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yarra«c03ijf πτηοι; τοδ Jlptv- 
τίζ&γκ δέ—Μονλλτνέ, τοδ άτρομητον άιροπόρου, δστιι μιια κιραυνώδσν; ταχύτητα; *α» &ξιο- Αανμάστου Αντοχή; Ιπίταξιν Ικ Παρισίων els Βιρολίνον, Βαρσοβίαν, ΠιτρούικΑιν, Κοπεγχάγην, Χάγην χαί Ιπανίχαμφτ,ν τί; την γαλλικήν πρωτεύουσαν, αχιδον χωρί; σταΑμού;, καταπλήσσει την φαντασίαν μα;, καίτοι συνη ■ δίσαμιν ήδη tt; Απείρου; άλλα; τολμηρά; Ιναιρίου; τττήσει; τόσων Αιροπόρων. Εμπόδια χαΑ' δδδν, αιφνίδιοι Ανάγκαι ίπισχιυών, Ιλιγγιώδη; διαδρομή χωρ·ΰν, πάντα ταΰτα ίνονμινα δίδονσιν it; την Ιναϊριον αύτήν πτήσιν, κάτι τδ Απίστιυτον καί ίρυίίικότ. Ονδίποτι ή Αιρο- πλοία Ισχτ μτγαΜτερον θρίαμβον χαί Οιωρούμιδα ιύ· τυχιί; δίδοντι; tit tout ήμετέρου; Αναγνώστα; την περιγραφήν τοΰ μιγαλονργήματο; τούτον, δφιιλομένην tit την γραφίδα αύτοΰ τοΰ ήρωος άιροπόρονν.

Ζητώ συγγνώμην έν πρώτοις Απδ τους Ανα- 
γνώοτας μου, διότι Sv δύναμαι να εϊπω, έξερχό- 
μένος δλίγον τής μετριοφροσύνης, δτι εϊμαιϊκα- 
νδς νδ δδηγώ τήν πτητικήν μηχανήν μου Ανδ 
τούς αίϋέρας, είμαι δμως δλιγώτερον ειδικός 
ώς πρδς τήν χρήσιν τοΰ καλάμου· Kai τοντο 
δέν εϊνε σφάλμα μου, διότι εϊνε πλέον πασίγνω
στου, δτι πρέπει νδ γίνεταίτιςείδικότης είς δ,τι 
καί αν έπιχειρή.

Ή άν«χώρησις έκ Πα^ιοίων τοΰ Πρνντβζδγ»

Κατά δεύτερον λόγον ζητώ τήν Άδειαν νδ πα
ρουσιαστώ, δηλαδή νδ όμιλήσω περί τοϋ Ιαυ- 
τοϋ μου. πρϊν δμιλήσω περϊ τοϋ ταξειδίου μου.

Πως έγινα αεροπόρος.—Έγενή&ην πρδ εϊ· 
κοσιν ένδς έτών έν Βρεττάνη. παρα τφ Saini · 
Brienc. Έκ τής Βρεττανικής δέ φυλής Απέ
κτησα τούς δύο χαρακτήρας της—έλαττώματα 
ή προτερήματα ;—Αγύριστο κεφάλι καϊ έρωτα 
πρδς τδ Άγνωστον, τήν λκουσίαν μετριότητα καϊ 
τδν πό&ον τών περιπετειών.

Κατα τδς διακοπάς μου τφ 1910 εϊδμ διδ 
πρώτην φορδν έν διπλανόν, τδ όποιον δμως 
δέν ήμπόρεσε ποτέ νδ ύψωΟή. 'Εβδομάδας τι- 
νδς βραδύτερου, δταν έν Άλλο διπλάνον, έπιτη- 
δειότερον του πρώτου, δδηγούμενον ύπδ τοΰ 
Φορέστ έπέταξεν, οί δφδαλμοί έμειναν έκπλη
κτοι και έγινα τρελλδς ίξ ίν&ουσιασμον..·Στιγ- 
μαι Αλησμόνητοι ταχέως &«Χθοΰοβί. Μετδ δύο 
μόλις λεπτά τδπτωχδν διπλάνον Άφηνίασεν,έπέ- 
πεσεν έπί δύο δρυώνκαι έσφηνώδη μεταξύ των. 
Ούτως ή Αερόπλοια Ινεφανίσ&η δια μιας εΐς 
τούς δφ&αλμούς μου μέ τδς δόξας της καί τούς 
κινδύνους. *Αλλά, ώς σδς εϊπον και at μέν καϊ 
οί δέ μέ έλκύουν έξ ίσου.

Ή κλίσις μου λοιπδν έγένετο επίμονος κα! 
Αποφασιστική, δταν δ Γκαρδς ήλδεν έν Αιναρ 

' νδ πετάξη έπϊ μιας Ντεμουα- 
ζέλ-Σάντος·Δυμόν.··· "Εκτοτε 
ίξήντλησα δλην τήν Αμετάτρε- 
πτον βρεττανικήν Αέλησίν μον 
νδ πέίσω τδν πατέρα μου νδ 
μοϋ Αγοραση έν δμοιον μηχά
νημα, δστις δμως προσεπά&ει 
νδ μέ έμποδίση Απδ τήν Από- 
φασίν μου.

Οδτω πως έγενόμην Αερο
πόρος, μέ τήν μανιώδη δμως 
έπν^υμίαν να καταστώ ούχι κοι
νός, Αλλδ διάσημος Αεροπόρος.

Τδ σχέδιόν μου.—Άλλ' 
όσον εϋκολον εϊνε νδ γίνη τις 
Αεροπόρος, Άλλο τόσον εϊναι 
δύσκολον νδ γίνη διάσημος 
τοιοϋτος. Τδ στάδιον εϊνε έλεύ- 
9ερον, Αλλ ’ ύπάρχουν τόσοι 
δρόμοι!·..
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’Επί τέλους παρ’ δλας τάς δυσκολίας 6 νους 
μου πάντοτε Απέβλεπεν είς ξν σημεϊον καί ό
ταν ήρχισα τά πρώτα βήματά μου Ανά τούς 
«ίίΜρας καί δταν Απίβλεψα είς τό βραβείου 
Πύμεράΰ, μία Ιδέα εγεννάτ οέν Ιμοί.

Αυτή ή ιδέα, αύτό τδ σχέδιον, μέ προητοί- 
μασε διά τδ θριαβευπκδν μέγα ταξείδιόν μου 
Παρισίων—Πετρουπόλεως και τΑνάπαλιν, και 
Ακριβώς λόγφ αύτοΰ τοΰ σχεδίου μου γίνεται 
τόσος λόγος νΰν περί Εμοϋ.

Ιδού τδ σχέδιόν μου. Όσφ θαυμασταί και 
αν ύπήρξαν αί πτήσεις Παρισίων—Μαδρίτης, 
Παρισίων—Ρώμης κτλ. καί δσον δικαίως Εν
δοξοι υπήρξαν οί ήρωές των, δμως αί έπιτυ 
χίαι αίται παρουσιάζουν Εν σοβαρόν Ελάττωμα, 
ώς πρδς τήν πρακτικήν δψιν τών καί μάλιστα 
και ώς πρδς τήν πραγματικήν Αξίαν των.

Διότι μέχρι τοΰδε ό Αεροπόρος καί ή Αερο- 
πλοία δέν Απεδίδοντο είς τούς Αγώνας μέ μά
νας τάς δυνάμεις των. Πάντες πάντοτε παρη- 
κοίωυθοΰντο ύπδ αύτοκινήτων, φερόντων εφε
δρικός μηχανάς· Ό δρόμος δν ήκολούθουν 
ήτο Εγκατεσπαρμένος Απδ μηχανικούς και πολ- 
λάκις Εκινητοποίουν 7~—8 αύτοκίνητα και 500 
Ανθρώπους δι' Ενα καί μόνον Αεροπόρον.

Αύτό μοΰ Εφαίνετο ύπερβολικδν—και Ελπί
ζω νά μέ δικαιόσητε—Εοκεπτόμηνδ'δτιή Αερό
πλοια τότε μόνον θά είσήρχετο είς νέαν περί
οδον καί θά Επραγματοποίει άλματικήν πρόο
δον, τήν ήμερον καθ’ ήν θά ήδύνατο νά έπι- 
χειρή μεγάλους δρόμους, άνευ αύτών δλων τών 
Επιβοηθητικών γήινων Αποσκευών. Ήτο τοΰτο 
κατορθωτόν ;

ΤρεΙς Εβδομάδας Εν τ§ θυέλλη- —Διά νά 
δοκιμάσω και συνηθίσω τήν Ανωφέλειαν τών 
γήινων κινητοποιήσεων καί Ακολουθιών, ήρχισα 
μικρά ταξείδια. ϋΰτω τόν παρελθόντα Φε
βρουάριον Ανεχώρησα διά τδ Αονδίνον δνευμη
χανικού, άνευ τεμαχίων Εφεδρικών, χωρίς αυ
τοκίνητα και μάλιστα χωρίς νά ειδοποιήσω κα - 
νένα. Προσεγηώθην Εν Λονδίνφ, Ανεχώρησα 
διά τάς Βρυξέλλας καί επανέκαμψα είς Παρι- 
σίοις μετά τρεις ήμέρας, μέ μόνην τήν συνο
δείαν—έγώ γνωρίζω πώς ! τής θαλασσινής δ- 
μίχλης !

Μετά τήν πρώτην δοκιμαστικήν ταύτην Επι
τυχίαν μου Εσκέφθην νά επιχειρήσω μακροτέ- 
ραν πορείαν, ΰπεράνω τής Εύρώπης ήδη καί 
πράγματι μίαν ώραίαν ήμέραν εύρέθην είς τήν 
Μαδρίτην καί επέστρεψα πάλιν... Άλλ' όποιον 
φρικώδες ταξείδιόν ! Κανείς ποτέ δέν 9ά Ανα- 
λογισθή τά όσα ύπέφερα' φαντασδήτε, δτι Επε ■ 
καλέσθην δλας μου τάς δυνάμεις, τήν θέλησιν, 
τήν πίστιν μου πρδς τδ ιδανικόν μου, διά νά 
φθάοω είς τδ τέρμα μου. Τά εξομολογούμαι 
τώρα είς τούς φιλτάτους Αναγνώστας μου, τώρα 
8τε ή τύχη μοί Εφάνη τόσον εύνοϊκή. Πολλά- 
κις εκλαυσα κατά τήν τρομεράν εκείνην πτήσιν

τών τριών εβδομάδων, Εντδς βροχών διλουβία- 
κών και χιόνων, ύπεράνω' παγετώνων, γυμνών 
δρέων, Εφ’ ών δίς κατερρίφθην Αποτόμως Από 
τδν φοβερόν ΒΔ· άνεμον (μαΐστραν) δστις μέ 
Επαιζεν επί τών νεφών, δπως εν Αόρατον ρεύ
μα παίζει εν σκάφος Επί τοΰ ‘Ωκεανού.

Ή γή εταρέρχεται μέ Εξωφρενικήν ταχύ
τητα —Τότε Απεφάσισα τήν διοργάνωσιν ένός 
άλλου ταξειδίου, τδ όποιον ήοθανόμην. δτι εί· 
χεν Ανάγκην δλων τών δυνάμεων μου. Άλλά 
διοργάνωσες δέν εϊνε ή καθ’ Εαυτό αρμόζούσα 
λέξις, διότι πιστός είς τήν ιδέαν ύπέρ ής ήγω- 
νιζόμην, μόνην προετοιμασίαν δπου Εκαμα ήτο 
ν’ Αγόρασα» χάρτας τής Ρωσσίας, νά στείλω 
κάποιον μέ τήν βαλίτσαν μου είς Βαρσοβ ίαν και 
νά περιμένω τόν «ίνοϊκόν άνεμον-

Μοί εχρειάζετο τοιοΰτος νοτιοδυτικός, ουνη- 
θέστατος είς τάς χώρας μας καί Επομένως δέν 
Επερίμενα Επί πολύ··. Μόλις λοιπόν ήρχισε 
πνέα»ν, εύρέθην Εν Βιλλακολβλαί τήν τρίτην 
πρωινήν ώραν...

Έτοποθέτησα τό Αεροπλάνον μου 4πι τής 
γραμμής τής Αναχωρήσεως κάπως Ανυπόμο
νος καί νευρικός—οφείλω νά τδ ομολογήσω. 
Τήν ψυχήν μου κατεϊχεν ενα φούσκωμα καί Ε
καμα Ελαφρδν μορφασμόν, ρίψας τελευτάϊον 
βλέμμα Επί τοΰ χάρτου τή; Ευρώπης.

Πολλοί ήλθον κατά τήν Αναχώρησίν μου. 
Είς συντάκτης τής ε-Πρωίαςι», μου Εδωσεν Εν 
δέμα Εφημερίδων, παρακαλών- με νά τδ φέρω 
είς Βαρσοβίαν, καί είς συντάκτης τών ^’Ανα
γνωσμάτων δι’ όλους» μοΰ Εζήτησε νά τοΰ 
γράψω τάς εντυπώσεις τής μέχρι Ρωσσίας πτή- 
σέώς μου· Ή τόση των εμπιστοσύνη με Ενε- 
ψύχωσε. Γελών δέ (δπως είδα κατόπιν είς τδν 
κινηματογράφον) επέταξα.

“Ανεμος 30 χιλιομέτρων Επνεεν ούριος, ώ- 
θών με πρδς τήν Γερμανίαν... Ή ταχύτης ήτο 
τρομακτική, καθότι παρετήρησα, ότι Ετρεχα μέ 
155 χιλιόμετρα τήν ώραν. Ale τάς πρώτος 
θαμβάς Αποχρώσεις τής ήμέρας ή Γαλλία Εξε
λίσσετε ύπδ τούς πό^ας μου, ώς μία γλυκεία 
εϊκών φαιοπράσινη.

Τδ Βέλγιον Ανεφάνη αίφνης. Όποιον μεγα
λοπρεπούς ώραιότητος θέαμα Απήλαυσαν οί δ- 
φθαλμοί μου διά μέσου τών πτερύγων τής 
συσκευής μου ! *0 ήλιος Εχρύσου τάς Άρδεις 
καί ή Ατμόσφαιρα ήτο τόσον διαυγής, ώσιε διέ- 
κρινα καθαρά δλους τούς Αρμονικούς κυματι- 
σμούς τοΰ εδάφους καί σύμπασα Εκείνη ή χώρα 
ώμοίαζε πρδς άπέραντον κήπον.

Άλλ’ ή μεγαλοπρεπής αΰτη οπτασία Ελάχι
στα διήρκεσεν. ‘Ο ούρανδς Εμαύρισεν Απδ σύν
νεφα Επισαίρευθέντα καί συμπυκνωθέντα. “Η
μουν κυκλωμένος Από άπέραντον καπνόν και 
μακράν δ όρίζων Εμολυβοΰτο Απειλητικός...

“Ηδη είχον Απαλλαγή Απδ τήν ψευδή νάρ
κην εΐς ήν μέ είχε βυθίσει ή φωτεινή δροσερό-

της τοΰ δύσαντος λαμπρού κό
σμου και ή μορφή μου Εζο- 
φοΰτο, όπως ή Ατμόσφαιρα, 
τοσοΰτο μάλλον, καθόσον δί- 
ναι Ισχυρόταται μέ ήνετίναζον 
βιαίως ■

Μέ τδν φαντασιώδη αίτόν 
καλπασμόν Επέρασα τδν Ρή
νον. ■ ■ Άλλά τδν Ιστορικόν και 
μυθολογικόν αΰτδν ποταμόν 
Απέκρυψεν Απδ τούς δφθαλ- 
μούς μου ή διακεχυμένη όμί- 
χλη καί δλυσσώδης άνεμος.

Μέ τάς χεϊρας προσηλωμέ
νος Επί τοΰ πηδαλίου προσε· 
πάθουν νά διακρίνω τδ διά
στημα, διαρκώς Αμαρυούμενον 
καί κατά τάς στιγμάς Εκείνας 
Εγευόμην τήν Εκβασιν τοΰ ύπδ 
τοιαύτας συνθήκας άρξαμένου 
ταξειδίου μου.

’’Επρεπε νά κατέλθω, διά νά ϊδω Επί τέλους 
κάτι καί λάβω τήν κατεύθυνσίν μου... Ή γή 
Εφαΐνετο. δτι διαρκώς Εξέβραζε μαΰρα σύννεφα. 
Τί συνέβαινεν ; Αίφνης Ινε&υμήθην. Έπέτεον 
ΰπεράνω τών μηχανουργείων τον “Εσσεν και 
άλης τής βιομηχανικής περιοχής τών Εργοστα
σίων Κρούπ.

Επ’ Αρκετόν δέ ερευνήσας πρδς Αναγνώρι- 
σΐν τοΰ Αεροδρομίου Wane, πρώτην στάσιν 
μου, Επανήλθον Απίσω, πέραν τοΰ σταθμού, 
ύπελόγισα τάς γραμμάς τοΰ σιδηροδρόμου, έλα
βα τήν κατεύθυνσίν ώρισμένης τοιαύτης καί 
καί προσεπάθουν νά μή τήν χάσω Απδ Εμπρός 
μου, καθ’ ήν στιγμήν επνεεν άνεμος Ικανός 
νά θραύση δένδρα καί νά Εγείρη σύννεφα άμ
μου.

215 χιλιόμετρα καθ' ώραν.— Άνεκου- 
φίσθην Επί τέλους καί ή στενοχώρια μου Εξέ- 
σπασεν είς Εν «οΰφ», όταν διέκρινα τδ Αερο- 
στάσιον τοΰ «Ζέππελινι», ευρισκόμενον Εντδς 
τοΰ Αεροδρομίου. Όλίγον τι καταβεβλημένος 
κατήλθσν. εφαγον, επιον, ετροφοδότηοα τήν 
μηχανήν μου καί Εχασα δύο ώρας Επισκευάζων 
έ'ν μέρος χαλασμένου.

“Οταν Ανεχώ-ησα, ό άνεμος ήτο τοιοΰτος, 
ώστε δυο άνδρες προσκεκολλημένοι είς τάς 
πτέρυγάς του μετά πολλοΰ κόπου τδ συνεκράτουν. 
Φυσικά δέν ήμουν καί πολύ ήσυχος, φεύγων 
ύπδ τοιαύτας δυσμενείς συνϋήκας. "Η ομίχλη 
πρδς τούτοις μέ ήμπόδιζε νά βλέπω τδν δρό
μον μου και ήρκούμην είς τήν πυξίδα μου Δέν 
ήδυνάμην δέ νά υψωθώ παρ ’ δλην τήν δύνα- 
μιν τών 80 ίππων τοΰ κινητήρας μου καί Επι 
πολύ διηρχόμην πλησιέστατα τής γής, μετά τής 
τρομακτικής ταχυτητος, μεθ’ ής Εφερόμην.

*Ητο πολύ Επικίνδυνον τοΰτο, Αλλά τί νά 
Εκαμνα ’[Δέν ήτο σφάλμα Ιδικόν μου . . . “Ε

Μόλις φδάσας εις ΙΙαρσοβίαν διανέμει τάς'έφημερίδας-

πρεπε νά ίπταμαι τόσον χαμηλά, ώστε παρ’ S- 
'εην τήν όμίχλην Εβλεπα τά δένδρα καί τούς Α
γρούς, κηλϊδας πρασίνας καί μαύρας, μίαν 
στιγμήν Εμπρός μου και Αμέσως δπιαθεν εις 
μίαν φρενητιωδώς ίλιγγιώδη κίνησιν.

Ήδυνήθην τέλος ν' Απαλλαγώ Απδ τήν δαι
μονιώδη αύτήν πορείαν Εν τή Αβύσσφ και νά 
ύψωθώ. Διέκρινα τότε άλυσιν δρέων. Παρε
τήρησα τδν χάρτην μου, Επειτα τδ ώρολόγιον. 
Πώς', μήπως ήπατώμην ; Άλλ' δχι. . . Εΐς 
ύπολογισμδς Απλούστατος μέ επεισεν, οτι Επέτων 
μετά’ ταχντητος 215 χιλιομέτρων καθ' ώραν!

Ούδεμία Αμφιβολία .’Ιδού Ανεφάνη τδ Άνό- 
βερον, Επειτα Εχάθη καί μετ' ολίγον Εβλεπα 
μακράν τδ Βερολίνου

Ή Εν Βερολνίφ Α,φιξίς μου.— Άφ’ ήςδι-' 
έκρινα τδ Βερολϊνον, Αντελήφθην φαινόμενου 
περιεργότατον καί Ανεξήγητον κατ’ Αρχάς. Μία 
γιγαντιαία κιτρίνη οθόνη ήτο Εξηπλωμένη Επί 
μεγάλου τμήματος τής πόλεως και ήδυνάτουν 
ν' άντιληφθώ τί συνέβαινε.

Πλησιάσας μέτήν δίκην βολίδος πτήοίν μου, 
παρετήρησα, άτι ό ώχροειδή-, αυτός πέπλος με- 
τεκινέίτο καί Επίστευσα δτι ήτο πελώριον νέφος 
καπνοΰ, ίσως Απδ πυρπολούμένον τμήμα τής 
πόλεως-Τέλος, όταν εύρέθην πλησιέστατα, είδον 
δτι ήτο Ατελεύτητον σύννεφον κόνεως, Αποσπά- 
σθέν ύπδ τοΰ Ανέμου Εκ τής Αμμώδους πεδιά- 
δος Τέμπελχοφ.

Όμολογώ, δτι Εφρικίασα,διότι έπρεπε νά ήτο 
τρομερά, ή θύελλα, ώστε νά μετακινή τοοαότην 
άμμον Ήσθανόμην τά νώτα μου ψυχόμενα 
καί έτεινα δλας τάς δυνάμεις μου · Ιπτάμενος 
ώς βέλος, ϊνα κατέλθω είς τδ Αεροδρόμιου 
Ζοχάνιοταλ.'Επίστευα δτι Εντή μανιώδη ταύτη 
όρμή τών στοιχείων, κάποια Εκδικήτρια δύνα- 
μις Αντενήργει κατΑ'-τοϋ θρασέος, οστις προ-
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σεπώθει νά ίνώση διά μιας μόνον γραμμής, είς 
Ιλάχιστον χροηκόκ διάστημα·, τάς δυο ηρω- 
τευούσας.
Έν τούτοις, μολονότι πρρσεδαφίσ&ην δι’ 

άρκεεά Αποτόμου καταβάσεως έκπληκτος διά 
τήν άντοχήκ τον Αεροπλάνου μον, μετά τοιαύ- 
την σύγκρουση, είδον δτι εύρισκόμην Επί της 
γης σώος καϊ Αβλαβής και χωρίς νά βλαββ 
ούδέ εϊς τροχός τής μηχανής μον. Μερικοί αν· 
βρωποι προσέδεσαν Αμέσως τό Αεροπλάνον μον 
διά νά Εμποδίσουν τήν Αρπαγήν τον παρά τής 
Ισχυρ&ς βυέλλης κ«1 το έθεσαν ύπό τήν προ
στασίαν τής πτέρυγος ένός τών γιγαντιαίων δε
ροπλάνων lauben, λέξεως σαμαινούσης περι
στεράν. Παραπλεύρως τής ^περιστεράς* ταύτης 
τό μονοπλάνον μον ώμοίαζε ..πρός κώνωπα καί 
Ακριβώς αΰτη ήτο ή Αντίληψις τής παραδόξου 
Αναλογίας, ήν μοϊ ίξέφρασαν οΐ πανταχόβεν 
συρρεύσαντες παμπληβεΐς γερμανοϊ, επϊ τή εί- 
δήσει τής Αφίξεώς μον.

Μετά τρίωρον δέ Ανάπαυσιν εν τή οίκογενείρ 
γερμανοΰ τίνος Αεροπόρον, δστις με Επεριποι - 
ήβη ώς Αδελφόν τον, ήσβάνβην, ίμαυτόν Ανα- 
λαβόντα δια τήν συνέχειαν τον ταξειδίου μον 
καϊ είδοποίησα τονς Αγαβούς και Εκπληκτους 
γερμανούς, δτι Ανεχώρουν διά τήν Βαρσοβίαν. 
Τά πάντα μετεχειρίσβησαν διά νά μέ Αποτρέ
ψουν, Αλλά δέν ήχουον τίποτε και Ανεχώρηοα 
πάλιν ίν μέσω βυέλλης.

Ταχύτερου τής βυέλλης- Μολονότι δ καιρός 
ΕξηκολούΑει ώνζβλιος, ίγώίπτάμην ήδηκαλλί- 
τερον, βεβαίως δ' εϊχον πλέον σννειβήσει. Mi 
τά νεύρα δ ’ έντεταμένα φεύγων Ικ τον Βερολί- 
νον, ήοβανόμην, δτι παριατάμην πρό παραμν- 
βίου τών Άχιλίων καϊ μιάς νυκτών».

Τά δένδρα, οίλιμένες, τά δάση ίξελίσσοντο 
περί εμέ ώς εν δπτασίφ βανμαστή. *Η Φραγκ- 
φούρτη το® Όδερ, τά Πόζεν, τά ρωσσικά σύ
νορα, τά πάντα διήρχοντο ώς σκηνικοί διάκο
σμοι καί al εκτεταμένοι πεδιάδες τής Πολωνίας 
μοι έδιδον αΐμβημα Ανακονφίσεως, Αλλά καϊ 
Ανίας.

Είχα διέλδει τήν βύελλαν Ιπτάμενος 1 ‘Ο Α
νεμος δε δλίγον κατ' δλίγον ήλαττοΰτο .Έν τού- 
τοις ήτο Αρκετός, ώστε ή Απόστασις τών 530 
χιλιομ. Βερολίνου-Βαρσοβίας νά κατανικηβή ίν 
διαοτήματι τριών ώρών καϊ ένός τετάρτου' και 
τήν-βην Εσπερινήν ώραν αί παρισινοί Εφημερί
δες, τάς όποίας μετέφερα, διενεμήβησαν εν 
Βαρσοβίρ.

Ποτέ δέν βά ήδυνάμην νάπιστεύσω ευκόλως 
δτι εήρισκόμην ίν τή πρωτευούση τής Πολωνίας, 
ίγώ οστις πρό δεκατριών ώρών ήμην τήν αυ- 
γήν ίν Βιλλακονβλέ καϊ έβλεπον πόοον άπειχον 
τής Βαρσοβίας !

Πράγματι ή μεγίστη αΰτη Απόστασις εϊχεν 
έκμηδενισβή ύπό δλιγοώρου πτήσεως—μόλις 8 
ώρών,καβ’ δ διάστημα εϊχον τήν Απλουοτάτην 

ίντύπωσιν, δτι ίκαμνα μικρόν περίπατον είς τά 
περίχωρα τών Παρισίων... "Επρεπε νά βλέπω 
τούς χρυσούς βόλους, χαρακτηριστικούς τοΰ 
Ρωσσικοΰ έδάφους καϊ τούς Αψηλούς κοζά- 
κους ίπί τών μικρών ζωηρών ίππων των διά 
νά πειοβώ, δτι δέν ήμην βΰμα οπτικής Απάτης.

"Ημην λοιπόν δ νικητής καϊ ό κάτοχος τοΰ 
περιφήμου βραβείου Πομμεράϋ, δπερ δμως μοϊ 
εστοίχισε-τόσαυς κόπους και κινδύνους.

Έζήτησα εύβύς μόλις ίπάσησα τό Εδαφος 
Από ένα ρώσσον Αξιωματικόν νά μοί δώση πι
στοποιητικό? τής Αφίξεώς μου μετά τής Ακρι
βούς ώρας. Πράγματι δέ πλεΐστοι Αξιωματικοί 
Απέγραψαν ρωασιστϊ καϊ φυλάττω Ιπιμελώς τό 
τόσον πολύτιμον, άλλά καϊ Ακατάληπτον δι' Εμέ 
τούτο έγγραφον.

Ή Αποδοχή έν Βαρσοβία Απήρξεν ευχάρι
στος. *Η Πολωνική κοινωνία τόσον Υπερήφα
νος καϊ περιωριομένη, μέ ύπεδέχβη μέ περι
ποιήσεις, οϊτινες μέ κολακεύουν Απείρως, άλλά 
τότε Ακριβώς ήσβάνβην τούς κόπους τοΰ τα- 
ξειδίου μου.

Διασκεδάσεις, τιμαί. σαμπάνιαι πολλαϊ Αλλ' 
Υπνος καβόλου ■ Καβ’ δλην τήν νύκτα τό ίν τφ 
δωματίφ μου τηλέφωνο? ίκτύπα και έπρεπε νά 
Απαντώ είς τάς πολλαπλός προσκλήσεις. Άνα- 
ρίβμητος σειρά δημοσιογράφων συνωβοϋντο διά 
νά μέ χαιρετήσουν,είς τρόπον ώστε Εσχημάτιζαν 
μακράν ούράν ίξω τοΰ δωματίου μου. Κατ’ 
Αρχάς διεσκέδαζα μέ τάς γενναιοφρόνους αύ
τάς τιμάς—καϊ βά διατηρώ πάντοτε εύγνώμονα 
Ανάμνησιν—άλλά ταχέως εκουράσβην.

Έντδς τοϋ ψύχους κατά τοϋ ανέμου.— 
Έκολακευόμην νά πιστεύσω, δτι βά κατώρβουν 
νά μεταβώ ίκ Βαρσοβίας είς Πετρούπολη έν 
μια μόνη ήμέρα και ήλπιζον, δτι δ Ανεμος δέν 
βά ήλλαζε διεύβυνοιν μετά τήν βύελλαν.

Άλλά δ Ανεμος είνε πάντα Ιδιότροπος και 
έπνεε πρός βορραν. Άλλ'Αδιάφορον1. Τήνπρωίαν 
Ανεχώρησα.

Τδ ψύχος τοΰ βορεινού τούτου Ανέμου μέ 
επαγωνε καϊ δή είς τό ύψος δπου ίκ προνοίας 
Ανήλβον, τόσον δέ πολύ, ώστε μετά μίαν ώ
ραν τό σώμα μον έκ τής Αναισβησίας ήδύνατο 
να διατρυπηβή χωρίς νά πονέσω, οί δέ πδδες 
μου έφαίνοντο ώς δύο τεμάχια πάγου τετοπεβε- 
τημένα έπϊ δύο ξύλινων κνημών.

Δέν ίδίσταζα πλέον,έπρεπε νά κατέλβω πλη- 
σιέστατα τον Εδάφους,δπου ή βερμοκρασία βά 
ήτο ήπιωτέρα καί παρά τό Ασύνετον τοΰ τοιού- 
του Επιχειρήματος,ήναγκάσβην νά πετώ άπβχω» 
τοΰ εδάφους μόλις πεντήκοντα μέτρα.

(Έπεται τό τέλος)

■ ι rwosoni ι'

«ΙΙάντοτε δά ζδ καί θά άποθάνω εις τήν 

πίστιν τοΰ Χριστοΰ.
»Θά σέβωμαι τούς ιατρούς καί πιστδς θά 

»τιμώ τούς διδασκάλους μου, Οά αγαπώ τούς 
»άνωτέρους μου καί ιδίως έκείνους, οϊτινες θά · 
οεχουν Ανάγκην τής τέχνες μου.

»Θά διαφυλώττω τήν άξιοπρέπειαν τ^ς τέ- 
βχννις, δσον δύναμαι.

«Ούδέν θά πράττω άνευ συμβουλής ή κατα- 
«φανοΰς λόγου, έστω και δν πρόκειται διά 
Β κέρδος.

«Δέν.θά δίδω καθάρσια άνευ τής διαταγής 
συναινέσεως τών ιατρών.

»Δέν θά δίδω δηλητήρια, ούδέ περί τούτων 
»θά δίδω συμβουλάς.

»Θά έκτελώ τάς συνταγής τών ιατρών ά- 
ναλλοιώτως.

»Δέν θά άντικαταστήσω τίποτε άνευ τής 
«συμβουλής ή άδείας τοΰ ϊατροΟ.

»Δέν θά έκτελώ τάς βλαπηκάς διαταγάς 
»τών εμπειρικών.

»©ά συνδράμω, κατά τάς δυνάμεις, τούς 
«άσθενεϊς μέ τήν τέχνην μου.

»Θά έχω πάντοτε εις τό φαρμακείου μου 
«φάρμακα άρίστης ποιότητος.

«Δέν θά επιτρέπω είς τούς μαθητευομένους 
«μου νέους τήν παράβασιν τοδ δρκου τοντου.

«Καί τοιουτοτρόπως ορκίζομαι εις έπαινον 
«καί δόξαν του Σωτήρος ήμών ΊήσοΟ ΧριστοΟ, 
«Προστάτου τοΰ ίεροΰ ήμών τούτου Κολ- 
λεγκίου».

Μετά ταΰτα έλάμβανε τό δίπλωμα καί τήν 
άδειαν νά μετέρχεται τόν φαρμακοποιόν.

Παραθέτομεν επίσης έν μεταφράσει καί τό 
μέρος, ένθα ό ρΧθείς Σαλαδΐνος έξ Άσκαλτι 
περιγράφει καί τά ήβικά προσόντα, τά όποια 
πρέπει.νά εχγ ό φαρμακοποιός.

«......  ό φαρμακοποιός δεν πρέπει νά είναι
«υπερήφανος, ούτε ματαιόδοξος, ούτε γυναι- 
«κοφίλΐς, ούτε κραιπαλώδ>]ς. ούτε φαγΚς,ούτε 
«μέθυσος, ούτε παίκτης, άλλά μ.ελετητικός, 
«πρόθυμος, εύάγωγος, τίμιος, θεοσεβής καί 
«ευσυνείδητος. Δίκαιος, εύθύς, καί έλεημων 
«ιδίως πρός τούς πτωχούς. Κάτοχος τής δεω- 
«ρίας και τής πρακτικής τής τέχνης του. "Οχι 
«άπειρος καί άπαίδευτος, διότι διαχειρίζεται 
«τά τής ζωής τοΰ άνθρώπου, ήτις εϊναί τό 

; «πολυτιμότερο* του κόσμου. Νά μή είναι 
«ούτε άπληστος, ούτε φιλάργυρος, ούτε φιλο- 
«χρήματος, διά νά φανγ, δτι δέν μετέρχεται

(Συνέχεια· iSs προηγ. φύΧλον). 

φαρμακευτική δέν ήδύνατο 
νά προοδευστι, άΦοδ είς τήν 
ιδίαν Μποτέγα έξετελοδντο 
συνταγαί, παρεσκευώζοντο 
φάρμακα, γλυκίσματα, έ- 
πω’λοΰντςι δέ φάρμακα,αρώ
ματα αλ. Έγένοντο συχνά 
καταχρήσεις εΐς βάρος τής 
υγείας. Δώ οί φαρμακοποιοί 
άπεφώσισαν νά άποχωρι- 
σύοΟν και έζήτήσαν καί 
τήν άδεοαν παρά τ·ής κυ- 
βερνήσεως νά ιδρύσουν και 
ίδιον Κολέγκιο CoBeggio, 
τώ 1565. Οΰτως οΐ φαρ
μακοποιοί ίκαμαν φαρμα
κεία. Τό κολλέγκιο ελέγετο 
Collegio farmaceutico ή

deifSpezieri. ’Εξέλεγε* επιτροπήν ίτησίως 
χτιό ύκτώ πεπειραμένων φαρμακοποιών πρός 
έξέτασιν τών νέων φαρμακοποιών καί δύο κα- 
θχγ^τάς πρός γύμνασι* τών μελλόντων νά λά
βουν τό δίπλωμα από τήν ρη^είσαν έπίσημον 
ο’κταμελή έπιτροπήν. Οί δύο ο5τοι καδηγηταϊ 
εϊχον τό δνομα Promotori. Έπίσ'ης εις τού
των παρουσιάζει τόν υποψήφιον ενώπιον τής 
επιτροπής, καδυποβάλλων τά πιστοποιητικά, 
οτι έμαθήτευσεν εϊς έν φαρμακεΐον διπλωμα
τούχου φαρμακοποιοί.

*0 πρόεδρος τής έξεταστικής επιτροπής άνε- 
γίνωσκε μέρος τών διατάξεων τού Σαλαδίνου 
ές "Ασκολη, ιατροζί τοΟ πρίγκηπος τοΟ Τώ- 
ραντος, δστις ήκμασε κατά τά μέσα τοδ δέ
κατου πέμπτου αϊώνος καί ήρχιζεν ή έξέτασις, 
ήτις ήτο αυστηροτάτη περί τής φαρμακευτικής 
τέχνες, βοτανικής, χημείας κτλ. θεωρνιτικώς 
καϊ πρακτικώς. Μετά τάς εξετάσεις ήκολούδει 
ή μυστική διά σφαιριδίων ψηφοφορία, άν ήτο 
ίαανός νά μετήρχετο τόν φαρμακοποιόν.Έ
πρεπε νά εϊχεν Υπέρ τά δύο τρίτα τών ψήφων. 
Μετά τήν έπιτυχίαν μετέβαινεν εϊς τό δικα- 
στηριον, δπου. ώρκίζετο οδτω πως :

«Έπισήμως ομνύω καί υπόσχομαι εις τόν 
»Ι1οι·ητήν τοΰ Παντός, |ν Τριάδι Θεόν, τόν 
«όπαϊον μέ άγνήν πίστιν λατρεύω,βτι βά δια- 
ίφυλάττω όλοκλήρως καί σταΟερώς μέ τάς 
«δυνάμεις μου καί κρίσεις άπάσας τάς διατε
ταγμένα; Ιιατάξεις.
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καθαρκτικά φάρμακα. Πρέπει νά 
παλαιάς βυσκευάς και τάς ριή έ- 
πλέον, τά πεπαλαιοριένα κανα

τά άπεξηραμένα, καθότι προξε- 
γειαν ιατρικήν.

«τήν τέχνην του [χόνον διά τό συμφέρον, 
«ώς πράττουσιν οι αισχροκερδείς, μάλιστα νά 
«πωλή τά φάρ|λαχα είς τήν μάλλον συγκατα- 
«βατικήν τίμτζν, διότι είναι προτιμώτερον τδ 

• «όλίγον και δίκαιον άπό τδ πολύ κέρδος μέ 
Βκκτάραν των πτωχών. Νά είναι ό φαρμακο- 
«κοποιός προσέτι πιστός, συνετός, σοβαρός και 
«ευσυνείδητος, ώς είπομεν, διά νάμητολμ^ 
»νά πράξρ διά χάριν ί άγάπήν ή κερδοσκο- 
»πίκν βργον εναντίον τής συνειδήσεώς του καί 
«τής τιμής τού ιατρού. Δήλα 3ή, νά μή συ- 
Βσκευάσγ) φάρμακα διά ν’άποβάλγ έγκυος γυνή 
»καί ομοίως ουδέ διά ύπακοήν τών άρχόντων 
»ή διά χρήματα τολμήσϊ) νά συσκευάση δηλη- 
«τηριώοη φάρμακα ή 'ποτά. Νά μή κάμνγ 
«σιρόπια ή μαντσούνια μετά μελιτος,οτε πρέ- 
«πει νά γείνουν μετά ζακχάρεως διότι διά τού 
«τρόπου τούτου θά έζημιοΰτο ό άσθενής καί 
»δέν έξετελεΐτο ή βούλησις τού ιατρού.Επίσης 
«ό φαρμακοποιός δεν πρέπει νά τολμήσγι ανευ 
»τής άδειας ή συμβουλής άξιου ιατρού νά έκ- 
«τελέση τίποτε άφ’ εαυτού καί ιδίως προκει· 
»μένου διά 
«ρίπτφ τάς 
βνεργούσας 
«πότια και
«νούσιν ένέι

«Όταν δεν έχει εις τδ φαρμακείον τδ διορι- 
«σθεν φάρμακον ύπδ τού ιατρού νά μή τδ άν- 
Βτικαταστήσρ δι’ άλλου, άνευ τής άδειας πε- 
■»πειραμένου ιατρού θεωρητικού καί πρακτικού. 
«Νά μή φυλάξ1}) τά φύλλα και τά άνθη πριν 
«ή άποξυρανθώσι καλά και ουδέ τάς ρίζας ύ- 
ογράς άκόμη, διότι συν τφ χρόνω θάσαπωσι. 
«Πρέπει προσέτι ό φαρμακοποιός νά διακρίνγ 
«έντελέστατα πάντων τών άπλων φαρμάκων 
«τήν γεύσιν, δν είναι δήλα δη γλυκά ή ξυνά, 
βστιφά ή άνόσια, μέτριας γεύσεως ή δχι, επί 
«σκοπφ εάν νέος τις ιατρός, άπειρος, διώριζε 
«δραστικά φάρμακα καί δυσγευστικά διά τούς 
άσθενείς, όφείλει ό φαρμακοποιός νά παρατη- 
«ρήσγ εις τόν ιατρόν, μέ σέβας, οτι τοιαΰται 
«συνταγαί δεν επιτρέπονται καί νά διατάξη 
«φάρμακα ήπιώτερα διά νά μή διαταραχθή ό 
στόμαχος τού άσθενοΟς......... »

* «
★

’Εν τφ περιωνύμφ πανεπιστήμιο» τού Πα- 
ταβίου έδιδάσκοντο αί φυσικαί έπιστήμαι, συ
νεπώς και ή χημεία και ή βοτανική, χρησιμώ- 
ταται είς τούς φαρμακοποιούς. Μεταξύ τών 
καθηγητών τής χημείας τού έν λόγφ Πανεπι
στημίου διέπρεψε καί ό Έλλήν χημικός Μάρ
κος Χαρβουρης. *0 Κεφαλλήν ούτος χημικός, 
δέν ήτο τυχαίος επιστήμων. Μελετήσας τήν 
ιατρικήν καί τάς φυσικάς έπιστήμας έν Βονω- 
νία, διέπρεψεν έν Βενετί?:. ’Εφεύρε τήν χύσιν 
τού σφυρήλατου σιδήρου άνευ άνθρακος ή γνω
στών μέσων, έπενόησε τόν άφλεκτον χάρτην, 

διά νέων τότε μεταλλευτικών συνθέσεων, κα- 
τεσκεύασεν έν τφ ’Ενετικω Ναυστάθμφ τηλε
βόλα διά τόν περίφημου "Αγγλον Έμον, διά 
νά καταστρέψγ τούς πειρατάς, εφεύρε νέαν 
μέθοδον πρός κρυστάλλωσιν τού θείίκού οξέος, 
οπερ ώνομάζετο δξυ χαρβοΰρη και έδημοοίευσε 
λαμπράς έπιστημονικάς μελέτας.

Οί„ Βενετοί έκαλλιέογουν τήν χημείαν. Ό 
'Ιερώνυμος Άλέγρης, ό Λουδοβίκος Λοκατέ- 
λης, ο Άγγελος Σάλος προητοίμαζον τδν δρό
μον εις τήν νέαν έπιστήμην. Ό ’Αλέξανδρος 
Βάρκας έσχε την τιμήν είς τινα νά προηγηθ^ 
τοΟ χημικού‘Berthollet, ώς ό ί'διος διάσημος 
γάλλος δμολογεί. -

Καί άλλοι έδειξ αν στοργήν πρός τήν χη
μείαν, Οί ’Ενετοί έκαλλιέργησαν καί τήν βο
τανικήν έξόχως καί άνεδείχθησαν πολλοί βο
τανικοί, έξ ών ό Λουδοβίκος Άγκουίλάρας καί 
ό Πρόσπερος Άλπίνης, οστις έκαμε πολυετές 
ταξείδιον εις Αίγυπτον καί ’Ελλάδα, χάριν 
τής έπιστήμης. Καί πρός τιμήν του ό Λινναίος 
άφιέρωσε τό γένος Άλπεηα ή φαρμακευτική, 
φυτόν τής οικογένειας τών Ζιγγιβερδών, αύτο· 
φυέςκαί καλλιεργούμενον έν τή ύπδ τούς τρο
πικούς Άσίο: διά τό άρωματικόν ρίζωμα αΰτοϋ, 
τό όποιον γνωστόν είναι έν τή φαρμακοποιία 
ώς ρίζωμα Γαλάγγης (Radix Galange).

'Αλλως τε γνωστόν είναε, βτι πρώτος δη
μόσιος βοτανικός κήπος, τφ 1533, ίδρύθη έν 
Βενετί^ καί άκολούθως άλλεπαλλήλως ίδρύθη- 
σαν έν τγ5 λοιπ$ Ιταλία: οί ονομαστοί βοτα
νικοί κήποι τών λοιπών ιατρικών σχολών, ής 
τό παράδειγμα ήκολουθησαν τά άλλα εύρω- 

.παϊκά κράτη.
Τφ 1533 τό πρώτον έν Παταβίφ δημοσίως 

έδιδάχθη ή βοτανική.
* ♦
*

■ Άς ρίψωμεν βλέμμα τώρα έπί τών περι
πετειών τών φαρμακοποιών. Οί ιατροί είχον 
φαρμακεία ή ήσαν συνέταιροι μέ φαρμακο
ποιούς. Ήσαν καί ξένοι ιατροί, οίτινες έμι- 
σθοδοτοϋντο υπό τής κυβερνήσιως διά τάς 
άνάγκας τής πολιτείας. Τφ 1299 ή Γερουσία 
διέταξεν, όπως οί ιατροί άπέχωσι νά συνεται- 
ρισθώσι μετά τών φαρμακοποιών καί νά μή 
διατηρούν φαρμακεία. Αλλά δυστυχώς ό νό
μος ούτως δέν έτηοείτο. Οί ιατροί ύπεστήριζον 
τά φαρμακεία άπό τά οποία ωφελούντο πρός 
βάρος του βαλαντίου τών πελατών καί τών 
φαρμακείων, άτινα δέν είχον συνεταιρισμόν μέ 
τούς ιατρούς. Διό ή Κυβέρνησις πολλάκις έξέ- 
διδε νόμους, όπως απαγόρευσή εις τούς ιατρούς 
νά ένδιαφέρωνται διά φαρμακεία. Διά νά έμ- 
ποδίσν) ή κυβέρνησις τήν κατάχρησιν ταύτην 
τών ιατρών,ήναγκάσθη νά τιμωρήσν) τούς πα- 
ραβάτας.

’Αλλά καί τινες τών φαρμακοποιών έφρόν- 
τιζον μόνον νά κερδίσουν, άμελούντες τήν τέ-

?λί*:

jv. Διό ήναγκάσθη ή κυβέρνησις διά νόμων 
περιορίτγ και τάς καταχρήσεις τών φαρμα- 

ποιδν, ήΤ0ς διά συνεχών επιθεωρήσεων τών 
ρμακείων.
Παρχτηρητέον, οτι κατά τον μεσαίωνα τά 

Ι&ρμακεΐα ήσαν μάλλον φαρμακεμπορεΐα, συνε- 
Α·ώς διά τάς συσκευάς τών φαρμάκων όλίγον 

Φρόντιζαν οί φαρμακοποιοί.
Αί drogues δρόγες κατά τον μεσαίωνα ήτο 

μονοπώλιον τής ’Ιταλίας καί μέγα ήτο τό 
κέρδος· Ούτως έν Βενετίμ καί έν ταΐς ένετο- 
άρατουμέναις χώραις τά φαρμακεία ήσαν κατ’ 
ουσίαν δρογερίες. Μετά τήν άνακάλυψιν τοΟ 
Εύέλπιδος Άκροτηρίου καί τής ’Αμερικής, ναι 
μέν τδ μοιοπώλιον μετεφέρετο εις Πορτογαλ
ίαν καί Ισπανίαν, άλλα πάντοτε εισαγωγήν 
καί εξαγωγήν καί δρόγων έν Βενετία έγίνετο.

Άλλ’ οί φαρμακοποιοί εΐχον καί άλλο κέρ
δος. Μετήοχοντο πολλοί καταχρηστικώς καί 
τούς έμπειρικούς ιατρούς, διά νά πωλήσουν τά 
φάρμακά των, ένω συγχρόνως οί ιατροί είχον 
καί φαρμακεία εις τό πείσμα τής διατάζεως, 
ήτις άπηγόρευε τούτο .Συναγωνισμός σπουδαίως 
ιατρών και φαρμακοποιών χάριν τού κέρδους !

Μέχρι τού δεκάτου τετάρτου αίώνος ιατρός 
έλέγετο δ έ^ασκών τήν ιατρικήν, αδιάφορου αν 
θά ήτο διδάκτωρ πανεπιστημίου ή οχι. Τότε 
είσήχθη και ή συνήθεια νά τιτλοφορήσουν τούς 
μετερχομένους τούς ιατρούς δοτόρονς.

'Γφ 1301 ίδρύθη έν Βενετία τό Gollegio 
de Medici πρόςάνύψωσιν τής ίατρ. επιστήμης. 
Συνεπώς ή φαρμακευτική έλάμβανε νέαν ζωήν.

Τφ 1480 άρχίζει τών φαρμακείων ή νέα ά- 
νόρθωσις. Τότε διετάχθη νά γίνουν αύστηρό- 
ταται αί έξετάσεις τών φαρμακοποιών. ’Εμπο
δίζονται έπ νέου νά είναι φαρμακοποιοί οί ία- 
τροίκαίνά άπέ’χουν τοΰνάεχουν συναιτερισμόν 
μετά τών φαρμακοποιών.Άπεσπάσθη ήκλινική 
άπό τήν φαρμακευτικήν καί χειρουργικήν, διότι 
ςλεγεν ή κυβέρνησις, ότι εϊς δέν ήδύνντο καί 
εις τας τρεις τέχνας να εϊναι τέλειος. Άλλ’ ό- 
λίγην φροντίδα έδωκαν καί εις τούς νέους τού
τους νόμους μέχρι τού δεκάτου βκτου αίώνος, 
οπότε οί ιατροί ήρχισαν νά είναι αξιοπρεπείς, 
να πείθωνται οπωσδήποτε εις τούς κείμενους 
νόμους τής Πολιτείας. Κατ’ όλίγον επαυεν ή 
ίατροκαπηλία τών έμπειρικών καί οί διπλωμα
τούχοι ιατροί έξήσκουν άξιοπρεπώς τήν έπι
στήμην καί οί φαρμακοποιοί τήν ίδικήν των.

Σημειωτέου, οτι καθώς ό ιατρός καί ό φαρ
μακοποιός κοινά είχον έπί τόσους αιώνας, 
ούτως εΐπεϊν, τά φαρμ-ακεΐα, οΰτω καί οί χει
ρουργοί καί οί κουρεΐς ε’χον κοινά τά κουρεία 
καί τήν τέχνην κοινήν. Τφ 1730 όμως οί 
χειρουργοί ή ώς έλεγοντο τότε Cerusici, άπε- 
σπάσθησαν άπό τούς κουρεϊς καί άπετελεσαν 
ίδιον σωματεΐον άξιοπρεπείας CollegiO· 

("Επεται συνέχεια)

ΣΚΕΨΕΙΣ
Έάν λυπήσαι διά τό αίσθημα, δπερ παρέρχεται, 

κλαδσε διά τόν όρκον, οστις δέν τηρείται- Διότι παν 
δ,τι παρέρχεται, έχει παρέλθει, παν δε τό όποιο? 
δέν έτηρήθη. Εχει έγκαταλειφθή I

Τπάρχουσι μειδιάματα τόσον πικρά ! Νομίζει 
τις, ότι μειδιρ, πλήν αντί μειδιάματος εις μορφα
σμός παράγεται. Οί οφθαλμοί προσπαθοΰσι νά συγ 
κραιήσωσι τά άναθλΰζοντα δάκρυα, τά χείλη δέ νά 
καταπνίξωσι τόν άνερχόμενον λυγμόν.

Ματαίως θά ζητήσητε νά εΰρητε έν τφ λεζιλο- 
γίω τής καρδίας τάς λέξεις «πάντοτε πιστός καί 
αιωνίως·. Elve λέξεις άνευ σημασίας. Τάς προφέ
ρει, πλήν δέν τάς έννοεϊ-

Πιστεΰει τις iicav άγαπφ. Διότι δίαν άγαπθ,εχει 
ανάγκην νά πιστεύη

‘Τπάρχουσιν αισθήματα, άτινα διαρκοΰσι. Πλήν 
σπανίζουσιν αί καρδίαι, ul δυνάμεναι νά διατηρή- 
σωσι ταΰτα.

Τό σνιιφέρον Υποστηρίζεται ύπδ του δρωτος' ου
δέποτε όμως Υπό τού συμφέροντος.

Έν τή ύποψίφ γεγονότος τινός ή όργή είνε όλε- 
Ορια, έν τή βεβαιότητι δέ αΰιοΰ γελοία.

Ό συμβουλεύων ειλικρίνειαν πρώτος παραβαίνει 
τήν συμβουλήν του. καθ’ οτι έάν ό ίδιος ήτο ειλι
κρινής, δέν θά έτόλμα νά όμιλήση περί ειλικρίνειας.

Λί περιστάσεις μορφώνουσι τούς λόγους ήμών, 
αί θλίψεις τάς συναισθήσεις καί οί χρόνοι τάς 
σκέψεις.

Ή άγνοια πολλάκις είνε αναγκαία, είς ίίολλάς δέ 
περιστάσεις συντελεί πρός ευτυχίαν.

Ή καρδία άνευ λογικής είνε πλοϊον άνευ πηδα
λίου, πλανώμενον έν μέσφ λυσσώντος πελάγους.

♦ · a
Τά αισθήματα γεννωνται καί έκπνέουσιν έν τή 

καρδίφ μας, μεθ' ής ευκολίας ·νά κύματα έν τφ 
Ώκεανφ· Δέν απομένει ούδέποτε ή άνάμνησις,άλλά 
αί αναμνήσεις. Τό σύνολον τών κυμάτων λέγεται 
θάλασσα, των δέ αναμνήσεων βίος-

Ό γάμος διά τόν πλούσιον είνε έπιχείρησις, διά 
τόν εύκατάστατον χρέος, διά τόν πτωχόν κύβος, 
διά τόν πένητα άχθος, διά δέ τόν καλλιτέχνην κα
ταστροφή.

'Τπάρχουσι στιγμαί μυστηριώδεις, συναντήσεις 
απροσδόκητοι, συναισθήσεις παράδοξοι,αΐιινες τρο- 
ποποιοΰσι βίον ολόκληρον, διανοίγουσαι νεον ορί
ζοντα καί νέον περιβάλλον.

Μή αποδίδετε πάντοτε πλήρη ένοχήν είς τόν πταί- 
σαντα. 'ίσως καί ίμείς είς τήν θέσιν του νά έπράτ- 
τετε τό αύτό· Τπάρχουσι στιγμαΐ, καθ' άς ενεργεί 
τις μηχανικώς, καί καθ’ ας αισθάνεται έπ αΰτοΰ 
τήν σιδηράν τού πεπρωμένου χεϊρα-

ΑΛΕΕίιΝΔΡΑ ΑΛΒΛΝΟΠΟΥΔΟΤ
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Ο SYMMAMKO* ΠΟΛΕΜΟ*
ΚΑτΑ ΤΗ* ΤΟΥΡΚΙΑ*

(Συνέχεια tie προηγούμενον τεύχος)
Άφ’ ού παρεμείναμεν Μ.έχρ» τής 10ης είς 

τον λιμένα, άναμένοντες διαταγάς, άγγελια- 
φόρος τής Μεραρχίας ειδοποιεί τον συνταγμα
τάρχην μας ν’ άποβιβασθώμεν καί κατευθυν- 
θώμεν εΐς τούς ίδιους στρατώνας, δπου καί 
πρό έξ μηνών έμένομεν.

Είχεν άρχίσει δέ ή άποβίβασις, δτε βλέπο- 
νά περνφ άνωθεν μας' έν άεροπλάνον. τοΰ ο
ποίου οί έπιβάται μάς έχκιρέτων μέ τά μαν
τήλια, έν$ οί όπλϊται ζητωκραυγάζουν.

Δυστυχώς μετά μίαν ώραν
το άεροπλάνον έπεσε παρά τδν Λαγκαδάν μέ 
τούς άεροπόρους Άργυρόπουλον καί Μάνον, οί- 
τινες καί έφονεύθησαν !

ΆφοΟ έτελείωσεν ή άποβίβασις, έκκινοΟμεν 
προς τούς στρατώνας διά τής παραλιακές ό- 
δοΟ, ένψ ό κόσμος είχε καταλάβει τά πεζοδρό
μια, ζητωκραυγάζων διά τήν αίσίαν επάνο
δόν μας.

Περί τήν μεσημβρίαν καταλαμβάνουν τούς 
στρατώνας το Ιον καί 2ον τάγμα, ημάς δέ 
τοΟ 3ου τάγματος μάς διαμοιράζουν, τόν μέν 
Ιίον λόχον εΐς ’Άγιον Γεώργιον (πρφην τουρ

μανθάνομεν,δτι

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
κ- ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

κικόν τζαμίον),τόν 18ον εΐς οικήματα και τόν. 
9ον καί 12ον εις "Άγιον Δημήτριον. ’Εννοεί
ται,δτι είμεθα ευχαριστημένοι οί τοθ3ου τάγ
ματος, διότι έμοιράσθημεν είς δροσερά μέρη 
καί έντός συνοικιών, ένφ είς τους στρατώνας 
ήτο φοβερά ζέστη καί μακράν τής πόλεως.

Μόλις ένεκατεστάθημεν έκεϊ, ή πρώτη μας 
φροντις ήτο νά στρώσωμεν ψάθες, διότι ύπαρ
χον πλάκες έντός τοΟ,ναοΟ.

ΆφοΟ δ’ έτακτοποιήθημεν ήρχισαν τά.γυ
μνάσια καθημερινώς, διά τά όποϊα μετεβαίνο- 
μεν άνωθι τοΟ νεκροταφείου καί μετά δίωρον 
άσκησιν έπεστρέφομεν είς τούς λόχους, δπου 
κατεβροχθίζομεν τδ ώραϊον σισσίτιον.

Ό "Αγιος Γεώργιος, βυζαντινοί) ρυθμοΟ έκ- 
κλησία εύρίσκεται άνωθι τής μεγάλης καμά
ρας, περιστοιχουμενος ύπό μεγάλης αύλής καί 
όπισθεν τουρκικοΟ νεκροταφείου, ένθα κείνται 
τά μνήματα διάσημων ποτέ άνδρών.

Κατά τό τρίμηνον διάστημα, έγνωοίσαμεν
τούς γείνονάς μας ή μάλλον τάς γειτονοπού-
λας, αί όποϊαι κάθε άπόγευμα. έκαμνον τόν
περίπατον πέριξ τοΟ ναοΟ, καί έντός άκόμη,
όσάκις ήθελον νά λάβουν ύδωρ, καθότι όλη ή
συνοικία έπρομηθεύετο τοιοΰτον άπό τήν βρύ-
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σιν τής έκκλησίας, καί έκεϊ καθημερινώς εΓ- 
χομεν επεισόδια μέ την Ελένην και τάς λοι- 
πάς, ποία θά έπερνε πρώτη, άλλά έπενέβαι- 
νεν ό σκοπός, οστις ήτο είς τήν έξώθυραν, και 
έληγεν ή φιλονεικία.

Ό έπιλοχίας μας διέταξεν, δπως έξω του 
λόχου μή περιφέρονται οί όπλΐται, διότι έγί- 
νετο μεγας συνωστισμός, και προ παντός τό 
μέτρον_ένδιέφερε τούς γαμβρούς τοϋ λόχου, 
διότι εΤχομεν πράγματι τοιούτους υποψηφίους, 
και ουτω ήσύχασεν όλίγον ή γειτονιά το άπό
γευμα και έμεινε έλευθερον το έδαφος διά τούς 
λοχίας, οϊτινες ού’τω εύρισκον τήν ευκαιρίαν 
νά ποζάρουν έξωθι τοϋ λόχου πότε άστειευό- 
μενοςκαί πότε διασκεδάζοντες μέ τδ μανδο- 
λίνον καί κιθάραν, άτινα δέν έλειψαν μέχρι 
τέλους. Ό Μαθιουδάκης ήτο τδ πειρακτήριον 
της γειτονιάς, ό δέ Περίανδρος καί αύτδς δέν 
έμενεν ύπίσω, διότι κάποτε διεργόμενος άπο 
έν παράθυρου, έλαβε κατά κεφαλής ένα χαρτο- 
κέντητον άράπην άπό κάποιαν δεσποινίδα.

Ό ιατρός κ. Γραμμένος ήτο ό γνωστός τής 
γειτονιάς, ένφ ό σιτιστής μας Μπόθσας ό Α
γιος τοϋ λόχου. Ό σίσιτιάρχης έν τούτοις τά 
έμαγείρευε μέ μίαν όθωμανίδα άρκετά καλά. 
Έγώ ήμουν ό μικροσκοπικός λοχίας διά τήν 
γειτονιάν. Ό δέ Σκουζές κάποτε καί αυτός 
άνέβαινεν άοκετά υψηλά είς τδν μιναρέ, άλλα 
γενόμενος άντιληπτδς άπό τόν γειτονιάν !! κα- 
τήλθεν άμέσως.

Μετά δεκαπενθήμερον μής διεμοίρασαν τάς 
φρουράς τής πόλεως καί ήρχίσαμεν μέταβαί- 
νοντες πότε είς περιπολίαν πότε φρουράν είς τοϋ 
Ταξίμ καί άλλα δημόσια κτίρια. Ούτως αί ή- 
μέραι τής Μεγάλης έβδομάδος έπλησίασαν και 
ήτοιμάσαμεν τούς λόχους, στολίζοντες διά τήν 
Κυριακήν τοϋ Πάσχα. Τήν Μεγάλην Παρα
σκευήν μετέβημεν ώς φρουρά τοϋ Επιταφίου 
είς την ’Εκκλησίαν τοϋ 'Αγίου'Τπατίου.Βλέ- 
ποντες δέ διά πρώτην φοράν στρατόν πέριξ 
τοϋ Επιταφίου των οί θεσσαλονικεϊς, τοΐς έ- 
φπίνετο περίεργον, ώς καί κατά τήν Άνά- 
στασιν, ήτις έγένετο μεγαλοπρεπέστατα είς δ- 
λους τούς ναούς.

Τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα οί λόχοι έώρτα- 
ζον, στολισμένοι μέ σημαίας, άνθη κτλ., τά 
όποϊα- μάς προσέφεραν κυρίαι καί Δδες τής συν
οικίας, ώς καί ό Επίτροπος τοϋ 'Αγίου Γεωρ
γίου προσέφερεν άρνία καί κόκκινα αύγά.

Άπό πρωίας ό κόσμος μάς επισκέπτεται 
άθρόως,ιδίως άπδ τής μεσημβρίας καθ’ ολον τό 
άπόγευμα, μεγάλη ευθυμία, χοροί και προπό
σεις έπεκράτουν βλη δέ ή συνοικία μάς έπε- 
σκέφθη, πρασφέρουσα πορτοκάλλια, γλυκύσματα. 
κλπ. Έως τό εσπέρας δέό λόχος εύρίσκετο έν 
εύθυμίο: διά τδ χαρμόσυνόν τής ήμέρας έωρτά- 
σαντεςούτω τδ "Άγιον Πάσχα έν Θεσσαλονίκη.

Αί ήμέραι παρείρχοντο ή μία μετά τήν 

άλλην καί άλλοι μέν λαμβάνουν άδειας διά 
τάς ’Αθήνας και άλλοι μένουν φρουρά είς τήν 
πόλιν.

“Ήδη πλησιάζει ή 21η Μα'ίου, έορτή τοϋ 
Βασιλέώς μας Κωνσταντίνου. Τοϋρκοι, Ίσρα- 
ηλϊται, Έλληνες, όλοι ετοιμάζονται διά τδν 
στολισμόν και πανηγυρισμόν τής ήμέρας. Τά 
δέ δημόσια καταστήματα δλα μένουν σημαιο
στόλιστα καί φωταγωγημένα έπί τρεϊς ήμέρας.

Τήν πρωίαν έπεσαν οί συνήθεις κανονιοβο
λισμοί και περί τήν 10ην ό στρατός παρατάσ
σεται άπδ τών ’Ανακτόρων μέχρι τής ’Εκ
κλησίας.

Αί μουσικαί του ΓΙεζικοϋ και τής Κρητικής 
Χωροφυλακής συμμετέχουν καί τήν-πρωίαν καί 
τήν εσπέραν κατά τήν λαμπαδηφορίαν καίφω- 
ταγώγησιν τής πόλεως.

Τά πολεμικά μας, σκάφη δλα φωταγωγη
μένα δίδουν μεγαλητέραν αίγλην είς τήν πό
λιν μέ τούς προβολείς τους, μέχρι δέ τής 
2ας μ.μ. ώρας ό κόσμος διήρχετο τάς κεντρί- 
κάς οδούς, οπότε ήρχισαν διαλυόμενοι.

Μετά τδν εορτασμόν τής Βασιλικής εορτής 
έπεδόθημεν είς σοβαρότερα μέτρα διά τούς 
φίλους συμμάχους Βουλγάρους,οϊτινες μόξς είχαν 
κολλήσει τσιμπούρι έντδς τής Θεσσαλονίκης. 
’Επεισόδια καθημερινώς συνέβαινον και έπιδεί- 
ξεις στράτιωτικαι μέ μουσικάς έπί κεφαλής κλπ.

Αί πρώταί μας έργασίαι άφεώρων τδν άφο- 
πλισμδν τών κατοίκων Βουλγάρων τής Θεσ
σαλονίκης, καί πράγματι τή υποδείξει άλλων 
γειτόνων άνεκαλύπτομεν άρκετάς ποσότητας 
γκρά, μάουζερ καί πληθώραν φυσιγγίων. ’Εν
νοείται, πάντοτε εΓχομεν μικροεπεισόδια.

Έν τώ μεταξύ έξω είς τά σύνορά μας έγέ- 
νοντο οί αίφνηδιασμοί ΙΙαγγαίου,Νιγρίτας κλπ. 
οί οποίοι κατέληγον κάποτε καί είς βάρος μας, 
τακτικά δμως καί είς βάρος τών φίλων συμμά
χων μας. Καθημερινώς είμεθα έν έπιφυλακή, 
άναρένοντες πότε θά £λθγ) έκείνη ή άγια ώρα, 
διότι τδ είχαν παραξηλώσει.

Οί λόχοι ήσαν διαμοιρασμένοι είς διαφόρους 
συνοικίας, ώστε νά εύρίσκωνται καθημερινώς 
πλησίον των εΓχομεν δέ έκαστος λόχος άνά 
μίαν διμοιρίαν μηχανικοί! μέ τά άπαιτούμενα 
μέσα τής άνατινάξεως κλπ.

Τήν 17)6 και ημέραν Δευτέραν περί τήν 
2αν μ. μ. δ σαλπιγκτής σημαίνει σύνταξιν 
τών λόχοιν τροχάδην, ολοι δε άπδ τόν ύπνον 
έγειρόμεθα μή γνωρίζοντες τί συμβαίνει, ’άλλά 
μέ ολίγας λέξεις τοϋ λοχαγού μας έννοήσαμεν 
$τι έπρόκειτο διά τήν εξωσιν τών αγαπητών 
Βουλγάρων.

Καί πράγματι έφωδιάσθημευ μέ 200 φυ
σίγγια έκαστος, τδ μάνλιχερ, τό σακκίδιόν του, 
καί παγούρι.

Ό λοχαγός δίδει τάς σχετικάς οδηγίας είς 
έκάστην διμοιρίαν καί τήν 4ην μ. μ. ό λόχος

έξέρχεται καί διαμοιράζονται αί τέσσαρες δι- 
μοιρίαι είς τδν κύκλον τής συνοικίας τοϋ 'Α
γίου Γεωργίου· τδ αύτό δέ έγένετο καί είς 
βλους τούς λόχους, οϊτινες ειχον διαμοιρασθή 
είς διάφορα μέρη τής πόλεως. Μετά τήν έξο
δον καί τήν κατάληψιν δλων τών παρόδων 
ύπό τοϋ στρατοΰ, ή πόλις έλαβεν άλλην όψιν. 
'Αμάξια, τραμ καί δλα τά μεταγωγικά έμει
ναν κεκλεισμένα καί οί δρόμοι ήρημώθησαν έν
τδς ένός τετάρτου τής ώρας. Ή κυκλοφορία 
παντός άτόμου άπηγορεύθη,πολλά δέ έπεισόδια 
συνέβησαν, καθότι έμειναν πολλοί έξω τών οι
κιών των, άλλά τούς οίκονομήσαμεν είς άλ- 
λας οικίας, εως δτου ήθελε λήξει ή έπιχείρη- 
σίς. Ό Μέραρχός μας κ. Καλάρης έν τώ μεταξύ 
έζήτησε δι’ ένός ταγματάρχου δπως εκκενώ
σουν τήν πόλιν οί Βούλγαροι έντδς μιάς ώρας, 
παραδίδοντες δλοι τόν οπλισμόν αύτών, έκτος 
τών άξιωματικών, άφίνοντες είς αυτούς τά 
ξίφη, ιδιαιτέρα δέ αμαξοστοιχία θά τούς 
έστελλεν έξω τών συνόρων μας. Αίτιον δέ τής 
έξώσεως ταύτης ήσαν οί τελευταίοι αιφνιδια
σμοί καί έχθροπραξιαι των.

Ό Γάλλος πρόξενος περί τήν 5 1)2 μ. μ. 
έπεσκέφθη τόν Μέραρχον, διά νά ζητήσ-ρ ύλί- 
γων ωρών προθεσμίαν, καί πράγματι έδο'θη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α- ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
*Εκ Σύρον

Αεκανεύς τοΰ 3ου ενζωνικοΰ συντάγμα
τος, συμμετασχών είς άπάσας τάς μάχας 
και ένδόξως πεσών έν Λοϊράνη την 25 
'Ιουνίου 1913, γυναικάδελφος δέ τον ή· 
μετίρου φίλου εκ Βώλου κ· Ειιαγ. Κυρία- 
κοπούλου έμπορου και πράκτορας τής Κυ
κλαδικής, άφατον λύπην προξε,νήσας εις 
πάντας συγγενείς καί φίλους καί τούς γνω- 
ρίσαντας έκ τοϋ πλησίον αυτόν, ένεκα τοϋ 
λαμπρού καί συμπαθούς χαρακτήρος του, 
ιδία δέ ένεκα τών Ακραιφνώς πατριωτικών 
αύτοΰ αισθημάτων καί τοϋ μεγάλου ζήλου 
καί ένδιαφέροντός του περί τής αιαίας έκ- 
βάσεως τοϋ πολέμου, περί ού διαρκώς 
προέλεγεν δτι θά ινκήσωμεν νίκας καί τρό
παια έν δράμασιν έσαεί βλέπων έν έστρα· 
τοπεδευμένοις πεδίοις, &σεί ή προγενε- 
στέρα ήμών εϊκών.

τοιαυτη, άλλ’ είς μάτην, διότι οί Βούλγαροι 
δέν έπείθοντο νά παραδοθοϋν. Περί τήν 7ην δέ 
περίπου μ. μ. οί αξιωματικοί μας εξέρχονται 
τοΟ στρατηγείου καί κατευθύνονται εΐς δλα τά 
σημεία τής πόλεως, άγγελιαφόροι δέ τίθενται 
δεξιφ καί αριστερή.

"Όλα τά ύπδ τών βουλγάρων κατεχόμενα 
μέρη είναι περιζωσμένα καί κανείς δέν δύνα
ται νά φύγγι. Άπδ ολας τας οικίας ακούεται 
θόρυβος έξώφυλλα, παράθυρα, θύραι κλείονται 
ερμητικώς καί τότε είδον τάς κινήσεις μας, οτι 
έλαμβάνομεν θέσεις πρδς μάχην άπδ ταράτσες, 
μπαλκόνια, στέγας κ. τ. λ. Τήν 7 1)4 μία 
ομοβροντία δίδει το σύνθημα τής ένάρξεως 
άπδ τδ φρουραρχείου. Τά μάλινχερ, μάουζερ, 
οί γκράδες καί τά περίστροφα, ώς έν συναυλίςι 
μέ τδ πεδινόν πυροβολικόν μδίς ένθυμίζουν τάς 
πρό μηνών έν ‘Ηπειρφ μάχας. Μέ τήν διαφο
ράν δτι ή σημερινή περίστασις ήτο κάπως έ- 
ξαιρετική, καθόσον διά πρώτην φοράν ύστερον 
άπδ τόσας μάχας έμαχόμεθα έντδς πόλεως.

(έπεχαι συνέχεια)
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I γυναίκες και τά άνθη 
εΐσίν άδελφαί· τό δνομα 
καί των δύο διεγείρει 
ιδέας λαμπράς καί ω
ραίας·

Ή γυνή εϊνε κώλυξ 
ρόδου έκ τών βρυοκα- 
λύπτων εκείνων ρόδων, 

40 Ατινα βλέπει τις κατά 
τό %χρ, μεταξύ τών 
τρυφερών φυλλωμάτων 
έχει ίλην -tvjv χάριν, . Γ· V

τοΟ βασιλείου τών άνθέων καί δλην αύτού 
τήν ίροσερότητα.

Μεταξύ όλων τών δημιουργημάτων αυτής, 
ή φύσις φαίνεται έπέμεινεν ήδυπαθής και κατά 
προτίμησι'ν έπι τών γυναικών καί. τών άνθέων, 
Ατινα καθωράϊσε διά τών έπιμελεστάτων αυ
τής φροντίδων. Ούτως ώστε, πρός έκφρασίΥ 
τών ήδίστων καί θελκτικωτάτων αισθημάτων 
Από τών γυναικών καί τών Ανθέων λαμβάνο· 
μεν συνήθως τάς Ακριβεστάτας τών εικόνων.

Καί ταΰτα καί έκεϊναι είσίν εύθραυστα την 
δψιν, Αγνά, χαριέντως κεχρωματισμένα καί τό 
βραχύ δέ τής λαμπρότητας έπαυξώνει τά θέλ
γητρα αύτών· έλαφρά πνοή, μικρός άνεμος Αρ- 
κοΟν, όπως καταρρίψωσι τό άνθος· ελαφρά έν- 
τυπωσις η συγκίνησις δύνανται νά κρατύνωσι 
τάς γυναίκας.

Τά άνθη Αποτελούσι τήν λάμψιν καΐ πάντα 
σχεδόν τόν χαθωραϊσμόν τών σκηνογραφιών ή 

τοπείων άνευ τούτων αί γραμμαί εΐσίν αυ
στηρά! καί μονότονοι αί Απόψεις· ή έρημος 
στερείται Ανθέων, αί χιονοσκεπείς κορυφαί έπί
σης και διά τούτο Αναμφίβολος είσιν Ακατοί
κητοι /Αμα ώς Αναφαίνεται ό άνθρωπος, παρ
ουσιάζεται καί τό άνθος· όλη ή ποίησις τής 
όάσεως έγκειται έν τοϊς μόροις τών βάτων, Α- 
τινα περιβρέχει ή πηγή καί τά όποια αίωρούν- 
ται έν τοϊς φυλλώμασι τών δένδρων.

Πάσα ή τέρψες τών κοιλάδων η τών έν τοίς 
όρεσι σχισμάδων οφείλεται εις τά άνθη, υφ’ 
ών επικαλύπτονται καί Αρωματίζονται.Καί τής 
Αγόνου τών Αρχαίων, πεδιάδος δεν δύναταί 
τις νά είπρ, δτι τά ωραιότερα τών θέλγητρων 
αύτής εύρίσκονται παρά τόν αίγιαλόν; τδ κΐ>- 
μα, τό έλαφρόν τούτο άνθος τών ύδάτων, δέν

Αναμιγνύεται μετά τών άνθέων της ξηράζ, καί 
τούτων άπόντων,δέν τ’ Ανακαλεί εις την μνή
μην ·

Άπαραλλάκτως αί γυναίκες είσίν ό κόσμος 
καί ό καθώραϊσμός τής κοινωνίας· προστίθησιν 
εύθυμίαν.εΐς τάς σκυθρωπάς ήμών κομψότητας, 
Ακτίνα, ήλίου έν τξ> πενθίμφ ήμών κοινωνικφ 
κόσμφ, παρά τό άνιαρόν τής ’Αθηναϊκής κό- 
νεως $ τό συνεφώδες τοΰ παρισινοί» ουρανού.

Μονονουχί δέ ΰπό φυσικήν έποψιν παραβλη- 
τέα ή γυνή προς τό άνθος, άλλά καί ύπό ήθι- 
κήν σημασίαν συχνότατα είσί ταύτόσημα. Πάν
τα τά προτερήματα καί άπαντα τά έλαττώ- 
ματα τών μέν εύρίσκονται παρά τοϊς έτέροις.

Συμβουλεύθητε οίονδήποτε βιβλιάριον τάς 
σημασίας τών άνθέων καί θά έδητε, δτι αί έρ- 
μηνειαι καί ό ορισμός άκριβώς εφαρμόζονται 
εις πάσας τάς κατηγορίας τού γυναικείου φύλου.

Οί μάλλον περιφερόμενοι είς τούς Ανθώνας, 
καθ’ ήν στιγμήν αί πρώται ακτίνες τού εαρι
νού ήλίου φαιδρώς έπανθοΰσι τά Ανθη, χωρίς 
δ’ όμως νά μαραίνωσιν αύτά είσέτι,Αποδώσατε 
έν ειδει διασκεδάσεως είς έν έκαστον τών 
άρτι Ανοιγόντων τούτων άνθέων, γνωστών ή 
άγνωστων, τήν ιδιότητα, ήν ή θέα αύτών σάς 
προκαλεί, καί διά τού τρόπου τούτου θά Γδητε. 
διερχομένας πρό τών οφθαλμών σας ολας τάς 
γυναίκας, τάς τρυφεράς, τάς Αγέρωχους, τάς 
κομψευομένας καί τάς Απίστους.

"Ανθη τινά, καθώς καί τινες χατηγορίαι γυ
ναικών έπιφαίνονται έν μέσιρ ήλίω, προκαλοΰ- 
σαι τά βλέμματα καί έρεθίζουσαι τάς αισθή
σεις· Απ’ εναντίας Αλλαι προτιμώσι τήν μο
ναξιάν καί τήν σκιάν·

Αύτό τό άνθος εινε φιλέρημον, ή γυνή αυτή 
έπίσης. Άλλ’ιδού καί τά όλέθρια. Τινά τών 
άνθέων έπουλώνουσι τάς πληγάς, τινά δέ μάς 
δηλητηριάζουσι. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τάς 
γυναίκας.

Ιδού διατί ή σύγχυσις δέν είνε δύσκολος 
μεταζύ γυναικών καί Ανθέων' ιδού διατί μό
λις όμιλεΐ τις περί τούτων, έν σπουδή αϊ εικό
νες τών άλλων συντρέχουσι.

Π. Ν. ΔΓΒΑΡΗΣ
Ιατρός

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑ40Π0Η0Σ
^ί πτυχαί τής· γαλανολεύκου περιέβαλλον 

και τήν ένδοξον σωρό» τοΰ ύπολοχργοΰ Ίωαν. 
Σ. Παπαδοπσύλου, τσί γενναίου πυροβολάρχου 

τού κατασυντρνφαντος άπό των υψωμάτων τον 
Πετσόβου την πυροβολαρχίαν τοΰ λνσσωδώς 

.αμυνόμενου εχθρόν τής φυλής. "Επεσε στρα
τιώτης καϊ ούτος πιστός εις την έθν. κληρονο
μιάν, προτάσσω» λεοντόβυμα στήθη, μέ τήν 

αγνήν τήν τόλμην καϊ ορμήν των ηρωικών τε
χνών τοΰ γένους μας. ’Αλλ' επεαε νικητής τε· 
τίμημένος, καί ό θάνατός του εϊνε άνάστασις. 

"Αν τήν σήμερον τό ευρύ μέτωπό» τον δεν χρυ

σίζουν εν ειδει φωτοστέφανου αί υπερήφανοι 

ακτίνες τής φυλής μας, άν σήμερον εϊς έρη
μον τοΰ Τϊετσόβου γωνίκν ό πολεμιστής κεΐται, 

δέν ομοιάζει νεκρόν Πλήν τό ακίνητου» σώμα . 

αύτοΰ εινε «Φοίνιξ, δστις θά άναζήση άπό τής 
σποδού αύτής και διά των γιγαντιαίων πτερύ

γων του θά άναδράμη άνά τή» Μεγάλην Νέαν 

Ελλάδα, άνυμνώυ τούς Ευαγγελισμούς τής 

'Αναστάσεως ■

Ό Ιωάν. Σ· Παπαδόπουλος, πιστός είς 

τήν Ιστορίαν τοΰ γένους του, πιστός είς τά δι
δάγματα τής οϊκογενείας του, πιστός είς τόν Ορ
κο», δν πρός τή» Σημαία» του εδωκε, νΰν υπό 

τήν ίεράν σκιάν των πτυχών της κεΐται.

Δέν αποθνήσκουν οί έν τοϊς πεδίοις τών μα
χών πίπτοντες, διότι έκπροσωποΰσι τήν Δόξαν, 

ή δέ Δόξα αθάνατος εϊνε. Δέν αποθνήσκουν οι 
δημιουργοί, οί χαλκεύοντες έπι τοΰ άκμονος 

τής φυλετικής άναπλάτεως τό μεγαλείου τής 

Πατρίδες των.
Τηλαυγής καϊ λαμπρόφωτος στέφανος τούς 

κροτάφους τοΰ ήρωος επιστέφει. "Ακλαυστος ό 

ήρως άς μείνη. Διότι ανώτεροι τών θρήνων 
εϊνε οί ήρωες και μόνον τιμών καϊ δόξης αξί

ζουν οΐ ημίθεοι.

Τοιοΰτος ήτο καϊ ό αείμνηστος 'Ιωάν. Σ. 
Παπαδόπουλος, και τόν πατέρα τοΰ έιδόξου 

υιού, τόν αρχίατρον ΐΐάπαδόπουλον συγχαίρο
με». -Ευτυχής δτι προσέφερεν έπϊ τοΰ βωμού 

τής πατρίδος δ.τι Ιερόν, δ,τι φίλτατον καϊ εΰ 
ελπι εϊχεν. Εύδαίμονες οί τοιοΰτοι γεννήτορες 

ημιθέων, καθότι αυτοί υπήρξαν οί στιλοβάται 

τής δημιουργηθείσης διά τοΰ αίματος τών σαρ
κών καϊ τών ιστών τών νεοελλήνων Μείζονος 
Νέας 'Ελλάδος.

ΠΑΡΕΔΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΟΝΗ

Τά χρυσά κύματα τής ξανθής κόμης της δέν 
εϊχον πλέον τήν στιλπνότητά των,τήν χάριν των, 

τό χρώμα των. Νΰν, αί λευκαϊ τρί’/ες άφθονοι 
ήσαν διεσπαρμένα/, οσαι δέ δε» εϊχον ακόμη 
λευκανθή, διετήρουν έσβεσμενον πλέον τό ξαν

θόν γρώμά των. Τό μέτωπόν της ηύλάκωνον 

αί ρυτίδες. Πόσοι» ήτο λυπηρόν ! Τό μέτωπόν 

της τό λευκόν, το λείο», εις τό όποιον αφελείς 
προσπίπτοντες οί ξανθοί έρωτοτρόπ-οι εκείνοι 

βόστρυχες προσέδιδον τό απέριττου τής καλλο
νής της θέλγητρον Τό δέρμα της δεν ήτο πλέον 

δροσερόν, τών παρειών της τό ρόδινου χρώμα 

εΐχεν άλλοιωθή. Τά χείλη της περιέστεφε τής 
πικρίας τό θλιβερόν μειδίαμα. Καί έν τούτοις 

ήτο εϊσέτι ωραία. Τό πάν έφανέρωνε τήν καλ
λονήν’ πλήν τήν παρελθοΰσαν καλλονήν !

Μόνον οί οφθαλμοί της, οί ώραΐοι απαρά
μιλλοι οφθαλμοί της έξηκολούθουν άκόμη διατη- 

ροΰντες τήν γλυκύτητα καί τήν ακτινοβολίαν 

τών ευτυχών τής νεότητος ήμερων.

Δι’ αυτούς δέν υπήρχε λοιπόν παρακμή ;

Ή έπίδρασις τοΰ χρόνου διήλβε σεβασθέϊσα, 
τό. γλυκύ της βλέμμα ; Τεσσαράκοντα <έτη στέ- 

φουσι τό μέτωπόν της.
Ώ ϊ πόσον πολύ βαρύ τό διάδημα τών χρό

νων, “Αδημονεϊ. στενάζει, κλαίει, διότι αϊσθα- 
νεται τό βάρος τών έτών έπϊ τής κεφαλής της· 

Π.οσάκις αί επίμονοι αύταί ρυτίδες τή άπέσπα- 
σαν στεναγμούς ! Ποσάκις λόουσα τήν άφθο· 
νο» κόμην της δέν έδάκρυσε, βλέπόυσα όλοέν 

πεισματωδώς πλεονάζοντα τά άργυρο, νήματα, 

τά εϊδεχθή αύτά συμπτώματα τοΰ φρικαλέου 
γήρατος.Καί αί ήμέραι όλοέν παρέρχονται προ- 

σεγγίζουσαι αμείλίκτως είς τήν άπόσβεσιν κάθε 

ίχνους τής άλλοτε πόλνθρυλλήτου καλλονής τη?· 
Όποιαν βοήθειαν τή παρέχουσι τά πολυ

πληθή κοσμητικά,ατινα εϊνε διεσπαρμένα έν τή 

τραπέζι) τοΰ καλλωπιστηρίου της ; ‘Απατώσι 

τούς οφθαλμούς, τή προσδίδουσιν ίσως αϊγλην 
τινά. Πλήν εϊνε στιγμιαία ή αίγλη αυτή ! Εϊνε 

στιγμιαία ή βοήθεια των αύτή ! Εινε ήτευδή 1 
Διότι αύτή ή ϊδία δέν δύναται νά άπατηθή £ι’ 
αύτών ί
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ΑΙφνηδίως τρέχει ηρός τό κάτοπτρου Οΐμοι ! 

*0) μόνος αυτός πιστός και ειλικρινής φίλος είνε 

ένίοτε φοβερός έν τή ειλικρινείς του. Δ«* γνω
ρίζει νά κολακεύρ καί νά άπατά*! βλέπει εν 

αύτφ. έαυτήυ. Αλλά ποΰ πλέον τό λιγυρον ε

κείνο άνάατημα Ποΰ αί καμπυλότητες τοΰ 

άγαλματώδους. σώματός της ! Που ή χάρις και 
ό τορνευτός κορμός !

Πόσον λυπηρήν ή καλλονή νά γηράσκη ! 
Πληρώνονται έν τφ γήρατι πολύ ακριβά οί άλ

λοτε θρίαμβοί της. Είνε πικρόν. Πολύ πικρόν!

Κεκλεισμένη μόνη «W τό δωμάτιόν της Αττι 
ολοκλήρους ώρας, παρατηρεί τήν εικόνα της. 

Τήν εικόνα εκείνην, ήτι? τήν παριστάνει εν 

πλήρει καλλονή καϊ νεότητι, Είνε αύτή ! Καϊ 
είνε τόσον ωραία ! &αυμάζει αυτή έαυτήν εν 

τή είκόνι έκείνη. Εγείρεται, τήν άσπάζεται, 

τήν θωπεύει, τήν άγαπα και λατρεύει τό ίν

δαλμα εκείνο τής ιδανικής μορφής, τήν οποίαν 
νοίρώς εν τή φαντασία του κάθε εμπνευσμένος 

καλλιτέχνης ήδύνατο να πλάση εις φανταστι

κήν τελειότητα. Καϊ είνε αυτή ή ιδία ! Τραγική 
ώς λατρεία εν τή άναπωλήσει ενός έπιθυμητοΰ 

παρελθόντος.
Άγαπς αύτή έαυτήν, ,άλλά έν άντ ιθέσει τής 

έννοιας. Διότι άγαπα ή ένεστώσα παρακμήτήν 
παρελθονσαν καλλονήν.

Κεκλιμένη υωχελώς έπι του διβανίου της άνα- 

πολλεί τό παρελθόν και άφίεται εις τάς ήμέρας 

τον αναζ&σα είς· αύτάς.
Ητο ό άστήρ των αίθουσών. “Εν βλέμμα 

της ήρκει νά έπιφέρρ μύρια χρυσά όνειρα el? 
5λΰυς τούς παρισταμένους ιππότας, οιτινες τάς 

έλαχίστας αυτής επιθυμίας εσπευδον νά έκπλη 

ρώσωσι πριν ετι προφερθώσι. Τά βλέμματα 
τών γυναικών ζηλότυπΧ τήν κατέτρωγον, πλήν 

αύτή ήτο εύιυχής. Τάς περιεφρόνει καν διήρ- 
χετο άγερώχως διά μέσου αυτών. ’Επέφερε πάθη 

ανίατα, κατέστησε πολλούς δυστυχείς, κατέ

στρεψε τό μέλλον πολλών υπάρξεων ! *Ω ! οί 
θρίαμβοί της !

Εξ όλων τών Απειραρίθμων αίτήσεων έδέ ■ 

ξατο τήν τοΰ πρίγκηπος Β... Νύκτα όμως τινά 
ό πρίγκηψ έξερχόμενος έκ τίνος λέσχης έδολο- 

φονήθη ύπ' άγνωστου. Ούδεϊς έμοιθε τό μυστι

κόν· Ο τύπος καί ή κοινή γνώμη τό άπέδωκαν 

είς λόγους πολιτικούς. Μόνον αυτή ώχρίασε καί 
τρεμονσα έτραύλισε, χωρίς κανείς νά τήν ά- 

κούσρ. « Ο Άνδρέας είνε ό δολοφόνος...,» Συγ- 

κεκίνημένη εισήλθεν εις τό δωμάτισν της καί 
καθ’ όλην τήν ημέραν έκλαυσεν - Ήγάπαπράγ

ματι τόν πρίγκηπα ή απλώς μόνον τόν έλυ- 

πήθη ; Ουδέ αύτή ή ιδία ήδυνήθη νά διασαφίσρ 

τάς σκέψεις της. "Οταν μετά τινας ήμέρας εϊς 

τινά έαπερίδα συνήντησε τόν Άυδρέαυ ήσθάνθη 

αόριστόν τι αίσθημα συγκινήσεως καί τρόμου 

έν ταύτφ Δεν ήδυνήθη νά τοΰ άρνηθή ενα βαλ

λισμόν, ήσθάνθη εαυτήν ύποκύπτουσαυ είς τήν

απαίτησιν του, 'Υπό τούς ήχους τής μουσικής 

ο Ανδρέας τή έξεμυστηριύθη μίαν φοράν ετι 
πλέον τόν περιπαθή έρωτά του, αιφνηδίως δέ 

εσυρεν αυτήν εις τό βάθος τής αιθούσης καί χα- 
μηλοφώνως τή είπε;

— Σκεφθήτε, ότι σάς αγαπώ παραφόριας. 

"Οτι είμαι άπείρως πλούσιος καί διαθέτω άπα- 

σαν τήν περιουσίαν μου «ς τάς ιδιοτροπίας σας 
καϊ διαταγάς σας. Σκεφθήτε $!<· ούδει? θά σάς 

άγαπήσρ όσον έγώ. Σκεφθήτε, άκόμη, ότι ούδε'ις 

ζώντος εμού θα προτιμηθή από εμέ. Σας αγα

πώ μέχρι τρέλλας, θά προβώ μέχρις έγκλή- 

ματος.

Ή φωνή τον' έτρεμε?, έν αυτή δέ διεκρίνετο 

ή ισχύς τής &ελήσεώς του καί τό άπειρον τού 
πάθους του.

— Ειπήτε μίαν λέξιν. ίκέτευσεν

Εκείνη περίτρομος, κάτωχρος, σχεδόν ε’ν 
έκπνοή έπρόφερε τήν απάντησίν της.'

— Δέχομαι-

Ό Άνδρέας ήρπχσε τήν χείρά της πλήρης 

χαράς καί άπέθηκεν έπ' αύτής παρατεταμένον 

ασπασμόν.

— Σάς ευχαριστώ, τή είπε, έξαλλος έκ τής 
χαράς. Δεν θά μετανοήσητε ποτέ διά τήν σνγ- 

κατάθεσίν σας αυτήν. Σάς τό ορκίζομαι!

Καϊ πράγματι δέν μετενόησεν. "Απασαι αί 

ήμέραι του βίου της ήσαν μία σειρές χαρας και 
τέρψεως.Ήσθάυθη καί άπήλαυσε τήν ευτυχίαν, 

πλήν αυτή είνε σκιά φευγαλέα, ήτις α'ιφνιδίως 

εξαφανίζεται καί διαλύεται ώς ομίχλη. Έν 

τοΰτοις εινε πιθανή, εινε δυνατή ’^λλά μήπως 
έν τή άναπωλήσει τών ευτυχών ημερών δέν αι

σθάνεται τις τήν αντανάκλασίν αυτών προσπί- 

πτουσαν καί καταυγάζουσαν τοΰ παρόντος τόν 
σκοτεινόν ορίζοντα ;

Διά τοΰ ανοικτού παραθύρου της φαίνεται γα

λανή ή θάλασσα. "Ο ήλιος δύωνπροσδίδειγλυ- 

κύτατον θέλγητρου, χρωματίζω? τά πάλλοντα 

κύματα μέ τό άπαστράπτον χρυσίζον χρώμα 

του. Δευκά τινα ιστία είς τό βάθος τής θαλάσ
σης συμπληροΰσι τήν μαγικήν γραφικότητα, 

έι’φ ή αύρα δροσερά θωπεύει τό τεθλιμμένου 

πρόσωπό? της. Αί σκέψεις τής δραπέηδος ά- 

φίνονται βϊς τό άπειρον τοΰ φανταστικού όρί- 
ζουτος, πετώσαι έπι τών αιθέριων έκτάσεών 

του, το δέ βλέμμα της απλανές εινε προσηλω
μένου εις τό βάθος τοΰ ουρανού πλήρες νοσταλ

γίας, πλήρες πόνου. Καϊ είνε ωραία έν τή στά- 
σει της αυτή. Είνε ωραία, πλήν τραγικώς ω
ραία, πιστή άναπαράστασις τής παρελθούσης 

καλλονής !

ΑΛΕ8ΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟϊ

S91H Phi ί «,

—5 Καί σείς. τί. ηλικίαν έχετε; ήρώτησεν δ Μα
νώλης Κυρίαν τινά, συζητούσαν μεν’ δλλων Κυ
ριών περί τούιου είς τδν οϊκόν τον.

— Καί δν σοϋ τδ πώ, δέν θά μέ πιστεύοχις,παιδί 
μου, διότι κανείς δέν μέ πιστεύει δσά έτη τοΰ πω.

Καί δ Μανώλης μετά σοβαρότητος :
— “Ίσως διότι ούτε νέα, ούτε γροά φαίνεσθε.

>*<

Ό Μανώλης εις τήν θείαν του θέλει νά δοκι
μάσει τήν πολυμάθειαν.

— ©εία, ξέρεις βέβαια τδ άλφάβητον.
— ΙΙώς ; σύ θά μοδ τό μάθης ;
— Ποιον ψηφεΧον έρχεται ύστερον άπδ τό άλφα ;
— Όλα τά άλλα.
Ό Μανώλης έσκασε νά γελρ.

>*<
Μία κλειδοκυμβαλίστρία πειραζομένη άπό τόν 

Μανώλη :
— "Ελα δώ σύ, ποΰ τά ξέύρεις δλα, διατί Ανοί

γουν τά παράθυρα όταν παίζουν μουσική ;
Ό Μανώλης δλως Απαράσκευος :
— Παΐξέ μου καί θά ίδίίς, δτι έγώ θά τ’ άφήσω 

κλειστά
— ’Ακριβώς διά νά μή πάθη ή Ακοή τ’ Ανοίγουν.

Είς τδν Μανώλην μεταβαίνοντα μετά τοΰ πατρός 
του είς ’Αθήνας, ουνίστα αύτφ μεταξύ τών άλλων 
ή μήτηρ του νά μή πηγαίνρ πολύ είς τδ τελευ- 
ταϊον βαγόνι τοΰ τροχιοδρόμου Πειραιώς καί Φα
λήρου, διότι έν περιπτώσει έκτροχιάσεως, τό τε· 
λευταίον πάντοτε παθαίνει.

Καί ό Μανώλης άπαντών :
— "Εννοια σου, καλέ μητέρα, έγω πάντοτε συν- 

ειθίζώ νά πηγαίνω εμπρός καί άφίνω τόν πατέρα 
’πίσω.

Ό Μανώλης μονολογών πρό τοΰ καθρέπτου·
— Περίεργον, όταν κυττάζω είς τδν καθρέπτην 

δέν γνωρίζομαι, νομίζω ότι δέν είμαι έγώ. Αλλ’ ότι 
είνε άλλος. Στέκεται, νά, σάν βλάκας, και μέ κυτ- 
τάζει, δέν δμιλεΐ καϊ έχει ύφος ήλιθίου Όσψ τόν 
κυττάζω, τόσογ τδν συχαίνομαι, 'Γί εύρίσκουν αί 
γυναίκες ποΰ κυττάζονται ώραις ; Δι’ αύτό δμοιά- 
ζουν μέ τά Αγάλματα-

■ >*<

Ό Μανώλης Ακολουθών τόν φίλον του Πίπην, 
εϊσήλθον ημέραν τινά εις τι ζαχαροπλαστείον, όπου 
έφαγαν άνά έν γλύκισμα-

Μετά τούτο δ Μανώλης πεπεισμέενς δτι θά έπλή 
ρωνεν δ σύντροφός του, προτείνει καί δεύτερον γλύ- 
κισμα, δπερ προθύμως δέχεται οδτος, έπί τή πε- 
ποιθήσει δμοίως δτι θά έπλήρωνεν δ πρώτος Είς 
τήν πληρωμήν όμως Αμφότεροι εόρέθησαν Απέντα- 
ροι, δτε δ πονηρός Μανώλης, προφασισθείς Ανάγ
κην του, έδραπέτευσεν· Ό δέ φίλος του εύρίσκων 
κατάλληλον τήν πρόφασιν ταύτην καί κρατών τήν 
κοιλίαν του, προσποιείται καί οδτος τό ίδιον είς 
τδν καταστηματάρχην, όστις φοβηθείς μή ή αίτ/α 
ταΰ κοιλοπόνου των προέρχεται έκ τών γλυκισμά
των καί καταγγελθώ :

—· Ναί, ναί, παιδί μου, πήγαινε καν σύ γλή- 
γορα, τφ λέγει, καί μή πήτε τίποτε εις κανένα.

Συναντηθέντες εΧτα, έσκασαν στά γελοία οί δύο 
φίλοι.

Ό Μανώλης εις τόν κινηματογράφον, όστις τφ 
Αρέσει ύπερβολικΑ, συνορεύεται δεξιόθεν καί Αρι
στερόθεν Από δύο Κυρίας ήμέραν τινά, αϊτινες τφ 
ζητούν εξηγήσεις.

— Μά δέν έχετε τέκνα, νά σάς τά έξηγήσουν; έ- 
ρωτφ τήν μίαν, βαρυνθείς πλέον.

— Είμαι δεσποινίς, τφ Απαντά “ύτη.
— Καί σείς, έρωτά τήν άλλην, δέν έχετε τέκνα;
— Πώς ; έχω έν, τφ λέγει έκείνη.
— Διατί δέν τό έφέρατε έδώ ;
— Έκειματο τδ καϋμένο·
·- Καπνίζει ;
— ’Α, όχι, βέβαια.
— Είς τά καφφενεία καί ζαχαροπλαστεία συχνά

ζει ;
— ’Ακόμη δέν γνωρίζει τί θά πή καφφβνεϊον καί 

ζαχαροΛλασ«ϊον.
— Μέ ποδήλατου, αύτοκίνητον πηγαίνει
— Ούδέποτε θά τοΰ έπιτρέψω τοιοΰτον τι, εΧναι 

επικίνδυνα.
— Τήν νύκτα κοιμάται άργά ;
— Αμέσως μετά τδ δείπνον.
— Σάς συγχαίρω, κυρία, τέλειος υιός εύγε του 

καί πόσων έτών είναι*,
— Δύο μόνον. Σύ τά κάμνη·, δλα αΰτά. ·,
Ό πονηρός Μανώλης έφούσκωσε τά μάγουλα καί 

τούς δφθαλμούς καί παρατηρών αύτάς μετ’ έκπλή- 
ξεως. ήγέρθη νά φύγη, ψιθυρίζω* :

—’Εγώ δέν είμαι δύο έτών.
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τπδ την προστασίαν τής A. Β, Υ. *οβ πρίγκηπος 

Γεωργίου.
Ή Διεύθυνσις τοΰ Ωδείου γνωστοποιεί ότι αί εγ' 

γραφαί τοΰ σχολικού έτους 1913 — 1914 αρχονται τήν 
2ην Σεπτεμβρίου καί λήγουσι τήν 15ijv τοϋ ίδιου. Ο' 
προσερχόμενοι μετά τήν λήξιν τής ανω όριζομένης 
προθεσμίας υποβάλλονται είς πρόσθετον πληρωμήν 
δικαιώματος έγγραφης ετέρων 5 δραχμών, γίνονται 
δέ δεκτοί έφ’ δσον ύπάρχουσι θέσεις κεναί και δέν 
παρεμποδίζεται ή πρόοδος τών άλλων μαθητών.

Οί μή δονάμενοι νά παρουσιασθώσιν αυτοπροσώπως 
πρδς άνανέωσιν τής έγγραφης των, δύναται νά ύπο- 
βάλωσι τήν αίτησίν των δι’ επιστολής ή δι' αντι
προσώπου.

Οΰδείς έκ τών παλαιών μαθητών δύναται νά ανα
νέωση τήν έγγραφήν του έάν δέν προσαγάγη τδ εισι
τηρίων του παρελθόντος έτους καί δέν καταβάλη τδ 
κεκανονισμένον δικαίωμα έγγραφης καί διδάκτρων.

Διά πασαν μληροφορίαν άπευθυντέον άπδ τής 2ης 
Σεπτεμβρίου έ.ε. είς τδ γραφεΐον τοΰ ’Ωδείου, καθ’ 
έκάστην 9—12 π.μ. και 4—7 μ.μ.

Ό διευθυντής του ’φδείου
Γ. Ν. Νάξος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γ. Τσοκοπούλου. «Άπδ τά πεδία τών μα
χών».— ’Ανάλογο* πρδς τήν μεγαλουργόν 
δρίϊσιν τοΰ ελληνικού στρατού, είνε τδ ένθου- 
σιώδες αύτό βιβλίου, έν φ μετά πολλής παρα- 
τηρητικότητος άποθκνατίζονται άλησμδνηται 
νίκαι, περιπέτειαι καί έπεισόδια τής μακεδο
νικής εκστρατείας.

Το έργον κοσμείται και άπδ ωραίας εικόνας. 
Τιμάται δρ. 3. Βιβλιοπωλείου «Εστίας» I. 
Δ. Κολλάρου Άθήναι.

«Γράμματα» Δίμηνο περιοδικόν, Συνδρο- 
μκί δρ. 10. Διεύθυνσις Revue «Grammata» 
Ρ. Ο. Β. 1146 Alexandrie Egypte.

Προσεχώς θά έκδοθή άπδ τά «Γράμματα» 
τδ "Εργον τον Λ· Μαβίλη τοΰ ήρωος Κεοκυ- 
ραίου ποιητου, πεσόντος κατά τήν μάχην τών 
Γαριβαλδινών έν Δρίσκφ. θά περιέχγ τρία 
μέρη Μεταφράσεις, Ποιήματα καί ΓΙεζώ.

Τιμάται δρ. 3- Έκδοσις πολυτελής δρ. 10.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκοντα1 

ολίγα έτι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν ω περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
των Βασιλέων καί Πριγκίπων, υπουργών καί 
επισήμων άνδρών τής Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων.πόλεων καί ωραίων τοπείων πρδς 12 φρ. 
Έπίσης τόμοι τής «Φύσεως» παρελθόντων 
έτών χρυσόδετοι φρ. 15.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΓ. Π. Moxchi. Δελτάριον έλήφθη. Άπόοειξις εστάλη.— Σ. Μ. Αιυχωσίαν. ’Επιστολή καί άπόδει- 
ξις έλήφθησαν. Φυλλάδια έστάλλησάν, άναμένομεν 
συντόμως νεωτέραν σας.— Π· Ή. Α. ΠαρισΙους. ’Ε
πιστολή έλήφθη. Διεύθυνσις ήλλάγη. Έχει καλώς.—ι Τ. Κ. Λευκων/β»!.’Επιστολή μετά περιεχομένων έλη- 
φθη. Έχει καλώς Γράφομεν.— A. Α. Άλεξάνδριιαν. 
Έλήφθησαν. Έλυπήθημεν διά νέας συγκινήσεις. Υ
πομονή.— Π. Γ. ‘Αμάλιάδα. Έγράψαμεν έπανειλημ· 
μίνως. Παρακαλοϋμεν νά λήψη καί ή παρατεταμένη 
αΰτν| αναμονή-— -X. Μ. 'Αλιίάνδρειαν. Δελτάριον 
σας ελήφθη. Χάρτης άποστέλλεται προσεχώς.— R. Ο. Μχιλ&λι ’Επιστολή έλήφθη έχει καλώς. Φ.οντίσω- 
μεν. — Ν. Κ. Καφηάσχαγιια. Συνδρομαι έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμιν. — Α· Σ. ΤρΙχολιν. Συνδρομή ελήφθη 
Άπόδιιξις εστάλη. Δ. Π. Πίιραι. Ζητούμενα τεύχη 
έστάλησαν Χρήματα έλήφθησαν. — Κ. Δ. Ν. Ύόρ· χην Ζητούμενος χρυσόδετος τόμο; εστάλη. Άναμένο- 
μεν έτέραν παραγγελίαν σας. Π, Ν. Άργοσιόλιον.Συν
δρομή έλήφθη. Σας ένεγράψαμ.εν.—

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
’Αποστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας 

μέ Ιδιόχειρον σημείωσιν τοϋ δνόματός σας, 
τής ήλικίας σας τοϋ έπαγγέλματός σας, τοϋ 
τόπου τής γεννήσεώς σας καί αν ήσθε έγ
γαμος ίχετε μετ’ όλίγον άηάντησιν ακριβώς 
περί τοϋ παρελθόντος τοϋ παρόντος καί 
τοϋ μέλλοντός σας. Δια τής έξετάσεως τής 
φυσιογνωμίας καί τ&ν χαρακτηριστικών 
οίασδήποτε μορφής άποδείκνυται ή πορεία 
τοϋ βίου παντός Ανθρώπου. Πάσα αϊτησις 
δέον νΑ συνοδεύεται μέ μικράν Αμοιβήν, 
3—5 δρ. ήτις χρησιμεύει δι* Αγαθοεργόν 
σκοπόν.

"Οσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών μας έν 
τφ Έξωτερικώ, ιδία τής Κων)πόλεως, Ά- 
δριανουπόλεως, Σμύρνης καί Μικράς Ασίας 
δέν έλαβον άνελλιπώς πάντα τά άπδ τής 1ης 
’Οκτωβρίου παρελθόντος μέχρι σήμερον τεύχη 
τής «Φύσεως» ένεκα τής έκ τοΰ πολέμου έ~ 
πελθούσης άνωμαλίας, παρακαλουνται όπως 
μόίς ζητήσωίΐ ταΰτα καί τοΐς τά άποστείλω- 
μεν έκ νέου έγκαίρως.

01 Ιπιβυμονντες ίν Ρωσσίρ νό. έγγραφωσι 
σννδρομηταΐ τής «Φύσεως» δένονται ν’ άπο- 
ταν&ωσι πρός τόν έν Όδησσφ κ. ΤΙ. Ζερβά· 
την Περάκην, Βιβλιοπώλην, Πλατεία Μητροπό· 
λεως (Σομπορνάγια Πλοέτσαδ) δριδ. 1, οίκία 
Παποέδωφ

Παρακαλουνται ο! καθνδτεροϋντες έτι Λπ· 
δρομάς τής «Φύσεως» δπως εύαρεΰτούμενοι, 
άποδτελωόιν Αμϊν ταύτας Ουντόμως, καθόΰον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίμ περιπτώδει τΐιι 
περαιτέρω άποΟτολην τών τευχών. ’Ελπίζο
με*, ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί τάς 
δαπάνας Αμών, δτι θέλουόι σπεύδει, χωρίς ν* 
Δναμείνωΰι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηόίν μας.


