Δημοκράτης, Στυλ. 
Δημοκράτης, Μαριγώ Δημοκράτους, Άννέτα 
Μαυροπούλου, Έμμ. Δημοκράτους καί ή μι
κρά Ανδρομάχη.

Ή συνεδρίασις Άρχεται περί τήν 10 και 
μ.μ. έν τή αΰτή πάντοτε οίκία και τή αύτή αι
θούση τοΰ κ. Έμ. Δημοκράτους.

Κομίζεται ή αύτή στρογγύλη τρίπους τρά
πεζα και τιθέμεθα πάντες πέριξ αύτής, έκτός τοΰ 
κ· Ίω. Δημοκράτους καί τής κυρίας Άννέτας 
Μαυροπούλου,οϊτινες διατελοΰσι πάντοτε θεαταί.

Ή τράπεζα ώς πάντοτε ήρξατο άμέσως κι- 
νουμένη καί στρεφομένη κατά τάς ύποδείξεις 
μας, δεξιέ} καί Αριστερέ} καί εϊτα Ανυψουμένη 
καί μετεωριζόμενη ύπερ τό έδαφος 15~50 έκα- 
τοστά τοΰ μέτρου και μετά τοΰτο βιαίως Αφίετο 
νά καταπέση έπί τοΰ έδάφους, χωρίς ποτέ νά 
βλάφη ούδένα, μολονότι ή πτώοις έγίνετο Απο- 
τόμως καί θορυβωδώς.

Παρεκάλεσα τότε τό πνεύμα νά σβύση τά 
φώτα και προβή είς νέα πειράματα εύχάριστα 
και διασκεδαστικά καί έν τέλει νά Ανάφη τά 
ήλεητρικά δλα δμοΰ, ώς ίπραξεν ήδη εις προ- 
ηγονμένην συνεδρίασιν.

Ή μεγάλη αΰτη αίθουσα ΰχουσα 38 λαμ
πτήρας, διεσπαρμένους είς διάφορα μέρη αύ
τής, ήτοι έπί τών τεσσάρων πλευρών τών τοί
χων, εις τους καθρέπτας, είς τον πολυέλαιον είς 
τά μέσον καί έπί τής στέγης, φωτίζεται συνή
θως μέ τρεις μόνον λαμπτήρας, τό δέ πνεύμα 
ήρέσκετο διά νά μάς εύχαριστήση Ισως ή έκ- 
πλήξη ή διά νά ΐδο>μεν τήν δύναμιν, ήν έχουσι 
τά πνεύματα, νά Ανάπτη δλα διό μιάς τά φώτα 
τή συνοδείφ μεγάλης λάμψεως.

Καί τό άξιοπεριεργότερον, δτι οι ήλεκτρίκοί 
ούτόι λαμπτήρες συνδέονται προς οκτώ στρό-

Μετεωρισμός τής τραπέξης.

2-10 μέτρα Απέχοντας Αλλήλλων, οΰς 
Ιδει Άκτά> άτομα να οτρέψωοι δώ μιας δια ν' 
Αναφθώσιν Ακαριαίους δλοι οί λαμπτήρες. Καί έν 
τοντοις τό πνεύμα δύναται εύχερώς καί ταχέως 
δλους να Ανάφη όπως καί νά σβύση, χωρίς νά 
στρέψη τά κομβία τών ήλεκτρικών, διότι ούδείς 
κρότος στροφής Ακούεται. Πως ένεργέϊ, είναι 
έτι ήμΐν μυστήριον.

Ούτως έγένετο Αμέσως σκότος μετά τήν πα- 
ράκλησίν μου και ήρχισαν έν πρώτοις τά συ
νήθη ώς έν ταϊς προηγουμέναις συνεδριάσεσιν 
ήμών φαινόχιενα, ήτοι Ανυφώΰεις τραπέζης, 
φωσφορισμοί, κρότοι καί έμφανίσεις πνευμά
των πρώιτον ένός καί εϊτα δύο, τοΰ ένός Αριστε
ρόθεν πρός τήν στέγην καί τοΰ δτδρου βαδίζον- 
τος μέ Ανυψωμένος τάς χεϊρας καί φωτεινός, 
είς τό μέσον τής αιθούσης· Πάντες δέ ταύτο- 
χρόνως και έπ'Αρκετήν ώραν ήσθανόμεθα έπα- 
φάς τής ξένης Αοράτου χειρός, έπί τών χειρών 

καί προσώπων ήμών, ώς καί είς διάφορα μέρη 
τοΰ σώματός μας. Ίδίφ δμως μάς έξέπληττον 
τά ραπίσματα,ατινα έδεχόμεθα έπί τών παρειών 
μας, χωρίς έννοεϊται και νά αίσθανώμεθα πό
νον. Μόνον δέ γέλως καί ψυχρά κατάπληξις 
μάς κατελάμβανιν, ή δέ μικρά 'Ανδρομάχη ρα- 
πισθεϊσα καί αΰτη Ανέκραζεν παραπονουμένη.

Βαθμηδόν δμως Ανεφαίνοντο καί Αλλα πνεύ
ματα, οί έπί τής τραπέζης κρότοι δίκην γρον- 
θοκοπημάτων, ώς και αί ψαύσεις και τά ραπί
σματα έφ' ήμών έπολλαπλασιάζοντο, διάφορα 
Αντικείμενα,ώς τινα τεχνητά ξι^ρά φύλλα φυτών 
Ανετινάσοοντο προξενοΰντα φρίκην, φωτεινά δέ 
Αλλα σημεία Ανεφαίνονιο ποΰ καί που καί κε- 
φαλαί πνευμάτων και Άλλα διάφορα, Ατινα έφό- 
βιοαν τοσοΰτον τήν δμήγνριν,ώστε τινές ίζήτουν 
τήν κατάπαυσιν αύτών, δ δε Στυλ. Δημοκράτης 
τόσον μολν έφοβήθη. ώστε έπανειλημμένως Ανέ- 
κραξεν «.Μαμμά,φοβούμαι.θά έλθω κοντά σου».

Τότε δέ δ κ. Ίω. Δημοκράτης πλησιάσας 
ημάς, συνδεδεμένους πάντοτε έν Αλύσει διά τών 
χειρών πέριξ τής τραπέζης', μάς εψαυσε κατά 
σειράν, ϊνα βεβαιωθή, αν εϊμεθα πάντες εΐς τάς 
θέσεις μας καί δέν συνέβαινε συμπαιγνία, εϊτα 
δέ Ακολουθήσας τό έν τφ μέσφ τής αιθούσης 
βαδίζον πνεΰμα διά μιας καί αίφνηδίως περιέ 
βαλλεν αύτό διά τών χειρών του Από τής ό- 
οφόος, όπως εΐ δυνατόν τό συλλάβη, αν εϊνε τις· 
έξ ήμών ή βεβαιωθή περί τής ταυτότητάς του, 
δ,τε πρός μεγίστην έκπληξιν πάντοιν Ανάπτον- 
ται διά μιάς δλα τά φώτα τής αιθούσης και δ 
κ. Δημοκράτης θεάται συλλαμβάνων τό κενόν 
καί ώχρας νά φιθυρίζη :

— Πόλΰ περίεργον, τίποτε δεν έπιασα- Ακα
τανόητου πράγμα' καί έκάθισεν, δπως σύνέλθη.

-—Άμ πιάνονται τά πνεύματα ; τφ λέγει ή 
σύζυγός του.

Καί έγειρόμενος δπως κλείση τούς περιττούς 
λαμπτήρας τών ήλεκτρικών.'

•— Καί τοΰτο δέν εϊνε Ακατανόητου; μάς 
λέγει, π<ΰς ένεργει διά ν' Ανάψουν τόσα φώτα, 
δπου Απαιτείται νά γυρίση τις 8 κλείδας ώ; καί 
Αρκετός χρόνος ;

Μεθ' έτερος όμοίως έκπλήξεως και Ακρά
τητου έν ταύτφ γέλωτος έκ μέρους ιών Κυριώ>ν 
παρετηρήθη δτι δ Στυλ. Δημοκράτης, δ Γεωρ. 
Σιδέρης καί δ μιαρός Έμμ- Δημοκράτης έφε
ραν έπί τών παρειών αύτών μελανός γραμμάς, 
ί>ς νά τούς είχε τις μουντζουρώσω διά φούμου 
χωρίς νά τόέννοήαη ώς συνέβη καί άλλοτε.

— Φανταοθήτε δμως, τοΐς είπον τότε, τί δύ· 
ναμίν καί μέσα έχουν τά πνεύματα, νά εκτε- 
λαΰν τόσα πράγματα, ώς νά έϊχον σώματα, ώς 
ήμεϊς, χωρίς νά φοίνωνται. Πόθεν έπορίοθησαν 
τό χρώμαδιά τίνος έπαφής ήλειψαν αύτό εις 
τάς παρειάς των! Ήσθάνθητε τήν Αφήν ;

·~ "Οχι, δχι, τίποτε δέν ήννοήσαμεν, μας 
έλεγον οϊ μανρισ&έντες.
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Τό δέ περίεργον, οτε πρό τής ουνεδριάοεως, 
Αστειευόμένος, έϊχον είπεΐ είς τον κ V. Σιδέ- 
ρην, θέλοντα νά είρωνευθή τών πνευμάτων:

— Πρόσεχε καλά τί λέγεις, διότι θά βάλλω 
τδ πνεϋμανά σέ μουντζονρώση, καθώς καϊ τονς 
δλλονς, πρός ίνθύμησιν. "Οπερ παραδόξως και 
αίφνηδίιος εγένετο.

— Καλά νά σάς πάμη, τοΐς ελεγεν και ή κ. 
Δημοκράτους, διότι τά πνεύματα είναι άνώτ'ρα 
ήμων. και θέλουν προσοχήν και σεβασμόν.

Αϊ βαφαϊ αύται μετ' όλίγον ίξηφανίσθησατ

ώς ίκ θαύματος Αφ’ ίαυτών, μόνον δέ δ κ. 
Σιδέρης ίβιάσθη νά τάς ίκπλύνη διά σάπωνος 
καϊ μετά κόπου νά τάςίξαλείψη. ’^λλά καϊ τά 
φαινόμενον· τοΰτο υπήρξε διδακτικόν, διότι Απε- 
δείχθη, οτι τό χρώμα ενεϊχεν ουσιαστικήν Ιδιό
τητα. ’^λλΑ ποιαν ; Μυστήριον καϊ τοΰτο.

Άφοΰ συνεζητήσαμεν καϊ Ανεπαύθημεν ίπ’ 
Αρκετόν ίκ τών ίπανειλημμένων τούτων συγ
κινήσεων, ύπέβαλον εις τόν κ. Βασίλειον, μεσά
ζοντα, νά μάςκρούση μερικά ώραΐα τεμάχια είς 
τό κλειδοκύμβαλου, Ατινα καϊ έπαιξε μετά 
πολλής ίπιτυχίας και τέχνης, χωρίς, ώς γνω

στόν, νά γνωρίζη αύτά,. άλλ’ ούτε καί.τό δργα- 
νον. Ταντοχρόνως δέ άμέσως αύθνπνωτισθεϊς 
καί ό κ. Γ. Σιδέρης ήρξατο χορεύων μέ κλει
στούς τους Αφθαλμούς καί κινών τάς χεϊρας μέ 
τον χρόνον τής μουσικής πρδς τά άνω, εϊτα 
δέ πάντοτε ίν ύπνώσει διατελων, ίλαβεν &νά 
χεϊρας μίαν μεγάλην πλαγγόνα τής μικράς καί 
καθήσας Ιν τινι έδρα τής αιθούσης προσεποιεϊ- 
το τήν τροφόν. ‘Επειδή δ’ ίξηκολούθει δια- 
τελών οΰτω και βεβαιωθείς, δτι δέν προοε- 
ποιείτο, Αλλά πραγματικώς ΰπνωττεν, τφ άφή- 
ρεσα τήν υποβολήν καί μέ μικρόν ράπισμα 
ίπανήλθεν, άλλά θελήσας ίκ νέου νά ΰπνώσση, 
τής Αποβολής, ώς φαίνεται, οΰσης ισχυροτέρας 
τής άφαιρέσεως αύτής, ήναγκάσθην ισχυρώς νά 
φυσήσω είς τδ πρόσωπον του καϊ νά τδν Απαλ
λάξω έντελώς. Και όντως ΰληξεν ή συνεδρίασις 
αντη.

ΧΓΝΕΔΡΙΑΧ1Σ Ίη.
ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 11 Απριλίου, έσπέρας. 
Ητο ή παραμονή τής Αναχωρήσεώς μου εκ 

Κάιρου καϊ κατά προηγουμένην συνεννόησίν 
μας δέν θά προεβκίνομεν είς άλλην συνεδρία- 
σιν κατά τδ ίτος τοΰτο.

Περιωρίσθημεν λοιπόν είς συνομιλίας καϊ 
συζητήσεις περί τών φαινομένων τούτων, τά 
οποία υπήρξαν δντως έκπληκτικά και θαυμά
σια, τινά δέ εντελώς πρωτοφανή.

"Ως πνεΰμα προεξήχεν δ Φερονίδης, δστις 
πνευματικώς διηύθυνεν τήν ίξέλιξιν τών φαι
νομένων. "Αλλοτε ώς μας ύπεσχέθη, θά εκτε- 
λέση πολύ σπουδαιότερα καϊ θά μάς εξηγήση 
πολλά Ανεξήγητα μέχρι τοΰδε.

"Επειτα ζητήσας μερικός σημειώσεις συμ
πληρωματικός διά τήν δημοσίευσιν αύτών ίν 
τή «Φύσει» μοϊ λέγει τότε δ Φερονίδης διά τοϋ 
μεσάζοντος Βασιλείου, δτι θά μάς φιλοτεχνήση 
καϊ μερικός εικόνας τών φαινομένων τούτων. 
Καϊ δντως λαβών χάρτην καϊ μολυβδοκόνδυλου 
όκ. Βασίλειος Δημοκράτης διά μεγάλης ταχύ
τητος τής χειρός και χωρίς νά εχη συναίσθησιν 
τί πράττει, εζωγράφησεν ίν διαοτήματι μιάς ώ
ρας δλας τάς δημοσιευθείοας ήδη εικόνας ευ 
τοϊς τελευταίοις φυλλαδίοις τής «Φύσεως».

Τό δέ Αξιοθαύμαστου είναι, δτι ίν Απάσαις 
ίμφαίνεται μεγίστη όμοιότης, Ακρίβεια, κανονι- 
κότης καί συμμετρία ίν δπασι τοϊς προσώποις, 
πράγμα, τό όποιον ίξέπληξε πάντας, καθόσον 
και δ εμπειρότερος τών ζωγράφων δέν θά ήδύ
νατο τόσον προχείρως και κανονικώς νά ίπε- 
ξεργαοθή τοιαύτην ίπιτυχή ίργασίαν.

Άπεχαιρέτησα εϊτα τήν καλήν ταύτην μοι 
και φιλικήν οικογένειαν τοϋ κ. Δημοκράτους, 
ήτις τόσον προθύμως μέ φιλοξενεί εκάστοτε 
και ζωηρώς μέ παρεκάλει νά μείνω εισέτι με
ρικός ήμέρας καϊ Απήλθον δι’ 'Αλεξάνδρειαν.

• ♦. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ι

ΕΚ TQ Ν ΑΝ ΑΚΟΙΝΟΣΕΟ Ν ΤΟΤ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΝΕΙΡΑ
Ποοάκις άνευ λόγου σκαιά τις μελαγχολία 

Απλώνει γύρω ζοφερόν τδν μανδύαν της! Αί· 
φνηδίως Αόριστον αίσθημα θλίψεως περισφίγγει 
τήν καρδίαν, Αόριστός τις πίεσις περιβάλλει τήν 
ψυχήν. Ποία Αρά γε ή αίτια τής μυστηριώδους 
αύτής καταστάσεως ; Αόρατος δύναμις ίπενερ - 
γεϊ ίφ’ ήμών, ή. αύτή αΰτη ή ψυχή είς δεδο
μένος στιγμάς Ανυγοϋτατ ύπεράνω τής ΰλης, 
διαβλέπουσα πρός αίθέρια ΰψη, ατινα Αδυνατεί 
νά ίπανεύρη; Δεσμευμένη και τής ΰλης κυ· 
ριαρχούσης ίξαφανίζονται ϊσως αί Αναμνήσεις 
της καϊ αί βλέψεις αύτής. Άλλ’ ή ψυχή διαρ
κώς δονεϊται ! Διαρκώς έρευνα! Διαρκώς ζη
τεί ! Διαρκώς ύψοΰται! Διαρκώς νοσταλγεί!

Ανευρίσκει πάντοτε τάς εκτάσεις είς τάς ό
ποιας Αναπωλεϊ ίαυτήν, οϊα πράγματι εϊναι και 
ίν αύταϊς διαβλέπει τήν Ακριβή αύτής οντότητα, 
τήν όποιαν συγχέει μιχθεΐσα μετά τής ΰλης.

Ανέκφραστοι αί ψυχικαϊ συναισθήσεις! Ή 
δύναμις τοϋ λόγου κλίνει πρδ αύτών. Διερμη
νεύεται ποτέ τό άγνωστον διά τοΰ γνωστού, τό 
Αόρατον διά τοϋ δρατοϋ, τό άνλον διά τοΰ εν
σωμάτου ;

“Οταν τά ψυχικά συναισθήματα παράγονται 
έν δλη αύτών τή μεγαλοπρεπείς αισθάνεται τις 
ίν εαυτφ περικλείοντα κάτι ύπέρτερον τοΰ ύ- 
λικοΰ περιβάλλοντος, κάτι τδ όποιον Απροσδο- 
κήτως πλήν ίπιμότως καταυγάζει ίαυτόυ, Αυυ- 
ψοΐ Απάσας τάς σκέψε ς καϊ διαχύνει είς τάς 
φλέβας του τό νοσταλγές ίκεΐυο αίσθημα, τό. 
πλήρες οδύνης ήδονικής. Κατά τάς βραχείας 
ίκείνας στιγμάς, πόσον Αλλοΐος φαίνεται δ κό
σμος Αλ’ δ,τι πράγματι εϊναι I Αισθάνεται τις 
εαυτόν ίλαφρόν ώς τό λευκόν ίκεϊνο πτίλον, 
δπερ είς τάς πτέρυγας τοΰ Ανέμου αίθερίως 
ύψοΰται... τό γλυκύ φώς φαντασιώδους εκτά- 
σεως διαχυνόμενον εν ίαυτφ, τάς σκέψεις του 
τεινούσας πρός φωτοβόλλον άπειρον, τούς πό
θους του δλους κύπτοντας πρό ένός μειδιάμα
τος τοϋ Απείρου ίκείνου!

Τό δέ βλέμμα δπερ πάντοτε Αντανακλά τής 
ψυχής τά μυστικά συναισθήματα, κατά τάς 
στιγμάς ταύτας περικλείει εν αύτφ τό Αχανές, 
τό φαντασιώδες Αχανές τδ όποιον καϊ αύτή ή 
φαντασία Αδυνατεί νά περιλάβη. Άλλ' αίφνης 
τό βλέμμα θαμβοϋται ! Ή άβυσσος τοϋ φωτός 
τήν όποιαν ίγκλείει σκιάζεται καϊ εξαφανίζε
ται ! Ϊ0 φώς τδ όποιον μαντεύει τις διακεχυ- 
μένον Ανά τάς πτυχάς τοϋ Απείρου Αχανούς 
σβέννυται!. ΤΙ ήτο λοιπόν ; Μία μυστηριώδης 
συνάφεια ϊσως, ?ν γλυκύ καϊ Απέριττου δνειρον, 
τής ίσαεϊ νόσταλγούσης δεσμευμένης ψυχής !

- · ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΧ

Μάνην γλυκν μιώείαμα σνχνα ια χΜη σιίφιι καί όόίιναι αί παρτιαι χαράν άντανακλοΰν nit τις τδ δμμα ΐκΰαμβον καί ζιβοτόπαχ σιρέφιι προς την είκόνα της χαράς· πλήν μάτην πρα^ηλοΰν τδ βλέμμα είς τδ βλέμμα της. Ονδτίς τό βάθος βλέπει.
Γελ<λ <5 ! ναι', δ χέλ >·ς της πλήρης χάρδς ήχιϊ στδ μέτοιπόν της τδ λευκόν ποΰ βόστρυχοι σκιαζουν ρυτ'ις τοΰ πόνου ή σφραγϊς ουδόλως όπηχτϊ δέν φαίνονται οί στεναγμοί ποτέ νά πλησιάζουν τά χιίλη της τά ρόδινα, δϊν ήνοιί' οίμωγή !
"Ισως ποτέ δέν ίφθαστ ή θλι'ψις, ή ίδύνη τάς μελανές της πτέρυγας ν' ανοίξη tn' αυτής ϊσως σκιά τις άγναιστος μυστηριώδης κλίνει πλησίον της καϊ προσπαθεί μακράν τή; ποθητής ύπάρξεως νά φέρωνται, οί γόοι καί οί θρήνοι.
Πλησίον δίαν ιϊμεθα τδ βλέμμα μον βαόϋ ιίς τής ψυχής τά κρύφια μυστηριώδη πάθη στδ ίδικόν της άφησαν μικρόν νά πλανηθ/) ώσε'ι δκτίς μαρμαίρουσα είς Ιρεβώδη βάθη τδ προσωπε'ον τής χαρας ήθέλησα ν' άρθή.
Εϊς στεναγμός διήνοιξε τά χείλη της δλίγον αίφνήδιον τδ δάκρυον Μβλησε θαμβόν πλήν ίμεινε μυστήριον <5 στεναγμός δ θίγων τό θειον της μειδίαμα. Μυστήριον αυτός τοϋ δάσους δ μορμυριομός, τοϋ κύματος ό φλοίσβος !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ

ΛΥΓΜΟΙ
(Τφ φίλφ λογογράφφ 

Νίκφ Κομνηνφ)·

Δέν ήμπορεΐ τόν πόνο μου
Κανένας.νά τόν ξέρη

'Εκτός άν πίάση δίκοπο
Στά χέρία του μαχαίρι.

Τά πονεμένα στήθη μου
Βαθειά νά τά ξεσκίση, 

Λύπαις, χαραϊς καϊ βάσανα
Νά μοΰ τά δλαχωρίση..

.Στα σωθηκά μου ναΐδή
Τί βρίσκεται κρυμμένο

Κι ’ Απ' τής χαρές Απόμακρα
Τοϋ κόσμ’ αύτοΰ διαβαίνω ; 

θέ νάϊδη. . πώς δέ βρίσκεται
Σημάδι Αφ' τή χαρά μου

Σαν θά διαβάση μέσα μου
Τή μαύρη συμφορά μου !

’Εγώ είμαι τ' Απόπαιδο
Τής μαύρης ειμαρμένης

Ιΐού κλαίγω τήν Ανάπαψι -
Κάποιας καρδιάς θαμμένης

ΠΟΛ. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΗΣ
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Ο EYMMAMKO? ΠΟΛΕΜΟ?

KW ths ToypKifls

Αγαπητή μον μητέρα
είς χωρίον Βοροιάδες 
μονή μν.ζ διήρκεσε 
τάς πέντε ήμέρας,

riitx· 
περί 
άνε- 

παύθημεν δέ άρκετά άπό 
τά; τόσας κακουχίας, βρο
χές, χιόνας καί άΰπνίας, 
άπό τάς κοπιώδεις προφυ- 
λακάς τής Μανωλιάσης καί 
τοΰ. ‘Αγίου Νικολάου.

Τέλος μετά δίμηνον ά- 
ποχωρισμόν έκ τού συντά
γματος μας, διατάστεται 
τδ τάγμα μας νά μεταβή 
είς Μοΰλες πρδς συνάν- 

* ~ c ' b'τησιν και των ετερων ουο 
ταγμάτων.

Ένεκεν δμως τής άσθε- 
νείας τοΰ διοικητοΰ μας 

κ. Γ., Μέξη. άνέλαίε την διοίκησιν ο ταγμα- 
τάρχης-τοΰ 2ου τάγματος κ. Διαλέτης.

Ή έπάνοδος είς τδ σύνταγμά μας φυσικά 
μάς ευχαρίστησε τά μέγιστα, καθότι εΐμεθα, 
τρόπον τινα παρηγκωνισμένοι. Άλλ’ ευτυχώς 
είχομεν ταγματάρχην, δστις έφρόντιζε διά τούς 
άνδρας του πατρικώς. Προσεπάθει νά συμπλή
ρωσή τάς έλλείψειςτής άκαταστασίας τής έπι- 
μελητείας, έφ’ δσον ήδύνατο, διότι αί περι
στάσεις ήσαν δύσκολοι. Πρδς τούτοις έάν κανείς 
είχε τδ έλάχιστον παράπονον, ευχαρίστως τδν 
ήκουε.Δέν είνε φόβος νά κολακεύσωμεν τδν ταγ
ματάρχην χ. Άριστ. Κουβέλην. Τά πράγματα 
ομιλούν άφ’εαυτών. "Ολοι οί στρατιώται οσοι 
ύπδ τάς διαταγάς του διέτρεξαν τά Μακεδο
νικά τοπεία, έπεχείρησαν τήν κατάληψιν τής 
Χίου καί τδν πρω'ίνδν αΐφνηδιασμόν τής Τσού- 

. κας πρός'άλωιιν τών Ίωαννίνων, είχον μεγί- 
στην πεποίθησιν, δτι έβάδιζον έπι άσφαλοΰς 
καί νικηφόρου οδού.

Πράγματι δέ τδ 3ον τάγμα έθριάμβευσε 
παντού καί · πάντοτε και διεκρίθη, φυσικά χά
ρις εΐς την δεξιάν διοίκησιν τοΰ ταγματάρχου 
και δλων τών άνδρείων άξιωματικώ» τους.

‘Ως πρδς την τροφοδόϊησίν μας ύπδ τις 
επιμελητείας,, πρέπει νά τδ εΐπωμεν, δτι δέν 
έμείναμεν ευχαριστημένοι. Πόθεν καί πώς αί 
παρατηρηθεΐσαι ελλείψεις; Είς άλλους βεβαίως 
έναπόκειται νά ερευνήσουν ταΟτο. Τδ άληθές 
δμως είναι* δτι ή έν χειμώνι καί έπι τών βου

νών διαμονή μας είχεν άνάγκην πολλής καί κα
λής τροφές, συχνά δέ εΐμεθα ήνκγκασμένοι ν’ 
άγοράζωμεν — όσοι είχομεν—-τρόφημα άπδ 
τδ χάνι Έμίν-’Αγά, διότι τά βουνά κάμνουν 
νά χονεύη εύκολα ό στόμαχος.

’Επειδή δέ ή έν Μοΰλες διαμονή επρόκειτο 
νά διαρκέση έπί πολύ, διετάχθημεν νά κατα- 
σκευάσωμεν πρόχειρα οικήματα έστεγασμενα. 
’Αμέσως λοιπόν μέ πολλήν προθυμίαν έπε- 
λήφθημεν τής διασκεδαστικής αυτής εργασίας, 
προμηθευόμενοι τά χρειώδη άπδ τά γύρωθεν 
βουνά, δηλαδή πλάκας, λίθους, ξύλα κ.τ.λ.

τΗτο ώραιότατον τδ θέαμα νά βλεπετε άλ
λον νά μεταφέργ πέτρες, άλλον ιά κτίζγι καί 
άλλον νά κάμνη τδν μηχανικόν. Παντού ήγεί- 
ροντο υπόστεγα καί δωμάτια μέ μικράς ΰύ- 
ρας καί μέ ασφαλείς στέγας. "Εγιναν δέ κατά 
συνοικίας καί μάλιστα καί μέ όδούς, εΐς τοιαυ- 
την έντέλειαν, ώστε είμαι βέβαιος, οτι έγκα- 
ταλείποντες αύτάς θά εγκαθίσταντο οί τσοπά
νηδες καί άλλοι χωρικοί, οίτινες είχον χάσγι 
τάς καλύβας των άπδ τάς πυρκαϊάς, τάς όποιας 
έθετον οί Τοΰρκοι φεύγοντες.

Έκεϊ πλέον δέν μ«ς έλειπε τίποτε, ώστε 
ίταν είχομεν καμμίαν έπίσκεψιν φίλων συνα
δέλφων έξ άλλου τάγματος, τοΰ προσεφέρομεν 
καφέ, λουκούμι καί σοκολάτας, τά όποϊα έπρο- 

ί.

μηθευόμεθα άπδ τδ χάνι Έμίν-’Αγά.
Τάς νύκτας ήνάπτομεν πυράς μέ διάφορα 

κούτσουρα καί ρίζας, καθήμενοι δέ πέριξ διη- 
γούμεθα ιστορικά παραμ.ύθια και ιστορίας, διά 
τά όποια μοναδικός ήτο ό στρατιώτης Φωσα- 
της. ’Εννοείται,είχομεν τακτικά καί τάς εφη
μερίδας ώς καί την «Φύσιν» την οποίαν έπε- 
ρίμ.εναν όλοι ,άνυπομόνως διά νά ά^αγνωσουν 
τήν έκστρατείαν τοΰ πολέμ.ου. Ή υπηρεσία 
μας ήτο κατά τετραήμερον πρδς κατασκευήν 
προχωμάτων είς τάς προφυλακάς τοΰ μεγάλου 
καί μικρού Αύγοΰ, κάτωθι τοΰ Μπιζανίου καί 
έπί τής πεδιάδος.

"Οταν μετεβαίνομεν έκεΐ—εννοείται, πάν
τοτε νύκτα καί μεσάνυχτα έγίνετο ή άντικα- 
τάστασις—δέν άπείχομεν ή μόνον 300 μέτρα 
άπό τον έχθρόν, τήν δέ ήμέραν άπεσυρόμεθα 
μακρύτερον ή όπισθεν άπδ βράχους καί μικρούς 
λόφους.

Τήν νύκτα έμένομεν άγρυπνοι όλοι, ώς καί 
οί αξιωματικοί μας, έπιβλέποντες τούς διπλο- 
σκοποός μας, έαν εύρίσκοντο είς τάς θέσεις 
των. Δυστυχώς υπήρξαν στρατιώται τινες πα- 
ραμελοΰντες» ώς έκ του κόπου* την υπηρε-

σίαν των καί μάλιστα είς τήν θέσιν τών δι- 
πλοσκοπών ! Ευτυχώς δέ κατά σύμπτωσιν τήν 
νύκτα έκείνην ήμην εΐς περιπολίαν, δτε εύρον 
τούς δύο σκοπούς κοιμωμένους, άμφοτέρους έκ 
τής διμοιρίας μου. Έμεινα φυσικά κατάπλη
κτος, σκεφθείς όποια Οά ήτο ή θέσις τής εφε
δρείας καί ολοκλήρου του έφεδρικοΰ στρκτοΰ, 
δν έγίνετο αιφνιδιασμός τις· καθόσον όλοι ή
σαν ήσυχοι μέ τήν πεποίθησιν, ξτι οί διπλο- 
σκοποί έκτελοΰν άγρύπνως τδ καθήκον τους. 
Τούς έπήρα τότε τά 5πλα καί μετά τινα λε
πτά τής ώρας τούς έξύπνησα.Ήγέρθησαν ολως 
έκπληκτοι καί ήρχισαν δικαιολογούμενοι, ότι 
δέν έκοιμώντο,άλλ’ όποίαή έκπληξις, όταν εί- 
δον, οτι τοΐς έλειπον τά όπλα· ό ένας ήρώτα 
τδν άλλον, φοβούμενοι τά παρεπόμενα. Τέλος 
τοΐς τά έπέστρεψα, είπών, οτι ή πράξις των 
μόνον διά τδ Στρατοδικεϊον ήτο. Κατά καθή
κον ήλθεν εις γνώσιν καί τοΰ «νδυπολοχαγοΰ 
μου τδ έπεισόδιον, δστις τούς έπετίμησε σφο· 
δρώς. Αύτδ τδ έπεισόδιον ήτον ή άφορμή νά 
μή δυνάμεθα ν’ άναπαυθώμεν, άλλά νά έπι- 
θεωρώμεν άκαταπαύστως τούς διπλοσκοπούς, 
καθότι δέν είχομεν μόνον τδν έχθρόν, άλλά καί 
τάς έπιθεωρήσεις τοΰ λοχαγού μας καί ταγ
ματάρχου μ.ας συχνότατα.

Τήν έπομένην έπεστρέψαμεν πάλιν είς 
Μοΰλες, οπούέγκατεστάθημεν είς τά οικήματα 
μας, τά όποϊα εδρομεν έν τάξει, διότι έμενεν 
έκεϊ ό συσσιτιάρχης Ζαφειοιάδης ό Γνήσιός,ώς 
καί ό καλός μας σιτιστής Άθ. Μπόρσας.

Αί εφημερίδες ήρχοντο καθημερινώς, διακο- 
πεΐσαι μόνον έπί μίαν εβδομάδα, άγνωστον 
διατί. Τέλος έπανήρχισεν ή κυκλοφορία των 
καί έβλέπομεν, δτι καθημερινώς έγραφον διά 
τήν υπογραφήν, τής ειρήνης,οτι άνεβάλλεΤο μέ 
τάς διενέξεις μεταξύ τών πληρεξουσίων. *Η 
γνόίμη μας δμως όλων ήτο, όταν καί ήμεΐς έ- 
κάμνομεν τάς συσκέψειςύπδ τάάντισκηνα, οτι 
οί πληρεξούσιοι δν ώριζον ώς τόπον τών συνε
δριάσεων τάς χιονισμένας κορυφάς τοΰ Λίτσι- 
κα, εΐμεθα βέβαιοι οτι έντδς εικοσιτετραώρου 
θά ύπέγραφον τήν ειρήνην. Βεβαίως είς τά ά- 
νάκτορα τοΰ ‘Αγίου ’Ιακώβου μέ ταΐς σόμπαις 
καί γοΰνες και γεύματα ήτο πολύ εύκολον νά 
συζητοΰν μόνον, ν’άναβάλουν καί έρίζουν. Εν
ταύθα δυστυχώς παρατηρεϊται καί ή απουσία 
πολλών ντιστεγχί τοΰ λόχου μας, ώς καί άλλων 
οίτινες μέ πλάγια μέσα κατώρθωνον καί με- 
τέβαινον είς Έμίν ’Αγά, ώς άσθενεΐς είς τδ 
νοσοκομείου καί άπό έκεΐ μέ to encpris δι’ ’Α
θήνας. Δυστυχώς ή έπιδημίζ αύτή ήτο φοβερά 
καί μόνος αίσιος ήτο ή ύγιονομική υπηρεσία, 
ήτις έδιδε τάς άδειας μέ τήν σέσουλαν.

Πώς οί άλλοι στρατιώται βλέποντες νά φεύ
γουν ό εις μετά τδν άλλον, άλλος διά τδν φό
βον τής χιόνος, άλλος τής βροχής καί άλλος τής 
σφαίρας, ήθελε λάβγ δυνάμεις καί θάρρος νά 

έξακολουθήσγ τήν πολιορκίαν τοΰ Μπιζανίου j 
Πολλάκις ό λοχαγός μ.ας ήλθεν είς ρήξιν μέ 
τδν ιατρόν διά τάς πολλαπλάς εισόδους είς τά 
νοσοκομεία τών διαφόρων τοιούτων.

Καί πολλάκις ήκούσθη λέγων είς δλους μας. 
«"Ολους δσοι άναχωροΰν καί άδικαιολογήτως 
εισέρχονται είς νοσοκομεΐον μέ ά'-αρρωτικάς 
άδειας, τούς στιγματίζω καί τούς άποκαλώ ά
νανδρους» .

Άλλά ποιος τά ήκουε αύτά τά πατριωτικά 
λόγια, άφ’ου ή υπηρεσία τών άδειων έστελλε 
καραβιές εΐς Πειραιά;

Μιϋλες f3 Φεβρουαρίου 1913.

Ή έδώ διαμονή μας δέν μέλλει νά διαρ- 
κέση πλέον τών τριών ήμερών, καθ’ ξτι διε- 
τάχθησαν δύο τάγματα τοΰ 1ου, έν τοΰ 7ου, 
έν τάγμα έμπεδον καί εις λόχος μηχανικού, 
όπως έφοδιασθώμεν μ| τροφές τεσσάρων ήμε
ρών καί εΐμεθα έτοιμοι πρδς άναχώρησιν, ά
γνωστον ποΰ 1 Πολλά διεδόθησαν καί άλλοι 
μέν έλεγον, δτι θά έκτελέσωμεν πορείαν πρδς 
τδ δεξιόν διά τήν έπίθεσιν, άλλοι είς τό άρι- 
στερόν, άλλοι εΐς τά προχώματα, κλπ. Κατά 
τδ διάστημα τής είς Μοΰλες διαμονής μας 
μετέβημεν διά νά έτοιμάσωμ.εν ταχύσκαπτα 
έμπροσθεν τοΰ Αύγοΰ, ή δέ έργασία αύτη έγέ
νετο τήν 2αν μεταμεσονύκτιον ώραν, ώστε νά 
μήήμεθα άντιληπτοί, καθ’ οτι άπείχομεν περί 
τά 400—500 μέτρα τών εχθρικών προφυλα
κών. Τά προχώματα έγένοντο τή βοηθείφ τοϋ 
μηχανικού, ώστε νά γίνωνται ύφ* δλας τάς 
επόψεις τέλεια. Εννοείται, οτι είχομεν καί 
τά άπαιτούμενα δυναμωτικά, κονιάκ κλπ., δι
ότι τδ ψύχος ήτο δρ·μύτατον καί μάλιστα 
κατά τάς μεταμεσονυκτίους ώρας.

Τέλος τήν 17 Φεβρουάριου περί τήν 5ην 
πρωινήν διά διαταγής τής Μεραρχίας μας έκ- 
κινοΰμεν καί τά 4 τάγματχ μετά τοΰ μηχα
νικού καί τών πολυβόλων καί όρεινοΰ πυροβολι
κού καί τών χειρουργείων, άλλ’ άγνωστος είς 
ήμάς ή κατεύθυνσις καί ό σκοπός αύτής. "0- 
λον τό τμήμα αυτό τοΰ στρατού έκκινεϊ καί 
κατέρχεται τήν δημοσίαν οδόν άπό Μούλες, 
διερχόμενον κατά δυάδας, ένεκα τοΰ άνωμά- 
λου έδάφους. Ό καιρός συννεφώδης καί ψύχος 
δριμύτατον· μετά δύο ώρών πορείαν άρχίζει 
πίπτουσα χιών, δλίγον δέ κατ’ ολίγον πυ
κνότερα, οπότε τά Αντίσκηνα τίθενται εΐς ε
νέργειαν καί δλοι οβτως είχομεν τά άδιάβροχά 
μας. Τδ χιόνι έδυνάμωσε τόσον, ώστε δέν έ
βλέπομεν έμπρός, εΐς διάστημα δέ δύο ωρών 
έφθασε τούς 50 πόντους ύψος. Τδ θέ'αμ-α ώραι
ότατον, άλλά ή κατάστασίς μας όίκτρά, διότι 
εΐμεθα κάθυγροι, καί έσκεπτομεθα ποΰ θά 
κάτασκηνώσωμεν καί πότε, διότι τδ χιόνι έ- 
ξηκολούθει άφθονον καί τδ έδαφος ήτο βρεγμέ- 
νον καί λααπωμένον, Τήν 2 μ.μ· ώραν έφθά-



66 Η ΦΥΣΙΧ Η ΦΥΣΙΣ 67

σαμεν είς χωρών Βοροιαδες μέ είκοσι περίπου 
οικήματα, άλλά καί αύτά χωμένα είς την χι- 
ο'να. Έδόθη διαταγή οί λόχοι νά σκηνώσουν 

. και άναπαυθώμέν έξωθι τοδ χωρίου και έπί 
τής χιόνος. ’Αλλά πού καί πώς) Αύτδ εϊναι 
6λων τδ ερώτημα, διότι τδ χιόνι έχει κατα- 
λάβει τά πάντα εις ύψος ήμίσεως μέτρου καί 
έξηζολούθει νά πίπτω). Δέν έπρεπεν όμως καί 
νά χάσωμεν καιρόν τά πτύα είς ενέργειαν 

/ καί έκαθαρίζομεν τδ έδαφος, ώστε νά στή-
σωμεν τά αντίσκηνα, τουλάχιστον είς ταϊς 
λάσπαις.

Άλλά και έδώ δέν μάς άφίνει <5 Παντοδύ
ναμος και άνακαλύπτομεν’είς μίαν Αποθήκην 
τού χωριού δέματα σανού αρκετά καί τοιουτο
τρόπως σκεπάζομεν την υγρασίαν καί ταΐς λά
σπες καί κοιμούμεθα έξοχα. Μόνον οί σκοποί 
έμαρτύρησαν όλίγον, αλλά δέν ήμποροΰσε νά 
γείνη καί άλλέως. Την επομένην τής 18ης ό 
καιρός έκαλλιτέρευσεν, άλλά ήτο παγωνιά και 
δέν αίσθανόμεθα ούτε πόδια, ούτε χέρια, ώ
στε έκτυποϋμεν τούς πόδας μας σάν άλογα διά 
νά θερμανθώμεν. *0 λόχος μας ήτο εμπροσθο
φυλακή, διερχόμεθα δέ ώραΐα τοπεΐα, Ανηφο
ρικά καί βραχώδη.

Την ΙΟην π.μ. ώραν αναγκαζόμεθα νά κά- 
μωμεν .στάσιν, διότι δρόμος δέν υπήρχε καί 
προσπερνά τό μηχανικόν, τδ όποιον έπί τρεις 
ώρας καταγίνεται διά την κατασκευήν ένός 
μονοπατιού, ίνα διέλθωμεν, τουλάχιστον κατ’ 

' άνδρα. Ήταν μία μεγάλη χαράδρα καϊ έδυ- 
σκολεύοντο πολύ, διότι εϊχον νά κάμουν μέ 
λάσπες καί βράχους.

Την 1 1)2 μ. μ. περκτούται τδ έλικοειδές 
μονοπάτι και Αρχίζει ή κατάβασις κατ’ άν
δρα, ώς και ή άνάβασις είς την έτέραν υψηλήν 
κορυφήν, την οποίαν άνερχόμεθα άσθμαίνον- 
τες καί φθάνομεν περί την 4ην Απογευματι
νήν είς τδ χωρίον Σιλίτοαινο, πρδ τού οποίου 
κατασκηνούμεν 1)4 μακράν αύτού, άφ’ ού έ- 
πρ'ομηθεύθημεν τά άπαιτούμενα ξύλα καί κλά-. 
δους διά πυράν, καθότι ή χιών είχε πλέον 
διαλυθώ, άλλά τδ ψύχος έκρατούσε δριμύτατον.

Την 19 έκκινούμεν διά την τακτικήν πο
ρείαν μας . ό καιρός εκτάκτως καλώς άλλά ή 
πορεία έξακολουθεΐ κατ’ άνδρα, διότι τδ έδα
φος εϊνε πολύ ανώμαλον, τά δέ μεταγωγικά μας 
όλα Αναγκάζονται νά Αλλάξουν δρόμον, διότι 
είς μερικά μέρη, μόνον Ανθρώπινος πούς περ- 
νόί, καί θά ήργοπόρουν μέν περιπλέον άπδ ημάς 
άλλά δέν ήτο δυνατόν νά γίνω) άλλέως. Είς πολ
λά μέρη Αναγκάζεται τό μηχανικόν όπως κα
τασκευάσω) προχείρους μικράς γεφύοας, διά νά. 
περάσωμεν τά Απότομα μέρη. ’Από μακράν 
άκούομεν ομοβροντίας τηλεβόλων συνεχείς, Α- 
γνοούμεν τί συμβαίνει, τό μόνον οπού έγνωρί- 
ζαμεν μέχρι τ>5ς στιγμής αύτής ήτο ότι έμε- 
ταβαίναμεν εις τδ άκρον Αριστερόν, διότι μετά

τόσας πορείας διήλθομεν όπισθεν τού όρους Λό- 
τοικας καί τού Άγίου'Νικολάου Μανωλιάσας.

Περί την 6 μετά μεσημβρίαν έφθάσαμεν είς 
το χωρίόν Μπαξούς και άφ’ ου άπέθεσαν οί 
άνδρες τούς γιυλιούς έκάθησαν όπως άναπαυ- 
θώσιν Απδ την κοπιώδη πορείαν. Άλλ* άκόμη 
έμεναν οπίσο) τά άλλα τάγματα, Πυροβολικόν 
ορεινόν, .Μηχανικόν, τά Μεταγωγικά, καθ’ ότι 
ηρχοντο κατ’ άνδρα· μετά μίαν ώραν όμως κα
ταφθάνουν όλα τά τμήματα, ώς καί τδ Χει- 
ρουργεϊον, τδ όποιον ήκαλούθει τδ τμήμα τού 
στρατού μας, καθ’ ότι άπεμονώθημεν πλέον 
άπό όλα τά σώματα καί εύρισκόμεθα είς -νέα 
έδάφη, πρώτην φοράν γνωστά δι’ήμάς. Μάς 
δίδουν άρτον καί τυρόν, τολ όποιον καταβροχθί- 
ζομεν, άν και είς τά μικρά πανδοχεία τού χω
ριού εύρομεν σύκα,έλαίας καί τό Αθάνατον ού- 
ζον, διά νά μάς καταπραύνν; τό ρίγος Από τό 
νυκτερινόν ψύχος.

Είναι ή ώρα 7η καί ό διοικητής όλων των 
ταγμάτων καλεΐ τούς Διοικητάς τών Λόχων· 
παρατηρεΐται δε κάποια κίνησις καί ψιθυρι
σμοί μεταξύ τών Αξιωματικών, άλλά τί συμ
βαίνει άκριβώς δέν έγνωρίζομεν.

Πού καί πού έβλέπομεν εντοπίους άντάρ- 
τας, οϊτινες καί έχρησίμευον πρός φύλαξιν τών 
πέριξ χωρίων.

Μετά μίαν ώραν έπιστρέφουν οί διοικηταί 
τών λόχων, μετά τών ταγματαρχών. Ό ταγ- 
μ.ατάρχης μας κ. Κουβέλής, είς τό μέσον -τού 
τάγματος μετά τών Αξιωματικών ετοιμάζεται 
όπως μάς ομιλήσω)· είς τό πρόσωπόν του έζω- 
γραφίζετο κάποια εύχαρίστησις, ήτο γελαστός, 
δέν έγνωρίζομεν τί ήθελε νά μάς άνακοινώση.

Άπό μακράν άκούομεν ζητωκραωγάς, εϊναι- 
τάάλλα τάγματα, άγνοούμεν τί συνέβαινε, οτε 
τέλος άποκατασταθείσης ησυχίας, μάς λέγει:

«Παιδιά, ό κ. Διοικητής μάς έκάλεσεν όπως 
μάς Ανακοινώσω) τδ περιεχόμενον της άποστα- 
λείσης εντολής τού Γενικού Στρατηγείου, διά 
τόν σκοπόν δι’ ον ήλθομεν.

«Πρέπει νάείμεθα εύτυχεΐς, διότι είς ημάς 
έλαχεν ό κλήρος,όπως έκτελέσωμεν την τελευ- 
ταίαν πρδς τήν Πατρίδα μας θυσίαν. Άπό η
μάς έξαρτάται ή επιτυχία τού τέρματος τοΰ 
Ηπειρωτικού αγώνος, άπδ ήμάς έξαρτάται 
όλη ή αύρ'ιανή γενική έπίθεσις. Ό Διάδοχος 
καί Γενικός ’Αρχηγός τού στρατού μας Κων
σταντίνος, επειδή έχει πεποίθησιν είς τήν 2αν 
Μεραρχίαν καί έπειδή γνωρίζει τά μ.έχρι σή
μερον κατορθώματα σας, δι’αύτό καί μάς ά- 
πέστειλεν, όπως έκτελέσωμεν τήν δυσκολωτέ- 
ραν καί έπικινδυιωδεστέραν έπιχείρησιν τοΰ 
νυκτερινού αιφνιδιασμού εναντίον τών ύψωμά- 
των τής Τσούκας».

Δέν εϊχε περατώσει τάς τελευταίας λέξεις 
καί Ατελεύτητοι ζητωκραυγαί άπό όλους τούς 
λόχους ύψώθησαν, οτε έξηκολουθησε λέγων; .

Η. Κ. Υ. ο ΠΡΙΓΚΙΦ· ΓΗΧ2ΡΓΙΟΣ
Διάδοχος τοϋ Έλληνιποϋ Θρόνον

ρίζει τούς άνδρας έκάστου, όπου θά διευθύνα- 
μεν, καθ’ότι είς τήν 4ην διμοιρίαν δέν ύπήρχεν 
ούδείς λοχίας. ’Εγώ μετά τού δεκανέως Κων
σταντίνου Κ. άναλαμβάνομεν χρέη λοχίου καί 
βοηθοΰμεν τδν διμοιρίτην μας τό κατά δύνα- 
μιν. Μάς λέγει ολίγα τινά, ευχόμενος καλήν 
έπιτυχίαν, ήμεΐς δέ έζητωκραυγάζομεν έπα- 
νειλημένως ...

Τήν 8ην μ.μ. άρχεται ή έκκίνησις, προπο- 
ρευομένου τού ταγματάρχου μας :καί τού λό
χου μας ώς έμπροσθοφυλακή, ακολουθούν δέ 
όπισθεν οί λοιποί λόχοι, τά δέ λοιπά τάγ
ματα λαμβάνουν άλλην κατεύθυνσιν, έξ ών δύο 
του Σ)τος μένουν είς τάς θέσεις των ώς έφε- 
δρεία. Οί λόχοι βαδίζουν κατά δυάδας, άνευ 
ομιλιών και μετά σιγής, διότι υπάρχει φόβος, 
μή μάς άντιληφθοΰν οί σκοποί.

Σκότος βαθύ έπεκράτει κατά τήν πορείαν
καί έδυσχέραινε τήν πορείαν μας, διότι δέν
ύπήρχε δρόμος πλέον δι’ήμάς ούτε μονοπάτι^
άλλά κατειρχόμεθα . άπό βράχους άποκρυσταλ-

«Δέν πρέπει τώρα νά σκεφθώμεν τίποτε, 
άλλά νά λησμονήσωμεν έπί τινας στιγμάς 
καί γυναίκας καί φίλους.

«Τά βάσανα καί αί κακουχίαι έτελείωσαν, 
αΰριον δέ θά άνατείλη δι’ ήμάς νέος όρίζων.

«Αύτήν τήν ώραν θά πορευώμεθα πρός τά 
Γιάννενα ! β

— Ζήτω τά Γιάννενα .1 ακούεται άπό ίνα 
στόμα.

Οί λόχοι διαλύονται καί μεταβαίνει ό κα
θείς είς τάς θέσεις του. *0 λοχαγός μας μάς 
λέγξΐ έπίσης δλίγά τινά καί ότι ό κλήρος έ
λαχεν είς τδν λόχον μας νά εϊναι έμπροσθο 
φυλακή. Μεθ’δοί λόχοι έτοιμάζονται νά 
εϊναι έτοιμοι διά πορείαν. Οί διμοιρίται λέ
γουν ολίγα τινά διά τόν νυκτερινόν αιφνιδια
σμόν είς τούς ύπ’ αύτούς άνδρας, έν γένει δέ 
παρατηρεΐται μεγάλη χαρά καί εύχαρίστησις 
είς όλων τά πρόσωπα, διότι θά έδίδετο τέλος 
είς τήν πολύμηνον εκστρατείαν τής Ηπείρου.

Ό διμοιρίτης μας κ. Μεταξάς Μ. μάς ό-
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λομένους καί άποτόμους. Ό ταγματάρχης 
πρώτος έδιδε τό σύνθημα και κατήρχετο, τόν 
ήκολούθ,ουν δ® 2λα τά τμήματα, άλλά πώς ‘, 
Πρώτην φοράν έκαμα πεζοδρομίας μέ τά όπί- 
σθια. ΈκαΘήμεΘα επάνω στά παγωμένα έδάφη 
και διά τίς τέχνης τής τοουΐί&ρας εΰρι- 
σκόμεθα είς πολλά μέτρα βάθος,πότε είς νερά 
καί λάσπες και πότε έπίπτομεν είς τά χιόνια. 
Αύτό διήρκεσεν έπί μίαν ώραν κατερχόμενοι 
καί άνερχόμενοι τά διάφορα, ύΦώματα. άλλά 
πάντοτε μετά σιγής.μήπως καί μάς άντιληφθή 
ό εχθρός· και μετά έξ δλας ώρας πορείαν έπί 
καλειτέρου εδάφους έφθάσαμεν τήν 3 τό μεσο
νύκτιον είς τούς πρόποδας τής Τσούκας καί 
είς άπόστασιν ώρας άπό τόν εχθρόν, ολί
γον δέ κατ’ όλίγον καταφθάνουν καί- οί άλλοι 
Λόχοι, συγκεντοωθέντες ουτω πάντες έπί κα
ταλλήλου έδάφους. Τό τάγμα του Μανουσάκι 
έλαβε τδ άριστερόν καί όπισθεν μέρος, τό ίδι- 
κόν μας μετά τοΰ 5ου Λόχου τδ μέσον τής 
Τσούκας καί τά τοΰ 7ου έφεδρεία πρός τό δε
ξιόν, κάτωθι πρός τδ όρος Λίτσικα·.

Είναι ή ώρα 3 ι/2 οπότε ό Διοικητής μετά 
τοΟ Ταγματάρχου καί τοΟ Λοχαγού συσκέ
πτονται διά τό σχέδιον τοΰ αιφνιδιασμού, ένώ 
ταυτοχρόνως άναπαυόμεθα έπ’όλίγον άπό τήν 
κοπιωδεστάτην πορείαν, άλλοι συζητούν διά 
την έπίθεσιν, άλλοι σκεπτικοί διά τδ άγνωστον 
καί έπικίνδυνον άποτέλεσμα. *0 δεκανεύς 
Κωνσταντίνου Κ. μέ παρακαλεϊ άν τυχόν πλη
γωθώ ή φονευθή, όπως λάβω τήν άλληλογρα- 
φιαν άπό τόν σάκον του καί τήν άποστείλω είς 
την οικίαν του.

Άλλά, τοΰ λέγω, καί δι’ έμέ ποϊος θά 
φροντίση ; Γελών τότε μοΰ άπαντά :

—Μετά θά φροντίσω έγώ διά σέ. Άλλά 
δς μή όμιλώμεν διάμικροδουλειές, άφ’ ου έδώ 
έχομεν νά κάμωμεν μέ τδ χάρο.

Ό Ταγματάρχης μας δίδει τό σημεϊον τής 
εκκινήσεως και ταυτοχρόνως τό παράγγελμα 
«έφ’ όπλου λόγχη».

Ή στιγμή είναι κρισιμωτάτη καί συγκι
νητική, οι όπλίται όλοι προχωρούν μετά θάρ
ρους καί άποφάσεως, μερικοί άσπάζονται άνα- 
μεταξύ των, λέγοντες «Καλήν έντάμωσιν εΐς 
τά Γιάννενα». Διερχόμενοι δέ διά μέσου τοΰ 
μικροΰ χωρίου τής Τσούκας, διακρίνομεν στρο 
τών παραθύρων τάς χωρικές με τά μικρά των, 
κάμνοντας τό σταυρόν τους, άλλας νά κρατοΰν 
εικονίσματα και άλλας νά κλαίουν.

Ε?ν«ι έξημτρώματα καί μόλις τάς διακρί- 
νωμχν, άπό αύτό δέ τό χωρίον έπί τόσα.ς μή
νας τή< πολιορκίας έλάμβανον άρτον καί άλλα 
.λοιπά χρειώδη. Έξερχόμενοι τοΰ χωρίου οί 
λόχοι λαμβάνουν έκαστος ιδιαιτέραν κατεύθυν
σή καί οί άνδρες μέ τά όπλα άνά χεϊρας καί 
πδπληρωμένα προχωρούν μετά προσοχής.

' ΓΕ^τας συνέχ-εκ).

·μ«λ ewWMKwIifown·

ΚΩΝΣΤ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Εΐς τούς άναγνώστας τής «Φύσεως» είναι γνω
στόν ήδη τό όνομα τοΰ έκ των πεδίων τοΰ πολέ
μου γράφοντος προχίΐρως καί άφελώς τήν δρδσιν 
τής 2«ς Μεραρχίας, δρδσιν έγχλείουσαν όλην περί
που τήν Ιστορίαν τοΰ ένδοξου πολέμου τοΰ 'Ελ
ληνικού στρατού.

Υπηρετών ώς δεχανεΰ; έν τφ 1<ρ πεζικφ Συν
τάγματα, εύθύς άμα τή κηρύξει τοΰ πολέμου εύρέθη 
είς τά σύνορα- “Έλαβε μέρος είς δλας τάς μάχας έν 
Μαχεδονίρ μέχρι τής ένδοξου άλώσεως τής Θεσσα
λονίκης, μεθήξε τών έπιπόνων αγώνων πρός κατά- 
ληψιν τής Χίου, όπου καί έπληγώθη έλαφρώς, κα
τόπιν εύρέδη είς τήν Ηπειρωτικήν γιγαντομαχίαν, 
όπου μετά δίμηνον έπεχείρησε τό τάγμα των, ύπό 
τόν κ. Κουβέλην, τόν περίφημου αίφνηδιασμόν 
πρός κατάληψιν τής Τσούπας, ήτις καί έπέφερε 
τήν πτώσιν τοΰ Μπιζανίου, καί τέλος περατωθέν- 
τος τοΰ πρός τούς Τούρκους άγώνος προυβιβάσθη 
είς λοχίαν, έλαβε μέρος ένεργόν είς τόν περιώνυ
μον άποδεκατισμόν καί αιχμαλωσίαν τών έν Θεσ
σαλονίκη Βουλγάρων καί εΰθύς μετά τής μεραρ
χίας του έδραμε πρός δλωσιν τοΰ όχυρωτάτου Κιλ
κίς, δπου μετά τήν μυριόνεκρου πολυύμνητου μά- 
χην,μετ’άλεπαλλήλους εφόδους διά τής λόγχης πρός 
τά σιδηρόφρακτα χαρακώματα, έτραυματίσΰη ύπό 
θραύσματος όβίδος, έκραγείσης δπισθέν του. Τό 
σφαιρίδιον είοελΟόν κάτωθι τής άριστερδς ωμο
πλάτης έξήλθεν ολίγον δνωθι τής καρδίας. Ευτυ
χώς παρ’ δλην τήν βαρύτητα τής καταστάσεως του, 
έσώθη ώς έκ θαύματος, χάρις είς τάς πολλάς πε
ριποιήσεις τής επιστήμης, καί ήδη νοσηλευόμενος 
έν τφ Άρσακείφ νοσοκομείω, έτοιμάζει έν ήσυχία 
πλέον τήν συνέχειαν καί το τέλος, τής έν τή -Φύ
σει» δη μοσιευομένης περιγραφή; τών καταπληκτι 
κών κατορθωμάτων τοΰ ένδόξου στρατού μας.
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’Ιδού πώς περιγράφει όκ. Godfrey Whit- 
ttall τήν τελευταίαν ’Ελληνοτουρκικήν ναυ
μαχίαν τής 5ης Ίανουαρίου. *0 Άγγλος άντα- 
ποκριτής καθιστ^ γνωστήν μίαν άγνωστον λε
πτομέρειαν, κατά τήν οποίαν τάχα ό Τούρκος 
ναύαρχος, προτού λάβγ ολοταχώς τήν πρδς τά 
Δαρδανέλλια άγουσαν, άπεπειράθη νά θέσγι 
μεταξύ δύο. πυρών τδν «Άβέρωφ»,

«Τήν 14ην έστ. (ί. ν.), πρωτοχρονιάν διά 
τούς "Ελληνας, τό «Χαμηδιέ», τδ Μετζητιέ» 
καί τέσσαρα Τουρκικά τορπιλλοβόλλα έξέπλευ- 
σαν τών Δαρδανελλίων διά τό Αίγαϊον. Τά 
πλοϊα ταΰτα έν τούτοις μόλις έφθασαν μέχρι 
του' Σεντύλ Μπάχρ, τοΰ έπί τής εισόδου τών 
Στενών πυροβολείου, «σταμάτησαν καί έμειναν 
έκεϊ £ως τήν έσπέραν.

Μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου τδ «Μετζητιέ», 
συνοδευόμενον ύπό 4 τορπιλλικών έπέστρεψεν 
είς Δαρδανέλλια, άλλά τδ «Χαμηδιέ» κυβερ» 
νώμενον ύπό τοΰ Ρεούφ μπέη, ένός άπό τούς 
τολμηροτέρους ναύτας χοΰ Τουρκικού στόλου, 
άληθινοΰ «ντελή-φυσέζη» (mad squid), δέν 
ένεφανίσθη, ώς έκ τούτου δέ οί έδώ "Ελληνες 
εξέφρασαν τήν ιδέαν, δτι θά ήχμαλωτίσθη 
ύπδ τοϋ στόλου των. Άλλοι διεκήρυττον, οτι 
ό Ρεούφ μπέης παρέβη τάς διαταγάς τοΰ ναυ
άρχου καί έκ πείσματος έξήλθε διά νά συ
νάντηση τόν ‘Ελληνικόν στόλον καί νά παρα- 
δώσγ) τό πλοΐδν του. Άλλαι έκδόσεις έφερον 
οτι το «Χαμηδιέ» ήτο ήγκυροβολημένον είς 
Καβανλ'ικ-λιμάν, σημεϊον Tt άνωθεν τοΰ Κούμ- 
Καλέ ή ότι είχεν άποσταλ^ διά νυκτδς είς 
Κωνσταντινούπολή μέ ώρισμένην έντολήν.

«"Ολαι αυται αί' είκοτολογίαι άπεδείχ- 
θησαν άβάσιμοι, διότι φαίνεται, οτι τό περι- 
λάλητον«Χαμηδιέ» άνεχώρησεν έκ Κούμ Καλέ 
όρθρου βαθέος τήν έπιοΰσαν καί κατηυθύνθη 
πρός τήν Σΰρον, κατορθώσαν νά διαφυγή τήν 
προσοχήν τοΰ Ελληνικού στόλου.

’Εν τώ μεταξύ ό Τουρκικός στόλος έλαβεν 
αίθερογράφημα τοΰ «Χαμηδιέ» δίδοντος λεπ
τομέρειας τής έν Σύρφ ένεργείας του· ύποπ- 
τεύσας δ’οδτος βτι ό« Άβέρωφ»τό ισχυρότατου 
σκάφος τοΰ ‘Ελληνικού ναυτικοΟ, θά έξήρχετο 
είς καταδίωξιν τοΰ «Χαμηδιέ», άπεφάσισε νά 
κάμν) έξοδον και νά προσβάλγ τάς άπομενού- 
σας μονάδας τοΰ Ελληνικού στόλου, μέ τήν 
πεπφίθησιν, ότι θά τάς κατεναυμάχει. -

«Τό Σάββατον επομένως τήν 5’) 18 ’Ιανου
άριου, όλος ό Τουρκικός στόλος έξεκίνησε διά 
τό Αίγαϊον, ταυτοχρόνως δέ καί ό υποφαινό
μενος άνεχώρει διά χωρίον τι παρά τήν άκτήν 
καλούμενου Ρενκιο'ί. Τό χωρίον τοΰτο' ζεϊται 
έπί υψηλού λόφου, άπό τής κορυφής του οποίου 
δύναταί τις νά διακρίνρ καλώς μέχρι Τενέδου, 
“Ιμβρου καί—όταν ό ουρανός είναι καθαρός— 
μέχρι Σαμοθράκης και Λήμνου. ‘Ο καιρός ήτο 
θαυμάσιος, φθάσας δέ είς τδ τέρμα τοΰ ταξει- 
δίου μου, έπληροφορήθην,ότι ό Τουρκικός στό
λος κατηυθύνθη είς Λήμνον, άλλ* άπδ πολλοΰ 
είχεν έξαφανισθή. Δ'-ηρεύνησα τόν ορίζοντα μέ 
τό τηλεσκόπιου μου, άλλά δέν ήδυνήθην νά 
διακρίνω τίποτε, δι’ δ άπεφάσισα νά περιμεί- 
νω. γΗτο ήδη ή ώρα 11.15* π. μ.

«Εΐς τάς 12 παρά δέκα ήκουσα τρομερούς 
κανονιοβολισμούς, προερχόμενους, καθ’ & ήδυ- 
νήθην νά εικάσω, έκ Λήμνου. Αί βροντά! τών 
κανονιοβολισμών έξηκολούθουν έρχόμεναι έξ 
άποστάσεως ήμιώρου καί πλέον, ό δέ κραδα
σμός τής άτμοσφαίρας καί αΐ άναπάλσεις τοΰ 
ήχου μοΰ έφαίνοντο ώς νά μοΰ έπερόνιαζαν τόν 
έγκέφαλον.

«’Ενώ άνελογιζόμην τήν τύχην τών δυστυ
χών Τούρκων, κάποιος έφώναξε: Κυττάξατε 
ε’κεϊνο έκεϊ τό μικρόν νέφος καπνοΰ, νοτιοδυτι- 
κώς τής Τενέδου», ίίαρετήρησα καί είδα άμέ
σως τεράστιας στήλας δδατος ύψουμένας άπό 
τής επιφάνειας τής θαλάσσης, άλλά πλοϊον 
δέν ήδυνήθην νά διακρίνω.

«’Ολίγον κατ’ ολίγον ό Τουρκικός στόλος, 
διερχόμενος έξωθι τής Τενέδου, όπισθεχώρει 
προς τό Σεντύλ Μπάχρ, καί ήδυνήθην τότε 
καθαρώτατα νά διακρίνω τά τέσσαρα μεγάλα 
Τουρκικά θωρηκτά πλέοντα κατά γραμμήν έπί 
κεφαλής τών μικροτέρων σκαφών των καί πα- 
λαίαντα μανιωδώς πρός άόρατον (εΐς έμέ) έχ- 
θρδν. ’Οβίδες έρρίπτοντο πέριξ των, άλλ’ έπί 
τινα χρόνον δέν έφαίνοντο σημεία έχθροΰ.

«Ένφ) παρετήρουν μέ τάς διόπτρας μου, 
αίφνης ό «Βαρβαρόσσας» ήτο «Τουργούτ Ρείς» 
—ποϊον έκ τών δύο άκριβώς δέν δύναμαι νά 
είπω, έπειδή ε!ν< άδελφά πλοϊά—έξηφανίσθη 
είς νεφέλην καπνοΰ,' ή όποϊα τδ περιεκάλυψεν 
άπδ πρώρας μέχρι πρύμνης έπί πλέον τών εί
κοσι λεπτών, ένόμισα δέ, φυσικά, ότι έβυθί- 
ζετο. Πρός ίκπληξίν μου έν τούτοις ό καπνός
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μττ’ όλίγον δι«λύβη καί τά τηλεβόλα του έτέ- 
θησαν καί πάλην τις ενέργειαν. Ευθύς κατόπιν 
ό «Άβέρωφ», ό όποιος ήτο κρυμμένος όπισθεν 
τής Τενέδου μέ επτά άλλα ελληνικά πλοία, 
έπεφάνη πλέω» ολοταχώς. τείνω» -προφανώς 
νά έμβάλν) είς τήν παράταξιν τών Τουρκικών - 
θωρηκτών, πλεόντων πρός τήν "Ιμβρον. *0 
σκοπας του ήτο νά προφθάση τό πρώτον έκ 
τών Τουρκικών πλοίων και κατόπιν πλεων 
κυκλικώς νά άποκόψν) τήν ύποχώρηοι» είς τά 
ακόλουθά Τουρκικά σκάφη.’ Ό Τούρκος έν 
τούτοις ναύαρχος δέν ήτο μωρός και διέταξε 
τά τέσσαρα του πλοία νά άκολουθήσωσι γραμ
μήν παράλληλον τί) τοΟ «Άβέρωφ» καί νά 
άκολουθώσιν άλληλα είς απλήν γραμμήν καθ’ 
οΐάνδήποτε διεύθυνσιν «πλεε» ό «Άβέρωφ».

«Τό σημείον τούτο ήτο τό λαμπρότερο» 
τής όλης ναυμαχίας, οί δέ Τούρκοι δέν έπεσαν 
εις τήν παγίδα τού άντιπάλου των. Κατενό- 
ή.σαν φυσικά, οτι έάν ό «Άβέρωφ» έπετύγ- 
χανε νά παρακάμψη τήν Τουρκικήν παράταξιν, 
ήσαν καταδικασμένοι είς βεβαίαν καταστροφήν, 
έπειδή τά επτά Ελληνικά σκάφη, τά όποια 
άπέμενον όπισθεν τού «Άβέρωφ», θά έπλη- 
σίαζον τότε καί θά τους έ.θετον έν μέσφ δύο 
πυρών. Έπί τινα λεπτά διεξήχθη δρόμος τα- 
χύτήτος ■'μεταξύ τού «Άβέρωφ», ό όποιος 
είχε» .εκκινήσει άπό μικρδς τίνος άποστάσεως 
όπισθεν τού «Βαρβαρόσσα», τού τελευταίου έν 
τΐί γραμμή έκ τών Τουρκικών πλοίων, και του 
«Μετζητιέ», οπερ προηγείτο τού ολαυ Τουρ
κικού στόλου.

*0 «Άβέρωφ» ταχέως έφάνη επικρατών 
τών Αντιπάλων του καί πρός στιγμήν ένόμισα, 
οτι θά έπετύγχανε τού σχεδίου του. *0 ναύ
αρχος, έν τούτοις τού Τουρκικού στόλου έκράτει 
τό τελευταίο» του «χαρτί» τό όποιον «χρησι
μοποίησε κατά τόν ωφελιμότερο» δι' αύτόν 
τρόπον. Έδωκε διαταγή» είς τά μικρότερα 
πλοία τού Τουρκικού στόλου, συνοδευόμενα 
υπο τών τεσσάρων άντιτορπιλλικων, τά οποία 
λεγεται, ότι διανύουσιν υπέρ τά 24 μίλια τήν 
ώραν, νά προελάσωσι καί νά θέσωσι τοιουτο
τρόπως τόν «Άβέρωφ» μεταξύ αύτών και τών 
τεσσάσων Τουρκικών θωρηκτών, τά οποία έκι- 
νούντο βραδύτερον όπισθεν ερχόμενα.

Ό «Άβέρωφ» βλέπων τήν λαμπράν γ.ίνη- 
σΐν τού Τούρκου ναυάρχου, έφοβήθη (j) νά 
τεθί; μεταξύ τών ταχυπλόων άντιτορπιλλικών 
και τ"ών θωρηκτών καί &ιλευσεν άμέσως κυ
κλικώς, είς κάθετον πάλιν διεύθυνσιν προς τήν 
γραμμήν τών τελευταίων τούτων, τά οποία 
ήδη ;έ1χον έστραμμένας κατ’ αύτού τάς... 
πρύμνας καί έξηκολούθουν βάλλοντα συνεχώς.

Ό-«Άβέρωφ» διήλθε πρό τού «Μετζηδιέ», 
άκολούθως πρό τού «Μεσσουδιέ», κατόπιν πρό 
τού -«Τουργούτ-Ρείς» καί έσταμάτησε πρό τού 
ΛΒαρβαρόσαα»^ κατά τού οποίου ήδη συνεκέν-

I

τρωσεν άποκλειστικώς τά πυρά του. Ό«Βαρ- 
βαρόσσας», ώς έσημειώθη άνωτέρω, κατείχε 
τήν ούραγίαν, προφανώς δέ εϊχεν ύπόστή σο- 
βαράς βλάβας, επειδή έπλεε βραδύτατα, μίαν 
φοράν μάλιστα τό αδελφόν του πλοΐον έδέησε 
νά στραφή όπίσω και νά τόν βοηθήσ-/) είς τήν 
μάχην, «Έπί δύο δλας ώρας έξηκολούθήσεν ή 
μεταξύ τού «Άβέρωφ» άφ’ ένός καί τού «Βαρ
βαρόσσα» καί τού «Τουργούτ-Ρείς» άφ' ετέ
ρου μονομαχία, άλλ’ άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
κατεδείχθη,' οτι τά'Τουρκικά πλοία δέν’ησαν 
οΐ κατάλληλοι Αντίπαλοι τού «Άβέρωφ», τού 
ο'ποίου τό εύστοχο» πύρ έθέρισε κυριολεκτικώς 
τόν έχθρόν. 1 ..

«Ή ολη ναυμαχία διήρκεσε τρείς ώρας καί 
δέκα λεπτά, μετά τό όποιο» χρονικόν διά
στημα οΐ Τούρκοι κατασυντετριμένοι ύπεχώρη- 
σα» βραδέως, άλλ’ έν έξαιρέτω τάζει(!) πρός 
τήν είσοδον τών Δαρδανελλίων.

«Αναμφίβολος ή ναυμαχία κατέληξεν εις 
νίκην τών 'Ελλήνων,άλλά καί οΐ Τούρκοι έφά- 
νήσαν άνδρες καθ’δλην τήν διάρκειαν της καί 
είνε Απορίας άξιο», πώς κατόρθωσαν νά έζελ- 
θουν τής πάλης, χωρίς ν’ άπολεσωσι κανέν 
πλοϊον. Έπολέμησαν λυσσωδώς μέχρι τέλους, 
κρατήσαντες τήν θέσιν των έξαιρετικώς καλά, 
έπέστρεψαν δέ τά πλοία ενταύθα (είς Δαρδα- 
νέλλια) μή έχοντα, ώς μανθάνω, παρά μόνον 
δύο ο’βίδας έκαστον, τάς όποίας έφύλαξαν διά 
νά καλυψωσι τήν ύποχώρησιν τών μικροτέρων 
σκαφών των.

«Οί Τούρκοι- έρριψαν τάς τελευταίας βολά? 
των, καθ’ ον χρόνον ό «Άβέρωφ» ύπερήφανος 
έπέστρεφεν, δπως συνενωθή μετά τού λοιπού 
Ελληνικού στόλου, μεταξύ Τενέδου καί τών 
νήσων Ραμπί

«Αί γενόμεναι είς τό «Τουργούτ Ρεί;» καί 
καί τόν «Βαρβαρόσαν» ζημίαι λέγονται ση- 
μαντικαί, είδα δέ ΰπάς είς τάς καπνοδόχους 
των και άλλαχοΰ, αΐ όποϊαι ομιλούν άφ’ 
εαυτών. -

«Φρονώ, ότι ό Τουρκικός στόλος δέν θά 
έξέλθη πλέον πρός συνάντησιν τού εχθρού 
καί οτι ή ναυμαχία αδτη θά συμβάλη πιθανώς 
εις τήν υπογραφήν τής ειρήνης.

«Οί νεκροί λέγεται, οτι έτάφήσαν έδώ τήν 
νύκτα τής 5 ’Ιανουάριου, οΐ δέ τραυμκτιαι, 
ύπολογιζόμενοι είς εκατοντάδας, μετεφέρθησαν 
είς Κων)πολιν, όπου είσήχθησαν είς διάφορα 
νοσοκομεία.

«Έάν οΐ "Ελληνες είνε οΐ ένδοξοι ν<κηται 
κατά τήν ναυμαχίαν ταύτην, άλλά και οι 
Τούρκοι υπήρξαν έξ ίσου έντίμως ήττημένοι.» 

Δαρδανέλλια 10 ’Ιανουάριου 1913.

GODFREY WHITTALL

ΓΒΚ^ΜΙι

ΕΚ ΤΛΝ ΠΟΛΙΚΧ1Ν XXiF>AN
θαυμασία δύσις τού Ηλιου, παρατηρηθεϊσα- έν ταίς βορείοις παγωμένες χώραις κατά τάς Εσχάτως 

γενομένας επιστημονικός Εξερευνήσεις ιών Νορβηγών Επιστημόνων. Ή-εΙκών υύιη Ιλήφήη 
εξ ώςαίας Επιτυχούς φωτογραφίας αύτών έν ώρα δύσεως τοΰ Ήλίου.
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Άπό τήν λάμψιν τών διαττόντων αστέρων 
χαί άπό ώρισμένα βόρεια σέλα έξάγεται, δτι τό 
δψος της γηΐνης ατμόσφαιρας Ανέρχεται είς 200 
τουλάχιστον χιλιόμετρα. Έκεΐ δμως έπάνω 6 
Αήρ είναι τόσον λεπτός καί άραιώς διανεμημέ
νος, ώστε ή πυκνότης του τυγχάνει πολύ λεπτό - 
τέρα άπό τήν τών λεγομένων χώρων κενών αέ- 
ρος, τους όποιους δυνάμεθα νά καταστήσωμεν 
τοιούχονς μέ τάς Αεραντλίας μας. Έπίσης δμως 
και ή σύνθεσις τής ατμόσφαιρας είναι οΰσιω- 
δώς άΜ.οΐα είς αυτά τά ΰψη παρά πλησίον τής 
γης. Είς ύψος 150 χιλιομέτρων ό Αήρ συνί
σταται, κατά τάς Ιρέύνας τοΰ Humphrey, έξ 
99,73 τ. έ. όγκων Υδρογόνου χαί έκ 0,23 r. 
ε. Ήλίου. Αί νεώταται έρευναι τοΰ Wege
ner Απέδειξαν, δτι καί είς ΰψος 500 χιλιομέ
τρων υπάρχουν άκόμη ϊχνη Ατμόσφαιρας, καί 

δτι είς τά ύψη ταΰτα υπάρχει Αέριον, πολύ 
πυκνότερον τοΰ ΰδρογόνου.

Ό Wegener έκάλεσε τό Αέριον τοΰτο Γεω- 
κορόνιον, διότι φαίνεται,δτι έχει ομοιότητά τινα 
πρός εναέριόν τι στοιχενον Ινυπάρχον εϊς τήν 
Ατμόσφαιραν τοΰ ήλίου καί καλούμενου κορώ- 
νιον. Έως ποΰ φθάνει τό Ατμοσφαιρικόν περι
κάλυμμα τής γης καί ύπεράνω τοΰ ύψους τούτου 
δεν είναι γνωστόν· πάντως δμως τό Απώτατον 
δριον τής εϊς τήν γην Ανηκούοη; Ατμόσφαιρας. 
θά είναι έκεΐ δπου ή Αποχωριστική δύναμις, 
συνεπείρ της περιστροφικής κινήσεως τής γής 
θά είναι τόσον μεγάλη, δσον καί τό κέντρον της 
βαρύτητος καί τοΰτο συμβαίνει παρά τόν Ιση» 
μερινόν εις ύψος 6,6 Ακτινών της γης ή 42, 
000 χιλιομέτρων. ·
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Ό μαγικός ηίναξ.

'θέλετε νά μάθητε τήν ηλικίαν γυναικός τίνος, 
χωρίς νά τδ θέλη;

Προτείνετε αύτή τδ έξης :
Παρουσιάβατε αύτή τδν κάτωθι Αριθμητικόν πί

νακα καί είπέτε της νά έρευνήση νοερώς είς τάς εξ 
στήλας τδν πραγματικόν άριθμόν τής ηλικίας της 
καί δτι σείς θά εδρετε κατόπιν τήν φαινομενικήν 
αύτής ήλικίαν.

Άφοΰ λοιπόν προθύμως αΰτη σας δμολσγήση 
τάς στήλας,έν αίς δ άριθμός τής ήλικίας της ύπάς- 
χει, δέν έχετε νά κάμετε άλλο, ή νά προσθέσητε 
τούς πρώτους αριθμούς τών στηλών και σΰτως 
άλανθάστως θά έχετε τδ μυστικόν, ήτοι τήν πραγ
ματικήν ήλικίαν της·

'Υποθέσατε, δτι ή ήλικία της είνε'22 έτών και 
σάς λέγει, δτι δ αριθμός αύτός ύπάρχει είς τήν 2, 
εις τήν 3 καί είς τήν 5 στήλην. Είς τάς στήλας 
ταύτας θά εβρετε τδν 22. Άν προσθέσητε τούς 
πρώτουςΑριθμούς τών στηλών τούτων, ήτοι τδ 2, 
τδ 4 κοί τδ 16 θά έχετε τδν άριθμδν τής ήλικίας 
της δν νοερώς έσκέφθη. Ώστε δέν πράττετε άλλο 
ή νά προσθέσητε τούς πρώτους Αριθμούς τών στη
λών, άς σάς ύπέδειξε.

I- 2- 4- 8-16—32 
3— 3- 5- 9-17-38 
5— 6— 6 -19-18-34 
7 — 7— 7-11 — 19—35 
9-10—12—12-20-36

II- 11 — 13-11-21-37 
13-14—14-44—22-38 
15—15—15—15—28-39 
17 18—20 - 24-74-40 
19-19-21—25—25-41 
21-22-22—26—26—42 ’ 
23-23—23—27—27—43 
25-26-28-28-28—44 
27-27—29—29-29—45 
29—30—30—30—30—46 
31—31—31 — 31—31—47 
33-34—36-40-48—48 
35-35-37—41—49—49 
37-38-38—42—50—50 
39-39—39-43 — 51— 51 
41-42-44—44-52—52 
43-43—45—45-53—53 
45-46-46—46—54-54 
47 -47-47-47—55-55 
49—50—52-56—56-56 
51 - 51-53-57-67—57 
53-54—54—58-58—58 
55-55—55—59—59-59 
57—58—60—60—60-60 
59—59-61—61 61—61 
61 — 62— 62—62— 62— 62 
63-63—63-63-63-63

Ό Αριθμητικός οδτος πίναξ είναι άρκετά περίερ* 
γος καί λίαν διασκεδαστικός, δι 6’ τόν συνιστώμεν 
πολύ είς τούς ήμετέρους συνδρομητάς.

’Εννοείται, δ>τι διά νά μή έκθέσητε τήν Κυρίαν, 
ήτις έγελάσθη νά διανοηθή τήν πραγματικήν της 

. ήλικίαν, της λέγετε, δτι ή φαινομενική της ήλικία 
είναι 40 έτη δλιγώτερον.

Φ. Π.

ΤΟ ΠΚΡ^ΓΪΟΝΟ ΣΟΥ

Τά παράπονο πον κάνεις 
δέν τό βρίσκω λογικό 

" γιατί στίχους νά σοΰ γράψω 
“Έχω τώρα άπό καιρό 

"Επαφα νά σέ λατρεύω 
"Επαψα νά σ’ άγαπώ . . . .

ΤΙ νομίζης, δτι ή άγάπη 
φεύγει εύκολα άπό Ικέΐ 

πούχει κάμη τί/ φωλιά της 
κ' ίχει τόσο ριζωθή ! !

μη. τά γράφης τέτοια λόγια 
κάνεις άδικο πολύ ....

Άπό σένα ίγώ καρτέρια 
γιά καμάρι σου κρυφό 

θΐίχης, πώς γιά τή Πατρίδα 
νύκτα ‘μέρα τραγουδώ 

και όχι νλ παραπονηέσαι 
πον δπαφα νά σ’ άγαπώ.

Πριν Ακόμη σ’ Απαντήσω 
πριν σοΰ πώ, πώς σ’ άγαπώ!

Εΐχα δώση ίναν ορκο 
στη πατρίδα μον Ιερό.

Εΐς τή δόξα της τραγούδια 
νύκτα 'μέρα νά εκφωνώ.

Λοιπόν πώρε νά μον γράφης 
κάνεις άδικο πολύ 

νά μή ξέρης πώς ή άγάπη 
Εϊναι διαφορετική.

’Άλλη έκείνη στή πατρίδα 
και άλλη πούχουμε μαζύ...........

Ζάκυνθος ΑΓΓΒΛΟΣ ΣΑΛ0ΥΤ2ΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ζηλευτά είναι τά έθνη,εκείνα άτινα συναισθάνονται 

βαθύτερον τα δυστυχήματα αυτών ή τους Θριάμβους.

Τά δένδρα κρίνονται έκ του καρπού των, δπως κα! 
οί άνθρωποι έκ τών πράξεων των.

Ό άνθρωπος δμοιάζει π^ός τδν τυχοδιώκτην, δστις 
τα πάντα φαντάζεται ίδικα του και πχντες τόν άπεχ- 
θάνονται.

Κάποιος ήρώτησε ένα σοφόν άρχαΐον: 
—Πκος βασιλεύς έχει τό μεγαλείτερον στέμμα; 
Καί ελαβε τήν έξης άπάντησινι
— Εκείνος δστις έχει τό μεγαλβίτερον κεφάλι (δηλ. 

νουν).

Ό πένης καί δ πλούσιος ε'ισίν οΐ δύο ανθρώπινοί 
πόλοι,οί όποιοι βυγκρατουν τήν ισορροπίαν του κόσμου.

Περί αυτούς στρέφονται, άδιακόπως ή εργασία, ή 
σωτηρία, τό μίσος, ή άγάπη, ή φιλία καί ή ερις. 
Μόνον Βέ ό θανατος τερματίζει άμφοτέρους.

SWU'1 »ι·07

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Αί πλαγγόνες κμΐ τά νευρόσπαστα.

Είναι πασίγνωστου τό διά τών ακιών ενερ- 
γούμενονθεατρίδιον, τοΰλάχιστον διά τήν 'Ανα
τολήν, και τήν χώραν μας, δπον μδς δμεινεν 
ώς άνάμνησις τής Τουρκικής κυριαρχίας. Πρό
κειται περί τών πλαγγόνων, νευροσπάστων, 

Πρόχειρον παιδικόν θέατρου.

κοινώς τοΰ καραγκιόζη, δστις δχι μόνον εν ταΐς 
ίπαρχίαις, άλλά και εν αυτή τή πρωιευούση 
μας εννοεί νά θριαμβεύη, εγκαθιδρυθείς πλέον 
δριστικώς εΐς τό ώραιότερον μέρος τών Αθη
νών, παρά τή τήν Δεξαμενή, δπου προσπαθεί 
νά κάμνη συναγωνισμόν... καί εΐς αύτά τά 
θέατρα.

ΚαΙομως πόσοι μικροί άναγνώσται τής αφύ- 
σεωςι> παραθερίζοντες εΐς νήσους, παραθαλασ
σίους πόλεις ή ίξοχικό μέρη, εΐς μάτην Αγωνί
ζονται νά ίφεύρουν τίποτε κατά τής μονοτόνου 
διαρρεύσεως τών μακρυνών θερινών τούτων 
νυκτών. Καί πλήττουσιν οί μικροί μας και μετ' 
αύτών πλήττουσι καί οί μεγάλοι.

'Ιδού λοιπόν μιά εύκολος διασκέδασις, κοι
νή διά τούς δρώντας καί τούς θεατάς, ήν παρα- 
τίθεμεν ώδε·

Πρόκειται περί διοργανώσεως ίκ τοϋ προχεί
ρου τοιούτων διασκεδαστικών παιδικών θεάτρων.

’Ολίγαι σανίδες και ?ν άχρηστον τραπεζάκι, 
μία παλαιό λευκή όθόνη καί μία μικρά πρόχει
ρος λυχνία, Ιδού τί χρειάζεται διά τήν ΐδρυοιν 

και τόν σκηνικόν διάκοσμον τοϋ μικρού τούτου 
θεάτρου σας.

Φυσικά οί ίπιθυμουντες και τήν πολυτέ
λειαν, εΐμπορονν Αξιόλογα ν' Απαιτήσουν πάσαν 
δυνατήν φιλοκαλίαν ίν τή κατασκευή τών πλαγ
γόνων και τοϋ θεάτρου των. Άντι χαρτονιού 
δύνανται »ά κατασκευάσουν τάς πλαγόνας διά 
ξύλου καί νά τάς ενδύσωσι πολυτελέστερου.

Ώς πρός τά πρόσωπα τοΰ θιάσου, απαξ 
χρειάζονται βωβά τοιαΰτα, δεν θά δυσκολετ- 

θήτε εις τήν..., κατασκευήν των. 
Απαιτείται άπλοϋν χαρτόνιον, έφ' 
ού σχεδιάζετε διαφόρους μορφάς 
καί τάς κόπτετε διά ψαλλίδος, καρ
φώνετε δέ ίπ’ αύτών μικρός ξύ
λινους ράβδους πρός χρησιμοποίη
σα καί κίνησιν αύτών δπισθεν τής 
δθόνης.

Περισσότερός λεπτομερίας θ 
Αντλήσετε εκ τών παρατιθέμενων 
εικόνων.

Ώς πρός τήν εκλογήν τών έρ
γων... δέν Αναμιγνυόμενα.

Οί εύρωποϊοι τό σύστημα τούτο 
τών παιδικών θεάτρων Ανήγαγον 
εις περιωπήν, επινοήσαντες τελείας 
κινήσεις τών χειρών, ποδών, κε
φαλών καί λοιπών μελών τοΰ σώ
ματος διά τής συνδέσεως αύτών 
διά νήματός Ανωθι τής σκηνής,

’Ανδρείκελα ίκ χαρτονιού-

δπόθεν διά μηχανισμού ή δι' Ανθρώπου διευ
θύνονται δλόκληροι παραστάσεις σκηνών καί
έργων.

♦. Π.
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ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ
Ό μικρός Μανώλης πρδς τδν καλλιτέχνην κ. 

Νομίκην.
—Ζεύρετε νά ζωγραφίζετε άπ’ δλα τά ζώα, ίπ

πους, όνους, άρκτους, πτηνά, ώς καί σπήτια, αν
θρώπους. έξοχός κτλ.

— Άπ’ δλα, άπ’ δλα, παιδί μου, άφοΰ είμαι καλ
λιτέχνης, δ,τι θέλεις.

—Καί πνεύματα ζωγραφίζετε;
— "Α, όχι, άπ’ αύτά δέν κατέχω.
—Τότε δ αδελφός μου είναι καλείτερος ζωγράφος 

άπό σάς. Χθές έζωγράφησε τρία πνεύματα.
—Μά αύτάς θά ήνε τότε πνευματώδης-
—Σείς χ. Νομίκη, δέν έχετε πνεύμα ;
Καί δ κ. Νομίκης στενοχωρηθείς :
—“Εχω, παιδί μου, άλλά καί.έγώ. έτσι τδ έδει

χνα, καί μοΰ τδ πείρανε.

. Είς τό σχολεϊον :
—Τί γνωρίζεις, Μανώλη, περί τής Ελένης τοΰ 

Μενελάου;
— Ότι ένας ΙΙάρις τής είπεν —Έρχεσαι είς την 

πατρίδα μου ποΰ είναι Παράδεισος;
Αύτή τοΰ άπήντησε —Έρχομαι. Καί έφυγαν διά 

τήν πατρίδα του, ήτις έλέγετο Τρωάς, οπού έξεκί- 
νησαν ύστερον δλοι οί "Ελληνες βασιλείς είς πό
λεμον νά. τήν πάρουν.

—Καί τοΰ τήν επήραν ;
— Βέβαια, άφοΰ τήν ■ έκουρέλιασαν καί έπεσαν 

όλοι οί βασιλείς κατασπαραχθέντες.
— Ποιαν τήν 'Ελένην;
—“Οχι, τήν Τρωάδα.
—Ποΰ τά έμαθες αύτά ;
—Είς τδν κινηματόγραφον, κ. καθηγητά.

>κ
' Όμοίως είς τδ σχολεϊον :
. Ό διδάσκαλος εΐς τδν μικρόν. Τί καλοΰμεν 

κληρονομιάν;
Ό Μανώλης. Εκείνο, τδ όποϊον άφίνουν οί 

γονείς εΐς τά τέκνα των. άμα άποθάνουν.
Ό διδάσκαλος. Καί διατί τά δίδουν άμα άπο

θάνουν καί όχι πρίν.
Ό Μανώλης Ιμετά μικράν σκέψιν). Θά έρωτήσω 

απόψε τδν πατέρα μου καί θά σάς εΐπω.

Ό Μανώλης άφοΰ τής έφαγε κατά τδ σύνηθες, 
έκρύβη ύπδ τήν κλίνην του, όπου μία γάτα έκά- 
θητο σιωπηλή εΐς τήν γωνίαν.

— Καί σύ, φαίνεται, τής έφαγες άπδ τή μαμμά 
σου. τή λέγει, δ μικρός.

Άλλ’ ή γ«λή, τής όποιας τήν ήσυχίαν έιάραξεν 
δ Μανώλης,τφ άπαντά «νιάουβ δηλ. ναι καί μέδύο 
πηδήματα φεύγει έκεϊθεν, άφίνουσα μικρόν σωρόν 
όζοντα.

—Πούφ, άνακράζει τότε δ Μανώλης έξερχόμενος 
έκεϊθεν, αύτή θά τής έφαγε διά καλά

Ή μαμμά του έκπληκτος : .
—Πώς τόσον γλήγορα αύτή τή φορά έσίώπησες 

καί δεν κλαΐς καί έβγήκες έξω άπδ τήν κρυψώνα 
σου, τί συμβαίνει;

—Νά, δέν θά ξαναπάω έκεϊ.
— Πώς,θά φρονίμευσες πλέον.
--"Οχι.. .άλλά... νά.. .ή γάτα μοΰ έπήρε τή 

θέσι. Φαίνεται τής έφαγε καί αύτή άπδ τή μαμμά 
της καί έβρώμεσε.

Ή μήτηρ του έσκασε νά γελά.
>—■

Είς τήν φυσικήν ό καθηγητής ήρώτησε τόν Μα-

—Τί θά γίνη, άν τδ φώς πέση ι;ίς τήν θάλασσαν;
Ό μικρός μετά μικράν σκέψιν, μή εύρίσκων 

άλλην λύσιν:
— Θά σβύση, Κύριε καθηγητά.
—Καλώς. Εύγε- Κι’ άν τδ πλησιάσωμεν εΐς τήν 

πυρίτιδα;
— Θ’ άνάψη, Κύριε καθηγητά.
— Πώς; άφοΰ είναι σβυμένον;
Ό Μανώλης μένει ένεδς.

>—:
Ό Μανώλης θελήσας νά δοκιμάση καί αύτός τήν 

πολυμάθειαν τοϋ καθηγητοϋ του, τδν ήρώτησεγ, 
άν πιστεύη εΐς τόν πνευματισμόν-

^Όχι, τοΰ άπαντά δ διδάσκαλος, σύ πιστεύεις;
- Βέβαια, άφοΰ τδν είδα.
— Καί τί μορφήν έχει;

.— ’Ανθρώπινον, νά, σάν τή δική σας, μέ γένεια, . 
δόντια, μαλλιά.........

Κι δ καθηγητής, δστις έφερε περούκαν καί ψευ
δείς δδόντας:

— Τότε, παιδί μου, άφοΰ μοΰ δμοιάζει, μή τδν 
πιστεύεις, δέν είναι άληθής.

Ό Μανώλης πρδς τόν πατέρα του.
—Πατέρα, έχει κανείς τό δικαίωμα ν’ άνοίγη 

τά γράμματα τοϋ άλλου;
—Όχι, παιδί μου, ποτέ,

Τότε, πατέρα, άν μοΰ φέρουν κανένα, νά μή 
τδ άνοιξης.

ΧΚ

Είς τόν κινηματογράφον μία Κυρία έξεθείαζε τδν 
σκυλον της, τόν όποϊον άγαποΰσε πολύ καί τής 
είχε άποβιώση τήν πρωίαν.

Περίεργον, θ’άπέθανε, προσέθηκεν, άπδ λύπην.
— “Οχι, άπό στρυχνίνην, ίπέλαβεν δ Μανώλης,
— Καί πώς τόν γωρίζεις, σύ;

Νά, διότε μόνον οΰτω φονεύονται ταχύτερον 
οί κΰνες.

Κύριός τις θέσας εις ερώτημα β Τί είναι 
ή ζωήμ> έλαβε τάς εξής Απαντήσεις:

Είς γέρων.— Μία διαρκής μεταμέλεια.
Μία γραία. — Γλυκύτατη άπόλαυσις έν τή 

ματαιότητι αύτής.
Είς Ιερεύς.— Είναι φανερά έκδήλωσις τής 

•σοφίας τοΰ θεού.
Είς Ιατρός.— Χρήσιμος έκδήλωσις τής ύ

λης, καθ' ήν οι φέροντες αύτήν αισθάνονται τάς 
■ζημίας, οί δε άφαιρονντες τά κέρδη.

Είς δικηγόρος.— ’Αλληλοδιαδοχικάί φά
σεις άπατης καί πονηριάς.

Είς πλούσιος.— "Ανευ τών οίκονομικων 
κρίσεων δπως δήποτε καλή.

Εΐς ηένης.—Μεροδούλι-μεροφάγι. Τά υπό
λοιπα εχει δ θεός-

Είς νέος. — Ανεκτή κατάσταοις έν δσφ υ
πάρχει δράοις, δύναμις κα! θέλησις.

Μία νε&νις.— Ή ζωή είναι πάντοτε ώραία 
μεθ'δλας τάς θλίψεις κα! τάς Απογοητεύσεις της.

"Εν μικράν παιδίον. — Χρόνια πολλά 
πολλά Ατελείωτα !

Μία μικρά κόρη—Μία συμμαθήτριά μου 
πολύ φλύαρος.

Εΐς φιλόσοφος.—Στιγμιαία λάμψις εν τφ 
■δρίζοντι τής έξελίξεως.

Εΐς παρ&φρτον.—Ζώ ! *Αρα ή Αντίληψις, 
δτι ζώ. εϊνε ή ζωή-

Εΐς μέλλων κληρονόμος.·— Σκοτεινή ώς 
παρόν, πλήν φεγγοβόλος εΐς μέλλον.

Εις έρωτενύμενος.— 'Ονειρώδης εύτυχία 
πλήρης μύρου καί ποιήσεως.

Εΐς άπηλπισμένος— Οδός Ακανθώδης φέ· 
ρουσα πρδς τδν θάνατον.

Είς εϋελπις. Πάντοτε Απατηλή σκιά, άλλά 
γλυκεία ■

Εΐ έγωϊστής.—Πεδίον διακρίσεως τής Α
ξίας ένός έκαστου.

Εΐς έτοιμοθάνατος.— Ζωή! Εινεπαν δ,τι 
γλυκύτερου, ώραιότερον και ποθεινότερου ύπάρ- 
χει, Ζωή! Τίποτε δέν έξισούται μέ αύτήν !

Εΐς ταλαίπωρος σύζυγος (στενάζων). Ζωή! 
'Ατελεύτητος κόλασις ! ! !

Στεφάνια Απδ δαφνόκλαδα 
δέν πρέπει νά τά πούμε 

Έκειά πού ή Νίκη έπλεξε 
καί σήμερα φορούνε 

καί Ανδριωμένα τά παιδιά . . . . 
Ή Δάφνη Νίκης σύμβολο 

ήτο ώς τά ψές μεγάλο 
'Αλλά γι’ αύτά τά σημερνά 

παιδιά θά βρούμε Αλλο 
πού θά τδ έχει ή ’Ελευθερίά 

στά χώματα σπαρμένο 
και ή Δόξα ή χρυοοφτέρωτη 

μέ αίμα ποτισμένο . ... .
Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΣΤΟΜΦΟΣ
Έν δσφ δ ήλιος λάμπει 
Στόν κόσμον έδώ κάτου, 
Ή άφταστη φεγγίά του 
Ζωή θέ νά σκορπά.
Τά σύγνεφα έν δσφ
Μας φέρουν τή βροχοΰλα, 
Θά βρίσκουνε δροσούλα 
Στούς κάμπους, τά σπαρτά.
Κ ’ έγώ τά δυό της μάτχα 
Έν δσφ μέ κυττάζουν.
Καί μέ σφυχταγκαλλιάζουν 
Τά χέρ’α της τά δυό, 
θά βρίσκω τή δροσούλα 
Σιμά στήν Αγκαλλιά της 
Κα! στά θερμά φιλλίά της 
θά σβύνω τδν καϋμό !

Κύπρος πολ. κτιιριανης

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Μάζευε, όταν δυνασαι, δια νά έχης, δταν πρέπει.
Όστις θέλει τήν πραγματικήν ευτυχίαν, πρέπει διά 

κόπων καί θυσιών νά τήν έτοιμάση καί όχι νά τήν 
περιμένη.

Αΐ ήθιχαί αποταμιεύσεις είναι πολύ καλείτεραι χαί 
διαρκέστεροι τών ύλικών.

Ή αρχή είναι τό ήμισυ τοϋ παντός, άλλά τό τέλος 
είναι το σύνολον δλων τών ήμίσεων. >

Μη σπεύδεις είς δ,τι άποφασίσής, άλλά βραδέως 
πράττε δ,τι ασφαλώς σέ συμφέρει.

Μή άπομιμοϋ ούδένα, διότι ή θά σφάλλης είς τήν 
εχτέλεσιν ή θά πάθης έκ τής άντιπράξεως. ·
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Β. Α. Μυτιλήνην. Δελτάριον καί επιταγή έλήφ- 
6η, εόχαριστοΰμεν πολύ. — 'Ia.Resckl: Δελτάριον 
έΙήφΟη, σας άπηντήσαμεν. — X. Π. Λάρνακα. ’Επισ
τολή σας έλήφθη, ευχαριστούμεν.— Π. Γ. Άμαλιάδα. 
Σας άπεστείλαμεν ζητούμενον τόμον, Άναμένομεν νε- 
ωτέιαν σας.—Σ. Μ. Διυκωςίαν. Άποροΰμεν διά βρα
δύτητα. Παρακαλοΰμεν απαντήσατε. — Άρχ. Π. Μόσχαν. Επιστολή μετ’ επιταγής έλήφθη καί σας εύ- 
χαριστουμεν, Ταχυδρ. γράφομεν έπίσης. —Μ. X. Eli· sabetville. ’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη, καί 
σας εΰχαριστουμεν. Ταχ. γράφομεν.—Κ. Ν. Πάτραι 
Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστουμεν.—X. Σ. Κέρκυραν. 
Σα; έγράψαμεν. Άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομ κώς. 
— 77. Ρ. Μασσαλίαν. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Τόμος καί Πανόραμα .έστάλησαν.—Κ. ’Ο. Ναύκλιον. 
Χρήματα έλήφθησαν, έχει καλώς·.—77. 77. Γαλαξεί- διον. Δέν δυναμεθα εκτελέσωμεν παραγγελίαν σας. 
Τυμορφωθεΐτί προς επιστολήν μας. — 77. Φ. Σύρον, 
Έχει καλώς. Άποστέλλονται προσεχώς.—Μ. Ν· Άρ· γοστόλισν. Έστάλησαν άπαντα. Ήσιχείτε.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

δίδονται μαδήματα πρός ίκμά&ησιν της Η
λεκτρικής Τηλεγραφίας και τοΰ 'Ασυρμάτου Τη
λεγράφου πρός πάντα ΰέλοντα νά δώση Ιξετά- 
σεις εις τους δύο τούτους κλάδους τοΰ Ασυρ
μάτου καϊ τοΰ Ήλελτρικοΰ Τηλεγράφου.

διδασκαλία θεωρητική καϊ πρακτική τε
λεία ευμεδοδος καϊ πρακτική είς Ιλάχιστον χρο
νικόν διάστημα.

Πληροφορίαι είς τά γραφεία τής «.Φύσεως» 
‘Οδός Σωκράτους άριύ}. 2 Άΰήναι.

Μ ΦΥΧ.ΙΧ 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

Σύνδρομα! εγγράφονται άπ’ αρχής έκαστου μηνός. 
Αί σύνδρομα! εισ! δεκτά! ειτ χαρτονομίσματα, γραμ
ματόσημα άξίας παντός “Εθνους.

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν κα! 
αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας και το ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπ! μικρά προμηθείς, αρκεί νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον κα! τα ταχ. τέλη.

Έγγράφονται συνδρομητα! είς οΐάνδήποτε 'Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορία: έπ! παντός ζητήματος.
Δεχεται κα! αντιπροσωπείας Γραφείων και Κατα- 

στηαατων.

ΦΩΤ0-ΖΙΓΚ0ΓΡΑΦΕ10Ν

ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Κατασκευά

ζονται παντός 
είδους ζιγκο- 
γραφίαι (κλισέ) 
κα! παντός με
γέθους είς μέ
τριας τιμάς αυ
θημερόν. .

Κατασκευά
ζονται δμοίως 
κλισέ διά δελ
τάρια, επικε
φαλίδες έπι. 
στολών, λογα

ριασμών, φακέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται κα! πωλοϋνται κλισέ μεταχειρί" 

σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ

μ tots zsioTsm το WKonios το»
Παρακαλοϋνται δσοι άποστέλλουσιν ήμϊν τάς φω

τογραφίας των, δπως δυνάμει τής φυσιογνωμικής 
άποκαλύψωμεν αϋτοϊί τά διατρί^αντα κατά τδ πα
ρελθόν αύτών, τά συμβαίνοντα ήδη ώς και τά μέλ 
λοντα νά τοϊς συμβώσιν, ύπδ έποψιν υγείας, έργα- 
σιας, ταξει,δίων, κανονικής άποκαταστάσεως κτλ. ώς 
καί ύπό έποψιν κέρδους και άπωΐειών, φυσικού 
χαςακτήρος, ιδιοτήτων, ελαττωμάτων, προτέρημά · 
των, προόδου ή ζημιών κτλ- παρακαλοϋνται, έπανα- 
λαμβάνομεν, δπως συν τή άποστόλή τής φωτογρα
φίας των, ήτις δέον νά μή είναι παλα>οτέρα τύ>ν 
δύο έτών, μάς άποστέλλωσι κα! σημείωσιν, ιδιό
χειρον άπαραιτήτως, έν ή νά σημειώται ή ήλικία 
αύτών, τδ μέρος τής γεννήσεώς των, τδ έπάγγελμα 
καί δν διατελώσιν έγγαμοι ή ού. Ταΰτα χρησι- 
μεύουσιν ήμΐν πρός άντικατάΛτασιν τών έντυπώ- 
οεων, ών στερούμενα, συνεπείφ τής προσωπικής 
αύτών άπουσίας, μή δυνάμενοι νά κρίνωμεν Ασφα
λώς μόνον έκ τοΰ άψυχου χάρτου. Ώστε μετά τής 
φωτογραφίας στέλλετε άπαραιτήτως καί τήν ση- 
μείωσιν ταύτην.

Ή Πνύάα τής βΦύόεως»

ΖΗΤΕΙΤΕ :— ’ — =
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