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II. Ιδιότητες καί χρήσεις τής ύάλου.

ύαλος είναι σώμα διαφανές 
καί λάμπον, σκληρδν δέ 
ώστε ν’ άντέχρ είς τδν 
χάλυβα, άλλ’ εύθραυστον, 
άναλύεται ύπδ τήν ένέρ- 
νειαν τής θερμότητος καί 
διέρχεται δι’ολων τών βαθ
μών τοϋ γλοιώδους. Ή τε
λευταία αδτη ιδιότης επι
τρέπει τήν επεξεργασίαν 
της ευκόλως, ώς νά έπρό- 
κειτο περί κηρού.

θερμαινομένηδέ έπι πλέ
ον χάνει την στιλπνήν δψιν 
αύτής, δηλαδή θαμβούται 
και άπόλλυσι την διαφά
νειαν, καθίσταται όλιγώτε- 
ρον εύθραυστος, αποτελούσα 

την λεγομένην πορσελάνην τον Ρεωμύρον.
Ή ύαλος θερμαινομένη μέχρι τήξεως καί 

εύθύς ψυχωμένη άποτόμως καθίσταται εύ
θραυστος, ώς ό πεπυοακτωμένος χάλυψ καί 
πράγματι ή άπόψυξις αύτη τή επιφέρει είδος 
τι πυρακτώσεως. Επιτυγχάνομε·? δέ ρίπτοντες 
έντδς υδατος σταγόνας τετηγμένης ύάλου, 
μικράς σφαίρας, έν σχηματι θρόμβων δακρύων, 
γνωστών έπιστημονικώς ώς βοτανικών δακρύ
ων. 1 Αΐ ύάλιναι αυται φούσκαι, αϊτινες άντε- 
χουν καί είς τδν κτύπον σφυρίου διαλύονται είς 
σκόνιν άναφή, μόλις σπάσωμεν τήν ουράν αύτών.

2 Βαταυία, ήτοι ή ’Ολλανδία ποτέ δπου τδ πρώτον 
έπενοήβησαν ταΰτα. Βαταυικδν οάχρυον, ύαλίνη φού
σκα μόλις χυθεΐσα καί κρυωθείσα εΐς τδ ύδωρ, διαλυο- 
μένη εΐς κόνιν, άμα σπανομένης της ούράς αύτής.

Τούτο συμβαίνει διότι κατά τήν στιγμιαίαν ψύ- 
ξιν,τά μόρια τήςύάλου μένουν τρόπον τινά άπό- 
πληκτα,μή προφθάσαντα νά λάβωσι τήνθέσιν, 
ήν θά έλάμβανον άν ή ύαλος έψύχετο βραδέως. 
Δηλαδή ή ισορροπία έν ταΐς σφαίραις ταύταις 
είναι άστατος καί άν διαταραχθώσιν έξαίφνης, 
φυσικά καταρρέουσι. Κατ’ αύτδν τδν τρόπον 
κατασκευάζουν μικράς φιάλας, τά φιλοσοφικά 
φιαλίδια,τά όποια θρύπτονται,εύθύς ώς ρίψ») τις 
έν αύτοΐς τδ έλάχιστον εύθρυπτου άντικείμενον.

Τδ όξυγόνον καί ό ξηρός άήρ ούδεμίαν έπί- 
δρα&ιν έξασκούν έπί τής ύάλου. *0 ύγρδς άήρ, 
τδ ύδωρ, τά άλκάλια, αύτά τά όξέα δέν τήν 
προσβάλλουν ευκόλως, έξαιρουμένου μόνον τοΰ 
φθοροϋδρικοΰ όξέος, δπερ χάρις εΐς τήν εξαι
ρετικήν αύ'ϊοΟ Ιδιότητα μεταχειριζόμεθα πρδς 
χάραξιν καί διακόσμησιν τής ύάλου.

Χημικώς ή ύαλος είναι είδος χαλικίτου, 
δηλαδή σύνθεσις χαλικίνης μετά τίνος βάσεως, 
(άλουμινίου, άνθρακας, μαγνησίου, καλλίου, 
νατρίου, όξυδίου τού μολύβδου, και τού σιδή
ρου κ. τ. λ.)

Ή δαλος είναι γενικής χρήσεως. Εύρίσκεται 
είς τήν πτωχοτέραν έτι καλύβην, ώς και έν 
τφ πολυτελεστέρφ άνακτόρω, χρησιμοποιείται 
δέ παντού, είς τήν επιστήμην, τήν τέχνην καί 
τδ ταπεινότερου έπάγγελμα.

Έν πρώτοις ύπδ μορφήν ύαλοπινάκων κλείει 
τάς οικίας μας, κρατεί τδν θερμόν άέρα έν 
αύταϊς καί έμποδίζει τάς έξωτερικάς κακοκαι
ρίας, ένφ συνάμα δέν άποδιώκει τδ εύεργετι- 
κδν φώς. Κατόπιν έρχονται τά μύρια δσα ύά- 
λινα σκεύη και άντικείμενα, τής κοινής χρή
σεως, τά απειράριθμα είδη τής κυπελλοποιΐας, 
τής φιαλοποιΐας, κ.τ.λ. Έπειτα, οί καθρέπται, 
τά ώραΐα πολυτελή κρύσταλλα τών θυρών καί 
παραθύρων, τά καλλιτεχνικά κύπελλα, τά θαν
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μαστής λεπτότητας εύθραυστέ Αγγεία, οί με
γαλοπρεπείς πολυέλαιοι καί οί ποικίλοι λαμ
πτήρες, μέχρι τδν ευτελών υαλίνων λαμπών, 
όπου καθ’ εσπέραν συναθροίζονται αί οΐκογέ- 
νειαί μας, Πρός τούτοις σήμερον ή βιομηχανία 
ποιεί μεγίστην χρήσιν τής ύαλου, έκεϊ 5που 
δέν τό έφανταζόμεθα άλλοτε, χρησιμοποιούσα 
πλίνθους καί πλάκας ύαλου, διά τά δάπεδα 
νοσοκομείων καί πολυσυχνάστων μεγάρων, τά 
όποϊα ούτως εύκόλως πλυνόμενα δι’ ύδατος 
διατηρούνται πάντοτε καθαρά καί άνευ μικρο
βίων. Άφίνομεν πλέον τούς πολυτελείς ύαλο- 
τιί'ΐϊ'.ν.'Λζ και φεγγίτας, τέχνης θαυμασίας. καί 
χάριν πολυτελούς διακοσμήσεως.

Τέλος ή ύαλος μάς ευεργέτησε* είς την 
όπτικήν, 5σον ούδαμοϋ άλλοσε. Τό μικροσκο
πίου παρουσιάζει κόσμους άγνωστους είς τούς 
έκπληκτους όφθαλμούςμ.ας. Τό δε τηλεσκοπίαν 
φέρει πλησίον μας τούς ουρανίους κόσμους. Οί 
φωτογραφικοί φακοί Αποτυποΰσι την ζδσαν 
καί την νέκραν φύσιν, οΐ προβολεϊς.καί οί κινη
ματογράφοι μάς προσφέρουν μεγίστας ύπηρέ- 
σίας, οί ισχυροί φακοί τών φάρων διευκολύνουν 
την ναυσιπλοΐαν ίν καιρφ νυκτός, τά δίοπτρα 
επαναφέρουν την άλλοιουμένην δρασιν τού 
άνθρωπον καί έν γίνει, οπού καί άν στρέψω- 
μεν τό βλέμμα, οπού κάί άν πέσγ η χείρ μ.ας, 
είναι Αδύνατον νά μή ίδωμεν, νά μή ψαύσωμεν 
τήν ύαλον, ύπό μορφήν χρήσιμον, πρακτικήν, 
ωφέλιμον ή καλλιτεχνικήν, άπό τής ξέσεως 
τού δέρματος ύπό τού σκυτοτόρου μέχρι τής 
χαράξεως τού κρυστάλλου ΰπΰ τοΰ άδάμαντος.

Ill ΠεβΙ τών ίαλοκινάκων
Είναι δύσκολο* λεπτομερώς νά έπεκ-ίανθώ- 

μεν έπι τής Επεξεργασίας τής ύάλου. ’Ιδού έν 
όλίγοις:Αί πρώται ύλαι (χαλικίτης και διάφορα 
όξείδια) τίθενται έντός χοανών έκ γής δυστή
κτου καί αί χοάναι εντός κλιβάνου διά τήν πυ- 
ράκτωσιν, ήτις Επέρχεται όλίγον κατ’ ολίγον, 
’Εντός δέ τής χοάνης θίπτονται αί πρός 
τήξιν ύλαι, βπου μετ’ όλίγον Αναλύονται. ’Αφού 
δέ αί χοάναι πληρωθώσι διά 500-600 χιλιό
γραμμων υλικού, αυξάνουν τό πΰρ, οπότε επέρ
χεται ή πληρης τήξις, τό υλικόν κοχλάζει, 
φυσαλϊδες σχηματίζονται καί Ανέρχονται έπί 
τής έπιφανείας μετά τής σκωρίας (Ακαθαρ- 
σιών). Αυξάνουν δε Ακόμη τό πΰρ διά νά συν- 
τελεσθήή κάθαρσις (λαγάρισμα). Έν τ$ θερμο
κρασία ταύτη ή ύαλος είνε Αρκετά ρευστή πρός 
Επεξεργασίαν καί άφίνουν νά καταπέση τό πϋρ, 
'(να τό περιεχόμενο* τών χοανών φθάσγ είς 
τήν πολτώδη κατάστασιν. Ή τελευταία αύτη 
φάσις ονομάζεται ψνχρΑ-ύύρμανσις.

Οί κλίβανοι εργάζονται νυχθημερόν μέχρι 
θεομοκρασίας 1,500 βαθμών. Είνε δέ οικοδο
μήματα στρογγυλά ή ορθογώνια έκ δυστήκτων 
πλίνθων, κατεσκευκσμένοι κατά τρόπον τοι-

ούτον, ώστε νά χρησιμοποιώσιν δλην τήν υπό 
τής καυσίμου ύλης διδομένην θερμότητα. "Εν 
υπόγειον διαμέρισμα Εκτείνεται ύπό τήν εσ
τίαν, χρησιμεύον διά τήν συσσώρευσιν τών 
σκοριών και τροφοδότησιν τής εστίας δι’άέρος, 
έπεκτείνεται δέ καθ’ ολον τό μήκος τού οικοδο
μήματος. Άνωθι εύρίσκεται ή εστία, φέρουσα 
τά δώματα $ έδρας, Εφ’ών τίθενται αί χοάναι 
ή τά δοχεία. Προτού δ’Εκφύγη ή φλΰξ, διατρέ
χει τήν εστίαν, έπειτα τόν κλίβανον καί θερ
μαίνει τά δοχεία, είς έκαστον τών. οποίων άν- 
ταποκρίνεται μία έπη (#ίραί δι’ ής οί έργά- 
ται λαμβάνουν τήν ύαλον. Τό ολον δέ στεγά
ζεται διά τού .καλούμενου δόλου. .

Ό κλίβανος, δν ουτω περιεγράψαμεν, σχεδόν 
Ανέκαθεν τοιαύτην είχε κατασκευήν, ώς και 
έν τή ύπ’ άρΛ. 4 είκόνι φαίνεται, ένθα παρί- 
σταται έπί παλαιού σχεδιάσματος κλίβανος 
τού 16ου αίώνος. Άλλ’ άς είσέλθωμεν είς £ν 
υαλουργείου. ’Εκείνο το όποΚον έν τή, άπε- 
ράντφ αίθούσγ βασιλεύει, είνε ή πνιγηρά θερ- 
μότης και τούς έκπληκτους οφθαλμούς μας 
προσελκύουν οί έν ένεργείφ κλίβανοι, έκ τών 
θυρίδων τών οποίων φλόγες Εξέρχονται μέ 
ρογχασμόν ύπόκωφον καί λάμψιν τυφλώττου- 
σ«ν, ένφ πρό αύτών άνδρες ημίγυμνοι πηγαι
νοέρχονται, κρατούντες μάκρους σωλήνας, είς 
τό άκρον δ’ αύτοΰ πολτώδεις μάζαιείναι προσ- 
τεκολλημέναι.

Έμπροσθεν εκάστης θυρίδος κεϊται μικρόν 
δώμα, έφ’ ού Εργάζονται οί ασχολούμενοι άπο- 
κλειστικώς είς τό διαμέρισμα αύτό. Έν πρώ
τοι? είς μικρός εργάτης άσχολεΐται νά θερμαί- 
νγ. τούςμακρούς καί σιδηρούς σωλήνας φέροντας 
είς τό επάνω μέρος ξύλινον περικάλυμμα πρός 
αποφυγήν τών εγκαυμάτων.

Μόλις θερμανθή ό σωλήν, ό μικρός ουτος τόν 
δίδει είς βνα μεγαλείτερον, δστις λαμβάνει δι’ 
αύτοΰ άπό τήν έν τώ κλεβάνφ χοάνην εν τε
μάχιον πολτού, δπερ στρέφει έπί τίνος μαρμά
ρινης τραπέζης καί τό παραδίδει οδτω κυλιν- 
δροποιημένον είς τον'φνόητήν. Ούτος θερμαίνει 
έκ νέου τήν κυλινδροποιηθεΐσαν μάζαν, έπειτα 
φυσά ελαφρώς καί δίδει είς τόν σωλήνα μίαν 
ρυθμικήν κίνησιν, ώς νά ήτο εκκρεμές «αί Εξα
κολουθεί νά φυσ$. ‘Τπό τήν διπλήν λοιπόν 
έπίδρασίν τού άέρος, δστις δικστέλλει τήν μώ- 
ζαν, και τής κινήσεως, ήτις τήν Επιμηκύνει, 
δέν βραδύνει νά λάβτ) κυλινδρικόν σχήμα. 
Εϊτα τήν θερμαίνει έκ νέου καί διά τίνος αιχμη
ρού σιδήρου διατρυπά τήν κάτω άκραν καί διά 
νέων κινήσεων ευρύνει τήν όπήν, έως οτου τά 
τοιχώματα τού κυλίνδρου λάβουν τό κατάλλη
λον πάχος, οπότε τόν άποσπώσι έκ τού σωλή- 
νος καί κο'πτουσι τόν λαιμόν, δι’ οδ ήτο προ- 
σηρμωσμένος έπί τού σωλήνος. (είκ. 5)

Ό κύλινδρος θερμαίνεται έπειτα έσωτε- 
ρικώς διά πεπυρακτωμένης σιδηράς ράβδου,

διαμέτρων, διγιρημένους κατά σπονδύλους 0,02 
μήκους περίπου, λαμβάνει δ’ ένα έξ αύτών καί 
θερμαίνει εΐς τήν φλόγα τήν μίαν άκραν του. 
“Όταν αυτή άναλυθγί και ό σωλήν κλείση, ό 
Εργάτης φυσά ελαφρώς άπό τήν άλλην άκραν 
καί ουτω κατασκευάζεται μικρά φυσαλίς, ήν 
τορεόει ελαφρώς διά τίνος εργαλείου διά νά 
μιμηθή 8σο τό δυνατόν τόν αληθή μαργαρίτην, 
οστις ώς γνωστόν έχει άντικανονικότητας τι- 
νάς· έπειτα δέ αποσπά τήν φυσχλίδα άπό τού ’ 
σωλήνος. Οΰτω κατασκευάζει Αρκετόν Αριθμόν 
εξ αύτών, τοποθετεί έπί τίνος Επιπέδου, έχον- 
τος πρός τούτο μικρά κοιλώματα, τάς φυσαλί- 
δας, μέ τήν όπήν πρός τά άνω και χύνει είς τό 
εσωτερικόν των όλίγην κόλλαν θερμής ζελατί- 
νης καί τέλος έμφύσφ έν αύτοϊς τό Ανατολικόν 
νγ^όν^ δηλαδή διάλυσιν τών άργυροε.ιδών λε- 
πίων ένός ιχθύος τού γλυκέος δδατος εντός Αμ
μωνίας, καί ιδού έτοιμοι μαργαρίται, τελείως 
όμοιοι πρός τούς άληθεΐς.

Τάς γλυφά? καί διακοσμητικάς χαράξεις έπί 
τών ύάλων Επιτυγχάνουν δι’ ειδικών μύλων, 
έν ot? τίθεται σμιριδόκονις ή ψαμμόλιθος ή με- 
ταχειριζόμενοι τό υδροχλωρικόν όξύ.

Αύτη εϊνε έν όλίγοις ή ιστορία τής Ανακα- 
λύψεως, έκμεταλλεύσεως καί επεξεργασίας τής 
ύάλου, τής ε’ξ ι”σου πολυτίμου κχι Απαραι
τήτου, οσον καί ό σίδηρος διά ευκολίαν τής 
ζωής τοΰ ανθρώπου.

Σήμερον ή ύαλουργική βιομηχανία εχει προ
οδεύσει είς μέγιστον βαθμόν καί οί δυστυχείς 
έργάται τής ύάλου χάρις είς τάς προόδους τών 
μηχανημάτων, τάς τελειοποιήσεις τώ* έργο-

ΈΛκ. 8*>. Οι κλίβανοι τής κυπελλοποιϊυς 

μεθ’ δ σχίζεται κατά τήν θερμανθεϊσα* διεύ- 
θυνσιν,άφού ύγράνουν τό έν αύτής άκρον διά τού 
βεβρεγμένου δακτύλου των. Τότε φέρουν τούς 
κυλίνδρους είς τούς ειδικούς κλιβάνους πρδς 
οτρώοιν, οπού θερμαίνονται καί μαλακωνονται, 
τά έκ τοΰ διχασμού χείλη Ανοίγονται καί. ό 
κύλινδρος ουτω έξαπλούμενος μεταβάλλεται είς 
φύλλου και ισοπεδοϋται διά τίνος ξυλίνηςχει- 
ρίδος (στίλβωτρον) καί εϊτα ωθείται εΐς έτερον 
διαμέρισμα τοϋ κλιβάνου, οπού όλίγον κατ’ 
ολίγον ψυ/εται.

Τέλος έζάγουσι τάς ύαλους έκ τοΰ κλιβάνου 
ετοίμους πλέον καί διά τού άδάμαντος τάς 
κο'πτουν κανονικώς. Διά τάς διαφόρους δέ όψεις 
τών ύάλων καί παραλλαγάς μεταχειρίζονται 
παντοϊα συστήματα. Διά νά τάς δαμβώσονν, 
τίς θέτουν έντός κιβωτίων κινούμενων, έντός 
τών ό ποιων ύπάρχει μίγμα ίίδατος καί ψαμμό
λιθου ή σμιριδοκόνεως. Διά δέ τάς χρωματιστά? 
ύάλους έντός τών χοανών ρίπτουν χρωστικά 
οξέα, τά όποϊα Αναμιγνύονται κατά τήν τήξιν 
μετά τής ύάλου.’Ήδη δέ ή ύκλ-ουργική προο- 
δεύσασα καταπληκτικώς έξεϋρε τόν τρόπον νά 
δίδη είς τά ύάλινα Αντικείμενα διαφόρους 
παραλλαγάς καί μορφάς, είς χρώματα, είς σχή
ματα μέ έδρας, κυρτότητα, καμπυλότητας, 
κομματισμούς κ.τ.λ.

IV. Κύπελλα, φιάλαι, αγγεία, κ. τ· Λ.
Οί έργάται τών ύκλίνων τούτων ειδών εϊνε 

Εφοδιασμένοι διά τών έν τή είκ. 6 εργαλείων, 
κάθηνται δέ πέριξ ειδικής τραπέζης, οπού 
υπάρχει πρό αυτών είδος τόρνου, δστις στρέ
φεται εύχερώς μετά τού σωλήνος, εΐς τήνάκραν 
τού οποίου εύρίσκεται ή ύαλίνή ζύμη, ήτις 
ουτω λαμβάνει τό σχήμα τοϋ κυπέλλου ή τού 
ποτηριού, τή βοηθεία τών διαφόρων εργατών.

‘Η κατασκευή τών τεχνητών μαργαζιτών 
είνε πολύ εύκολος και ευχάριστος. Ό Εργά
της Εχει έτοιμους ύαλίνους σωλήνας διαφόρων

ΕΙκ. θιι. Κατασκευή τών φιαλών κατά 
τό νέον σύστημα.

στασίων και τούς προστατευτικούς νόμους δέν
υποφέρουν τά Αφάνταστα μαρτύρια τής άρχαι-
ότητος και τοΰ μεσαίωνος, ό δέ κόσμος Απο
λαμβάνει τών Αγαθών τής ύάλου Αντί ευτελέ
στατου τιμήματος.

(Έκ τοΰ γαλλικού) I. ΔΒΜΟΤΡ
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Σ γνωστόν, έπ’ «ύκαιρίοι 
τοΰ έν Λονδίνφ διεθνούς ια
τρικοί! συνεδρίου, Από τής 
24’Ιουνίου μέχρι προσεχοΰς 
Σεπτεμβρίου, εϊναι ή ιστο
ρική “Εκθεσις τί? ιατρικής, 
φαρμακευτικής και τής χη
μείας.Έπϊ τίΐ ευκαιρία ταύ- 
τγ έσκέφθημεν,διάτήνάγα- 
πητήν«φι)σιν»,ήτις σκοπόν

έχει τήν έκλαίκευσιν ΐδία τών φυσικών έπιστη- 
μών, οκοπόν άξιέπαινον, νά ρ'ιψωμεν, πετώντι 
καλάμψ, γ^αμμάς τινας περί τών φαρμακείων 
έν Έπτανησφ,έρανισθείσας έξ έκδιδομένων καί 
Ανεκδότων πηγών. Αι γραμμαί αυται μίαν καϊ 
μόνην άξίαν έχουσιν, δτι άφορώσι τά πρώτο έν 
Έλληνικ}) χώρα φαρμακεία, ών ή σύστασις, 
σχετιζομένη πρός την καθόλου δημοσίαν ύγείαν 
ύπό τών νόμων τής πολιτείας διήποντο.

Τά φαρμακεία, φυσικά, δέν ήσαν τότε οϊα 
τά σημερινά. "Αλλως τε ούτε ή φαρμακευτική 
τέχνη εύρίσκετο τότε είς τήν σημερινήν τε
λειότητα, διότι είς τά σπάργανα ήτο ·ή χη
μεία και δέν είχε τήν σημερινήν ειδικότητα ή 
φυσική ιστορία. Άπό πολλάς έκ τών πρώτων 
υλών, έξ ών τά φάρμακα συσκευάζονται ήγνοεΐτο 
ή άξια. Ού'τε ή φαρμακολογία ήδύνατο νά εχγ 
τήν σημερινήν αυθεντίαν εΐς τό έξετάζειν τάς 
θεραπευτικές Ιδιότητας τών φαρμάκων καϊ εΐς 
τό όρίζειν τάς φυσιολογικές καί τοξικάς δόσεις 
αύτών. *Η ιατρική ήγνόει τά σημερινά μέσα 
πρός διατήρησιν τής ύπαρχούσης υγείας καί 
πρός θεραπείαν τής πασχούσης. Άλλως τε αί 
προλήψεις καί αί δεισιδαιμονίαν έπί αιώνας 
δφέρον μεγάλα, μέγιστα εμπόδια εΐς τήν πρόο
δον τής ιατρικής επιστήμης, καϊ μόνον ή με
γαλουργός το’λμη τοϋ Βεσαλίου καί ή σοφία 
ίταλοΰ ίατροΰ—τοϋ Μοργάνη—έθεσαν στερίάς 
βάσεις είς τήν πρόοδον τής ιατρικής.

: Ή χρήσις κατά τούς Αρχαίους χρόνους τών 
φαρμάκων έγίνετο άνε > ιατρικής συμπράξεώς 
τε καί έπιτηρήσεως. Οί φαρμακοπώλαι, φαρ- 
μακοτρίβαι ή ριζοτόμοι μετά των φαρμάκων 
έπώλουν καί αλλα είδη, εχοντα σχέσιν πρός 
τήν φαρμακεμπορίαν. Μετήρχοντο ουτοι άμα 
δε καϊ τους εμπειρικούς ιατρούς κατά τάς έ- 
λαφράς, εννοείται, άσθενείας· Πρός τούτοις 

.δμως, οί συνετοί ούδεμίαν τοΓς έδιδον πίστιν, 
διότι βλέπομεν Μάρκον τόν Κάτωνα, παρά 
Γελλίφ, νά παοαβάλλη αύτούς πρός τούς φλύα

ρους, οί όποιοι ακούονται μέν, άλλ’ ούδείς πί
στιν τοΐς δίδει (ι). Άλλά και κατά τήν αρ
χαιότητα ιατροί παρεσκεύαζον καί προσέφερον 
είς τούς άσθενεϊς τά ύπ’ αυτών διαταττόμενα 
φάρμακα, καί φυσικά, πολλαχοΰ έπροτιμώντο 
οί επιστήμονες ιατροί άπό τούς φαρμακοπωλας 
καί έμπειρους ιατρούς.

Δεισιδαιμονέστερον καϊ άργυτικώτερον χα
ρακτήρα είχον αί δωδαί, τά περίοπτα και άλ- 
λαι γοητεϊαι, καί άλεξιφάρμακα, ών χρήσις 
έγίνετο καί έν ταΐς άσθενείαις άπό τών ομη
ρικών χρόνων. Ό ’Ασκληπιός διδάσκεται άπό 
τον Χείρωνα τήν χρήσιν τών έπωδών. Ό 
Σωκράτης περιπαίζων παρά Πλάτωνι άποφαί- 
νεται : «καί έγώ μέν είπον, οτι αύτό μέν 
»(τό τής κεφαλής φάρμακον) ει“η φύλλον τι, 
»έπωδή δέ τις έπϊ τφ φαρμάκω εΓη, ήν εΐ 
»μέν τις έπιγδοι άμα καί χρφτο αύτφ, παν- 
«τάπασιν ύγιά ποιοι τό φάρμακον, άνευ δέ 
»τής έπφδής ούδέν ό'φελος είη τοΰ φύλλου».

Τήν δεισιδαίμονα 'φαρμακευτικήν δυναμιν 
τών έπφδών καί μαγγανειών μετεχειρίζοντο, 
ΐδί·?, οτε τά ύπό τής επιστήμης ή ύπό τής 
πείρας Αναγνωριζόμενα φάρμακα, Απέβαινον 
μάταια. Τούτο δέ έγίνετο δχι μόνον υπό τοϋ 
άμαθοϋς όχλου, άλλά καί άπό διακεκριμένους 
άνθρώπους, άφοϋ κατά τόν Πλούταρχόν, καί 
αύτός ό Περικλής έπέτρεψε «περίαπτον ύπό 
«γυναικών τφ τραχήλω περιηρτημένον, ώς 
»σφόδρα κακώς έχων, οπότε καϊ ταύτην ύπο- 
»μένοι την Αβελτηρίαν».

Τοιαύτης προλήψεως έπικρατούσης, φυσικά, 
ύπήρχον καί τά προφυλαχτικά μέσα διά παν- 
τοίων άλεξιφ,ζρμάκων. Διό ό Πλάτων λέγει· 
ατών άμυντηρίων τά μέν άλεξιφάρμακα θεία 
«καϊ ανθρώπινα». ’Εναντίον τών τοιούτων 
έπφδών μετεχειρίζοντο καί όμοιοπαθητικώς 
ένίοτε θεραπείας ! Similia. %imUibus curan- 
tur.

Οί Βυζαντινοί ένεπνέοντο άπό τούς άρχαίους 
φυσικφ τφ λόγφ.

Κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τοϋ μεσαίω- 
νος ή ιατρική καί ή φαρμακευτική, ώς καί αί 
άλλαι τής θύραθεν επιστήμης τίποτε σοβαρόν 
παρήγαγον. Ήλθον οι άραβες, άλλά καϊ ουτοι 
ούδέν σοβαρόν έπραξαν, μεθ’ ίλης τής έμπι- 
στοσύνης4 ήν πρός αύτούς είχεν ό λαός.

Ήτο ή εποχή τών Ιατροσοφίων διά τάς 
έλληνικάς χώρας, συγγραμμάτων μαρτυρούν- 
των τήν κατάπτωσιν, είς ήν ή ιατρική είχε 
καταντήσει. Πλήρη ήσαν παντοίων δεισιδαι-

(') Jtaqiie auditis (loquacum) non auscultatis 
tamguam pbarmacopotam ; nam ejus verba audi- 
untor, vetum se nemo commitlit ei, si seger eg. 
(Noel. Alt. A. 15).

μονιών καϊ προλήψεων άναμεμιγμένων μέ τήν 
διδασκαλίαν τής παλαιας ιατρικής. Συμπαθι- 
τικά φάρμακα, περίαπτα, καββαλιστικά, έξορ- 
κισμοι κατ’ ασθενειών καί βασκανίαι καί άλλα 
τοιαΰτα τής δεισιδαιμονίας έργα ήσαν είς τήν 
ήμερεσίαν διάταξιν διά μέσου έμπειρων καί 
γραϊδίων !

Και οί εμπειρικοί Αμαθείς μέ τά συνταγο
λόγια ήπάτουν τόν λαόν. Τά βυζαντιακά ια
τροσόφια ήσαν τόσον διαδεδομένα είς τούς Έλ
ληνας,όσον τά συγγενή λατινικά βιβλία εις 
τήν δύσιν.

Παρατηρητέον, δτι καθώς είς τήν Αρχαιό
τητα τών φαρμάκων ή περισυναγωγή καϊ 
σκευασια δέν έλειπευ άπό τούς ιερείς, ούτως 
είς τούς μ.ετέπειτα χρόνους οί μοναχοί ιδίως 
ήσαν ιατροί καί φκρμακοτρίβκι. Τά μοναστή
ρια και αι Αδελφότητες Αντικατέστησαν τά 
Ασκληπιεία καί οί μοναχοί καί ό κλήρος τούς 
άσκληπιάδας. Λόγφ χριστιανικής αγάπης πα- 
ρεχώρουν οδτοι τά φάρμακα εΐς τούς Ασθενείς, 
ώς καί τήν υπηρεσίαν αύτών, ώς ιατροί.

»
• *

Ή κοσμοκράτειρα Ρώμη έπνεε τά λοίσθια. 
Τοδτο βλέποντες οί πρακτικοί Ενετοί έστρε
ψαν τά βλέμματα αύτών πρός τό Βυζάντιον. 
Αί έμπορικαι σχέσεις μεταξύ ’Ενετών καί Βυ
ζαντινών ήσαν μεγάλαι. Τό Βυζάντιον έδρασεν 
έπί πολύν χρόνον εΐς τήν Βενετίαν. Άλλ’ <5 
ένετικός λαός, ήτο λαός σφριγώδης καϊ 
στα έχειραφετήθη, ήνδρώθη, έμεγαλούργησεν. 
Έγεινε θαλασσοκράτωρ καί έκαλλιέργησε τάς 
έπιστήμας, τά γράμματα καί τάς τέχνας.

Λοιπόν καί ή φαρμακευτική καί ή φαρμακο
λογία καί ή ιατρική κατά τήν πρώτην τής Ένε- 
τίας έποχήν ήσαν Βυζαντιακαί.’Εννοείται, βτι 
πρό τής φραγκοκρατίας και ενετοκρατίας είς το 
Βυζάντιον Ανήκει ή 'Επτάνησος κα.ί κατά τόν 
βυζαντινόν τρόπον έγίνοντο αί θεραπεΐαι τής 
πασχούσης ύγείας.

Ή Βενετία έμιμήθη καθ’ δλα τό Βυζάντιον 
είς τά ήθη καί έθιμα καϊ τήν οΐκοδόμησιν. Ό 
πρώτος πολιτισμός της υπήρξε συνεπώς έλλη- 
νικο'ς. Τά ιατροσόφια είς ήμερεσίαν διάταξιν.

Κατ’ άρχάς έλευθέρως μετήρχετό τις έν τή 
ένετικίί πολιτείφ τόν ιατρόν καί τόν φαρμακο- 
πώλην. Οί έμπειρικοϊ Αμαθείς ιατροί ήσαν 
άφθονοι. "Οποιος ιατρός, χειροΰργος ήθελεν, 
ήνοιγε φαρμακεΐον ή μάλλον φαρμακοπω- 
λεΐον.

Παρατηρητέον,οτι κατά τούς πονηρούς έκεί- 
νους τοϋ σκότους χρόνους, οί άνθρωποι όλίγον 
έφρόντιζον διά έπιστήμας, γράμματα καί τέ- 
χνας·ψύχωσις αληθής ήτο ή στρατιωτική άσκη- 
σις καϊ μόνον είς τό πεδίον τής μάχης έπεθύ- 
μουν νά δρέψωσι δάφνας! ΕΓπομεν, δτι ή χρι

στιανική Αγάπη έθέρμαινε τάς καρδίας τών τε 
ίερέων καϊ μοναχών καϊ δωρεάν έθεράπευον 
τους πάσχοντας.

ΙΙεριωρίζετο ούτως ή αισχροκερδής άπάτη 
τών γραϊδίων καί τών Αμαθών εμπειρικών καί 
ή Απληστία τών κερδαλεοφρόνων ιατρών καί 
φαρμακοπωλών.

Ή περιώνυμος ιατρική σχολή του Σαλίρνου 
εν τούτοις διέχεε τό φώς τής έπιστήμης καϊ 
οί ιατροί της μετέβαινον εΐς άλλας χώρας ώς 
καθηγηταί ή ώς ιατροί καϊ ούτως ή ίατροκα- 
πηλία περιωρίζετο.

"Ενεκα τοΰ εμπορίου ή Βενετία εϊχε καϊ τήν 
έπικοινωνίαν μετά τών ’Αράβων, οίτινες τότε 
κατεγίνοντό πολύ εΐς τήν ιατρικήν, ώς εί’πομεν.

Ή Βενετική κυβέρνησις είχεν Αρχίση νά 
τακτοποιώ τά πάντα. Διό τφ 1172 ίδρύθη ή 
αρχή Giustizia Vecchia, σκοπόν έχουσα τήν 
προστασίαν τών τεχνών, τήν τιμωρίαν τών 
πωλητών νενοθευμενων έμπορευμνάτων καϊ τήν 
δικαιοδοσίαν τής διατιμήσεως τών ωνίων. Ή 
Αρχή αδτη Αμέσως έφρόντισε καί περί τών 
φαρμκκοκαπήλων, φαρμακοπωλών, ζαχαροπλα- 
στών. Σημειωτέον, οτι τών έπιτηδευματιών 
τούτων τό κατάστημα έλέγετο ΣπετζιερΙα 
(Spezieria) καί περιελάμβανεν έπίσης τόν 
Δρογιέρα (DfOghiera) καί τόν κονφετουριέρε, 
(Confetturiere) τόν /iavio2<i^o(Mandolaro), 
καϊ τδν μεντιτσινάλε (Medicinale).

ΤόΟ καταστήματος τό πρώτιστον εμπόρευ
μα ήσαν τά φάρμακα. Ό φαρμακοποιός εκα
λείτο άρωματαρίο (aromatario) πρός διάκρι- 
σιν τοϋ πωλητοΰ τών drogues, ^τοι τοΰ φαρ
μακέμπορου κατά τήν σημερινήν σημασίαν. 
Τά όνόματα σπετζέρης καί σπετζαρίο επικρα
τεί Ακόμη εΐς τήν κοινήν ήμών γλώσσαν,αντί 
τοϋ φαρμακοποιός καί φαρμακεΐον. Ή λέξις 
σπετζιέρης έδήλου τόν πωλονντα τά Specie, 
(lipices γαλλιστί, διό καί τό epicier).

Έλέγοντο καϊ Apothecarius, pabrarius 
ή piperaiuS. Ή πρώτη δνομασία έπεκ^τη-' 
σεν έν Άγγλίιρ, Ινθα δ φαρμακοποιός λέγεται 
Apothecary καί έν Γερμανίά, δπου λέγεται 
apotheker. Καί παρά Γάλλοις υπάρχει ή λέ- 
ξις apothecaire καί pharmacien. Έν Βε- 
νετία τό φαρμακεΐον έλέγετο Bottega niedi- 
cinale καί άπλώς Bottega. Καί οί ‘Ισπα
νοί τό φαρμακεΐον λέγουσι Farmacia καί 
Botica.

("Επεται συνεχεία)
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ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ “ΙΜΠΕΡΑΤΩΡ,,
ΗΝ 18ην ’Ιουλίου μ.& 
τεπλευσεν είς τόν λι
μένα τής Νέας ‘Υόρκης 
το Γερμανικόν ύπερω- 
κεάνειον «Ίμπεράτωρ» 
τής Άμβουργοαμέρικα- 
νικής γραμμής, τό με- 
γαλείτερον και πολυτε- 
λέστερον άτμόπλοιον τοΰ 
κόσμου. *Η Γερμανική 
βιομηχανία δεν ήσυχα 
σεν άπό τήν έποχήν τής 
καθελκύσεως τής «Λου- 
ζιτανία;» και τής «Μαυ- 
ήθη άπό τήν καταστρο

φήν του «Τιτανικοΰ». καί άπό τήν οικονο
μικής Απόψεως Αποτυχίαν του «Όλυμπικοΰ». 
Ήθέλησε νά μετρηθώ πρός τούς ’Άγγλους 
κατά θάλασσαν καί τό κατόρθωσε τόσον είς 
τόν πολεμικόν, δσον καί είς τόνέμπορικόν καί 
ταχυδρομικόν στόλον.

Είνε τό μεγαλείτερον ήδη καί τελειότερου 
και πλουσιώτεοον σκάφος τοΰ κόσμου καί ή ση
μαία, ήτις κυματίζει έπ* αύτοΰ δέν Ανήκει είς 
τήν θαλασσοκράτειραν Βρεττανίαν, άλλα είς 
τήν μόνην της συναγωνίστθιαν, τήν βιομηχα- 
νον, τήν επιχειρηματικήν καί άλματικώς προο- 
δεύουσαν Γερμανίαν.

Το μήκος τοΟ πλωτού κολοσσοί άπό τής 
πρώρας, ήν επιστέφει ό άετός των Χοεντζόλ- 
λερν, μέχρι τής πρύμνης, υπέρ τήν οποίαν κυ
ματίζει ή τρίχρους τής Αυτοκρατορίας σημαία, 
είνε 919 ποδών, ήτοι πλέον τδν 277 μέτρων.

Τό πλάτος του είς τό μέσον είνε 98 ποδών, 
δηλαδή .περίπου 30 μέτρων. Ό κολοσσός αυ
τός, ό έχων χωρητικότητα 50,000 τόννων, 
ταξειδεύει μέ ταχύτητα είκοσιδυόμισυ μιλιών 
καθ’ ώραν, παρεχομένην άπό μηχανάς συστή
ματος Τουρμπίνε, τετραπλής έκτοπίσεως, δυ- 
νάμεως δέ 62,000 ϊππων. Ούτω ό «Ίμπερά
τωρ» διαπλέει τόν ωκεανόν έντός έξ ήμερων, 
υπό τήν ώθησιν τδν τεσσάρων παμμεγίστων 
ελίκων του, έκαστος τών οποίων έχει διάμετρον 
μεγαλειτέραν τδν πέντε μέτρων, καί κάμνει 
ύπδ όμαλάς συνθήκας 185 στροφάς τό λεπτόν.

Τό τεράστιον σκάφος κυβερνδίται άπό τέσ
σαρας πλοιάρχους α' τάξεως, ύπό τόν στόλαρ
χον τής Εταιρεία?, δστις είνε καί ό υπεύθυνος 
κυβερνήτης. Χίλιοι έκατόν όγδοήκοντα Αξιω- 
ματικοί, ύπαξιωματικοί, μηχανικοί, θερμα- 
σταί, υπάλληλοι καί ναΰται συμπληροΰσι τό 
πλήρωμα, τό όποιον άποτελεϊται άπό τούς επί
λεκτους τής 'Εταιρείας. Οί δύο ιστοί τοΰ «Ίμ
περάτωρ», άπό τοΰ κύτους μέχρι τδν έπιμή- 

κων έχουσιν ύψος έβδομήκοντα πέντε μέτρων. 
Ή γέφυρα τών κυβερνητών ύψοΰται περί τά 
τριάκοντα μέτρα υπέρ τήν επιφάνειαν τής θα
λάσσης. Άπό τής ίσάλου δέ γραμμής μέχριτής 
γέφυρας τό ύπερωκεάνειον ίχει εννέα κατα
στρώματα. Τεσσαρες ηλεκτρικοί Ανελκυστήρες 
θέτουν είςέπικοινωνίαν τά καταστρώματα ταΰ- 
τα και άλλοι πέντε χρησιμοποιούνται διά την 
ύπηρεσιαν αυτών. Τό ύψος τών τριών καπνο
δόχων άπό τοΰ έννάτου καταστρώματος είνε 
69 ποδών, δηλαδή άνω τών. 21 μέτρων. Αί 
καπνοδόχοι αυται, αΐτινες δέν είνε στρογγυ
λοί, άλλ’ελλειψοειδείς, έχουν άνοιγμα, ών αί 
διασταυρούμεναι διάμετροι είνε δεκατεσσάρων 
καί ήμίσεος μέτρων. Δέκα χιλιάδες ηλεκτρι
κοί λαμπτήρες παντός μεγέθους καί πάσης έν- 
τάσεως φωτίζουν τό πλωτόν αύτό μεγαθήριον. 
Όγδοήκοντα καί τρεις ναυαγοσωστικαί λέμ
βοι καί δυο βενζινάκατοι είνε έτοιμοι νά προ- 
λάβωσι π<2σαν έπανάληψιν τών φρικαλεοτήτων 
τοΰ «Τιτανικού». 'Ο Ασύρματος τοΰ « Ίμπε- 
ράτωρ» έχει Ακτίνα ένεργείας 1500 μιλίων, 
ούτως ώστε το ύπερωκεάνειον θά εύρίσκεται είς 
συνεχή έπικαινωνίαν μέ τήν Εύαωπαϊκήν ή τήν 
’Αμερικανικήν άκτήν. Αί πέντε άγκυραι τέλος 
τοΰ κολοσσοί) ζυγίζουν έν συνόλφ μαζύ μέ τάς ά- 
λύσειςτων διακοσίους τεσσαράκοντα δύο τόννους.

Κανέν ξενοδοχείο» τοΰ κόσμου δέν έχει τήν 
πολυτέλειαν καί τάς Αναπαύσεις, Ας ό « Ίμ
περάτωρ» διαθέτει υπέρ τώ» έπιβατών του. 
Μόνον τό Αύτοκρατορικόν διαμέρισμα περιλαμ
βάνει δώδεκα δωμάτια μέ εξώστην καί θερμο- 
κήπιον και δλας τάς Αναπαύσεις ιδεώδους μο
νοκατοικίας. Ή πρώτη θέσις, μόνη, ερχόμενη 
άμέσως μετά τά διαμερίσματα πολυτελείας, 
διαθέτει 229 λουτρά κοινά καί 146 Ιδιαίτερα 
διά τούς έπιβάτας της.'Η πρώτη θέσις έχει έν 
συνόλω 714 στερεωμένας κλίνας καί 194 Ανά
κλιντρα καί δεκατέσσαρας κλίνας διά παιδία. 
Είς κάθε ταξείδιόν του ό «Ίμπεράτωρ» λαμ
βάνει 7,500 λουτρικά προσόψια, 159 ρόμπας 
λουτροΰ, 9,700 σινδόνια, 30,000 προσόψια, 
12,000 καλύμματα προσκεφαλαίων και 143,000 
χειρόμακτρα, ολικής άξίας 50,000 δολλαρίων.

Γυμναστήρια, κήποι, εις ρωμαϊκός λουτρών 
μέ δεξαμενήν πρός κολύμβησιν, τουρκικοί καί 
ήλεκτρικοί καί άλλοι λουτήρες δέν λείπουν διά 
τήν ευμάρειαν τών ταξειδιωτών. Πέντε ίατροί 
έκτελοΰν τήν ύγειονομικήν υπηρεσίαν, τρέϊς 
τηλεγοαφηται μένουν είς τδν Ασύρματον, δύο 
γηλεφωνηταί είνε άπησχολημένοι είς τό κέν
τρον τής υπηρεσίας, τρεις τυπογράφοι στοι- 
χειοθετοΰν καί τυπώνουν τήν ήμερησίαν τοΰ 
πλοίου έφημερίδα, είς έπίμετρον δέ ό «Ίμπε-

, ______ ____  Η_ Φ
ράτωρ» έχει κηπουρόν καί ράπτην. Τό μεγα
θήριον ήρξατο ναυπηγούμενον τήν 18ην ’Ιου
νίου 1910 είς τά ναυπηγεία Βουλκάν, όπου 
καί τά πολεμικά μας σκάφη. Έβαπτίσθη ύπό 
τοΰ Κάϊζερ καί καθειλκύσθη τόν Μάϊον τοΰ 
1912.Χίλιοι οκτακόσιοι έργάται έπί τρία έτη 
είργάζοντο είς τήν ναυπήγησιν, ήτις έγένετο 
έντός ένός εκατομμυρίου έργατικών ωρών. Ό 
«Ίμπεράτωρ» έστοίχισεν έπτάμισυ εκατομμύ
ρια δολλάρια, ήτοι 37,500,000 φράγκα.

ΠΕΡΙΚΛ. ΚΚΠ7ΚΤΟΧ

"Εν έκ τών ήθικοτέρων μελών τής γιγαν- 
τιαίοις βήμασι προοδευούσης πόλεως ’Αργοστο
λιού, πρωτευούσης τής εύάνδρου Κεφαλληνίας, 
συνεχίζων τό τοΰ πατρός αύτοΰ Συμβολαιο
γραφικόν επάγγελμα, άρξάμενον άπό τοΰ έτους 
1858 καί εύδοκίμως τοΰτο μετερχόμενος μέχρι 
σήμερον, έπιληφθείς τούτου μετά τόν θάνατον 
τοΰ πατρός αύτοΰ, άνεμίχθη καί δρφ είς τήν 
διοίκησιν τοδ έν Άργοστολίφ έργατικοΰ Συν
δέσμου ή «’Αλληλοβοήθεια», έκλεγεις Αντι
πρόεδρος τής διοικούσης τόν Σύνδεσμον έπι- ί 
τροπής και πρόεδρος τής κοσμητείας του αύ- I 
τοΰ Συνδέσμου, βστις Σύνδεσμος πρό πολλών 
έτών ίδρυσε τήν έκεϊσε λίαν έπωφελή άπό κοι
νωνικής άποψεως σχολήν τών άπορων παίδων, 
συντηρουμένην ού μόνον ύπό έποψιν πνευμα
τικής μορφώσεως, Αλλά και ύπό έποψιν πα
ροχής ένδυμασιών καί ύποδήσεως έκ τοΰ κλη
ροδοτήματος τοΰ μεγάλου τής νήσου έκείνης 
ευεργέτου Π· Βαλλιάνου, δπως δέ πεισθή τις 
περί τε τής θαυμασίας δράσεως τοΰ Συνδέ
σμου εκείνου και τής τε ρητορικής δεινότητος 
καί τής προσπάθειας τοΰ περί ου ό λόγος κ. 
Γ. Καππάτου, ποός ήθικοποίησιν τών συμπο
λιτών του, Αρκεί ν’άναγνώσ'ρ τις τόν εναρκτή
ριου λόγον αύτοΰ κατά τήν σχολικήν εορτήν 
τών Άπο'ρων Παίδων,γενομένην κατά τήν πρώ
την Κυριακήν τοΰ μηνός Μαΐο-υ έ. έ. τήν ύπ’ 
αύτοΰ ομοίως γενομένην προφορικήν καί άπό 
στήθους διάλεξίν του, γενομένην κατ’ ’Απρί
λιον έ. ε. καί κατακεχωρημένην είς τό ύπ’ 
άριθ. 97 καί άπό 9 ’Ιουνίου-τρ. ί. φύλλον τής 
£κεΐσε έκδιδομένης έφημερίδος ό «"Ελεγχος».

Αφορμήν είς ταΰτα έλαβον έκ τοΰ εξής πε
ριστατικού : Εσπέραν τινά συναντησας τόν 
ρηθέντα κ. Γ. Καππάτον είς τό κεντρικόν 
καφφενεϊον τής πόλεως ’Αργοστολιού, έξέφρασα 
τον θαυμασμόν μου διά τήν δντως καταπλη
κτικήν πρόοδον τής ωραίας πόλεώς των, διά 
τε τήν καθαριότητα, φωτισμόν, οικοδομάς 
καί λοιπά, έτι δέ περισσότερον, οτι καθ’ ολον 
τό διάστημα τής όλιγοημέρου έκιΤσε διαμονής 
μου δέν ήκουσα έστω καί ενα άγυιο'παιδα νά

1

βωμολογήσγ, οπερ και Ανέφεραν είς τόν φίλο» 
μου κ. Καππδίτον, ούτος δέ μοι είπέν, δτι είς 
τοΰτο τά μέγιστα συντελεί ή έκεϊσε ύπό τόν 
Σύνδεσμον διοικουμένη νυκτερινή σχολή τών 
’Απόρων Παίδων έπι τό5 έρωτήσει μου δέ, Α» 
ένεργοΰνται έν αύτφ διαλέξεις, μοί Απεκρίθη 
ότι ένεργοΰνται ύπό διάφορων τής πόλεως λο
γιών καί μετ’άφελείας μοί είπεν, δτι καί αύτός- 
ένήργησε τινάς και έκ τούτου λαβών Αφορμήν, 
άνέγνωσα ταύτας.

Το Άργοστόλιον βαθμηδόν καί άθορύβως 
κατέστη μοναδική πόλις, μή υστερούσα σχεδόν 
είς τίποτε τών παραθαλασσίων μεγαλουπό- 
λ«ων, διότι καί θέσιν μοναδικήν κέκτηται καί 
πόλιν ώραίαν καί καθα^άν και λαμπράς οίκο- 
δοαάς, πλ.ατείας καί όόούς, με θέατρον, λέσ- 
··--- καφενεία κ.τ.λ. Φ. π.χα«’

ΣΤΟ ΒΛΧ1ΛΗ75 ΜΑΣ
Ό Νοΰς Σου τρέχει ηιδ πολϋ 

άπδ τ άστροπελίκι, 
τό μάτι Σου δσο κρατεί 

δ κόσμος δλος βλέπει.
σκήπτρο τδ λαδ 

στέμμα στρατό και στόλο 
καί είσαι ή δό$α ή ά&ιίκατη 

Έσύ στό 'Έϋνος Σου δλο.
Τδ τιμημένο Σον σπαΰι 

ποϋ σ’ τίοφτιασευ ή Νίκη.
&ς τους Έχ&ρούς Σου αΙώνιο 

τδν πανικό άφήκι].
Zinw/9o<; ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ
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■ ΤΟ'ΊΡΕΚΟΡ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
δ,000 χιλιομ. άνω&ι τής Εύρώπης·

Ό τολμηρότερος τών Αεροπόρων, ό φοβερός κτηνάνθρωπος ΙΙριντεζών δλ Μουλινέ, δστις 
διό καταπληκτικής τσχύτητος καί θαυμασίας ένεργείας, κατέρριφε τό ρεκόρ τής Αεροπορίας, δ 
διανύσας πτήσιν έπιτυχεστάτην έσχάτως έκ Παρισίων εΐς Βερολινόν, Βαρσοβίαν, Πετρούπόλιν, 
Κσπενάγην, Χάγην και έντεύθεν έπιστροφην είς Παριοίους, σχεδόν άνευ προσγειώσεων, έτάραξε 
τήν φαντασίαν πάντων τών εύρωπαίων, οίτινες άλλως τε εϊχόν ουνειθίσει είς σχετικός πτήσεις 
καϊ ύφη. Όδοεπορικα επεισόδια, αΐφνήδιοι καιρικοί μεταβολαί, άκρως περίεργοι κατοπτεύσεις 
τών πέριξ κτλ· προοδίδουσι τφ Αναγνώστη φανταστικήν δλως χροιάν τής εναέριον ταύτης τρο
μερής έκδρομής, ί}ν μέλλομεν ν& περιγράφω μεν. Ουδέποτε Αλλοτε ή Αεροπορία ίσχε λαμπρό
τερα Αποτελέσματα. Ό ήρως τής πτήσεως ταύτης Απεθέωοε τδ νέον σύγχρονον ρεκόρ τής 
Αεροπλοϊας καί φαντοζόμεϋα εΐς δποίας νέας έκπλήξεις θδ μάς φέρη ή νέα αύτη πρόοδός της.

Ό εν τή κλίνη τραυματίας εϊναι δ λοχίας Κωνοτ. Πρίντεζης. ’Αριστερόθεν εϊναι ή Διευθύν
τρια τοΰ Εξωτερικού ’Αρσάκειου, Κα ΑΙκ. Βαρουξάκη, ήτις μέ ακαταπόνητων στοργήν περι
ποιείται τούς τραυματίας της και δεξιόθεν ή Κα Μάτσα, Αληθής Άγγελος παρήγορος τών βουλ- 
γαροφάγων πολεμιστών μας, Ακαταπόνητος αυτοτελής νοσοκόμος.

ο gyMMASlKQS HQASMOS
kata THS Toyp^qs

(Συνέχεια· ΐ$ε προηγ. τεΟχος)

1 Λόχοι του 3ου τάγμα
τος αραιωθέντες και λα- 
βόντες ό καθείς τήν κα- 
τεύθυνσίν του προχωρούν 
σιγά-σιγώ, άνερχόμενοι 
τούς λόφους τις Τσού
πας μ ’ έφ ’οπλου λόγχην. 
Ή στιγμή ήτο κρίσιμος, 
διότι έζ αυτής τής έπι- 
χειρήσεως έξηρτάτο και 
ή τύχη ολοκλήρου τοΟ 
στρατεύματος.

•Ο λόχος μας άραι- 
οδται, αί διμοιρίαι λαμ

βάνουν άραιάς άποστάσεις, προχωρούμεν πάν
τοτε προς τά άνω, άλλ’ άσΒμαίνομεν ώς εκ τού 
άποτόμου ύψους. Αίφνης άκούομεν έκ τής άρι- 
οτεράς διμοιρίας άπεχούσης2ΟΟ μέτρα Αλτ! καί 
ταυτοχρόνως πίπτουν άρκετοί πυροβολισμοί. 
Τί είχε συμβή;

Ό Τούρκος σκοπός άιτελήφθη τήν άνοδόν 
μας όλίγον άργά πλέον καί έφώναζεν, άλτ ! 
Άλλ’ αύτή ήτο και ή τελευταία του λέξις,καΟ’ 
οτι έπεσε νεκρός άμέσως,

Μέ τούς πρώτους όμως πυροβολισμούς οί εΐς 
τάς σκηνάς μακαρίως αναπαυόμενοι Τούρκοι 
έγερθέντες έζήλθον, μή προφΟάσαντες νά ένδυ- 
ΟοΟν καί άλλοι μέν έλαβον τά πυροβόλα, άλλοι 
τά πολυβόλα καί άλλοι /δραπέτευσαν έκ τδν 
δπισ&εν πρός τήν πεδιάδα.

Τό πυρόβόλον μόλις έβαλε 4—5 οβίδας καί 
αύτάς μακράν 5—6 χιλιόμετρα, νομίζοντες ότι 
είμεβα άκόμη είς την πεδιάδα, άλλά σιγά σι
γά <xl διμοιρίαι ε’ν κύκλω περιέζωναν τούς λο'· 
φους καί οότω πώς εΰρέΟημεν Αντιμέτωποι.

Ό λοχαγός μας έπί κεφαλής ολοκλήρου τοΟ 
λόχου στέλλει διαταγάς εΐς τάς λοιπάς διμοι
ρίας.

Ό άνδυπολοχαγός Δεκάριστος μέ τήν δι
μοιρίαν του καταλαμβάνει τά πολυβόλα καί 
Αρκετούς αιχμαλώτους, ό δέ άνήυπολοχαγδς 
Μ®ταζάς μετά τής διμοιρίας του καταλαμβά-
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νει ξνχ λόφον όποθεν έφευγον οί Τοΰρκοι, οί δέ 
στρατιώται μας όρθιοι πλέον έβαλον συνεχώς 
και έφερον πράγματι Αποτέλεσμα,διότι πλησιά- 
σαντες εύρομεν δλους νεκρούς και πληγωμένους.

Τόν έπιλοχίαν μας τον είχαμεν χάσει πρός 
στιγμήν, άλλά εύρέθη μετά ήμίσειαν ώραν, δτε 
τον εΐδομεν κατερχόμενον έκ τοΰ έναντι λό
φου, οπού είχε μεταβή μέ τούς ολίγους άνδρας 
του, οϊτινες τόν είχον Ακολουθήσει· Έκεΐ άφοΰ 
ήχμαλώτισεν έξ πυροβόλα καί όκτώ άνδρας 
ήρχετο πρός συνάντησιν τοΰ λόχου του, δεχθείς 
άμέσως τά συγχαρητήρια δλων μας.

Ό λόχος ήδη συγκεντρωθείς εις τδν λόφον 
άναπαύετο. "Όλοι όμως έπεινοΰμεν και έδιψώ- 
μεν έπίσης. Άνακατεύων τόν γιλοιό μου εύρί- 
σκω ήμίσειαν τσαπέλα σΰκα, τά οποία έμοι- 

,ράσθημεν καί έπιάσθη όλίγον ό στόμαχός μας.
Ή τοποθεσία έδω έξοχος. Ώς εις πανόραμα 

βλέπομεν τά πάντα, διότι εΐμεθα εϊς τό μέ
σον. Κάτω καί Αριστερά βλέπομεν τήν ώραίαν 
Λίμνην και τά ’Ιωάννινα, δεξιά μας τόν "Αγιον 
Νικόλαον (Μανολιάσαν) και έμπροσθεν όλίγον 
δεξιά τό αλησμόνητο Μπιζάνι.

Εις τόν "Αγιον Νικόλαον γίνεται μάχη, ή 
οποία έξακολουθεΐ. Μεταξύ δέ τοΰ Μπιζανίου 
και τής Κανέτας,οπου τά τοπομαχικά μας γί
νεται φοβερά μονομαχία πυροβολικοί. Δέν βλέ
πομεν είμή καπνούς καί ύβίδας νά σκάζουν ώς 
βροχή. Τό Μπιζάνι είναι ενα πυροτέχνημα καί 
έξοχον τήν θέαν. Πεοί τήν δεκάτην τής πρωίας 
Αρχίζουν νά μάς κτυποϋν άπό δυο μέρη, Αντι- 
ληφθέντες τήν άνοδόν μας εις τήν Τσούπαν 
καί ρίπτουν Αρκετάς οβίδας, Αλλ" άνεπιτυχώς. 
Άπό "Αγ.Νικόλαν, ώς καί έξ Αριστερών κάτω 
άπό τήν πεδιάδα, έρριπτον διά νά καταστρέ
ψουν τήν αποθήκην τών πυρομαχικών, μή τυ
χόν μεταχειρισθώμεν τά πυροβόλα, τά οποία 
κατελάβομεν, Αλλά καμμία όβίς δέν έπέτυχε 
τό μικρόν οίκημα τών πυρομαχικών. Καθ’δλον 
αύτό τό διάστημα είχε στήσει τήν πυροβολαρ
χίαν του ό ύπολοχαγός Ταβουλάρης ό όποιος 
είχε έπισημάνει τον εχθρόν, άλλά μία όβίς τοΰ 
κατέστρεψεν έν πυροβόλου καί τέσσαρας άν
δρας. Τότε μανιώδης, διατάσσει νά βάλλουν 
πυρρά δμαδόν κατά τών σκηνών τοΰ στρατη
γείου, νοσοκομείου, μεταγωγικών κτλ. Έφευ- 
γον δέ τροχάδην δλοι πρός τά Γιάννενα, αί 
σκηναί υλαι έκαίοντο, τά πυροβόλα τοΰ έχθροΰ 
ήδη έπαυσαν καί αυτός ό "Αγιος Νικόλαος έ
παυσε πλέον Ακουόμενος, διότι παρεδόθησαν οί 
περισσότεροι καί άλλοι έφευγον, καί ουτω τό 
αριστερόν ήτο ολως ελεύθερον. Έν τώ μεταξύ 
τδ Μπιζάνι ολόκληρον καίεται έκ τών όβίδων. 
Ήμεΐς βλέπομεν ήδη έκ τοΰ ύψους τής Τσού- 
κας τό έξοχον πανόραμα, καί ήτο κρίμα οτι 
δέν υπήρχε αυτήν τήν στιγμήν ένας φωτογρά
φος, κινηματογράφος, ή μάλλον ένας καλός 
ζωγράφος νά άπ··θανατίση αύτήν τήν εικόνα 

τήν ύπέροχον, νά διαιωνισθή ούτως ή ένδοξος 
έκείνη ήμερα τής άλώσεως τών Ίωαννίνων.

Οί άνδρες δλοι έξηπλωμένόι, προσηλωμένοι 
πρός τόν ώραΐον αύτόν πίνακα, συνωμιλοΰ* καϊ 
ό καθείς λέγει τήν κρίσιν του.

Έν τφ μεταξύ έρχονται ό διοικητής μας 
καί ό ταγματάρχης μας, καί συγχαίρουν τόν 
λοχαγόν μας, τούς άνθυπολοχαγούς καί ολους 
τούς στρατιώτας.

Τήν 2 μ. μ. διακρίνομεν εϊς τόν δρόμον, τον 
ερχόμενον άπό "Αγιον Νικόλαον πρός τήν. πε
διάδα, στρατόν κατά τετράόας, διευθυνόμενον 
πρός ήμάς καί κάτωθι τώ* λόφων τής Τσού- 
κας. Ήτο ή 4η μεραρχία, ήτις άφοΰ έτελείω- 
σε τό εργον της, ήρχετο νά παραταχθ-β πρός 
τήν πεδιάδα καί κάτωθι ήμών. Καί οΰτω Απε- 
κλείσθη ό έχθρός, μή δυνάμενος πλέον νά συ- 
νεννοηθ^ Απδ τό Μπιζάνι μέ τά Ιωάννινα.

Τό εσπέρας δλοι οΐ λόχοι ήσφαλίσθησαν με 
προφυλακάς, διπλοσκοπούς καί περιπόλους διά 
πάν ένδεχόμενον. Έγώ μετά τοΰ συναδέλφου 
μου Κ. Κωνσταντίνου άλλάσσοντες άνά δύο 
ώρας, έπεθεωροΰμεν τάς περιπόλους καί διπλό 
σκοπούς. Ώραιοτέραν νύκτα δέν εϊδον. "Ακρα 
ήτο ήσυχία——καί πότε πότε έριπτεν ό προ- 
βολεύς τών Ίωαννίνων τό θλιβερόν φώς του. 
Συχνά δέ έσηκώνετο ό άνθυπολοχαγός μας 
Μεταξάς, έρωτών :

— Αΐ I τί γίνεται; Οί διπλοσκοποί J 
-—Ήσυχα, δλα ήσυχα, κ. άνθυπολοχαγέ, 

μήν Ανησυχείτε, τώ λέγω, ήτο πράγματι Α
νήσυχος, καί δέν τόν έπερνε ύπνος.

Περί τήν 4ην πρωινήν ομοβροντία δλων 
τών τοπομαχικών μας μάς ανησύχησε καί μετ’ 
αύτών τά πολυβόλα καί ολα τά δπλα έρριπτον 
έν συνεχείς. Ήτό κάτι τι έξοχον, δλοι ήγέρ- 
θησ«ν> άπο λοχαγοΰ μέχρι στρατιώτου, έτοι
μοι είς τάς θέσεις μας.

Μετά ήμίσειαν ώραν δμως έσίγησαν τά πυ- . 
ροβόλα, ώς καί τά μάλινχερ, δέν ήκούετο τί
ποτε, δλοι Απορούσαμεν διατί καϊ ΰπεθέτομεν, 
δτι διεξήγοντο διαπραγματεύσεις.

Άνεμένομεν δλοι έκεΐ έπάνω καμμίαν εΐ- 
δησιν, Αλλά φεΰ, ή ώρα παρήρχετο, Τέλος τήν 
ΙΟην άγγελιαφόρος τις μάς Ανήγγειλε τήν 
παράδοσιν καί οτι τήν μεσημβρίαν ίσως θά 
είηρχόμεθα είς τά Ιωάννινα.
Γ*Τήν 11ην π. μ. συγκεντροΰνται οί λόχοι 
καί έκκινοΰμεν διά Ιωάννινα. Διερχόμεθα τήν 
πεδιάδα, δτε δεξιά καί Αριστερά δέν βλέπομεν 
άλλο Από πτώματα καί διάφορα ενδύματα έγ- 
καταλελειμμένα. Μετά τρίωρον πορείαν αρι
στερόθεν τών Ίωαννίνων καί πλησίον τών τε
λευταίων πυροβολικών κάμνομεν στάσιν, ίνα 
άναπαυθώμεν. Ή πείνα μάς έχει τρελλάνίΐ, ή 
κουραμάνα μετά τών μεταγωγικών είναι μα
κράν, συνάμα δε διαταγή έρχεται νά μετα- 
βώμεν βορείως των Ίωαννίνων καί όπισθεν.

Έκκινοΰμεν τήν 3 μ. μ· καί μετά πορείαν 
κοπιώδη φθάνομεν την 7 1)2 μ. μ. μίαν καί 
ήμίσειαν ώραν όπισθεν τών Ίωαννίνων, οπού 
καί κατεσκηνώσαμεν καί ■ μετά μίαν ώραν 
φθάνει ολίγη γαλέττα καί τυρός και έπεσαμεν 
σάν ψόφιοι εϊς τόν ύπνον.

Τήν επομένην ήγέρθημεν λίαν πρωί. Ό δέ 
διοικητής μας εϊς κίνησιν μάς ειδοποιεί νά 
έτοιμασθώμεν διά νά ξεσκονισθώμεν, δπως με- 
ταβώμεν εϊς τά Ιωάννινα καί παραταχθώμεν 
διά τήν υποδοχήν τοΰ στρατηγού μας Διαδό
χου. Καί πράγματι μετά πορείαν 2 ωρών έ
φθάσαμεν διά μέσου τής πόλεως ύπόι τάς ζη- 
τωκραυγάς καί χειροκροτήματα τοΰ πλήθους, 
έξήλθομεν 20 λεπτά έξω τής πόλεως καί πα- 
ρετάχθημεν εϊς τά πεζοδρόμια, τό Ιον πεζι- 
κόν, τό 7ον καϊ εν τάγμα εύζόνων. Περί τήν 
10 1)2 έφάνη δλο τό έπιτελεΐον έπί κεφαλής 
δέ ό Διάδοχος. ’Επιθεωρεί ?ναν —— εναν καί 
συγχαίρει ολους.

"Οταν έφθασε πρδ τοΰ συντάγματος μας, 
έρωτά τόν Διοικητήν :

— Είνε τό Ιον;
— Μάλιστα, Στρατηγέ !
— Κύριε Διοικητά, σέ συγχαίρω, δπως καί 

δλον τό Σύνταγμα διά τό κατόρθωμά σας.’Ε
πέτυχε πληρέστατα τό σχέδιον τοΰ αϊφνη- 
διασμοΰ !

Καί έπροχώρησεν ύπό τάς ζητωκραυγής έπι· 
θεωρών τόν λοιπόν στρατόν. Μετά τό τέλος 
τής τελετής έν τγ έκκλησία άπεσύρθημεν καί 
κατηυλίσθημεν έξω τής πόλεως, ήμίσειαν ώ
ραν, όπόθεν μέ άδειαν μετεβαίνομεν εϊς τήν 
πόλιν, δπου δμως δέν εύρίσκομεν τίποτε άλλο 
εΐμί γιαοΰρτι καϊ μερικά σΰκα. Ή δε ζάκχαρις 
εϊχεν όκτώ δρ. ή οκά. ’Επίσης ό χαλβάς 4 
δρ. ή οκά. Μετά δυο ήμέρας ζμως τά πράγ
ματα έφθήνηναν καί οί κάτοικοι ήλαφρώθη- 
σαν πλέον Από τά βάσανα τοΰ έπί πέντε μή
νας Αποκλεισμού των.

Διερχόμενοι τήν μεγάλην δημοσίαν όδόν, 
μοΰ δεικνύουν εναν πρφην φυλακισμένου πολί
την, ήλικίας 50 έτών, οστις οποίον συνήντα 
μέ φέσι, τοΰ τό έπερνε, τό έκαμνε κομάτια καί 
τοΰ έλεγε :

— Πήγαινε νά πάργς καπέλο' πάει, τό φέσι 
δέν περνά πλέον.

Ό άνθρωπος φαίνεται είχε καεί τόσα χρό
νια εϊς τήν φυλακήν, έλευθερωθείς δέ έξέσπα- 
σεν είς τά φέσια.

Τέλος μετέβημεν μετά τινων συναδέλφων 
είς τό μεγάλο καφενείου καί έκεϊ εξηπλώθη- 
μεν είς τά μαλακά καί έπίομεν καφέδες, ύστε
ρα άπό τόσων μηνών στερήσεις· καί ολα πλέον 
έλησμονηθησαν χάριν τών Ίωαννίνων μας.

Ή παραμονή μας έξωθι τών Ίωαννίνων 
δ-.ήρκεσε περί τάς οκτώ ήμέρας, οπότε διά 
διαταγής τό Στρατηγείου διέταξε τή* Βαν

άνα-

γυρόκαστρον καί τούς 
καί τό χωρίον. ’Er.t’ 
ραρχία, ι'

Μεραρχίαν, όπως τροφοδοτηθή διά τέσσαραί 
ήμέρας καί άναχωρήση τήν επομένην δι’ ’Αρ
γυρόκαστρου πρδς ένίσχυσιν τής 3ης και 8ης 
Μεραρχίας, αίτινες κατεδίωκον τόν φεύγοντα 
εχθρόν. Και πράγματι τήν επομένην έξεκινή- 
σαμεν δλη ή Μεραρχία μετά τών πυροβολικών 
διά τής μεγάλης όδοΰ πρός τό ’Αργυρόκαστρου. 
Ό δρόμος έξοχος καί κατάλληλος διά πορεί
αν, Αλλ’ ή μεταβολή τοΰ καιροΰ πρός τό 
θερμότερου μάς έκοπίασεν Αρκετά, ένεκα τοΰ 
βάρους τοΰ γηλιοΰ. Κατά τήν διάρκειαν τής 
πορείας συνεχώς έβλέπομεν πτώματα νεκρών 
καί άλογα ψόφια, τά πλεΐστα καταφαγωμένα 
άπό τά όρνεα καί τούς κΟνας.

Κατά τήν πρώτην ήμέραν τοΰ καταυλισμού 
μας πλησίον χωρίου τινός οι λόχοι εχόρτασαν 
αρνιά Αρκετά. Κάθε πέντε στρατιώται είχον 
τόν άμνόν τους.Ήτο ώραΐον θέαμα νά βλέπετε 
δεξιφ καί Αριστερά σοΰβλες καί κοκορέτσια. 
Ώμοίαζε μέ τόν εορτασμόν τού Πάσχα καί 
έν τούτοις εΐχομεν τεσσαρακοστήν !

Παρέλειψα εϊς προηγούμενη μου νά
φέρω, οτι τήν τελευταίαν Κυριακήν τών άπό- 
κρεων έν Ίωανίνοίς έφάγαμεν τόν χαλβάν τής 
επομένης ήμέρας και ούτω έκάμομεν Καθαράν 
Δευτέραν τήν Κυριακήν ! Τήν δέ Καθαράν 
Δευτέραν έφάγομεν τυρόν καί ελαίας.

Μετά τετραήμερον τέλος πορείαν έφθάσα
μεν εΐς τόν διχασμόν τών οδών πρός τό Άρ- 
γυρόκαστρον καί τούς Αγίους Σαράντα, δπου 
καί τό χωρίον. ’Εκεί έσκήνωσεν δλη ή Με
ραρχία, άναμένουσα νεωτέρας διαταγάς διά 
τοΰ Ασυρμάτου. Πριν φθάσωμεν δέ, καθ’ όδόν 
έμάθομεν τά τής άλώσεως τοΰΆργυροκάστρου. 
Μόνον έν τάγμα τοΰ συντάγματος μας διετά- 
χθη νά μεταβή πρός ένίσχυσιν καί δλη ή Με
ραρχία. άνέμενεν είς τόν διχασμόν τών οδών.

Τήν τρίτην ήμέραν άπό τής άφίξεώς μας 
καί περί τήν 4ην Απογευματινήν μάς Ανηγ- 
γέλθη τό θλιβερόν άγγελμα τής δολοφονίας 
τοΰ Βασιλέως μας καί ταυτοχρόνως, δτι ήσαν 
δύο οΐ δολοφονοι, εις βοόλγαρος καί εϊς βλλην.

Είς δλων τά πρόσωπα έζωγραφίζετο θλίψις 
καί Απογοήτευσις διά τήν Απώλειαν τοΰ βασι- 
σιλέως μας εϊς τοιαύτας περιστάσεις. Ό δέ 
Διάδοχος καί στρατηγός μας Κωνσταντίνος 
έφυγε τήν επομένην δι’ ’Αθήνας. Μετά δυο 
ήμέρας ό Ασύρματος μάς φέρει τήν εΐδηβιν 
τής άναχωρήσεως τής Βας Μεραρχίας δι’ ’Α
θήνας καί άμέσως οί Αξιωματικοί χορεύουν καί 
οί όπλΐται τούς μιμούνται, φρενητιώντες έκ 
χαράς, διότι θά μεταβαίνομεν τέλος, κατόπιν 
έπταμήνου απουσίας, νά ίδωμεν τάς πεφιλιμέ- 
νας Αθήνας. "Ολοι δέ έτοιμαζόμεθα διά τήν 
πορείαν μέχριςΑγίων Σαράντων, χαρά δέ καί 
Αγαλλίασις έπικρατεΐ. Τήν επομένην πρωίαν 
έξεκινήσαμεν, μέ τραγούδια καί χαρές καί 
τήν 4ην Απογευματινήν έφθάσαμεν είς τήν 
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ζωμ.οπολιν Δέλβινον κ«1 έκεϊ έσκηνώσαριεν, 
(να τήν έπομ-ένην έξακολουθήσωμεν Ji’ ‘Αγίους 
Σαρανται, άπεχοντες 3 ώρας περίπου.

.Αίφνης τά πράγματα μεταβάλλονται καί 
θλιβερόν άγγελμα την έπομένην μάς λυπεί 
σφοδρά, είς ολλων δέ τά πρόσωπα ζωγραφί
ζεται ή Απογοήτευσις, καθότι ή μετάβασίς μας 
είς ’Αθήνας έματαιώθη, διά τόν λόγον, ότι ή 
4η Μεραρχία ευρισκόμενη έν Ιίρεδέζγ, εφυγεν 
άνθ’ ήμών, διότι ήτο πλησιέστερον καί διότι 
τα άτμόπλοια θά ήργοπόρουν ερχόμενα έκ 
Δυραχίου πρός μεταφορών μας.

Άπο τό Δέλβινον άνεχωρήσαμεν δι’ Ά
γιους Σαράντα, σταθμευσαντες ήμίσειαν ώραν 
μακράν τής παραλίας, διότι ύδωρ δέν ύπ^ρχεν 
έκεϊ. Είς 'Αγίους Σαράντα έκαθήσαμεν περί 
τάς πεντε ήμέρας, άναμένοντες τά μεταγω
γικά· αί βροχαί συνεχείς καθημερινώς δέν έ
λειπαν, τά τρόφιμα έδώ αρκετά καί καλά ήσαν 
εν άφθονία, πολλά μάλιστα έξ αύτών ήταν 
λεία πολέμου·, δηλαδή χαλβάδες, τυροί, όσπρια 
κλπ. Τήν λύπην καί κατήφειαν,όπου είχον οί 
άνδρες άντικατέστησεν αΰτήν ή /«ρά, ώς έκ 
τής δοθείσης διαταγής, διά τής οποίας έδί- 
δετο άδεια 1 δθήμερος εΐς τούς όπλίτας κατά 
δόσεις. Καί πράγματι άπό Αγίους Σαράντα 
ήρχισαν ώνά 15 άπό κάθε λόχον νά λαμβά
νουν άδειαν διά τάς πατρίδας των.

Ό περίπατός μ.ας καθημερινώς ήτο είς τχν 
προκυμαίαν, ήμίσειαν ώραν άπό τήν κατασκή* 
νωσιν και έκεϊ έθαυμάζομεν άπό μακράν τάς 
φυσικάς καλλονάς τής Κέρκυρας,ώς καί τά κα- 
ταπλεοντα τδ ενα μετά τό άλλο μεταγω
γικά, τά όποια ήνθράκευον είς Κέρκυραν.'Ολα 
τα καταστήματα καμμενα, άνευ στεγών καί 
παραθύρων, μόνον μέ Τούς τέσσαρας τοίχους. 
Άπό Κέρκυραν μάς είχαν έλθη μικρέμποροι, 
οϊτινες έστησαν παραπήγματα καί μάς έφω- 
δίαζον διάφορα τρόφιμα, ώς καί γλυκίσματα, 
πάστες, οίνων κλπ. τών οποίων είχομεν πρό 
τόσων μηνών στερηθή.

Μετά πάροδον 25 ήμερων περίπου διατασ- 
σόμεθα, δπως άναχωρήσωμεν έπί δώδεκα με
ταγωγικών, τά οποία ήσαν έτοιμα, δπως μάς 
παραλάβουν. Τό δέ σύνταγμά μας επιβιβάζεται 
επί δύο μεγάλων μεταγωγικών, όπου μετά πά
ροδον όλιγων ώρών άναχωροΰμεν, διερχόμενοι 
έξωθι τής Κερκύρας καί Πατρών καί φθάνομεν 
εί^ τόν ’Ισθμόν, οπού καί άναμένομεν νά φθά- 
σουν και τά ξτιερα μεταγωγικά. Όλοι οί όπλΐ- 
ται είχον άνέλθη έπί τών καταστρωμάτων 
καί έφώναζον, στόν Πειραιά ! Πειραιά !

Έπι ήμίσειαν ώραν μία βοή ήκούετο άπό 
τά άτμόπλοια.

Έπειτα όμως άνεχωρήσαμεν, ούχί διά τόν 
προσφιλή Πειραιά,άλλά διά τήν Θεσσαλονίκην, 
δπου διά μέσου τής Χαλκίδος, εύρέθημεν τήν 
ίπομενην λίαν πρωί. (Έπεται συνέχεια)

ΠΕΤΡΟΧ ΚΆΛΑΜ1ΔΑΣ
"Ενας τραγικός θάνατος έπάνω είς τα Αγέ

ρωχα βουνά τής Μακεδονίας Αφήρπασεν Από 
τήν ζωήν ένα Αλκιμον πολεμιστήν, μίαν δόξαν 
τοΰ στρατού κοί τής Πατρίδος, τόν έφεδρον 
Ανθυπολοχαγόν Πέτρον Καλαμίδαν.

'Ενθουσιώδης Απεδύθη εις τόν Αγώνα τής 
σπάθης, δ ειρηνικός αυτός Αγωνιστής τοΰ κα
λάμου, Αρειμάνιος έρρίφθη είς τήν κατάκτηοιν 
τών Μακεδονικών καί 'Ηπειρωτικών χωρών, 
Αφήσας τάς τάξεις τής δημοσιογραφίας, αιμό- 
φυρτος Απεσύρθη, πολιορκητής αυτός τον Μπι- 
ζανίου, μέ τραύμα βαρύτατον, έκ σφαίρας δια- 
περασάσης τόν λαιμόν του και ένώ ήδη μετά 
τήν νοσηλείαν του, κατείχε Ασφαλή θέσιν ώς 
εισηγητής έν τφ Φρουραρχείφ, δ Υπερήφα
νος, δ γενναίος, δ Αδάμαστος νέος έζήτησε νά 
ριφθή εις τόν αίμαιηρόν κατά τών Βουλγά
ρων Αγώνα,. μολονότι ήτο στήριγμα πολύτιμον 
τής οικογένειας του.

Και είχε τό Ατύχημα δ ώραϊος Αξιωματικός, 
νά μήν εύρη τουλάχιστον τόν ώραϊον θάνατον, 
δστις τφ ήρμοζεν, εις τήν μέθην μιας μά
χης, Αλλά νά παραδώση τήν πνοήν του, επάνω 
είς ένα Αξενον βουνόν, καιρίως προσβληθείς 
Υπό τής έπαράτου χολέρας, έπί πέντε δλας 
ώρας μαρτυρήσας, κατά μόνος παλαιών πρός 
τόν θάνατον, δ Ατρόμητος Αγωνιστής.

Μόνον ή μεγάλη ίίατρίς του, εΥρεθεΐσα είς 
τάς τελευταίας στιγμάς του, εστεφάνωσε τό μέ- 
τωπον τοΰ ήρωος—μάρτυρος, μέ τήν αίματο- 
ποτισμένην δάφνην τών νέων χωρών μας.

Και ή «.ΦύριςΌ ής ήτο πολύτιμος φίλος δ 
Ατυχής νέος, μέ δδύνην συλλυπείται τήν σκλη
ρότατα. δοκιμασθείσαν οίκογένειάν του. Τουλά
χιστον, ας παρηγορούμεθα,δτι δ θάνατος τόσων 
ήρώων προσφιλών μας, είναι εκδικημένος και 
δτι ή Πατρίς μας εμεγαλύνθη και έδοξάοθη, 
χάρις εις Αυτούς.

Α. π.

ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΑΝΟΤΠΟΛΟΧΑΓΟΝ
ΠΕΤΡΟΝ ΠΑΛΑΜΙΔΑΝ 

δαφνόφυλλα στό μνήμα σου ή λύρα μου σκορπίζει. Καί ή πατρίς μέ ίάχρνα, αυτό πίκρα ραντίζει. Λουλούδια άπό τήν "Ηπειρο, κι' άπ' τή Μακεδονία θα σπείραμε στδ νιάφο σου, για νά σε συντροφεύουν, Νά πέφτουν νά σκι&ζουνε τήν πέτρα σσυ τήν κρύα. Καί αύρες ταξειδιάριοες νά έρχιονται, νά φεύγουν. Νά χαιρετούν τά νειάτα σου κα'ι τήν παληκαριά σου. ’Αφού ό Χάρος ζήλευσε τήν τόση λεβεντιά σου.
Άπό βουνά καί θάλασσες, άπό στεργιές καί δάση Σοΰ στέλνομε χίλια φιλιά, στό χώμα που (δέχθηκε Στή νυφική παστάδα, στό δοξασμένο μέτωπο Στό κυπαρίοι τό 'ψηλό, οπού θά σέ σκίαση.

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΤ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ MESAZOTSAN ΠΟΙΗΤΡΙΑΝ

^ΟΑΤΤοΓε^ΤωΓ^Ωι
Μή Αφίνετε τάς σκέψεις Υμών νά παραφέ- 

ρωνται Υπό τών παθών οΥδέ και τά καθήκοντα 
καί Υποχρεώσεις νά διασαλεύονται Υπό τούτων. 
Έστέ ισχυροί έν ταίς θλίψεσι, άπογοητεύσεσι 
καί καταπλήξεσι τοΰ βίου, προσπαθείτε δέ ϊνα 
Ισχυρότεροι τών περιστάσεων φαίνεσθε, διαιη· 
ροΰντες πάντοτε τό ήθικόν υμών. Ουδέν όλε- 
θριώτερον Ανθρώπου παρασυρομένου Υπό τίνος 
δρμής Υπό τήν επήρειαν δέ ταύτης μακρύνομε- 
νου τοΰ προγεγραμμένου αύτοΰ σταδίου, Ανι· 
οΰντος καί Ανικάνου νά δράση συμφώνως τών 
περιστάσεων καί τής προαγωγής αύτοΰ. Διότι 
τά πάθη Αφαρπάζουσι στιγμάς πολυτίμους. σκο- 
τίζουσι τάς ιδέας καί πλειστάκις Αμαυρώνουσι 
βίον δλόκληρον.

Ό άνθρωπος κατέχει καρδίαν, έν τή δποία 
τά διάφορα συναισθήματα γεννώνται και αύξά- 
νουσιν. Δύτη αισθάνεται, συγκινεΐται, παρασύ- 
ρεται. Άλλ' ή Ισχύς, ήν δ Ανθρωπος ιδιαιτέρως 
αυτής ψυχικώς κέκτηται, δύναται νά έπιδράση 
έπί τδύτης, έπιφέρουσα τό μέτρον καί τό ορ
θόν, ούτως ώστε νά αισθάνεται δσον πρέπει, νά 
συγκινήται δσον δέν βλάπτει, νά παρασύρεται 
δσον δέν Υποκύπτει. Τό θάρρος είνε τό μόνον 
στήριγμα, δπερ οφείλει νά στηρίζη τά βήματα 
Υμών έν τή κοπιώδη πορεία τοΰ βίου, ή δέ έλ- 
πίς, δ γαλανός δρίζων, πρός δν τά βλέμματα 
δλων δφείλουν νά Ατενίζωσιν. Ή κατάθλιψις 
ονδέν καλόν έπιφέρει ή τήν Αποχαύυωσιν καί 
τήν Απογοήτευσιν. Ύπό τάς δλεθρίας δέ ταύ- 
τας ψυχώσεις δ βίος μας καθίσταται πικρός καί 
Αφόρητος. Και ναι μέν δ βίος έπιβάλλεται Υμϊν 
ώς δοκιμασία, πλήν ουδέποτε ώς καταδίκη. Έν 
αυτφ διαπλάττεσθε και προάγεοθε. Αλλά χωρίς 
νά μεμψιμοιρήτε και Αράς προφέρητε πρός 
τά δεινά τοΰ βίου. Τόν χαρακτήρα Υμών ενδυ
ναμώσατε, διότι τό Αδύνατον, αύτοΰ καθίσταται 
αίτιον Ανεπανορθώτων πράξεων. Έν τή ζωή· 
τό βήμα Υμών στερρεόν προβάλλετε καί έν τή 
Ατομική Υμών ίσχύϊ Αντιμετωπήσατε τοΰ βίου 
τάς δοκιμασίας.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΜΓΝΙΟΝ
‘Β έηίδρασις τοϋ μαγνήτου ■

Κατασκευάσατε άπδ φελλόν ένα τροχόν, διαμέ
τρου περίπου 6 εκ«τ. πέριξ τοΰ όποιου καρφώνετε 
4 άκτΐνας έκ σύρματος δρειχάλκου. Είς τάς δκρας 
τών άκτίνων χαράσσετε διά λίμας άνά μίαν εντομήν 
ούτως, ώστε νά δύναται νά στερεωθή έπ’ αύτών 
κύκλος έκ σύρματος σίδηρου, δστις οΰτω ν’ άπο· 
τελή τήν περιφέρειαν τοΰ τροχίσκου μετά τών άκτί- 
νων- Κάτωθι δέ τοΰ φελλού διαπεράτε βελόνην τοΰ 

κεντήματος καθέτως,ήτις νά χρήσιμεύση ώς 5|ων.
“Ηδη κολλήσατε ένα χονδρόν έκ φελλοΰ πώμα 

έπί τίνος κυκλικού χαρτονιού, τδ δποϊον να ύπέχη 
θεσιν ύποβάδρου τής συσκευής καί έπί τοΰ φελλοΰ 
τούτου στερεώσατε διά κηροΰ ή βουλοκεριού καλ
λίτερου μίαν μεγάλην χάνδραν ύαλίνην, ώστε έντός 
τής οπής της νά στηρίζεται καί στρέφεται ελευθέ
ριος τό κάτω άκρον τής βελόνης.

Πρός τούτοις διά τίνος φουρκέτας, έφ’ ής έν τφ 
μέσφ κατασκευάζετε μικρόν δακτύλιον, στηρίζετε 
τήν βελόνην σας, ώς δείκνυται έν τή είκόνι, έμ- 
πηγνύοντες τάς αίχμάς τής φουρκέτας έν τφ φελλφ.

Ούτως δ τροχός δύναται ελευθέριος νά περι
στρέφεται-

Τοποθετήσατε ήδη εΐς μικράν άπόστασιν ένα 
μαγνήτην ει; σχήμα πετάλου, απέναντι τοΰ τροχοΰ, 
δστις^ούτω θά εύρεθή έν ΐσορροπίφ πρό τοΰ μα

γνήτου, καθότι οί δύο αύτοΰ βραχίονες έξασκοϋσιν 
έπίδρασιν επί δύο άναλόγιον μερών τοϋ κύκλου 
(σύρματος).

*Αν όμως θερμάνητε έν μέρος τοΰ τροχοΰ, πρό 
τών βραχιόνων τοΰ μαγνήτου, μόλις πυρρωθή τό 
μέρος τοΰτο, θά ίδήτε άμέσως τόν τροχόν στρεφόμε
νου βραδέως καί συνεχώς, τοΰ πυρρωθέντος μέρους 
τείνοντος διαρκώς ν’ απομακρύνεται τοΰ μαγνήτου.

Ή έξήγησις είναι άπλουστάτη. Ό σίδηρος έλκε- 
ται υπό τοΰ μαγνήτου μόνον έν καταστάσει ψυ- 
χρφ, μόλις δέ θερμανθή, είς 600 βαθμούς καϊπυρ- 
ρωθή, παύει ή έλξις τοΰ μαγνήτου. Οΰτω τό ψυ
χρόν μέν μέρος τοΰ τροχοΰ έλκεται, δ τροχός 
στρέφεται καί τό θερμόν μέρος άπωθεΐται, ώς διά 
τών βελών δείκνυται έν τφ σχήματι.

ΠΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝίϊΣΕΙΣ
Πρός άράιν τΑς έκ όιδιιρον^ων όκεναιίιών 

(ΐελανΑς χρώθεως τών όδόντων·

Κατά τόν Kombe ή επιμελής και προσεκτική εφαρ
μογή εφάπαξ μόνον διαλύματος εξ ίσων μερώ< πυκντΰ 
υδροχλωρικού οξέος καί δδατος άπεσταγαενου αφαιρε? 
ιήν μελάνην χρώαιν τών όδόντων την προξενουμένην 
ύπό τινων σκευασιών σιδηρούχων. Τό διάλυμα εφαρ
μόζεται έπιτριβομένων τών όδόντων δια /τεμαχίου φί- 
λύδρου βάμβακος περιτετυλιγμένου είς τό λεπ«υνθέν 
καταλλήλως ακρον ξύλου πυρείου και έμβαπτιζομένου 
έν τω διαλύ^ματι τοϋ υδροχλωρικού οξέος.

(Journal de Medecine).
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Ό ήμέτερος μικρός ή’ρως τών εύτραπέλων, 
σιορ Μανωλάκης ήδη παραθερίζει είς Τήνον.

Την παρελθοΰσαν Κυριακήν κατά το σύνηθες 
είχον συναχθί) εϊς την οικίαν τοΰ πατρός του 
διάφοροι φίλοι, δπου καταγίνονται εϊς ομιλίας, 
παίγνια, έκδρομάς και άστειότητας. Ό Μα
νώλης βλέπετε έχει τδ ρεκόρ τής εξυπνάδας 
και δλοι οί μικροί και μικραί γνωριμίαι τής 
οίκογενείας έρχονται και διασκεδάζουν μέ αυ
τόν καί τάς μικράς άδελφάς του.

—· Σήμερον, τοΐς λέγει δ πολύμνητος Μα
νώλης, 0ά παίξωμεν τδν πόλεμο.

—Ναί, ά, ναί, τδν πόλεμο, ανέκραξαν μετά 
χαράς πάντες καί πασαι, νά παίξωμεν τδν πό
λεμον καί συνετάχθησαν περί αύτδν δλοι οί 
μικροί, άρσενικοί και θηλυκοί.

— Θά παίξουμε τη μάχη τοΰ Κιλκίς. τοΐς 
λεγει, δλος χαράς και γελαστός.

— Ναί, ναί, τη μάχη τού Κιλκίς, τί ώραΐα, 
άνεφώνησαν δλοι.

Καί ταύτοχρόνως τά μέν κοριτσάκια Ικρου- 
σαν μετά χαράς την παλάμην, ένφ οί μικροί 
παΐδες άνεπήδων έξ άγαλλιάσεως καί μέ γέ- 
λωτας έπί τφ φαιδρφ άγγέλματι. Συνάμα δέ 
ή εύσαρκος θεία τού Μανώλη καί ή ανδρεία 
Νταντά του Βαγγελχώ έλάμβανον θέσιν πλη
σίον, δπως παρακολουθήσουν την διασκέδαση 
καί ϊδούν καί αυται την άναπαράστασιν τής 
τρομεράς αύτής μάχης τοΰ Κιλκίς, περί ής 
πολύς.παντού έγένετο λόγος, ό δέ Μανώλης, 
ώς μικρός στρατηγός παρωμοίαζεν αύτήν πρδς 
τήν έκπόρθησιν τής Τροίας.

-— Μυριόνεκρος και αύτή μάχη, άνέκραζεν. 
Διά τής λόγχης καί αύτή. ’Αλλά μέ μεγάλην 
ταχύτητα. Θά ίδήτε !

Ό Μανώλης αφού κατώπτευσε τά μέρη τού 
προθάλαμου, ένθα θά έγίνετο ή τρομερά μάχη, 
άνετρεψε μερικά καθίσματα, τά όποια έτοπο· 
θέτησε πέριξ τής τραπέζης, έν τφ μέσφ τής 
αιθούσης καί τοΐς λέγει :

— Έδώ είναι τδ Κιλκίς, ή πόλις δηλαδή 
καί αύτά τά καθίσματα είναι τά προχώματα 
τοΰ εχθρού.

— Νά βάλουμε έπάνω τά βάζα καί ταΐς 
γλάστραις γιά κανόνια, έπιλέγει ό Δημητράκης.

— Ναί, ναί, προσθέτει ό Γιεγιές καϊ τά 
καπελλα μας γιά ταμπούρια.

νΑμ έπος άμ έργον.
— Τό νοΟ σας νά μή κάμετε καμμιά ζημία 

μέ τά κανόνια σας, έπεμβαίνει σοβαρώς συμ- 
βουλεύουσα ή καλή θεία.

—- Άννα ή Αυστριακή, πάντοτε είς τδ μέ

σον μέ τάς συμβουλάς καί άπειλάς της, παρα
τηρεί ό Μανώλης.

— Καί μήπως εμείς θά πυροβολούμε στ’ ά- 
ληθινά, τή λέγει ό Σερβοτάκης, ένφ ‘κλείει 
τδ μάτι τού Μανώλη, οστις μειδιφ, φανταζό- 
μενος τί κακό έμελλε νά γίνη.

— Τώρα θά πολιορκήσωμε τδ Κιλκίς, προσ
θέτει τότε ό Μανώλης, σύ Σερβοτάκη θά προσ- 
βάλης πρδς βορράν καί έγώ πρός νότον.

Σύ, Γεώργο, θά ήσαι ή 5η Μεραρχία καί θά 
περιμένης έδώ, εως οτου διατάξω έπίθεσιν,

— Ναί, ναί, θά είμαι ή 5η Μεραρχία.
— Σύ Μίμμη, θά ήσαι ή 7η Μεραρχία καί 

θά σταθίΐς έκεΐ πρδς τ’ άριστερά.
— Καλά, καλά.
— Συ, βλακόμετρο, θά στέκης έκεΐ άπδ πί

σω άπδ τάς δυο Μεραρχίας.
— Γιατί μέ λές βλακόμετρο, έρωτά μέ τι 

παράπονου ό Γιεγιές.
Και ό Μανώλης γελών :
— Νά, δέν ξεύρεις πώς πρέπει νά έχωμεν 

καί ?να άστεΐον νά γελούμε όλίγον είς τδν πό
λεμον ; Καί οί βασιλείς δέν έχουν τούς γελω
τοποιούς των; Είναι τιμητική θέσις. θά ήσαι 
δέ ή έφεδρεία, διά σίγουρα.

— Καλά, κάνε τα, όπως θέλεις.
*Η θεία θαυμάζουσα :
— Εύγε, δι’ δλα έπρόβλεψες.
— Σύ, Πέτρο, θά σταθής έκεΐ πρδς τά δε

ξιά, έκεΐ θά ήσαι ή Β'. Μεραρχία.
—- Πάντοτε, έγώ είς τδ κέντρον, ελαβα 

μέρος είς ολας τάς μάχας.
— Γι’ αύτδ θά λάβης τδ πρώτον βραβεΐον.
— "Αυ μείνη κανείς ζωντανός, ευχαριστώ, 

θά κάμω πάλιν τδ μέρος μου, όπως πρέπει.
— Σύ, Νίκο, θά είσαι ή Ταξιαρχία τού ιπ

πικού, σέ θέλω, άμα ϊδής τδν εχθρό καμπτό
μενου, υά του καταδιώξεις στά τέσσαρα.

— Σύ δέ Γιαυνάκη, θά κάνης, τήν πρώτην 
Μεραρχία τού Μοσχοπούλου.

—Κ’ έγώ και εγώ; έρωτά ό Μπεμπές άνή- 
σαχ0ς’ ,

—Έχε υπομονήν, σύ Μπεμπέ, σάν χονδρός 
πού είσαι άπό τά πολλά παστίτσια, δά κάνης 
τό καλείτερον μέρος, τό πυροβολικό 1 θά άνέ- 
βης έκεΐ στό καναπέ, υψηλά καί θά πετάς 
στον εχθρό ο,τι βρ$5ς μπροστά σου.

— Τί, τί, νά έχωμε καλό ρώτημα, τί θά 
πετφ ; νά μή κάνετε ζημίαις, έρωτά ή θεία.

Ό Μανώλης γελά έκ χαράς μετά τοιαύτην 
ώραίαν άπόλαυσιν, χωρίς νά τγί άπαντηση.

— Άμ έμεΐς τί θά κάνουμε, άνακράζουν ή 
’Ανδρομάχη, ή Πίτσα,ή Δωδώνη καί ήΛιλίκα.

—Ά, ναί, τώρα ή σειρά σας, ταΐς λέγει ό 
Μανώλης. Νά, Σύ, ’Ανδρομάχη, θά κάνης τή 
Βουλγαρία καί θά σταθής χαρακωμένη έκεΐ 
μέσα εϊς τδ Κιλκίς.

Ή θεία καί ή νταντά γελούν.

— Βέβαια, σείς εισθε ή Ρωσσία καί ή Αυ
στρία καί γελάτε. Μόναι σας έκοπιάσατε έδώ 
στη μέση.

Μά νά δούμε, θά γελάτε στό τέλος;
— Έγω Βουλγαρία ; άνακράζει μορφάζου- 

σα ή ’Ανδρομάχη, ποτέ ; θά κάνω τόν ’Ε
ρυθρό Σταυρό, νά νοσηλεύω !

— Καλά, τότε γίνου σύ, Πίτσα, Βουλγαρία.
— “Οχι, όχι ούτ’ έγώ, προτιμώ νά είμαι 

καλειτερα μαγείρισσα, σισσιτάρχενα.
— Ά, κατάλαβα, διά νά ήσαι μακράν τοΰ 

πυρός, στά σίγουρα!
— ”θΧ1’ κάνω έγώ τή μαγείρισσα, 

διακόπτει ή θεία, έπεμβαίνουσα, νά μή μοδ 
ανακατώσετε σείς τή κουζίνα μου. Έγώ θά 
σάς τά μαγειρεύσω μία χαρά.

— Μπά, μπά, μπά, δχι, θά μάς φάς τά 
περισσότερα φαγητά, δι’αύτδ έπάχυνες έτσι. 
’Εσύ θά ήσαι απλούς θεατής καί δέν θ’ άνα- 
κατωθνίς διόλου σταΐς ϊδικαΐς μας δουλειαΐς. 
Σύ θά ήσαι λοιπόν ή Ρωσσία, άλλά θεατής 
μόνον και τίποτε άλλο.

— ”Ε! καλά, καλά, άφοΰ σείς τό θέτε 
έτσι, άλλά εϊσθε δλοι παιδιά μου καί θέλω 
φρόνημα νά τά βολέψετε.

— Δεν θ’ άνακατωθής διόλου.
—Δεν θ’ άνακατωθώ διόλου, παρά μόνον 

όταν μοΰ κάνετε ζημίας.
—Καί σύ, Εύαγγελιώ, άφου θέλεις καί σύ 

νά ήσαι θεατής δηλ. θεατρίνα, θά κάτσης έκεΐ, 
να κάνης τήν Αυστρία. Δέν θ’ άνακατωθ^ς, 
μά διόλου.

—Διόλου, παρά έάν μέ πειράξετε.
— Δεν θά.σέ πειράξωμε, τί νά σοΰ ζη

λέψομε ; τά μωρά σου;
Πρός τήν Δωδώνην λέγει:
—Σύ, Δωδώνη, θά κάνης......
— Έγώ; τήν Πριγκίπισσα Μαρία, θά μα

ζεύω τούς τραυματίας καί άσθενεΐς καί θά τα- 
ξειδεύω μέ τήν ’Αλβανία.

— Ώραΐα, το καλείτερο μέρος.
—Καί έγώ; έρωτά ή Λιλίκα.
— Σύ; τότε θά κάνης τή τηλεφωνήτρια, 

μάς χρειάζεται διά νά συγκοινωνούν αΐ μεταρ- 
χίαι μεταξύ των. Κάτσε κοντά μου στό στρα
τηγείου.

— Καί τού λόγου σου, ή άφεντιά σου δη
λαδή, τί θά κάνεις, έρωτά τότε μετά περιέρ
γειας ό Πέτρος τδ Μανωλάκη.

— Έγώ ; αΓ, δέν τδ καταλάβατε ; άπδ τό 
ύφος καί τήν πρωτοβουλίαν. ΓΙοϊος διωργάνω- 
σεν δλην αύτήν τήν εκστρατείαν; Έγώ θά εί
μαι ό άρχιστράτηγος, δηλ. ό βασιλεύς.

— Μούτρα γιά βασιλεύ ! τφ παρατηρεί γε- 
λώσα ή νταντά !

— Μούτρα γιά βασιλεύ! έπαναλαμβάνει ή 
μικρά Πίτσα.

— Μά, γΐά σταθήτε πρώτα νά δήτε, άν θά 

τά καταφέρω, καί υστέρα μοΰ λέτε, δν άξίζω 
γιά βασιλεύς. Μετά μικράν σιωπήν.

— Λοιπόν, είς προσοχήν ! όιατάσσει τότε ό 
Μανώλης, ύψώνων τήν χεϊρα. Διατάσσω γενι
κήν έπίθεσιν κατά τοΰ Κιλκίς. Σύ πυροβολικόν 
νά βάλης άδικκόπως όμοβροντιακώς κατά τοΰ 
κέντρου δι’ όλων τών πυρών. Σείς δέ 2α 5η 
4η καί 7η Μεραρχίαι νά ήσθε έτοιμοι εΐς δευ
τέραν διαταγήν νά όρμήσητε έφ’ ό’πλου λόγ
χη κατά τού έχθοού καί νά καταλάβετε μετά 
πάσης θυσίας τάς θέσεις του. Σύ δέ ιππικόν, 
μόλις ΐδής τόν έχθρόν φεύγοντα, νά τον κατα- 
διώξης άπηνώς.

Άπασαι αί μεραρχίαι έκλιναν ταύτοχρόνως 
τήν κεφαλήν,ώς σημεΐον πλήρους υποταγής καί 
συμφωνίας.

— Έως έδώ άριστα, ψιθυρίζει ή θεία.
— Σιωπή ! δλοι νά κάμετε τελείως τδ 

καθήκον σας. Λοιπόν, διατάσσω.... Έμπρός ! 
Σταθήτε ! έν λεπτόν άκόμη.

"Απαντες άνασύραντες έκ τής ζώνης τά ξύ
λινα ξίφη των στέκονται έν προσοχή.

— Μά, καλά, πού είναι ό εχθρός; έρωτά ή 
Ρωσσία, σείς δλοι είσθε αδελφοί! Ποιον θά 
διώξετε; Ποιος θά τραπ^ είς φυγήν;

— Μπά, τί έκοντέψαμε νά πάθουμεν, λέ
γει ό Μανώλης, έλησμονήσαμεν τόν έχθρόν. 
Ποιος θά κάμη τήν Βουλγαρίαν, τδν στρατη
γόν Ίβάνωφ;

Οΰδείς άπαντά.
— Καλά, ήννόησα. Σταθήτε μίαν στιγμήν 

νά σάς τδν φέρω αμέσως, τοΐς λέγει ό πολύ- 
μυτις Μανώλης καί σπεύδων ύπό τήν κλί
νην τους, οπού συνήθως παραμονεύει ή γάτα 
τής οικίας καί κομίζει μεταξύ τών χειρών με- 
γαν χονδροειδέστατου αίλουρον, οστις ήρχισε 
άγριοκυτάζων πάντας νά μ.ουγκρίζη.

— Ιδού ό εχθρός, τοΐς λέγει.
— Πώ! πώ! αύτός είναι θηρίον, άρκούδα, 

αγριόχοιρος, άνακράζουν πάντες, θά μάς κατα- 
πιή ένα ένα, τοΰ χρειάζεται κατά κέφαλα.

— Μή τδν φοβεΐσθε, τοΐς λέγει ό Μανώλης, 
μόλις ιδή τήν ορμή σας, θά τά χάση, θά τά 
κάμη .... θάλασσα καί θά φύγη νά, στά 
τέσσαοα. Θά ΐδήτε.

— ’Εμπρός λοιπόν, βάλε τον εΐς τό οχύρω
μά του καί θά ιδ·η ποιοι εΓμεθα, λέγουν ό Πέ
τρος καί ό Μίμης. *Η δέ θεία καί ή νταντά 
άρχίζουν νά φοβούνται τότε.

— Σάν σπουδαία και άγρια βλέπω τά 
πράγματα, ψιθυρίζει ή καλή θεία.

— Σάν νά βρωμά πολύ μπαρούτι καί δέν 
θάχουν βαστιμό, μορμυρίζει ή νταντά καί άλ- 
λοίμονον στή καΰμένη τή γάτα. -

'Ο Μανώλης έν τφ μεταξύ ζητεί έν πηλί- 
κιον, έν πράσινον ζωνάρι και μικράν ράβδον 
διά ξίφος, καί άφοΰ περιβάλλει τδν φοβερόν 
γάταν καί τδν καθιστά τέλειον στρατηγόν μέ
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το ζιλίκιον έπι κεφαλής και τήν ζώνην μετά 
τοΰ ξίφους είς τήν μέσην, τόν τοποθετεί εις 
τό μέσον τής τραπέζης, οπού χαράσσει κάτω
θι αύτου τήν λέξιν «Θεσσαλονίκη», δεξιόθεν 
και Αριστερόθεν Μο^αστήριον και Καβάλλα καί 
όπισθεν άνωθι πρός τό μαγειρείου τήν λέξιν 
«Σόφια» καί Αφίνων αύτόν πρός στιγμήν, ενώ 
ό γάτος θυμώδης άγριοκυτάζων καί έμπνέων 
φρίκην, εκκινεί ήδη δπως έπιτεθή πρώτος:

— ’Εμπρός ! γενική έφοδος, Ανακράζει ό 
Μανώλης. Καί σύ, ψευτο-Αρκοΰδα, γιουρούσι, 
στή Σαλονίκη ! αν σοΟ βαστ#.

Πάντες τότε κουρασθέντες ν’ Αναμένωσι, 
ρίπτονται κατά τοΰ έχθροΟ μετά πολλής ορμής, 
Ανατρέπουν τράπεζαν καί καθίσματα καί Αλλα 
σκεύη μετά των έπ’αύτών Αντικειμένων πα
ταγωδώς, ό δέ γάτος μιαουρίζων καί έντρομος 
πηδά Απδ επίπλου είς έπιπλον καί Απδ κανα
πέ είς καναπέν καί μή εΰρίσκων διέξοδον, διότι 
είχον κλείσει τάς διόδους, τδν κτυποΰν πάντες 
τόσον ίοχυρώς διά τών μαστιγίων των καί ά- 
νιλεώς, ώστε ούτος τσαγκρουνίζων καί τδν £να 
καί τον Αλλον φεύγει προτροπάδην, ζητών βοή
θειαν, εως δτουή καλή θεία καί ή νταντάλυπη- 
θεϊσαι αύτόν, έπεμβαίνουσι καί τω Ανοίγουν τήν 
θυραν τοΰ μαγειριού νά σωθή.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην Ανοίγει αίφνι- 
δίως ή έξώθυρα καί παρουσιάζεται ή οικοδέ
σποινα ήτις βλέπουσα ολην αύτήν τήν ταραχήν, 
καί άποτεινομένη είς τήν Αδελφήν της :

—Καλέ, τί είναι αύτά, τοϊς λέγει έπιπλη- 
κτικώς, τί έπανάστασις είναι αύτή έδώ μέσα; 
Πώς τούς Αφησες νά κάμουν αύτδ τδ κακό καί 
δέν τούς εμπόδισες ;

—Και που εέξευρα έγώ τί θά κάμουν ; αύτοί 
μάς εϊπον, πώς θά παίξουν τδ Κιλκίς. Εΐξευρα 
έγω τί φοβερό παιγνίδι είναι αύτδ τδ Κιλκίς,, 
καλέ;

— Καί τί καθόσαστε μέ τή Εύαγγελιώ 
τότε έκεϊ σάν παραμάνες ;

— Νά, μάς είπαν νά κάνουμε τή Ρωσσία 
καί τήν Αύστρία.

Καί ή Κυρία σταυροκοπουμένη.
—■ Κύριε Έλέησον. "Όλοι διά δέσιμον εί- 

σθε. Βάλλετε τά πράγματα είς τήν θέσιν των, 
Ας πάγ ό καθείς στή δουλειά του καί Αλλη 
φορά μέ Αρκουδιαρέους νάμήν έχετε δουλειά.

ΙΙροβάλλων δέ τότε καί ό Μανώλης λέγει 
πρδς τήν μητέρα του δικαιολογούμενος:

— Τί θές νά κάνουμε λοιπόν, καλέ μητέρα, 
νά μή πολεμούμε τούς έχθρούς μας; ’Ήθελες 
ν αφησω τη γάτα άπό κάτω άπό τδ κρεβάτι μου, 
δεν ξεύρεις, ότι καί ό τόπος αύτδς είναι δι
κός μου καί μοΰ τόν είχε βρωμίσρ ;

Καί ή μητέρα συλλογισθεϊσα τότε τδν Ο
ζοντα σωρόν, έμειδίασε καί έσυγχώρησε.

Μ. ΠΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
— ΣΤΟΝΟΣ"

Τών ώραίων ημερών μας ιάί ήδείας Αναμνήσεις δεν έξήλειψεν <5 χρόνος, δ τα πάντα έξαλείφοιν.Ή καρδία ύποκύπτει, πλήν ή δύστηνος ψυχή μου εις αϊ&έροιν τάς εκτάσεις πλανωμένη νοσταλγούσα πρός τό παρελθόν θά στρέψη έσαεί τούς λογισμούς της !
Τι έάν αίωνιότης, Αχανείς άβυσσοι χρόνου καί ιό Άπειρον αιώνιον τή ψυχή προσμειδιώοιν;τί δέ η Αθανασία καί αιθέριοι ίκτάσεις καί π&ν Αληθές καϊ μίγα άνευ τέλους Άνευ κόρου μετέχον τών αιών . ν, άφθαρτον Ακτινοβόλλον;
Τί εάν χρυσαί νεφέλαι Απολαύσεις Αλλων κόσμων νοερών καϊ φαντασίας Ασύλληπτου καί θαμβώδους;Τί άν θεϊαι συναισθείσεις άγνωστοι ίν τφ ματαίω καί φθαρτή ύλικφ κόσμφ, ύψηλ&ν καί ύπερόχων αισθημάτων συγλκονοϋσι, της ψυχής την θείαν φύσιν;
Τί έάν τού Ανέσπερου ίεροΰ φωτός Ακτίνες Αιασχίζουσι, πληροΰσι, καταυγάζουσι τά σκότη; καϊ τό πΰρ της Αληθείας φλόγας Ιεράς έκπέμπον εξαγνίζει τάς Ιδίας τής ψυχής, τάς ήυπαινούσας τό πανάμωμόν της κάλλος καϊ τάς θείας αυτής βλέψεις;
Τί αί μυριάδες κόσμων, τϊ τό κλέος τί ή δόξα τί εάν ή εύτυχία ή πραγματική ή μόνη ήν ματαίως προσπαθεί τις ίν τή γή ταύτη νά δράξη άφθαρτος και αιώνια τήν ψυχήν μου περιβάλλει χαί δρίζοντας διανο/γει Απολαύσεως Αφθαστου;
Πάντα ταΰτα θά σκιάζη τής ψυχής τρομώδης στόνος και Ανάμνησις ήδεϊα, ζωηρά καϊ Αναζώοα δεν θά κόψη τόν αυχένα είς τήν δύναμιν τής λήθης ής τό ύδωρ διψαλέα ή ψυχή σπεύδει νά πίη πέπλον όίπτουοα Απίσω, πρός τής γής τάε Αναμνήσεις.
Είς ημέρας παρελθόντος φωτεινά ευρίσκω ίχνη, είς στιγμάς τινας κρυβεΐσας εις τό Αχανές τοΰ χρόνου περ κλείεται ή ζωή μου καϊ ή ύπαρξίς μου πάσα ή χαρά ή εύτυχία ήν Απήλαυοε ή ψυχή πλήν δέν θέλει Απολαύση ποτέ άλλοτε ώς τότε!
Έν αύταΐς ή μόνη σκέψις, έν αύταΐς τά όνειρά μου. έν αύταΐς τάς διελθούσας ίνα μή έλθώσι πλέον ! πλήν θά μένη ή σκιά των θέλγουσα ώς καί ΐκείναι και ή Ανάμνησις των θεία είς τό θειον περιβάλλον θά ήδύνη τής ψυχής μου τήν μυστηριώδη θλίψιν !
“Αν ή μοίρα έν τφ βίω ώθησε τά βήματά μας καί ουνέπλεξε τούς πόθους τής γλυκείας μας Αγάπης ή ψυχή /τσυ τή ψυχή σου άγνωστος ίσως δέν ήτο πλήν καί πάλιν έδεσμεύθη ίνα μή χωρισθή πλέον ! πλανωμένη,νοσταλγούσα, θ'Αναμένη τήν ψυχήν σου !
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