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Ι Τ Α Λ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τμ κατά μήνα πνευματικμ πανοαιδία τμ ύπό 
της «Νέας Ζωής», χοΐς αύτής άναγνώδταις προδ- 
φερομένμ, καλόν ένομίδαμεν, ϊνα όδον οΐόν τε 
πλουδιωτέραν τούτην καταδτήδωμεν, νά προδε · 
νέγκωμεν, δίκην έπιόορπίου, πρός χοΐς άλλοις ήδη 
εύχΰμοις καί, εύτρόφοις παρατεθειμένοις έδέδμαδι, 
περιγραφήν τής έν έχει 1870 είδελάδεως είς Ρώμην 
των ιταλικών δτρατευμάχων καί ήν άπεδπάδαμεν 
έ'κ τίνος πονημαχίον έπιγραφομένου «Le tre Ca- 
pitali» χοΰ καλλιεπούς δυγγραφέως δδόν χε και έν
θερμου ίχαλοΰ παχριώχου Έδμόνδου De Amicis. 
Καί χαύχην άνχί άλλου χινος έπ' ΐδης διαφέρονχος 
προϋχιμήδαμεν, διότι πρόκειχαι περί όπουδαιο- 
χάχου έν χμ νεωχέρα ίδχορία γεγονόχος πανηγυ- 
ρικώς έορχαζομένου καχ’ εχος χμ 20μ Σεπτεμβρίου 
έν ’Ιταλία καί απανταχού τής γης, όπου ύπάρ- 
χουδι γνήδιοι κάί φιλοπάτριδες ίταλοί, ώς λόγου 
χάριν έν Αίγύπτω έν μ χό ίχαλικόν, μετά χό ελλη
νικόν δτοιχεΐον, δευτερεΰει. Καί λέγομεν μέν 
δπουόαιοχαχου, πρώχον, διότι άπό χούχου χρονο
λογείται Λ καχάργηδις χης κοδμικής έξουδίας, ήν 
έόφετερίόθηδαν πρός έπαϋξηδιν χοΰ μεγαλείου 
καί χης ίδχύος αϊτών οϊ δήθεν χοΰ Πέτρου άλά- 
θηχοι διάδοχοι ληθαργοΰνχες των έν τφ Εϋαγγελίω 
ύπό χοΰ θεανθρώπου αύχών διδαόκάλου λεχθέν- 
χων ρημάχων. «Regnum meum nonesthujus mundi», 
καί δεΰχερον διόχι δύν τφ γεγονόχι χοΰχφ έπετε- 
λέδθη χαΰχοχρόνως χό μέγα χης ένόχηχος' καί χης 
Ιταλικής άνεξαρχηδίας έργον.

Καί έκ χών χεδδάρων περιφανεδτέρων ύπεομά- 
χων τής μεγάλης χών Ιταλών ίδέας καί τάύτμ 
άφιερωδάντων πνεΰμά χε καί καρδΐαν άμα δέ 
πρωταγωνιόχηδάντων ό μέν Cavour είχεν ηδη τελευ- 
χήδει άπό χοΰ 1861, ό Mazzini χω 1872, ό δέ Βίκχωρ 
’Εμμανουήλ ό έπικληθείς δια χό γεναιόδωρον 
καί δημοφιλές αύχοΰ «χΐ Re Galantuomo» χφ 1878, 
καί χελος ό Garibaldi, ουχινος ό πολυκύμανχος

άλλα πλήρης δράδεως ΰπέρ χης έλευθερίας βίος 
αύχοΰ είναι όλόκληρος έποποιία άπεβίωδεν χφ 
1882. Σύν χοΐς μεγάλοις χούτοις άνδράδιν έξέλιπε 
μικρόν καχά μικρόν άπό χης δκηνής χοΰ κόδμου 
η ένδοξος έκείνη γεννεά, ήχις καχώρθωδε νά ένο- 
ποιήδμ χήν Ίχαλίαν, διόχι ήχο μεδχή μεγάλων ά- 
ρεχών, διόχι είχε άκμαιόχαχον χό αΐδθημα χοΰ 
καθήκονχος, ένεφορεΐτο δέ διαπΰρου ένθοΰδια* 
δμοΰ έπί τφ ίερω χης Ίχαλίας όνόμαχι.

Η Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Τ Ο Γ  Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Γ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Γ
Ε Ι Σ  Ρ Ω Μ Η Ν

Έν Ρώμμ χμ 21 Σεπχεμβρίου 1870

Α πράγματα τά δποΓα έχω νά είπω είναι τόσδν 
πολλά καί ποικίλα, ώστε μοί φαίνεται άδύνα. 

τον ν<$. χά έκθέσω έν τάξει καί μετά τίνος σαφήνειας. 
Καί όντως, μέγιστον πράγμα είναι ή έπιθυμία χοΰ 
γράφε·ν έν ώρα καθ’ ην άνά πάσας τάς όδοΰς της 
ί*ώμης άνχηχούσιν είσέτι αϊ του πρώτου ένθουσιασμοΰ 
καί ιης πρώτης χαράς ζητωκραυγαί. Παν δ,τι είδον 
χθες μοί φαίνεται δνειρον, είμαι κατάκοπος ένεκα 
της υπερβολικής συγκινησεως, καί ύπάρχουσι στιγ- 
μαί καθ·’ άς άμφιβάλλω δίι εύρίσκομαι ένταθθ·α, δτι 
είδον δπερ είδον, δτι ήσθ-άνθην δπερ ^σθάνθ-ην.

Θά είπω ύμίν πάραυτα δτι ή Οποδοχή ή ύπό της 
Ρώμης γενομένη είς τά ιταλικά στρατεύματα υπήρξε 
άνταξία της πρωτεύουσας τής’ΐταλίας, άνταξία της Ρ ώ
μης, άνταξία της ένδόξΧ πόλεως της έξόχως πατριωτι
κής. Τά πάντα ησαν άνώτερα ού μόνον πάσης προσδο
κίας άλλά πάσης φαντασίας.’Ανάγκη να Ιχη τις ίδη <διά 
νά πιστεΰση Θά άμφιβάλητε ίσως περί της ειλι
κρίνειας μου, καί τούτο τό προβλέπω, άλλά δέν θέλω
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δπως πείσω ύμάς νά ματαιοπονήσω πολύλογων, γνω- 
ρίζων έκ των προτέρων δτι δεν θά  ήμαι πιστευτός. 
Καί δμως αισθάνομαι δτι δεν θά  δώσω ύμίν, είμή 
λίαν άμυδράν εικόνα τής πραγματικότητος. Χθές 
περί τήν τετάρτων ώραν τής πρωίας έξύπνησεν έμέ 
καί τούς συντρόφους μου ή μακρόθεν τού τηλεβόλου 
άντήχησις. Παρευθύς έξεκινήσαμεν καί μόλις εύρέθη- 
μεν πρό τής είς άπόστασιν πέντε ή εξ μιλλίων καί 
ιάπέναντι ήμών άνορίίουμένης πόλεως, είκάσαμεν έκ 
τών νεφών του καπνού, δτι ή πόλις προσεβάλλετο έκ 
διαφόρων μερών. Ή  είκασια δέ αυτη ή το πράγματι 
όρθή. Τό τέταρτον στρατιωτικόν σώμα ένήργει πρός 
τό μέρος τής ζώνης τής μεταξύ τής πύλης Sail L o 
re n z o  καί τής πύλης S alara , ή μέν μοιραρχία 
A n g io letti κατά τής πύλης San G iov a n n i, ή δέ 
μοιραρχία B ix io  κατά τής πύλης San  P a n cra z io . 
Ό  στρατηγός M azé d e  la H och e  μετά τής 12ης 
μοιραρχίας του 4ου σώματος έμελλε να κυριεύση τήν 
πύλην P ia .

Έ φ ’ δσον προυβαίνομεν (έννοειται πεζή), έβλέπο- 
μεν είς τούς έξώστας εις τά άνδηρα τών έξοχικών 
οίκτων άπειρον πλήθος, δπερ τά βλέμματα είχεν 
έστραμμένα πρός τά τής πόλεως τείχη. Πλησίον του 
άγροκηπίου C asalin i συ/αντώμεν τά έπίτακτα τών 
b e rsa g lie r i εξ τάγματα, άτινα ,περιμένουσι τήν 
διαταγήν, δπω ; προεκάσωσι κατά τής πύλης P ia . 
Ούδέν πεζικόν σώμα είχεν είσέτι όρμήσει είς έφοδον 
μόνον τό πυροβολικόν διετέλει ßάλλον έπιτυχώς κατά 
τών πυλών καί τών τειχών, δπως διάνοιξη ρήγματα. 
Δέν ένθυμούμαι καλώς κατά ποίαν ώραν άνηγγέλθη 
ήμίνδιιτό  πυροβολικόν είχε κάμει ευρύ ρήγμα πλη
σίον τής πύλης P ia  καί δτι τά έκεί τηλεβολοστάσια 
τών παπικών είχον καταστή έντελώς άχρηστα. Έ ν 
τώ μεταξύ, διαόοθέντος δτι τινές τών ήμετέρων πυρο
βολητών είχον πληγωθή, έσπεύσαμεν, όπως μάθωμεν 
τήν άλήθειαν, νά έρωτήσωμεν έκείνους οί’τινες ύπε- 
σιρεφον άπό μέρη έγγύτερα τού έχθρού, πάντες δέ 
μάς διεβεβ-ίουν, δτι ό παπικός στρατός έδ.δε ουκ 
όλίγα δείγματα άξιοθαυμάστου απειρίας καί άστοχίας 
είς τό σκοποβολείν, δτι αί δίοδοι ήσαν έλεύθ-εροι, τό 
δέ πεζικόν έτοιμον νά έφορμήση είς έφοδον. Ά νήλ- 
θομεν τότε έπι τοΟ άνδήρου μιας έξοχιχής οικίας καί 
είδομεν διακεκριμένως τα μέν τείχη διερρωγότα, τήν 
δέ πύλην P ia  έν κακή καταστάσει. "Ολαι αί γειτο- 
νικαί τών τειχών έπαυλεις έβριθον στρατιωτών, διά 
μέσου τών δένδρων έβλεπέ τις σχοινοτενείς πυροβο
λικού φάλαγγας, ύπεράνω δέ τών τοίχων τών πρασυ- 
νοφύλλων κήπων λάμποντα πυροβόλα καί άπαστρα- 
πτούσας λόγχας, τέλος άξιωματικούς τοΟ έπιτελείου 
καί άγγελικφόρους άπό ρυτήρος τρέχοντας καθ’ δλας 
τάς διευθύνσεις.

Μοί είναι αδύνατον νά περιγράφω λεπτομερίς τί 
Ιπραξαν αί άλλαι μοιραρχίαι, ώς έκ τούτου θά  περιο
ριστώ είς τήν του M azé de  la H o ch e  ή μόνη τήν 
όποίαν ήκολούθουν. ‘ Η όδός ή άγουσα είς P o r ta  P ia 
είναι εκατέρωθεν ώχυρωμένη ύπό τών ζωννυόντων 
τάς έπαύλεις τοίχων, ϊΐρούχωρήσαμεν πρός τήν 
πύλην. Ü δρόμος είναι ευθύς καί ή πύλη έφαίνετο

κάλλιστα άπό μεγάλης άποστάσεως. Έβλεπέ τις τά 
τφ  τοίχψ προσδεδεμένα στρώματα ύπό του παπικού 
στρατού καί ήδη ήμικεκαυμένα ύπό τού ήμετέρου 
πυρός, τούς κίονας τής πύλης, τά άγάλματα, καί 
τούς συσσωρευμένους πλήρεις χώματος σάκκους έπί 
τού έμπροσθεν ήμών άνεγερθέντος άδοφράγματος. Τό 
πΰρ τών παπικών τηλεβόλων τό βαλλόμενον έξ έκεί- 
νου τού μέρους, είχεν ήδη σιγήσει, άλλ’ οί στρατιώ- 
ται ήτοιμάζοντο δπως άμυνθώσι άπό τά τείχη. Είς 
άπόστασιν έκατόν μέτρων άπό τού όδοφράγματ,ς δύο 
τηλεβόλα μεγάλης όλκής τού ήμετέρου πυροβολικού 
έβαλλον κατά τής πύλης καί τού τείχους. ‘ Η ψύχραι
μος στάσις τών πυροβολητών έκείνων ήτον άξιοθαύ- 
μαστος, άδύνατον νά είπη τις μεθ’ ό^οίας ήσύχου 
άφελείας έξεπλήρουν τό έργον των εις τόσον μικράν 
άπόστασιν άπό τού έχθρού. Πάντες οί άξιωματικοί 
ήσαν παρόντες, ό στρατηγός M azé μετά τού έπιτε- 
λειου του ίστατο όπισθεν τών δύο τηλεβόλων. Είς 
έκάστην βολήν έβλεπέ τις τεμάχιον όγκώδες τού τεί
χους ή τής πύλης άποσπώμενον καί παταγωδώς κα- 
ταρρέον. Μικραί τινες χειροβομβίδες έκτοξευθείσαι 
άπό τίνος άλλης πύλης διήλθον δχι πολύ ύπεράνω 
τού έπιτελείου. Ο: Ζουάβοι έβαλλον πυκνότατον πύρ 
άπό τών τειχών τού C astro  P re to r io , έν έκ τών 
ήμετέρων συνταγμάτων είχεν ύποστή έπαισθητήν 
θραϋσιν.

"Οταν ή πύλη P ia  δέν παρουσίασε πλέον ούδε- 
μίαν άντίστασιν, διερράγη δέ πλησίον αυτής τό τείχος 
σχεδόν μέχρι τού έδάφους δύο φάλαγγες τού πεζικού 
διετάχθησαν νά όρμήσωσι είς τήν έφοδον. Δέν δύνα
μαι νά δώσω λεπτομέρειας, ίδον διερχόμενον δρο 
μαίως τό 4θον τάγμα, είδον πάντας τούς στρατιώτας 
νά ριφθώσι χαμαί τό γόνυ κεκλιμένον καί καραδο- 
κούντας τήν στιγμήν τής είσελάσεως. Ή κουσα ζωη
ρών τουφεκοβολίαν, είτα κραυγήν ουρανομήκη S avoia ! 
Είτα θόρυβον συγκεχυμένον, φωνήν μακρόθεν κραυ- 
γάζουσαν — είαήλθον! - Κατέφθασαν τότε μέ πτερω
τόν βήμα οί έπίτακτοι B ersag lieri καί ταίς ήδη 
ύπαρχούσαις τηλεβοστοιχίαις προσετέθησαν καί έτε- 
ραι καί τοίς ήδη συντάγμασι έτερα καί άνά μέσον 
τούτων διεκρίνοντο τά φορεία διά τούς πληγωμένους. 
Έδραμον μετά τών άλλων πρός τήν πύλην. Οί στρα- 
τιώται συνωστίζοντο περί τό όδόφραγμα, δέν ήκούοντο 
πυροβολισμοί, αί δέ φάλαγγες μικρόν κατά μικρόν 
είσήρχοντο. Πρός τό έν μέρος τής όδού παρείχοντο 
ήδη αί πρώται βοήθειαι είς δύο άξιωματικούς τού 
πεζικού πληγωμένους, ών δ είς κατά γής καθήμενος, 
ωχρότατος, έπίεζε διά τής χειρός τό πλευρόν του, 
τούς δέ άλλους τούς είχον ήδη άπαγάγει. Έ λέχθη 
τότε δτι άνδρείως είχεν άποθάνει έπι τού τείχους Ó 
ταγματάρχης τών B ersag lieri P ag lieri διοικητής 
τού 35ου τάγματος. Είδομεν άξιωματικούς τινας τών 
Bersaglieri τάς χεϊρας έπιδεδεμένας. Έμάθομεν 
δτι ό στρατηγός A n g e lin o  είχεν όρμήσει έκ τών 
πρώτων, μέ τήν σπάθην είς τήν χείρα, ώς άπλοΰς 
στρατιώτης. Πανταχόθεν προσέτρεχον άνδρες, γυναί
κες, παιδία κραυγάζοντες, καί οί όποιοι άφ’ ού άνέ- 
κοπτον έπ’ όλίγον τόν δρόμον των, δπως Ιδωσι τό
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τήδε κακείσε ρυπαίνον τήν γήν αίμα, έστέναζον βα- 
θέως καί έξηκολούθουν πάλιν τρέχοντες.

‘Η P or la  Pia κατεθραυσμένη έκειτο χαμαί, μόνον 
ή υπερμεγέθης τής Παναγίας είκών, ήτις έπιφαίνεται 
όπισθεν ταύτης, ήτον άνέπαφος, τά δεξ.όθεν καί άρι- 
στερόθεν άγάλματα ήσαν άκέφαλα, τό έδαφος τριγύ
ρω, ήτο κατεσπαρμένον άπό σωρούς χώματος, κα- 
πνιζόντων στρωμάτυιν, φεσίων τών ζουάβαν, δπλων, 
δοκών καί λίθων. Διά τού πλησίον ρήγματος είσήρ
χοντο ταχέως τά ήμέτερα συντάγματα.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν έξήλθε τής P orta  P ia 
άπαν τό διπλωματικόν σώμα έν μεγάλη στολή καί 
διηυθύνθη πρός τό στρατηγείον.

Είσήλθομεν είς τήν πόλιν, αί πρώται όδοί έγεμον 
ήδη στρατιωτών. Άδύνατον νά έκφράσω τήν συγκί- 
νησιν, ήν ήσθάνθημεν έκείνην τήν στιγμήν, έβλέπο- 
μεν τά πάντα συγκεχυμένως, ώς όπισθεν ένός νέφους, 
Οίκίαι αίτινες τήν πρωίαν είχον γείνει κατανάλωμα 
τού πυρός έκάπνιζον, ζουάβοί τινες αιχμάλωτοι διήρ- 
χον.ο διά μέσου τών τάξεών μας. ‘Ο ρωμαϊκές λαός 
Ιτρεχεν είς προϋπάντησιν ήμών. Έχαιρετίσαμεν διερ- 
χόμενοι τόν συνταγματάρχην τών B ersa g lier i P i- 
n e lli, δ λαός τόν περιεστοίχισε φωνάζων. Έ φ ’ δσον 
προχωροΰμεν νέαι άμαξαι, έντός τών έποίων είσι'ν 
υπουργοί καί άλλα ύψηλά πρόσωπα τού Κράτους 
καταφθάνουσι. ‘Ο λαός όλοέν πληθύνεται. Φθάνομεν 
είς τήν πλατείαν τών T e rm in i. Δύτη είναι πλήρης 
ζουάβων καί έγχωρίων στρατιωτών, οί'τινες περιμέ- 
νουσι τήν διαταγήν, ίνα άποσυρθώσι. Φθάνομεν κα
τόπιν είς τήν πλατείαν τού Q u ir in a le  δπου έρχον
ται δρομαίως τά ήμέτερα συντάγματα, οί B ersag lieri 
καί τό ιππικόν. Αί οίκίαι καλύπτονται μέ σημαίας. 
Τό πλήθος εισχωρεί μεταξύ τών στρατιωτών κραυγά- 
ζον καί έπευφημούν. Διέρχονται δμιλοι πολιτών κρα- 
τούντων τά δπλα τά όποια άφήρεσαν άπό τούς ζου- 
άβους. ’Ιδού καί οί αιχμάλωτοι τού παπικού στρατού. 
Τά δέ έξ τάγματα τών B ersa g lieri, ών προηγείται 
τό πλήθος διευθύνονται ταχέως παια-ιζούσης τής 
μουσικής, πρός τήν πλατείαν C o lo n n a .

Έ ξ  δλων τών παραθύρων προβάλλονται σημαίαι, 
άνακινούνται λευκά ρινόμακτρα, άκούονται κρκυγαί 
καί έπευφημίαι. Ό  λαος άκολουθεί διά άσμάτων τήν 
παιανίζουσαν στρατιωτικήν μουσικήν. Είς τούς 
έξώστας φαίνονται όλόκληροι οίκογένειαι, αίτινες έ
ξαλλοι χαράς άκαταπαύστως χειροκροτούσι. ‘ Η άν- 
θρωποπλημμύρα αύτη κατακλύζει μετ’ όλίγον τήν 
πλατείαν τής T rev i. Οί στρατιώται έκρήγνυνται είς 
έπιφωνήσεις θαυμασμού είς τήν θέαν τού μεγάλου 
βράχου τού δι’ άγαλμάτων έστεμμένου δπάθεν ποτα- 
μηδόν άφθονον ύδωρ κατακρημνίζεται, οί δέ άξιωμα- 
τικοί αυτών άναγκάζονται νά τούς ώθώσιν έπί τά 
πρόσω.

Είσερχόμεθα είς τήν π )ατεΓαν Colonna, έτέρα 
κραυγή θαυμασμού έκπέμπεταί έκ τών τάξεων, τδ 
πλήθος πανταχόθεν καταπλημμυρεί τήν πλατείαν, 
εκατοντάδες σημαιών κυματίζουσι είς τόν άέρα, δ δέ 
ένθουσιασμός φθάνει είς τό κατακόρυφον, τό θέαμα 
ίίναι άπερίγραπτον. Οί στρατιώται είναι συγκεκινη-

μένοιμέχρι δακρύων, δέν βλέπω τίποτε άλλο, δέν 
άντέχω είς τόσην μεγάλην χαράν. Εξέρχομαι τού 
πλήθους, άπαντώ έργάτας, γυναίκας τού λαού, γέ
ροντας, παιδία, πάντες φέρουσι τό τρίχρουν έθνόση- 
μον, πάντες τρέχουσι βοώντες -  οί στρατιώταί μας—  
οί άδελφοί μας.

Είναι σπαραξικάρδιον θέαμα, είναι αίσθημα άγά· 
πης έπί τοσκΰτα έτη συγκεκρατημένον, δπερ έπί τοι- 
αύτη χαρμοσύνω ήμερα έκρήγνυται, είναι ή κραυγή 
τής έλευθερίας τής Ρώμης έξερχομένη άπό τά στήθη 
έκατόν χιλιάδων άνθρώπων, είναι ή πρώτη ήμέρα 
νέας ζωής, είναι τί τό θειον.

Καί άλλαι βοαί μακρόθεν άκούονται.
—  Οί άδελφοί μας, οί άδελφοί μας.

★ *
*

Τό Καπιτώλιον διατελεί άκόμη ύπό τήν κατοχήν 
τών ζουάβων, οί'τινες ύποδέχονται διά πυροβολισμών 
τό προσδραμόν έκεί πλήθος μέ σκοπόν δπως είσβάλη 
είς αύτό. Ιίληγωμένοί τινες μετηνέχθησαν είς τάς 
πλησίον οικίας μεταξύ τούτων καί είς νεανίσκος, ό 
όποιος έπί δεκαπέντε ήμέρας παρηκολούθει τούς 
στρατιώτας. ‘ Ο λαός είναι έξω φρενών τρέχουσι πάν
τες είς άναζήτησιν τών B ersaglieΓ i, έκ τούτων δύο 
τάγματα φθάνουσι είς τήν πλατείαν πλησίον τής 
κλίμακος. Οί παπικοί μόλις τούς βλέπουσι παύονται 
τού πυρός, άλλά μένουσιν έκεί μέ τόν σκοπόν νά προ- 
βάλωσιν άντίστασιν. Είδος όδοφράγματος έκ στρωμά
των είχε κατασκευασθή είς τό άνω μέρος τού Καπι
τωλίου. Πάσα έξ έφόδου προσβολή θά  έκαμνε ίσως 
πολλά θύματα- τούτου ένεκα έπέρχεται άναβολή τις, 
έπί τη έλπίδι, δτι οί ζουάβοι θά  παραδοθώσι φοβού
μενοι, ώς λέγεται, τήν όργήν τού πλήθους. "Ολαι αί 
τό Καπιτώλιον περιβάλλουοαι όδοί είναι πλήρεις ένό- 
πλων κρατούντων τρίχρους σημαίας καί ψαλλόντων 
ύμνους πατριωτικούς. Έ ν τώ  μεταξύ, είς τούς ΒβΓ- 
8 3 β 1 ΐεΓΪ είς τούς περιμένοντας έπί τής πλατείας 
στρατιώ :ας προσφέρονται άφθόνως οίνος, τσιγάρα, 
ποτά, δίπυρα- τού πλήθους όλονέν αυξάνοντος, αύ- 
ξάνει καί ή όχλοβοή. Ά νήρ τις, ίσως κήρυξ άνήλθεν 
έπί τού Καπιτωλίου, άκολουθείται δέ ύπό τινων άξιω» 
ματικών. Τό πλήθος κάτωθεν προσβλέπει μετά μεγί
στης άδημονίας. Αίφνης πίπτουσιν οί έκ στρωμά
των φραγμοί καί άναφαίνονται αί στολαί τών ήμετέ
ρων άξιωματικών, οίτινες κινούσι τήν σπάθην καί 
προσκαλούσι τόν λαόν φωνάζοντες. Τό Καπιτώλιον 
είναι έλεύθερον. ‘ Η άνθρωποπλημμύρα έκείνη έκβάλ- 
λει ουρανομήκη κραυγήν καί’ όρμά άκαθέκτως έπί 
τής εύρείας κλίμακος, διέρχεται διά μέσου τών δύο 
ύπερμεγέθων άγαλμάτων τού Κάστορος καί Πολυδεύ- 
κου, περικυκλοί τόν ίππον τού Μάρκου Αύρηλίου, 
εισβάλλει είς τά φυλακεία τών ζουάβων καί άνατρέπει 
κατασυντρίβει καί διασκορι$ζει«πάν τό προσιυχόντό 
άνήκον είς τόν παπικόν μισθοφόρον στρατόν.

Έντός όλίγων λεπτών άπαν τό Καπιτώλιον είναι # 
σημαιοστόλιστον. ‘ Ο ίππος τού ρωμαίου αύτοκράτορος 
είναι κατάφορτος άνθρώπων τού όχλου, ό δέ αύτο- 
κράτωρ κρατεί άνά χεϊρας ιταλικήν σημαίαν. Σύν*
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ταγμα πεζικών βαϊνον πρώς κατοχήν τής πλατείας, γί
νεται δεκτών μέ κραυγάς ένθουσιασμοΰ. ιΗ μουσική 
παιανίζει τών βασιλικών ϋμνον, χιλιάδες φωνών τών 
συνοδεύουσι. Αίφνης δλοι στρέφονται πρώς τών πύργον 
ούτινο, ό λαώς και οί στρατιώται διαρρήξαντες τήν 
■ί>·ύραν άνήλ^ον έπί τής κορυφής και έσημαιοσιόλισαν 
τώ θι»ράκιον τού προμαχώνος. Είς πυροσβέστης τή 
βοηϋεία κλίμακος άνερχεται έπί τών ώμων τού άγάλ- 
ματος καί προσηλοί σημαίαν έπί του σταυρού. Ιΐατα- 
γώδεις έπευφημίαι και άκατάπαυστοι κραυγαί άντη- 
χοϋσιν είς τήν πλατείαν. ‘Ο μέγας κώδων τού Κ α- 
πιτωλείου άναπέμπει άνά τών αέρα τήν χαροποιάν 
αυτού κωδωνοκρουσίαν, ΕΙανταχόθεν τής Ρώμης προσ
τρέχει πολυπληθής λαός, ό όποιος περικυκλοΐ τούς 
έπί τού Καπιτωλίου αξιωματικούς καί τούς χαιρε
τίζει μέ έκφρασ.ν άπισιεύτου άγάπης. Ιίάντες άνα- 
βοώσι ζήτω ή Ρώμη έλευθέρα, ζήτωσαν οί ήμέτεροι 
στρατιώται. Αί γυναίκες φέρουσιν έπί τού στήθους 
τώ τρίχρουν έθνόσημον, Έ ξ  δλων τών παραθύρων 
τών γειτονικών άνακτόρων κινούνται, αί χείρες καί 
κυματίζουσι ρινόμακτρα. Πολλοί κλαίουσι. ‘Η κίνη- 
σις τού πλήθους είναι ίλιγγιώδης, ό θόρυβος τών 
φωνών καλύπτει τών ήχον τού μεγάλου κώδωνος ϊ ά  
έγγύς μοναστήρια, ένθα ύποτίθεται, δτι κατέφυγον οί 
Ζουάβοι καί οι μισθοφόρο; τού Πάπα περικυκλοΰνται 
ύπώ τών καί τού πεζικού.

*■ *
*

ΐποστρέφσμεν μετά σπουδής είς τών δημόσιον περί
πατον καί εκεί παρατηρούμεν δτι δλαι αί όδοί είναι 
κατακεκλεισμέναι υπό άπειρου πλήθους άνασείοντος 
δπλα καί σημαίας. Οί τού ΙΙοντίφηκος στρατιώται 
οί άφρόνως διά τής πόλεως βουλόμενοι νά διέλθωσιν 
άνά δύο, άνά τρεις ή καί κατά μόνας περιστοιχίζον
ται, άφοπλίζονται καί διώκονται. Φθάσαντες είς τήν 
πλατείαν ϋ ο ΐο η η α , βλέπομεν έν τψ μέσω αυτής 
τριακουσίους περίπου στρατιώτας άφωπλισμένους, 
καθημένους έπί τών γυλιών των, τήν κεφαλήν πρώς 
τήν γήν κεκλιμένην, καταβεβλημένους, περιλύπους. 
ΙΙέριξ αυτών ίστανται τεταγμένα τρία τών b e rsa g li- 
ε π  τάγματα. Ό  Συνταγματάρχης ΡίηεΙΠ  καί 
πολλοί άςιωματικοί βλέπουσι κάτω άπώ τού άνδηρου 
τού άνακτόρου τό όποιον φράττει τήν δεξιάν πλευράν 
τής πλατείας. Χωρικοί, κύριοι, κυρίαι, γυναίκες τού 
λαού, γέροντες, παιδία φέροντες πάντες έπί τού στή 
θους το τρίχρουν έθνόσημυν συσπ^ιροΰνται πέριξ των 
στρατιωτών ών τάς χείρας γηθοαύνως καί φιλίως 
άπτονται. Ή  διά τού δημοσίου περιπάτ-υ κυκλοφορία 
τών όχημά των είναι άδύνατος. Ί α  καφενεία τής 
πλατείας (ιοί ο  ηη α  είναι κατάμεστα άνθρώπων, είς 

■ έκαστον τραπεζιον βλέπει τις φύρδην μίγδην κυρίας 
πολίτας καί βεΓ5Η βΙίεπ  έκ τών τελευταίων τούτων 
μέρος μέν συνοδεύει καθ ’ όδών τούς ζουάβους ούς τώ 
πλήθος έμπαίζει καί συριζει, τώ δ έ'τερον άφεθέν 
έλεύθερον περικυκλοΰται αίφνης ύπώ τού πλήθους 
τό όποιον τψ τείνει μετ’ ένθουσιασμοΰ τάς χείρας. 
"Εκαστος πολίτης σφετερίζεται και ένα στρατιώτην 
καί κρατών αυτόν άπώ τού βραχίονος τών συμπαρα

σύρει μεθ’ εαυτού. Πολλοί τών πολιτών παραπονοΰν- 
ται δτι δεν υπάρχει ίκανώς άριθμώς στρατιωτών, ώς 
έκ τούτου βλέπει τις τάς οίκογενείας περιστοιχιζούσας 
τούς παρευρισκομένους καί προσκαλούσας αυτούς 
μετά παρακλήσεων καί θωπειών. Ούτοι δέ ύπερ- 
χαρείς κρατούσιν άπώ τού λαιμού αυτών κρεμάμενα 
τά μικρά παιδία τά φέροντα τήν στολήν τής έθνο- 
φρουράς, αί δέ δέσποιναι αΐτινες τούς παρακολου- 
θουσι, τοίς ζητοΰσι, ώς δώρον τά πτερά τά κοσμούντα 
τά πιλίκιά των.

’Απειράριθμοι δμιλοι πολιτών έξακολουθούσι νά 
διέρχωνται δ είς μετά τών άλλον διά τού δημοίσου 
περιπάτου μέ μεγάλας σημαίας τών όποιων τινές 
υπερτερούσι κατά τώ υψος τώ πρώτον, δάπεδον τών 
οικιών, φέρονται δέ συγχρόνως ύπώ δύο ή τριών άτό- 
μων. "Δπαν δέ τούτο τώ πλήθος σύρει οπισθέν του 
B ersa g lieri καί στρατιώτας τού πεζικού. Τά άσματα 
τών ήμετέρων συνταγμάτων είναι ήδη τοίς πάσι 
γνωστά, ώστε πάντες ανεξαιρέτως άδουσι. Διέρχονται 
οχήματα πλήρη πολιτών, οί'τινες σείουσι είς τών 
άέρα τούς πίλους των, οί δέ στρατιώται άνταπαντώσι 
άφαιρούντες καί ύψώνοντες καί αυτοί τώ πιλίκιον. 
Βραχίονες τείνονται εκατέρωθεν καί σφίγγονται άλλή- 
λων αί χείρες. Διέρχονται κυρίαι, ών ή τρίχρους περι- 
βολή συμβολίζει τήν έθνικήν σημαίαν. Πάντες οί έπί 
δχημάτων άξιωματικοί, ή πεζη ή καθ ’ όμίλους ή 
κατά μόνας διερχόμενοι χαιρε.ίζονται μεγαλοφώνως. 
Διέρχονται οί στρατηγοί καί άποκαλύπτονται πάντες 
βοώντες. Ζήτωσαν οί ίταλοί άξιωματικοί. Αΰτη δέ 
είναι ή κραυγή ή άντηχούσα άπο τής μ άς άκρας 
μέχρι τής άλλης τού δενδροστίχου δημοσίου περιπά
του. Είς τήν πλατείαν S an  C a rlo  είς έπιλοχίας τών 
έφιππων καραβινοφόρων, τών όποιον τώ πλήθος ύπο- 
λαμβάνει διά στρατηγών γίνεται δεκτός με τοιαύτας 
ζητωκραυγάς, αίτινες τψ προξενούσι μεγίστην έκπλη- 
ξιν. Έ ξ  δλων τών πλαγίων όδών τών καταληγουσών 
είς τών δημόσιον περίπατον άδιαλείπτως συρρέει 
πλήθος. Δέν ύπάρχει πλέον δμιλος πολιτών, ό όποιος 
νά μή έχη μεθ’ εαυτού καί ένα στρατιώτην καί έκα
στος όμιλος παρατηρ; ί τών ίδικόν του άπώ κεφαλής 
μέχρι ποδών, τών άφα-.ρεί τά δπλα τά όποία κρατεί, 
τψ δμιλεί στηρίζων τάς χείρας έπί τών ώμων του, 
σφίγγων τούς βραχίονα, του, προσβλέπων αύτών μέ 
οφθαλμούς λάμποντας έκ χαράς. Ζήτωσαν οί έλευ- 
θερωται, οί σωτήρες ήμών, — ακούεται πανταχόθεν 
ουρανομήκης κραυγή. ΙΙρώ τού καφενείου τής Κώμης 
δύο νεανίσκοι ριπτουσι τούς β.αχίονάς των περί τον 
λαιμών δύο ρωμαλέων πυροβολητών καί τούς καταφι- 
λούσι μέ τρελά φιλήματα. Είς τήν θέαν ταύτην πάν
τες οί πέριξ εύρισκόμενοι πράττουσι τώ αύτώ καί 
τρέχοντες ζητούσιν άλλους στρατιώτας, τούς άοπά- 
ζονται καί τούς πνίγουσι διά φιλημάτων. Ζήτω ό έθνι- 
κώς ήμών στρατός. Ζήτωσαν οί ίταλοί στρατιώται. 
Ζήτω η έλευΰερία, καί ci στρατιώται άπαντώσι ζήτω 
ή Κώμη, ζήτω ή πρωτεύουσα τή, Ιταλίας. Παρά 
τοίς πολλοίς καί δή τοίς νέοις ό ένθουσιασμώς είναι 
άληθής φρενίτις. Δέν Ιχουσι πλέον φωνήν διά νά 
φωνάζωσι, κινούνται, ποδοκροτούσι δεικνύουσι τάς
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σημαίας καί φαίνονται εύλογοΰντες, εύχαριστοΰντες, 
σφίγγοντες τίτώ φίλον έπί τής καρδίας.

Δέν είδον ποτέ, όρκίζομαι, θέαμα παρόμοιον- άδύ- 
νατον νά φαντασθή τις τί έπισημότερον καί θαυμα- 
στότερον. Αύται αί μεγάλαι πλατείαι, οί ύπερμεγέ- 
θείς πίδακες, τά μεγαλοπρεπή μνημεία, τά έρείπια 
αί άναμνήσεις, τώ έδαφος αύτώ, τώ δνομα τής Ρώμης, 
οί B ersagΊieri αί τρίχρωμοι σημαίαι, οί αιχμάλωτοι 
δ λαώς, αί κραυγαί, αί * μουσικαί, τώ αιώνιον έκείνο 
μεγαλείον, ή νέα αυτη άγαλλίασις, ή άναπόλησις τής 
ποτέ ρωμαϊκής αίγλης, ή όμοιότης τών χρόνων, τών 
τυχών, τών άρχαίων καί νΰν θριάμβων, πάντα ταΰτα 
Ιχουσί τι τώ έπαγωγών, τώ έμποιούν αίσθησιν τοιαύτην 
προξενούσαν τρόπον τινά ταλάντευσιν τού λογικού 
δύναταί τις είπείν δτι είναι δνειρον, δτι είναι σχεδόν 
άπίστευτον παν δ, τις βλέπει, τέλος ευδαιμονία ύπερ- 
βαίνουσα τάς δυνάμεις τής καρδίας.

Ρ ώ μ η ! άναφωνοΰσι πάντες. Π ώ ς ; εύρισκόμεθα 
είς τήν Ρώμην; πότε άρά γε ήλθομεν ; Τί συνέβη, 
ή άνάμνησις τού τί συνέβη είναι ήδη συγκεχυμένη, 
ώς έάν έπρόκειτο περί χρόνου παρελθόντος. Είναι 
συγκίνησις κατακλύζουσα τήν καρδίαν. Είς πάσαν 
όδών είς ήν εισέρχεται τις, ό όφθαλμώς στρέφεται έκ
θαμβος. ’Ολίγον κατ’ δλίγον δ διαβάτης έφ’ δσον 
προβαίνει αισθάνεται τώ αίμά του έξαπτόμενον. τήν 
καρδίαν του διαστελομένην, τών έαυτόν του σφριγώντα 
ζωής. Ιδού ή πλατεία τού Λαού έν τψ μέσω τής ό
ποιας άνίσταται γιγάντιος όβελισκώς, πρώς δν πας τις 
τρέχει και όπόθεν τώ βλέμμα περιστρέφων βλέπει 
Ιμπροσθέν του διανοιγωμένας τάς τρεις τής Ρώμης 
εύρείας άγυιάς, μακράν δέ τήν κορυφήν τού Καπι
τωλίου και δλως πέριξ τάς έξαισίας φυσικάς καί 
καλλιτεχνικάς καλλονάς, άρχαίας τε καί νέας, σεβα- 
στάς καί φαιδράς, γιγαντώδεις τε καί χαριέσσας. ‘Ο 
νοΰς κεκοπιακώς συγκλονείται, τρόμος δέ καταλαμ
βάνει τών θεατήν. ’ Ανάγκη ούτος νά καθίση παρά 
τψ δβελίσκψ καί τήν κεφαλήν άνά χείρας κρατών νά 
περιμείνη τήν άνακοπείσαν άνα πνοήν.

’Εν τψ μεταξύ τώ σκότος βαθμηδόν έπέρχεται. Αί
φνης φωταγωγεϊται, ώς έκ μαγείας ό δημόσιος πε
ρίπατος δστις παρουσιάζει άληθώς δψιν φανταστικήν. 
Κηροπήγια, δάδες, φώτα παντοειδή λάμπουσαι έπί 
τών κιγκλισμάτων τών άνδηρων καί έπί τών όπαγκω- 
νίων τών παραθύρων. Διατρέχων τις έφ’ άμάξης τήν 
όδών δέν δύναται νά διακρίνη τώ έδαφος, δπερ προσ
λαμβάνει δψιν παμμεγίστου ποταμού ένεκα τής πυ- 
κνοτάτης συρροής τού πλήθους είς τώ όποιον δχι μό
νον δέν έπαρκεΐ ή όδώς άλλά φαίνεται έκχειλίζον είς 

> τά καφενεία, είς τάς πλατείας, είς τά καταστήματα 
είς τάς στοάς, είς τάς μικράς ρύμας. ‘Η άνθρωποπλημ- 
μύρα αύτη φωτίζεται ύπώ χιλιάδων δάδων. "Ομιλοι 
κυριών, αίτινες διέρχονται άνά δύο κρατούσι κηρία 
άνημμένα φωτίζοντα τώ κεκοσμημένον δι’ έθνοσήμων 
ταινιών τρι χρωμάτων στήθος αύτών. Τής έμψύχου 
ταύτης πλημμύρας έπιπλέουσι φερόμενοι τήδε κακείσε 
πίλοι τώς B ersag lieri πιλίκια καί καθ’ έκατοντάδας 
σωλήνες πυροβόλων. Αί κυρίαι άπώ τών παραθύρων

τών έξωστών καταρραίνουσι μέ άνθη καί ζακχαρωτά 
τούς στρατιώτας, οί'τινες τείνουσι τάς χείρας. Ά π ώ  τής 
μιας άκρας μέχρι τής άλλης τής πολυμήκους όδού, 
άνά παν βήμα άκούονται πλείσθ’ οσαι φωναί όμού 
καί αρμονικότατα αδουσαι. Οί σιραιτιώται δέν άγον
ται πλέον, άλλά φέρονται ύπώ τού πλήθους, δπερ έν 
τψ ένθουσιασμώ του τούς περιπτύσσεται καί τούς 
καταφιλεί.

Διέρχονται κυρίαι φέρουσαι επί τής κόμης αύτών 
λοφίον B ersa g lieri. Οίκογένειαι ίστάμεναι έπί τών 
πεζοδρομίων σταματώσι τούς στρατιώτας καί έναπο- 
θέτουσ: είς τάς άγκάλας των τά φ-'λα τέκνα. Ή  
όχλοβοή έν τψ δημοσίω περιπάτω έφθασεν είς τοιοΰτο 
σημειον, ώστε ó ύπώ τών κυμάτων τής πρωίας κεκο- 
πιακώς, δέν δύναται πλέον νά άνθέξη. Τούτου ένεκα 
έπιβαίνω άμάξης καί λέγω τψ αμαξηλάτη νά μέ 
όδηγήση είς τώ Κολοσσιαίον. Διασχίσας τήν περίλαμ- 
προν πλατείαν τής C o lo n n a  Traía na τήν πλήρη 
άνθρώπων καί κατάφωτον διέρχομαι διά τών μικρών 
όδών έν αίς ούδέν άλλο βλέπω είμή φώτα. Ρίπτω 
βλέμμα έντώς τών καφενε’ων, τών καπηλίων καί ούδέν 
άλλο διακρίνω είμή στρατιώτας καί πάσης τάξεως 
πολίτας, οί'τινες μέ βραχνώδη φωνήν φωνάζουσαι ζήτω 
ή Ρώμη ! ζήτω ό ήμέτερος στρατός ! Απανταχού δέ 
σημαίαι άναπεταννύονται καί χαροποιά άσματα ύπώ 
έναγκαλισμάτων διακοπτόμενα όλ.ονέν άκούονται. 
Τέλος κατεφθάσαμεν είς τώ C a m p o  Y a c c in o . ‘ Η 
νύξ είναι μαύρη, κατάμαυρη, τώ κλασσικών φώς τής 
σελήνης έπί τού Κολοσσιαίου δέν λάμπει είσέτι. Πρώς 
τ ί ; ‘Ο ούρανώς είναι έξάστερος καί θά  ιδω τούλάχι- 
στον τής ύπερτάτης στιγμής τά περιγράμματα. Ά πώ 
τοσούτων έτών σφόδρα έπεθύμουν νά τών ίδω. ‘Η 
καρδία μου σφοδρά πάλλεται. Τώ λοιπών, εύρίσκομαι 
είς τόπον έρημον, δέν άκούω πλέον φωνήν, βή μα ! 
Τώ πάν ήρεμοι καί έν τψ σκότεί κείται. ’Αφίχθημεν 
μοί λέγει δ ήνίοχος. Έ κπηδώ πάραυτα τού οχήματος 
βλέπω μέλαιναν κηλίδα έν τψ ούρανψ, τοιαύτη δέ 
είναι ή δρμή καί ή γλυκύτης, μεθ’ ό>ν αί άναμνήσεις, 
αί εικόνες τής άξιομνημνονεύτου ήμέρας έφορμώσι 
ταύτοχρόνως έπ’ έμοΰ, ώστε τώ βλέμμά μου ού μόνον 
δέν έπαναπαύεται έπί τής άξιοθαυμάστου ήν περι- 
πτύσσεται περιοχήν, άλλ’ ούτε καν δύναται νά παρα- 
μείνή έπ’ αύτής ή σκέψις.

Τώ βλέμμα καί ή σκέψις μου ύψηλότερον ύψοΰνται 
καί έκ τού βάθους τής καρδίας διά τού μάλλον δια- 
πύρου παλμού, ον δύναται έν τή άνθρωπίνη καρδία 
νά διεγείρη ή εύγνωμοσύνη χαιρετίζω καί εύχαριστώ 
τούς έκλιπόντας πατέρας καί άδελφούς, τούς έκ μα
ρασμού άποθανόντας έν τή έξακ'α καί ταίς ειρκταίς, 
τούς έπί τού ικριώματος καί τού πεδίου τής μάχης 
έκπνεύσαντας καί τούτο δπως άποδώσωσι ήμϊν τήν 
με^άλην ΐαύτην πατρίδα, ήτις μετά πεντήκοντα έτη 
άλγηδόνων καί άφθόνου χυθέντος αίματος, τήν σή
μερον ήμέραν ενοποιείται^ καί στεφανοϋται ένδοξον 
καί περιλαμπή στέφανον προ τών όμμάτων τής οικου
μένης. ”Ω Μακάριοι καί μυριάκις εύλογημένοι ύμείς 
οί τεθνεώτες καί παρασκευάσαντες ήμίν τήν rptoa-f
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γίαν ταύτην ήμέραν. ”Ω δύσμοιροι ύμείς οί καμόντες 
καί μή εύδοκήσαντες νά ίδητε μεθ’ ημών ταύτην. 
Έ στέ εις άεί πεφιλημένοι, τετιμημένοι, ευλογημένοι.

F é l i x  R e t t o r e  

Professeur au Collége Averof

ΑΑΣΑΒΙΑ
"H

Η Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Σ Α Β Α Ι Ω Ν

( Σ υ ν έ χ ε ι α ).

Β.

Ά φ ’ ού δέ έφθασαν εις ‘ Ιεροσόλυμα, ό «Άνούοΐι 
Ό θροΰ» άνέθηκε τψ ‘ Η/.ίψ καί τη Σελήνη χήν 
φρούρησιν αύτοΰ καταστήσας άμφοτέρους υπευθύ
νους διά πάσαν ένδεχομένην βλάβην αύτοΟ, μεθ’ δ 
έπανέκαμψεν εις τόν κόσμον των φώτων. ‘Ο δέ ’Ιω 
άννης διέμεινεν έν ‘ Ιεροσολύμοις βαπτίζων καί θαυμα
τουργών. "Οθεν έθεράπευε τούς χρονίως πάσχοντας 
διήνοιγε τούς όφθαλμούς των τυφλών, άνίστα ύγιεΐς 
τούς παραλελυμένους τύπτων αύτούς διά τής ράβδου 
αύτοΟ, καί έν γένει ίάτο πάσαν νόσον διά τοΟ δι’ 
δδατος ραντισμοΟ. Ά λ λ ’ οί ’Ιουδαίοι μή πιστεύσαντες 
αύτψ ένέπρησαν τήν οικίαν αύτοΟ, πλήν τδ πυρ ά· 
πέβη αύτψ δροσοβόλον καί άβλαβές. Τότε έπετέθησαν 
κατ’ αύτοΟ μεθ·’ δπλων, άτινα δμως έδείχθησαν ά- 
δρανή. Τούτο ίδόντες έπίστευσαν εις τήν αποστο
λήν αύτοΟ, έκτός τοΟ Έλεάζαρ καί τών δμοφρονούν- 
των αύτψ· παραδεξάμενοι δ’ αυτόν, 6ς ήγέτην αύτών 
διαι ελοΟσι μέχρι τής σήμερον υπήκοοι τών διαδόχων 
αύτοΰ έπισκόπων καί ίερέων.

Ά φ ’ ου δέ συνεπλήρωσε τό Ιργον τής νομοθεσίας, 
εις δ έκλήθη έξήλθεν εις τάς δχθας του Ίορδάνου, 
ένθα έβάπτισε τόν «ΊοΙιου ΛΙαοΙιϊύου», ήτοι τόν 
ΊησοΟν Χριστόν έξάδελφον αύτοΰ δντα πρός μητρός, 
μεθ’ δ ένέκυψεν εις άπαύστους προσευχάς νύκτωρ τε 
καί μεθ’ ήμέραν. ΙΙρώτη δέ αύτοΟ δέησις πρός τόν 
θεόν ήτο, δπως διαφύλαξη αυτόν έκ τών παγίδων 
τών γυναικών καί τούτο διότι Ιχων συναίσθησιν τοΟ 
κάλλους καί τών θελγήτρων τής μορφής αύτοΰ εύ- 
ρίσκετο εις διηνεκή φόβον τών έρώτων καί τής γοη
τείας τών γυναικών, δι’ δ διετέλει παρθενεύων, έξ ού 
καί οί πλείστοι τών δπαδών αύτοΰ διήγον έν άγαμία 
τόν βίον αύτών. Έξηκολούθουν δέ οί Σαβαιοι έπί 
πολύν χρόνον άπέχοντες τοΟ γάμου, ώστε ήλαττώθη 
δ άριθμός τών εις τόν Παράδεισον προσερχομένων 
ψυχών αύτών, πράγμα τό όποιον δυσηρέστησε τούς 
πολίτας αύτοΟ, οίτινες άπηύθυναν έν τάχει έκκλησιν 
πρός τόν Ίωάννην, έν ή έτόνισαν τά έκ τήςμιμήσεως

τοΟ βίου αύτοΰ προσγενόμενα ολέθρια άποτελέσματα 
του άγάμου βίου, δστις έμελλε νά όδηγήση τούς Σ α - 
βαίους εις τήν καταστροφήν καί περιαγάγη τήν ουρά
νιον αύτών κατοικίαν εις τήν έρήμωσιν. Συνέστησαν 
δέ εις αύτόν, δπως κηδόμενος αύτός Ιαυτοΰ άραιοτέρας 
ποιήται εις τό εξής τάς πρός τόν θεόν δεήσεις αύτοΰ, 
Ιλθη δέ εις γάμου κοινωνίαν. Πεισθέντος δέ τοΰ Ί ω - 
άννου περί τούτου καί τήν σύστασιν τούτων έκτελέ- 
σαντος έπανήλθον οί Σαβαιοι εις τόν έγγαμον βίον, 
ήρξαντο δέ καί οί ιερείς αύτών προσερχόμενοι εις γά
μου κοινωνίαν.

Ά φ ’ ού δέ έξεπλήρωσεν δ ’Ιωάννης τήν άποστο- 
λήν αύτοΰ έν διαστήματι τεσσαράκοντα καί τεσσάρων 
έτών ήσθάνθη τό τέλος αύτοΰ έγγίζον δθεν καλέσας 
τήν σύζυγον αύτοΰ άντήλλαξε μετ’ αύτής τόν εξής 
διάλογον.

Ίωάν. Έ άν έγώ άποθάνω τί θέλεις άρά γε πράξει 
μετ’ έμ έ;

‘ Η σύζ. Θέλω άπόσχεί βρωμάτων καί ποτών, Γνα 
έπισπεύσω τό τέλος μου καί έλθοΰσα ένωθώ μετά 
σοΰ.

Ίωάν. Ούχί άλλά θέλεις φάγει καί πιει, χωρίς 
καν νά διέλθω διά τής διανοίας σου.

Ή  σύζ. Θέλω άπόσχει λουτρών καί διάγει λυσί
κομος, μέχρις ού έλθοΰσα ένωθώ μετά σοΰ.

Ίωάν. Δέν θέλεις τηρήσει, ά λέγεις ούδεμώς, άλλά 
θελεις λούεσθαι καί πλέκειν τήν κόμην έπιλήσμων 
έμοΰ γενομένη.

Ή  σύζ. Θέλω μονήρη διάγειν βίον έγκλειστος έν 
τοΐς άδύτοις τής οικίας μου, έως ού άποθάνω καί 
ένωθώ μετά σοΰ.

Ίωάν. Ούδαμώς, άλλά πειθομένη εις τάς έπιμό- 
νους αιτήσεις τών συγγενών καί φίλων σου θέλεις 
έξέλθη τών άδύτων σου λησμονοΰσά με.

Ή  σύζ. Ά λ λ ά  τί άρα νά προσθέσω εις ταΰτα ;
Ίωάν. Πάνθ’ δσα είπας ούδέν είναι ή άπόρροια 

έλαφρονοίας καί άκριτομυθία, ωφέλειαν δέ ούδεμίαν 
μοι παρέχουσι. Κάλλιον δέ θέλεις ποιήσει δεομένη 
ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής μου, θύουσα τά πρό
βατα καί καλοΰσα τούς έπισκόπους καί ιερείς, ίνα 
εύχωνται ύπέρ έμοΰ. Σύ δέ διατέλει φαίδραν καί 
χαρίεσσαν έχουσα τήν δψιν, ούχί έν όδυρμοίς, άλλ’ έν 
ωδαΐς τήν φωνήν ύψοΰσα, έμοΰ δέ μηδέποτε γενοΰ έ
πιλήσμων.

Τούτου ένεκα οί Σαβκίοι μέχρι τής σήμερον διατε- 
λοΰσιν έν ταίς κηδείαις μάλλον περιχαρείς ή έν τοίς 
γάμοις. ’ Απαγορεύεται δ’ αύτοίς ή λύπη, ούτως ώστε 
πιστεύουσιν, δτι πάν έπί νεκρψ χυνόμενον δάκρυ 
καθίσταται αύτψ μέγας ποταμός παρεμπίπτων έν τή 
δδώ τής ψυχής αύτοΰ καί άπειλών νά άποβή αύτή 
άπλωτος. ’Εξ άλλου δμως πολλάκις δείκνυνται ήττον 
αύστηροί τηρηταί τοΰ »νόμου τούτου, έκτός, δταν δ 
νεκρός τύχη νά είναι έπίσκοπος ή ίερεύς, όπότε τό 
δακρύειν έπ’ αύτψ αύστηρώς άπαγορεύεται ταίς γυ- 
ναιξίν αύτοΰ.

Ά φ ’ ού δέ έπεράτωσεν δ Ιωάννης τόν μετά τής 
συζύγου αύτοΰ διάλογον ώφθη αύτψ δ «M avdodá í» 
δ ούράνιος αύτοΰ πατήρ έν είδει νεανίου βάπτισμα αί
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τούμενος, δ δέ ’Ιωάννης ώρισεν αύτψ προθεσμίαν τήκ 
έπιοΰσαν. Νυκτός δέ γενομένης έπανήλθεν εις αύτόν δ 
νεανίας θροών προσευχάς τινας. Νομίσας δέ δ Ιω ά ν 
νης, δτι ήλθεν, ίνα μάθη παρ’ αύτοΰ τό προσεύχεσθαι 
ήρξατο καί αύτός συμπροσευχόμενος αύτψ. ‘Ο δέ νεα
νίας λαβών τόν νυσταγμόν Ιρριψεν αύτόν κατά πρό- 
σωπον τοΰ Ίωάννου, δστις άπεκοιμήθη πάραυτα πριν 
ή συμπλήρωσή τήν προσευχήν αύτοΰ. Είτα έδεήθη 
τοΰ θεοΰ, ίνα συντάμη τήν νύκτα έκείνην κατά τά 
δύο τρίτα, ούτως ώστε νά μή διαρκέση πλέον τών 
τεσσάρων ώρών. Έπήκουσε δέ δ θεός τής δεήσεως 
αύτοΰ, καί ούτω μετά πάροδον τεσσάρων ώρών άπό 
τής δύσεως δ ήλιος άνέτειλεν αύθις. Τότε δέ έγερ- 
θείς δ ’ Ιωάννης κατά τό είωθός έπορεύθη εις τήν ό
χθην τοΰ ποταμοΰ, Ινθα λουσθείς ήρξατο πάλιν προ
σευχόμενος. Αήξαντος δέ τής προσευχής προσήλθεν 
εις αύτόν δ νεανίας βάπτισμα αιτούμενος. Τότε δέ 
κατελθών δ Ιωάννης εις τόν ποταμόν διέταξεν αύτόν, 
δπως άκολουθήση αύτψ Γενομένων δ’ αύτών έν τψ 
Οδατι ύψώθη τό ύδωρ παρά τό σύνηθες, ούτως ώστε 
έκάλυψε τούς ώμους τοΰ Ίωάννου άναγκάσαν αύτόν νά 
όπισθοχωρήση άλλ’ ό νεανίας διέταξε μυστικώς τά 
ΰδατα νά έπιστρέψωσιν εις τά δπίσω, καί έπέστρεψαν, 
έμεινε δέ δ Ιωάννης εις τήν ξηράν. Έπανελθόντος δ’ 
αύτοΰ έκ δευτέρου καί διατάξαντος τόν νεανίαν δπως 
άκολουθήση αύτψ, τό ύδωρ ύψώθη καί πάλιν έξα- 
ναγκάσαν τόν Ίωάννην τό δεύτερον εις ύποχώρησιν. 
Τοΰτο δ’ έπανελήφθη τρις, τήν δέ τετάρτην φοράν 
τό ύδωρ δέν ύψώθη ύπακοΰον εί; μυστικόν κέλευσμα 
τοΰ «Μ α ν ά οά ά ϊ» . Έ ν  φ δέ ίσταντο άμφότεροι έν τψ 
ύδατι έφάνησαν δλοι οί ίχθΰς εις χρώμα πάλλευκον, 
καί σκιρτώντες περί αύτούς άνέκραξαν μια φωνή: 
«Εύλογητόν τό δνομά σου, ώ  M avdodáí». Συγχρόνως 
δέ συναχθέντα τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ ύπεράνω τής 
κεφαλής τοΰ νεανίου άνευφήμησαν αύτόν έπαναλα- 
βόντα τούς αύτούς λόγους. Επειδή δέ δ ’Ιωάννης 
είχε λάβη τό χάρισμα τοΰ έννοείν τήν γλώσσαν τών 
ιχθύων καί τών πτηνών άντελήφθη άμέσως τών ά- 
νευφημιών, καί τότε άψάμενος τών κρασπέδων τοΰ 
πέπλου τοΰ <'Mavdodáï» ήσπάσατο αύτά λέγων: 
«Σ ύ  εί δ M avdodáï» Τότε δ’  άποθέμενος δ νεανίας 
τήν άνθρωπί/ην σάρκα έπεφάνη έν τή θεία αύτοΰ 
μορφή μεγαλοπρέπειας καί λαμπρότητα περιβεβλη- 
μένος. Τόν δέ Ίωάννην πειρώμενον, δπως άψηται τής 
χειρός αύτοΰ έπετίμησε λέγων· μή μου άπτου τής 
χειρός, διότι έν ή άν ώρα έπικοινωνήσης αύτή θέλει 
χωρισθή ή ψυχή σου τής σαρκός. Εις τοΰτο δέ άπε- 
κρίθη δ Ιωάννης είπών: Τοΰτ’ αύτό έγώ άκριβώς 
έπιθυμώ προκρίνων τόν θάνατον, ίνα άπέλθω εις τόν 
κδσμον τών φώτων μετά σοΰ κάλλιον ή έν ο υνοδία 
τού «Σουριήλ» (δστις ήτο δ άγγελος τοΰ θανάτου παρ’ 
αύτοίς).

Τότε δέ έξελθδντων αύτών έκ τοΰ ποταμοΰ έτεινεν 
δ «Μ ανάοΠάϊ» τήν χείρα αύτοΰ πρός τόν Ίωάννην, 
δστις ήψατο αύτής, καί εύθέως Ιπεσεν άπνουν τό 
σώμα αύτοΰ, τών μέν ποδών αύτοΰ βρεχομένων έτι έν 
τω ύδατι, τής δέ λοιπής αύτοΰ σαρκός έκτός ήδη 
γενομένης· ή δέ ψυχή αύτοΰ ήκολούθησε τόν «Μαν-

<Ιθ(1άϊ». Έ ν ψ δέ άνίπταντο έν τψ αίθέρ·, στραφείσα 
ή ψυχή τοΰ Ίωάννου εις τήν γην καί ιδοΰσα τό πτώμα 
αύτής βοράν γενόμενον τοίς ίχθΰσιν άφ’ ένός καί τοίς 
όρνέοις άφ’ έτέρου, βαθέως άνεστέναξε. Τότε δέ ήρώ- 
τησεν δ «M avdodá ï» τόν Ίωάννην λέγων τί παθών 
άναστενάζεις, μήπως διά τήν ζωήν, άφ’ής έχωρίσθης; 
Άποκριθείς δέ δ Ιωάννης είπεν άγιασθήτω τό δνομά 
σου· ούχί διά τοΰτο άναστενάζω, άλλά διά τά μικρά, 
άτινα κατέλιπον πριν Ιτι άγάγω εις πέρας τήν άνα- 
τροφήν αύτών. Τοΰτο είπε μή θέλων νά άποκαλύψη 
αύτψ τήν άλήθειαν. Εις τοΰτο δέ άντείπεν δ «Μαν- 
d o d á ï» · ούδαμώς ούχί τοΰτο, δπερ σέ λυπεί, άλλ’ ή 
κατάστασις, εις ήν είδες περιελθόν τό πτώμά σου' 
πλήν έχε θάρρος, διότι έγώ θά  καταστήσω αύτό άνε- 
πηρέαστον ύπ’ έ κείνου, δπερ σε λυπεί. Καί τότε 
λαβών δύο δράκας χώματος Ιρριψεν έπί τοΰ πτώμα
τος καταστήσας αύτάς τάφον αύτψ, Ικτθτε δέ οί Σα- 
βαίοι ήρξαντο θάπτοντες τούς νεκρούς αύτών, άφ’ ού 
πρότερον διήνυσαν τό άπό Ά δάμ  μέχρι τότε χρονικόν 
διάστημα άγνοοΰντες τήν ταφήν. Έξηκολούθουν δέ δ 
τε «M avdodáï» καί δ Ιωάννης τόν δρόμον αύτών, 
έως δτου Ιφθασαν εις τόν «Νάΐιρου Δαίνοΐιοιιοΐιοιι», 
δστις είναι ποταμός χωρίζων τόν «Ματαρούθους», 
ήτοι τόν "Αδην άπό τοΰ κόσμου τών φώτων, άνευ τοΰ 
διάπλου τοΰ όποιου δέν δύναται ψυχή τις νά φθάση 
εις τό μακάριον αύτής ένδιαίτημα Τότε δέ έπιβάντες 
λέμβου τινός φανείσης αύτοίς άπεβιβάσθησαν εις τόν 
κόσμον τών φώτων, ένθα διέμεινε τοΰ λοιποΰ δ Ι ω 
άννης τιμώμενος έν τοίς άνακτόροις τοΰ «Mavdodáï¡> 
τοΰ ούρανίου αύτοΰ πατρός.

Πιστεύουσι δέ οί Σαβαιοι εις τήν ύπαρξιν ένός 
θεοΰ αύθυπάρκτου, αιτίου πάντων τών κτισμάτων, 
ζώντος, άνάρχου, αιωνίου, άΰλου, μή ύποπίπτοντος 
εις αίσθησιν, καί παντί κτίσματι ά προσιτού. Έπονται 
δέ αύτψ έν τή τάξει τριακόσια έξήκοντα πρόσωπα 
Ιχοντα τήν δύναμιν τοΰ έκτελείν έργα θεών. Δέν 
είναι δμως ούτοι θεοί, ούδέ κατατάσσονται έν τή χο
ρεία τών αγίων, άτε ούδέποτε ύπάρξαντες βροτοί, 
ούδέ συναριθμοΰνται τοίς άγγέλοις, καίτοι άποτε- 
λοΰσιν είδος αύτών- διότι τινές έξ αύτών έχουσι Τήν 
έξουσίαν τοΰ έπιχειρείν δημιουργικά έργα, ώς δ «Μου- 
poddapboύτoυ», καί δ «Ηιουίΐ ΖιβοΟ». Είσί δέ ούτοι 
παντογνώσται μέχρι τοΰ γινώσκειν τά άδηλα καί 
κρύφια τοΰ μέλλοντος, έκαστος δ ’ αύτών άρχει ίδιου 
βασιλείου έν τψ κόσμω τών φώτων. "Οσον άφορα δέ 
εις τήν ύπαρξιν αύτών δέν θεωρούνται κτίσματα, ώς 
τά λοιπά δντα, διότι δ θεός έκάλεσεν αύτούς κατ’ 
δνομα, καί εύθέως έλαβον άρχήν αύτοί άφ’ εαυτών 
άποκριθέντες άμα τή κλήσεο αύτών. Είναι δέ σύ
ζυγοι γυναικών τοΰ είδους αύτών έχοντες έξ αύτών 
καί τέκνα, άτινα δμως δέν είναι καρπός τής συζυγίας 
ταύτης, καθότι ή σύλληψις αύτών γίνεται μόνον δι’ 
ένός λόγου, δνπερ άπευθύνει έκαστον τών προσώπων 
τούτων πρός τήν σύζυγον αύρΰ.

Είναι δέ οί τριακόσιοι και έξήκοντα ούτοι διαφόρων 
βαθμών, ώς πρός τήν τιμήν καί τήν δύναμιν. Ά παντες 
δέ λατρεύουσι τόν ένα καί μόνον θεόν διατελοΰντες έ 
ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ « Μου|5οζΙ( I αρΒούτου», δστις
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τυγχάνει ό το ύψιστον κατέχων άξίωμα έν τοΐς κορυ
φαίοι; αύτών.

‘Ως διηγούνται δέ οί Σαβαίοι, δ «Moupoddapbo0- 
του» θελήσας ήμέραν τινά νά στείλη δωρον etc τδν 
«Ά ουαθάρ» καί τδν «Φ αταίιίλ»— Συνίστανται δέ τά 
δώρα αύτοΰ εις τήν άνύψωσιν τοΟ Αξιώματος ή της 
ισχύος τοΰ πρδς δν άπονέμεται το δώρον— άνέθετο 
τήν εκτέλεσή τούτου εις τδν «C h ic h a lo m  R ib b ou » 
τδν Ιχοντα τά δευτερεΓα μετ’ αυτόν. Τούτου δμως άρ- 
νηθέντος ώργίσθη ό «Μουρο(1<1αρΙιούτουη καί έτιμώ- 
ρησεν αύτδν διά τήν παρακοήν αύτοΰ άποξηράνας 
πάσαν τήν φυτείαν καί τάς πηγάς τών ύδάτων έν τφ 
βασιλείφ αύτοΰ καί θανατώσας πάντα τδν οίκον αύτοΟ. 
Ίδών δέ τδ πάθημα τοΟτο δ «C h ic h a lo m  R ib b o u »  
προσεκλαύσατο πρδς τούς κορυφαίους τών συναδέλ
φων αύτοΟ παρακαλών αυτούς, ίνα μεσιτεύσωσι παρά 
τφ «Moupod (ΙαρΙ)ούτου» πρδς συγχώρησιν τής ά- 
μαρτίας αύτοΰ. Οί δέ μεταβάντες ώμίλησαν πρδς αύ
τδν περί τής ύποθέσεως ταύτης καταδείξαντες αύτφ 
τδ σκληρόν τής άποφάσεως αύτοΰ. ‘Ο δέ διηγήσατο 
αύτοίς τδ συμβάν είπών, δτι αύτδς άναθείς τφ 
« C h ic h a lo m  R a b b o u »  τήν διαβίβασιν τοΰ δώρου 
δέν ένδει αύτδς νά κομίση αύτδ, άλλά μόνον νά φρον- 
τίσή περί τής διεκπεραιώσεως αύτοΰ δε’ ένδς τών ύπη- 
ρετών αύτοΰ. Ά λ λ ’ ΙκεΓνος παρείδεν ύπερηφάνως καί 
άλαζωνικώς τήν δοθείσαν έντίλήν, διό καί έτιμωρήθη. 
Τδτε ούτοι ήρξαντο καταπραύνοντες τδν θυμόν αύτοΰ 
μέχρ'.ς δτου πεισθείς έπέτρεψεν αύτοίς τήν παρουσία- 
σιν αύτοΰ. ‘ Ο δέ είσαχθείς έπεσεν έπί τών ποδών 
αύτοΰ έκλιπαρών συγγνώμην διά τδ άμάρτημα αύτοΰ, 
ής καί έτυχε δούς τά πιστά τής έν τφ μέλλοντι τελείας 
αύτοΰ ύποταγής. Καί έν τφ άμα δ «Μουρ(1(1αρ1>ού- 
του» ένί λδγφ άνέστησε ζώντας τήν τε σύζυγον καί 
τά τέκνα αύτοΰ έπαναγαγών εις βλάστησιν τήν φυ 
τείαν αύτοΰ καί άναβρύσας έκ νέου τάς πηγάς τών 
ύδάτων έν τφ βασιλείφ αύτοΰ.

Έ κ  τών τριακοσίων καί εξήκοντα λοιπδν προσώ
πων τούτων τυγχάνουσιν, ως προείρηται δ « Moupod- 
dapbo0TCue δ ήγέτης αύτών, καί δ δευτερεύων μετ’ 
αύτδν «C h ich a lo m  R ib b o n » ,  ώς καί δ «M avdo- 
d i i »  δ πατήρ τοΰ Ίωάννου: Είτα δ «H io u il Ζιβοΰ», 
ού έγένετο ήδη μνεία· δ «Σάμ  Ζιβοΰ Δαχιοΰ», δστις 
τυγχάνει φύλαξ τοΰ ‘Ηλιου- δ «H ou ch i't 'ou » δ προ
στάτης τής Κυριακής ήμέρας, έξ ού ελαβεν αδτη τδ δνο- 
μα ή «Σιμώθ Η άϊ», ήτις μεταξύ τών θηλέων κατέχει, 
ήν θέσιν κατέχει μεταξύ τών άρρένων δ «Moupoddap- 
1)θύτου»· τδ Μαίιζιδν Μαλούλου», τδ μαστοφόρον 
δένδρον τδ γαλακτοτροφοΰν τά βρέφη έν τφ Παραδείσιο 
ώς προείρηται, δπερ προσωποποιοΰντες κατατάσσουσι 
μετά τών θεών τούτων, ένεκα τής εύεργετικής αύτοΰ 
δυνάμεως, δθεν καί δέονται αύτοΰ έν ταίς προσευχαίς 
αύτών δ «Ά ουαθάρ Ραμοΰ» δ κριτής τοΰ «Μ ατα- 
ρούθους», ήτοι τοΰ "Αδου, καί φύλαξ τοΰ Παραδείσου 
συγχρόνως· δ «Φαταίιί! Bar Ζαΐιριήλ», ήτοι υίδς 
τοΰ «Ζαΐιριήλ» δ τά δευτερεΓα Ιχων μετά τδν «Ά ουα- 
θ-άρ» έν τφ «Ματαρούθους», είναι δέ δ έντεταλμένος 
τήν έπίβλεψιν τής έκτελέσεως τών βασάνων δ «1ά- 
h του Ίουΐιούνου», ήτοι δ ’Ιωάννης, δν συγκαταλέ-

γουσι μετά τών προσώπων τούτων, έπειδή τυγχάνει 
υίδς τοΰ «Μανιίοιίάϊ», καί τέλος δ «Βαίιτάηι ΙΙάΙ)- 
Ιοοακ, εις δν είναι ανατεθειμένη ή προστασία τών 
ποταμών, διόπερ δέονται αύτοΰ οί ΣαβαΓοι πάντοτε 
έν καιρφ τής προσευχής κατά τδν δι’ ΰδατο; άγντ- 
σμόν.

(άκολοοθει).

Ό  Άρχιμ. Η Α ΙΑ Σ ΔΙΠ.

M A R C E L  P R E V O S T

μετάφρασις Κ .Χ .Π .

Ρ Η Γ Ι Ν Α

Ε συζήτησις έγίνετο μεταξύ φίλων έπί τοΰ έξής 
θάματος, τδ δποΓον συχνά άνακινοΰν οίήθικο- 
λδγοι. ‘Ο πατήρ, δ σύζυγος έχουν τδ δικαίωμα νά 

έξασκήσουν έπιρροήν, είτε διά διαθήκης, είιε διά 
τελευταίων παραγγελιών, έπί τών αίσθ-ημάτων τών A
τέκνων των ή τής συζύγου τ ω ν ;—"Ολοι εύρέθησαν 
σύμφωνοι εις τδ συμπέρασμα δτι ή κληρονομιά τής 
καρδίας είνε μία άπδ τάς πλέον άπερισκέπτους, τάς 
όποιας δύναται νά τολμήση άνθρώπινον ον, δσον 
άγναί καί γενναίαι άν είνε ai προθέσεις του Κάποιος 
κύριος Δεκδμβ, συμβολαιογράφο; εις τά πέριξ τών 
Παρισίων, είπε τδτε !

—  Κατά τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός μου, 
μοί έδόθη περίστασις νά γνωρίσω πολλά παραδείγ
ματα τοιαύτης άπερισκεψίας καί πείθω πάντοτε έκεί- 
νσυς έκ τών πελατών μου, οί όποιοι είνε διατεθειμένοι 
νά μέ ακούσουν, νά μή τήν διαπράξουν. "Οσοι δέν τδ 
λαμβάνουν ύπ’ δψιν των, γίνονται πολλάκις αίτιοι 
μεγάλης λύπης. Ή  πλέον θλιβερά περίστασις, εις 
τήν όποιαν είχα άναμιχθή ήτο ή έξής:

"Οτε ήμην πρώτος γραμματεύς εις τδ σήμερον 
ίδικόν μου συμβολαιογραφείον, μέ έδέχοντο άρκετά 
εύχαρίστως εις τήν κοινωνίαν τής μικράς μας πόλεως, 
ή δποία άν καί πλησίον τών Παρισίων ήτο πολύ 
έπαρχιακή. Moü ήοεσεν ό χορός. Έ π αιζα  καλούτσικα 
δν βάλς ή μίαν καδρύλλιαν εις τδ πιάνο τοΰ είρηνοδί- 
κου ή τοΰ μηχανικού. Είχα τήν εύθυμίαν τοΰ είκο- 
στοΰ πέμπτου έτους. Διά νά μή πολ,υλογώ, μέ τά 
διακόσια φράγκα, τά δποία μοΰ έστελλεν ή οικογένεια 
μου, μέ τδ μονότονόν μου έπάγγελμα μέ τούς χωρ’ς 
έπίδειξιν φίλους μου καί τήν μετριόφρονα φιλοδοξίαν 
νά άντικαταστήσω μίαν ήμε'ραν τδν κ. Γοβέν εις 
τήν έκ μοτεσκίνου έδραν του, ήμην τελείως εύτυχής.

"Ενας νέος γραμματεύς συμβολαιογράφου χωρίς 
περιουσίαν ένδιαφέρεται πάντοτε διά τάς νέας αί 
δποίαι είνε εις έποχήν γάμου. Έ σ α ν  άρκετα: εις τήν

/

κοινωνίαν μας, άλλαι πλούσιαι, άλλαι συμπαθητικαί 
καί μερικαί μάλιστα νόστιμοι. Δέν εύρέθην εις τήν 
άνάγκην νά χορεύσω πολλά κοτιγιόν, διά νά άντιλη- 
φθώ δτι ή δίκαια τύχη σπανίως ήνωνεν τά τρία αύτά 
προτερήματα εις έν καί τδ αύτδ πρόσωπον ξανθόν ή με- 
λαχροινόν. Ώ ς λογικός νέος έφερόμην εύγενώς μέ δλας 
άλλ’ άπέφευγα νά παρατηρώ άπδ πολύ πλησίον τά 
πολύ εύμορφα μάτια. Ε ξέλεξα μίαν μικράν τήν ό
ποιαν κανείς δέν μοΰ άμφισβητοΰσεν, έπειδή ήτο 
δειλή καί δχι ωραία. "Οταν έγινε σύζυγός μου, μετά 
πέντε έτη μοΰ έφερεν ώς προίκα τήν έδραν τοΰ κ. 
Γοβέν, καί έζησα τελείως εύτυχής μαζή της έπί 
δέκα έπτά έτη, τά δποία έπέρασαν τόσον σύντομα.....

‘Ο κ. Δεκδμβ, καθώς ήρμοζεν, έμεινε μίαν στιγμήν 
σκεπτικός διά τδ γεγονός, τδ όποιον άνεκάλει εις τήν 
μνήμην του. Έ πειτα ήρχισε πάλιν τήν διήγησίν του.

—  Ό  καλύτερός μου φίλος, δ Ούβελέν, ύπάλληλος 
έπί τής είσπράξεως τών άμέσων φόρων, έφέρθη μέ 
δλιγωτέραν περίσκεψιν άπδ έμέ. Πτωχός αύτδς, έρω- 
τεύθη τήν δλιγώτερον πλουσ αν άπδ τάς χορευτρίας 
μας: μίαν δεσποινίδα Ρηγίναν δέ Πιλλιέρ κόρην λο
χαγού τοΰ πεζικού παραιτηθέντος μετά τδν πόλεμον. 
Ό  λοχαγός δέ Πιλλιέρ ήτο χήρος: ή κόρη του μέ τά 
μέτρια μέσα τής συντάξεώς του ώς λοχαγοΰ καί ιππό
του τής Λεγεώνες διηύθυνε τδ οπήτί των μέ θαυμα- 
σίαν οικονομίαν. Προσθέσατε εις αύτά δτι ή Ρηγίνα 
ήτο μία μαγευτική, μελαχροινή, δτι δ Ούβελίνος καί 
αύτδς εύμορφος, τή ήτο τόσον όλίγον άντιπαθητικδς 
ώστε ιίχεν ήδη δί αύτδν άπορρίψη μίαν άρκετά καλήν 
πρότασιν εις γάμον, τοΰ νέου Κουβέρ, υίοΰ ένδς έκ
τών σπουδαίων β ομηχάνων τής πόλεως  "Ολα
αύτά, έννοείται, πρδς μεγάλην λύπην τοΰ κ. δέ 
Πιλλιέρ.

’Αρχίζετε βεβαίως νά διακρίνετε τήν πλοκήν τοΰ 
έπαρχιακοΰ τούτου δράματος. Ό  κ. δέ Πιλλιέρ προσε- 
βλήθη κατά τδ εξηκοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας 
του άπδ άποπληξίαν, ή δποία τοΰ παρελυσε τδν δεξιόν 
βραχίονα, άν καί έμεινε πάντοτε κύριος τοΰ λογικοΰ του. 
Ή  Ρηγίνα τδν περιεποιήθη μέ ζήλον καί άφοσίωσιν 
άλλά μετά έπτά μήνας δευ:έρα προσβολή έθανάτωσε 
τδν ασθενή.

Ά φ η σε τήν κδρην του χωρίς καμμίαν περιουσίαν. 
‘ Η διαθήκη, ή δπρία εύρέθη εις τδ χαρτοφυλάκιόν 
του έφανέρωνε τήν άγωνίαν, τήν όποιαν τφ έπροξένει 
τδ μέλλον τοΰ τέκνου του. Τήν συνίστα εις έ'να έκ 
τών φίλων του, κατέχοντα άνωτέραν θέσιν έν τφ γε- 
νικφ έπιτελείφ. Ετελείωνε δέ μέ τάς έξής λέξεις:

«Έ άν ή άγαπητή μου κόρη Ρηγίνα θέλει νά άνα- 
παύωμαι ήσυχος εις τδν τάφον μου, τήν παρακαλώ 
νά έπανέλθη εις τήν πρώτην της άπόφασιν καί νά 
νυμφευθή τδν κ. Φραγκίσκον Κουβέρ, δ όποιος τήν 
άγαπα είλικρινώς».

—  Ή  Ρηγίνα έφέρθη ώς ήρωίς. Έδήλωσεν εις 
τδν Ούβελέν, δτι δέν έπρεπε νά έλπίζη τίποτε πλέον 
άπδ αύτήν ύπανδρεύθη τδν Φραγκίσκον Κουβέρ, έν- 
θυμοΰμαι, είς έμέ έλαχε νά συντάξω τδ σχέδιον τοΰ 
συμβολαίου. "Ημην τότε άκόμη τόσον εύαίσθητος, 
ώστε άφησα έν δάκρυ νά πέση είς τδ μέσον τού φύλλου

πράγμα τδ δποίον μοΰ έστοίχισε μίαν αύστηράν έπί- 
πληξιν τοΰ κ. Γοβέν.

‘Η Ρηγίνα έγινε κυρία Κουβέρ. Έγινε πλούσια. 
’Απέκτησε τέκνα. Ό  Κουβέρ, κατά βάθος, ήτο καλός 
άνθρωπος, τήν μετεχειρίσθη καλά. Έ ν τούτοις ή 
Ρηγίνα δέν ήτο εύτυχής. Τό έμαθα, διότι δ Ούβελέν 
έγκατέλειψεν τήν πόλιν μας καί τήν διοίκησιν καί ή 
Ρηγ.νκ μετεβίβασεν είς έμέ, τδν καλύτερόν της φίλον, 
έν μικρόν μέρος τής άγάπης τήν όποιαν έφύλαττε διά 
τδν άπόντα Κατά τά είκοσιν δλόκληρα έτη, κατά 
τά δποία διήρκεσαν αί σχέσεις μου μετά τής κυρίας 
Κουβέρ Ιγνώρισα τήν παράξενου αύτήν άλήθειαν: δτι 
μία σύζυγος πραγματικώς τιμία δύναται νά φυλάξη 
συγχρόνως δύο πίστεις άντιθέτους, αί δποίαι φαίνονται 
δτι άποχλείουν ή μία τήν άλλην. Ή  Ρηγίνα ύπήρξε 
καθ’ δλα πιστή είς τδν σύζυγόν της, άλλ’ ούδέποτε 
έλαβεν δπίσω άπδ τδν Ούβελέν τήν καρδιάν της, τήν 
όποιαν τού είχε δώση άλλοτε. Ό  Κουβέρ, δ όπο'ος 
τδ ήξευρε δέν έλυπείτο καθόλου δι’ αύτό, ήτο ένας 
εύθυμος λάτρης τής ζωής, δ όποιος δέν έχάνετο είς 
άφηρημένα αισθήματα. Έ άν ή σύζυγός του ήτο οικο
κυρά εύμορφος καί έφύλαττε τήν οικογενειακήν τιμήν, 
δλαι αί έπιθυμίαι του είχον έκπληρωθή. Ά λ λ ’ ή Ρ η 
γίνα δέν παρηγορήθη. ‘ Η πληγή τήν δποίαν κατέ
φεραν είς τδν νεανικόν της έρωτα, δέν έκλεισε ποτέ, 
καί πιστεύω έγώ τούλάχιστον, δτι ή πληγή αύτή 
ύπήρξεν ή μακρυνή αιτία τής νευρικής άσθενείας, έκ 
τής όποιας άπέθανε προώρως, είς τήν άκμήν τής 
ζωής της.

‘Η ιστορία τήν δποίαν σάς δτηγοΰμαι, έξηκολού- 
θησεν δ συμβολαιογράφος, έως έδώ είνε ή αύτή μέ 
τήν ιστορίαν πολλών γυναικών, καί θά  ήμποροΰσα νά 
σάς διηγηθώ δέκα δμοίας, τών όποιων ύπήρξα μάρτυς 
ή έμπιστος. Ά λ λ ’ ή ιστορία τής Ρηγίνης είχε λΰσιν 
ή μάλλ.ν έπίλογον πράγματι μυθιστορηματικόν.

"Οτε ή άτυχής Ρηγίνα άπήλαυσεν έπί τέλους τήν 
αίωνίαν άνάπαυσιν, έβοήθησα τδν σύζυγόν της νά 
τακτοποιήση τά οικογενειακά του έγγραφα. Δέν εύρο- 
μεν, εύτυχώς, κανέν γραπτόν ίχνος τών ήθικών πό
νων τούς όποιους ύπέφερε, τδ μυστικόν έμεινε μεταξύ 
έμοΰ καί αύτής. Μέ συγκίνησιν παρετηρήσαμεν δτι 
είχε φυλάξη εύσεβώς δλα τά μικρά πράγματα, τά 
δποία προήρχοντο άπδ τον πατέρα της, καί αύτάς 
άκόμη τάς γραπτάς διδασκαλίας τήί Σχολής τοΰ 
Σαίν-Σύρ, τάς όποιας μέ μεγάλην εύχαρίστησιν έφυλ- 
λομέτρε: δ δέ Πιλλιέρ τούς τελευιαίους μήνας τής 
άσθενείας του.

Κατά τύχην ένφ ήνοιξα έν άπδ αύτά τά τετράδια 
εύρον φύλλον χάρτου, έντελώς κιτρινισμένου, δπου 
ή σαν χαραγμέναι αί έξής λεξεις :

« ‘Γπδ τήν άπειλήν τοΰ θανάτου, δ όποιος ήδη μέ 
κατέβαλε κατά τδ ήμισυ αισθάνομαι δτι δέν έχω τδ 
δικαίωμα νά διαθέσω τήν καρδίαν τοΰ τέκνου μου. 
Ά κυρώ τήν τελευταίας έκδήλωσιν τής βουλήσεώς 
μου έν τή διαθήκη τής Ι8η£ ’Ιανουάριου. ‘Η Ρηγίνα 
ας δπανδρευθή κατά τάς προτιμήσεις της».

Τδ γράψιμον, καθώς σάς έλεγον, ήτο γράψιμβν 
παιδιού, τδ όποιον μανθάνει νά γράφη  άκριβώς
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τδ γράψιμον τοΰ λο χα γο ύ , δταν κατά  τδ μεταξύ των 
δύο προσβολών του διάστημα, έγυμ νά ζετο  νά χα ρά ση  
χαρακτήρας μέ τήν άριστεράν τνυ χεΓρα.

Ή  Ρηγίνα Ιμαθεν, άρά γε πολύ άργά, δτι ό πατήρ 
της ήκύρωσε τήν τελευταίαν του παραγγελίαν ; Δέν 
μοΟ έκαμνέ ποτε λόγον καί κλίνω νά παραδεχθώ, δτι 
πράγματι τήν ήγνόει. Φαίνεται δπ ούτε καν ύπο- 
πτεύθη τήν ύπαρξιν τ-ΓΟ φύλλου αύτοϋ του χάρτου 
εις τδ τετράδιον, ίπί τού όποίου είχε γραφή. Ή  Ρη- 
γίνα έφύλαττε πιστώς δτι είχε με'νη άπδ τδν πατέρα 
της, άλλά καμμία πιθανότης δέν ύπάρχει δτι έφυλο- 
μέτρησέ ποτε πραγματείαν Περιγραφικής Γεωμετρίας.

Μέ αύτδν τδν τρόπον, ή ζωή τοΟ θελκτικού αύτοΟ 
πλάσματος έθραύσθη άπδ τήν πιστήν τήρησιν μιας 
τελευταίας θελήσεως— τί λέγωτελευταιος θελήσεως ;
μιάς ψευδούς έκφράσεως τελευταίας θελήσεως !........
‘Η Ρηγίνα άφιέρωσεν δλην της τήν ζωήν εις τήν λ α 
τρείαν μιας πλάνης !

‘Ομολογώ δτι έμεινα κατάπληκτος πρδ τής άνα- 
καλύψεώς μου. ‘Ο κ. Κουβέρ άντελήφθη τήν συγκί- 
νησίν μου, μοΟ ήτο άδύνατον νά τδν έμποδίσω νά 
διαβάση τδ φύλλον του χάρτου........

ΤοΟ έχρειάσθησαν δλίγα λεπτά διά νά έννοήση. 
Καί δταν άντελήφθη, ξεύρετε τί μου είπεν, αύτδ.. ό 
σύζυγος κλαίων, έξ άλλου, διότι ή λύπη του ήτο ει
λικρινής.

—  Τί ευτυχία, φίλε μου, τί ευτυχία, δτι ή Ρηγίνα 
δέν τδ εύρε πρδ τής ήμέρας του γάμου μας.

Π Ε Ρ Ι  Ε Κ Ρ Η Κ Τ Ι Κ Ο Ν  ΥΛΩΝ
καί (ΐάλιΰτα περί πυρίτιδος και δνναιιίτιδος

ΚΡΗ Κ ΤΙΚΑΙ υλαι λέγονται αί ενώσεις καί τά 
JCu κράματα τά όποια ύπδ τήν ένέργειαν οίασδή- 

ποτε αιτίας παράγουσιν άκαριαίως μεγάλην ποσό
τητα άερίου, τοΟ όποίου ή έκτατική δύναμις δύναται 
και νά ρίψη μακράν βλήμα καί νά καταστρέψη τά 
τοιχώματα τών περικλειόντων αυτά σωμάτων. Αύται 
καλώς χρησιμοποιούμεναι παρέχουοιν μεγάλας ωφέ
λειας εις τδν άνθρωπον, διότι δι’ αυτών καί εν μίκρψ 
σχετικώς διαστήματι παράγονται μέγιστα μηχανικά 
έργα διά τήν έκτέλεσιν τών όποιων καί μηχανήματα 
περίπλοκα καί τελειότατα άπαιτοΟνται καί χεΓρες 
πολλαί πρδ; έκτέλεσιν καί έξοδα ύπέρογκα· (άνατί- 
ναξις ύφάλου, καταστροφή γέφυρας έν καιρό) πολέ
μου κ .τ.λ.). ’Αντιστρέφω; δέ δύνανται μεγάλα κακά 
νά έπιφέρωσιν εις τδν άνθρωπον δταν κάμη κακήν 
αυτών χρήσιν.

Αί έκρηκτικαί υλαι ως πρδς τήν φυσικήν αυτών 
κατάστασιν έξεταζόμεναι είναι δύο ειδών: στερεαί ως ή 
πυρίτις καί ρευσταί ως ή νιτρογλυκερίνη, άλλά αύτη

ως θά  ίδωμεν, χρησιμοποιείται διαπεποτισμένη ή 
άπερροφημένη ύπδ στερεών ουσιών. Έκτδς τούτων 
ύπάρχουσι καί άέρα καί κράματα άερίων πεπροικι- 
σμένα ύπδ έκτατικής δυνάμεως ως τδ μεθάνιον ή 
άέριον τών άνθρακωρυχείων καί τά κράματα όξυγό- 
νου καί ύδρογόνου (κροτούν άέριον) ή ύδρογόνου καί 
χλωρίου- άλλά τούτων ούδεμία γίνεται χρήσις έν τή 
βιομηχανία καί ταίς κοινωνικαΓς άνάγκαις.

‘ Η έκρηκτική τών ουσιών τούτων δύναμις είναι ίδιότης 
τών ένδοθερμικών χημικών ενώσεων. ’Εν τη χημεία δύο 
ειδών ενώσεις παράγονται αί έξωθ-ερμικαί κατά τήν 
στιγμήν τής παραγωγής τών όποίων άναπτύσσεται 
θερμότης κατά τδ μάλλον ή ήττον μεγάλη, αισθητή 
ή άμέσως ή διά τών εύπαθών θερμομετρικών όργά- 
νων, τοιαΟται δέ είναι αί αλείσται τών ένώσεων καί 
αί ένδοθ-ερμικαί κατά τδν σχηματισμδν τών όποίων 
άπορροφεϊται ικανή ποσότης θερμότητος καί τοιαΟται 
είναι ίδια αί ενώσεις του άζώτου. Επειδή δέ έν τή 
φύσει ούδέν γεννάται ούτε άπόλλυται (νόμος του ά- 
φθάρτου τής Ολης) διά του το κατά μέν τήν άπο- 
σύνθεσιν τών έξωθερμικών ένώσεων άπορροφεϊται θερ- 
μότης ίση τή παραχθείση κατά τήν στιγμήν τής 
ένώσεως, κατά δέ τήν άποσύνθεσιν τών ένδοθερμικών 
άποδίδεται ίση τή άπορροφηθείση. "Ενεκα τούτου 
κατά τήν άποσύνθεσιν τών έκρηκτικών ύλών δ μέν 
δγκος τών παραγομένων άερίων γίνεται 400 καί 
πλέον φοράς μεγαλύτερος, ή δέ θερμοκρασία αυτών 
άνέρχεται εις 1900°. Διά τής άναπτυσσσμένης θερ- 
μότητος τά άέρια ταΰτα διαστέλλονται έτι περισσό
τερον καί δ δγκος αυτών γί εται 1200 φοράς μεγα
λύτερος τοΰ άρχικοΟ στερεού δγκου τής ουσίας, ώς 
έκ τούτου δύνανται νά ρίψωσι μακράν καί μετά δυ
νάμεως τά βλήματα ή νά κατασυντρίψωσι καί διαρ- 
ρήξωσι τά περιβάλλοντα αυτά περιβλήματα.

Ή  άπότομος καί ταχεία διαστολή (e x p a n s io n ) 
τών άερίων άτι να παράγονται, άποτελεί τήν έκρηξιν 
(e x p lo s io n ) δ δέ ήχος δστις παρακολουθεί τήν 
έκρηξιν καί δστις παράγεται έκ τού άποκαθιστω- 
μένου άέρος τού έκδιωχθέντος ή μεταπισθέντος ά- 
ποτόμως λέγεται έκπυρσοκρδτησις (d e to n a tio n '.

Τάς έκρηκτικάς δλας σπανιώτατα μεταχειρίζονται 
άμιγεΐς· συνήθως άναμιγνύουπν αύτάς μετ’ άλλης 
ούσίας ή άδρανούς ή ένεργού καί ή μέν άδρ^νής χρη
σιμεύει ή διά νά μετριάζη τήν έκρηκτικήν αυτών 
δύναμιν ή νά καθιστά αύτάς ευμεταχείριστους ή καί 
νά προφ·>λάττη αύτάς άπδ τής άλλοιώσεως ή δέ ένερ- 
γδς ή παρέχει τήν καύσιμον ύλην ή καί αυτή είναι 
έκρηκτική άσθενώς καί τότε ένισχύει τά άποτελέ- 
σματα τής πρώτης έπιπροσθέτουσ τά έαυτής.

‘ Η ταξινόμησις καί ή έφαρμογή τών έκρηκτικών 
κένεων ή ύλών γίνεται άγαλόγως τής πιέσεως τήν 
όποίαν έπιφέρουσιν έπί τών σωμάτων καί περιβλημά
των καί άναλόγως τού παραγομένου έργου. Καί ή 
μέν πίεσις παράγει τήν διάρρηξίν ή καταθρυμμάτισιν 
τών περιβλημάτων καί είναι άποτέλεσμα τής φύσεως 
τών άερίων τών άναπτυσσομένων κατά τήν άποσύν- 
θεσιν, τού δγκου τδν όποιον λαμβάνουσι κ,,ί τής θερ
μοκρασίας. Τδ δέ έργον ήτοι ή προβολή τών τμημά
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των τών παραγομένων κατά τήν διάρρηξίν ή τών βλη
μάτων έν τοίς πυροβόλοις καί τηλεβόλοις έξαρτάται 
έκ τής έντάσεως τών άερίων καί του χρόνου καθ’ δν 
έκτελούνταί αί χημικαί άντιδράσεις καί διαρκεϊ 
ή δύναμις τών άερίων, ώς έκ τούτου αί έκρηκτικαί 
Ολαι διαιρούνται Ιον εις κόνεις καταρρηκτικάς [p o u 
d res  brisan tes ] τών όποίων ή χημική άποσύνθεσις 
είναι τάχιστη μεταβάλλουσι δέ εις θρύμματα τούς σκλη
ρούς λίθου; καί κατασχίζουσι τά περιβλήματα τών 
βλημάτων. Γίνονται δέ ταύτα τοσουτον ταχέως, ώστε 
ή έλαστικότης τών παραγομένων άερίων άδρανεί καί 
διά τούτο δέν δύνανται νά ρίψωσι μακράν τά θραύ
σματα ούτε τά βλήματα καί έπομένως είναι άχρηστα 
διά τά πυροβόλα. Τά μόρια τών περιβαλλότων άερίων 
άπωθούνται τόσον ίσχυρώς καί έπιφέρουσι πιέσεις 
μετά τοσαύτης σφοδρότητος ώστε έπικρούουσι τά 
σώματα ώς νά ήσαν στερεαί ούσίαι. Εις ταύτας κα
τατάσσονται ή βαμβακοπυρίτις, δ κροτών ή βροντώ
δης ύδράργυρος (fu lm in a te  d e  M ercu re ) καί ó 
κροτών άργυρος, οίτινες άνεκαλύφθησαν ύπδ τού 
H ow a rd  δστις έπυράκτωσεν άζωτικδν άργυρον (πέ
τραν τής κολάσεως) ή άζωτικδν ύδράργυρον μετ’ οι
νοπνεύματος καί Ά ζωτικού όξέος (άκουα φόρτε), δ 
τελευταίος ούτος δύναται νά έπιφέρη πίεσιν 27,400 
Χ .γρ. έπί έπιφανείας 1 τ. έκατοστομέτρου· 2ον εις 
κόνεις ίσχυράς καί ταχείας (p o u rd e s  fo r te s  et 
ra p id es ) τών όποίων ή χημική άποσύνθεσις δέν 
γίνεται τοσούτον ταχέως ώς τών προηγουμένων, έ- 
χουσι δύναμιν μεγάλην καί διασχίζουσι τά άνθεκτι- 
κώτατα μέταλλα κατά τήν διεύθυνσιν τής Ιλαχίστης 
άντοχής, διαχωρίζουσι δέ καί έξαρθρώνουσι τά συμ
παγή καί ήττον άνθεκτικά σώματα άτινα εύρ’σκονται 
έν τή σφαίρα τής ένεργείας αύτών, δέν ρίπτουσι δέ 
μακράν τήν μάζαν έφ’ ή ; ένεργούσιν, δταν αυτη είναι 
μεγάλη. Έ·ς ταύτας μετριάζεται τδ παράβυσμα (στού
πωμα) ή ένεργοί,σι καί άνευ παραβύσματος. Οΰτω 
μικρά ποσότης δυναμίτιδος τεθειμένη έπί λίθου συμ
παγούς καί κεκαλυμμένη ύπδ σακκιδίου πλήρους 
χώματος μεταβάλλει αύτδν εις μικρότατα τεμάχια. 
Φυσίγγιον περιέχον 150 γραμμάρια δυναμίτιδος κα
τασυντρίβει ογκον ήμίσεως κυβικού μέτρου. Καί 3ον 
εις κόνεις ίσχυράς καί βραδείας (p o u d re s  fo r te s  et 
len tes) εις τάς δπο<ας άνήκει καί ή πυρίτις. Αύτοι 
παράγουσι πίεσιν αύξανομένην βραδέως, άλλά διαρ- 
κούσαν έπ’ πολύ, δέν μεταβάλλουσι τά σώματα εις 
τεμάχια άλλά ρίπτουσιν αύτά μακράν διά τής αύτής 
ένεργείας διά τούτο μεταχειρίζονται αύτήν εις τά 
λατομεία καί άνθρακωρυχεία άντί τής δυναμίτιδος 
ί’να μή μεταβάλλωνται οι λίθοι, αί άργιλλικαί πλάκες 
καί ό άνθραξ εις μικρότατα τεμάχια καί εις τά πυρο
βόλα καί τηλεβόλα, διά νά ρίπτωσι μακράν τά βλή
ματα χωρίς νά θραύηται τδ δργανον. ‘Η βραδεία καί 
βαθμιαία αύξησις τής πιέσεως έπιτρέπει τήν εις ά- 
πόστασιν τής ένεργείας μετάδοσιν. Καί ταύτα μέν ώς 
πρδς τήν βιομηχανικήν ταξινόμησιν τών έκρηκτικών 
ύλών χημικώς δμως ταξινομούνται άναλόγως τής 
καυσίμου ύλης, τού όξειδωτικού στοιχείου, ήτις πα

ρέχει εις αύτάς τάς χαρακτηριστικωτέρας ιδιότητας 
είναι δέ αί κυρκότεραι τούτων.

Ιον αί Άζωτικα·', εις τάς όποίας ή καύσιμος ύλη 
είναι τδ άζωτικδν όξύ χοησιμοποιούμενον ιδίως ύπδ 
τήν μορφήν άζωτικού καλίου (νίτρου). Εις ταύτας ά- 
νήκει ή πυρίτις.

2ον αί χλωρικαί, εις τάς όποίας τδ καύσιμον στοι- 
χείον είναι χλωρικόν όξύ είσερχόμενον ύπδ τήν μορφήν 
τού χλωρικού καλίου.

3ον αί δυναμίτιδες τών όποίων ό κυριεύων παρά
γων είναι ή νιτρογλυκερίνη.

4ον αί νιτροκυτταρώδεις (n itro ce llu lo sé e s  ή 
p y ro x y lé e s ) τών δποίών βάσις είναι ή νιτροκυττα- 
ρίνη ή βαμβακοπυρίτις· ένταύθα άνήκουσιν ή διαρρη- 
κτική γελατίνη καί ή άκαπνος ή όλιγόκριπνος πυ
ρίτις ήτιςτδ πρώτον παρεσκευάσθηύπδτού J o h n son .

5ον αί νιτροφενολικαί ή πικρικαί τών όποίων βάσις 
είναι τδ πικρικδν όξύ ή τδ τρινιτροφενόλ. Εις ταύτας 
ύπάγεταί ή Μελινίτις τής όποιας ή σύστασις τηρείται 
μυστική.

6ον τά κροτούντα άλατα ή κροτικαί ένώσεις (fu - 
lim in a tes ) τών όποίων βάσις είναι τδ ύποθετικδν 
κροτικδν όξύ (a c id e  fu lm in iq u e ) καί εις τάς όποίας 
άνήκει δ βροντώδης ύδράργυρος. Αί υλαι αύται χρησι- 
μεύουσιν ιδία πρδς κατασκευήν τών έμπυρευμάτων, διά 
τών όποίων άναφλέγουσι τήν δυναμίτιδα ή καί τήν 
πυρίτιδα. Καψίλιον τυφεκίου περιέχει 15 έως 30 
χιλιοστόγραμμα βροντώδους ύδραργύρου.

Α '. Πυρίτις
‘ Η πυρίτις είναι κράμα νίτρου θείου καί άνθρακος. 

ήτο γνωστή εις τούς Ά ραβας ώς έξάγεται έκ τών 
συγγραμμάτων τού XIII αίώνος,‘0  M arcu s G ra ecu s  
άναγράφει αύτήν εις τάς πυρπόλους ούσίας. Πρώτος 
δ R o g e r  B a con  1214-1294 παρετήρησε τήν λάμψιν 
τήν όποίαν άναδίδει καιομένη, δχ. όμως καί τήν δύ- 
ναμιν τήν όποίαν άποκτά δταν κανονισθή δ χρόνος 
τής καύσεως αύτής. Ή  εις τδν πόλεμον χρήσις τής 
πυρίτιδος περιωρίσθη άπδ τής άνακαλύψεως τής ά- 
κάπνου πυρίτιδος ύπδ τού J o h n s o n  χρησιμεύει δέ 
σήμερον ιδία εις τήν πυροτεχνικήν εις τδ κυνήγιον 
καί ώς ύπόρυγμα ύπονόμων (φουρνέλλα) έν τοίς με- 
ταλλείοις, ένεκα τών ιδιοτήτων τάς όποίας Ιχουσιν 
αί ίσχυραί καί βραδείαι κόνεις περί ών άνωτέρω εί- 
πομεν.

Άναλόγως δέ τής χρήσεως αύτής δρίζεται καί ή 
άναλογία τών τριών ούσιών έν τφ κράματι, οΰτω δ.ά 
τήν πυρίτιδα τού πολέμου όρίζουσι έπί τοίς ο/ο.

Έ ν Γαλλία: 75 Νίτρου 12.5 θείου 12.5 άνθρ.
» Βελγίψ: 78 » 10 » 12 »
» Ρωσσία: 80 » 8 » 12 »
» Γερμανία: 78.5 » 10 » 11.5 »

Διά δΙ τήν τών μεταλλωρυχείων:
Έ ν  Γαλλία 62 Νίτρορ 20 θείου 18 άνθρακος 

» Βελγίω 70 » * 1ΐ5 » 14 »
» »  ‘ 73.5 » 14 » 12.50 »
» Αύστρία 62.5 »  18.10 » 19.40 » 1



Έ ν Ρωσσία 66.66 »  16.66 »  16.66 »
» ’Ιταλία 70 » 18 » 1 2  »

Δ'.ά δέ τήν τού κυνηγίου:
78 Νίτρου 10 θείου 12 άνθρ

είναι δέ αΰτη δυο ειδών ή κοινή (o rd in a ire ) καί ή ι
σχυρά (fo r te )  έκατέρα δέ αυτών άναλόγως του με
γέθους τών κόκκων καί τοΰ σχήματος αύτών διαιρεί
ται εις τέσσαρας τάξεις.

Ή  πυρίτις είναι κόκκοι μέλανες κατά τδ μάλλον 
ή ήττον μεγάλοι οί'τινες ένίοτε Ιχουσι σχήμα κανονι
κόν έξαγκίου (πυρίτις του πολέμου) ΰψους 6 έως 30 
χμ. ’Αναφλέγεται εις θερμοκρασίαν 3 0 0 ° ή διά τοΟ 
ήλεκτρικοΟ σπινθήρος. Καίεται δέ τοσοΟτον ταχύτερον 
καθ·’ δσον είναι πεπιεσμένη καί ώς έκ τούτου ή ά- 
νάγκη του παραβύσματος διά νά έπιφέρη τα άπαι- 
τούμενα άποτελέσματα καί νά μετατραπή ή εις κόνιν 
καταρρηκτικήνδιά τα μεταλλωρυχεία ή εις κδνινίσχυ- 
ράν καίβραδείαν διά τά πυροβόλα καί τηλεβόλα. Και- 
ομένη παράγει 570 ειδικά θερμαντικά (ca lo r ie s ) (*) 
(πυρίτις των όρυχείων) μέχρι 807 είδ. θ . (πυρίτις 
πολέμου) καί πίεσιν 3792 χιλιογρ. κατά τ. εμ. (πυ
ρίτις δρ ) έως 4168 χ γρ. (πυρίτις πολέμου), ταχύ
τητα δέ κατά τό τέλος τής ένεργείας 5 έως 6000 μ. 
τό δ.λ. Κατά τήν άποσύνθεσιν παράγονται 57 .50  ο)ο 
στερεαί ούσίαι (ύπόλειμμα) 26 .40  άνθρακικόν δξύ, 
10.96 άζωτον, 4 οξείδιον άνθρακος, I ύδροθείικόν 
όξύ, 0.06 ύδρογόνον, 0 .06  μεθάνιον καί 0 .02  όξυ- 
γόνον.

Τής πυρίτιδος διάφοροι παραλλαγαί είναι καί ή φαιά 
λεγομένη πυρίτις τής όποιας δ άνθραξ παρασκευάζεται 
διά τρόπου τηρουμένου μυστικού ή ή διά του άζωτι- 
κοϋ νατρίου παρασκευαζομένη ήτις είναι καί ισχυρό
τερα τής κοινής πυρίτιδος. Ταύτητ χρήσις έγένετο 
κατά τήν τομήν τοϋ ισθμού τοΟ Σουέζ. Καί τέλος ή 
διά τοΟ άζωτικοΟ βαρίου άντί τοΟ άζωτικαΟ καλίου 
παρασκευαζομένη.

Β . ΔυναμΓτις 
Έ κ  τών πολλών άζωτικών έκρηκτικών ύλών κυρι- 

ωτέρα είναι ή νιτρογλυκερίνη. Αύτη παράγεται διά 
τής ένώσεως τριών μερών άζωτικοΟ ¿ξέος μεθ’ ένός 
μέρους γλυκερίνης τής άθωοτάτης ταύτης ούσίας, τής 
όποιας αί άβραί δέσποιναι καί δεσποινίδες μεγάλην 
ποιούνται χρήσιν.

Διά νά παρασκευάσωσι τήν νιτρογλυκερίνην έτοι- 
μάζουσι κατ’  άρχάς 3 μέρη θειίχοϋ οξέος (βιτριόλιον) 
καί έν γλυκερίνης καί έπειτα έν μέρος θειϊκοΰ δξέος 
μεθ’ ένός μέρους άζωτικοΟ όξέος καί άναμ.γνύοισι 
τά δύο ταΟτα κράματα καί άνακατόνουσι δι’ ύελίνου 
ραβδίσκου, τότε ή νιτρογλυκερίνη κατακρημνίζεται 
καί άποχωρίζεται άπό τών πλεοναζόντων ύγρών.

Ή  παρουσία τοΟ θείίκού όξέος είναι άναγκαιοτάιη 
διότι άποροφα τό παραγόμενον ύδωρ κατά τήν διάρ
κειαν τής άντιδράσεως τών δύο ύγρών καί ούτω τό 
άζωτικόν όξύ έχει πάντοτε τόν αυτόν βαθμόν της πυ-

(1) ΕΙδικόν Θερμαντικόν (calorie) λέγεται τό ποθόν 
της Θερμότατος όπερ άπαιτεΐται, όπως ΐτήωθμ Λ 
θερμοκρασία ένός χιογρ. ϋδατος άπό ο° εις Io.

κνότητος, άλλως τό παραγόμενον σώμα έχει περισ
σότερον ύδωρ καί είναι όλιγώτερον έκρηκτικόν.

‘ Η νιτρογλυκερίνη είναι όγρόν παχύρρευστον χρώ
ματος έλαφρώς κίτρινου, ένίοτε δέ καί φαιοΰ, δηλητη
ριώδες, έπιφέρον ίσχυράς καρηαλγίας είσπνεόμενον, 
έκπυρσοκροτεί αυτομάτως μέν εις 180° κατά συνήθη 
δέ θερμοκρασίαν καί διά τής έλαχίστης έπικρούσεως 
ώς έκ τούτου ό χειρισμός αυτής είναι λίαν έπικίνδυ- 
νοο. Διά τήν άνάφλεξιν αύτής μεταχειρίζονται έμπυ- 
ρεύματα έκ κροτοΟντος υδραργύρου ή έγκλείουσιν αυ
τήν έντός σιδηρού σωλήνος, δστις χρησιμεύει ώς 
έμπύρευμα, άλλ’ ένεκα τών κινδύνων, τούς όποιους 
παρουσιάζει καί ό τρόπος ούτος εις τούς χειριζομένους 
αυτήν, διά τοΰτο γίνεται χρήσις αυτής ύπό τήν μορφήν 
τών δυναμιτίδων, αί όποίαι είναι κράμα νιτρογλυκε- 
ρίνηςκαί άλλης τίνος ούσίας άδρανοΟς ή ένεργοΟ είτε 
διά νά κατασταθή εύχρηστος είτε διά νά έπαυξηθή ή 
δύναμις αύτής. Στηρ''ζεται δέ ή κατασκευή τών δυνα
μιτίδων έπί τής έπομένης παρατηρήσεως.

Κατά τήν άνάφλεξιν τής νιτρογλυκερίνης μένει ά- 
χρησιμοτοίητος ποσότης τις όξυγόνου, ώς έκ τούτου 
δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καύσιμόν τινα ύλην διά 
νά χρησιμοποιήσωμεν αύτό. Και άν μέν ή καύσιμος 
αυτη ούσία δέν έχει έκρηκτικάς ιδιότητας τότε έχομεν 
σειράν δυναμιτίδων μετά βάσεως καυσίμου δλης καί 
τοιαΟται είναι ή ca rb o n ite . ή lith o fra cte u r  καί ή 
fu lgu rite . Έ άν δέ μετ’ αύτής άναμίξωμεν άλλας 
έκρηκτικάς υλας τότε ή δύναμις αύτής έπαυξάνεται 
καί σχηματίζομεν δύο νέας σειράς τάς χλωρικάς δυνα- 
μίτιδας καί τοιαΟται είναι ή κόνις τοΟ J u d son  καί 
ή S éb a stin e  καί τάς πυροξυλικάς δυναμίτιδας εις 
τάς όποιας ύπάγονται ή διαρρηκτική γελατίνη, ή 
βαμβακοπυρΓτις, ή έκπυροκροτρική κόνις τοΟ S ch u l-  
tze, ή όλιγόκαπνος πυρίτιο καί άλλαι. "Αν δέ μετά 
τής νιτρογλυκερίνης άναμίξωμεν άδρανή ούσίαν τότε 
έχομεν τήν κοινήν δυναμίτιδα ή άπλώς δυναμίτιδα 
ήτις έγένετο καί άφετηρία τής άνακαλύψεως καί π α 
ρασκευή αίας πασών τών άλλων.

‘Η δυναμίτις άνεκαλύφθη τφ 1867 ύπό του Σουη
δού N o b e l παρασκευάζεται δέ δι’ άναμίξεως τής νι
τρογλυκερίνης μετ’ άδρανοΟς τίνος ούσίας ήτις δια- 
ποτίζεται ή άπορροφεΓται ύπ’ αύτής. Είναι σώμα λι
παρόν τήν άφήν, άκίνδυνον, τό δπο’ον δυνάμεθα νά 
περιβάλωμεν διά χάρτου ή νά θέσωμεν έντός κιβωτίου 
καί νά μεταφίρωμεν μακράν άσφαλίζοντες μάλιστα 
καί τήν μεταφοράν αύτής.

Ή  άρίστη άπορροφητική ούσία τήν όποίαν αύτός 
ó N o b e l έξελέξατο είναι πυριτική τις ένωσις όνομα- 
ζομένη R iese lg u h r  άπαντώσα εις τό O b e r lo b e  
παρά τό U n terlass τοΟ ‘Ανοβέρου. ’ Εκτός αύτής 
γίνεται χρήσις κοφ άλλης ούσίας έχούσης τά αυτά 
σχεδόν πλεονεκτήματα τής R a n d a n ite  άπαντώσης 
παρά τό C eyssat (P u y  d e  D ô m e ) τής Γαλλίας.

Ή  Σουηδική δυναμίτις έχε: τήν έπομένην σύστασιν.
»An,ft i ( Νιτρογλυκερίνη 72ο)ο

1 (  K iese lgu h r 28 ο)ο
ή δέ Γαλλική

<
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( Νιτρογλυκερίνη 75 ο/ο
( R a n d a n ite  20.8ο)ο
(  Πυριτικόν όξύ τοΟ V ie rz o n  3.8 ο)ο 
( ύποανθρακικόν Μαγνήσιον 0.4 ο)ο 

‘ Ηδυναμΐτις είναι σώμα πηκτώδες παχύ εις τήν άφήν, 
άντέχει εις τάς επικρούσεις τάς μάλλον ίσχυράς καίεται 
εις τον άερα χωρίς νά έκραγή. Έ άν δμως τά παρα- 
γόμενα άερια δέν έξέρχωνται κατά τήν στιγμήν του 
σχηματισμού αύτών, τοτε άποκτώσιν μεγάλην έκτα- 
τικήν δύναμιν, ήτις δύναται νά προκαλέση τήν έκρη- 
ξιν τής όλης μάζης. ‘Η έκρηξις τής όυναμίτιδος δύνα-
ται νά έπιτευχθή καί διά τής άναφλέξεως έμπυρεύ-
ματος περιέχοντος κροτικόν υδράργυρον ευρισκομένου 
εις τό άκρον θρυαλίδος καιομένης βραδέως, ήτις λέγε
ται πυριτιδούχον σχοινίον (c o r d e a u ) τού B ick fo rd  
καί έχει μήκος 0 .80  μ. Ή  δυναμίτις άναφλέγεται έ- 
πίσης και διά τοΟ ήλεκτρικοΟ ρεύματος καί κατά τόν 
τρόπον τούτον άνέφλεξαν 80 τόννους δυ/αμίτιδος τοΟ 
C h a th a m  τή 15)28 Σεπτεμβρίου 1905 tv τή διώρυγι 
τοΟ Σουέζ.

Έάν δέ ή νιτρογλυκερίνη ένωθή μετ' ουσιών ενερ
γών, τότε άποκτά μεγαλυτέραν έκρηκτικήν δύναμιν καί 
σχηματίζομεν σειράν τοιούτων έκρηκτικών σωμάτων. 
Δι κυριώτεραι ούσίαι μεθ’ών άναμιγνύουσι τήν δυναμί
τιδα είναι ή πυρίτις κατά τό μάλλον ή ήττον κα
λής ποιότητος, ή βαμβακοπυρίτις καί το άζωτώδες
άχυρον (p a ille  n itrée ) κ.τ.λ. Χάριν περιέργειας πα- 
ραθέτομεν ενταύθα τήν σύστασιν διαφόρων δυναμι
τίδων.
Δυναμίτις N o b e l άρ.

Νιτρογλυκερίνη 
Ιΐριονίσματα ξυλου 
Νιτρον
’Ανθρακικόν νάτριον 

Λιθοκλάσται
Νιτρογλυκερίνη 5 2 — 55
K iese lg u h r 3 0 - 2 1
Γαιάνθραξ ) πυρίτις κα- 12 -  ο »
Άζωτικόν Νάτριον ) τωτέραςποι- 4 — 15 »
Θειον ) ότητος 2 —  3 »

Διαρρηκτική γελατίνη.
Νιτρογλυκερίνη 9 3 —9 0 — 91.6 μέρη
Βαμβακοπυρίτις έν διαλύσει 7 — 1 0 —  8.1 » 
Πυριτιδοποιεία καί Δυναμιτιδοποιεία λειτουργούσιν 

έν ‘ Ελλάδι πολλά ών σπουδαιότερα είναι.
Τό Ελληνικό/ πυριτιδ>ποιείον. Ιίαράγει πυρίτιδα 

κυνηγετικήν καί υπονομευτικήν 375000 όκ. καί δυ
ναμίτιδα 40000 δκ. κατ έτος.

Τό πυριτιδοποιείον του ταγματάρχου Β. ΔροσινοΟ. 
Παράγει 251) όκ. πυρίτιδο, ήμερησίως.

Τό πυριτιδοποιείον τών άδελφών Βερδεσοπούλων 
παράγει 80000 όκ. έτησίως.

Τό Δυναμιτιδοποιείον τής Γαλλοελληνικής εταιρίας 
δπερ διά συμβάσεως ύπεχρεώθη νά μή παράγη έτη
σίως ποσότητα πυρίτιδος άνωτέραν τών 12000 όκ. 
(Σύλλογος πρός διάδοσιν τών ώφελίμων βιβλίων ό 
’Εθνικός Πλούτος τομ. 2 σελ. 16).

ΕΓΣΤΑΘΙΟΣ

52 μέρη 
10 » 
33.50 

1.30

μέρη
»

ΠΕΡ Ι  Λ Ι Σ Κ 0 Τ

Μία έκ τών άρχαιοτάτων Ελληνικών άσκήσεων, 
τών ευχάριστων και τά μάλλα συντελουσών εις τήν 
εύσωμίαν τοΟ γυμναζόμενου είναι και' ή δισκοβολία. 
‘Ο δίσκος είναι ξύλινος, σχήματος φακοειδούς, διαμέ
τρου 0,22 τοΟ μέτρου, έχει περίζωμα σιδηροΰν ώς 
καί ελάσματα όρειχάλκινα επ’ άμφοτέρων τών πα
ρειών αότού, κανονίζοντα τό διεθνώς παραδεδεγμένον 
βάρος του, όπερ είναι δύο χιλιόγραμμα (μία όκά καί 
διακόσια είκοσι πέντε δράμια). *Η βαλβίς άφ’ ής 
βάλλεται ό δίσκος είναι τετραγωνική μέ πλευράν 
2 1)2 μέτρων, όριζοντία, ύψους 0 ,06  μ. ύπέρ τό λοι
πόν έδαφος. Ό  τροπος τοΟ βάλλειν τόν δίσκον Έλλη- 
νικώς έχει κανονισθή έν Άθήναις τφ 1895 ύπό τής 
ύπό τήν προεδρείαν τής A . Β. Γ. τού Διαδόχου ’Επι
τροπείας τών ’Ολυμπιακών άγώνων, συμφώνως μέ 
την περιγραφήν τού Φιλοστράτου ( ’ ) εις τάς Εικόνας, 
ώς καί μέ τήν περί τοΟ δισκοβόλου τοΟ Μύρωνος πε
ριγραφήν τοΟ Λουκιανού ( “) καί έξαύτοΰ τούκαλλίστου 
άντιτύπου τού δισκοβόλου τοΰ Μύρωνος τοΰ έν τώ 
P a la zo  M assin i εύρισκομένου ούτω.

Έ ν τφ άγώνι τής δισκοβολίας κηρύσσεται νικητής 
ό βαλών τόν δίσκον μακρότερον καί τηρήσας τούς 
έξης δρους. Ά ναβάς ό δισκοβόλος έπί τής βαλβίδος 
καί λαβών τήν κεκανονισμένην όρθίαν στάσιν έχων 
τόν δεξιόν πόδα δέκα έως δέκα πέντε έκατοστά τού 
μέτρου όπίσω τού άριστεροΰ άπό πτέρνης εις πτέρ
ναν, φέρει τόν δίσκον άπό τής άριστεράς χειρός εις 
τήν δεξιάν καμπτομένην έπί τού ώμου ύπό γωνίαν 45°, 
έπειτα φέρων τήν δεξιάν χείρα όπίσω καί συγχρόνως 
στρέφων τήν κεφαλήν καί κυρτούμενος έπί τοσούτον, 
ώστε νά ίδη άκρφ όφθαλμφ τάς δεξιάς πλευράς, προ- 
βάλλων τά δεξιά άκρα, βάλλει τον δίσκον συναφών 
πάσας τάς δυνάμεις προσπαθών ένταυτψ νά μή έξ 
έλθη τής βαλβίδος πριν ή πέση ό δίσκος έπί του 
έδάφους.

’Εκτός του τρόπου τού βάλλειν τόν δίσκον Έλληνι- 
κώς είναι καί ό πρό τινων μόλις έτών ύπό τίνος Ούγ
γρου άθλητοΰ τό πρώτον τεθείς εις χρήσιν καί ένεκα 
τούτου καί Ούγγρικός κληθείς. Κατ' αυτόν ό δισκο- 
βόλος κρατών τόν δίσκον διά τής δεξιάς χειρός ήμικε- 
καμμένης καί ολίγον κατωτέρω τού ύψους τών ώμων 
εύρισκομένης περιστρέφεται περί αύτόν δίς καί εις τό 
τέρμα τής δευτέρας περιστροφής βάλλει τόν δίσκον 
δυνάμει τής έκ τής ταχείας περιστροφής άναπτυχθεί- 
σης φυγοκέντρου δυνάμεως, καί ούτω ή δισκοβολία, 
ό εύγενής ούτος τού άσκείσθαι τύπος, το έπίχαρι κα- 
έπέραστον τού σώματος τοΰ άθκητού έπεξεργαζον 
μένη, ή εις την σμίλην τού Μύρωνος τήν άθανασία- 
δωρήσασα, μεταβάλλεται εις μίαν έκ τών άκαλαισθη; 
τοτέρων άσκήσεων. Καί έάν ό Ούγγρικός τρόπος, 
ούτινος τό μοναδικόν προτέρημα είναι τό ότι δι’ αυτού 
δ δίσκος βάλλεται μακρότερον, εύρεν έν τφ Έλληνικψ 
άθλητικφ κόσμφ λάτρας τινας τούτο προέρχεται τό 
μέν έκ τού δ τι ό τρόπος τού Έλληνικώς δισκεύείν καί

t
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δύσκολος είναι καί σώμα εύκαμπτον χρειάζεται, τδ 
δέ καί Ικ τής έπιπολαίου πρδς τδ ξενολατρεύειν καί 
Εύρωπαίζειν ροπής αύτών.

Παρά τοΓς άρχαίοις Έ λλη  σιν ή δ.σκοβολία ούσα 
μία έκ των τδ πένταθλον άποτελοοσών άθ-λητικών 
άσκήσεων, έξετιμάτο τδ μέν ώς έπεξεργαζομένη την 
εύσωμίαν του ¿ακουμένου, τδ δέ διά τδ εύγενές τής 
καταγωγής της, διότι τήν είίρεσιν αυτής άνήγον εις 
τδν ’ Απόλλωνα δστις μετά τής χύτης τέχνης μεθ’ ής 
έπαιζε τήν λύραν, ¿βάλλε καί τδν δίσκον. Τδ σχήμα 
του άρχαίου δίσκου ή το ώς διετηρήθη καί σήμερον 
φακοειδές, κατεσκευάζετο δέ έκ λιθ-ου ή έκ ξύλου ή 
έκ μετάλλου. Τδ βάρος αύτοΰ ήτο άνάλογον τής δυ- 
νάμεως του δισκεύονιος, πιθανόν δμως να είχε κανο- 
νισθή καί κατασταθή πανελληνίως παραδεδεγμένον 
τδ βάρος αύτοΰ έν τοΐς έπισήμοις άγώσιν. Λίθινος 
δίσκος εύρέθη έν Αίγίνη, καθώς καί μετάλλινος έν 
’Ολυμπία, δστις είναι άνάθημ*· Έλληνες δισκοβόλοι 
περίφημοι υπήρξαν, ό Κάστωρ, ό Πολυδεύκης, ό 
Περσεύς, Φάϋλος ό Κροτωνιίτης δστις έδίσκευσεν 
πόδας ένενή κοντά πέντε, παρ’ ‘ Ομήρω δέ άναφέρεται 
νικητής εις τούς έπί τω θανάτω τοΟ Πατρόκλου τελε- 
σθέντας άγώνας ό Πολυποίτης του Αϊαντος τοΟ Τε- 
λαμονίου ύστερήσαντος. Μυθολογείται δτι δυσκεύ- 
οντες έφόνευσαν, δ ’Απόλλων τδν φίλον του Τάκινθον, 
δ Περσεύς τδν Πενθερόν του Άκρίσιον καί ό "Οξυνος 
τδν άδελφόν του Θέρμιον. 'Όλη δμως οί θρύλλοι 
ούτοι σκοπόν είχον νά καταστήσωσι τούς τε δισκεύ- 
οντας καί θεωμένους προσεκτικούς κατά τήν ώραν 
τής άσκήσεως.

Θ. Λ ΑΡΔΗ Σ

[1] «Βαλβίς διακέχωόται μικρά και άποχρώόα ένί 
έότώτι, ή δη τό κατόπιν καί τό δεξιόν σκέλος άνέ-

ουόα πρανή τά έμπροσθεν έργάζεται καί κουφί- 
ουόα θάτερον τοΐν όκελοΐν, ο χρή όυναναπάλλε- 

όθαι καί όυμπορεύεόθαι τμ δεξιά. Τό δέ όχημα τοϋ 
δίσκου άνέχοντος έξαλλάξαντα τήν κεφαλήν έπί 
δεξιά χοή κυρτουόθαι τοόοϋτον, δόον ύποβλέήαι 
τά πλευρά καί ριπτεΐν, οΐον άνιμώντα καί προόεμ- 
βάλλοντα τοΐς δεξιοΐς πάόι».

[2] «Μών τόν διόκεύοντα, ην δ’ έγώ, φής τόν έπ»- 
κεκυφότα κατά τό όχημα τής άφέόεως, άπεότραμ- 
μένον είς τήν διόκοφόρον, ήρεμα όκλάζοντα τω 
έτέρω, έοικότα ξυναναότηόομένω μετά τής βολής; 
Ούκ έκεΐνον, ή δ’ δς, έπεί τών Μύρωνος έργων έν 
καί τούτο έότίν ό διόκοβόλος, δν λέγεις».

Ν Ε Α  Ζ  Ο  Η

«'Η  Κατοχή» ίότορική σκηνογραφία ϋπό Γερ. 
Βώκον. — « Ή  Κατοχή» εΐνε τό έργον τό όποιον έ- 
κυριάρχηόε τής 'Ελληνικής όκηνής καθ’ δλην τήν 
θερινήν περίοδον. Ύπερβάόα τόν όεβαότόν άριθ- 
μόν τών 30 συνεχών παραότάόεων έφθαόε ρεκόρ, 
τό όποιον άμφιδαλλω άν έόημειώθη εις τά έλλη- 
νικά θεατρικά χρονικά. Ή  ύπόκριόις ύπήρξεν 
άρκετά καλή αί δέ ένδυμαόίαι όχεδιαόθεΐοαι ύπό 
τοϋ καλλιτέχνου κ. Θωμοποΰλου, πιότόταται καί 
άρκετά πλούόιαι. Ή  ύπόθεόις τοϋ δράματος έν 
οΛ,ιγίότοις έχει ώς εξής: εύριόκόμεθα κατά τό 
1754· ή Έλλας έπωφεληθεϊόα τής περιπλοκής τής 
Τουρκίας μέ τήν Ρωόόίαν ότέλλει άνταρτικά όώ- 
ματα νά φέρουν τήν έλευθερίαν είς τήν "Ηπειρον 
καί τήν Μακεδονίαν. 'Ο ένθουόιαόμός έν 'Ελλάδι 
φθάνει είς τό κατακόρυφον, δλοι πιότεύουν δτι 
ήγγιόεν Λ εύλογημένη ήμέρα καί δτι Αρχίζει Λ έκ- 
πλήρωόις τών πόθων τών Πανελλήνιον αύτός ό 
Βαόιλεϋς είς τό τελεόίγραφον τής Τουρκίας ά
παντα. όυμφώνως πρός τήν φωνήν τής φιλοπατρίας 
του, Αφηφεΐ τούς κινδύνους καί τάς άπειλάς τών 
πρέόβεων τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας. ’Εμπρός λοι
πόν ! Οί Βαόιλεΐς θυόιάζουν τά πάντα, ήόυχΐαν, 
θρόνον, ζωήν διά τήν Ορμόκείαν τής Μεγάλης 
Ιδέας· οί γηραιοί καπεταναΐοι όφίγγουν τά τιμη- 
μένα δπλα των με τήν έλπίδα δτι θά κροτήόουν 
άλλην μίαν φοράν ύπέρ του ίεροϋ Άγώνος καί οί 
νεαροί πατριώτυι όπεύδουν νά ζωόθοϋν τήν όπά- 
θην διά νά άγωνιόθοϋν ύπέρ τών δούλων άδελφών! 
Τό ώραΐον δμως αύτό δνειρον δέν διήρκεόεπολϋ, ό 
Άγγλογαλλικός ότόλος έφάνη είς τόν Πειραιά, ά- 
πεβίβαόε ότρατόν, "Αγγλος δέ Αξιωματικός τρις 
τύπτει τήν γήν μέ τό όκήπτρόν του είς όημεΐον 
δτι τήν ύπεδούλωόεν. Ό  Ό θω ν Αναγκάζεται νά 
δώόμ προφορικήν διαβεβαίωση» ούδετερότητος, 
καί τότε μέ βουρκωμένα μάτια διότι τό γλυκύ αύιό 
όνειρο έόόέσθη τόόον γλήγορα φωνάζει πρός τούς 
άπηλπιόμένους πολίτας: «Έτελείωόεν ή ύπόθεόις 
τοϋ Βαόιλέως όας, τό μαρτύριον καί τής πατρίδος 
ή όυμφορά άς χρηόιμεύόουν είς τό μέλλον πρός 
κραταίωόΐν τής φυλής. Μάς έδέόμευόαν, τούς ή - 
ναγκάόαμεν δμως νά φανοϋν περισσότερον βάρ
βαροι άφ δτι είνε, τούς έδείξαμεν δτι ζώμεν»._

Καθώς καί Από τήν βραχεΐαν περίληφιν τής ύ- 
ποθέόεως φαίνεται δλον το δράμα είνε εις έπαινος 
τής φιλοπατρίας τών Αδικημένων έκείνων βασι
λέων, οί όποιοι έτάφηόαν μακράν τής γλυκειάς 
των 'Ελλάδος, τήιΓοποίαν τόόον ήγάπηόαν. Δυνα
τόν νά είχον πλεΐότα άλλα έλαττώματα— ή ίότορία 
άς κρίνμ—άλλ’ ό ένθουόιαόμός των ήτο ειλικρινής 
καί ως μόνον θεόν έλάτρευον τήν Μεγάλην Ιδέαν, 
'ϊπ ήρξαν Ατυχείς είς τήν περί ής ό λόγος περί- 
όταόιν, ή μάλλον παραόυρόμενοι ύπό τοϋ ένθου- 
όιαόμοΰ των, δέν κατώρθωόαν νά διακρίνουν όποία 
ώφειλε νά ήτο ή ότάόις τής 'Ελλάδος καί διέπρά- 
ξαν όφάλμα πολιτικόν.

Ή  φιλολογική Αξία τοϋ έργου έγεινεν Αφορμή 
πειόματώδους διαμάχης—δέν είνε δά καί τόόον

παράξενον τών κριτικών. — ’Εν φ πολλοί ήρνήθη- 
όαν πάόαν φιλολογικήν άξίαν είς τό έργον, " άλλοι 
έκ διαμέτρου Αντίθετον γνώμην έχοντες έκφρά- 
ζονται ένθουόιωδώς περί αυτού. Είς των τελευταίων 
ό κ. Ξενόπουλος είς τήν έν τοΐς Παναθηναίοιι δη· 
μοόιευθεΐόαν κρίόιν του περί τής Κατοχής έκ- 
φράζεται οϋτω: « Ό  κ. Βώκος— διά νά μή όκαν- 
δαλίόμ τούς.. . /  άμαθεότέρους— ονομάζει τό έργον 
του άπλήν ίότορικήν όκηνογραφίαν. Ά λλ’ εινε 
δράμα, δράμα τέλειον. Έκτυλίόόεται μέ Αρχήν, μέ 
μέόην, μέ τέλος ώς κάτι οργανικόν, ζωντανόν, Από 
τό όποιον τίποτε δέν ήμπορεϊς νά άφαιρέόμς ή νά 
μετάθεσης.. . Είνε δράμα τού τελειοτέρου νεοκλαό- 
όικοϋ τύπου, γραμμένον μέ βαθεϊαν αΐόθηόιν τοϋ 
θεάτρου, αύότηρως όχεδιαόμένον, λιτώτατον, εύ
γενές, Αριστοτεχνικόν  Άπεριφράότως καί ά-
προκαλύπτως θ^ωρώ τήν Κατοχήν τοΰ Βώκου ώς 
τό τελειότερο ν', τό μεγαλείτερον θεατρικόν έργον 
τό όποιον έγράφη κατά τούς τελευταίους χρόνους 
είς τήν Έλλαδα».

Όποιαδήποτε δμως καί άν εΐνε ή Αξία τοϋ νέου 
τούτου έργου είς τήν θριαμβευτικήν αύτοΰ έπι- 
τυχίαν όυνέτεινε καί ή στιγμή καθ’ ην παρουόιά- 
όθη είς τό κοινόν. ’Αρκετός χρόνος διερρευόεν Από 
τοϋ 1862, ώότε νά έννοηθμ ότι ή έπανάόταόις ή 
καταλήξαόα είς τήν έξωόιν τοϋ "Οθωνος ούδεμίαν 
βελτίωόιν παρήγαγεν. Ά φ ’ έτέρου τό παράδειγμα 
τών πρώτων μας βαόιλέων οί όποιοι ήόαν έτοιμοι 
έπάνω είς τά λευκά των άλογα »’ Ανάβουν τήν φω
τιάν Απ’ άκρου είς άκρον τοϋ Έλληνιόμοϋ» 
συναρπάζει ευκόλως ίδίως ένεκα τών τελευ
ταίων Ατυχημάτων τοϋ Έλληνιόμοϋ.

Ό  κ. Βώκος παρεχώρηόε τήν έπί διετίαν Από 
όκηνής διδασκαλίαν τοϋ έργου του άποκλειότι- 
κώς είς τόν ύπό τόν τίτλον «Εθνικόν Θέατρον» 
θίαόον, ό όποιος άπο τίνος δίδει παραότάόεις έν- 
ταϋθα. ♦4 4

José  M aria  de H ered ia . — Ό  ποιητής José 
Maria de Heredia, τοϋ όποίου τόν θάνατον μάς 
Ανήγγειλε πρό 20 ήμερών περίπου ό τηλέγραφος 
έγεννήθη τφ 1842 παρά το Σαντιάγον τής Κούοας 
έκ πατρός ’ Ιόπανοϋ καί μητρός γαλλικής κατα
γωγής. Έ κ  νεαράς του ήλικίας έλθών είς Γαλλίαν 
ήκολούυηόε τά μαθήματα τής «Ecole de Chartes» 
καί έπολιτογρα^ήθη.

Νεωτατος έοειξεν δτι είχεν έν έαυτφ τό ιερόν 
τής ποιήόεως πϋρ· ή ποιητική του κλιόις ήρχιόε 
να έκδηλοϋται είς τό είδος έκεΐνο τής ποιήόεως, 
είς τό όποιον έπειτα έφθαόε τήν τελειότητα.

"Εν Από τά (χαρακτηριστικά του ώς όυγγραφέως 
είνε δτι τά ποιήματάτου, τά όποία κατειρ^άζετο 
τελείως, έμειναν έπί πολύ Ανέκδοτα, έκτος όλιγί- 
ότων, τα όποια εύρίόκοντο διεσπαρμένα έόώ καί 
έκεϊ είς έφημερίδας, περιοδικά καί Ανθολογίας. 
Επιτέλους τφ 189aάπεφαόιόε νά τάέκδόόμ είςενα 
τόμον ύπό τον τίτλον Τρόπαια· τό επόμενον έτος 
είσήρχετο είς τήν ’Ακαδημίαν, ή όποία έδέχετο είς 
τούς κόλπους της τόν συγγραφέα ένός μόνου βι
βλίου. Τό βιδλίον δμως τούτο είχε πολλούς θαυμα
στής. Λαμπρός άότηρ τής Παρναοόείου π^ειάδος ό 
πλέον Αγαπημένος μαθητής τοϋ Le conte de Lisle, 
ό José Maria de Heredia ύπέότη τήν έπίόραόιν τοΰ έν- 
δόξου του διδασκάλου, άλλά τοϋτο χωρίς καμμίαν 
βλάβην τής άτομικότητός του. Έν φ άλλοι δια- 
όπείρουν τήν ιδιοφυίαν είς πολλά βιόλία καί μετα
βάλλουν τήν τέχνην τοϋ γράφειν είς έπάγγελμα 
ό J. Μ. de Heredia όυνεπύκνωόεν ιίς 3θ0 σελίδας τό 
δνειρον καί τήν πείραν μιάς ολοκλήρου ζωής. 
Τοιοΰτος ών ό Heredia πλείότους όόους θαυμαότάς 
έόχε καί ό θάνατος αύτοΰ Αφήνει δυόαναπλήρωτον 
κενόν είς τήν ποιητικήν Γαλλίαν.

Η  B ran la  C o e ca -—Έ ν  άπό τά περίεργα έντομα 
είνε και ή Branla Coeca: μικροόκοπική, μόλις ένός 
καί ήμίόεως χιλιοστομέτρου τυφλή καί άνευ πτερών 
χρώματος φαιού, Ανήκει είς τήν κατηγορίαν τών 
οιπτέρων καί τήν ύποδιαίρεόιν τών όρνιθομυιών. 
Ζμ έπι τής μελίόόης, έφ’ ής προόκολλάται ίόχυρώς 
προτιμώόα τόν μεταθώρακα· άπαντμ ίδίως έπί 
των θαλειών καί πρό πάντων έν ταϊς παλαιαΐς,καί 
έν διαλύσει Αποικίαις, διαφεύγει δέ τήν άντίληφιν 
τοϋ κοινοΰ, άλλ’ οί μελιόόοκόμοι τήν γνωρίζουόι 
καλώς καί τμ δίδουόι τό δνομα «μελιόόόύειρα». 
Ό  κ. Perez  ̂εδοόε λεπτομερείας πολύ ένδιαφερού- 
όας περί τής Branla Coeca καί εΐνε ό πρώτος άπο- 
καλύζ'ας τόν τρόπον καθ’ δν τρώγει· καθημένη είς 
τό πρόσθιον μέρος τής κεφαλής τής μελίόόης, 
κτυπά καί ξύει μανιωδώς διά τών έμπροόθίων της 
ποδών τήν βάόιν τοΰ χείλους, έπειτα ύποχωρεΐ 
πρός τήν σύμφίσιν τών κεραιών, έπιτίθεται εκ 
νεου πρός τό στόμα έως δτου ροφήόμ τό έκχειλίζον 
όταγονίδιον τοΰ μέλιτος. Ό  τρόπος ούτος, καθ’ 
δν ζμ, έξηγεΐ διατί άποχωριζομένη τοϋ θύματός 
της άποθνμόκει τάχιότα. Οί μελιόόοκόμοι τήν 
θεωροϋόιν ώς Αληθές παράόιτον καί τήν κατα- 
ότρέφουόιν ολίγος καπνός όιγαρέτου τάς ρίπτει 
είς τόν πυθμένα τής κυφέλης καί έκειθεν σαρώ
νονται εύκολώτατα.

» 4-
Μία όύριγξ κατά τούς χρόνους τών Ε βραίω ν.

— Ή  όύριγξ, περί ής πρόκειται, είνε ή τοϋ Σιλοάχ, 
έφ’ ης ό καθηγητής του Πανεπιστημίου Βαόιλείας 
Berthelot, παρέόχε περιέργους λεπτομερείας. Κατά 
τήν παράδοόιν τήν όποίαν έπιβεβαιοί καί χειρό
γραφόν τι τοϋ Σειράχ ό βαόιλεϋς Έζεκίας (727— 
699 π . X.) θέλων να μεταφέρμ τό ϋόωρ είς τήν 
Ιερουσαλήμ ήναγκάόθη να προβμ είς όιάτρηόιν 
βράχου τίνος. Τό έργον τοϋτο, όπουδαιότατον διά 
τήν Αποχήν του άπεδείχθη δτι εΐνε τό αύτό μέ 
τήν καλουμ,ένην σύριγγα τοϋ Σιλοάχ.

Επιγραφή μέ Αρχαϊκούς έβραϊκούς χαρακτήρας 
άνακαλυφθεΐσα τυχαίως τφ 1880 ύπό παιδιών λου- 
ομένων έν τφ ϋδατι τής σύριγγος δίδει τάς έξής 
στοιχειώδεις περί τοΰ έργου λεπτομερείας:

* Κ  διάτρηόις έτελείωόεν· δτε ή όκαπάνη τοϋ 
ένός δέν είχεν είόέτι |:τυπήόμ τήν σκαπάνην τοϋ 
άλλου· καί υπήρχε διάστημα 3 πήχεων, ήδύνατο ό 
έργάτης νά άκουμ τήν φωνήν τοϋ έναντι καλοΰν- 
τος αύτόν, διά μιάς μικρής ρωγμής. Καί τήν τελευ- 
ταίαν ήμέραν τής διατρήόεως αί όκαπάναι όυνην- 
τήθηόαν. Τό ύφος τοΰ βράχου ύπέρ τάς κεφαλας 
των ήτο 100 πήχεων. Τότε έτρεξε τό ϋδωρ είς ά- 
πόόταόιν 1200 πήχεω·θ».

1200 έβρ. πήχεις εΐνε περίπου 500-530 μέτρα. Κα
θώς έκ τής έπιγραφής φαίνεται ήρχιόαν τό /έργον 
έκ τών δύο μερών τοϋ βράχου, δέν έφαντάζοντο δέ 
δτι θά ήτο τόόον τό μήκος τής σύριγγος, άφ’ ού 
ή κατ’ εύθεΐαν γραμμήν άπόόταόις τών δύο περά- 
των τοϋ έργου είνε μόλις 330 μέτρα. Ά λ λ ’ ή όύριγξ
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Σχηματίζει τεθλαΣμένην γραμμήν έκ της δυΣκο- 
λίας τοϋ ποοΣδιοριΣμοϋ της διευθΰνΣεως είς υ 
πόγειον ίογον διά των τεχνικών μέΣων, τά όποια 
διέθετον προ 25 αιώνων. Βεβαίως δέν ήδύναντο 
νά έχ οΣί τήν άπαίτη'Σιν νά ΣυναντηΟώΣι κατ’ ευ
θείαν γραμμήν και άκολουθοϋντες τό έλάχιΣτον 
δυνατόν μήκος της διατρήΣεως. Έ ν τοΰτοις τό 
Σημείον της ΣυναντήΣεως δέν άπέχει πολύ του 
μέΣου της Σύριγγος καί ή διεύθυνΣις των άντιθέ- 
τως ργαζομένων έργατών πολλάκις έτροποποιή- 
θη έπί τμ βάΣει παρατηρήΣεων των μηχανικών 
τοϋ Έζεκία, αί όποιαι δέν γνωρίζομεν πώς έγέ- 
νοντο. Τέλος άναμφιβόλως, ώς καί Λ έπιγραφή 
λέγει, θά ώδηγήθηΣαν είς την ΣυνάντηΣιν καί έκ 
του ήχου.

Ή Σύριγξ έχει πλάτος ποικίλλον άπό 0,60—0,90 
τοϋ μέτρου καί ύφος φθάνον που μέν τά 3 μέτρα 
ποϋ δέ κατερχόμενον μέχρι 0,60 τοϋ μέτρου Συμ- 
φώνως πρός τήν φύΣιν τοϋ βράχου. Τό έδαφος τής 
Σύριγγος είνε Σχεδόν όριζοντιον καί τοΰτο περι- 
ποιει τιμήν είς τούς μηχανικούς τοϋ Έζεκία.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ή  πυρκαϊά τής Άδριανοιτπόλεώς. — Δέν θά
έμεινε βεβαίως Έλληνικη καρδία, Λ όποια νά μή 
έκλαυΣε καί νά μή έπόνεΣε δια τήν καταΣτροφήν 
τής Έλληνικωτάτης Άδριανουπόλεως. Αί ύπο- 
χρεώΣεις τοϋ ΈλληνιΣμοϋ κατά τήν περίΣταΣιν 
ταύτην είνε μεγάλαι· ή Άδριανούπολις ύπήρξε 
τό προπύργιον είς τό όποιον έθραύΣθηΣαν δλαι 
αί προΣπαθειαι των Βουλγάρων πρός κάθοδον 
πρός Νότον. Μέ τήν άνθίζουΣαν κοινότητά της, 
ή όποία διετήρει Σχολεία τέλεια άρρένων καί θνι- 
λέων καί Σπουδαία φιλανθρωπικά καταΣτήματα, 
μέ τόν έλληνοπρεπέΣτατον πληθυΣμόν της, ό ό
ποιος είχεν είς τάς χεΐράς του τό μέγιΣτον μέρος 
τοϋ έμπορίου, των έπιΣτημών καί τής βιομηχανίας 
άπέκρουΣεν έπανειλημμένως παΣαν ξενικήν είΣβο- 
λήν καί ύπήρξεν άείποτε είς των κυριωτέρων 
Στύλων Σύμπαντος τοϋ ΈλληνιΣμοϋ.

Σήμερον αί Σπουδαιότεραι έλληνικαί Συνοικίαι 
τής Μητροπόλεως, ΧρίΣτοϋ καί Παναγίας μετεβλή- 
θηΣαν είς άμορφον Σωρόν έρειπίων άπό δέ τάς δύο 
άρχαιοτάτας έκκληΣίας, έν αίς περιείχοντο θη- 
Σαυροί τέχνης, δέν μένουν είμή μερικοί μαυριΣμέ- 
νοι τοίχοι. Έκ θαύματος διέφυγον τήν καταΣτρο
φήν ή Μητρόπολις καί το ΓυμνάΣιον τό Ζάπειον 
ϊΣώθη χάρις είς τόν ήρωϊΣμόν καί τήν αύταπάρνη- 
Σιν 18 Ελλήνων, οίτινες κλειΣθέντες έντός αϋτοϋ 
έπί όλόκληρον τήν ήμέραν έπάλαιον κατά τοϋ 
πυρός. Πλέον τών 590 οικιών έκάηΣαν οί χθές 
εύποροι πρόμαχοι τοϋ ΈλληνιΣμοϋ πλανώνται 
Σήμερον άοτεγοι καί πένητες. Ό  ΈλληνιΣμός δέν 
,πρεπει νά ληΣμονήΣμ τά καθήκοντά του.

Οί Σειόμο» τής Καλαβρίας. — Αί νότιαι έπαρ- 
χίαι τής Ιταλίας ύπέΣτηοαν μεγίΣτην καταΣτρο
φήν άπο τόν φοβερόν ΣειΣμόν τής 8ης Σεπτεμβρίου. 
Αί πρωται δονήοεις έγένοντο είς τάς 2 καί 42' τής 
πρωίας, καταΣτρέφυυΣαι τά πάντα είς έκταΣιν μή
κους ιυΟ χιλιομέτρων καί πλάτους τούλάχιΣτον 
20. Το έδαφος εοχίΣθη είς ώριΣμένα Σημεία καί ό- 
λοκλήρα χωρία κατεΣτράφηΣαν. Μανιώδη κύματα 
είΣέβιιΙυν είς τάς παρά τήν παραλίαν οικίας καί 
τάς κατέκλυΣαν, αί γραμμαί τοϋ Σιδηροδρόμου

έβλάβηΣαν Σοβαρώς καί είς μόνον τό χωρίον Mar- 
tirano έπί 3000 κατοίκων εύρέθηΣαν 2200 νεκροί ή 
πληγωμένοι. Ή ΣειΣμική κίνηΣις αίΣθητή είς τόν 
άνθρωπον έξετάθη άπό τόν Σαλέρνου έως τό νοτιο- 
ανατολικώτατον Σήμεϊον τής Σικελίας.

Τό Στρόμπολι καί ό Βεζούβιος εύρίΣκονταί έν 
έκρήξει. Είς τό Tiriolo τοϋ ΣειΣμοϋ προηγήΟιιΣ .ν 
φαινόμενα φωτεινά πιθανώς έξ ηλεκτρικής πηγής. 
Ό  άριθμός τών κατα'ΣτραφειΣών οίκιών άνέρχεταί 
είς 10,000 έν ω 50,000 άτομα μένουΣιν άνευ Στέγης. 
Ή  Καλαβρία είνε χώρα πλέον πάΣης άλλης προ
διατεθειμένη είς , τήν έπανάληφιν τών κατάκλυ- 
Σμών. Οί ΣεΐΣμοί έν αύτή είνε Συχνότατοι, άνά- 
φέρομεν τόν γενόμενον κατά τό 526 π. X. μέ 120— 
200 χιλιάδας θύματα, τήν καταΣτροφήν τοϋ Oppido 
καί τής Terranova τφ 1783 μέ 60,000 θύμάτα. Αί 
οίκίαι άνετινάΣΣοντο είς τόν άέρα, ώς άπό έκρη- 
κτικών ύλών, κατά τόν τρομερόν αύτόν ΣειΣμόν. 
Κατά τόν παρελθόντα αίώνα τρις έκλονίΣθη τό 
έδαφος τής Καλαβρίας τφ  1886, 1887 καί 1894.

★ **
’Αγώνες. — Τήν Κυριακήν 10]23 8βρίου έτελέ- 

ΣθηΣαν οί πρώτοι άγώνες τοϋ «Συλλόγου τών Φι
λάθλων». ΚόΣμος παρέΣτη πολύς, τούς δέ άγώνας 
έτίμηΣαν διά τής παρουΣίαςτων ή A. Ε. Διοικητής 
’Αλεξάνδρειάς, ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος κ. 
Σκωτίδης, ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Τριπόλειος καί 
άλλοι πολλοί μεταξύ τών έγκριτων ομογενών. Είς 
τούς άγώνας έλαδον μέρος 28 άθληταί άγωνιΣθέν- 
τες είς τό μονόζυγον, δίζυγον, κρίκους, άλματα, 
Σφαίραν, δίΣκον, δρόμους καί άρΣιν βαρών.

Μεταξύ τών άθλητών διεκρίναμεν τον νεαρόν
Ε. ΤΣαλουμάν, δΣτις άνεδείχθη καί πρωταθλητής
λαόών καί τό έπαθλον, άργυροΰν κύπελλον προΣ-
φερθέν ύπό τοϋ κ. Α. Μπενάκη, καί τόν κ. ΔεΣπο-
τόπουλον δΣτις έξετέλεΣεν ώραιοτάτας άΣκήΣεις
έπί τοϋ μονοζύγου, διζυγου καί κρίκων.* *♦

Σκολεία. — Έγένετο ή εναρξις τών μαθημάτων 
έν τοΐς ήμετέροις Σχολείοις, ο άριθμός τών έγγρα- 
φέντων μαθητών ύπερέβη τόν κατά τό παρελθόν 
ετος. Ή Σχολή δμως ύπέΣτη άληθή άπώλειαν διά 
τής άποχιορήΣεως τοϋ κ. Βενετοκλή, είς δν τόΣα 
όφείλει. Οί παλαιοί του μαθηταί είς οϋς έδίδαξε 
τόν ζήλον τής Σπουδής καί τήν χρηΣτοήθειαν δέν 
θά ληΣμονήΣουν ποτε τήν γλυκειάν του μορφήν.

— Έξεδόθη ή Πινακοθήκη τοϋ ’Οκτωβρίου^ μέ 
έκλεκτήν ύλην. Περιεχόμενα Ή  δύο ύυχές ύπό 
Ειρήνης Αθηναίας. Σύγχρονοι ΈπτανήΣιοι »Στο- 
ρικοί ύπό Μαρίνου Σιγούρου. Ή  όπερέττα ύπό 
Τιμ. Μωραϊτίνη, ό C hopin  ώς άνθρωπος. ’ Ιθάκη 
καί Δαίρωφελδ ύπό Άθ. ΛεκαΣτά.

— Έλάβομεν τάς «Σελίδας» τοϋ κ. Καλογερο- 
πούλου. Θά γράϋωμεν περί τούτων προΣεχώς.


