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ΑΝΤΙ  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ

ΙΑ  του παρόντος φυλλαδίου, ή 
«Ν έα Ζ ω ή »  εισέρχεται εις το δεύ
τερον τής έκδόσεώς της έτος, 
δπερ πέποιθεν δτι θά άποβή άφε- 
τηρία δράσεως έντονωτέρας καί 
εύδοκιμωτέρας,

Την πεποίθηοιν ταύτην άρύον-

ται οί έκδόται τής « Νέας Ζ ω ή ς »  έκ τής 
πείρας του αίσίως διανυθέντος πρώτου έτους, 
περί των αποτελεσμάτων του οποίου δύναν- 
ται νά κρίνωσιν οί αξιότιμοι ημών συνδρο- 
μηταί καί άναγνώσται φυλλομετροδντες τα 
δώδεκα έκδοθέντα τεύχη του ήμετέρου περι
οδικού. Εϊμεθα βέβαιοι δτι οί φίλοι καί οί 
ύποστηρικταί τής «  Νέας Ζ ω ή ς »  θ ά  ομο- 
λογήσωσιν ευχαρίστως δτι τδ πρόγραμμα, 
δπερ έταξαν εαυτοΐς οί έκδόται διά τδ πρώ 
τον έτος εξεπληρώθη, εφ ’ δσον ήτο δυνατδν, 
πιστώς καί άκριβώς.

Έ π ί  τή βάσει τού Ιδίου προγράμματος θ ά  
συνεχισθή ή έκδοσις τής «Ν έας Ζ ω ή ς»  είσα- 
γομένων, έννοείται, πασών τών βελτιώσεων 
καί μεταρρυθμίσεων έκείνων, ας ή πείρα τού

παρελθόντος έτους ύπέδειξεν ώς χρησίμους καί 
άναγκαίας. Ποίαι είναι αί βελτιώσεις καί αί 
μεταρρυθμίσεις αυται, άποφεύγομεν νά άναφέ- 
ρ ω μ εν  οί έκδόται τής «Ν έας Ζ ω ή ς»  προτιμώ- 
σιν, άντί λόγων, νά παρουσιάσωσι πράγματα, 
καί διά τούτο θ ά  άφήσωσιν είς τά πράγματα νά 
λαλήσωσι περί τής έπιτελεσθησομένης προόδου 
Ιν τφ  ήμετέρφ περιοδικώ. Κ αί έλπίζομεν δτι 
έκ τών πραγμάτων θ ά  δικαιωθώμεν πληρέ
στατα.

Ή  «Ν έα Ζ ω ή »  έκφράζουσα τάς θερμάς καί 
έγκαρδίους ευχαριστίας της είς τούς άξιοτίμους 
συνδρομητάς της διά τήν παρασχεθείσαν ύπ’ 
αυτών υλικήν ύποστήριξιν, θά παρέλειπεν έπι- 
βαλλόμενον καθήκον, εάν δεν έξέφραζε τάς 
έξίσου θερμάς καί έγκαρδίους ευχαριστίας της 
καί είς πάντας τούς ηθικώς ύποστηρίξαντας τδ 
έργον της· ίδιαιτέρως δέ ευχαριστεί εύγνωμό- 
νως τούς έγκρίτους έπιστήμονας καί λογίους 
τούς κατακοσμήσαντας τδ περιοδικόν της διά 
τών σπουδαίων καί έμβριθών αύτών μελετών 
καί πραγματειών. ί

Κ αί έπί τούτοις, άποδύεται είς τήν έξακο- 
λούθησιν τού καλού άγώνος μετά χρηστών 
έλπίδων.

* *



Ι Τ Α Λ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

■jFlV Ε A m ic is  Έδμίνδος είς τών έγκριτων ’ Ιταλών 
δημοσιολόγων γεννηθείς τώ 184(5 έν O n eg lia  

τής Λιγυρ(ας θεωρείται μάλλον Πεδεμόντιος ή 
Λιγυρίτης διά τήν πολυετή αύτοΰ Ιν Τορίνω δια
μονήν.

Μετά τήν άποπεράτωσιν των σπουδών του έν τη 
στρατιωτική σχολή τής πόλεως ταύτης, κατετάχθη 
εις τον στρατόν μέ τδν βαθμόν άνθυπολοχαγοΰ, καί 
συμμετέσχε τώ 18(56 της κατά των Αυστριακών έκ- 
στρατειας. Πολεμήσας έν C ustozza  ειτα έν Ρώμη, 
οτε τφ 1870 τά ιταλικά στρατεύματα έκυρίευσαν ταύ- 
την, 6 D e  A m ic is  κατέλιττεν όλίγον βραδύτερο-/ τδ 
στρατιωτικόν στάδιον, ίνα έπιδοθή εις τήν θεραπείαν 
των μουσών πρδς ας σφόδρα έφέρετο. Πριν f¡ παραι- 
τηθή τοΟ στρατιωτικού άξιώματος, είχεν ήδη έκδόσει 
άξιόλογον έργον υπό τον τίτλον: La vita  M ilitare 
1 8 69 -70  καί συλλογήν έξοχων άρθρων. Έ κτοτε τδ 
δνομά του έκτήσατο ου μικράν φήμην διά τών έξης 
πρώτων αυτού πονημάτων (V iaggi ήτοι La Snagna 
(1873) L a  O lan da  (1874) 11 M a ro e co  (1876) Hi- 
corcli d i P arig i e d i L o n d ra  (1878) έν οίς άπαν- 
τώσι σελίδες έκτακτου πρωτοτυπίας καί μετά Ορθών 
κρίσεων έπί τού πλείστουτών ένδοξων άνδρών τής καθ’ 
ήμάς έποχής C o s ta n tin o p o li ( 1 8 8 1 )  διήγημα 
χαριέστατον έν φ  δ συγγραφεύς φαίνεται άμιλλώμενος 
πρδς τδν Γάλλον T h é o p h ile  G au tier τφ εύτρα- 
πέλφ καί τώ είκονικφ τής φράσεως R ittrati lette - 
ra r ii(1 8 8 3 )G li A m ic i ( i8 8 3 )  A lle  P orte  d  Italia 
(1894).

’Οπαδός τήν τέχνην καί τδ αίσθημα τού M a n zon i 
ούχί δμως καθ ’ δλα δμοιος τούτφ κατά τδ ύφος, συνή
θως άνθηρότερον ούχί δμως πάντοτε έπ’ ίσης λυσιτε
λές καί άκριβές δσον τδ τού M an zon i. δ D e A m i
c is , καθ ’ α άναφέρει δ F erra ri έν τη ιστορία τής 
συγχρόνου ’Ιταλικής φιλολογίας, παρέσχε δείγματα 
γονιμωτάτης μούσης, λίαν άγχιστρδφου πνεύματος, 
καί αδρών διανοημάτων έν οίς διαλάμπει ύψίστη ή θική 
τήν πηγήν καί τήν δύναμιν αύτής εχουσα έν τη ένδο- 
μύχφ καί προσφιλεί αυτού αισιοδοξία, έν τή έμφύτφ καί 
διαχυτική αυτού άγαθότητι, ήτις διά τδ ύπερβολικδν 
αυτής, προσλαμβάνει κατά τινας αυστηρούς καί τήν 
καρδίαν αποξηραμένους κριτάς χαρακτήρα έπιδεικτι- 
κόν, ίσχυριζομένους δτι έν τοΓς· «B ozzeti m ilitari 
(στρατιωτικά σκιαγραφήματα) gli A m ic i , il c u o r e , 
la C a rrozza  d i tu tti», τδ αίσθημα Ιστιν δτε φαίνε
ται παρεκβαίνον εις ψευδοπάθησιν.

Ούχ ήττον άπαντά τις έν τοίς Ιργοις τού D e  A m i
c is  τδ άνθηρδν τής έπινοίας καί τών εικόνων, τδ 
ευσυνείδητο-/ τής έργασίας, τδ ύψηλδν καί άκηλίδωτον 
ιδεώδες, τήν άποστροφήν πρδς παν τδ ακόλαστον καί 
άγενές. τήν περί τδ γράφειν δεινότητα τήν έμφαινομέ-

νην έν τή μεγαλόπρεπε! καί έπαγωγφ τής φράσεως 
περιόδω, τήν βαθείαν τής γλώσσης γνώσιν διά τδ άξιο- 
θαύμαστον τής κυριολεξίας καί δή εις συγγραφέα 
οιος ό De A m ic is , δστις ου μόνον δεν είναι Τοσκάνος, 
άλλ’ σύδ’ έν Τοσκάνη διέμεινε ποτέ.

Μεταξύ τών άλλων συγγραμμάτων τού D e  A m ic is  
είσίν αξιοσημείωτοι πλείσθ’ δσαι σελίδες τού έπιγρα- 
φομένου πονήματος «S p e r a n z e e  G lories βρίθουσαι 
ύψ-.πετοΰς φαντασίας έν τή άγαστή έκείνη έπτασία 
έν η συνοψίζεται ή μακρά, ή ένδοξος καί μυθώδης γα- 
ριβαλδινή έποποιΐα, Προκειμένου δε περί τού έν λόγω 
έργου, παρατηρητέον, δτι αί κοινωνικής φύσεως έν αύτώ 
έμπεριεχόμενοι λόγοι φανερούσιν έξ ίσου τήν τε πολι
τικήν καί πνευματικήν αυτού έξέλιξιν, τήν προκύ- 
πτουσαν ώς ανωτέρω είπον έκ τής αισιοδοξίας, τής 
έμφύτου αυτού άγαθότητος τής διαλαμπούσης έν τοίς 
τελευταίοις αυτού πονήμασιν ήτοι· S u lI' O cé a n o , 
M em orie  πονημάτων έν φ παρελαύνουσι ποικίλαι 
εικόνες τών δ'σων είδε πραγμάτων, είναι, ούτως είπεΐν, 
κάτοπτρο-/ τού συγχρόνου ιταλικού βίου, καλεειδοσκό- 
πιον έπισήμων προσώπων ά περιγράφει μέ τοσαύτην 
γλαφυράν χάριν, ώστε θεωρείται ό D e A m ic is  ό δη
μοφιλέστατος πάντων τών νεωτε'ρων ’Ιταλών συγγρα
φέων καί ό μάλλον καλλιεπής μετά τδν ’Αλέξανδρον 
M a n zon i έν τώ πεζψ λόγω. La C arrozza  p er  
tutti. Τδ έργον τούτο καίτοι δεν έχει ακριβώς τύπον 
μυθιστορήματος, ούχ ήττον, νήμα συνεχές συνδέει άπ’ 
άρχής μέχρι τέλους ολόκληρον σειράν είκονογραφν μά- 
των, παρατηρήσεων, μελετών, αίτινες άφορώσιν εις τδν 
σύγχρονον βίον καί εις τά τής ήμέρας ζητήματα, 
πάντα δε ταύτα γεγραμμένα κατά τρόπον ύπομιμνή- 
σκοντα τά διηγήματα τού A n a to le  F ra n ce  καί τάς 
σκιαγραφίας τού M ark  T w a in .

Μετά τήν διά βραχέων ταύτην τού διαπρεπούς συγ- 
γραφέως βιογραφίαν, προτίθεμαι να παραΗέσω ταύτη 
έκ τού θελκτηρίου πονήματος «11 C u o re »  απόσπα
σμα υπ’ Ιμού άπειροκάλλως μεταπεφρασμένον, καί 
ούτινος τήν χάριν θά ήδύνατο ν’ άποδώση άλλος η έγώ 
περί τήν ελληνικήν γλώσσαν έντριβέστερος. ‘Ο ανα
γνώστης τού περί ου ό λόγος αποσπάσματος θά πα- 
ρατηρήση ίσως μετά τίνος έκπλήξεως, δτι ό D e A m i
cis  χαίρει σχολικών ζητημάτων επιμελούμενος. Ή  
έκπληξις δέ αΰτη θά μετατραπή βεβαίως εις θαυμα
σμόν τοσούτφ μάλλον οσφ ό μέγας ούτος συγγραφεύς 
τυγχάνει καί άριστος ών παιδαγωγός, ούτινος τδ κύ
ριον μέλημα όπήρξεν έν τοίς πλείστοις τών αυτού συγ
γραμμάτων τδ τής κατωτέρας παιδεύσεως άκανθώδες 
ζήτημα ώς μεγαλοφώνως μαρτυρούσι τά εξής έργα: 
«Il C u o r e » , « il R o m a n z o  d ’ un m a e s tro » , «la  
m aestrin a  d eg li o p é ra i» , «Ira  s cu o la  e ca sa » , 
« R ic o r d i d ’in fa n z ia  e di s c u o la »  καί τδ έσχάτως 
έκδοθέν « l ’ id io m a  g e n tile »  δπερ άνατίθησι τή φίλη 
νεότητι παρτνείρων τοίς αυτού διδάγμασι τοίς μεστοις 
χάριτος καί ευτραπελίας συμβουλάς περί τού πώς 
πρέπει νά διδάσκηται καί νά έκμανθάνηται ή πατρία 
γλώσσα.

« Ν Ε Α  Ζ Ω Η » 22?

Καί όντως, τοιαύτη είναι ή γλαφυρότης τού λεκτι
κού καί ή ευωδία, ήτις έκπέμπεταί έκ τού έξοχου 
τούτου έργου, τού όχι βεβαίως σχολαστικού καί ύπνο- 
φόρου, άλλά βρίθοντος σπινθηροβολοΰντος πνεύματος 
καί προκαλοΰντος ένίοτε ένεκα τών έν αύτώ έγκατε- 
σπαρμένων καί άττικφ άλατι πεπασμένων αστείων, ού 
μόνον μειδείαμα άλλ: όμήρειον γέλωτα.

Εις πάντα νέον γνωρίζρντα έστω καί όλίγον τήν 
ιταλικήν γλώσσαν θερμώς συνιστώ τήν άνάγνωσιν 
τών προμνημο-,ευθέντων έργων τού D e A m ic is , πρδ 
πάντων, il  R o m a n z o  d ’un  m a e s tro , il c u o r e  
καί l ’ id io m a  g e n tile . Έ κ  τών τριών, τούτο τδ δεύ
τερον είναι δι’ έμέ ώς έγκόλπιον, διότι έν αύτψ άντλών 
ύψηλά διδάγματα, μοί έδόθη πολλάκις αφορμή νά 
συγκινηθώ μέχρι δακρύων................

0 ΜΙΚΡΟΣ ΣΑΡΔΙΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙ ΣΤΗΣ

Κατά τήν πρώτην ημέραν τής έν C uslozza μά
χης τή 24 ’Ιουλίου 1848, έξηκοντάς στρατιωτών πε
ζικού τίνος συντάγματος τού ήμετέρου στρατού σταλέν- 
των εις τι ύψωμα, δπως καταλάβωσι άπομεμονωμένην 
τινά οικίαν ευρέθησαν αίφνης όχι μακράν δύο Αύστρια- 
κών λόχων οί οποίοι άρχίσαντες παρευθύς νά βάλλωσι 
πυκνότατον πυρ κατ’ αύτών τοίς έδωκαν μόλις τδν 
καιρόν ·νά καταφύγωσιν εις τινα οικίαν καί νά κατα- 
κλείσωσιν έσπευσμένως τάς θύρας, αφού άφήκαν με
ρικούς νεκρούς καί πληγωμένους άνά τούς άγρούς. 
Μόλις οί ήμέτεροι κατέφραξαν τάς θύρας καί έδραμον 
μεθ’ όρμής πρδς τά παράθυρα τού ίσογαίου καί τού 
πρώτου πατώματος και ήρχισαν σφοδρόν πύρ κατά 
τών Αύσιριακών, οί'χινες βαθμηδόν προχωρούντες δια- 
τεταγμένοι’ είς ημικύκλιον, άπήντων έρρωμένως. Τών 
έξήκοντα στρατιωτών άρχηγοί ήσαν δύο ύπαξιωματι- 
καί εις λοχαγός γέρων, υψηλός τδ άνάστημα, ισχνός 
καί αύστηρδς τδ ήθος καί ούτινος ή κόμη καί οί μύ- 
στακες ήσαν κατάλευκοι. Μετ’ αύτών ήτο καί εις μι
κρός τυμπανιστής Σάρδιος, δεκατεσσάρων μόλις έτών 
καί ό όποιος έφαίνετο μόλις δώδεκα, μικρός, μελανό- 
χρους καί τού όποιου τδ πρόσωπον έφώτιζον δυο 
μαύροι, μικροί, βαθείς, καί άπαστράπτοντες όφθαλμοί. 
‘Ο λοχαγός, έκ τίνος δωματίου τού πρώτου πατώμα
τος διηύθυνε τήν μάχην μέ προστάγματα όμοιάζοντα 
πρδς έκπυρσοκροτούντα πιστόλια, καί δέν έφαίνετο 
έπί τής σιδηράς αύτοΰ οψεως ή παραμικροτέρα συγ- 
κίνησις.

‘Ο τυμπανιστής, όλίγον ωχρός, άλλά άφοβος, άνα- 
βάς έπί τίνος τραπεζίου προέβαλλε τήν κεφαλήν κρα
τούμενος εις τδν τοίχον ίνα βλέπη έξω άπδ τδ παρά- 
θυρον καί διά μέσου τού πυκνού καπνού έβλεπεν έντδς 
τών άγρών τάς λεύκάς τών Αύστριακών στολάς, οίτινες 
βραδέως προυχώρουν.

Ή  οικία έκειτο έπί τής κορυφής αποτόμου κατω- 
φερείας άπδ τδ μέρος τής όποιας ύπήρχεν έν μικρόν 
παράθυρο-/ τδ όποιον έδιδε φώς εις σκεπαστόν δωμά-

τιον, φόβος ώς έκ τούτου δέν ύπήρχεν, δπως καταλά- 
βωσιν οί Αύστριακοί τήν οικίαν άπδ έκείνο τδ μέρος.
Αί σφαίραι δμως έπιπτον βροχηδόν κατά τής προσώ- 
ψεως τών δύο πλευρών.

ΤΗτο άκατάπαυστον πύρ, πύρ κολάσεως, χάλαζα 
σφαιρών, ήτις έσκαζε τούς τοίχους καί κατέθραυε τά 
κεραμίδια, έντδς δέ τής οικίας κατέθραυε τήν όροφήν, 
τά έπιπλα, τάς θύρας καί τά παραθυρόφυλλα, καί 
έίετάξευε εις τδν αέρα τεμάχια ξύλων, ήσαν νέφη πυ
κνά κονιορτνΰ, θρύμματα μαγειρικών σκευών καί 
ύέλων άτινα συρίζοντα κα: άναπαλλόμενα κατέθραυον 
παταγωδώς τά προστυγχάνοντα. Ά π δ  καιρού εις και
ρόν εις έκ τών στρατιωτών, οίτινες έπυροβόλουν άπδ 
τά παράθυρα έξηπλούτο χαμαί βληθείς ύπδ σφαίρας 
καί παρεμερίζετο. Ά λλοι έβαινον ταλαντευόμενοι άπό 
δωμάτιον εις δωμάτιον, σφίγγοντες τάς χείρας έπί τών 
πληγών. Έ ν τφ μαγειρίφ εύρίσκετο ήδη εις νεκρός μέ 
πρόσωπον κατεσπασμένον καί παρεμορφωμένον. Τδ 
ήμικύκλιον τών έχθρών έγίνετο όλονέν στενώτερον.

‘Γπήρξε στιγμή καθ’ ήν δ μέχρι έκείνης τής στιγ
μής άτάραχος λοχαγός ήρχισε νά άνησυχή, έξελθών 
δέ μεγάλοις βήμασι τού δωματίου, ήκολουθήθη ύπδ 
έπιλοχίου. Μετά παρέλευσιν τριών λεπτών ό τελευ
ταίος ούτος έπανέρχεται δρομαίως εις τδ δωμάτιον καί 
φωνάξας τδν μικρόν τυμπανιστήν τφ έκαμε νεύμα νά 
τδν άκολουθήση.Τδ παιδίον πάραυτα ύπακοΰσαν έτρε- 
ξεν όπισθέν του καί άναβάν έσπευσμένως μίαν ξυλίνην 
κλίμακα, είσήλθε μετά τού έπιλοχίου εις εν κατάγυ- 
μνον ύπερφον, δπου είδε τδν λοχαγόν γράφοντα μέ 
μολυβδοκόνδυλον έπί τίνος χάρτου καί στηριζόμενον 
εις τδ παράθυρον, πλησίον δέ τών ποδών του έπί τού 
πατώματος, εύρίσκετο έν φρεάτινον σχοινίον.

‘Ο λοχαγός έδίπλωσε τδ φύλλον καί προσηλόνων 
έπί τού παιδιού τά ψυχρά καί στακτόχροα βλέμματά 
του, πρδ τών όποιων δλοι οί στρατιώται έτρεμον, τώ 
είπεν άποτόμως.

—  Μικρέ Τυμπανιστά.
Ό  μικρός τυμπανιστής έφερε τήν χείρα έπί τού 

πηλικίου.
ιΟ λοχαγός έπανέλαβε’ Έχεις καρδιά;
Οί οφθαλμοί τού παιδίου έλαμψαν.
—  Ναί, κύριε λοχαγέ, άπήντησε.
—  Παρατήρει λοιπόν έκεί κάτω, είπεν ό λοχαγός, 

ώθών αύτδ πρδς τδ μικρόν παράθυρον, εις τήν πεδιάδα 
πλησίον τών οικιών τής V illa  F ra n ca , έκεί δπου 
άστράπτουν λόγχαι, άκουσε καλά τά λόγια μου, έκεί 
εύρίσκονται οί δικοί μας άκίνητοι- πάρε αύτδ τδ γραμ- 
ματάκι, πιάσου καλά άπδ τδ σχοινί κατέβα άπδ τδ 
παραθύρι, μόλις έγγίξης τήν γή, πέρασε σάν τδ πουλί 
καί σκυφτά αύτδν τδν κατήφορον, τράβα άπδ μέσα 
άπδ τούς κάμπους, φθάσε τούς ίβικούς μας καί δόσε 
τδ γραμματάκι εις τδν πρώτον άξιωματικδν δπου θά 
τύχη έμπρός σου. Βγάλε γρήγορα αύτήν τήν ζώνην 
καί αύτδ τδ ταγάρι. * ,

‘Ο μικροτυμπανιστής άφήρεσε τδν ζωστήρα καί τδν 
γυλιόν καί έκρυψε τδ γραμμάτων εις τδ στήθος του.< 
‘Ο έπιλοχίας έρριψεν έξω τού παραθύρου τδ σχοινίον
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τοΰ όποιου τήν μίαν άκραν έκράτει μέ τάς δύο του 
χείρχς. Ό  λοχαγός έβοήθησε τό παιδίον νά διέλθη 
διά του φεγγίτου έχον τά νώτα ¿στραμμένα πρός τήν 
πεδιάδα.

Κύτταξε καλά, τφ είπε, ή σωτηρία του άποσπά- 
σματος έξαρτάται άπδ την καρδιά σου καί άπδ τά 
πόδια σου.

Μη φοβείσθε, κύριε λοχαγέ, άπήντησεν ό μικρο- 
τυμπανιστής ό όποιος ήδη έκρεμάτο εις τόν αέρα.

Σκυφτά εις τόν κατήφορον, έφώναξε πάλιν ό λοχα
γός, ένφ έκράτει μετά τοΟ έπιλοχίου τό σχοινίον.

—  Μήν άμφ.βάλλετε.
—  ‘Ο Θεός βοηθός σου.
Μετ’ όλίγας στιγμάς ό μικροτυμπανιστής ήγγιζε 

τό έδαφος.
‘Ο έπιλοχίας άνέσυρε τό σχοινίον καί έχάθ-η, ό δέ 

λοχαγός όρμητικός προέβαλε τό πράσωπον εις τόν φεγ
γίτην καί είδε τό παιδίον τό όποιον Ιπέτα εις τόν 
κατήφορον.

Ή δη ήλπιζεν δτι είχεν έπιτύχει νά διαφύγη άπα- 
ρατήρητον, δτε πέντε ή έξ νεφία κονιορτοΰ άτινα ύψώ- 
θησαν άπό τής γης έμπροσθεν καί όπισθεν του παι
διού, τφ άνήγγειλαν δτι τό παιδίον είχεν όραθή ύπό 
των Αυστριακών, οίτινες άπό τής κορυφής τοΰ ύψώμα- 
ματος τό έπυροβόλουν άκαταπαύστως. Τά νεφία ίκείνα 
ήσαν χώμα τό όποιον άνεσήκωναν εις τόν άέρα αί 
σφαίραι. Ά λ λ ’ δ μικροτυμπανιστής, ώς κεντούμενος 
ύπ’ αυτών, έξηκολούθη δχι πλέον νά τρέχη άλλά νά 
πετά. Αίφνης έπεσε χαμαί.— Τό έφόνευσαν, έβρυχήθη 
δ λοχαγός δάκνων την πύγμην του. Δέν είχεν άποτε- 
λειώσει τήν λέξιν ταύτην, καί είδε πάλιν τόν μικρό· 
τυμπανιστήν άνορθούμενον. Ά !  μία άπλή πτώσις 
φαίνεται! είπε καθ ’ έαυτδν καί άνέπνευσε. ‘Ο μικρο- 
τυμπανιστής ήρχισε πάλιν τρέχων μέ δλην του τήν 
δύναμιν άλλά ίχώλαινε. Κάνέν στραγγούλισμα, έσκέ- 
φθη ό λοχαγός. Καί πάλιν νεφίον κονιορτοΰ ύψώθη 
έδώ και έκεί πέριξ του παιδίου, άλλά πάντοτε πλέον 
μακράν. Τέλος ήτο σφον. ‘Ο λοχαγός έξέβαλε κραυ
γήν θριάμβου. Έξηκολούθησεν δμως έχων τούς δφθαλ- 
μούς του προσηλωμένους έπί του παιδίου, τρέμων, διότι 
έπρόκειτο περί πράγματος όλίγων μόνον λεπτών. Έ άν 
δέν έφθανεν έκεί κάτω τόταχύτερον μέ τό γραμμάτιο·/ 
δι’ ου έζήτει άμεσον βοήθειαν, ή δλοι του οί στρατιώ- 
ται θά έπιπτον φονευμένοι, ή αυτός ώφειλε νά παρα
δοχή καί αίχμαλωτισθή μετ’ αυτών. Τό παιδίον έτρεχε 
ταχέως έπί εν διάστημα, έπειτα έβράδυνε τό βήμα 
χωλαίνον, μετ’ δλίγον άνελάμβανε πάλιν τόν δρόμον 
του, άλλά πάντοτε πλέον καταβεβλημένον καί προσ- 
κόπτον άνά πάσαν στιγμήν, έσταμάτα δλίγον. Ίσ ω ς  
τό έπληξε σφαίρα άναπηδήσασα, έσκέφθη δ λοχαγός 
καί έσημείωνε μετά τρόμου όλας του τάς κινήσεις, καί 
τό παρώτρυνε, τφ ώμίλεΐ, ως έάν ήδύνατο νά τόν 
άκούση, κατεμέτρει άκαταπαύστως διά τοΰ διαπύρου 
όφθαλμοΰ τουτό ύπάρχον διάστημα μεταξύ τοΰ παι
διού φεύγοντος καί τών άστραπηβόλων δπλων, άπερ

έβλεπεν έκεί κάτω πρός τήν πεδιάδα έν τφ μέσφ τών 
άγρών τών μεστών στάχεων, ούς έχρύσιζον αί λοίμπυ- 
ραί τοΰ ήλίου άκτίνες. ’Εν τφ μεταξύ δέ τούτφ ήκουσε 
τόν συριγμόν, τόν κρότον τών σφαιρών τών ύπό κάτω
θεν αύτοΰ δωματίων, τάς έπιτακτικάς καί λυσσώδεις 
κραυγάς τών άξιωματικών καί λοχιών, τού; γοερούς 
θρήνους τών πληγωμένων, τόν πάταγον τών θραυομέ- 
νων έπίπλων καί τοΰ άποσπωμένου άπό τών τοιχών 
άσβεστώματος. ’Εμπρός! θάρρος!—  άνέκραξε παρα- 
κολουθών διά του βλέμματος τόν μικροτυμπανιστήν 
ήδη μακράν,— έμπρός, τρέχε! σταματά τό κατηραμέ- 
νον! Ά  ! άναλαμβάνει τόν δρόμον του. Τήν στιγμήν 
έκείνην εις άξιωματικός έλθών τφ άνήγγειλεν άσθμαί- 
νων, δτι οί έχθροί, χωρίς νά διακόψωσι τό πΰρ άνέ- 
σειον οθόνην λευκήν, έπιτάττοντες τήν παράδοσιν. 
Μήν άπαντήσητε! έκραύγασε χωρίς νά άποσπάπη τό 
βλέμμα του άπό τό παιδίον εύρισκόμενον ήδη εις τήν 
πεδιάδα, άλλά τό όποιον δέν έτρεχε πλέον, ΐφαίνετο 
δέ συρόμενον έπί τής γής μετά βίας καί άνυπερβλήτου 
κόπου.

’Αλλά πήγαινε, τρέχε! π έτα ! έλεγεν ό λοχαγός, 
σφιγγών τού; όδόντας καί τάς πυγμάς του, σκοτώσου, 
άπόθανε κακοΰργε. άλλά πήγαινε! Είτα έξέβαλε τρο- 
μεράν κραυγήν κατάρας. Ά χ ! τό άχρείον, τό άναν- 
δρον έκάθησε!

Πραγματι, τό παιδίον, ούτινος έως έκείνην τήν στιγ
μήν έβλεπε τήν κεφαλήν έξέχουσαν τών στάχεων τοΰ 
άγροΰ, έξηφανίσθη αίφνης ώς έάν είχε πέσει, άλλά 
μετά μίαν στιγμήν, ή κεφαλή του άνεφάνη πάλιν, 
τέλος έχάθη όπισθεν τών αιμασιών, καί ό λοχαγός 
δέν τό είδε πλέον.

Τότε κατήλθεν δρμητικώς. αί σφαίραι βροχηδόν 
έπιπτον, τά δωμάτια ήσαν πλήρη πληγωμένων, τινές 
δέ έξ αύτών έστρέφοντο ώς μέθυσοι περί εαυτούς, 
προσκολλώμενοι εις τά έπιπλα. Οί δέ τοίχοι καί τό 
πάτωμα ήσαν κατεσπιλωμένα άπό αίματα· πτώματα 
έκειντο έγκαρσίως τών θυρών, ό ύπολοχαγός είχε τόν 
δεξιόν βραχίονα τεθραυσμίνον ύπό σφαίρας, δ καπνός 
καί δ κονιορτός περιέβαλλον τά πάντα. Θάρρος! άνεφώ- 
νησενό λοχαγός, άκίνητοι εις τάς θέσεις σας! καταφθά- 
νουσιν έπικουρίαι! δλίγον θάρρος ά κόμη! Οί Αυστριακοί 
είχον πλησιάσει έτι περισσότερον, έβλεπέ τις αυτούς 
κάτω δια μέσου τοΰ καπνοΰ μέ όψεις έξηγριωμένας, 
ήκουέ τις τόν κρότον τών πυροβολισμών, τάς άγριας 
κραυγάς των, μέ τας όποιας καθύβριζαν, προσέταττον 
τήν παράδοσιν, ήπείλουν σφαγήν. Κάποτε όσάκις 
στρατιώτης τις πεφοβημένος άπεσύρετο άπό τά παρά
θυρα, οί λοχίαι παρ-υθύ; τόν ώθουν βιαίως εις τήν 
θέσιν του. ’Αλλά τό πΰρ τής άμύνης έξησθενοΰτο, ή 
άποθάρρυνσις έζωγραφίζετο εις δλων τά πρόσωπα, 
πάσα παράτασις ά/τιστάσεως δέν ήτο πλέον δυνατή. 
Αίφνης έπεσιη στιγμή καθ’ ήν οί πυροβολισμοί τών 
Αυστριακών έχαλαρώθησαν καί φωνή βροντώδης έφώ- 
νησε πρώτον γερμανιστί είτα ίταλιστί· «Παραδοθήτε», 
όχι ¡^άπήντησεν ωρυόμενος ό λοχαγός, άπό τίνος πα
ραθύρου. Καί τό πΰρ ήρχισε πάλιν πυκνότερον καί
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λυσσωδέστερον εκατέρωθεν. ‘Ο λοχαγός έφώναζε μέ 
φωνήν ύπόκωφον. Δέν έρχονται! δέν έρχονται! καί 
καί έτρεχε πέριξ μανιώδης, στρέφων τήν σπάθην διά 
σπασμώδους χειρός, άποφασισμένος νά άποθάνη. 
'Ότε έπιλοχίας κατερχέμενος άπό τό υπερώον έξέβαλε 
ίσχυράν κραυγήν. Φθάνουσι! Φθάνουσι! έπανέλαβε 
μέ κραυγήν χαράς ό λοχαγός. Εις τήν φωνήν έκείνην 
πάντες, υγιείς, πληγωμένοι, λοχίαι, άξιωματικοί, ώρ- 
μησαν άκαθέκτως εις τά παράθυρα, καί ή άντίστασις 
έγένετο πάλιν θηριώδης. Μετ’ ¿λίγα λεπτά παρετη- 
ρήθη άβεβαιότης καί άρχή άταξίας μεταξύ τών 
έχθρών. Πάραυταό λοχαγός συνήθροισεν έσπευσμένως 
έν τφ ίσογείφ σπείραν στρατιωτών δπως όρμήσωσιν 
έξω μέ τάς λόγχας έφ’ δπλων.

Έ πειτα έτρεξεν εις τό δεύτερον πάτωμα. Μόλις 
είχε φθάση έκεί δτε ήκούσθη ποδοβολή τός ίππων 
άπό ρυτήρος τρεχόντων καί συνοδευόμενος ύπό ούρα- 
νομήκους κραυγής, έκ τών παραθύρων έφαίνετο διά 
μέσου τοΰ καπνοΰ έπερχομένη, ώς θύελλα, ίλη καρα- 
βινοφόρων ίταλών, οίτινες μέ άπαστράπτουσαν σπάθην 
κατήνεγκον άίμα ¿πλησίασαν τόν έχθρόν φοβερά κτυ
πήματα έπί τής κεφαλής, έπί τών ώμων καί τών 
νώτων αύτοΰ. Τότε σπείρα στρατιωτών μέ τά; λόγχας 
πρός τά κάτω προτεταμένας έξώρμησε τής θύρας, οί 
έχθροί έταλαντεύθησαν, καί τής άταξίας έπελθούσης, 
έστρεψαν τά νώτα. Τό πεδίον τής μάχης έμεινε άπηλ- 
λαγμένον έχθρών, ή οικία ήλευθερώθη καί μετ’ ολίγον 
δύο ιταλικά τάγματα τοΰ πεζικοΰ καί δύο τηλεβόλα 
κατείχον τό ύψωμα.

‘Ο λοχαγός μέ τούς ύπολειπομένους αύτώ στρατιώ- 
τας, ήνώθη μέ τό σύνταγμά του, ¿πολέμησε πάλιν καί 
έπληγώθη ελαφρώς εις τήν άριστεράν χείρα υπό άνα- 
πηδησάσης σφαίρας κατά τήν τελευταίαν μέ τήν έφ’ 
δπλου λόγχης έφοδον.

Ή  ήμέρα έληξε μέ τήν νίκην τών ήμετέρων.
Ά λλά  τήν έπιοΰσαν, τής μάχης άνανεωθείσης, οί 

ίταλοί μετά πεισματώδη καί σθεναράν άντίστασιν, 
κατεβλήθησαν τέλος ύπό τοΰ δλονέν αύξανομένου 
άριθμοΰ τών έχθρών, καί τήν πρωίαν τής 26ης έδέησε 
περίλυποι νά ύποχωρήσωσι πρός τό Μ ίικπο. Ό  λο
χαγός καίτοι πληγωμένος, έκαμε τόν δρόμον πεζή μετά 
τών σιωπηλών καί κ/αταπεπονημένων στρατιωτών του· 
φθάσας δέ περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου εις Ο οΠ ο ¿ζή 
τησε παρευθύς τόν υπόλοχαγόν του, τόν όποιον μέ 
τεθραυσμένον τον βραχίονα είχε περισυλλέξει τό φο
ρητόν νοσοκομείον καί φέρη έκεί πριν ή αυτός φθάσει. 
Τφ έδειξαν μίαν έκκλησίαν, τήν όποιαν μετά σπουδής 
είχον μετατρέψή εις νοσοκομείον. Μετέβη έκεί. Ή  
έκκλησία ήτο πλήρης πληγωμένων έκτάδην κειμένων 
έπί δύο σειρών κλινών καί στρωμάτων χαμαί ¿στρω
μένων, δύο ιατροί καί τινες βοηθοί εύρίσκοντο εις 
άκατάπαυστον κίνησιν μή δυνάμενοι νά έπαρκέσωσιν. 
Έ ν τφ μεταξύ ήκούοντο θρήνοι καί ύπόκωφοι οίμωγαί.

‘Ο λοχαγός μόλις είσήλθεν έστη, καί έστρεψε τό 
βλέμμα του πέριξ άναζητών τόν άξιωματικόν του.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκουσε άσθενή φωνήν, 
ήτις τόν έφώναζε· Κύριε λοχαγέ!

Έστράφη, ήτο ό μικρός τυμπανιστής, κατάκοιτος 
έπί μικράς ξύλινης κλίνης σκεπασμένος μέχρι τοΰ 
στήθους ύπό χονδροειδοΰς ύφάσματος, μέ τάς χείρας 
έξω, τό πρόσωπον ώχρόν καί ισχνόν, καί μέ όφθαλ- 
μούς πάντοτε άπαστράπτοντας ώς δύο άδάμαντες.

Π ώ ς ! σύ έδώ ; τόν ήρώτησεν δ λοχαγρς έκπληκτος, 
άλλά μέ ύφος άπότομον. Εύγε έκαμες τό χρέος σου.

Έ π ραξα  δ,τι ήτο δυνατόν, άπήντησεν δ μικροτυμ- 
νιστής.

Έ πληγώθης, είπεν δ λοχαγός, ζητών διά τών 
οφθαλμών τόν άξιωματικόν του εις τάς πλησίον κλίνας.

Τί ζητείτε, —  είπε τό παιδίον, εις τό όποιον έδιδε 
θάρρος νά όμιλή ή υπερβολική εύχαρίστησις δτι είχε 
πληγωθή διά πρώτην φοράν, χωρίς τοΰ όποιου δέν θά  
έτόλμα ποτέ ν’ άνοιξη τό στόμα ένώπιον τοΰ λοχαγού 
έκείνου.

Μάτην, έτρεχον έξηκολούθησε νά λέγη, ώς δαιμο
νισμένος, οί έχθροί δέν έβράδυναν νά νά μέ άντιλη- 
φθώσι. Θά έφθανον είκοσι λεπτά πρότερον, έάν δέν 
μέ έπλήγωνον. Ευτυχώς δπου εύρον παρευθύς ένα λο
χαγόν τοΰ έπιτελείου καί τφ έδωκα τό γραμματάκι. 
’ Αλλά τί ύπέφερα έως δτου νά καταβώ τόν κατήφορον, 
ύστερον άπό έκεινο τό χάϊδεμα τό όποιον μοί είχε 
κάμη δ έχθρός. Άπέθνησκον άπό τήν δίψαν, έφοβού- 
μην μήπως δέν φθάσω, έκλαιον άπό τον θυμόν μου, 
συλλογιζόμενος δτι έκάσιη στιγμή ή όποια παρήρχετο, 
άπήρχετο καί εις στρατιώτης έκεί πέρα, άρκεί, έπραξα 
δ,τι ήμπόρεσα είμαι ευχαριστημένος. Ά λλά , μέ τήν 
άδειάν σας, κυττάξατε, κύριε λοχαγέ, είσθε γεμάτος 
αίματα.

Πράγματι, έκ τής παλάμης τής κακώς έπιδεδεμέ- 
νης έρρεε τό μήκος τών δακτύλων αίμα.

Θέλετε νά σάς σφίγξω ολίγον τόν έπίδεσμον, κύριε 
λοχαγέ, δότε μοι μίαν στιγμήν τήν χείρά σας.

‘Ο λοχαγός έτεινε τήν άριστεράν χείρα καί προέ- 
βαλλε τήν δεξιάν διά νά βοηθήση τό παιδίον νά λύση 
τόν κόμβον καί νά τόν δέση έκ νέου, άλλά τό παιδίον 
μόλις άνήγειρε τήν κεφαλήν έκ τοΰ προσκεφαλαίου, 
ώχρίασε καί άφήκε αυτήν πάλιν νά καταπέση βιαίως 
έπ’ αύτοΰ. Ά ρκεί, άρκεή είπεν ό λοχαγός, παρατη- 
ρών αύτό καί άποσύρων τήν έπιδεδεμένην χείρα, 
τήν όποιαν ό μικροτυμπανιστής έζήτει νά κρατήση. 
Πρόσεχε τόν εαυτόν σου, άντί νά συλλογίζεσαι τούς 
άλλους', τφ είπεν ό λοχαγός, διότι καί τά μικρά πράγ
ματα δταν τά παραμελή τις δύνανται νά γείνωσι 
σοβαρά.

‘Ο μικροτυμπανιστής έσεισε τήν κεφαλήν.
Ά λλ ά  σύ, τφ είπε πάλι·/ ό λοχαγός, προσβλέπων 

αύτό προσεκτικώς, πρέπει νά έχης χάση πολύ αίμα 
διά νά είσαι τόσον άσθενής.

Χάσει πολύ αίμα; άπήντησε τό παιδίον μέ έν μει
δίαμα, αίμα, κάτι άλλο «παρά αίμα. Ίδετε. Καί διά 
μιάς άφήρεσε τό σκέπασμα. ;

‘ Ο λοχαγός οπισθοχώρησε μετά φρίκης.
Τό παιδίον δέν είχε παρά μόνον μίαν κνήμην, τφ 

είχον άποκόψη τήν άριστεράν άνωθεν τοΰ γόνατος, τό
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κολοβόν μέρος ήτο περιτετυλιγμένον μέ όθ-όνην καθη- 
μαγμένην.

’Εκείνην τήν στιγμήν διήλθε δ στρατιωτικός ιατρός, 
μικρόσωμος, παχύς, μέ τάς χειρίδας του υποκαμίσου 
άνασηκωμένας. ΤΑ ! κύριε λοχαγέ, είπε ταχέως δει- 
κνύων τδν μικροτυμπανιστήν, ίδού εν δυστύχημα, ιδού 
μία κνήμη τήν έποίαν θά  Ισαζον μέ τίποτε, έάν δέν 
τήν είχε παραβίαση κατά τρόπον τέσον μωρόν, μία 
κατηραμένη φλδγωσις έπήλθε καί έδέησε ν’ άποκέψω 
αυτήν. Ώ !  άλλά τί γενναίον παιδίον, σάς τό βεβαιώ 
έγώ, δέν Ιχυσε ούτε ίν δάκρυον, δέν έξέβαλε ούτε μίαν 
κραυγήν! Ύπερηφανευόμην βλέπων δτι ήτο ίταλδπαις, 
καθ’ ήν στιγμήν τψ Ικαμνον τήν έγχείρισιν, σάς δίδω 
τδν λόγον τής τιμής μου. Φαίνεται δτι είναι άπδ γένος 
καλόν. Διάβολε! Καί άπήλθε τρέχων.

‘Ο λοχαγός συνέστει)ε τάς μεγάλας λεύκάς του 
δφρϋς, προσέβλεψε άσκαρδαμυκτεί τδν μικρόν τυμπα
νιστήν έπαναφέρων έπ’ αυτού τό σκέπασμα, είτα βρα
δέως χωρίς νά τδ έννοήση ό ίδιος καί προσβλέπων 
πάντοτε αυτό, ύψωσε τήν χειρα μέχρι τής κεφαλής 
καί άφήρεσε τδ πιλίκιόν του.

Κύριε λοχαγέ! άνεφώνησε τδ παιδίον Ικθαμβον, τί 
κάμνετε αύτοΰ κύριε λοχαγέ; δι’ έμέ! Καί τότε ό τρα 
χύς έκεΐνος στρατιώτης, ό όποιος ουδέποτε είχεν είπεί 
μίαν λέξιν γλυκεϊαν είς τούς ύποδεεστέρους του. απήν- 
τησε μέ φωνήν αφάτως συγκινητικήν καί πλήρη 
άγάπης.

Έ γ ώ  είμαι άπλοΰς μόνον λοχαγός, σύ δμως είσαι 
ήρως. Καί ριφθείς μέ άνοικτάς άγκάλας έπί τού μι
κρού τυμπανιστού τδν έφίλησε τρις έπί τής καρδίας.

Η Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α  Α Γ Α Π Η

24 ’ Ιανουάριου

Ά φ ’ ού τδ διήγημα τού μικρού τυμπανιστού το- 
σούτΐ;) σέ συνεκίνησε, βεβαίως θά  σοί ήτο εΰκολον, 
άγαπητέ μοι ’Ιωάννη, ταύτην τήν πρωίαν νά γράψη; 
λαμπρά τήν Ικθεσιν, ήτις σοί έδόθη ώς διαγώνισμα, 
καί ήτις φέρει ώς τίτλον: «Διατί άγαπάτε τόσον τήν 
’Ιταλίαν; » Μήπως δέν σοί παρουσιάσθησαν παρευθύς 
πάμπολλαι απαντήσεις; Έ γ ώ  αγαπώ τήν’Ιταλίαν διότι 
ή μήτηρ μου είναι Ίταλίς, διότι τδ αίμα τδ ρέον είς 
τάς φλέβας μου είναι ιταλικόν, διότι είναι ιταλικόν τδ 
χώμα ύπδ τδ όποιον κεΐνται τεθαμμένοι οι νεκροί, ούς 
μήτηρ μου κατακλαίει δ δέ πατήρ μου σέβεται, διότι 
ή πόλις είς ήν έγεννήθην, ή γλώσσα ήν όμιλώ, τά 
βιβλία άτινα μέ παιδαγωγοΰσι, διότι ό αδελφός μου, 
οι σύντροφοί μου, καί δ μέγας λαδς έν τφ μέσω τού 
δποίου ζώ , καί ή ωραία φύσις ή περιβάλλουσά με, καί 
παν δ,τι βλέπω, άγαπώ, μελετώ, θαυμάζω πάν τούτο 
είναι ιταλικόν. Ώ  ! σύ δέν δύνασαι ακόμη νά αίσθαν
θής έν δλη του τή δυνάμει αύτδ τδ αίσθημα τής άγά
πης. Θά τδ αίσθανθής όταν άνδρωθής, δταν, έπανα- 
κάμπτων, μετά μακράν άπουσίαν καί μακρδν ταξείδιον, 
ίδης πρωίαν τινά άπδ τδ πλοΓον, δπερ σέ φέρει, είς τδ 
βάθος τού όρίζοντος τά μεγάλα κυανόχροα όρη τής

γενετείρας γής, θά  τδ αίσθανθής τότε έν τή ύπερβο
λική χαρά, ήν θά  δοκιμάσης τήν στιγμήν έκείνην, 
καί ήτις θά  πληρώση δακρύων τούς οφθαλμούς σου, 
χαρά, ήτις θά έκδηλωθή διά κραυγής έξερχομένης 
άπδ τά μυχαίτατα τής καρδίας σου. Θά τδ αίσθανθής 
είς τινα μεγάλην, ξένην καί μακρυνήν πόλιν, έν τή 
προτροπή έκείνη τής ψυχής σου, ήτις θά σέ ώθήση 
διά μέσου πλήθους άγνώστου πρδς έργάτην άγνωστον 
άπδ τόν όποιον θά Ιχης ίσως άκούση, διερχόμενος 
πλησίον του, μίαν λέξιν τής μητρικής σου γλώσσης. 
Θά τδ αίσθανθής έν τή δδυνηρά καί ύπερηφάνφ άγα- 
νακτήσει, ήτις θά  σού άνάψη τδ αίμα είς τάς φλέβας 
σου, δταν θά άκούσης ύβρεις κατά τής πατρίδος σου 
έξερχομένας άπδ τού στόματος ένός ξένου. Θά τδ 
αίσθανθής βιαιότερον καί ύπερηφανέστερον καθ’ ήν 
ήμέραν αί άπειλαί λαού πολεμίου θά διεγείρωσι θύελ
λαν πυρδς έπί τής πατρίδος σου, καθ' ήν ήμέραν θά 
ίδης άμα τή κλαγγή τών όπλο)/, αγεληδόν πανταχά- 
θεν προστρέχοντας τούς νέους εις ούς αί μητέρες καί οί 
πατέρες θά λέγωσι κραυγάζοντες- Θάρρος! Νικήσατε ! 
Θά τδ αίσθανθής ώς θείαν χαράν, έάν Ιχης τήν άγα- 
θήν τύχην νά ίδης έπανερχόμενα είς τήν ήν έγεννήθης 
πόλιν τά ήραιωμένα, καταπεπονημένα, ρακένδυτα καί 
τήν οψιν φοβερά συντάγματα, ών τήν ένδοξον νίκην 
θά διασαλπίζωσι οί άπδ χαράς άπαστράπτοντες 
οφθαλμοί τών τού Ά ρεως άρειμανίων τέκνων, αί κα- 
τεσχισμέναι ύπδ τών σφαιρών σημαίαι, όπισθεν τών 
όποίων θά  άκολουθή άτελεύτητος παραπομπή γεν
ναίων, άτρομήτων, άλλ’ ήκρωτηριασμένων στρατιωτών 
ούς τδ έξαλλον πλήθος δι’ ού θά διέλθη, θά καταρ- 
ράνη διά πολυειδιίν καί εύοσμων άνθέων, συνοδεύον 
αύτούς δι’ ευχών καί φιλημάτων. Τότε θά έννοήσης 
τήν άγάπην τής πατρίδος ναί ! τότε μόνον θά  αίσθαν
θής, ώ  άγαπητόν τέκνον, τί πράγμα είναι ή πατρίς. 
Αΰιη έχει τι τδ μέγα καί ιερόν, ώστε έάν σέ εβλεπον 
ήμέραν τινά έπιστρέφον. άπό τίνος χάριν αυτής γε- 
νομένης μάχης, σφον καί άκέραιον, έμάνθανον δέ δτι 
διεφύλαξας τήν ζωήν σου άποφυγδν τούς κινδύνους, 
έγώ ό πατήρ σου δ υποδεχόμενος σέ μέ κραυγήν χαράς 
δταν έπιστρέφης έκ τού σχολείου, θά σέ ϋπεδεχόμην 
τότε σέ δστις είσαι ή ψυχή μου, μετά λυγμών καί δα
κρύων καί δέν θάήδυνάμην ποτένά σέ άγαπήσωάλλά 
θά  άπέθνησκον μέ αυτόν τδν πόνον εις τήν καρίίαν.

Ό  πατήρ σου 

( Έ κ  του « Il C u ore»  του C e  Amicis)

Κατά μετάφρασιν ύπδ
F. L . R ettore  

Professeur au Collège Averoff.
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ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ραγονδιστή, που έκαμνες νά πάΑΑη ή καρδιά μας 

Ά π δ  γΑυκεχά σνγκίνησι μέ τδ κεΑάδημα σου,

"Ας κνΑισθοΰνε Αφθονα γΐά οέ τα δάκρυα μας,

Δυο Μ άνες άς σέ κΑάδοννε' ή  Τέχνη κ ή  'ΕΑΑάς σου !

11 μία σ ¿νανούρισε μες τη θερμι) άγκάΑη  
Μικρδ παιδί σάν ήσουνα καί άσημο άκόμα 
Μιι όταν έμεγάΑωοες, σ' άγκάΑΐασεν ή  άΑΑη 

Καί μεΑωδία χύθηκε στο μάγο σου τδ στόμα.

Φ

Έ κ εϊ που μάς Ανέβαζες σέ μία στιγμή αιθέρια 
Αν τη την ωρα βρίσκεται χά ρον μεν ή ψ υχή  σου* * *
Σ την Αρμονία τον Παντδς που ψάΑΑουνε τάστέρια 
ΓΑυκά κ ’ έκεϊ θ' άκονεται, τ ε ν ό ρ ε ,  η φωνή σου.

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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f >·Λ Ν τψ προηγουμένω φυλλαδίψ τής «Νέας Ζωής»
\ έν τψ περί τού «Βαβυλωνίου Άδώνιδος» άρθρψ 

μου, Ιγένενο μνεία αίρέσεώς τενος μέχρι τής 
σήμερον κατά τήν Μεσοποταμίαν ύφισταμένης, 

γνωριζόμενης δέ υπό ιό δνομα «Ά λσά Ικ α ». ‘Ως είπον 
δέ τότε, δεν πρόκειται ένταΰθα περί των Σαβαίων 
Αράβων, ήτοι των κατοίκων τής πόλεως τής ’Αρα
βίας « Σ α β ά » , ώς έσφαλμένως διατείνεται δ σοφός 
Γάλλος Λιττρέ, διότι, δτι δεν έχουοι οΰτοι πρός άλλή- 
λους ούδεμίαν σχέσιν άποδεικνόει ή μεγάλη διαφορά 
των ριζών τών δύο δνομάτων, των μέν κατοίκων τής 
πόλεως «Σαβάο καλουμένων « 0 _>:-Γ-'ΐ » ( ΆλσαΒ αϊ- 
γιοϋν), τών δέ οπαδών τής περί ής ό λόγος αίρέσεώς 
« » (ΆλσαΒιοΰν ίσως έκ του αραβικού ρήμα-
ματος « Ω* » σάΐιαα —  μεθίστασθαι έκ τού ενός εις τό 
άλλο θρήσκευμα), ένθα ή καταφανής διαφορά έν τή 
γραφή τών δύο λέξεων ούδεμίαν εγκαταλείπει αμφιβο
λίαν περί τού άσχετου αύτών πρός άλληλας.

Περί τών οπαδών τής αίρέσεώς ταύτης διάφοροι, 
καί πρός άλλήλας διαφωνούσαι έξηνέχθησαν γνώμαι 
ύπό διαφόρων ’Αράβων συγγραφέων, ών τινες παραδέ
χονται τούτους ώς άστρολάτρας, έτεροι διατείνονται, 
δτι τό θρήσκευμα αύτών τυγχάνει κράμα χριστιανι
κών καί άστρολατρικών δογμάτων, άλλοι, δτι είναι 
όμάς άνθρώπων άποσκιρτησάντων έκ τού ’Ιουδαϊσμού 
καί χριστιανισμού καί έξ άμφοτέρων διαμορφωσάντων 
ίδιον θρήσκευμα βάσιν Ιχον τήν λατρείαν τών αγγέ
λων, καί άλλοι άλλα περί αύτών φρονοΰσι, άπαντες 
δμως ούχι έπί τής πραγματικότητος στηριζόμενοι, 
άλλ’ άβεβαίους καί άστηρίκτους εικασίας μόνον έκφέ- 
ροντες. Τούτο δέ, διότι οΐ τής αίρέσεώς ταύτης οπαδοί 
τόσον αύστηράν έχεμυθίαν τηροΰσι περί τής πίστεως 
αύτών, ώστε πρός τελείαν άπόκρυψιν αύτής ούδέ 
προσηλύτους έξωθεν θηρεύουσιν ή δέχονται εις αύτήν. 
Πολλοί δ’ αιώνες παρήλθον μέχρις δτου διαρραγή ό 
περικαλύπτων αύτήν μυστηριώδης πέπλος καί να γνω- 
σθώσι βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τά στοιχεία, έξ ών 
συγκροτείται.

Καί είναι μέν βέβαιον, δτι κατά τδν έκπνεύσαντα 
αιώνα έφιλοτιμήθησάν τινες νά γράψωσι περί τής 
προκειμένης αίρέσεώς ιδίως έκ τών έν Μεσοποταμία 
εύρισκομένων Καρμηλιτών πατέρων, άλλά πάνθ’ δσα 
6π’ αύτών έγράφησαν είναι άσήμαντα καί μικρού λό
γου άξια. Μέχρις δτου Δαμασκηνός τις λόγιος «Νικό
λαος Σουγιούφη» καλούμενος, πρόξενος τής Γαλλίας 
έν Μουσούλη χρηματίσας, ύπό άοκνου ζήλου καί ένδε- 
λεχούς φιλομαθείας κινούμενος ήρξατο έν αύτή συγ-

γράφων γαλλιστί έκτενές καί άξιόλογον σύγγραμμα, 
δπερ συνεπλήρωσεν έν Βαγδάτη έξέδωκε δέ έν Παρι- 
σίοις τψ 1880 εις 200 περίπου σελίδας περιέχον τό 
πόρισμα, τών δσα ήδυνήθη νά συλλέξη έκ τού στόμα
τος τινών έκ τών τής αίρέσεώς ταύτης οπαδών, προσελ- 
θόντων εις τον χριστιανισμόν διά τών ένεργειών τών 
είρημένων Καρμηλιτών πατέρων. Τών έν τψ τελειο- 
τέρψ λοιπόν εις τό είδος αύτού συγγράματι τούτψ 
άναγνούς έντινι τών άραβικών περιοδικών αρκετά 
πλουσίαν περίληψιν μεταφέρω νύν ταύτην ασμένως 
τοίς έριτίμοις άναγνώσταις τής «Νέας Ζωής».

Πιστεύουσιν οΐ τής αίρέσεώς ταύτης οπαδοί, (ούς 
ένταΰθα Σαβαίους άποκαλώ έξελληνίζων το άραβικόν 
αύτών δνομα «Ά λσά Β ια») τήν ύ'παρξιν έν τή γή δύο 
κόσμων, ών ό μέν είναι μυστικός καί άόρατος καλού
μενος «ΜαίΊιούνη Κόοΐιτου», είναι δέ εύρύτερος καί 
εύγενέστερος τού κόσμου, έν ψ κατοικοΰμεν, τοιαύτην 
έχων πρός αύτόν σχέσιν, οί'αν έχει ή δεξιά πρός τήν 
άριστεράν. “Απαντες δέ οί κάτοικοι αύτοΰ άνήκουσιν 
εις τό Σαβαϊκόν δόγμα, καίτοι δέ τυγχάνουσιν άνθρω
ποι, ώς ήμείς, έν τούτοις είναι άναμάρτητοι, διό καί 
μετά θάνατον μεταβαίνουσιν εις τόν κόσμον τών φ ώ
των «Οϋλαμι Δονίιούρου», δστις είναι δ τόπος τής 
χλυδής, χωρίς νά διέλθωσι διά τίνος κολάσεως. ‘Ο δέ 
έτερος είναι ό ορατός κόσμος, έν ψ κατοικοΰμεν, ό 
καλούμενος « Όριίου Τεουήλ », ήτοι ή άγορασθεΐσα 
γή, κείται δέ ταπεινότερον τού πρώτου.

Δι’ έκάτερον δέ τών δύο τούτων κόσμων ύπάρχει ίδιος 
Ά δάμ , καί ό μέν τού μυστικού κόσμου δνομάζεται 
« Ά δάμ  Κ άσια», ήτοι Ο άόρατος Ά δάμ , ούτινος ή 
γυνή καλείται «Κ ανοτά», ήτοι ή πάγκαλος. 'Ο δέ έτε
ρος, ό γενάρχης ήμών καλείται «Ά δά μ  (ίοαούρου 
Καιΐμούγϊου», ήτοι Ά δάμ  ό πρώτος άνθρωπος, τούτου 
δέ ή γυνή καλείται «Εύχ».

‘Εκάτερος έκ τών δύο τούτων Ά δάμ  είχε μίαν 
κόρην. ‘Ο «Η ίο α Ι  Ζιβού» λοιπόν συναγαγών άμφοτέ- 
ρους έν τψ ορατψ κόσμψ συνέζευξεν έκάτερον μετά τής 
θυγατρός τού έτε'ρου, είτα έπανήγαγε τόν άόρατον 
Ά δάμ  εις τόν μυστικόν κόσμον, δπου ήν πρότερον. 
Διατείνονται δέ οί Σ,βχίοι, ώς τυγχάνει διατετυπωμέ- 
νον έν τισι τών βίβλων αύτών, δτι είναι άπόγονοι τού 
άοράιου Ά δάμ έκ τής θυγατρός τού δρατοΰ· πλήν οί 
σοφοί αύτών δέν συμμερίζονται τήν γνώμην ταύτην 
θεωροΰντες άδύνατον τήν έκ τού μυστικού εις τόν ορα
τόν κόσμον έξοδον. Καίτοι δέ τό ζήτημα τούτο παρα
μένει «λυτόν, οί Σαβαίοι όποχωρούντες εις τούς σοφούς 
αύτών άσπάζονται τήν γνώμην αύτών παραδεχόμενοι 
καί ούτοι δτι είναι άπόγονοι τού όρατοΰ Ά δάμ .

“Οσον δ’ άφορα ε'ς τήν έπωνυμίαν αύτών «Ά λ σ ά - 
Βια» δίίσχυρίζονται, δτ»> έκλήθησαν ούτως ύπό τών 
γειτόνων αύτών Χριστιανών καί Μωαμεθανών, αύτοί 
δμως μή άναγνωρίζοντες τό όνομα τούτο αύτοκαλοΰν- 
ται «Ά λμανίΐάϊα», ήτοι οί άρχαίοι.

Παραδέχονται δέ, ώς προφήτην καί νομοθέτην τής 
θρησκείας αύτών τόν « ’ ] άΐιια» ,  ήτοι Ίωάννην τόν 
Βαπτιστήν, ον θεωροΰσιν άνώτερον τού ’Ιησού πι- 
στεύοντες, ώς υπέρ φύσιν γενομένην τήν γέννησιν
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αύτού. Ύπάρχουσι δέ παρ’ αύτοίς διάφοροι ίεραί βίβλοι, 
ών τινας παραδέχονται ώς καταβάσας έκ τού κόσμου 
τών φώτων. Ή  δέ ίερωτέρα βίβλος αύτών καλείται 
« D a roc lia d  Ί ά Ιπ α » , ήτοι οί λόγοι τού Ίωάννου· 
περιέχει δ’ αυτη τόν βίον καί τήν πολιτείαν τού Τυράν
νου, θρησκευτικάς τινας διατάξεις περί τού βαπτίσμα- 
τος, ώς καί τινας διδακτικούς λόγους περί τής σωτη ■ 
ρίας τής ψυχής καί τής μελλούσης μακαριότητος.

Πιστεύουσι δέ, δτι πρό τής γεννήσεως τού Ίωάννου 
είχον έκλείψει οί Σαβαίοι άπό προσώπου τής γής, διότι 
είχον άποθάνει πάντες οί έπίσκοποι καί ίερείς αύτών, 
καί είχον μείνει τοιουτοτρόπως άνευ όδηγοΰ, πράγμα 
δπερ συνετέλεσεν, εις τό νά συμμιχθώσι καί άφομοιω- 
θώσι πρός τινας Ίουδαϊκάς αιρέσεις έκ τών μή πα- 
ραδεχομένων τήν περιτομήν. Έ κτοτε λοιπόν διεκόπη 
ή προσέλευσις εις τόν κόσμον τών φώτων, δστις είναι 
ό τόπος τής χλυδής· τούτου δέ ένεκα οί πολίται αύτοΰ 
προσεκλαύσαντο πρός τόν «ΜουροΒιΙαρΒούτου»· ούτος 
δέ προσκαλεσάμενος πάραυτα τόν «M avtlodá í», ένα 
τών τριακοσίων καί έξήκοντα ούρανιων προσώπων 
διέταξεν αύτόν, δπως έπανορθώση τούτο τό κακόν. 
‘Ο δέ λαβών άγγεΐον πλήρες ύδατος άπήγγειλεν έπ’ 
αύτού μυστικάς τινας λ,έξεις, είτα πχρέδωκεν αύτό εις 
τινα τών άγγέλων διατάξας αύτόν δπως κομίσας τούτο 
πρός τήν « ’lvochóí», τήν μητέρα τού Ίωάννου με- 
τέλθη λεπτόν τι τέχνασμα, ϊνα πίη έξ αύτού χωρίς 
νά γνωρίζη τί έμπεριέχει. ‘Ο δέ άγγελος έκτελών τήν 
δοθείσαν αύτψ έντολήν, κομίσας τό άγγεΐον παρέθηκεν 
αύτό έμπροσθεν αύτής. ’Εκείνη δέ διψήσασα καί 
εύρούσα έγγύς αύτής τό άγγεΐον έλαβεν έξ αύτού υδωρ 
δι’ άμφοτέρων τών χειρών, καί πιοΰσα έξ αύτού συνέ
λαβε πάραυτα. Τή δέ έπιούση νυκτί εις έκ τών ’ Ιου
δαίων είδε κ α :’ δναρ, δτι ή « ’ lv och ó í» συνέλαβε, καί δτι 
τό μέλλο’ν γεννηθήναι έξ αύτής παιδίον προώρισται νά 
άρξη παντός τού ’Ιουδαϊκού έθ-νους, εις αύτόν δέ μέλ- 
λουσι νά ύπακούσωσιν οί ’Ιουδαίοι, ους θάλει βαπτίζει 
ποτίζων αύτούς έκ τού ύδατος «ΆλμαμΒόΙια», δπερ 
μεταδίδει εις πόσιν ό Σαβχίος ίερεύς εις έκαστον βα- 
πτιζόμενον. Τή δέ πρωία έλθ·ών ό ’Ιουδαίος διηγήσατο 
τό ονειρον αυτού εις τόν άρχηγόν τού έθ-νους αύτού 
«Έ λ εά ζα ρ » ' ούτος δέ ζητήσας καί συναντήσας τόν 
σύζυγον τής « ’ lvochóí» « ’Abouaáda» έπληροφόρησεν 
αύτόν περί τής συλλήψεως τής συζύγου αύτού. ‘Ο δέ 
ήρνήσατο τούτο λέγων: «Π ώς τούτο έσται, ούσης τής 
συζύγου μου γραος πραβεβηκυίας τή ήλικία, ούδέποτε 
δέ συλλαβούσης, άφ’ δτου συνήλθομεν έπί τό αύτό ; »  
Τότε δ Έλεάζαρ συγκαλέσας τούς προκρίτους τών 
’Ιουδαίων άνεκοίνωσεν αύτοίς τό γεγονός· ούτοι δέ τήν 
τού δνείρου διήγησιν λαβόντες παρέδοσαν εις έξηγητήν 
τινα όνείρων, πεφημισμένον έπί οξυνοία καί άπταίστψ 
έρμηνεία, ίδόντες δέ, δτι ή έξήγησις τούτου συνεφώνει 
πρός τήν ύπ’ αύτών διαγνωσθείσαν, άπεφάσισαν ¿'πως 
άναμείνωσι τόν τοκετόν τής « ’ lvochóí» iva φονεύσωσι 
τό βρέφος αύτής άμα τή γεννήσει αύτοΰ. Νυκτός δέ 
γενομένης ήλθεν ό «Ά Β ουσάΒ α», δπως συνομιλήση 
μετά τού «Έ λεάζαρ», περί τής ύποθέσεως. Εισερχο
μένου δ’ αύτού παρετήρησεν έκπληκτος ό «Έ λεάζαρ», 
δτι συνωδεύετο ύπό τεσσάρων φωτοβόλων λαμπάδων,

δύο έμπροσθεν καί δύο όπισθεν αύτοΰ, καί έρωτά 
αύτόν πόθεν σοι αί περικυκλοΰσαί σε τέσσαρες αύται 
λαμπάδες; ‘Ο δέ, άγνοώ άπεκρίθη, διότι διά πρώτην 
ταύτην φοράν βλέπω τούτο καί άπορώ πόθεν μοι τά 
φώτα ταύτα. Έξηκολούθουν δέ συνοδεύουσαι αύτόν αί 
λαμπάδες αύται καθ’ δλον τό διάστημα τών έννέα 
μηνών τής έγκυμοσύνης τής συζύγου αύτοΰ.

‘Η δέ κυοφορία τής « ’lvochóí» διήρκεσεν έννέα 
μήνας, έννέα ήμέρας, έννέα ώρας καί έννέα λεπτά (τό 
αύτό πιστεύουσι καί περί τής κυοφορίας τής μητρός τού 
’Ιησού Μαριάμ, διατεινόμενοι, δτι ό Θεός θελήσας νά 
διακρίνη τήν σύλληψιν τού τε Ίωάννου καί τού ’Ιησού 
τής τών λοιπών κοινών άνθρώπων παρέτεινεν αύτήν 
πέραν τού συνήθους δρίου). “Οτε δέ έπήλθον αί δδύναι 
τού τοκετού αύτής συνήχθησαν περί αύτήν αί γυναίκες 
τών ’Ιουδαίων Ιχουσαι μυστικήν παρά τών άρχόντων 
διαταγήν, δπως θανατώσωσι τό βρέφος άμα τή έμφα- 
νίσει αύτού. Τούτο δμως δέν κατωρθώθη αύταίς, καθ’ 
δτιό «Ζαΐιριήλ» ό έφορεύων τών γεννωμένων βρεφών, 
δστις έστρεφε τήν κεφαλήν τού έμβρύου έκ τών άνω 
πρός τά κάτω κατά τήν γέννησιν αύτοΰ, λαβών τό 
παιδίον έξήγαγεν αύτό έκ τού στόματος τής μητρός 
αύτού καί παρέδωκεν αύτό εις τάς χείρας τών άγγέ
λων, οίτινες μετέστησαν αύτόν εις τόν κόσμον τών φώ
των, ένθα εύρίσκεται δένδρον καλούμενον «Μαίιζιόν», 
δπερ έφερεν έπί τών κλάδων αύτού άπειρους μαστούς 
πλήρεις γάλακτος, έξ ών τρέφονται, δσα έκ τών βρε
φών τών Σαβαίων άποθνήσκουσι μετά τό βάπτισμα 
πρ’ν ή συμπληρώσωσι τόν χρόνον τής γαλακτοτροφίας. 
Έ κεΐ λοιπόν έν τψ παραδείσιο έτράφη τό παιδίον, 
δπερ ήν δ Ιωάννης, καί έκεί έβαπτίσθη εις τό όνομα 
τού « Ί λ ά ΐ ια » ,  τού « Μουροιίιίαρίιούτου», καί τού 
«M a v d od á í» , ών δ τελευταίος τυγχάνει δ πατήρ 
αύτού δ θροήσας τάς μυστηριώδεις λέξεις έπί τού ύδα
τος. δπερ πιοΰσα ή μήτηρ αύτοΰ συνέλαβεν ώς προεί- 
ρηται. Τούτου ένεκα δ ’Ιωάννης, ώς διατείνονται, έβά- 
πτιζεν εις τό όνομα τών τριών είρημένων προσώπων.

“Οτε δέ έπέστη ό καιρός τής άποστολής αύτοΰ εις 
τόν κάτω κόσμον πρός συγκρότησιν τής Σαβαϊκής νο
μοθεσίας, άπήγγειλαν έπ’ αύτού οί πολίται τού εύδαί- 
μονος κόσμου λόγους μυστικούς, δι’ ών καθίστατο άνε- 
πηρέαστος ύπό τού πυρός, τού ΰδατος, τών δπλων καί 
παντός είδους βλάβης. Έδίδαξαν δ’ αύτψ λόγους ετέ
ρους, ους προφέρων έμελλε νά έπιτυγχάνη παντός ό,τι 
έπεθύμει. Είτα παραδόντες αύτόν εις χείρας ένός τών 
τριακοσίων καί έξήκοντα, καλουμένου « ’Avoóch Ό θ -  
ροΰ» ένετείλαντο αύτψ, δπως συνοδεύση αύτόν εις τόν 
κάτω κόσμον.

Πάραυτα δέ αύτός τε *ίιαί δ ’Ιωάννης έπιβάντες 
χρυσού πλοίου κατήλθον εις τόν Εύφράτην ποταμόν 
κατευθυνόμενοι εις Ιεροσόλυμα! !, ένθα κατψκει ή 
τού Ίωάννου οικογένεια. Πιστεύουσι δέ οί Σαβαίοι, 
δτι δ Εύφράτης έξηκολο^θει τόν ρούν αύτού μέχρι τών 
‘Ιεροσολύμων, πηγάζω^ κάτωθεν τού θρόνου τού 
«Ά ουαθάρ» τού κυρίου τής ήμέρας τής κρίσεως, ούτι- 
νός 6 θρόνος κείται ύπό τόν πολικόν άστέρα. ι

Έ ν ψ δέ ό ’Ιωάννης έπλεε τόν Εύφράτην είδεν έπί 
τής έτέρας τών οχθών αύτού τήν ύπηρέτριαν τής οίκο-
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γενείας αύτοϋ, ή τις παρατηρούσα αύτόν έπισταμένως 
άνεγνωρισεν αυτόν ιοοϋσα έν αύτω τά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της οικογένειας αύτοϋ. Γνούς δέ ό Ιω ά ν 
νης τά έν̂  τη καρδία αύτής είπε πρός αύτήν: δεΟρο 
είς την πόλιν καί έρεύνησον περί οικογένειας άπολε- 
σάσης τό βρέφος αύτης. ‘ II δέ παιδίσκη δραμοΟσα 
εύθέως ανήγγειλε τά γενόμενα είς την κυρίαν αύτής 
ειποΰσα, ότι είδε παιδίον ώραιότερον της πλησιφαοϋς 
σελήνης· έπανε'λαβε δέ τούς λόγους αύτοϋ περιγράψασα 
τάς υπ’ αύτης παρατηρηθείσας έν τοίς χαρακτηριστι
κό Γς αύτοϋ ομοιότητας πρός τούς κυρίους'αύτης. Ή  δέ 
άφήγησις αυτη της παιδίσκης ήδέως άκουσθείσα υπό 
τής « ’Ινοοίιόϊ» ένέπλησε την καρδίαν αύτης έκπλή- 
ξεως και χαράς. "Οθεν έγερθείσα αϋτη παραχρήμα 
έδραμε μετά σπουδής πρός συνάντησιν τοΰ Ίωάννου 
λησμονήσασα καί νά καλυφθή συμφώνως πρός τήν 
κρατούσαν τότε συνήΟ-ειαν. ‘Ο δέ σύζυγος αύτής ίδών 
αύτήν ούτως έξερχομένην ώργίσθη σφόδρα, καί διε- 
νοήί) η νά διαζευχή αύτήν. Ά λ λ ’ ίδών χάρτην πεσόντα 
έμπροσθεν αύτοϋ, λαβών αύτόν άνά χείρας άνέγνω έν 
α ύ τω : «Πρόσεχε μή ποιήσης κακόν τη συζύγω σου, 
άλλ’ άκολούθει αυτή, διότι πορεύεται είς συνάντησιν 
τοΰ Ίωάννου»· καί τότε έγερθείς ήκολούθησεν αύτήν. 
Εκείνη δέ έξηκολούθησε τόν δρόμον αύτής, έως δτου 
ίδοϋσα τόν υιόν αύτής έν τφ πλοίφ έρρίφθη έπί τοϋ 
τραχήλου αύτοϋ καί ένηγκαλίσατο αύτόν, ό δέ κατε- 
φίλησε τήν κεφαλήν αύτής.

(άκολουΟεί) .
‘Ο ’Αρχιμανδρίτης 

Η Λ ΙΑ Σ ΔΙΠ

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Α Ν Δ Ρ Α Γ Α Θ Η Μ Α

(Σ υ ν έ χ ε ια  και  τ έ λ ο ς ) ,

Τ Ο άκουσμα λοιπόν τής άφίξεως έμπόρου ’Ιου
δαίου είς τό χωρίον δέν ήχησε καλώς είς τά ώτα 
ήμών καί πάραυτα σατανική ιδέα είς πάντων 
ταύτοχρόνως τάς φρένας είσήλασεν. ‘Η τόλμη 

τοΰ ’Ιουδαίου τούτου έθεωρήθη ύπέρβασις των ει9 ισμέ- 
νων, καταπάτησις των όρίων τών διαγεγραμμένων, 
άθέτησις οίονεί τών συμπεφωνημενων καί έπρεπε νά 
τιμωρηθή αύστηρώς, έπρεπε τό θράσος αύτοϋ άμειλί- 
κτως νά παταχθή ίνα μή συμβη έν τω μέλλοντι παρά- 
βασίς τις παρομοία. Ά μ ’ έπος άμ’ έργον. Έ ν τη γε

νική συσκέψει τή συγκροτηθείση παραχρήμα άπεφα- 
σίσθη παμψηφεί ή τιμωρία. Καί τίς έτόλμα νά άντείπη; 
‘Ο πρεσβύτερος, δστις δέν ήτο ό υποφαινόμενος, ήτο ό 
μάλλον τούς άλλους έξορμών καί παροτρύνων είς τό 
κακόν, τό όποιον έθεωρείτο ιερά, θρησκευτική καί 
πατριωτική, αν θέλετε, πράξις. Μήπως δ πατριωτισμός 
δέν μετρείται πολλάκις μέ τοιούτου είδους κατορθώ
ματα ; ’Εκτός τούτου τό περιβάλλον, αί χρονολογ.καί 
συνθή και, αί παραδόσεις, ή κληρονομική ακόμη προ- 
διάθεσις, πάντα ταϋτα ώθουν ήμάς Ινα άνδραγαθή- 
σωμεν.

Ά λλοτε οί βιολογοΰντες διηροϋντο είς δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα, ών τό μέν παρεδεχετο τον άνθρωπον άμα 
γεννώμενον ως άδιάφορόν τι όν, όπερ διά τής αγωγής, 
διά τής μορφώσεως, διά τοΰ παραδείγματος καθίστατο 
χρηστός καί ένάρετος πολίτης, τό δέ έφρόνει δτι φύσει 
ό άνθρωπος ρέπει πρός τό κακόν καί δτι τήν ροπήν 
αύτοϋ δύναται νά άναχαιτίση, χωρίς νά άρη καθ ’ όλο- 
κληρίαν, ή ηθική διαπαιδαγώγησις. Σήμερον έπικρατεΐ 
ή ιδέα τής κληρονομικότητος ή τις έν τη μικρά ήλικία 
είναι ίσχυροτέρα ώς πρός τό εύκολώτερον νά πραγμα- 
τοποιηθη. Είναι δέ τοϋτο τό κακόν. Διά τοΰτο ό μι
κρός συνήθως ένεκα τής πρός τό κινείσθαι καί δράν 
όργώσης αύτοϋ φύσεως άρέσκεται νά θραύη τά άντι- 
κείμενα, νά ρίπτει αύτά χαμαί, νά έρεθίζη τά ζώα, νά 
βασανίζη αύτά καί έν γένει νά ζητή νά τυραννή καί 
νά δεσπόζη τών περί αύτόν. Δέν έχει συναίσθησιν τοΰ 
οίκτου, ούδέ συμπάθειαν πρός τό άλλότριον άλγος· 
διά τοϋτο ή κακοποιά αύτοϋ τάσις είναι άρκούντως 
σημαντική καί έκδηλοϋται έναργώς είς πολλαπλάς 
περιστάσεις.

‘Επόμενον λοιπόν ήτο ίνα καί ήμεΓς, μολονότι είχο 
μεν έξέλθη τής παιδικής ήλικίας, διδασκόμενοι έκ τοϋ 
περιβάλλοντος καί κληρονομήσαντες ίσως καί τινα 
πλεονεκτήματα σκιρτήσωμεν έκ χαράς συλλαμβάνον- 
τες σχέδια έλάχιστον φιλανθρωπικά διά τόν πλησίον. 
Διότι τά φιλανθρωπικά αισθήματα δι’ ήμάς ήσαν 
θεωρία! άκατάληπτοι καί ήδύναντο νά παραβληθώσι 
πρός τάς σκιάς τών τεθνεώτων, αί όποίαι έτρέποντο 
είς άτακτον φυγήν πρό τής πανοπλίας ήμών τών νεα
νίσκων.

Συλλαμβάνονται λοιπόν διάφορα στρατιωτικά έπι- 
νοήματα καί καταστρώνονται έκ τοΰ προχείρου σχέδια 
καί έπί τέλους έγκρίνεται έν έξ δλων τούτων.

Κατά τοΰτο ώφείλομεν πάντες πλήν ένός φύλακος, 
τοϋ μικροτέρου, νά λάβωμεν μέρος είς τήν έπιθεσιν, ήν 
θά  έπεχειροΰμεν ένεδρεύοντες ολίγα μέτρα μακράν 
τής πατρικής εστίας. "Θτε δέ ό είρημένος έμπορος 
έμελλε να παρελθη τό ωρισμένον μέρος, άπεφασίσθη 
να έπιβληθη αύτω τοτε ή ποινή τοϋ πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου. ’Επειδή δέ ή πατρική οικία άπειχε τής έγ- 
γυτέρας συνοικίας τοϋ χωρίου πλέον ή 200 μέτρα δέν 
είχομεν φόβον να έννοηθώμεν. Ά λ λ ω ς τε τό πράγμα 
διευθετείτο μετά πάσης προφυλάξεως καί τοιαύτης 
στρατηγικής δεξιότητος ώστε ούτε κίνδυνος ύπήρχε νά
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συλληφθώμεν, ούτε δισταγμός νά άποτύχωμεν. ‘Ο 
σπουδαιότερος φόβος, ον είχομεν, ήτο ό πατήρ μου, 
δστις άπουσίαζε τήν ήμέραν έκείνην καί δέν θά έπα- 
νήρχετο είμή άργά περί το εσπέρας.

Διαιρούμεθα λοιπόν είς δύο φάλαγγας ίνα θέσωμεν 
τόν τολμηρόν ’ Ιουδαίον, δστις ήθέλησε νά ταράξη τό 
θεάρεστον ήμών έργον. διά τής παραφωνίας, ήν ήθελε 
προξενήση ή φωνή αύτοϋ καλοϋντος τάς πελάτιδας 
είς τές πραμματιές του τές καλές, καί δστις έτόλμησε 
νά περίφρονήση συνήθειαν καθιερωμένην, τίς οίδε 
από πότε. ‘Ο νεώτερος τοποθετείται είς άπόστασίν 
τινα άφ’ ήμών ώς σκοπός ίνα άναγγείλη ήμίν τήν 
προσέγγισιν τοϋ έχθροΰ. ‘Εκατέρωθεν τών παροδίων 
μερών τά όποία ώχύρωνεν αιμασιά ισομεγέθης περίπου 
μέ τά δύο τρίτα τοϋ κορμοϋ ήμών ένεδρεύομεν περιμέ- 
νοντες τό σύνθημα όπερ ήτο τ ρ ι π λ ο σ φ υ ρ ι ά .

Κεκρυμμένοι λοιπόν όπισθεν τού τοίχου έκαθήμεθα 
έναγωνίως περιμένοντες τό σύριγμα. Ή  καρδία ήμών 
έπαλλε νΰν έκ φόβου ίνα μή ματαιωθή τό σχέδιον 
ήμών έκ τυχαίας τινός συμπτώσεως καθ ’ ήν θά  διήρ- 
χετο ταύτοχρόνως και άλλος τις όμοχώριος ή ξένος. 
Αίφνης άκούομεν τό σύριγμα, δπερ έταξεν ήμάς είς 
θέσιν μάχης. ‘Ωπλίσαμεν άμφοτέρας τάς χείρας διά 
λίθων καί ήμεθα έτοιμοι πρός βολήν. Δέν παρέρχονται 
δέ δύο λεπτά δτε ή φωνή αύτοϋ δξεία καί διάτορος 
έκάλει τάς πελάτιδας πρός άγοράν.ιΗ μήτηρ μου κατά 
πάσαν πιθανότητα ή δέν ήκουσε τήν φωνήν, ή δέν 
είχε τί νά άγοράση, άλλά μάλλον τό πρώτον, διότι 
κατά τάς ήμέρας έκείνας πάντοτε αί γυναίκες έχουσιν 
άνάγκην προμηθειών τινων.

’ Ανυπόμονοι περιεμένομεν νά ίδωμεν τό κάνιστρον 
παρερχόμενον έμπροσθεν ήμών. Ούδέ ποτε τά βήματα 
όδοιπόρου, μοι έφάνησαν μάλλον βραδυποροΰντα, ούδέ- 
ποτε τά λεπτά τής ώρας μακροχρονιώτερα. ‘Ο όπλι- 
σμός ήρχισε νά κουράζη τάς χείράς μας καί μάτην ή 
πρό τών ποδών ήμών κειμένη σωρεία τών λίθων διε- 
μαρτύρετο διά τήν άδράνειαν ήμών.

Ά λ λ ’ ιδού έπιφαίνεται τό έπί τής κεφαλής κάνι
στρον, ή καρδία ήρχισε νά πάλλη β:αιότερον, αί χεΓρες 
ήμών νά ύποτρέμουν, οι λίθοι σχεδόν συνεκρούοντο έν 
ταίς χερσίν ήμών καί τά πρόσωπα αγνοώ όποιον πα- 
ρουσίαζον χρώμα. Μόλις δέ παρήρχετο έμπροσθεν 
ήμών αντηχεί τό παράγγελμα «έπάνω του»· ισχυρόν 
κ ρ ά κ ακούεται καί δαιμονιώδης κρότος έπακαλου- 
θεί. Έ κ  τών λίθων άλλοι μέν πεσόντες έπί τοϋ κανί
στρου έτίναξαν αύτό από τής κεφαλής, δπερ πεσόν 
έδούπησεν έπί τοΰ έδάφους, άλλοι δέ προσέβαλον τόν 
έμπορον. ‘Ο δυστυχής έκ τής αιφνίδιας έπιθέσεως κυ- 
ριευθείς υπό τοΰ φόβου και κτυπηθείς υπό τών λίθων 
ώλίσθησε καί καταπίπτει γοεράς κραυγάς άναπέμπων. 
‘ Ημείς φοβηθέντες έτράπημεν είς άτακτον φυγήν, ή 
δέ αιμασιά έχορήγει ήμίν καταφύγιον ασφαλές ίνα μή 
έννοηθώμεν. Καί άλλοι μέν έτράπησαν πρός άνατολάς 
ή δέ ήμετέρα φάλαγξ πρός νότον. "Οτε δέ άπείχομεν 
μακράν σχεδόν 100 μέτρων άκούομεν γνωστήν φωνήν 
δμοχωρίου τινός έπιπλήττοντος ήμάς διά τής φράσεως 
«ά  παληόπαιδα!»

‘Ο συγχωρίτης ήμών, άνθρωπος τίμιος καί χρηστός, 
ευθύς ώς είδε τόν ’ Ισραηλίτην άθλίως κατακείμενον, 
έσπευσε νά παράσχη αύτφ τάς πρώτο ς βοήθειας, πα- 
ρεθάρρυνεν αύτόν και έδωκε νά έννοήση δτι ή έπίθε- 
σις έγένετο παρά παιδιών τινών, άφοΰ έβοήθησε νά 
περισυλλέξη δτι ήτο δυνατόν έκ τού έμπορεύματός του. 
Δέν άνηγγέλθη δέ είς ήμάς ή άφιξις αύτοϋ ύπό τοϋ 
φύλακος, επειδή παρουσιάσθη άμα τη έπιθέσει. Τό 
γελοιωδέστερον δέ πάντων ήτο δτι ό έμπορος ούτος 
έκράτει έντδς καλάθου ποσότητά τινα φών, άτινα κατά 
τήν πτώσίν του θραυσθέντα άπετέλεσαν ώραίον 
σφουγγάτον.

‘Ο ’Ισραηλίτης, ώς διηγείτο κατόπιν γελών δ περι* 
ποιηθε'ς αύτόν, παρεπονείτο δτι ήσθάνετο πόνους ε?ζ 
τά πλευρά, άμα δέ έφαίνετο δτι είχεν ύποστή καίτινας 
άμυχάς είς τάς χείρας καί τό πρόσωπον.

Μετά τήν περισυλλογήν τοΰ έμπορεύματός του ό 
έμπορος μετέβη είς τόν σταθμάρχην καί κατήγγειλε 
τό πράγμα. ‘Ο σταθμάρχης, δστις ήτο ’Αλβανός και 
φίλος τού πατρός μου, προε’βη ώς ήτο επόμενον, εις 
προκαταρκπκάς άνακρίσεις, άλλ’ δτε έμαθεν δτι ήσαν 
παιδία, άφοΰ καθησύχασε τόν ’Ισραηλίτην δτι θά  
φροντίση νά άνακαλύψη τούς ένόχους, ήρκέσθη νά 
είπη μετά τήν άναχώρησιν αύτοϋ, δτε έμαθε τόν λόγον 
τής έπιθέσεως· καλά τοΰ έκαμαν τοΰ γ ι α χ ο υ δ ί, 
δέν τόν έφθαναν οί άλλες τοΰ χρόνου ήμερες.

Νά καδής, νά μάλαμμα.
Εννοείται δτι ήμείς (έγώ καί ό πρεσβύτερος άδελφός 

μου) έπετιμήθημεν αύστηρώς ύπό τοΰ πατρός μου μετά 
τήν άφιξιν αύτοϋ και μετά τίνος δυσκολίας διεφύγομεν 
τό ξυλοκόπημα. Τό καλόν δπερ προέκυψεν έκ τής 
τοιαύτης έπιθέσεως ήτο δτι οί πρώτοι σπεύσαντες εις 
τον τόπον τοϋ έγκλήματος ικανοποιήθησαν μέ διάφορα 
ψιλικά είδη, καί ένθυμοϋμαι δτι καί μετά ένα όλόκλη- 
ρον μήνα άνευρίσκομεν άκόμη έκει καρφίτζες, βελόνες, 
κουμπιά, καί τά παρόμοια. "Ετερον καλόν ή μάλλον 
κακόν τό όποιον έπηκοκούθησε τήν σκηνήν έκείνην 
ήτο, δτι μέχρι τοΰ 1878 δέν ένθυμοϋμαι νά έξήλθον 
κατά τήν μεγάλην εβδομάδα Ίσραηλιται έμποροι είς 
περιοδείαν. Έ γνώσθη δέ μετά ταϋτα δτι ό έμπορος 
ούτος κατόπιν στοιχήματος είχεν έξέλθη είς τά χωρία.

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΝΤΑΔΑΚΗ Σ

Κ αθ η γ η τ ή ς  έν τ φ  Ά β ε ρ ω φ ε ί ω  Γυμνασίψ.
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Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

«Εις ένα χωρικό τής Μακεδονίας δ πλούσιο; Βουλ- 
γαρόπαι; Γιοβάντσος άγαπά τήν κόρην τού "Ελληνος 
προεστού τοΟ χωρίου 'Ελέγχουν, ήτις άνταποκρίνεται 
είς τδν έρωτά του. Κατόπιν δμως αρχίζει Ικεϊ ή Βουλ
γαρική Επιδημία των κομητατζήδων ή όποια παρα
σύρει τδν Γιοβάντσον ως άρχηγδν συμμορίας είς τά 
βουνά.

Έ ν τώ μεταξίι δ υίδς του "Ελληνος προεστού Χρη- 
στάκης μένων εις τάς ’Αθήνας ως φοιτητής φθάνει είς 
τδ χωρίον Εμπνευσμένος άπδ την Ελληνικήν ιδέαν. 
‘Η άφιξίς του δμως άντί νά χαροποιήση τους οίκείους 
του άπεναντίας τους έλύπησε διότι φοβούνται διά τήν 
ζωήν του. Έ ν τω μεταξύ δολοφονίαι ‘Ελλήνων καί Εμ
πρησμοί έλληνικών οικιών λαμβάνουν χώραν είς τδ 
χωρίον.

‘Ο ίερείις του χωρίου Παπαβασίλης κουραστείς 
πλέον νά παρηγορή τάς αίμασσοΰσας καρδίας των μαρ
τύρων χωρικών καί βλέπων πανταχοδ τήν καταστρο
φήν καί τδν όλεθρον λέγει είς τούς συγχωριανούς του 
δτι προτιμότερος τής βουλγαρικής σκλαβ:άς είναι δ 
θάνατος καί του Βουλγάρου άρχοντος δ τάφος.

Τήν συγκινητικήν δμως Εκείνην στιγμήν δ παρακο- 
λουθών τδν Παπαβασίλην άγνωστος καλόγηρος ρίπτε- 
ται είς τδ μέσον καί δι’ Επιβλητικής χειρονομίας καί 
Ενθαρρυντικών λόγων βαλσαμώνει τάς αίμασσούσας 
Εκείνας καρδίας.

—  Ό χ ι! λέγει, ή Μακεδονία δέν είναι προωρισμένη 
ν’ άποθάνη άπδ βουλγαρικά Εγχειρίδια άλλά νά ζήση 
καί νά παλαίση. ΤοΟ αψύχου τάφου προτιμότερος είναι 
δ Εκδικητής βραχίων.

Καί Εν ριπή όφθαλμοϋ ρίπτει μακράν τά ψεύτικα 
γένεια καί ράσα του καί αποκαλύπτεται ένας λεβέντης 
Έ λλην άντάρτης μέ τήν στολήν τών άνταρτών καί 
πάνοπλος.

Είς τήν θέαν αύτοΰ δ Χρηστάκης μένει κατάπλη
κτος διότι ύπδ τήν άνταρτικήν Ενδυμασίαν αναγνωρίζει 
φίλον του καί πρώην συμμαθητήν του, γόνον μεγάλης 
Αθηναϊκής οικογένειας.

—  Πώς σύ Εδώ;
—  Ά λ λ ά  που άλλου; Αί δυστυχίαι σας καί τά 

μαρτύριά σας εύρον σπουδαίαν άπήχησιν ε’ς τάς καρ
δίας τών Ελευθέρων άδελφών σας.

Οί Μακεδόνες λιγωμένοι άπδ δάκρυα χαράς καί 
εύγνωμοσύνης πίπτουν είς τά γόνατα καί ευχαριστούν 
τδν Θεδν διά τήν βοήθειαν.

Αυτή είναι ή πρώτη πράξις· έρχονται κατόπιν αί 
άλλαι δύο πράξεις.

Ό  λήσταρχος Γιοβάντσος Εκδιωχθείς ύπδ τής Έ - 
λέγκως όμολογησάσης καί Ενώπιον τής μητρός του

Σλάτκας, μέ συντετριμμένην καρδίαν δτι ουδέποτε 
ήγάπησε τδν Βούλγαρον αυτόν, ομνύει τρομεράν Εκδί- 
κησ.ν κατά τδν ‘Ελλήνων καί παντδς ‘Ελληνικού.

Μία δμως πάλη γίνεται μέσα του. ‘Η βουλγαρική 
θηριωδία, ή βουλγαρική μανία καί αίμοβορωσύνη πα- 
λαίει πρδς κάτι υψηλά καί εύγενή αισθήματα που 
του έρχονται.

Πόθεν πηγάζουν αυτά; Πόθεν ή μεγάλη αύτη δια
φορά τοΟ Γιοβάντσου άπδ τδν άλλον Βούλγαρον ύπαρ- 
χηγδν τοΟ δποίου τδ μόνον ιδανικόν είναι αί φρικαλεό
τητες καί ή καταστροφή;

Θά τδ ίδωμεν κατωτέρω.
Έ ν τώ μεταξύ δμως δ « μή Βούλγαρος Γιοβάντσος » 

άπελευθερώνει τούς αίχμαλωτισθέντας ύπδ τής συμ
μορίας του Χρηστάκην καί Παπαβασίλην (τί ωραία 
στιγμή καθ’ ήν δεμένοι ούτοι μετά του ίατροΟ Χατζή- 
Άργύρη είς τά δένδρα άναμένουν τδν θάνατον μέ τήν 
πατρίδα των τήν Ελλάδα είς τδ στόμα) Ενώ δ « Βούλ
γαρος Γιοβάντσος» βασανίζει μέ πρωτάκουστα βασανι
στήρια τδν "Ελληνα ιατρόν του χωρίου του Χατζή- 
Άργύρην.

Καί άκολουθοΰν τότε φρικαλεότητες.
Καί άκούει κανείς σπασίματα δοντιών καί ζεματί

σματα μέ βράζον μολύβι, καί πετσόκομμα σαρκών καί 
ξερίζωμα γλωσσών καί στρεβλώματα μελών καί οίμω- 
γάς καί θρήνους καί αίματα καί ρόγχους Επιθανάτιους.

Φρίκη καί άνατριχίλα.
Καί Εξακολουθεί αύτδ τδ ρίγος μέχρι τής στιγμής 

καθ' ήν δ Γιοβάντσος ήγούμενος τής συμμορίας του 
καί σφάζων καί διαμελίζων καί πυρπολών εισέρχεται 
είς τδ χωρίον του τδ δποΓον παραδίδει είς τάς φλόγας, 
διά ν’ άπαγάγη τήν Έλέγκων καθ’ ήν στιγμήν ή μή- 
τηρ του άποθνήσκουσα αποκαλύπτει είς τδν Παπα
βασίλην ένα φοβερόν μυστικόν.

Κ ’ Ενώ γύρω τδ χωρίον φλέγεται καί άποτεφροΰται, 
Ενφ είς τούς δρόμους φαίνονται οί χωρικοί φεύγοντες 
τδ Βουλγαρικόν έγχειρίδιον καί τάς φλόγας τής πυρ- 
καϊάς, δ Παπαβασίλης άποκαλύπτει είς τδν Βούλγα
ρον άρχικομιτατζήν ότι δέν είναι Βούλγαρος άλλά 
Ελλ,ην υίδς τού υπ’ αύτοΟ φονευθέντος Χ ατζή- 

Άργύρη. ^
—  Σλάτκα ή μητέρα σου πριν παντρευτή τδν Δάν- 

τσεφ ήράσθη τδν Άργύρη καί σέ συνέλαβεν.
‘Η άποκάλυψις αίίτη καί ή μετ’ όλίγον γενομένη 

δολοφονία τής ‘ Ελέγκως ύπδ τού Βουλγάρου ύπαρχη- 
γοΟ τής συμμορίας, τρελλοκί. ει τδν Γιοβάντσον, δστις 
τρελλδς πίπτει είς τάς χείρας ‘ Ελλήνων άνταρτών, 
οιτινες έτρεξαν είς τδ χωρίον, έτρεψαν είς φυγήν τούς 
Βουλγάρους καί προσεπάθουν νά περιποιηθοΰν τά θ ύ 
ματα τής Βουλγαρικής θηριωδίας ».

Αύτή είναι ή ύπόθεσις« τής Εθνικής Εποποιίας τοΟ 
κ. ’Αγγέλου Τανάγρα ήν παρελάβομεν έκ τής «Ά κ ρο- 
πόλεως» χάριν τών άναγνωστών τής « Νέας Ζωής ». 
Οί « Βούλγαροι καί Μακεδόνες » είναι τδ πρώτον δρα
ματικόν έργον τού κ. Τανάγρα —  οστις ώς γνωστόν 
τυγχάνει καί ιατρός τού ναυτικού μας — Ιδοααν δέ 
αφορμήν δπως διεξαχθή Εσχάτως ζωηρά φιλολογική συ- 
ζήτησιςάπδ τών στηλών τών ’ Αθηναϊκών Εφημερίδων.

Ή  άμείλικτος κριτικήμέ τδν κ Ξενόπουλον είς τήν πρώ- 
την γραμμήν ή θέλησε νά άποδείξη τδ έργον στερούμε- 
νον πλοκής καί δραματικής τέχνης καί Εμέμφθη τρό
πον τινά τού συγγραφέως δτι Ενφ έδειξε πάντοτε λε
πτότητα καί φιλολογικόν άριστοκρατίσμδν κατήλθεν 
είς τδ θέατρον μέ έργον πατριωτικόν μέ μεγάλα λόγια 
άπευθυνδμενον πρδς τδν λαδν.

Ά λλοι τουναντίον άπέφήναντο εύνοϊκώς ύπέρ τού 
έργου καί έχαρακτήρισαν τάς κρίσεις τών δπαδών τής 
άντιθέτου μερίδος ώς προερχομένας παρ’ άνθρώπων 
οίτινες Επιτηδευόμενοι τδν πολιτισμένον άρέσκονται νά 
έντρυφώσιν είς τά συμβολικά έργα τού ’ Ιψεν καί τού 
Μαίτερλιγκ καί ώς έκ τούτου άποροΰν πώς δ συγγρα- 
φεύς έσκέφθη ν’ άναβιβάση κατά τδν εικοστόν αιώνα 
Επί τού θεάτρου σκηνάς άγριας ίκανάς νά ταράξουν τά 
ευερέθιστα νεΰρά των καί τά τρυφερά των αισθήματα!

Ή  άλήθεια είναι δτι τδ έργον Επέτυχεν, δπως Επέ
τυχε καί ή «Ήρωί'ς τής Μακεδονίας», δπως Επέτυχον 
καί κατεχειροκροτήθησαν καί τόσα άλλα έργα έχοντα 
μέν πατριωτικήν ύπόθεσιν, στερούμενα δμως τού 
πλεονεκτήματος τής φήμης ήν χαίρει δ συγγραφεύς 
τών «Σπογγαλιέων τού Αιγαίου».

Τδ πράγμα είναι άπλούστατον.
Ό  συγγραφεύς Εξέλεξε τήν καταλληλοτέραν στιγμήν 

δπως παρουσιάση τοιοΰτον έργον είς τδ κοινόν τού 
δποίου ή ψυχή καθημερινώς ευρίσκεται εις διηνεκή 
άγωνίαν καί ούτινος τά βλέμματα είναι διαρκώς έστραμ- 
μένα πρδς τήν ώραίαν χώραν δπου ζοΰν τόσοι καί 
τδσοι άδελφοί του μέ κοινούς πόθους καί παλμούς.

ΠονεΓ ή ‘Ελληνική ψυχή δταν βλέπη έμπροστά 
της ζωντανήν μίαν εικόνα τών φρικωδών μαρτυρίων 
καί βασάνων πού ύφίστανται Εκείνοι μέ πρωτοφανή 
αύταπάρνησιν άπδ τάς δρδάς Ενός βαρβάρου λαού 
Επειδή μένουν άκλόνητοι είς τήν θρησκείαν καί τδν 
Εθνισμόν των.

Καί τρέμει άπδ συγκίνησιν ή ‘Ελληνική ψυχή καί 
τδ ρϊγός της στάζει είς δάκρυα είς τού; όφθαλμούς 
ολου Εκείνου τού πλήθους τδ δποΓον άκράτητον Εκσπά 
είς Ενθουσιώδη χειροκροτήματα τήν στιγμήν πού άνα- 
γνωρίζει τδν μέχρι τής ώρας Εκείνης κρυπτόμενον ύπό 
τά άσημα τού καλογήρου ράσα άντάρτην- τδν ήρωα δ 
δποιος μέ τδ εύγενές μίμά του πού έπότισε τής Μακε
δονίας τδ χώμα άνίφλεξεν είς τήν καρδίαν δλοκλήρου 
τού έθνους τήν μισοσβυσμένην άπδ έν περιβάλλον άπο- 
πνικτικδν πεζότητος καί ύλισμοΰ ’Ιδέαν καί Εδημιούρ- 
γησε μέ τδ τιμημένον του όνομα καί τά ονόματα τών 
γενναίων συναδέλφων του, είς ούς έδωκε τδ παράδειγμα, 
νέαν περίοδονδόξης διά τδν στρατόν μας.

« Χαίρετίζων τδ τόσον παρήγορον τούτο γεγονός, 
έγραφεν είς τήν « ’Αστραπήν» δ κ. Ν. Σπανδωνής εύχο
μαι νά μή σταματίση έως Εδώ ή Εθνοσωτήριος αύτη κίνη- 
σις. ’Ανάγκη νά Εξακολουθήση, νά τονισθή έτι πλέον, 
νά Εσχυροποιηθή. Νά κατέλθωσι πάντες οί κρατούντες 
ένα κάλαμον άνά χεΓρας καί διά δραμάτων, ποιημά
των, διηγημάτων, άρθρων, ν’ άφυπνίσωσι τδ πατριωτι
κόν αίσθημα παρά τω λαψ, νά Εξερεθίσωσι τδν Εθνι
κόν Εγωισμόν του, νά ύπεκκαύσωσι τδ κατά τού ασπόν
δου Εχθρού του μίσος.

Τάέθνη τότε μεγαλουργοΰσιν, δταν μισώσιν ίσχυρώς 
καί δταν πείθωνται δτι άδικοΰνται.

‘Η Εργασία αύτη, καλώς άρχίσασα, άνάγκη νά Επι- 
σπευθή νΰν, διότι ή τοιαύτη προπαρασκευή είς τδν 
άγώνα άπαιτεϊ χρόνον. Τά μάλλον ευεπίφορα καί ευέ
ξαπτα τών Εθνών χρειάζονται καιρόν διά νά άφυπνι- 
σθώσι.

Ά π δ  τής Εποχής καθ’ ήν δ Καϊρνερ ήρξατο ψάλλων 
τδ κατά τών Γάλλων μίσος μέχρι τής μάχης τού 
Σεδάν παρήλθον 60 έτη ! »

Κ . Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ 

Ά θήναι, Αύγουστος 1905.
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Ό  ’Λποάτόλον.— Ήγγέλθιι έκ Ροιμης ό θάνατος 
τον διασήμου "Ελληνος όξυφώνου Ίωάννου ’Απο
στόλου. '«J ’Αποστόλου κατελέγετο είς τήν σειράν 
τών πρώτων τενόρων τοΰ κόσμου, Ερχόμενος μετά 
τόν Ταμάνιο καί τόν Δέ Λουτσία, Ή το έκ τοϋ 
είδους τών λεγομένων λυρικών ή έλαφρών τενόρων 
τραγουδών μελοδράματα όποια Λ Κάρμεν ή Μποέμ 
ή Μινιόν, ό Φάουότ, ό Βέρθε, ή Μανόν κ.τ.λ. Ειχεν 
έξόχως γλυκεϊαν καί λεπτήν φωνήν, 'ϋ  ’Αποστό
λου ένεκαινίασε τό στάδιόν του ώς κανταδόρος 
είς τούς δρόμους τών ’Αθηνών, πλεΐστοι δέ τόν 
Ενθυμούνται πρό 19—20 έτών ώς μεταμεσονύκτιον 
τραγουδιστήν.

Ό  ’Αποστόλου ήιο καί είς τάς τρεις Ανασυστά
σεις τού 'Ελληνικού μελοδράματος ώς πρωταγιο- 
νιάτής, μέχρις ου κατά τήν επάνοδον έξ Επικερ
δούς περιοδείας έν Ρουμανίμ άπεχιορίσθη τού 
'Ελληνικού μελοδραματικού θιάσου καί άνεχώ- 
ρηόε δι’ ’ Ιταλίαν πρός τελειοποίηόιν τών σπουδών 
του. Τάς καλλιτεχνικός του δάφνας ήρχισε δρέπων 
είς τήν Νεάπολιν, είς τό έκεΐ Θέατρον Σάν-Κάρλο, 
όπου τραγουδήσας μίαν έόπέραν είς τούς «ΜεδΙ- 
κους» ώς Αντικαταστάτης τού περίφημου Ταμάνιο 
ήοατο άληθη θρίαμβον γενόμενος γνωστός άμέσως 
καθ’ όλην τήν ’ Ιταλίαν ύπό τήν προσωνυμίαν 
«ίλ τενόρε Γκρέκο». Έ κτοτε περιήλθε πλεϊστα 
πρωτεύοντα θέατρα πλη^ονόμενος άδρώς μέχρι 
3 - 4  χιλ. φρ. καθ’ έόπέραν καί παντοδ χειροκροτού
μενος.

Ή  Ν ανς. — ύπό Élémir Bourges. — ΙΙρό ολίγου 
έξεδόθη τό νέον έργον τού φιλοσόφου καί διαπρε
πούς φιλολόγου Bourges‘συγγραφέως τού «Λυκαυ
γούς τών Θεών», πλήρες φιλοσοφικών ιδεών. II 
ύπόθεόις έν ύλίγοις τοΰ έν λόγψ ποιήματος εχει 
ώς εξής. _ _ ή

Ή  ώρα της άπελευθερώσεως τού Προμηθέως^ή 
ύπό τής Ειμαρμένης καθοριόθεϊσα έσημανεν, Ό
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Προμηθεύς έλεύθερος έπιχειρεϊ τήν καταότροφήν 
τοΰ Όλυμπου. ’Αλληλοδιάδοχος ό Τιτάν όυγκαλεϊ 
άπάόας τάς δυνάμεις τής φύόεως και έρωτα τόν 
ΉρακΛέα, την Νέμεόιν, τάς Έρυννύας, και όειρά 
ολόκληρος διαλόγων όυνάπτεται, έν οΐς ύ μεταφυ- 
Οΐκός όυμβολιόμός των έλληνικών μύθων έκτίθεται 
ύπό μορφήν λυρικήν. Οί άργοναύται άπό τής νηός 
των (έξ ου και ό τίτλος τοϋ έργου), παρίότανται 
έντρομοι εις τήν έξέλιξιν τού τρομακτικού τούτου 
δράματος άποτελοΰντες ούτω τόν χορόν τής θείας 
ταύτης τραγωδίας. "Ολα τα προβλήματα τής άν- 
θριοπίνης όυνειδήΰεως είς λαβήν μετά τοϋ άπειρου 
εύριόκόμενα έκτίθενται ύπό μυθικήν μορφήν. Ό  
"Ολυμπος τέλος καταρρέει, τοΰ χρόνου όυμπληρω- 
θέντος. Ό  Προμηθεύς Οοιαμβεύων προόκαλεϊ τούς 
άνθρώπους είς άπόλαυόιν τής ευτυχίας, Απαλλαγ
μένης πλέον τής δουλείας τώς θεών. ΤΙ άνθρωπότης 
όμως περιδεής, και άδυνατοΰόα νά κατανοήόμ 
το μεγαλούργημα τού έλευθερωτοϋ της, άρκεϊται 
είς γόους έπί των λειψάνων των ουρανίων κυρίων 
της, μηδόλως όπεύδουόα είς τήν φωνήν τοΰ Τιτά- 
νος, τέκνου τής Γής.

Τό εργον τούτο θεωρείται ύπό των κριτικών 
κλαόικώτατον καί βαγγνέρειον.

« ’Ολίγα έργα τοιούτου είδους ύπάρχουόιν έν 
Γαλλία, λέγει ό Camille Mauclair, παρόμοια είναι «ό 
ΓΙειραό'μός τοΰ άγιου ’Αντωνίου» τού Flaulut ό 
«Φάουότ» τοΰ Γκαϊτε ή «Τετραλογία» τοΰ Βάγγνερ 
ή ή τοϋ Αίόχύλου. "Ενεκα των μεγάλων φιλοόοφι- 
κών ίδεών τάς όποιας έμπερικλείει, ύπό έπιλέκτου 
μόνον μερίδος τελείως θά κατανοηθη ένω διά του 
εξαιρετικού κάλλους τοΰ λεκτικού πάντας θά όυγ- 
κινηόμ . . . .  'II λάμψις, ή λεπτότης, ή δύναμις, 
ή Απόλυτος κυριολεξία των όρων, ή ρητορική δει- 
νότης, είναι προτερήματα διδαόκάλου, μεγα2.ο- 
φυιοϋς, ύπομονητικοΰ καί πυρετιόδους, τόν όποιον 
άνεπιφυλάκτως πρέπει νά Οαυμάζωμεν».

‘Οροδίι τού Σεξτεϊου να ί*<5κοΐΓ·— A /á .-r¿1903
άρζάρεναι έργασίαι προς στερέωσιν τώ ν τοιχογρα
φιών τον Μ ιχαήλ ’Α γγέλου επί τής οροφής τον 
Σεζτείου ναΐσκου άπεπερατώθησαν διείςαχ θεΐσαι Λίαν 
έπι δεζίως. Τάς τοιχογραφίας ταύτας δέν έπεζειρ- 
γάσθηοαν όπως ουνείϋιζον ά.Ι.Ιοτε δια πάσαν π α -  
λαιωθείσαν.

Βραβεΐον  R o th s c h ild . - ‘ Ο βαρώνος 'Λ.ίφόν
ους de R oth sch ild  άφήχεν είς τήν ακαδημίαν των 
χα.ίώ ν τεχνών κληροδότημα 2 0 0 ,0 0 0  φρ. προς ι -  
δρνσιν βραβείου άπονερηθησορένου κατίι διεχείαν. 
Π οσόν 1 2 0 0 0  φρ. θίι προσενεχθή είς τους πο
λυπληθείς ύποόηφίους τώ ν άχαδηραϊκών βρα 
βείων.

’ Αρχαία νοιιίόμ ατα .— Έ ζ  ’Αθηνών άγγέλλεται 
ότι ό κύριος HcdlecillX διευθυντής τής γα.Ι.Ιιχής 
αρχαιολογικής σχολής άνεκάλυόεν εν άήλω τρία 
αγγεία ρολΰβδινα πλήρη άρχαίων νορισράτω ν, 
τώ ν όποιων ή τελεία διατύρησις ρ ά ς  αναγκάζει νά  
υποθε'σωρεν ότι ουδέποτε ετέθησαν είς κυκλοφο
ρ ίαν. Τό ρεγαλείτερον τώ ν άγγείω ν τούτων περι
είχε περισσότερα τώ ν  3 0 0  νορισράτω ν εκ 4  δραχρών 
έχκοπέντων έν Αθήναις κατά τήν εποχήν τώ ν άρ- 
χ όντω ν .

ΑΝΑΚΑΛΎΨΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ή  Σκιά το ν  οϊκοι· — ύπό Ivan Shannich.— ’Εν 
τω έργω τούτω άοιότα άπεικονίζεται ύπό τής όυγ- 
γραφέως ό μελαγχολικος χαρακτήρ, τοΰ ρωόόικοΰ 
λαοΰ, καί έν ένί λόγω ή ρωόόική ψυχή. Νεαρά όρ- 
φανή, άνατραφεϊόα είς τον οίκον τοΰ θείου της, 
τοΰ ότρατηγοΰ Tougorine, έράται τοΰ ’Αλεξίου Sou- 
tougouin πεπροικιόμένου μέ πνεΰμα ίόχυρόν, φιλε
λεύθερον καί ποιητικόν, τόν όποιον όμως αΰτη 
φαντάζεται ήοωα καί μέγαν. Μετά τόν γάμον όμως 
ίντιλαμβάνεται ότι ούδέν άλλο ή έγωίότής καί ύπερ 
ίαλος είναι. Ή  γέννηόις τέκνου μηδόλως μετα- 
άλλει τάς μεταξύ τών όυζύγων άχέάεις καί μηδό- 

λιος παρηγορεΐ τήν καιρίως τρωθειόαν Ελένην, 
παρ’ όλην τήν μητρικήν της ότοργήν. Μηδόλως 
παράδοξον 2.οιπόν ότι όυγκινηθεΐόα ύπό τοΰ έρω
τος τοΰ κόμητος Volsky, προτίθεται κατά τήν είς 
Πετρούπολιν επάνοδόν της νά διαζευχθμ τόν ’Αλέ
ξιον'. Δέν ύπελόγιόεν όμως τήν έπίόραόιν τών προ
γονικών παραδόόεων τών κοινωνικών άυνθηκών, 
τών προ2.ήψεων καί τής τιμής τής άρχαίας οικο
γένειας είς ίιν άνήκει. Ό  θείός της, ό ότρατηγός, 
ό μόνος όότις άντελήφθη τά εύγενή αίάθήματα τής 
Ανεψιάς του, τήν παρακαλεΐ θερμώς όπως όυνδιαλ- 
λαγή μετά τοϋ άυζύγου της, διαβεβαιών αυτήν ότι 
έν περιπτώόει διαζυγίου ό νόμος θά τμ άφαιρέόμ 
τήν θυγατέρα................ Θά μείνωάιν έν τω οικογε
νειακοί οίκω καί ό ’Αλέξιος « θά άνέλθη είς τό διοι
κητικόν ότάδιον».

Ή  άκιά τοΰ γηραιού οίκου βαρύνει έπ ’ αΰτοΰ· 
δέν θά έξέλθωάι πλέον.

Καλλιέργεια τοΰ βάηβακος.— Εταιρεία συνε- 
θτάθη πρός καλλιέργειαν Τού βάρβακος, έν τή χοι- 
λάδι τον Ν ίγνρος. Τά ρέχρι τούδε τελεσθέντα 
πειράρατα έπέφερον ευάρεστα άποτελέσρατα. Οί 
ιθαγενείς δέχονται έκθύρως τονς νέους σπό
ρους τούς όποιους τοϊς προσφέρουν' οί δε Djenilé 
είς τούς όποιους δέν διενερήθησαν κατά το πα
ρελθόν έτος ήλθον ρέχρι Según διά νά  ζη τή- 
σωσιν.

Ώκεανογραψική ήποάτολή.— 7 /  ύδ(Όγραφική 
καί βιολογική έζερεύνησις τού κεντρικού καί δυ
τικού ρέρους τού ’Ινδικού ωκεανού άνετέθη εφέτος 
είς τό ν.αταδροριιχόν Secilnrk τό όποιον κατέλι- 
πε τόν Κ ολόρβον τή » 2 0  Απριλίου. Τό αγγλικόν  
τούτο σκάφος θά συρπληρώση τά διδόρενα τώ ν  
προηγουμένων αποστολών τού Sibog, Investigator, 
Valdivia καί θά έκτεινη τάς έρευνας του έπί τής 
θερροχρασίας τώ ν ρευράτιον, τώ ν ζώων τών ρ ε 
γάλο»· βαθώ ν, τώ ν ζω νών τής διαρονής τώ ν  
θαλασσίων όντω ν, τώ ν χοραλλιεοδών διαπλάσεων 
χ .τ .λ .
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Διάβρωάις τών μ ετά λ λ ω ν .— Μετά πειράματα 
ένός έτους πρός προάδιοριόμόν τής έπιδράόεως 
τοΰ θαλαόόίου ϋδατος έπί τών μετάλλοιν έν χριίόει 
τής βιομηχανίας, προκύπτει, ότι ό όίδηρος Απο
βάλλει έπαιόθητον βάρος, ένω ό χαλκός, είναι ό 
ύλιγώτερον προόβαλλόμενος.Ό όίδηρος άνθίόταται 
έάν καλυφΟζί διά κράματος χα2.κοΰ ίι ψευδαργύρου. 
Ό  κοινός χα2.κός περιέχει 5 τοϊς 100 άράενικοϋ 
προόβά2.λεται δέ όλιγώτερον ή ό καθαρός χαλκός· ό 
δε φωόφοοοΰχος άιδηρδς προό6άλ2.εται 4κις ύλιγώ
τερον ή δ κοινός όίδηρος.

Διατιίρηόις ξύ λ ω ν .— Ή  Revue Suentifique Αναφέρει 
νέαν καί άρκετά πρωτότυπον μέθοδον διά τήν δια- 
τήρηόιν τοΰ ξύλου. Τό άκατέργαότον ξύλον ή καί 
τό έπεξειργαόμένον έμβάπτεται είς διάλυόιν όακχά- 
ρου περιέχουόαν 60 έτος 150 χιλιόγραμμα όακχάρου 
διαλελυμμένου είς 450 λίτρας ϋδατος. Θερμαίνομεν 
τό ύγρόν^ μέχρι βραόμοΰ καί όφίνομεν είτα νά 
κατέλθη ίι θερμοκραόια τοΰ ξύλου πάντοτε_ έν τω 
ύγρω είς 4Θ° Τό ξύλον έπειτα ξηραίνεται εις Οερ- 
μοκραόίαν μήύπερβαίνουόαν τοί'ς 100°.Ή  έκτέλεόις 
άπαιτεΐ 24 ώρας πρός τελεία» άποόφά,τωόιν είναι 
όλίγον δαπανηρά διότι είς τόννος όακχάρου άρκει 
δι’ έμόάπτηόιν μεγά?.ης ποόότητος ξύλου.

ΙΙαμμέγκίτον άτμόπλοιον. — Είς Belfast έναυπη- 
γήθη νέον ύπερωκεάνιον Γερμανικόν άτμόπλοιον 
«ή ’Αμερική» μήκους 670 ποδών, π2.άτους 74, 
βάθους 52, καί ζυγίζυν 41,000 τόνους. Δύνα- 
ται νά μεταφέρη 600 ταξειδιώτας τής πριότης 
θέόεως.

Θέρμανάις δω ρεάν.— Έ ν Minnesota τής ’Αμερι
κής, ~ή δημαρχία τοΰ "Αγίου ΙΙαύλου ένέκρινε όχέ- 
διον τής θερμάνόεως όλων τών κατοίκων. Άπέραν- 
τον θερμαγωγεΐον 0ε2.ει καταόκεαόθμέξού όω2,ήνες 
ύπόγειοι θά διωχετεύιοόι τήν θερμότητα είς τάς 
οίκίας τής πό2.εως.

Πρός καταμέτρηο'ιν τοΰ 5ν θοϋ της Οαλάιί-
άιις. — "Ανευ μο2.υβδίδος ή άλλων όργάνιον εύρεν 
ιδιαιτέραν μέέοδον πρός καταμέτρηόιν τοΰ βεθοΰ 
τής θαλάόόης, ό Νορβηγός μηχανικός Βέργραν 
κατά τήν έφημερίδα τοΰ Φός. όύτος άποότέλ2.ει 
καθέιοίς είς τό ύδωρ ηχητικά κύματα καί μετρά τόν 
χρόνον, δότις άπαιτεϊται όπως έπιότρέψωόιν είς 
τήν έπιφάνειαν Αποδιδόμενα ύπό του βυθοΰ. ’ Ε
πειδή δέ ή ταχύτης τοΰ ήχου έν τώ ϋδατι είναι 
γνωότή, εύρίόκεται άνευ χρονοτριβής τό διάότημα 
τό όποιον διιίνυόεν ό ήχος. Τό ήμιόυ δέ αύτοΰ είνε 
τό βάθος τής θαλάόόης- οϋτω λ.χ. 4 δευτερό2.επτα 
|ΐεταξϋ τής άποότο2.ής καί τής έπιότροφής τοΰ 
ήχου δηλ,οΰόι βάθού 2,400 μέτρων. Ή  όυόκευή έχει 
τρία μέρη : τόν ιίποότο2.έα, τόν δέκτην καί τό χρο- 
νόμετρον. Ό  ιίλεκτρομαγνητιότικός άποότολεύς 
ότέ2.2.ει πρός τό βάθος όειράν βαθέοιν ήχων οϊτινες 
έπιότρέφοντες όυ2.λαμ6άνονται ύπό μικροφώνου. 
Άκουότήρ τεθειμένος είς τόν αυτόν κύκλον άποδί- 
δει τούς ήχους. Βεβαίως ό έπιότρέφων τόνος είναι 
λίαν έξηόθενημένος, ούτως ώότε δυόκόλως ή ουδό
λως Ακούεται, Ακούεται όμιος όαφώς όταν αί αίω- 
ρήόειςτοΰ άκουότήρος ένιόχυθώόιν διά προόθιίκης 
ήχητικών όωλήνων.

Προϊόΐορικύν ζώ ο ν .— Ό  καθηγητής Βάλτφ Γρό- 
χερ έν Νέα 'Γόοκη άπεπεράτωόε τήν όύνθεόιν καί 
όυμπλήρωόιν τών έν Βάμινγκ εύρεθέντων λειψά- 
λ οιν ζώων προϊότορικής έποχής τοιν βροντοόαύρων. 
Τό μήκος τοΰ ζώου τούτου είναι 22 μέτροιν. Τό βά
ρος αύτοΰ θά ήτο 500—600 ότατήρων. ΤΙ άνεύρεόις 
τοιούτου ζώου είναι πολυτιμότατον εύρημα διά 
την 1 Ιαλαιαντολογίαν.

Ά ν ά  τόν ¡βόρειον πόλον.— ‘Η αποστολή Zie
gler ήτ,ς κατά τό 190 3  άναχωρώσασα διά τήν βό 
ρειον πόλον έθέωρεΐτο άπολεοθείσα ανευρεθη ύπό 
έτέρας αποστολής σταλείσης πρός βοήθειαν ¿πί τού 
άτροπλοίου Terra-Nova. Τό άτρόπλοιον Am e
rika άποιλεοθη κατά τάς άρχάς τού χειρώνος 
τού 1903 . Είς ρόνος ■> εκρός άριθρεΐται. 
Α ί έπιστηρονιχαι έργασίαι διεζήχθησαν (Τυρφώνως 
πρός τό προχαραχθέν πρόγραρρα στεφθείσαι 'υπό 
πλήρους έπιτυχίας.

‘ Υποβρύχιος «ίνευ ιίΐ'ριιατος τηλίγραΐιος,— Ε 
σχάτως έτελέοθησαν έυ Αούβριν ικανοποιητικά πει- 
ράρατα υποβρυχίου άνευ σύρρατος τηλεγράφου, ά -  
νακαλυφθεντός υπό δύο άρεριχανών, τώ ν κυρίων 
Μ undg έ* Βοστώεης καί τού χαθηγητού (irag έχ 
Σικάγου. Τό πλεονέκτηρα τού συστήματος τούτου 
έγκειται είς τό ότι ούδερία άτροοφαιριχή διαταρα- 
ζις (ούτε τριχυρία) δύνανται νά διακοιβωσι τήν συγ
κοινωνίαν.

Βραβεϊον 10 έκατοιιμί'ρίων.— Τή προτάσει τού' 
Medenios Abuquerque ρόλους τού βραζιλιανού  
Κοινοβουλίου έόηφίσθη βραβεΐον 10 έχχίορρυ- 
ρίων είς χρυσόν άπονερηθςσόρενον είς τόν έφευ- 
ρέτην φαρμάκου προλαρβάνοντος ή ριζικώς θερα- 
πεύοντος τήν φθίσιν, τόν καρκίνον, ή άλλην τινα  
μεταδοτικήν άσθενειαν. Τό βραβεΐον θά άπονερηθή 
άδιακρίτως έθνικότητος, άλλά ρετά  διετή πειστικήν 
πειραράτισιν.

i
Τά προβλήματα τής βιολογίας. — "Υπό τόν 

Ανωτέρω' τίτλον ό κ. Yves Délage έκαμεν έν τη αί- 
θούόιι' τοΰ γενικού Ίνότιτούτου τής ψυχολογίας, 
ένδιαφέρουόαν διάλεξε» οι’ ής προυτίθετο νά πα- 
ρουόιάόμ είς τά όμματα, τοΰ Ακροατηρίου του δι’ 
ολίγων τήν έξέλιξιν ήν ίΐπέι^τη ή βιολογία διά μέ- 
όου τών αιώνων, καί νά άποδείξι,ι τάς παρούόας 
μεθόδους της καί τινα τών άποτελεόμάτων της.

Μεταξύ τής έποχής τοΰ Άριότοτέλους—όότις μά£ 
έκπλήττει διά τής εύρύτητος τών γνώόεών του— καί
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τού XVIII αίώνος Λ βιολογία ήτο ούτως είπειν Ανύ
παρκτος. 'II πρώτη ώθηόις έδόθη ύπό τού Λιναίου 
καί. του Buffon μετέπειτα ύπό τού Cuvier, Lamarch, 
Jeoffroy-Saint-Hilaine και των διαδόχων τω ν.

Καίπερ Αρτιγέννητος ή βιολογία, ύπέστη διαδο
χικός έξελίξεις. Κατά πρώτον έμελετήΟη ή εξωτε
ρική μορφή των οργανισμών, έπειτα τη βι ηθεία 
τού μικροσκοπίου και τού μικροτόμου έμελετήθά 
ένδελεχώς ή λεπτή ύφή, τώρα δέ Λ ζωολογία άπέβη 
πειραματική έπιστήμη. 'Ü βιολόγος σήμερον θέλει 
νίχ μΑΟη τό διατί καί πώς τής ύφής ; Τό έπιτυγχά- 
νει δέ διά πειραμάτων, άφοΰ Λ ίιπλή παρατήρησες 
τφ παρέσχεν ήδη τό δυνατόν.

Ή  πειραμάτισις ώς ό κ. Déiage άπέδειξε διά τι- 
νων παραδειγμάτοιν παρέσχε περιεργότερα Αποτε
λέσματα:

Ούτω άς λάβωμεν άμο δάδα, πρωτόζωον έκ των 
άπλουστέροιν, άπλοΰν κύτταρον ό ύποτυπώδης 
ούτος οργανισμός, αν ευ όργάνιον, άνευ ιστών, κινι ϊ- 
ται. Πώς νά έξηγήσωμεν τήν κίνηόιν ταύτην ; 
’Αδύνατος έθεωρεΐτο ή άπάντηδις μεχοις ού ό 
Butschli παραόκευάσας τεχνητόν πρωτόπλασμα διά 
κρυστάλλων νατρίου, ϋδατος καί έλαίου, παρετή- 
ρησεν δτι έντός τού πρωτοπλάσματος τούτου έσχιι- 
ματίζοντο κυστίδια, δυνάμει των φυσικοχημικών 
νό^,οιν, καί διι δυνάμει τών αυτών νόμων, Ιδίως δέ 
του τής κατ’ έπιτολήντάσεως, κυστίδιαμετετίθεντο 
συνεχέοντο με άλλα, έξηφανίζοντο, άπαράλλακτα 
δπως είς τήν Αμοιβάδα καί ούτω παρήγον κίνη- 
σιν. Ή  κίνησις λοιπόν τών Αμοιβάδων έξηγεΐται 
διά τής φυσικής καί χημείας. Ή  πειραμάτισις 
μόνη Αδύνατο νά μας παράσχμ τούτο τό άποτέλε- 
σμα· ή παρατήρηδις θά άπεβαινε Ανεπαρκής. 'II 
πειραμάτισες άκόμη έξήγησε νά περίπλοκα φαινό- 
νενα τής κατανομής τής ύλης καί έγκυστώσεως 
του διαιρουμένου κυττάρου. ΊΙ ύλη κατανέμεται 
είς τό κέντρον άπαράλλακτα δπως τά μόρια τής 
κινίνης έν δοχεΰρπλήρει τερεβενΟίνης διελαυνομέ- 
νω ύπό ήλεκτρικού ρεύματος. Έ ν  τφ κυττάρω 
έπίόης άναμφιλέκτως ύπάρχουσι ρεύματα.

Ή  πειραμάτισις χρησιμοποιηθεΐσα είς τήν σπου
δήν τών φαινομένων τής γονιμοποιήσεως έσχε 
πολύ περίεργα Αποτελέσματα. Ό  ’Ιάκωβος Loeb 
εδειξεν ότι πάσα μεταμόρφωσες έπιτελουμένη έν 
τφ γονιμοποιηθέντι ώφ δύναται νά έπιτευχθμ 
ωσαύτως διά τών χημικών προϊόντων, έξ ών τό 
δραότηριώτερον ίσως είναι, ώς άνεκάλυιζεν ο Yves 
Déiage, τό Ανθρακικόν όξύ. 'II ένέργεια τού άρρενος 
στοιχείου οΰδέν τό ειδικόν ή μυστνριώδες έχειένερ- 
γεΐ χημικώς. Τούτο δέ ήγαγε τόν Ιάκωβον Loeb είς 
έπιτυχίαν άλλου Οαυμασίου πειράματος, δηλαδή 
τής γονιμοποιήσεως φοϋ δι’ άρρενος στοιχείου άλ
λου είδους λίαν μεμακρυάμένου καί τούτο Απλού- 
στατα, άφοΰ κατέστησε τό φόν έοεθιστόν ύπό τού 
προρηθέντος άρρενος στοιχείου διά Αλατούχου όι- 
αλύσεως.

. . . .  Είς άλλα ζητήματα, Λ πειραμάτισις παρέ- 
σχε γεγονότα έκ τών οποίων τά μέν λύουσι προ
βλήματα τά δέ παρουσιάζουν νέα τοιαΰτα 'II τε 

νική γέννησις τεράτων έπιτρε'πει τήν κατά βού- 
ηδιν γένεσιν δντων, μέ δύο υύράς ή μέ δύο κεφα 

λάς, τήν γένεσιν κεραιών έπί τού καράβου του 
οφθαλμού, τήν έπίτευξιν είς αυτούς τούς ΙΙαρισίους 
— Γι μάλλον έν Ζυρίχμ διότι έκεΐ ό κ. Standfuss έξε- 
τέλεσε τό πείραμα τούτο — μορφών τροπικών καί 
Αρκτικών ένός καί τού αυτού είδους" χρυόαλίδος 
διά μόνης τής μεταλλαγής τής θερμοκρασίας. "Ολα 
ταύτα έχουσι μεγάλην έπιάτημονικήν καί πρακτι
κήν σπουδαιότατα.

Ό  νεώτερος βιολόγος ώς τόν έπαρουσίασεν ό 
Yves Delage, είναι σχεδόν γόης· κατ’ αύτόν ο
μοιάζει πρός τάς ποώτας φυσιοδίφας τούς

σχολιάζοντας τόν Άριότοτέλην, ή τούς φυσιο
δίφης προσφάτου άκόμη έποχής οϊτινες έκαμνον 
συλλογισμούς άνευ παρατηρήσεων ϊι παρατιιρή- 
σεις έπί τής έξωτερικής μορφής τών ζώων άνευ 
συλλογισμών, ή έξελάμβανον τιίν νεκρογραφίον, 
τήν περιγραφήν δηλαδή του τεθνεώτος ζώου ώς 
βιολογίαν ήτις είναι ή έπιστήμη τής ζωής.

"Ολα τά έπαγω^ά καί περίεργα ταύτα πειράματα 
σκοποΰσι τήν λύσιν προβλήματος, ουνεπάγοιη ι 
συμπεράσματα καί · γκαθιδρύουσιν ή καταρρίπτου- 
σιν μίαν θεωρίαν. "Ολα ύπεγείρουσι μίαν γωνίαν 
τού παραπετάσματος τής φύσεως καί μάς έπιτρέ- 
πουσι νά διΐδωμεν ορίζοντας περί τών οποίων ούτε 
ίδέαν κάν είχομεν πρό πεντηκονταετίας καί τρια
κονταετίας Ακόμη.

( L e  T e m p s  1 9 0 5 )
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Ναυτικοί αγώνες.— Ό  Γαλλικός ναυτικός σύνδε
σμος ούτινος προεδρεύει ό ναύαρχος Gervais, διωρ- 
γάνωσε τελευταίως έορτάςέν Χάβρμ Αρξαμένας τμ 
28 ’ Ιουλίου καί διαρκεσάσας μίαν όλόκλνηρον εβδο
μάδα.

Τό πρόγραμμα ήτο ποικιλώτατατον: διεθνείς 
Αγώνες πλοίων παντός μεγέθους καί σχήματος, 
Αγώνες κολυμβητικοί κτλ.

ΙΙλειΟτα βραβεία διενεμήΟηάαν είς τούς νικητής, 
έκ τών όποιων τό σπουδαιότε ον, τό κύπελλον τού 
Έδουάρδου τού VII διό τό όποιον συνηγωνίσθησαν 
Yachts 20 τόνων είς διάστημα 25 μιλλίων, Απενε- 
μήθη ιίς τούς Γερμανούς τών οποίων τά δύο Yachts 
ήλθον πρώτα.

Κολυιι δυτικοί ιίγώνες είς J o in v ille . — Κατά
τούς κολυμβητικούς Αγώνας τούςτελεσθέντας τήΙ5 
Αΰγούστου είς Joinville. περί τάςεϊκοόι χιλιάδας θε
ατών είχον Ουρρεύσμ .Μετά τά διάφορα Αγωνίσματα 
δευτεοουούσης σημασίας, έξετελέσθη καί τό δια
γώνισμα τών 500 μέτρων καθ’ ϋ ό νικητής θά Ανε- 
κηρύσσειο τό Champion τού κόσμου.

Άνεκηρύχθιι νικητής ό "Αγγλος Bellingdon διανύ- 
σας τό διάστημα τών 500 μέτρων, είς 6 λεπτά 51 ' 3/4.

Ή ταχύτης αύτη Αποτελεί τό παγκόσμιον ρεκόρ.

Αιάβικίις τών Πυοριιναίων.— Τό Automobile Club 
τού Bearn ίδρυσε παράρτημα Αεροστατικόν Ασχο
λούμενων είς τό πρόγραμμα κινδυνώδους δοκιμα
σίας, τής διαβάσεως τών Πυρρηναίων ένάεροστατω. 
ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον ωρίσθιι καί κύπελλον τό 
πρώτον ΑπονεμηΟησόμενον κατά Φεβρουάριον 1906.
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