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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ί’πό δεπλούν στρώμα πάγου έτάφησαν 
ή έφετεινή Άπόκρεως, 
σικοϋ ώ;
προσδοκήτου έκτραχύνσεως 
καί τοϋ πάγου τοϋ ηθικού 
και τής άπογοητεύσεως.
παγετώδη βορράν ή τελευταία Κυριακή 
παρήλε σχεδόν άπαρατήρητος, εύγνωμοσύ- 
νην δέ όφείλομεν εί; τή/ κακοκαιρίαν, 
διότι υ.χ: χ.πτ,/.ϊ.ν.ζε·/ χτλ τά αηδέστατα 
τών δρόμων θεάματα εις τά όποια έξ-πε- 
σεν ή άλλοτε τόσον φαιδρά καί εΰχαρις καί 
ευφυής αθηναϊκή Άπόκρεως. S1C-.. tran
sit ! Μόνον είς τάς οικίας ύπήρξε ζωηρό- 
της καί όσοι έπρόφθασαν νά διασκεδάσουν 
είς αύτά; ησαν τυχηοοί Διότι τήν έπομέ- 
νην δ καιρός ύπήρξεν έτι άπηνέστερος· ό 
άνεμο; έπνεε λυσσώδη;, τό ψύχος ήτο δρι- 
υ.ύτατον, πυκνόταται δέ αί νιφάδες 
χιόνος έστροβιλίζοντο εί; τόν άερα, ένώ 
στρώματα χιόνος έστιβκζοντο έπί τών 
τικών ορίων. Τοιουτοτρόπως έματαιώθη έξ 
δλοκλήρου ή λαϊκή έορτή τών Κυπλ-ύιΐωι?, 
έορτή γνησίω; έλλληνική, ήτις είς άλλου; 
χρόνους, παρωχημένου; καί εύτυχεστέρου; 
άπέκτα χροιάν τινα έθνική; πανηγύρεως.

Δυστυχώ; ή έπί τά χείοω τοϋ καιρού 
τροπή, όσω παροδική καί άν ήτο, έπέδρα- 
σεν όλεθρίω; έπί τής δημοσίας ύγείας, καί 
εί; τόν άρκετά ήδη μακρόν κατάλογον τών 
θυμάτων τή; εκτάκτου κακοκαιρίας καί 
Ονησιμότητος προσετέθησαν καί νέα ονό
ματα. ’Επισημότατο·? αύτών εινε τό τοϋ 
Άνδρεου Αύγερινοϋ, βουλευτοϋ Ηλείας, 
αρχαίου καί διακεκριμένου πολιτευτοϋ, 
χρηματίσαντος πολλάκις ύπουργοϋ καί προ
έδρου τής Βουλής, οΰ ή κηδεία έγένετο 
δημοσία δαπάνη. 'Οφείλομε·? προς τούτοι; 
νά σημειώσωμεν τόν θάνατον τοϋ συνταγ
ματάρχου Χρήστου Κατσικογιάννη, αρχη
γού τοϋ έν Λαρίσση 1ου αρχηγείου τοϋ 
στρατού, ένος έκ τών άριστων άνωτέρων 
άξιωματικών τοϋ στρατού, τοϋ δημάρ
χου Λαρίσσης Άχ. Δογιωτάτου . Έν 
γένει ύπό τήν έποψιν τής θνησιμότητο; 
τό άρξάμενον έτος ύπήρξε λίαν δυσοίωνον, 
μέχρι τοϋδε τήν ελληνική/ πολλών έγκρι
των αύτής καί αγαπητών μελών.

Διά τοϋ θανάτου τοϋ Αύγερινοϋ έχήρευ- 
σεν άλλη μία βουλευτική έδρα καί διετά- 
χθησαν έπαναληπτικαί έκλογαϊ. Έκ τής 
αφορμή; ταύτης έπανελήφθησαν αί καί 
πριν κυκλοφορήσασαι φήμαι περί ένδεχο- 
μένης ύποψηφιότητος τοϋ κ Τρικούπη εί; 
Μεσολόγγι;·?, παραιτούμενου τοϋ νϋν βου
λευτοϋ κ. Γουλιμή. Άλλά καί πάλιν αί 
φήμαι ούται έξελεγχθησαν ανυπόστατοι, 
ώς ήσαν εύτυχώς άνυπόσταττοι αντίκρυ; 
καί μυθώδεις άλλαι φήμαι κυκλοφορήσα
σαι, κατά τάς ϋποίας ήγέρθησαν άμ.φιβο- 
λίαι περί τοϋ φυσικού θανάτου τοϋ αειμνή
στου Μητροπολίτου Γερμανού καί τά; ό
ποια; άναφέοομεν μόνον έκ χρονογραφικοϋ 
καθήκοντος, διότι ή δικαστική άρχή δέ·?

τού πάγου τοϋ φυ - 
έκ τής αιφνίδιας καί κάπως α

τού χειμώνος 
τή; αδιαφορία: 

'Ί’πό τόν πνέοντα

της 
νέα 
άτ-

άπηξίωσε νά τά; λάβη ύπ' οψιν καί νά 
ένεργήση ανακρίσεις, έξ ών άπεδείχθη τό 
άβασιμον αύτών.

Έν τή Βουλή αί έογασίαι προχωρούσε 
νωθρώ; καί μόνον τά δύο δωδεκατημόρια 
τοϋ προϋπολογισμού έψηφίσθησαν μέχρι 
τοϋδε. Κατ ’ αύτάς δέ έπανελήφθησαν καί 
αί έογασίαι τή; ’Ιερά; Συνόδου, συμπλη- 
ρωθειση; διά τή; προσλήψεω; τοϋ αρχιε
πισκόπου Πατρών καί πρόκειται νϋν νά 
τεθή έπί ταπητο; τό ζήτημα τή; έκλογής 
τοϋ νέου Μητροπολίτου. Ώς πιθανώτεροι 
ύποψήφιοι φέρονται κατά πρώτον λόγον ό 
νϋν άρχοεπίσκοπο; Κορινθία; κ. Σωκρά
τη; Κολιάτσο;, καί οί αρχιεπίσκοποι Άρ- 
γολίοος. Μαντινιία; καί Σύρου. Άδηλον 
άν θά παρουσιασθώσι καί έτεροι καθώς καί 
τινα θά προτιμήση ή κυβερνητική εύνοια.

'Ενόσω προσεγγίζει ή έποχή ή προσοχή 
καί τό ένδιαφέρον τοϋ κοινού άρχίζει νά 
τρέπηταΐ ζωηρότερο·? πρό; τού; προσεχείς 
ολυμπιακούς άγώνας. Αί έργασίαι έπι- 
σπεύδονται πυρετωδώς καί το έ’ργον έ·? γί
νει τής προπαρασκευή; διεξάγεται δρα- 
στηρίω; καιρό; δέ εινε καί ή κυβέρνησες 
καί δ δήμο; τής πρωτευσύση; νά άποφα- 
σίσωσι περί τής συμμετοχής αύτών ιδίως 
καθ’ όσον άφορά τήν διακόσμησιν τή; πό
λεω;, ήτι; πολλών έχει άνάγκην, όπω; 
φανή εύπρόσωπο; εί; τού; προσελευσομέ- 
νου; πολυαρίθμου; ξένους.

πρό; τό άπροσδιόνυσον τήν συγγένειαν μέ 
Αντιγόνην ύπό μορφήν Τρελλοκατερίνας.

ΕΛΛΝΝΙΚ» ΕΘιΜ Α

ΔΠΟΚΡΗΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Έπί τή; ανατολική; πλευρά; τή; Κε · 
φαλληνίας, είς τόν μυχόν εύρυχώρου κόλ
που, ούτινος τόν φυσικόν κυματοθραύστην 
άποτελεΐ ή εύδείελο; νήσο; τοϋ Όδυσσέως, 
ήγείρετο άλλοτε πλούσιον καί ηρωικόν βα
σίλειο·? . ή καθ' Όμηρον παιπαλόεσσα 
Σαμη, μία τών σημαντικωτέρων πολι
τειών τή; τετραπόλεω; νήσου. Είς τό μέ
ρος τοϋτο άκόμη σώζονται τά έρείπεια 
τοϋ προϊστορικού αύτού Κράτους, μακρά 
δέ τμήματα πελασγικών τειχών μαρτυρούν 
ότι όχυρώ; περιεκλείετο άλλοτε ή εύ- 
ρεΐα περιοχή του, τήν δποίαν πλαισιοϋν τ’ 
άμφιθεατρικώ; ύψούμενα κύκλω βουνά της. 
Έπί τών κλιτύων αύτών, αί'τινε; απολή

γουν είς εύφορον καί πολύπλεθρον πεδι
άδά, διασζορπισθίντα κατά συνοικισμούς, 
έπηξαν εί; άποκρύφου; χαραδρας 14 χω
ρία τά λε.ψανα τών άρχαίων τής Σά
μη; οικιστών, όπω; έξήλθον έκ τή; χο
άνης τώ? αιώνων, συνέπεια τών έκ τών 
διαφόρων μεταναστεύσεων γενομένων έπι- 
μιξιών καί καταχτήσεων. Καί σήμερον 
μέν διακρίνει κανείς εί; τήν ονομασίαν 
πολλών θέσεων καί οικογενειών καί χω
ρίων καί εί; αύτό άκόμη τό λεξιλόγιο·? 
τή; κοινή; χρήσεω; άναμφισβήτητα μνη
μεία. αρχαίας ελληνική; καταγωγή; ε’.ς 
τό σύνολο·? όμως τοϋ πληθυσμού άπετυ- 
πώθη πλέον τή; νέα; έποχή; ή σφραγίς 
καί ή κοινωνία τή; Σάμη; δέ·? διαφέρει 
σήμερον κατά τήν χροιάν τών άλλων τή; 
νήσου κοινωνιών, όπως έκ τών αλλεπαλ
λήλων τή; τύχη; περιπετειών τά; έμόρ- 
φωσε τό έργαστήριον τών αιώνων !

ετοιμάζεται διά τήν παράστασιν. 
Τό θέμ’’- ταύτης, πάντοτε έρωτικόν ή η
ρωικόν, λαμβάνεται έξ ηθικού τινο; μυθι- 
β«ρήμ*τος καί μετασκευάζεται εί; δράμα 
έκ στίχων δμοιοκαταλήκτων, του; όποι
ου; συνηθέστερον μέν σφυρηλατεί δ άπερί- 
τεχνο; κάλαμο; κανενό; διδασκάλου, σπα- 
νΐώτερον δ’ έξεργαζεται ή κακόζηλο; μο- 
λυβδί: χωρικού ήμιγεύστου τής αλφαβή
του. Εννοείται ότι προϊόν τή; έργασία; 
αύτή; είναι πάντοτε έν στιχόπλεκτον 
συνονΙ 
λάκι;
νίοτε 
σμών.

Ό Έρωτόκριτος παρείχε 
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1 αύτοχιιρ^τονήτων

αυτό;,

ιθύλευμα διαφόρων, σκηνών,άνευ πολ— 
; συνοχή; καί ένότητος, πλήρες δ' έ- 

παοαδοξολογημάτων καί άναχρονι-

ιν άλλοτε ά- 
τήν τροφήν εί; τήν φαντασίαν τών 

ιύτων δραματουργών, 
αύτής

φθονον
· ·/.- · ‘ - ι -Ή άνιαρά ομω; επαναληφι; 

πάντοτι 
ρους εί;
μέν

. . . ; τ’θί
■ παραστάσεω; έξώθησε τούς νεωτέ- 

τήν άγραν θεμάτων κατ’ άρχάς 
μέν έκ τής άρματωλική; ιστορία; τή; Ελ
λάδος, βραδύτερο·? δέ καί έζ τή; δραμα
τική; φιλολογία; τών ξένων.

Όταν τό δράμα συναρμολογηθή. δια
νέμονται 
σωπα καί άρχεται ή κατ’ οίκον άσκησις. 

αύτή; έν ημέρα σχολή:

τικής φιλολ· 
Ό·α* τ- . .

νίμονται τά μέρη είς τά κατάλληλα πρό-
■ ” ·...._· _Τ------- ’·

Μετά τό πέρα; αύτή; έν ημέρα σχολή; 
ίίνονται αί γενικαί δοκιμαί ύπό τήν έπί- 

λεψιν πάντοτε τοϋ συγγραφέω; καί έπι- 
φέρονται αί ποθηται διορθώσεις Διότι ση- 
μειωτέον ότι έκαστος τών ύποκριτών, έπί 
απειλή ύποχωρήσεως, άξιοι πάντοτε νά 
καλλιτερεύση τό μέρος του.

γυναίκες άυαμίξ, λαμβάνουν διαδοχικώς 
μέρος. Καί άκούει κανείς τότε παρενθύρ- 
σου; κραυγάς καί βλέπει κορδακισμούς τε- 
άνοικείου; !

Άλλ' ιδού οί ύποκριταί’ κορυθαίολοι 
προσωπιδοφόροι ύπό λόφον ταινιών καί θυ
σάνων καλύπτοντες τήν πτωχήν, τήν έξ 
άπλοϋ παρυφασμένου χιτώνες άμφίεσίν 
των. Είς τό κεφάλαιο·? τούτο λογική δέν 
χωρεΐ. Έκαστος ένδύεται κατ ' άρέσκειαν. 
Καί ή στολή αΰτη δέν μεταβάλλεται είτε 
βασιλείς ύποκρίεονται, είτε ληστάς παρι
στάνουν. Έκαστο; τήν πλουτίζει κατά τό 
γούστο του. Διά τούτο πολλάκις άπλή 
στρατιώτου στολή ύπερβάλλει κατά τόν 
πλούτον καί τήν μεγαλοπρέπειαν τήν πε - 
ριβολήν μεγιστάνος.

Όλοι τότε ύποχωροϋν ! Τό χορεϊον έγ- 
καταλείπεται εί; τήν διάθεσιν τών ηθοποι
ών καί άπ' αύτοϋ, ώ; άπό θεατρική; σκη
νή;, δίδεται ή παράστασις.

♦

βλίου του καί παρέχει συυταγάς είς τού; 
παρεστώτας. Τί τραβούν τότε οί χήροι 
ιδίως καί τά γεροντοκόριτσα. Εί; τήν σά- 
τυοάν του ούδεμία κατάστασις άνθρώπου 
εύρίσκει ποτέ χάριν, πάσαν δέ λέξιν του 
καλύπτει παταγώδη; έκρηξις γέλωτος. 
Καί γελούν έκ περιτροπής πάντε; είς βά
ρος τών όνομαστί σατυριζομένων, οϊτινες 
μέ τά μούτρα καταιβασμένα καί ύπό τά 
σουρίγματα τών άλλων ύποχωροϋν, μέχρις 
ού έλθη ή σειρά τή; κοραϊδίας τούτων. 
Διότι όλοι θά περιλουσθώσι μέ τό δηλητή- 
ριον τή; γλώσσης του.

Μέ τήν τελευταίαν στροφήν, διά τής 
όποια; εύχεται εί; τούς άκροατά; του νά 
μή έπιζήσουν τό έρχόμενον έτος, δίδει
σύνθη μαγενικοϋ χορού, όστις παρατείνε- 
τα.ι μέχρι τής νυκτός !

-.ο

Δέν είξεύοω διά ποιαν αιτίαν ή απει
λούμενη παράστασις τή; Αντιγόνη; άνα- 
καλεϊ εί: τήν μνήμην μου τάς καρναβαλ— 
λικά; σκηνά; μέ τό τραγικόν ΰφος,τό δ
ποΐον λαμβάνουν εί; μίαν τών γωνιών τή; 
Κεφαλληνίας, εί; τήν ιστορικήν Σάμην.

Καί δέν εύρίσκω εί; τάς δύο αύτά; πε
ριστάσεις τήν έλαχίστην εγκληματικήν 
αναλογία·?. Ή πράξι; τοϋ κ. Μιστριώτου, 
μεθ ’ όλην τήν ε’.ς βρασμόν ύπερβάλλοντο; 
πρό; τήν αρχαιότητα ένθουσιασμοΰ σύλ- 
ληψίν τη;, ενέχει όλα τά στοιχεία διπλή; 
δολοφονικής απόπειρας κατά τε τοϋ δρά
ματος τούτου τοϋ Σοφοκλέου; καί κατά 
τοϋ γούστου τής νεωτέρας ελληνική; γε
νεάς. Μέ μίαν έπί πλέον έπιβαρυντικήν 
περίπτωσιν ότι δ χρόνος καί δ τόπο; τή; 
έκτελέσεώ; της θα διεγείοη τήν διεθνή πε
ριέργειαν καί κατάκρισιν. Τουναντίον αί 
καρναβαλλικαί παραστάσεις τή; Σάμη; 
μεθ’ όλην τήν τραγικήν των σοβαρότητα, 
είναι απλή άνευ αξιώσεων παιδιά, αναι
ρούσα μέν τήν σημασίαν τής εύθύμου Ά- 
ποκρηά;, έχουσα όμως ύπέρ έαυτή; τό ι
σχυρόν καί άποκλεϊον τό αξιοκατάκριτον 
τή; πράξεως έπιχείρημα,οτι αΰτη κατάγε
ται ές έθίμου άρχαίου.

’Οπωσδήποτε άπόκρεω; ύπό τύπον μ.ε- 
τανοούση; Μαγδαληνή; έχει πολλήν ώ;
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Εί; τό μέρος αύτό ή Άπόκρεως δέν πα
ρουσιάζεται μέ τήν συνήθη τρελλήν φυσι
ογνωμίαν της.Καί δέν λείπουν, έννοεΐται, 
οί χοροί καί τά συμπόσια, οί κώμοι καί τά 
τραγούδια. Άλλ’ ύφ ’ ήν ιδιότητα τήν έ- 
γνώρισε κανείς αλλαχού δέν είναι δυνατόν 
νά τήν συναναντήση ποτέ εί; τήν Σάμην.

Τό παι;τ<όι τή; Άποκρτ,άς είναι μία 
δραματική παράστασις σοβαρά. Δέν γνω
ρίζω άν τό έθιμον τοϋτο είναι παράδοσι; 
άρχαϊκή ή λείψανον συνήθεια; μεταφυτευ- 
θείση; έκεΐ άργότερον, ότε μεταξύ τή; 
Ανατολή; καί τή; Δύσεω; ή 'Επτάνησος 
άπετέλεσε τή·? μισγάγκειαν,εί; τήν όποιαν 
κατεστάλαζον τά ρεύματα διαφόρων λαών. 
Εκείνο τό όποιον γνωρίζω είναι ότι τό 
έθιμον τοϋτο — δπερ ήδύνατο νά θεωρηθή 
ώς ώχρα τών Διονυσίων άνάμνησι;— πρό 
άμνημονεύτων χρόνων κρατεί.

Πέντε είναι τά μεγάλα χωρία τή; Σά
μη:. 'Ενωρίς, πολλούς μήνα; προτού έμφα- 
νισθή τό Τριφδιον,προκαλεΐται μεταξύ αύ
τών συνεννόησι; καί άπό κοινού άποφασίζε- 
ται ποιον έξ αύτών άποκλειστικώ; 0 ' άνα— 
λάβη τήν μασκαράταν. Ή νεολαία τότε 
τού χωρίου, είς τό όποιον έλαχε·? δ κλήρος

Είναι Κυριακή τή; Τυροφάγου.Κατ’αύ
τήν συστηματικώ; γίνεται ή πρώτη δημο
σία παράστασις τοϋ έργου. Ή πλατεία τοϋ 
χωρίου βρίθει κόσμου πολλοϋ. Όλοι οϊ κά
τοικοι, άνδρε; καί γυναίκες νέοι καί γέ
ροντες, μέ τά; καλλιτέρα; ένδυμασία; των 
συρρέουν εκεί. Τί γραφικόν θέαμα ! Μία 
πολύμορφος καί μυριόχρωμος μαζα ανθρώ
πων ώ; καλλιτεχνικόν πλαίσιον περιβάλλει 
πυκνή τό χορεϊον. Θά δοθη ή διαφημι- 
σθείσα παράστασις, τής όποιας ή έπιτυ- 
χία είναι ζήτημα φιλοτιμία; διά τό χω
ρίο·? των. Διά τοϋτο όλοι άνυπομονοϋν."Ο
λοι περίεργοι ά . ' * ' Λ ......
τάς παρατηρήσεις των 
σχόλιά των. 
θά κατέλθουν 
το·? Αίγιαλόν — 
πίων άρχών καί 
τών συνδημοτών

Άλλ' έχε·, καί τό κωμικόν μίοο; της 
ή τοιαύτη Άπόκρεως ! Τοϋ θιάσου τούτου 
έ'πεται πάντοτε κακομούτσουνος προσωπι- 
δοφόρο; — ό ιατρός — οστις μετά τό τέλος 
τοϋ δράματος άπό προχείρου ύψώματο; ά- 
παγγέλλει σατύρα; δηκτικά; μετ ’ άθυρο- 
στόμου βωμολοχίας. Τό έργο·? του περιο
ρίζεται εί; τήν άπαρίθμησιν τών καθ ’ δ- 
λον τό έτος συμβάντων εί; τού; συνδημό- 
τα; των δυστυχημάτων, ήτοι είς τάς κω- 
μικά; περιπέτειας των, τά; έκλογικάς 
άποτυχία; των, καί τού; θανάτου; τών 
ύποζυγίων των, τών όποιων τά τεμάχια 
διανέμει χαριτολογών εί; τού; συγγενείς 
τών κυρίων των. Άφού έξωθήση τήν καυ- 
στικότητα τών άστεϊσμών του μέχρι? άφο- 
ρήτου ένίοτε δηκτικότητο; άνοίγει τό βι

Δέν στερείται όμως καί τοΰ πρακτικού 
της σκοπού ή διασκέδασις αΰτη. Ό κ. Μι- 
στριώτης διά τής διακωμωδήσεω; τή; 'Αν
τιγόνη; θά γίνη καί αφορμή τή; δαπάνη; 
πολλών χιλιάδων δραχμών. Άλλ ’ οί πρα
κτικοί χωρικοί τή; Σάμη; ούδέ λεπτόν 
ζημιόνονται. Εί; τόν χορόν, όστι; χρησι
μεύει ώς κατακλεί; τής διασκεδάσεω; 
λαμβάνουν κατά συνήθειαν μετά τών η
θοποιών μέρος καί πολλοί τών θεατών. 
Ούτοι μετά μίαν στροφήν άποσύρονται 
άφού κατ ’ έθος καταθέσουν τόν όβολό·? των 
είς τόν κατά τό κέντρο·? τοΰ χορείου έκτε- 
θειμένον δίσκον. Τοιουτοτρόπως ού μόνον 
καλύπτονται τά έξοδα τή; διασκεδάσεω;, 
άλλά καί διά τού περισσεύματος παρα
σκευάζεται πολυτελές συμπόσιο·?, όπερ δι- 
αρκεΐ έν μέσω ασμάτων καί πυροβολι
σμών καθ ’ όλην τήν νύκτα.

ΜΙΛΤΟε

διασκεδάσεω; 
τών η

τών θεατών.

άναμένουν διά νά φέρουν 
ι καί νά κάμουν τά 

. Πώς άλλως ! Τήν έπιοϋσαν 
εί; τήν πρωτεύουσαν — 

κ ένώπιον τών έπιτο- 
τοϋ πλήθοντο; έξ όλων 

των θεάτρου δέν θέλουντων συνυημυιω» . —. --- -------
ή ύπόληψίς των νά έκτεθή εί; τόν περίγε
λων καί τά σκώμματα. Δι ’ αύτό ή Κυ
ριακή τής Τυροφάγου είναι ημέρα προδι
κασίας τοϋ έργου.

Άλλ ’ δ χρόνος παρέρχεται καί οί προ- 
σωπιδοφόροι δέν έμφανίζονται ! Ή άνυπο- 

• ' · - —i-.-i..’.-----...

Τί είναι Α άνάμνηαις; *ΑΟτρο άγαΛΤ
Ποϋ δφηΰε 'ς τΛ ΔύΟι του Οημάδι χρυσωμένο. 
Είναι λουλούδ’ άθάνατο. ποϋ 'ς τή καρδιά φυτρώνει. 
Είναι δροσοϋλα καί φυτιά. χαραϊς καί μαύροι πόνοι, 
Είν' ευωδία τής ψυχής, σκοτάδι φωτισμένο. 
Τριανταφυλλάκι χαρωπό καί κρίνο χλωμιασμένο. 
"< >σο βαστςί ή πλάσις μας 'ς τά στήθη μας θά μένμ 
Τής εύτυχίας χαραυ'-ή καί δύσις ροδισμένη. 
Καρδία χωρίς άνάμνησι δέν ήμπορεϊ νά ζήση.
Σάν λούλουδο 'ς τήν έριιμιά, θά μαραθή.θά σδϋσιι. 
Άλλά καρδιά ποϋ ήμπορεϊ.ποΰ ξέρει ν’ άγαπήσρ, 
'Ξεϋρει καί τήν άνάμνησι αιώνια νά κλείση
'Στά φλογισμένα φύλλα της, μ' αύτήν νά ξεψυχήόιι 
Αύτή 'ς τό μνήμα νά γενή κερί νά τήν φώτιση.

ί

μονησία των έκσπφ τότε 
χορόν, τόν όποιον ύπο τόν · 
λου ρυθμίζει καλλίφωνο; 
τό μονότονου άσμά του. 
αύτό; τούς ενθουσιάζει ! 
μινοι νά σύρουν του; ποοα

είς άτελεύτητον 
ήχον τή; άσκαύ- 
τραγουδιστή; μέ 

Πόσον δ χορό; 
Όλοι οί δυνα- 

ι; των,άνδρε; καί

Μμίκλ Κ. Φιλιππίδου.
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WWottaiM Mitzopnli
nov. gen. nov. spec

ano
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΣΚΟΥΦΟΥ

Τά σειρηνοειδή άκόμη καί σήμερον είς 
πλεϊστα άλλοδχπά τε καί ημεδαπά ζωο
λογικά διδακτικά βιβλία συγκατατάσσον
ται μετά τών φαλαινών καί δελφίνων είς 
μίαν καί τήν αύτήν ταξιν ύπό τήν διάκρι- 
σιν, δτι τά μέ σ«ιρηι»<·ειόζ είσί χι,τοειόί, 
φυτοφάγα, αί δέ φάλαιναι καί οί δελφϊ- 
νες κητοειδή σαρχοφαμα. Ή τοιαύτη κα- 
τάταξις καί διαίρεσες τών τε ιδίως χηΓ·»- 
ειόώυ καί τών σειρηνοειδών, ήτις άποοίδε- 
ται είς τήν αυθεντίαν τοϋ πολλοϋ Cuvier, 
στηρίζεται έφ' δσον τουλάχιστον ήμεΐς 
γνωρίζομεν μόνον έπί τών έξωτερικών αύ-

uni-Cioixv αιώνα ή είδικώτερον κατά 
τόν Neumayr κχτά την χρηειόιχήι» όιά- 
πΙα>ί<ν ήτοι πρό πολλών εκατομμυρίων 
έτών. Ή δέ έζωτερικώ; παρουσιαζομένη 
σήμερον οιζφορά τών χηληφόρων πρός τά 
σειοηνοειδή οφείλεται είς τήν προσαρμογήν 
τών τελευταίων πρός τό μέσον τή; νέας 
αύτών βιοτεύσεω; ήτοι τού νδατος.

Ήκατχπληκτ>κη δμοιότη; κχί συγγένεια 
τών χηληφόρων πρός τά αιι^ην<·κόι, πα
ρουσιάζεται μάλλον καταφανέστερα μεταξύ 
του άρχηοτέρου τών απολιθωμάτων Pro· 
rastonius κχι τού νϋν ζώντο; ινό.χ···. 
Ταπ<ρ·»·ι. Δικαίως λοιπον πρό έτών ήδη 
διισ/υοίζονται ci άγγλοι φυσιοδΐφαι Owen 
κχί Flawer δτι τά άξιοπερίεργζ οαρη- 
•><>Eidi, ούδέν άλλο εΐνε τ, μεταμορφωθέντα 
έκ ττ,ς ξηρά; είς τήν θχλχσσχι όπλη- 
<4 όρα ή χηληφορα ζώα καί καταλλήλως 
πρός τό μέσον της βιοτεύσεώς των προ- 
σαρμοσθέντχ. Οντως ώστε ci νεωτερίζοντες 
παλαιοζωολόγοε διαιρούσι τά χηληφό^α

παντελώς, τό ούραΐον έχουσι δριζόντιον 
καί φερουσι δύο θηλάς έπί προεξιχόντων 
μαστών τού στήθους. Τά άρχαιότερα τών 
ζώων τούτων (Prorastomus) έμφανίζον- 
ται κατά την Ήωχα<ι>·>ν διάπλασιν, ή 
κυρία δμως αύτών άναπτυξις έλαβε χώραν 
κατά την Mfioxatw» διαπλασιν, ήτοι έν 
ένί λόγω εΐνε ζφα ζήσαντα κατά τόν 
χαιΐ’·'ζω,χοίώι·α, έξακολουθούσε οέ ά— 
κόμη καί σήμερον ζώντα. Καθ’ δσον καί 
-αντιπροσώπους τούτων έχομεν ήτοι τόν 
Ι/αυαηιν δστις ζή είς τόν άτλαντικόν ώ— 
κεανόν, τήν '/(Αεκορην είς τόν ινδικόν ω
κεανόν, πρός δέ κχί τήν Pimvav ήτις έν 
ε'τει 1749 πρό τών άκτών τής νήσου Be 
ring καί τής Καμτσιάτκας άνεκχλύφθη 
είς μεγαλας άγέλας, άλλά έντός ολίγων 
οικαοων έτών ύπό τών άλιευτών αύτής 
καθ' ολοκληρίαν έξηφανίσθη καί μόνον τό 
τελευταϊον αύτής άτομον έθεάθη τό 1768. 
"Εκτοτε μόνον ώς ήμιαπολίθωμα άνευρί— 
σκεται έπί τών άκτών τής Bering νήσου.

Ιΐεόαλΐι τον Ithyrhynchoterium Mitzopuli
θεωμένη κατά μήκος τής ίνω όδονοοστ-,ι/·»;.

βροχθίζουσι διά μιά; καί κατά μεγάλα; 
ποσότητας, όπως δ ιπποπόταμος. Τά έκ- 
κρίματα τούτων ποοσομοιάζουσι κατά τε 
τό σχήμα καί όψιν πρός τήν βόειον κόπρον 
καί καλύπτουσι δι' αύτών είς μεγάλα; 
έκτάσεις τήν έπιφάνειαν τού ΰδατο; τή; 
διαμονής των, έξ ών καί προδίδονται εί; 

τού; άλιευτάς των.Όπως δέ 5λα τά αδηφάγα δημιουργή 
ματα τής φύσεως,οΰτω καί τάσειρηυ-ειδ^

ι αμυνόμενα καί προστατευόμενα 
~...υΰ. Αί δέ μητέρες φροντίζουσι περί 
ίδιων τέκνων μετ ’ έξαιοετική; άγά-

Γ,ς, πρό; δέ κατά ττ,ν θή- 
ι αύτά έπί τοϋ στήθους, έν 

<ό συγχρόνως κρατούσι ταύτα διά τή; μιάς 
τών πτερύγων των, δπως ή γυνή έπί τού 
στήθους αύτής δι ’ ένός τών βραχιόνων τό 

τίκνον αύτής.

ταξύ των ι
άπό κοινού
τών ί-----
πη; καί προσοχή; 
λασιν φερουσιν ο

•Εν κινδύνψ δέ καί δσάκι; αισθάνονται

του ύπό τών άλιέων καταδιώξεώς των. 
Είς τήν καταδίωξιν ταύτην, ώς γνωστόν, 
οφείλεται ή έντό; ολίγων δεκάδων έτών 
έντελής έκ τού προσώπου τής γής έξαφά- 

νισις τοΰ γένους Ρυτϊνα.
Χάριν τών πολλών άναγνωστών τών 

'Ολυμπίων άναγκαζομαι νά περικόψω τήν 
όστεολογικήν περιγραφήν τών σειρηυοει- 
όώε» καί νά περιορισθώ μόνον εί; τά γενικά 
γνωρίσματα τών τριών μέχρι τούδε γνω-

τών γνωρισμάτων. Ή έξωτερική αΰτη δ- 
μοιότη; τών σειρηνοειδών πρό; τά κητοειδή 
περιορίζεται άποκλειστικώ; .ήν άτρα- 
κτοειδή καί «κομψον αυτών μορφήν, είς 
τάς εμπρόσθιας νηκτικά; πτέρυγας τών 
‘χεταμορφωθίντων έμ,προσθίων αύτών ά
κρων, είς τήν έλλιιψεν τών οπισθίων ά
κρων καί είς τό δριζόντιον τοϋ ουραίου αύ
τών. Πλήν πάντα ταύτα τά έξωτερικά 
αύτών κοινά γνωρίσματα οφείλονται ούχί 
είς τήν συγγένειαν τών σείρηΐ'οειόώι» και 
κητοειδών άλλ' εις τό μέσσν είς δ άμφό- 
τερα βιοϋσιν, ήτοι είς τό ύδωρ. 'Ενώ του
ναντίον έκ τής συγκριτικής έςετάσεως τών 
όδόντων, τών οστών τής κεφαλής καί έν 
γένει τής όλης εσωτερικής τών σειρηνοει- 
δών κατασκευής καθίσταται πρόδηλον, δτι 
ταύτα μεγάλωο συγγενεύουσι πρό; τά έπί 
τής ξηρά; ζώντα χηληφορα {Ungulata \ 
ήτοι τά θηλαστικά προ^οσχιδοειόή, πε
ριττοδάκτυλα καί άρτιοδάχτυλα. Καί δτι 
ή μετατροπή τών σειρηνοειδών έκ χερ
σαίων εί; υδρόβια έλαβε χώραν κατά τόν

ι Ungulata) εί; Ungulata terrestria 
χηληφόρα χερσαία) καί Ungulata na 

tantia (χηληφόρα κολυμβητικά) καί εί; 
μέν τά πρώτα καταλέγουσι τά Λερισ·»··- 
δάκτυλα, τά 'ζ/ρτιοδάχτυ-α καί τά //ρ·· 
/ί'χίχιδοειδή, εί; δέ τά δεύτερα τά Δει 
ρι.οοειδέ,, άτινα πάλιν ύποδιαιροϋνται είς 
τρεις δμοιονενεία; ήτοι τήν τών Ζ7ρυρα 
σταμοειδών, τη< τών Μανατοειδών, καί 
τήν τών ζ/λιχοριοειδών.

Προκειμένου δέ νά κκμωμεν λόγον περί 
γένους δπερ μετά βεβχιότητος ανήκει εί; 
τήν τάξιν τών σειρηνοειδών. κρίνομε-» έ- 
πχναγκε; νά δώσωμεν δι ’ ολίγων λέξεων 
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής τκ- 
ξεω; ταύτη;.

Τά σειρε,υοειδή είσί θηλαστικά παχύ
δερμα, γυμνά ή διά σποραδικών σμυρίγ- 
γων κεκζλυμμένα μονοφυόδοντα φυτοφζ- 
γα ζώα καί τών όποιων αί ρινικαί οπαί 
εύρίσκοντσι έμπροσθεν, τά εμπρόσθια ά
κρα είσίν είς πτέρυγας νηκτικά; μεταβ- 
βλημένα , τά οπίσθια άκρα έλλείπουσι

Βιοτεύουσι δέ τά ζφα ταύτα είτε πρό ά- 
βχθών άκτών είτε περί τάς έκβολάς με
γάλων ποταμών, καί κόλπων, θερμών τό
πων, τρεφόμενα άποκλειστικώ; έκ θαλασ
σίων φυτών καί χόρτων, άτινα είς άβαθή 
μέρη καί όχι μακράν τών άκτών φύονται 
καθώς καί άλλα διάφορά υδρόβια φυτά έ- 
πίση; άβαθώ» ποταμών ή καί λιμνών. Εί
σίν λοιπόν τά μόνα θηλαστικά ύδρόβια 
ζώα άτινα καθ' Ολοκληρίαν έκ φυτών τρέ
φονται. Συχνά ανέρχονται μέχρι τής έπι— 
φανείας τή; θαλασσής ΐνα άναπνεύσωσιν 
άτμοσφαιρικό» άίρα. 'Επίσης έζέρχονται 
καί έπί τή; ξηράς, άλλά σπανιώστερον, 
δπω; προσηλιασθώσι. Τά οστά τών σειρη- 
νοειδών στερούνται εσωτερικών κοιλοτή
των καθώς καί πόρων καί τούτο όπω; τό 
σώμά των ε*χη μέγοο βάρος καί δυσκόλως 
μετακινείται ύπό τών κυμάτων καί ρευμά
των κα.τά τήν πλησίον τών άκτών βόσκη- 
σίν των.

Τήν έκ χόρτων τροφήν αύτών έκριζώ- 
νουσι οιά τών παχέων χειλέων καί κατα-

ϊκελετδς τον 

ΣυναρμολογηΟιίι 

είσί νωθρά, βραδύνοα καί άμβλύνοα όντα. 
Τά λέγουσιν ειρηνικά καί άκακα ή α
θώα θέλοντες διά τών έπιθέτων τούτων νά 
εΐπωσιν ότι ταύτα ούδέν άλλο κάμνουαν 
ειμή νά τρώγωσι κχί ν’ αναπαύονται.Δέν 
εΐνε δέ ούτε δειλά ούτε τολμηρά 
ειρήνη μετά τών άλλων ζώων, καί 
ένδιαφέοονται δι' ούδέν άλλο είμή διά 
τροφήν των. Έκαστον ζεύγος (άρρεν 
θήλυ) έκδηλούσι μεγάλην άφοσίωσιν

, ζώσιν έν
δέν

ι την 
καί 
με-

Η Ι(·8 Η

Ithyrhynchotherium Mitzopuli
ιΰ Halitheriuin Schinzi καί τοΰ Halicore Dugong

στών δμοιογενειών τής τάξεως ταύτης, ό
πως καταδείξω, ότι είς ούδεμίαν τούτων 
ύπάγεται τό ήμέτερον IlhyrJiynchothe- 
riuni, άλλά τούναντίον παρουσιάζει τοι
αύτα γνωρίσματα, ώστε νά έπιβάλλη τήν 
άναγκην τής συστάσεως νέας τετάρτης δ- 
μοιογενείας ύπό τό όνομα Ithyrhynchon- 
theridae. ["Επεται συνέχεια).

χατά τόν τύπον τοΰ_____
πόνον έκφεύγουσιν έκ τών οφθαλμών των 
δάκρυα. Αί φωναί τών σειρηνοειδών είσίν 
άσθενεΐς και πνιγηροί στεναγμοί καί μό
νον κατά τήν αναπνοήν προσαποκτώσι αΰ- 
ται ισχυρόν φρυζγμ,όν. Ούχί δέ μόνον ευ
χαρίστως ύποφέρουσι τήν έν ζωολογικοί; 
κήποι; αιχμαλωσίαν, άλλά καί είς ύψη- 
λόν βαθμόν έξημερούνται.

τό λίπος, τό δέρμα καί οί ό- 
αύτών είσίν ή αιτία τής άπιστεύ-
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ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ'

ΟΑΟΣΑΒΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙ2ΜΑΑΩΤ0Σ

Αί όβίδες συνέτριβον τούς λίθουςτοϋ τεί
χους και άνετάρασσον το ύδωρ τών τά
φρων. Τηλεβόλον τοποθετημένον έπί τών 
επάλξεων, όλίγον τι πρός άριστεράν τής 
πύλης, άπήντα είς τάς πρωσσικάς κανονο- 
στοιχία; μετά ταχύτητος καί ακρίβειας 
τοιαύτης, ώστε έφείλκυσε μετ ’ όλίγον την 
προσοχήν τοϋ έχθροϋ. Χάλαζα βλημάτων 
πεσοϋσα κατέστησεν ανικάνους τινάς τών 
πυροβολητών. Σκοπός τοϋ έχθροϋ ητο νά 
κατασιγάση τό πϋρ μας. Τοϋτο έπέτυχον 
μετ’ ολίγον, ούχί έξ ίδιου κατορθώματος, 
άλλά διότι τό άτυχες πυροβόλου έσίγησεν 
έλλείψει πολεμοφοδίων. Είς τών πυροβολη
τών όστις ητο όρθιος έπέταξε μετά λύσσης 
την καθαριστήριου ψήκτραν του’ έτερος έ- 
σταύρωσε τάς χεϊρας,άλλοι δέ άπεμακρύν- 
θησαν βραδέως, ένώ κατ ’αύτών έρρίπτοντο 
αί έχθρικαί οβίδες.

Κατά τήν διάρκειαν τής άνίσου ταύ- 
της πάλης, εμενον διαρκώς βαδίζων άνω 
καί κάτω έπί τής κινητής γεφύρας. Τάς 
οβίδας καί τάς σφαίρας τών πυροβόλων 
ήρχισαν νά συνοοεύωσιν ήδη καί αί σφαϊ— 
ραι τών όπλων, αΐτινες έπλατύνοντο κτυ 
πώσαι τούς τοίχους ή έσύριζον πίπτουσαι 
έπί τών σιδηρών παραπετασμάτων τής 
γεφύρας, δ κρότος των δέ μοί ήρέθιζε τά 
νεϋοα. Ό συνάδελφός μου καί έγώ έμένο- 
μεν ώς φρουροί είς τό άκρον τής τάφρου, ώς 
ζώντα σημεία σκοπού βολής έπί τών δποίων 
οί Βκυζροί, κύριοι γενόμενοι τοϋ σταθμού 
έδοκίμαζον τήν ικανότητά των καί πρός 
έπιτυχίαν κατεβαλον πάσαν προσπάθειαν. 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης ή μεγάλη τα- 
χύτης των περί τό βάλλειν μάς έπροφύλα- 
ξεν άλλά τίς μάς ήγγυάτο ότι τών σκο
πευτών τις δέν ήδύνατο νά κανονίση άκρι- 
βέστερον τό βλήμα του καί νά έπιτύχη 
τοϋ σκοπού καθ’ ού πάντες έβαλλον; Δέν 
άντηλλάξαμεν ούτε μίαν λέξιν, οί οφθαλ
μοί μας ώμίλουν άνθ’ήμών. Δίς ή τρις 
χώματα άνετινάχθησαν έκ σφαιρών αΐτι— 
νες κατέπεσον έπί τών ύψωμάτων τής τά
φρου, ένώ αί σφαϊραι έπαναστρέψασαι εφ- 
θασαν μέχρι τών ποδών μου· δ ύπολοχα- 
γός μάς διέταξε νά είσέλθωμεν ύπό τόν 
θόλον τής κατεβιβασμένης έτι γεφύρας, 
όστις έφθανε μέχρι τών προμαχώνων.Στε
ναγμός άνακουφίσεως έξήλθε τοϋ στήθους 
μου

Μετά τοϋτο έζήτησε τριάκοντα άνδρας 
ριψοκινδύνους, όπως καταλάβη τάς έπάλ- 
ξεις τάς πέραν τής κινητής γεφύρας κειμέ- 
νας. Την δδόν δι ’ ής κατ’ άνάγκην Οά δι- 
ήρχοντο οί άνδρες ούτοι έσάρωνον κατά λέ
ξιν αί οβίδες καί τά διάφορα βλήματα. 
ΓΙεντήκοντα ζουάβοι προσήλθον οϊ τριά
κοντα πρώτοι έπροχώρησαν μέ βήμα ταχύ. 
Ήναγκασμένος νά μένω ώς έκ τής ύπη- 
ρεσίας μου ύπό τόν Οόλον, τούς ειδον απερ

χομένους. Ή καρδία μου συνεθλίβετο- ένό- 
μιζον ότι ούδείς τούτων ήδύνατο νά διέλθη 
τήν καταιγίδα έκείνην τοϋ σιδήρου καί τοϋ 
υολύβδου- έν τούτοις κατόρθωσαν τρέχον
τες νά φθάσωσιν είς τάς έπάλξεις. Δύο ή 
τρεις έφονεύΟησαν, ένώ έτερος έψυχορραγει 
έντός τής τάφρου. Μόλις έγκατεσταθησαν 
είς τήν θέσιν των καί ήρχισαν άνταλασ- 
σοντες σφαίρας μετά τοϋ έχθροϋ. Έπυρο- 
βόλουν καί άνωθεν τών προμαχώνων, δπου 
ήσαν πορατεταγμένοι λόχοι τινέ; έθνοφρου- 
ρών,δυστυχώς όμως έν τή σπουδή πάντα τά 
βλήματα δέν ε’φθανον μέχρι τών ΙΙρώσ- 
σων. Τινά τούτων ε’φθανον είς τάς έπάλ- 
ξεις· είς ζουάβος βληθείς μεταξύ τών δύο 
ώμων ε’πεσε νεκρός. Τόν διαρκή τών πυρο
βολισμών κρότον διέκοπτε πρός στιγμήν δ 
βρόμος τών κανονιών. Ό λοχαγός διέταξε 
•·ά σαλπίσουν τήν όπισθοχώρησιν. Έδει νά 
διέλθωσιν έκ νέου τήν κινητήν γέφυραν, 
όπου έπιπτε χάλαζα διαφόρων βλημάτων. 
Υπεράνθρωπος προσπάθεια κατεβλήθη ύπό 
τών εθελοντών, οΐτινες μετά τόσης άνδρεί- 
ας έξεπλήρωσαν τό καθήκον των,άλλά τήν 
έπιτυχίαν των ταύτην έπλήρωσαν πολύ ά- 
κριβκ. Είδον φονευμένους καί άλλους τρεις· 
οί έναπολειφθέντες είσήλθον ύπό τόν Οόλον 
δ λαρυγξ μου είχε ξηρανθή έκ τής συγκι- 
νήσεως.

Τ11λθε καί ή ίδική μου σειρά. Είς δια
ταγήν τού ύπολοχαγοϋ δοθεΐσαν ευθύ; ώς 
οί τελευταίοι ζουάβοι διήλθον τήν γέφυραν, 
έορίφΟην μετά πέντε η ές συναδέλφων μου 
έπί τών άλύσεων τής γεφύρας- όπως άνα- 
σύρωμεν αύτήν. Οί ΙΙρώσσοι, τούς όποιους 
ούδέν άνεχαίτιζεν,έπροχώρησαν πρός τό μέ
ρος μας κκλύπτοντες ημάς διά διαβολικού 
πυρός, τό όποιον μέ άπετύφλου. Περί τήν 
δμαδα αύτήν τών άνδρών, ήτις κατεγίνετο 
μέ ολας της τάς δυνάμεις νά λύση τήν 
συνοχήν τών άλύσεων, αί σφαϊραι,κτυπώ- 
σαι έπί τών τοίχων, διέγρκφον κύκλον. 
Όκτώ ή δέκα παρ’ όλίγον νά μοϋ διαπε- 
ράσωσι τό σώμα.

Αί σφαϊραι, εύρίσκουσαι άντίστασιν έπί 
τοϋ λίθου ή τοϋ σιδήρου,έπανέστοεφον, συ- 
ρίζουσαι,άποτελοϋσαι ένα κρότον διαρκή καί 
ούχί πολλούς μεμονωμένους. Έστενοχωρού- 
μην διά τό βάρος τής γεφύρας καί τοι κα- 
τέβαλλον πάσας τάς δυνάμεις μου, καί διά 
τήν βραδύτητα όπως άποχωρισθώσιν άλ- 
λήλων οί κρίκοι τών άλύσεων" έν τούτοις 
ή έργασία αΰτη ήτις μοί έφάνη άτελείωτος 
δέν διήρκεσε πλέον τών δεκαπέντε δευτερο
λέπτων. Άνετινάχθην δπόταν αί σφαϊραι 
διέτρησαν τό βαρύ προφυλακτήριον διά τοϋ 
δποίου άπεφράσσετο δ Οόλος, εύτυχώς δέν 
επαθον ούτε αμυχήν, οΰτε τις τών συνα
δέλφων μου έπληγώθη.— Τυχεροί ήμεθα ! 
— έψιθύρισεν ύπαξιωματικός τις, άπομάσ- 
σων τό μέτωπόν του.

Είς τών παραστατών μου μέ έκτύπησεν 
έπί τού ώμου καί με προσεκαλεσε νά τόν 
άκολουθήσω έπί τών προμαχώνων. — Βλέ
πει; ότι δέν ε’χομεν τί νά κά-ωμεν έδώ· 
έκεϊ έπάνω θά τα ίδωμεν όλα· Οά εινε νό- 
στιμον θέαμα.

Ήτελευταία αΰτη παρατήρησις μέέκα- 
με νάάποφασίσω. Έκεϊέπανω αί έκδιαλειμ-
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των ανορων των ραοι- 
αΐματος, ή συγκίνησίς 
η οσον ηδυνάμην νά ύ-

μάτων πίπτουσαι σφαΐραιέστε/οχώρουν τούς 
άνδρας, άλλ ’ ήδύνατο τις νά τάς άποφύγη. 
Έξηπλώθην κατά γής, ήναψα σιγάρον 
καί έπρόσεχον εις δλας τάς σκηνάς, αΐτινες 
έξελίσσοντο ένώπιόν μου. Νέφη καπνού ά- 
νήρχοντο είς τόν ορίζοντα· άγροτικα'ι έ- 
παύλεις έκαίοντο- έν τώ μέσω τών άγρών 
τιέκρινέ τις μελανάς γραμμάς κυμαινόμε
να;. ’Εδώ καί έκεϊ στρατιώται μεμονωμέ
νοι ετρεχον. Μελαναί μάζαι έπροχώρουν 
μακρόθεν έρχόμεναι. — Είνε τό πεζικόν, μοί 
είπεν δ σύντροφός μου, φαίνεται ότι δέν έ- 
φονεύθησαν πολλοί. — Διέκοψε τήν Ομιλίαν 
του καί μοί έζήτησεν όλίγον καπνόν" έκ— 
τείνας δέ κατόπιν τήν χεΐρα του προς τι 
χωρίον.—Αύτή ή σκόνη ποϋ βλέπεις είνε 
ούλάνοι... Όσου; καί άν φονεύσης τίποτε 
δέν κάνεις... ξαναγεννώντας

Έπί τών προμαχώνων ένόμιζον ότι εύ- 
ρισκόμην είς τό θέατρον άλλά τά στρα
τιωτικά δράματα τά όποια είχον ιδει είς 
αύτό δέν ήτο δυνατόν νά παραβληθώσι 
πρός τάς φοβερά; σκηνάς, αΐτινες έξελίσ
σοντο πρό τών οφθαλμών μου’ τά εί; τούς 
αγρούς κατακείμενα πτώματα ησαν άμέ- 
τρητα. Κάτι τι τό δποΐον συνέβαινε πρός 
τό άριστερόν μέρος μέ ήνάγκασε νά ήμιε- 
γερθώ. Έπί οροπεδίου κειμένου άνωθεν τοϋ 
Σεδάν καί άντικρύ τής Βελγικής σύνταγ
μα θωρακοφόρων έςε τελεί έπέλασιν.Οί θώ
ρακες άπήστραπτον έζ. τών άκτίνων τοϋ ή
λιου, ώμοίαζον πρό; άστραπάς διασχιζού- 
σας τόν ορίζοντα- τά ξίφη έλαμ.πον έν τώ 
μέσω τών κρανών. Ή δρμή τοϋ σώματος 
τούτου έφέρετο κατά τοϋ Βαυαρικού στρα
τού’ κατά την στιγμήν ταύτην αί πρωσ- 
σικαί πυροβολαρχίαι άντελήφθησαν τόν σκο
πόν τών θωρακοφόρων μας. Αί οβίδες των 
άντί νά διευθύνωνται κατά τών προμαχώ
νων ήρχισαν μετά φοβερού πατάγου νά 
πίπτωσιν έπί τοϋ οροπεδίου. Είδον τάς 
τάξεις τοϋ συντάγματος άραιουμένας καί 
ίππους πίπτοντας. Ή καρδία μου έπαλλε 
μέχρι διαρρήξεως. Ενίοτε τό μέγεθος τής 
συγκινήσεως δέν είναι ά'άλογον πρός τήν 
έλπϊδα ή τον φόβον έν τούτοις έν τώ μέσω 
τοϋ φοβερού έκείνου θορύβου, άπέναντι τής 
μυρμηκιάς έκείνης 
ζόντων έντός τοϋ 
μου ήτο άνωτέρα 
ποθέσω.

Καθ ’ άπασαν την πρωίαν, οϊ έντός τοϋ 
Σεδάν ένόμιζον ή ήλπιζον οτι είμεθα νικη- 
ταί. Τινές μάλιστα τών άξιωματικών προ- 
σεπαθησαν νά άνυψώσωσι τό ηθικόν τών 
στρατιωτών διά φανταστικών άφηγήσεων.

—Θάρρος, παιδιά μου, ελεγον, δ Βχ- 
ζαίν πλησιάζει!

Φεύ! δέν ήτο δ Βαζαιν, άλλά νέο; Βλύ- 
χερος μέ εκατόν χιλιάδα; άκόμ.η άνδρών. 
Περί τήν μεσημβρίαν, μεταξύ τών άνδρών 
διεδόθη, ότι δ πρωσσικός στρατός ένισχυ- 
θείς σπουδαίω; διά νέων στρατευμάτων, ί- 
λαβεν έπιθετικήν στάσιν, ότι δέ οί ήμέτε- 
ροι, άποκαμόντε; έκ τής άνίσου πάλη;, ώ- 
πισθοχώρουν. Τήν δευτέραν ώραν μετά με
σημβρίαν ήρχισεν δ διασκορπισμό; τών άν
δρών· έκ τή; κορυφή; τών προμαχώνων,δ
που εύρισκόμ.ην μετά τοϋ λοιπού άποσπά-

σματος τών ζουάβων,έγενόμην μ.άρτυς τής 
ύποχωρήσεως, ήτις κατ ολίγον μετεβλήθη 
είς άτακτον φυγήν.Τά συντάγματα τά ό
ποια έβλεπον μακράν εμενον αναποφάσι
στα.

Είς τά; τάξεις των έπήλθε συμφυρ
μό;- ούδεμία ύπήρχεν εύκοσμία. Τά διά
φορα. βλήματα έπέφερον ρήγματα είς το 
πλήθος έκεϊνο.Τά ταγματα διεσκορπίζοντο 
ή άπεσυντίθεντο. Έν τούτοι; δέν έπαυσα 
πυροβολώ·/. Έβάλλομεν κατά θέλησιν 
φειδόμενοι τών φυσιγγίων μας. Ή οργή 
μου μετεβάλλετο εί; λύσσαν δπόταν έ- 
βλεπον τοΰ; Ποώσσους προβάλλοντας παν- 
ταχόθεν. Έφονεύοντο τινές, άλλ ’ δ αριθ
μό; των βαθμηδόν ηΰξανεν. Εί; τοιαύτας 
στιγμάς παράξενοι ίδέαι διέρχονται τοϋ 
πνεύματός μας. Ένθυμήθην τό κυνήγιον 
τών λαγωών, τό δποΐον ε’καμον κατά τό 
φθινόπωρου είς Βάδην, ένώ έπλήρουν καί 
έκένου τό σασεπώ μου μέ τήν νωχέλειαν 
άποκαμόντος κυνηγού. ΊΙσθανόμ.ην άφα- 
τον τότε ηδονήν" ούδέποτε διήλθε τοϋ νοός 
μου, οτι τού; τουφεκισμού; τού; δποίου; 
ε’ρριπτον κατά τών άθώων έκείνων ζώων, 
θά διηύθυνον σήμερον δμοίω; κατά άν- 
θρώπων,

Έβλεπον τού; παραστάτας μου άνε- 
γείροντας είς έκάστην βολήν τήν κεφαλήν, 
δπω; ϊδωσιν έάν ή σφαϊρά των εφερεν ά- 
ποτέλεσμα. ’Ενίοτε δ γέλως των έδείκνυε 
τό ποθούμενον άποτέλεσμα, ένώ ΰβρι; έκ- 
φεύγουσα τοϋ στόματος έμαρτύρει τήν ά- 
ποτυχίαν. Δυστυχείς πληγωμένοι έσύροντο 
κατά μήκος τών φρακτών, όπως άνεύρω- 
σιν άσυλον.

Στρατιώται έπιπτον βαρείς ώς όγκοι, 
προτείνοντες τού; βραχίονα;, άλλοι πριν 

καταπέσωσιν ε’καμνον περιστροφικήν κί- 
νησιν, ένώ έτεροι ε’καμνον βηματισμούς 
τινάς πηδηκτεί ώς καταδιωκόμεναι δορ
κάδες, πίπτοντες δέ έπάλαιον κυλιόμενοι 
έπί τής χλόη; μέ τόν θάνατον.

[Έπεται συνέχεια].

ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Τό καλόν ππϋ σάς θέλομεν, ώ πλούσιοι 

καί αβροδίαιτοι, οί όποιοι έχοντες άφθονα 
τά μέσα σμνειθϊζετε εύθύς ώς παρέλθη ή 
έποχή τχϋ χειμώνο; νά μεταβαίνηται είς 
Παρισιού; καί νά ζήτε έν τώ μέσω τών 
τών τέρψεων κωί τών άπολαύσεων τής με- 
γαλοπόλεως, τό καλόν δποϋ σάς θέλομεν, 
έπαναλαμβανομεν, έφέτος νά μ.ή ύπάγητε 
διόλου !

Όχι διότι έπαυσαν ci IIαρίσιοι άπο 
τοϋ νά είνε ή κατ ’ έξοχήν πόλις τών δια
σκεδάσεων, όχι διότι τήν έπαπειλεΐ έπιδη- 
μία τις ή στάσις άναρχική. Μία παλαιά 
προφητεία προσφάτως άνακαληφθεΐσα προ- 
μηνύει τήν δλοσχερή καταστροφήν τή; πό- 
λεωο τών Παρισίων κατά τό παρόν έτος 
1896.

Ό κακός προφήτη; έλέγετο Φίλιππο; 
Όλιβάριος μοναχός έν τή μονή Γιτώ, χρο
νολογείται δέ ή πρόρρησις άπό τοϋ 1544, 
έχουσα ώς έξή; :

« Έν έτει 1886 οί Παρίσιοι θά έξαφα-

νισθοϋνκαί δέν Οά αναφανούν πλέον- πολλά 
κακά καί ούδέν καλόν θα συμβή κατ ’ έκεϊ- 
νον τόν καιρόν- πολλαί μεγάλα·, πόλεις θά 
καταστραφοϋν διά τοϋ πυρός.»

Τώρα πώ; θά συμβή ή έξαφάνισις τή; 
άπεράντου πόλεω; ή προφητεία δέν λέγει- 
άλλ ’ άδιάφορον δ όλεθρος παργογέλεται 
ρητώς. Άν έπαληθίύση λοιπόν, ο μή γέ- 
νοιτο, χάνομεν τούς ΙΙαρισίους μαζί μέ 
τάς διασκεδάσει; των, μέ τά παναμαϊκά 
των, μέ τάς έφημερίδας των, μέ τούς συρ
μούς των καί μέ τούς φίλους, οί δποΐοι έν- 
θυμοϋνται κάπου πάπου καί τους Έλληνας 
ήμάς οιά νά μά; άποτείνουν μερικά γαλα
τικά φιλοφρονήματα, όπως τελευταΐον δ 
κ. Κλεμανστύ...

Άλλ ’ όμω; οδ έχθροί τών Παρισίων ό
λίγον καιρόν έχουν νά χαροϋν διά τήν κα- 
ναστρσφήν των, διότι αΰτη έσται δ πρό
δρομος γενικωτέρας καταστροφής. Κατά 
τόν ούτόν πάντοτε προφήτην Όλιβάοιον, ή 
στντέλεια σύμπαντο; τοϋ κόσμου θά έπέλθη 
κατά τό έτος 1899.

Άρα τό τέλος έγγίζει, γρηγορεϊτε καί 
προσιύχεσθε.

Εύτυχώς ύπάρχει μία άλλη προφητεία, 
ήτις δίδει είς το άνθρώπιεον γένος μεγα- 
λειτέραν προθεσμίαν. Είς γερμανός ίερεύς 
καί θεολόγος προλέγει ότι τό τέλος τοϋ 
κόσμου θά έπέλθη ώρισμένω; τήν 23 Α
πριλίου (ε. ν.) τοϋ 1908. Πρόκειται περί 
διαφοράς έννέα μόνον έτών, ώ; βλέπετε' 
άλλ’ είς αύτάς τάς περιστάσεις έννέα έτη

δ μή γέ-
·»«

διαφοράς έννέα μόνον έτών, ώ; βλέπετε- 
άλλ ’ εις αύτάς τάς περιστάσεις έννέα ε’τη 
εινε κάτι τι.

Πρό τούτου όμως έχουν νά συμβώσι 
πολλά καί διάφορα καί σημαντικά γεγο
νότα, πάντοτε κατά τόν γερμανόν θεολό
γον. Έν πρώτοι; κατά τό έρχόμενον έτος 
1897 θάέκραγή μέγας καί δεινός πόλε- 
μ.ος. Έπειτα θ’ άνκφανή εις νέος Ναπο
λέων, όστις (άκούσατε, άκούσατε !) θ’ 
άναγορευθή βασιλεύς τών έλληνικών χω
ρών καί τής Συρίας !.. (Ποϋ νά είνε ταχα 
κρυμμένος αύτός δ μέλλων ήγεμών μας ;). 
Τό 1904 θά συμβή σεισμός τρομερός (Ζα- 
κύνθιοι και Λοκροί εί; προσευχήν ! φρον
τίσατε νά κατασκευάσητε άντισεισμικά; 
οικίας). Τέλος μετά έτη τέσσαρα, τήν 12 
Μαρτίου 1 908 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 
3 μετά μεσημβρίαν —βλέπετε τί άκρί- 
βεια είς τούς προσδιορισμούς !— θ’ άναρ- 
παγώσιν είς τού; σύρανού; έν νεφέλαις, ώ; 
δ Ένώχ καί δ Ήλία; 144,000 έκλε- 
κτοί έκ τών κατοίκων τή; γής, οΐτινες οέν 
0 ’ άποθάνωσιν. Οί λοιποί βροτοί θά έξο- 
λοθρευθοϋν τήν 23 ’Απριλίου τού αύτού 
έτους. Εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες 
χιλιάδες δίκαιοι νά εύρεθοϋν μόνον έν ή
μερα κρίσεως έκ τόσων έκατομμυρίων έξ 
ιόν 0 ’ άποτελεϊται τό άνθρώπινον γένος, έν 
έτει 1908, δέν είνε πολλοί βέβαια. Άλλά 
πάλιν είνε τόσω πονηραί αύταί αί ήμέραι 
δποϋ διατρέχομεν, ώστε πρέπει νά είμεθα 
εύχαριστημένοι.

Άλλά προφήται δέν είνε μόνοι οί μο
ναχοί καί οί θεολόγοι- καί οί έπιστήμονες 
έχουν τό προφητικόν χάρισμα καί αί προ- 
φητεϊαι αύτών πρίωει ώς έπί το πλειστον 
νά λαμβάνωνται ύπό σπουδαιοτέραν επο-
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ψιν. Τοιαύτη τις είνε ή προφητεία ή μάλ
λον ή θεωρία ενός 'Αγγλου, τοϋ κ. Σκοϋ- 
λιγκ. Κατ’ αύτόε δ κατά τό δυνατόν τε- 
λειότερον έξηκριβωμόνος άριθμός τών κα
τοίκων τής γής άνέρχεται είς 1,480,000, 
000, δ δλικός δέ κατοικήσιμος χώρος τής 
ύδρογείου σφαίρας άνέρχεται είς 52,315, 
000 τετραγωνικά μίλλια. Άλλ ’ δ πλη
θυσμό; τής γής αύξάνει κατ’ έτος κατ’ ά- 
ναλογίαν 5 τοϊς °/0» οΰτως ώστε μετά πά
ροδον έτών θά πολλαπλασιασθή έπί τοσοϋ- 
τον ώστε είς ένα έκαστον κάτοικον ν' ά- 
ναλογή τό 1 /τοϋ σήμερον άναλογούντος 
είς αύτόν χώραν. Τοιουτοτρόπως δ πλη
θυσμός τοϋ άιθρωπίνου γένους μετά 284 
έτη Οά άνέρχηται είς 6 περίπου δισεκα
τομμύρια. Τά προϊόντα τή; γής δέν θά έ- 
ξαρκοϋν πλέον πρός διατροφήν τοϋ τερα
στίου τούτου πλήθους καί έάν δέν εύρεθή 
έως τότε κανέν φάρμακον Οανματουργον 
άντικαθιστών τήν τροφήν, τετέλεσται ! 
ολοι οί άνθρωποι τή; οικουμένης 0 ’ άπο- 
θάνουν τή; πείνης, άφού καταφαγωθοϋν 
άνάμεσόν των ώς Κανίβαλοι.

1. Ί?« tl 12 χαϊ 13.

Είνε άληθές ότι δ σοφός έπιστήμων δέν 
λαμβάνει ύπ ’ όψιν κατά τούς ύπολογι- 
σμούς του τήν αΰξησιν τών επιδημιών, 
τού; καταστρεπτιλούς πολέμους, τήν πλη- 
θύν τών ιατρών καί τόσα άλλα τά δποΐα 
ή θεία Πρόνοιαι έδημιούργησε διή νά τη
ρείται ή ισορροπία είς τόν πληθυσμόν τής 
γής. Άλλά περί τούτου άς σκεφθοϋν καί 
άςφροντίσουν οί άπόγονοί μας.

Δ?· ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝ

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Σήμερον είνε ή κατανυκτική έορτή τών 
Κεκοιμημένων. Ή εκκλησία εύχεται ύπέρ 
τών τεθνεώτων καί πάντες συρρέουν εί; τόν 
τόεεον ένθα άναπαύονται οί προαπελθόντες 
φίλτατοι διά νά εύχηθώσιν ύπέρ τή; άνα- 
παύσεώς των. Έπικαίρως λοιπόν δημοσι- 
εύομεν τήν έν τή πρώτη σελίδι καλλιτε
χνικήν εικόνα, παριστώσαν δύο πτωχά Ορ
φανά κοράσια θεώμενα μετά θλίψεως τόν 
τάφον τή; προσφιλούς μητρός των.

Έν έτέρα σελίδι πκρατίθεμεν τήν ει
κόνα τοϋ έγκριτου πολιτευτοϋ Άνδρεου 
Αύγερινοϋ, άποβιώσαντοο κατ’ αύτάς έν 
ήλικίζΐ 76 έτών. Ό Αύγερινός ύπήρξε 
μορφή έκ τών μάλλον γνωστών καί δια
κεκριμένων τής κοινωνίας μας, πολιτευό
μενος άρχαΐος άνελθών είς τά ΰπατα τών 
άξιωμάτων, διατελέσας πολλάκις ύπουρ
γός καί έπί μακράν σειράν έτών πρόεδρος 
τής Βουλής, άγαθός, άξιοπρεπής καί ακέ
ραιος τόν χαρακτήρα καταλιπών μνήμην 
συμπαθή είς πάντα; τούς γνωρίσαντας αύ
τόν καί έκτιμήσαντας τάς άρετάς του.
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