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TO Ν Ε Ο Ν  Υ Π Ο Τ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν
to άνά χεϊρας περιοδικόν δημοσιεύει 

σήμερον τάς εΙκόνας τών νέων ύ- 
πουργών. Ή  δημοσίευσις αϋτη άν- 
ταποκρίνεται βέβαια καθ’ όλα εις εύνόη- 

τον επιθυμίαν τοϋ κοινοί;. Δυστυχώς, 
ό πολιτικός αύτός Όλυμπος δέν κα- 
τωρθώθη νά είνε έντελώς πλήρης, έμεινε 
κολοβός κατά ένα, λείπει δ’ έξ αύτοϋ ή 
άρσενική (ίέμις, ό υπουργός της Δικαιο
σύνης κ. Αλέξανδρος Ζοΐμης, ούτινος Λ 
φωτογραφία, ζητηθεΐσα, δέν έδόθη ή δέν 
εί/ρέθη. Μέ την έλπ ίδα ότιή  παράλειψις 
αϋτη δυνατόν ν ’ άναπληρωθμ και έν τφ 
μέλλοντι, δέν ένομίσαμεν άσκοπον νά 
συνοδεύσωμεν τάςπέντε σημερινάς είκό- 
νας των μορφών των κ. κ. ύπουργών, άς 
παρέχομεν, καί διά προχείρων τινών καί 
Συντόμων δημοσιογραφικών φωτογραφιών, 
χαρακτηριστικών τής πολιτικής ίι κοινω
νικής φυσιογνωμίας των,έκ τοΰ είδουςτών 
έ ν σ τ α ν τ α ν έ .

*
* *

Διά ν ’άρχίσμ ταύτας,κανείς βυζαντινός 
ή τής παλαιάς ήμών σχολής δημοσιογρά
φος, θά έβαζεν έδώ κανένα λατινικόν 
Ab Jove principium  ή άρχαϊον έλληνικόν 
«’Από Διός δρχεσθαι» ή άλλο τι τοιοϋτον, 
καί θά ήρχιζεν εύθύς σκιαγραφών τόν κ. 
Δηληγιάννην. Ά λλ’ έκτός τοϋ δτι ήμεΐς 
συχαινόμεθα τά λατινικά καί τ ’ άρχαΐα 
έλλιινικά έξίσου, ό τοιοϋτος πρόλογος 
δέν θά είχε κ’ έν γίνει τόν τόπον του 
έν τη προκειμένμ περιστάσει, δυνάμενος 
νά έκληφθμ ώςέλέγχων ειρωνικήν έλλειψιν 
σεβασμού πρός τόν έντιμον κ. πρόεδρον 
τής κυβερνήσεως. Ό  κ. Θεόδωρος Δηλη- 
γιάννηςείνε πολιτικόςάνήρ διαπρεπής έν 
τή συγχρόνω Έ λλάδι, ούτινος μακρότατον 
είνε τό στάδιον καί πολλαί αί ϋπηρεσίαι, 
καί δν δίς ήδη ή ψήφος τοϋ λαοϋ δι’ έκ- 
πληκτικής εύνοιας Αναβιβάζει έπί την 
άνωτάτην τοϋ νεολληνικοϋ κόσμου άρχήν. 
Αλλ άν μας ήρχετο έξαφνα ή όρεξις νά 

τόν όνομάσωμεν τυχόν διά τόϋτο πολιτι
κόν £ΐα,ό άνήρ θά εϊχεν ίσως πληρέστατα 
δίκαιον νά έκλάβμ τό πράγμα ώς μοχθη- 
ράν καί άτοπον άστειότητα έκ μέρουςμας. 
’ ,.ν  έζήτει τις άκριβή όρισμόν τοϋ ήθους 
τοϋ κ. πρωθυπουργού, οΰτος δέν θά πα- 
ρίστατο άναμφιβόλως εϊς χ ή ν  φαντασίαν

του ποτέ ώς κυβερνήτης σκυθρωπός καί 
ύπερφίαλος, εξ έκείνων οϊτινες τήν έξου- 
σίαν αύτών διαχειρίζονται συγκυκώντες 
την γήν ή τόν πόντον, ώς μέσα διοικήσε- 
ως έχουν κεραυνούς καί άστραπάς, καί 
περιβάλλονται τήν άρχήν ώς σκοτεινήν 
νεφέλην, άποκρύπτουσαν αύτούς άπό τοϋ 
πλήθους, έν μ, άπρόσιτοι καί άθέατοι, 
κατεργάζονται άδηλον καί άκατάληπτον 
δημιουργίαν. Ό  κ. Δηλιγιάννης θά ήδύ- 
νατο νά θεωρ':*θμ μάλλον ώς ήπιος καί 
μαλακός πατήρ καί ποιμήν λαών, έκ τών 
βιβλικών ή όμηρικών έκείνων, οϊτινες δι
ώκουν τούς ϋπηκόους αύτών ώς οικογέ
νειαν, ούδέν δ’άνάλογον εΐχον ούτε πρός 
τόν Δία ούτε πρός τόν Σαββαώθ ούτε πρός 
τόν Βίσμαρκ. Ώ ς  τοιοϋτον δέ πράγματι 
ώριζε φαίνεται αύτόν ή τε γέννησις καί 
ή μόρφοισίς του. γεννηθέντος έκ σειράς 
δλης κοτζαμπάσιδων καί προυχόντων, 
οϊτινες παρεμφερή πατριαρχικόν τύπον ει- 
χον κατά τούς χρόνους τής δουλείας, καί 
διαμορφωθέντος έν έποχμ καθ’ ήν ή 'Ελ
λάς άπετέλει άκριβώς είδος οίκογενείας 
καί αυτή, καί ό φυσικός χαρακτήρ του, 
χαρακτήρ άδρός,γλυκύς,διστακτικός,μελ- 
λητικός, σκεπτικός, μειλίχιος, εύπρόσι- 
τος, βραδύς, τίποτε τό τραχύ ή τό πυρε- 
τώδες κεκτημένος, χαρακτήρ άλλης έπο- 
χής,ούδέν κοινόν έχων πρός τήν σμερδα- 
λέαν έποχήν τών σιδηροδρόμων. Διά τοϋ- 
το ίσως καί τούς έπολέμησε. Ν’ άναμνή- 
σμ κανείς τό όνομα τής οίκογενείας του, 
τάςύπέρ πατρίδος θυσίας της, τήν εύγέ- 
νειαν τής καταγωγής του, τά δικαιώματα 
άτινα έχει έν τώ τόπω όπως άξιοι νά 
προΐσταται αύτοϋ, θά ήτον ϋλως περιττόν 
καί μάταιον. Δυστυχώς, σήμερον, πάντα 
ταϋτα δέν ισοφαρίζουν πρός τήν βάναυ- 
σον προσωπικήν ικανότητα τοΰ έκ τών 
κατωτάτων στρωμάτων άνερχομένου πλη
βείου.’Αλλά καί τοιαύτην ικανότητα προ
σωπικήν,σχετικώς πρός τάέν'Ελλάδι κρα
τούντα καί τήν έν αύτμ άντίληψιν τοϋ 
πολιτικού άνδρός καί τής πολιτικής, 
πολλήν βεβαίως έπέδειξεν ό κ. Δηλιγιάν- 
νης, άν κρίνωμεν έκ τής 7ης ’Απριλίου 
καί τής 14ης ’Οκτωβρίου. ’Αδίκημα ιδίως 
θά ήτον ν’ άρνηθμ τις είς αύτόν ότι 
κοινοβουλευτικάς άρετάς έχει ούκ όλίγας.

Οί έν τμ βουλμ άγώνές του είνε πολυχρό
νιοι καί την θέσιν ήν κατέχει νϋν άναμ- 
φιδόλως θά ήδύνατο νά καυχηθμ δτι τήν 
κατέκτηόεν. Ά ν  δέν άπατώμεθα, ό κ. 
Δηλιγιάννης διεκδικεΐ άρχηγίαν κόμματος 
καί πρωθυπουργίαν άπό τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως άκόμη. Καί κατώρθωσε νά γίνμ 
πρωθυπουργός τφ 1886. Προφανώς, ήτον 
άρκετός καιρόςδιά νά κουρασθμ πας τις. 
’Αλλ’ ή ύπομονή είνε ίσως τό μέγιστον 
τών προσόντων τοϋ κ. Δηλιγιάννη, δέν 
έκουράσθη ποσώς, καί θά ήγωνίζετό ίσως 
άκόμη, άν ή έξουσία, άντιστρόφως πρός 
τό όρος τοϋ Μωάμεθ, δέν ήρχετο έπιτέ- 
λους πρός αύτόν. Διά νά διακριθμ ώς 
άρχηγός κυβερνήσεως, δέν ήτον πιθανώς 
ούτε ό προσφορώτερος καιρός ούτε ίι 
καταλληλοτέρα έποχή, εκείνη καθ’ ήν, 
σεβαστός ήδη τήν ήλικίαν, άνήλθε τό 
πρώτον έπί τήν άρχήν. Καί διατοϋτο θά 
έλεγε κανείς δτι τότε έκαμε παν τό δυνα
τόν διά ν’άπωθήσι,ι τό βαδίσαν πρός αύτόν 
όρος. Αλλά τό βουνόν τής λαϊκής εύνοιας 
άνεξικάκοκ έδάδισε πρός αύτόν καί τό 
δεύτερον πρό τίνος, καί τόν έφορτώθη 
έκ νέου. Αύτή λοιπόν είνε κυρίως ή πρώ
τη φορά καθ’ ήν ό κ. Δηλιγιάννης θά δο- 
κιμασθμ ώς κυβερνήτης. Καί έκ τών πρώ
των βημάτων του έν τμ νεοτϊύκτω κυ
βερνήσει, ικανά θά ήδύνατό τις νά έλπί- 
σμ. Τούλάχιστον έκ τών μέχρι τοϋδε κα- 
τεδείχθη τι πολύ σπουδαΐον. Ό  κ. Δηλι- 
γιάννης,εϋρισκόμενος έν τμ άντιπολιτεύ- 
σει, έλεγεν ότι έρχόμενος είς τά πράγμα
τα θά έκαμνεν άκριβώς τ ’άντίθετα τών ό
σων έκαμεν ό κ. Τρικούπης.’Αλλ’άπό τής 
είς τήν εξουσίαν άνόδου του φαίνεται 
διατεθειμένος νά κάμμ άκριβώς τ ’ άντί- 
θετα τών όσων έκαμεν αύτός οΰτος κατά 
τό 1880.Είνε εύτύχημα.

-X*-
Μία χαριεστάτη φ α ν τ α ι ζ ί  τοϋ Άλ -  

φόνς Κάρρ περιγράφει διά μακρών τά βά - 
σανα τ ώ ν  άδελφών τών έπιφανών άνδρών. 
’Ά ς ύποθέσωμεν, λέγει ό εύφυής γάλλος 
συγγραφεύς, ότι είσθε μέγας άνήρ καί ό- 
νομάζεσθε Ταρταμπιόν. "Ας ύποθέσωμεν 
ότι έχετε καί ένα άδελφόν,δστιςθά έχμ τό 
αύτό όνομα μέσάς.Αί λοιπόνΙδυστυχέστε 
ρον όν άπό τόν άδελφόν σας δέν θά ϋπάρ-



έπί γης. "Ολος ό κόσμος άκούων τ6 
δνομα αύτό θά νομίζω δτι πρόκειται διά 
σάς. Καί ό άδελφός σας θά είνε ώς νάμήν  
ύπάρχω· Φαντασθήτε δέ τά μαρτύρια 
εις τά όποια θά τόν ϋποβάλλω Λ άνά πά
σαν Στιγμήν αίσθησις της μηδαμινότητός 
το υ .Ά ν ύπάγω εις συναναστροφήν,δταν ό 
υπηρέτης τόν άν αγγείλω, δλοι θά στρα
φούν νομίζοντες δτι . είσθε σείς, διά νά 
σάς ίδοϋν, μέ άνυπομονησίαν. Καί δταν 
ίδοϋν αύτόν, θά γυρίζουν τάμοϋτράτω ν  
καταφουρκισμένοι. “Αν τύχω νά τόν φω
νάξω κανείς είς τόν δρόμον, δλοι οί δια- 
δαίνοντες θά τόν κυττάξουν νομίζοντες 
δτι είσθε σείς. Είνε πολύς φόβος νά τόν 
άγαπήσω καμμίαέκλαμδάνουσα αύτόν άν- 
τί ύμών και άμα τό έννοήδι^νά τοϋ στρέ
ψη τι>ς πλάταις. Κάθε πρωί άνοίγων τάς 
έφημερίδας θά βλέπω τό δνομά του δια- 
συρόμενον ή έπαινούμενον διά λογαρια
σμόν σας, χο>ρίς νά ήξεύρω σχεδόν διατί, 
κλπ. κλπ. 'Τό δτι κατώρθωσε καί ζώντος 
δτι τοϋ άδελφοϋ του νά μήν παίξω κοι- 
νωνικώς άπλοϋν καί άστεΐον ρόλον Ταρ- 
ταμπιόν φρέρ, τό δτι δέν έτάφη καί 
δέν έμηδενίσθη ύπό τό μέγα δνομά του, 
καί αύτό μόνον θά ήτον άρκετή σύστα- 
σχς όιά τόν κ. Λεωνίδαν Λεληγιώργην. 
Ά λλά τό δτι κατώρθωσε καί ζώντος δτι 
έκείνου νά δημιουργήσω παρ’ αύτόν ιδίαν 
δλως καί σχεδόν αύτοτελή προσωπικό
τητα, δτι παρέσχε δείγματα καί δημο
σιογραφικής καί πολιτικής καί άλλης ev 
γένει άτομικής ίκανότητος ούχί κοινής, 
δτι μετά τόν θάνατόν του άναμιχθείς έ- 
νεργότερον εις τόν δημόσιον παρ' ήμϊν 
βίον ήδυνήθη νά συγκρατήσι,ι άκμαίας 
περί εαυτόν τάς άναμνήσειςκαί τάς συμ- 
παθείας αίτινες περιέβαλλον τό όνομα 
τοϋ λατρευθέντος ύπό τοϋ έλληνισμοΰ 
’Επαμεινώνδα,δτι έξεδήλωσεκαί πνευμα
τικήν καί ρητορικήν καί χαρακτήρος 
πρωτοτυπίαν άξιοπαρατήρητον, άποτε- 
λοΰσι διά τόν κ. Δεληγιώργην β'. τίτλους 
εύοινώτατον προαγγέλλοντας δι’αύτόν τό 
μέλλον. Κ αί τής παγκοίνου ταύτη·; γνώ
μης διερμήνευσις ύπή,..ξενή άνυπομονη- 
σία μεθ’ ής άνεμένετο γενικώς ή άπόφα- 
σίς του περί συμμετοχήςή μή εις τό νέον 
ύπουργεϊον, δπερ δμολογουμένως έκέρδί- 
σεν έξ αύτής πολύ περισσότερον παρά άν 
ή πλειονοψηφία του έν ταΐς έκλογαϊς άπε- 
δεικνύετο καί διπλασία άκόμη.

'Ο νέος ύπουργός τών οικονομικών κ. 
Καραπάνος είνε σύγγαμδρος τοϋ κ. Δε- 
ληγιώργη. Δύο σύγγαμδροι έν τη αύττί 
κυβερνήσει καί εις τά σπουδαιότερα ύ- 
πουργεΐα είνε πολύ. Αστείος τις θά έλε- 
γεν δτι τό νέον ύπουργεϊον θά ήδύνατο 
νά όνομασθη όχι τόσον Δηλιγιάννη δσον 
Χρησ^άκη έφένδη Ζωγράφου. Διότι ό κ. 
Καραπάνος μαζί μέ τούς κ. κ. Δηληγιάν- 
νην καί Δεληγιώργην (ή Δηληγιώργην καί 
Δεληγιάννην, δπως άγαπδτε,) είνε ή τρί
τη μεγάλη σκούφια—ό τρίτος χ ο ν δ ρ ό ς  
μ π ο ν ν έ ς τοϋ ύπουργείου δπως λέγουν 
οί γάλλοι. Καί τήν έκλογήν αύτοϋ πολύ 
ολίγοι βέβαια δέν θά τήν εύρηκαν ώς μίαν 
τών μάλλονδικαιολογημένων.Οί πολύπει
ροι άρχαίοι έλεγανδτι πριν έκλέξι^ςτινά ώς 
άρχοντα καί διαχειριστήν τών δημοσίων,

κύτταξε προτήτερα πώς διηύθυνε τά ίδιω- 
τικάτου. Ά ν  δέ τό άπόφθεγμα τοϋτο είνε 
άκριβές, ό κ. Καραπάνος θά ήδύνατο νά 
θεωρηθώ ώς όλιγίστους έχων τούςάντιπά- 
λους έν τφ δικαιώματι νά προίσταται τών 
κοινών.Περιερχόμενοι άλλοτε τήν "Ηπει
ρον μετ’άπόρίας ήκούομεν οτι έπί όλοκλή- 
ρους ώρας έντεΰθεν κ’έκεϊθεν τήςγραμμής 
ώδοιποροϋμεν έντός κτημάτων τοϋ κ. 
Καραπάνου. Τό δ’ έν Άθήναις πολυτελές 
μέγαρον αύτοϋ καί τά εκατομμύριά του 
λαλοϋσι κάλλιον παντός άλλου περί τής 
οικονομολογικής καί χρηματιστικής δει- 
νότητος τοϋ άνδρός. ’.-ίλλ- έκτός τής 
πανθομολογουμένης ταύτης ίκανότητος 
αύτοϋ, άναμφίβολον βεβαίως δτι ό κ. Κα
ραπάνος άπέδειξε καί ύπό πολλάς άλλας 
έπόψεις δτι είνε φύσις δεξιωτάτη καί 
πλήρης ισχύος καί ζωής, ή όποια διά ν ’ 
άποβώ λίαν χρήσιμος εις τόν τόπον δέν 
χρειάζεται ίσως ή νά συμπληρωθεί ύπό 
τής καλής προς τοϋτο θελήσεως τοϋ 
κατόχου της.

'0  ύπουργός τών Ναυτικών είνε ό δη
μοφιλής, ό θορυβώδης, ό ιδιόρρυθμος, ό 
γνωστότατος, ό άγαπητός, ό κωλυσιεργός 
βουλευτής Μεσσηνίας, ό κ. Κώστας Κ,ου- 
μουνδοϋρος έν ένί λόγιρ. Είνε υιός τοϋ 
’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Καί θά ή 
δύνατο νά ύποδιαιρεθώ εις δύο άνθρώ- 
πους, μεγάλως άπέχοντας άλλήλων, τόν 
πρό τού θανάτου τοϋ πατρός του κ. Κώ
σταν Κουμουνδοϋρον καί τόν μετ'αύτόν. 
Ό  πρό τοϋ θανάτου τοϋ πολυμηχάνου 
Μεσσηνίου ήτον άπλοϋς φαιδρός, εύθυ
μος, διαόκεδάζων άξιωματικός, ζωηρός 
καί άεικίνητος, καμμίαν σκέψιν, κανένα 
σκοπόν καί καμμίαν φιλοδοξίαν μή έχων. 
’Αλλ’ ό θάνατος τοϋ πατρός του ύπέμνη. 
σε φαίνεται είς αύτόν τό δνομα δπερ έ
φερε καί έκτοτε άπό τοϋ παλαιού άν- 
θρώπου άνέκυψε νέος, έπίσης ζωηρός καί 
θορυβώδης καί ταραχώδης καί θυελλώδης, 
άλλά καί σκεπτόμενος καί έργαζόμενος 
καί φιλοδοξών καίάγωνιζόμένος 'Απέδειξ3 
δέ διά τής έκτοτε διαγωγής του, διά το>ν 
κόπων οϋς κατέβαλεν δπως μορφωθώ κά
πως διαφόρως, διά τής μεταβολής του έν 
γένει, φύσιν πράγματι άγαθήν. Ένθυμού- 
μεθα δτι διά νά συμπληρώσω τά κενά 
άτινα είχεν άφήσμ είς τήν μόρφωσίν 
του ή άτελεστάτη νεότης του είχε 
πάρω π£>° έτών, κατά τούς πρώτους 
χρόνους τοϋ βουλευτχκοϋ του σταδίου, εις 
τοιαύτην ήλικιαν, ώς διδάσκαλον, ένα 
φίλον μας, περιεργότατον τύπον, είδος 
φιλοσόφου καί ιατρού ένταυτώ, μεσσήνι- 
ον, Χήνον όνόματι, όστις έδίδαόκεν αύτόν 
έπί ώρας έλληνικό καί γαλλικά. Συνε- 
πλήρου δέ τά μαθήματα ό Κώστας διά 
μελέτης άνενδότου καί άδιακόπου. Καί 
έμορφώθη σχετικώς άρκετά καλά έκτοτε, 
ώστε είς πολλά νά μήν άναγνωρίζεται 
σχεδόν.Άν δέ άποβώ ποτέ όντως ώφέλιμος 
τφ πατρίδι,θά ήμπορω κανείς νά είπώ δτι 

■ όΧήνος πλέον έσωσε τό Καπιτώλιον.Ήφι- 
λοτιμία δέ,ή δραστηριότης και ή φυσική 
νοημοσύνη τοϋ νέου ύπουργοϋ δύναν- 
ται νά δώσουν τήν ελπίδα δτι θά προσπα
θήσω νά μήν άποβώ τούλάχιστον έπιβλα- 
βής.Καί είνε άρκετόν.’Ιδιαίτερον χαρακτη

ριστικόν του είνε ή άπεριόριστος δημοτι- 
κότης ήςάπολαμβάνει ένΜεσσηνία.Κατάν
τησε νά τον όνομάζουν έκεϊ κάτω Μπου- 
λανζέ. Ό  κ. Κώστας Κουμουνδοϋρος 
είνε λοχαγός τοϋ πεζικού. Καί έγινεν 
ύπουργός τών Ναυτικών. Ά ν  ήτον πλοί 

πιθανώτατα θά έγννετο τών Στρα
τιωτικών .

Ώ ς  ύπουργοί τής Παιδείας έπεκράτησε 
συνήθεια—έκτόςεύαρίθμωνέξαιρέσεων—νά 
έκλέγωνταιοί μάλλον άγράμματόιτώνβου- 
λευτών.'Οκ.Γεροκωστόπουλος πιστεύομεν 
νάφιλοτιμηθω ν’ άποδείξζΐ δτι άνήκει είς 
τάςέξαιρέσεις. Ό  έκ Πατρών βουλευτής 
είνε νέος πολιτικός, έπίσης ζωηρός, έ- 
πίσης δραστήριος, έπίσης φιλότιμος, έ
πίσης θορυβώδης, έπίσης δημοτικός, δ
σον ό κ.Κουμουνδοϋρος.Έχει εύφυίανκαί 
ικανότητα σύμφωνον προς τά έν 'Ελλάδι 
πολιτικά ήθη,ώς φαίνεται,πολλήν.Καί έν
τός όλίγων έτών, άπό μικρών άρξάμενος, 
μή εύρών ούτε κληρονυμικήν έπιρροήν 
ούτε άλλο κανέν έφόδιον, διά τής προ
σωπικής του εργασίας μόνον, κατώρθω
σε ν’ άναδειχθώ μ α ί τ ρ έν τώ παρ’ ήμϊν 
πολιτικω τών δικών, τών ύποσχέσεων, 
τών χειραψιών, τών κουμπαριών, τής λα- 
ίκότητος, ι\ς επιφανέστεροι άντιπρόσωποι 
θά ήδύναντο νά θεωρηθώσιν ό κ. Δημη- 
τράκης Ράλλης έν’Αθήναις καί ό κ.Γ'ιώρ- 
γης Ροϋφος έν Πάτραις (τούς γράφομεν δ
πως τούς όνομάζει ό λαός τ ω ν  .) Καί 
τόσον άνεδείχθη ώστε ήμπορεΐ νά εί- 
πώ κανείς δτι τόν τελευταΐον τόν κα
τέβαλε σχεδόν. Οί έν Πάτραις όμηρι- 
κοί μεταξύ αύτών άγώνες περί έπιρ- 
ροής είνε πασίγνωστοι. Καί ένθυμούμεθα 
μίαν επικήν μεταξύ αύτών πάλην καί ε
δώ, έν τινι τών τμημάτων τής Βουλής, 
συζητουμένης ποτέ μιας έκλογής, καθ’ 
ήν ό νέος άντίπαλος τόσον είχε στενο
χωρήσω έπί ήμέρας τόν παλαιόν άγωνισ- 
τήν κ. Γιώργην Ι-’οϋφον,ώστε ούτος, έπι- 
βοηθούσης καί τής φυσικής νευροπαθεί- 
άς του, είχε καταληφθώ αυτόχρημα άπό 
σπασμούς ύπερτάτου παροξυσμού. Ή  
πρώιμος αϋτη εύδοκίμησις,συμπληρουμέ- 
νη τόρα καί διά τής ύπονργείας,δέν πρέ
πει νά έξιππάσω τον κ.Ι εροκωστόπουλον. 
Έ ν  τω έπικρατούσω λειψανδρία,δι’ δλους 
τούςνέους άνθρώπουςεύρύ είνε τό σταδιον 
έν 'Ελλάδι. Άλλά διά νά ύπάρξουν καινά 
δικαιολογήσουν τήν ύπαρξίν των πρέπει 
νά χρησιμοποιήσουν άνριβώς τήν διά τών 
παλαιών μέσων εύδοκίμησίν των είςτό νά 
γίνουν κρείττονες έαυτών καί νά άρχί- 
σουν κάπως νά διαφέρουν άπό τούς προη- 
γιιθέντας αύτών.Άλλως δέν έκαμαν τίπο
τε. Ά ς  χρησιμοποιήσω τήν άνάδειξίν του 
ό νέος κ. Άχιλλεϋς είς τό νά μελετήσω, 
νά έργασθώ,νά βελτιωθώ,νά τελειοποιηθώ, 
νά καλλιεργήσω τήν καθαυτό πολιτικήν, 
ήτίς δέν είνε ή άχρεία τέχνη fiv έκληρο- 
δότησεν ήμϊν ό μέχρι τοϋδε έλεύθερος ή- 
μών βίος. Καί άς είνε βέβαιος δτι δέν θά
χάσω.

* *
’Εν συνόλω έκτόςτοϋ κ.Δηλιγιάννη,δστις 

δμωςκαί αύτόςφαίνεται άνακαινισθείς,νέαι 
μορφαί, νέα πρόσωπα, νέα όνόματα,νέοι 
άνθρωποι. Νέα πράγματα;...

Μιχαήλ Μηΐοίϊΐης



ΜΙΚΡΑ ΑΝ Α Μ ΝΗ ΣΙΣ
(Συνέχεια καί τέλος)

Β'.
ταν άπεσύρθην έν τφ χοιτωνίσκω 

|>καί κατεκλίθην έν τμ μικρμ του 
'κλίνμ μύριαι σκέψεις έπεφοίτησαν 

είς χδ πνεϋμά μου. Μέ τούς όφθαλμούς 
κλειστούς, μέ χόν νοΰν έν έγρηγόρσει, 
μέ τάς αισθήσεις έν ένεργεία, ήκουον χόν 
μονότονον κρότον τής μηχανής καί χόν 
φλοίσβον τών έλαφρών κυμάτων, τά ό
ποια έν τμ ταχύτητι τού σκάφους ήσπά- 
ζονχο χό εξωτερικόν τοίχωμα τής κλίνης 
μου.

Καί ή συνάντησις τής αιθέριας ταύτης 
μορφής έν τφ ταξειδίω καί ή όμοιότης 
αύτής πρός τήν ϋπαρξιν έκείνην, ήτις 
μίαν ήμέραν φυγοϋσα μακράν μου έγκα- 
τέλειπεν είς έμέ τάς γλυκυτέρας τών ά- 
ναμνήσεων, καί ή πρό ολίγου έγκατάλει- 
ψις τής πατρικής στέγης, καί ό τόσον 
σκληρός χωρισμός άπό προσφιλεστάτων 
προσώπων, καί τά πτεροφυήσαντα όνειρα 
τήςνεότητος, δλα τά αισθήματα ταΰτα 
έν σειρά καί άλληλουχίμ παραδόξων μορ- 
,φών. καί σκέψεων έπανήλθον άπό τού ά- 
χανοϋς τού παρελθόντος. Καί ή καρδία 
μου έμαλακύνθη και ή συντριβή ύπ<;οε- 
πλήρωσεν αύτήν καί ^σθανόμην λιποθυ 
μούσαν ύπό τής λύπης τήν ψυχήν. Πό
θοι πρό πολλού άπολεσθένχες, καί έλπί- 
δες ταφεΐσαι ύπό τήν ψυχράν πλάκα τού 
χρόνου, καί όνειρα συλληφθέντα έν νεα- 
νικφ άλλοτε όργασμφ, όλα, όλα προσε- 
λάμβανον έκ νέου.σάρκα καί όστα καί ώς 
ώραϊαι είκόνεςκαλειδοσκοπίου άντιπαρήρ- 
χοντο έν άπλέτω φωτί πρό τών ήμικλεί- 
στων οφθαλμών μου. Καί όλα ταϋχα δια- 
χ ί ; Ποιον ήχο χό αίτιον χής τοσαύχης 
συνχριβής καί ποια ή δύναμις, ή ίσχύ- 
σασα ν' άνακαλέσμ αύχά άπό χής άβύσσου 
τής λήθης ;

Είς τήν έρώτησιν ταύτην μορφή γλυ
κεία, λεπχυχάχη, αιθέρια, ένσάρκωσις χής 
άγαθόχηχος, χής εύγενεΐας, χοϋ κάλλους, 
ήνωρθούτο πρό έμού μειδιώσα, ώς νά μοί 
έλεγεν όχι ήχο α ύτήή δημιουργός τής κα- 
ταστάσεως ταύχης. Καί ή μορφή ανχη 
δέν ήτο εύκρινής, δέν ήτο καθαρά, όνούς 
μου δέν είχε τήν δύναμιν ν' άντιληφθμ 
αύτής. Είχε τούς ξανθούς πλοκάμους καί 
τούς όφθαλμούς τής ύπάρξεως έκείνης, 
μεθ' ίις συνεδεόμην, έκέκτητο τό εύλύγι- 
στον σώμα τής συμπλωτήρος, ήν έγνώ- 
ρισα πρό όλΐγου, έφερεν έπί τών χειλέων 
τό μειδίαμα τής τελευταίας καί έφ’ όλης 
τής μορφής διακεχυμένην τήν μελαγχο
λίαν τής πρώτης. "Ονειρον ή πραγματι- 
κότης, δημιούργημα τής φαντασίας ϊι τής 
σκέψεως, ή όπτασία αΰτη μέ έτάραξε καί 
μέ συνεκίνησε καθ’ όλην τήν νύκτα, καί 
τήν πρωίαν, όταν ήγέρθην, εύρον τό 
προσκεφάλαιον χής κλίνης μου ύγρόν έκ 
τών δακρύων.

"Αμα τμ άνατολμ χού ι'ιλίου τό άχμό- 
πλοιόν μας έρριπτε τήν άγκυραν έν τφ 
μικρφ λιμένι τού Άλιβερίου. Ένεδύθην  
ταχέω» καί άνήλθον είς τό κατάστροιμα. 
Ό  ήλιος έρριπτε τάς άκχίνας χου είς χά 
γαλανά ϋδατα τοϋ εύβοϊκοΰ κόλπου καί

ή περίδουνος παραλία καί οί έν αύτμ οί- 
κίσκοι καί πέραν ύψηλόχερον χο πολυ- 
σχάφυλον χωρίον καί καχαντικρύ τά σκε
λετώδη λείψανα ένετικοϋ πύργου, έχρυ- 
σοϋντο θαυμάσια τήν άποψιν καί έπαγω- 
γά τήν φαντασίαν. Έπεδόθην εις τήν 
άπόλαυσιν αύτών καί οί όφθαλμοί μου 
πλανώμενοι άπό χοϋ ένός μέρους είς χό 
ετερον, έπανεπαύοντο είς τάς γραφικάς 
στολάς τών χωρικών, συναθροισθέντων 
μετά τών ήμιόνων των κάτω είς τήν π α 
ραλίαν πρός ύποδοχήν τών επιβατών.

Αίφνιδίως πολύ πλησίον μου ήκουσα 
τήν φωνήν της. Ή χο έκείνιι, ή νεαρά 
χαξειδιώχισσα, ήτις συνωμίλει καί έγέλα 
άπαύσχως μεχά χοϋ πλοιάρχου. Έ ν  τμ 
έωθινμ αύτής ένδυμασίμ, ύπό τό μετά φι- 
λαρεσκείας άτημέλητον αύτής καί έν τμ  
πρωί'νμ αίθρμ τοϋ προσώπου της έφαίνε- 
το πλειότερον ώραία, πλειότερον θέλγου- 
σα, άλλά καί πλειότερον όμοιάζουσα πρός 
τήν άλλην. Έρρίγησα καί άνεσκίρτησα 
αίφνιδίως μόλις έστράφην. Ούδέποτε ό
μοιότης μιγαλειχέρα ήδύναχο νά εύρεθμ 
έπί χής γής. Εκείνοι οί μεγάλοι γαλανοί 
όφθαλμοί, καί τό άφθονον χρυσίον τής 
κόμης, καί οί καλύπτοντες τό κρινόλευ- 
κον μέτωπον πλόκαμοι, καί ή καθ' όλου 
έκφρασις τού προσώπου, δέν παρήλλασ- 
σον ποσώς έκ τών γνωστών μοι χαρακτη
ριστικών, άτινα έτηρήθησαν ζωηρότατα 
έν τμ μνήμμ μου.

Καί άκουσίως, οίονεί έν άπάτμ διατε- 
λών, έσύρθην, όχι έβάδιυα, πρός αύτήν, 
τήν έπλησίασα καί τήν έδλεπον σιωπη
λός ώς ηλίθιος. 'EKeivn έσπευσε νά μέ 
έξαγάγμ τής θέσεως ταύτης.

— Βλέπετε, μοί είπε· κατώρθωσα νά 
ξυπνήσω πρωί διά νά θαυμάσω τήν θά
λασσαν αύχήν, χήν οποίαν άγαπαχε, έν 
φό θείος μου κοιμάται άκόμη. ΤΙ λέγετε· 
θά είνε καί σήμερον καλή, όσον χθές ;

— Δέν πρέπει νά άμφιβάλλετε, τμ είπα 
μηχανικώς καί έξηκολούθουν νά τήν πα
ρατηρώ.

Δέν άντηλλάξαμεν ούδέ λέξιν έπί πλέον. 
Ό  πολύτιμος θειος, σοβαρός, μέ όφθαλ
μούς βαρείς, μέ συνωφρυοιμένην όψιν, έ- 
φθασε τήν στιγμήν έκείνην πλησίον μας 
καί χασμώμενος σχεδόν έχαιρέτισεν ήμάς. 
ΤΗτο άκόμη ύπνηλός.

"Οχαντό άτμόπλοιόν άνείλκυσε καί πά
λιν τήν άγκυραν εύρέθημεν πάντες έπί 
τής γεφύρας τοϋ πλοιάρχου. Είς όλίγα 
λεπτά, έγκατελείπομεν πολύ μακράν τό 
Άλιδέριον. Έπλέομεν μεχαξύ χών σχενω- 
μάχων χού Εύβοϊκοΰ κόλπου καί ό «Πη
νειός- διέσχιζε χά γαλανώχερα ϋδαχα χών 
έλληνικών θαλασσών άμΐλλώμενος πρός 
χούς δελφΐνας, οΐτινες παίζονχες πέριξ 
ημών άνεπήδων μεχά παροφθαλμισχικής 
χαχύχηχος έκχός χοϋ ϋδαχος, έπέχων ϋπέρ 
χήν έπιφάνειαν χής θαλάσσης καί κατό- 
πιν έβυθίζονχο καί άνεφαίνονχο άπω- 
χέρω.

Μετά παρέλευσιν ώρας ένεφανίζεχο 
πρό ήμών ή άλιχενής άκχή χής Έρεχρίας 
μέ χούς καχά σειράν χεχαγμένους οίκί- 
σκους αύχής καί καχανχικρύ χό μάγον 
χοπεϊον χοϋ Ώρωποϋ μεχά χής έν αύχφ 
γοτθικής έπαύλεως, ήτις φαίνεχαι έ- 
πισκοποϋσα χόν κόλπον.

— 3 ΙΟΤΤ-ΐ-——

Κλίνων ύπό χό βάρος άορίσχου τινός 
σκέψεως, μέ τίιν κεφαλήν στηριζι^ιένην 
έπί τής χειρός, μέ τούς όφθαλμούς διαρ
κώς πλανωμένουςέπί τών παραπλεομένων 
άκτών, σιωπηλός, άδρανής, έρρέμβαζον 
άπό χής θέσεώς μου μακράν πάσης κοινω
νίας πρός τούς περί έμέ. Τό φάσμα χοϋ πα- 
ρελθόνχος ώρθοϋχο ένώπιόν μου· μοί ώ- 
μίλει μυσχηριωόώς καί ήκουον τίιν φωνήν 
του, φωνήν σκληράν, λυπηράν, φρικώδη, 
λαμβάνουσαν τόν τόνον όλων τών γυναι
κών, όσαςείχον άγαπήσει ποτέ,όλων τών ά 
πολεσθέντωνπόθων,όλων τώνμαρανθεισών 
έλπίδων, όλων των παρελθουσών ημερών, 
όλων τών λησμονηθένχων φίλων. Καί ή 
φωνή αϋχη,βαθεΐα ώς ό μυκηθμός χής θα
λάσσης, μέ έπληχτεν είς την καρδίαν, μέ 
έδακνεν ώς όφις,μοί καχέσχιζε χάς σάρκας.

Τήν στιγμήν έκείνην έτέρα φωνή γλυ
κεία, παρηγορητική, διεισδύουόα ώς με- 
λφδία είς τήν καρδίαν, ήλθε νά μέ άπο- 
σπάσμ έκ τών σκέψεών μου. Ή το  εκείνη. 
Έστηρίχθη έπί τοϋ τοιχώματος τής γεφύ
ρας καί έστη πλησίον μου μετά τοσαύτης 
οίκειότητος, ώστε μέ έξέπληξεν.

Ήθαλασσία αύρα έρρίπιζε τήν κόμην της 
καί μερικοί πλόκαμοι αύχής άναρπαζόμε- 
νοι ύπό χοϋ άνέμοι; προσέψαυον χό πρό- 
σωπόν μου.

— Ρεμβάζεχε, μοί είπε μεχά παιδικής 
άφελείας.

—Ναι, τμ άπεκρίθην στρεφόμενος. Βλέ
πετε πόσον ώραΐον μέρος είνε έκεϊνο τό 
χωριδάκι έκεΐ-κάτω μέ χήν κομψήν αύχήν 
δπαυλιν.

—Πολύ ώραΐον. Τί μέρος είνε ξεύρεχε ;
—Ό  Ώρωπός.
— Καί ή δπαυλις αύτή ;
— ’Ανήκει είς τόν κ. Συγγρόν.
— *Α ! είνε έξοχος τοποθεσία· άξίζει 

κανείς νά τήν ζωγραφϊσμ.
— Θά χό έκαμνον έάν ήδυνάμην. Δυ

στυχώς δέν καχώρθωσα νά μάθω ούτε δύο 
γραμμάς νά σύρω.

—Νά σας τό ζωγραφίσω τότε έγώ,ύπέλα- 
βε. Καί έσπευσε κάτω είς τήν αίθουσαν, 
έ ’ αφρά ώς δορκάς. Μετ'όλίγον άνήλθε κρα- 
τοϋσα μικρόν λεύκωμα καί μολυβδίδα.

— Έ χω  έδώ διαφόρους ιχνογραφίας, ε ί 
πε , μά δέν άξίζουν τόν κόπον νά τάς 
ίδήτε. Είνε παιδικά πράγματα.

Καί συγχρόνως έκαθέσθη έπί τοϋ ναυ
τικού σκίμποδος, ήνοιξε τό λεύκωμα έπί 
τών γονάτων της καί μεθ- ικανής έπιδε- 
ξιότητος ήρξατο νά σύρμ ώραίας γραμ- 
μάς, ρίπτουσα τά βλέμματά της έκάστοτε 
έπί τοϋ ίχνογραφουμένου τοπείον.

Έ ν  τμ στάσει ταύτμ ήτο έξόχως ώ- 
ραία.

Ε ν τό ς  όλίγων λεπτών διά τριών τεσ
σάρων γραμμών χό μάγον χοπεϊον είχεν 
άπεικονισθμ έν χμ σελίδι τοϋ λευκώμα
τος.

— Δέν γνωρίζω έάν έπέτυχα, προσέθη- 
κεν. Έ ν  τούτοις περιμένετε όταν κατέλ- 
θωμεν κάτω νά τό συμπληρώσω. Έ δώ  δέν 
δύναμαι νά στηρίξω τό χέρι μου. Πώς σάς 
φαίνεται;

— Ώ  ι είνε ώραιότατον.
  Τότε θά άποσπάσω τήν σελίδα αύ

τήν νά σάς τήν δώσω ώς ένθύμησιν, μοί 
είπε μειδιώσα.



ΚαΛ προσήλωσεν έπ’ έμοΰ τούς σπινθη- 
ροδολοΰντας όφθαλμούς της, ώς εάν ήθε
λε νά έξιχνιάσμ τί έσκεπτόμην.

— Ιά ς εύχαριστώ πολύ, άπήντησα. Θά 
μού ύπενθυμίζμ πάντοτε τήν συνάντηόίν 
μας έπί τοΰ άτμοπλοίου.

— Πάντοτε, δέν είνε δυνατόν βεβαίως, 
ύπέλαδεν έπιχαρίτως μετά τοΰ θαυμα- 
σίου εκείνου μειδιάματος, άλλά τουλά
χιστον μέχρις δτου φθάσετε είς τήν Θεσ
σαλονίκην.

Οι ί.όγοι ουτοι μέ έξέπληξαν. Δέν έπε- 
ριμενον νά τούς άκούσω άπό τοΰ στόμα
τός της. Ά λλά έλέγοντο μετά τοόαύτης 
παιδικής άφελείας καί άπλότητος, μετά 
τοσαύτης φυσικής έλευθερίας, μετά το- 
σαύτης άγνότητος, ώστε ήδύνατό τις νά 
θεωρήσμ αύτούς ώς φυσικήν άπόρροιαν 
τής ομιλίας μας, ύφ’ ήν ούδέν ύπεκρύ- 
πτετο.

— ’Απεναντίας, τμείπον· τοιαΰται συ
ναντήσεις δέν λησμονοΰνται. "Αλλως τε 
συνείθισα νά διατηρώ δλας τάς άναμνή- 
σεις τών ταξειδίων μου.

Καί εϊτα προσέθηκα·
— Σείς λοιπόν, δταν φθάσετε αύριον 

είς Βώλον θά λησμονήσετε εύθύς τό ση- 
μίρινόν ταξεϊδί σας, ένα άπό τά ώραιό- 
τερα ποΰ έκάματε ποτέ ;

— "Οχι ! μοί άπήντησε μέ φωνήν μόλις 
άκουσθεΐσαν και οί όφθαλμοί της, βυθι- 
Οθέντες είς τό κενόν, έμειναν πρός στιγ
μήν άπλανεΐς. Έ σκ έπ τετο...

Εϊτα ώσεϊ ώμίλει καθ'έαυτήν τήνήκου- 
σα ψιθυρίζουσαν·

— Αύριον το πρωί ! Ώ  καλλίτερα νά μή 
έφθάναμεν ποτέ. Καί έδυθίσθνι έκ νέου 
είς ρέμβην.

ΤΗτο ή τρίτη φορά, καθ'ήν μοί έδιδε 
νά έννοήσω δτι κάτι τήν έτάραττε σχετι
κόν πρός τίιν είς Βώλον έπιστροφήν. 
Ά λλά τήν φοράν ταύτην δέν άπέτεινα 
αύτή ούδεμίαν έρώτησιν, φοβούμενος μή
πως λάβω καί έκ τρίτου ώς άπάντησιν 
τήν σιωπήν της.

"Ηδη είσηρχόμεθα είς τά στενώματα τής 
Χαλκίδος. Μετ' ολίγον έφάνη ήμΐν τό 
Βοΰρτζι μέτήν κατάφωτον άλιτενή ακτήν 
του καί μακρόθεν έπί τοΰ ύψώματος ό 
Καρά-μπαμπάς, τό ένρτικόν φρούριον, δ- 
περ άλλοτε έν παλαιοτέροις χρόνοις έδέ- 
σποζε τής διόδου τοΰ πορθμού. Αί έλι- 
κοειδεΐς κοΐται μέ τά γαλανά των ΰδατα 
ύπεδέχθησαν μετά τινα λεπτά ήμας καί 
ή Χαλκίς ένεφανίσθη ένώπιόν μας μέ τά 
παράδοξα έρείπια τών τειχών της.

Ή  θέα των μόλις ϊσχνσε ν’ άνακαλέσμ 
τήν νεαρά'' όνειροπόλον άπό τής ρέμβης 
της. Μοί έζήτησε τό τηλεσκόπιόν μου 
καί έπεδόθη άπλήστως είς τό νά παρα
τηρώ αύτά.

Τήν στιγμήν ταύτην τό πλήθος τών έ- 
πιβατών συνεκεντρώθη περί ήμας. Έ π ρό -  
κειτο νά διέλθωμεν τήν γέφυραν τοΰ 
πορθμού, τοΰ ρεύματος εύνοϊκοϋ δντος. 
"Ηδη τά πάντα ήτοιμάσθησαν, ή φοινι- 
κίς άνεπετάσθη, ή γέφυρα ήνεώγιι έκα- 
ιέρωθεν, καί ό πλοίαρχος έν τώ άμα διέ
ταξε τον πηδαλιούχον νά τηρήσ^ εύθεΐαν 
γραμμήν, Τό σκάφος ολοταχώς διηυθύνθιι 
πρός αύτήν. Καί συσσωρευθέντες πάν- 
τες έν μια θέσει μετ’ άφάτου ηδονής καί

συγκινήσεως ήκολουθοϋμεν τήν πορείαν 
αύτοΰ, μέχρις δτου προσηγγίσαμεν τόν 
πορθμόν καί μεθ'δλης τής ταχύτητος δι- 
ήλθομεν τήν γέφυραν, διεκπεραιωθέντες 
είς τό άντίθετον μέρος.

Γ ’ .

Έπωφεληθείς τής σταθμεύσεως τοΰ άτμο- 
πλοίου έξήλθον είς Χαλκίδα.

Ό ταν έπέστρεψα έκ νέου έπ'αύτοΰ εύρον 
τήν μικράν μου κάτω έν τμ αίθούσμ τής 
πρώτης θέσεως καταγινομένην είς τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ ιχνογραφήματος της.

— Λοιπόν πώς σάς έφάνιι ή Χαλκίς; μοί 
είπε μόλις μέ είδε.

— Ώ ς  δλαι αί μικραϊ πόλεις τής 'Ελλά
δος. "Αλλως τε εΐχον έξέλθει καί άλλοτε 
έδώ. Καί ό θεϊός σας; ήρώτησα είτα μή 
βλέπων αύτόν έν τμ αίθούσμ.

— Ό  θειος μου κοιμάται. “Κτσι συνειθί- 
ζει πάντότε μετά τό γεΰμα. ’Εγώ δμως 
δέν δύναμαι καί εύρον ένασχόλησιν κα
λήν ’ς τό ιχνογράφημά σας.

"Εστην πλησίον της καί τήν παρετή- 
ρουν έργαζομένην. ’Εκείνη έξηκολοίΌει 
ε.σέτι σύρουσα όλίγας γραμμάς. ΕΙτα ή 
ροδόλευκος χειρ άπέσπασε του λευκώμα
τος τήν σελίδα καί μοί είπε·

— Σάς τό προσφέρω, καίτοι τόσον ά- 
σχημον. Όταν καμμία φορά τό βρήτε με
ταξύ τών άλλων τοΰ γραφείου σας ένθυ- 
μηθήτέ με.

Ήπαιδική φωνήιης εις τάς τελευταίας 
ταύτας λέξεις μοί έφαίνετο πλέον ή άσ- 
θενής. Έλαδον τό τεμάχιον έκεΐνο τοΰ 
χάρτου έκ τώ\* χειρών της 'καί ώθούμην 
ώς έξ ένστίκτου νά τό άσπασθώ. Μό
να ή περιπάθεια τής έκφράσεώς της έν 
τμ  παιδικτ ,̂ άθωότητι τοΰ ύφους της ή- 
δύνατο νά μ^ συγκινήσμ τοιουτοτρό
πως.

— ”Α ! σταθήτε, έπανέλαβεν, άναλαμ- 
βάνουσα καί πάλιν αύτό.

Καί κύψασα έγραψε μέ σφαλεράν χεΐρα 
είς μίαν άκραν τοΰ χάρτου κάτωθι τοΰ 
ιχνογραφήματος της : «’Αγγελική».

’Ανέγνωσα τό όνομα τοΰτο μέ τήν λε
πτήν γραφήν του καί πρός στιγμήν τι- 
σθάνθην έμαυτόν καταλαμβανόμενον ύπό 
ιλίγγου. Ιιοίας λοιπόν τύχης έγινόμην 
παΐγνιον ή ποία ιδιοτροπία αύτής μοί έ- 
φερεν ένώπιόν μου τοιαύτας παραδόξους 
όμοιότητας, ΐνα μέ ταράσσωσι καί έκεϊ, 
ένθα ήλπιζον νά εϋρω ήσυχιαν καί λή
θην ; Είνε δυνατόν λοιπόν νά εύρεθώσι 
δύο πλάσματα τόσον όμοια πρός άλληλα, 
ώστε πρός στιγμήν νά έκλαμβάνμ τις τό 
δν άντί τοΰ έτέρου ;

Ή  γραφή έκείνη μοί έφάνη πολύ,πολύ 
γνωστή. Τήν εΐχον ΐδμ καί άλλοτε. ΤΗτο 
ή γραφή της ή ιδία, άπαράλλακτος, τε- 
λευτώσα είς τήν αύτήν τρομώδη άπολέ- 
πτυνσιν αύτήςμετά τήςτελικής γραμμής. 
Καί ή τελευταία αϋτη όμοιότης μέ έτά- 
ραξε, μέ συνέτριψε, μέ έβύθισεν είς ρέμ
βην.

Έκείνη παρετήρησε τό τοιοϋτον καί 
μέ διέκοψεν

— Άφμρέθητε, μοί είπεν.
— Ό χι, άπεκρίθην προσποιούμενος. Ε υ

ρίσκω πολύ ώραΐα άπεικονισμένον τό μέ
ρος, ποΰ εΐδαμεν πρό όλίγου. Ό ταν πά-
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τε ς’ τόν Βώλον σάς συμβουλεύω νά μήν 
άφίσετε τήν ζωγραφικήν σας.

— ’Σ τό Βώλο! άλλοίμονον, έψιθύρισε· 
θά τά ξεχάσω δλα έκεϊ.Καί τά λεπτεπίλε
πτα στήθη, τηςέδόνιισεν έλαφρός στεναγ
μός.

— Διατί; ήρώτησα. Μήπως δέν θά έχετε 
καιρόν;

— Ναι! δέν θά έχω, είπε καί τό πρόσω- 
πόν της έλαβε περίλυπον εκφραόιν.

Διεκόπιιμεν αίφνιδίως έκ τής έμφανί- 
σεως τοϋ θείου.

Μετ' ολίγον άνήλθον άμφότεροι είς τό 
κατάστρωμα καί έμεινα μόνος έν τμ  αι
θούση. 'Εξαντληθείς έκ τών άλλεπαλίή- 
λων συγκινήσεων καί τής κοπώσεως κα
τά τίιν έξοδον είς Χαλκίδα είσήλθον έν τώ 
κοιτών ίσκω μουκαί άπεκοιμήθην Οπό συγ
κεχυμένα όνειρα μέχρι τής έσπέρας σχε
δόν...

•Όταν έξύπνησα ό «Πηνειός· ήγκυροδό- 
λει έξωθεν τής Στυλίδος, άλλ’ό καιρός πρό 
ώρας είχε μεταδληθμ. ’Ισχυρός βόρειος 
άνεμος, κατερχόμενος άπό τοΰ καταν- 
τικρύ άκρωτηρίου, έτάρασσε τήν θά
λασσαν άπό τοϋ πυθμένος, καί τό σκά
φος έκλυδωνίζετο ώς κέλυφος καρύου 
ύπό τών κυμάτων. Δύο - τρεις λέμβοι 
βοηθούμεναι διά τών ιστίων εΐχον κατορ
θώσει νάπλησιάσωσι τό πλοϊον καί οί διά 
τήν Λαμίαν προωρισμένοι έπιβάται μόλις 
κατώρθωόαν νά έπιβώσιν αύτών. Καί δ
ταν άπεμακρύνθησαν διευθυνόμενοι πρός 
τήν ήμίσειαν σχεδόν ώραν άπέχουσαν 
παραλίαν πάντες παρηκολουθήσαμεν αύ
τούς διά τών βλεμμάτων μετά περιεργείας 
κάί φόβου, καθ' δσον ό άνεμος ήδύνατο 
νά άνατρέψμ τάς λέμβους.

Έ ν  Στυλίδι δέν έσταθμεύσαμεν είμή δ- 
σόν έχρειίζετο διά τήν άποδίδασιν τών 
έπιβατών.

Ό ταν ιίρξάμεθα καί πάλιν τοϋ πλοϋ 
άνεζήτησα έπί τής γεφύρας καί κάτω εν 
τμ αίθούί'μ τήν νεαράν συμπλωτήρά μου, 
άλλά δέν τήν έπανεΰρον. Ταραχθεΐσα έκ 
τής τρικυμίας εΐχεν άποσυρθΓι έν τώ κοι- 
τωνίσκω της, φαίνεται δέ δτι ύπέφερε πο
λύ, καθ'δσον έδλεπον τόν πολύσαρκον 
θειον μεταβαίνοντα άπό ώρας είς ώραν, 
δπως παράσχμ αύτμ τάς περιποιήσεις 
του.

Τό έσπέρας ώσαύτως δέν έλαβε μέρος 
είς τήν τράπεζαν πρός μεγάλην μου θλΐ- 
ψιν καί είς μάτην άπό τής θέσεώς μου έρ- 
ριπτον μελαγχολικώς τά βλέμματα είς 
τήν ήμιάνοικτον θύραν τοΰ κοιτωνίσκου, 
έντός τοΰ όποίου έκρύπτετο ό μικρός άγ
γελος.

Δ’ .

Ό λην τήν ήμέραν ή τρικυμία έμαίνετο 
έν τμθαλάσσμ. Ούδέποτε ένεθυμήθην το- 
σαύτιιν θαλασσοταραχήν έν μηνί Μαΐω.

Τήν πρωίαν ό άνεμος έκόπασε καί ή 
γαλήνη έπανήλθε καί πάλιν μέ δλα της 
τά έαρινά θέλγητρα. Ποτέ δέν ήδύνατό 
τις νά φαντασθμ δτι τό θαυμάσιον έκεΐνο 
κάτοπτρον, έφ' c u πλέων έκατοπτρίζετο 
ώς τρίτων ό «Πηνειός», πρό ολίγων άκόμη 
ώρών έδρεμε καί έπλατάγιζε μανιωδώς 
περί τά πλευρά του. Ό  Παγασητικός κόλ
πος, ό ώραιότερος ίσως κόλπος τή ; Έ λ -



λάδος,όμοίαζε μεγάλην λίμνην της όποίας 
δέν έτάρασσε τήν έπιφάνεχαν ούτε ρι
πή αύρας. Περί τήν όγδόην πρωινήν ώ
ραν εϋρισκόμεθα Λλίγα μόνον μίλλχα μα
κράν τοΰ λιμένος τοΰ Βώλου. Ένωρίτατα 
έγερθείςκατέλαβον πρώτος εκ τών έπχβα- 
τών θέσιν έν τή γεφύρρ, τοΰ πλοιάρχου 
καίέκεΐθεν έπί μακράν άπήλαυσα τήςθέας 
τοϋ καταφύτου Πηλίου καί τής μαγι
κής άπόψεως τών πέριξ άκτών μετά τών 
πολυαρίθμων χωρίων, ών δέν γνωρίζω τί
ποτε ποιητικώτερον. Είτα λαδών έκ τών 
θυλακίων μου τόν Autran, τόν κλασικόν 
ποιητήν τής θαλάσσης και άχώριΟτον τών 
ταζειόίων μοί; σύντροφον, έπεδόθην είς 
τήν άνάγνωσχν αύτοΰ. Μφνιδίως άπαστρά- 
πτουΟα έκ τής χάριτος καί τής πρωινής 
δροσερότητος τοΰ προσώπου της έστη 
πλησίον μου ή νεαρά ταξειδιώτισσα.

—”Α, μοί είπε, κύριε· αύ;ή  ή θάλασ- 
σά σας,τήν οποίαν τόσον έξεθειάζατε χθές, 
καθ’ δλην τήν νύκτα μας έκαμεν δλους 
μας νά ύποφέρωμεν. Δέν έκλείσαμεν καθό
λου τά μάτχα.

— Τό πιστεύω, άπεκρχθην, άλλά ιδού- 
έπειτα άπό μίαν ώραν τό πολύ θά είσθε 
είς τόν Βώλον.

— Είμεθα λοχπόν πλησίον; έπανέλαβε.
— Πάρα πολύ. Βλέπετε κ&τχ τχ λευκά- 

ζον έκεϊ-κάτω;
— ”Α! Μάλιστα.
— Είνε τό τέρμα του ταξεχδίου σας.'Εν 

ω έγώ έχω είσέτι νά διαπλεύσω θαλάσ- 
σας.

—Τό γνωρίζω,μοί είπε μέ φωνήνήσυχον 
καί περιπαθή, ή όποία έφαίνετο έξαρτω- 
μένη άπό ένδομύχου σκέψεως. Ά λλά πό
σον είσθε εύτυχής δχά τοΰτο!

— Πιστεύετε ; έψιθύρισα, παρατηρών 
αύτήν. Ά λλ’ εύτυχής είνε έκεϊνος, ό ό
ποιος μεταβαίνει δπω ; τεθμ ύπό τήν σκέ- 
πην τής πατρικής στέγης.

— Είνε άλήθεια, ύπέλαδεν, άλλά...
Καί δίεκόπη ώσεί φοδουμένη νά όμχ-

λήσμ.Έπεκράτησε σιωπή όλίγων λεπτών, 
καθ' ήν άμφότεροι έρρίφθημεν είς σκέψεις. 
Είτα ήθέλησε νά έπαναλάβμ τήν ομιλίαν 
της.

— Τί έδιαδάζατε δταν σάς διέκοψο; ή- 
ρώτησε.

— Τόν Autran· είνε ενας ποιητής, ό 
όποιος έχει γράψει δλον αύτόν τόν όγ- 
κώδη τόμον διά τήν θάλασσαν.

— Ά ! μοί είπε. Σείς πάντοτε τέτοια 
άγαπατε.

Καί έκυψεν έπί του βιβλίου καί άνέ- 
γνωσεν ύψηλμ τμ φωνμ·

Adieu, madame, adieu!... Ce soir, au cr6puscule,
Js  vais rouler encor sorle  pont du steamer*
Ermite aux deux charmants, alors dans la cellule, 
Songez au pelerin qui s’ en va sur lamer.

Καθ’ δν χρόνον άνεγίνωσκεν είχον προ
σηλώσει τά βλέμματά μου έπί τής μορ
φής της. "Οταν έφθασεν είς τήν τελευ- 
ταίαν λέξχν ή δψχς της μετήλλαξε χροχάν 
καί ή φωνή της έδαχνεν έξασθενούσα.

—Ώοαΐοχ στίχοχ, έψχθύρχσε, καί έμεχνεν 
έπί ώραν έν άφαιρέσει. Είτα αίφνχδίως 
στραφεΐσα:

—>.ά σάς είπώ, μοί είπε μέ φωνήν περι- 
λνπ ον δσον πλησιάζομεν, τόσον λυπού
μαι.

— Διατΐ '(οιπόν; τήν Λρώτησα. Τόσον 
άγαπατε νά ταξειδεύετε;

—Ό χι, μοί είπεν. Άλλά μέ οδηγούν είς 
τήν δυστυχίαν...

—Σας, Θεέ μου. Πώς είνε δυνατόν, άφ’ 
ού μεταβαίνετε είς τήν οίκογένειάν σας.

—Καί δμως, έπανέλαβε μέ φωνήν τρομώ
δη, λιπόψυχον, είνε άληθές ! Μέ νυμφεύ
ουν μέ πρόσωπον τό όποιον δέν γνωρίζω 
καί δέν άγαπώ.

Καί τό παλμώδες στήθος έκλονίσθη ύπό 
βαθέος στεναγμού καί οχ όφθσλμοί της 
έφωράθη,σαν ύγροί δακρύων.

Τήν στιγμήν έκείνην ό πολύσαρκος θεί
ος ένεφανίσθη έπί τής γεφύρας καλών αύ
τήν.

—Άγγελχκή, κόρη μον, έλα κάτω νά 
έτοχμασθμς, φθάνουμε πλέον.

ΙΙράγματχ είσηρχόμεθα είςτόν λιμένα τοϋ 
Βώλου.

Έκείνη άνέλαβεν άπέναντι αύτοϋ τό 
σύνηθες ύφος της. Καί είτα στραφεΐσα 
πρός με·
—Σας άφίνω λοιπόν,μοί είπε χαμηλή τμ 

φωνμ. Ό ταν καμμία φορά θά είσθε μόνος 
φέρετε ς’ τό νού σας καί έμέ...

Καί ή φωνή της έτρεμεν έκ τής συγκχ- 
νήσεως καί ή χείρ της, τήν όποιαν μοί 
έτεινεν Λτο ψυχρά.

Τήν έσφιξα δσον ήδυνήθην πλεχότερον. 
Καί τήν είδον νά κατέρχεται τήν γέφυ
ραν.

"Οταν τό άτμόπλοιον ήγκυροβόλησεν 
είδον τό τρυφερόν έκεΐνο πλασμα νά κα
τέρχεται σιγά-σιγά τήν κλίμακα, παρε- 
τήρησα διά τελευταίαν φοράν τήν αί- 
γλήεσσαν κατατομήν τοϋ προσώπου της 
καί τήνπαρηκολούθησα άπερχομένην διά 
τής λέμβου. Ε ν τό ς  ολίγου τήν διέκρινα 
άκόμη διά τοΰ τηλεσκοπίου άποβιβαζ'- 
μένην είς τήν παραλίαν καί είτα ούδέν 
πλέον. 'Η πτωχή ϋπαρξις έξηφανίσθη διά 
παντός τών όφΟαλμών μου ώς έμελλε νά 
έξαφανισθμ μετ' όλίγον καί ή μικρά άνά- 
μνιχσις ήν μοί άφήκε φεύγουσα·

Ό ταν έφθασα είςΘεσσαλονίκην είς μάτην 
άνεζήτησα έν τοϊς θυλακίοις μου τό ιχνο
γράφημά της.

’Αντώνιος θ. ϊπηλκΛτόπονλος

ΑΚΑΠΝΟΣ ΠΤΡΙΤΙΣ
ΙΙυρϊτις Vielle-Lebel.—Τό άκαπνον καί 

άκροτον.—Κοινή πυρΐτις.—Τά άέρια, άτι- 
να παράγει καί ό όγκος αύτών.—Ή  άρχή 
έφ’ ής βασίζεται τό άκαπνον τής πυρίτι- 
δος.—Βαμδακοπυρΐτις ή έξανιτροκυτταρί- 
νη.—1ίυτταρίνη= Cellulose. — Συστατικά 
αύτής.—Μεταβολή είς νχτροκυτταρίνην.— 
Μέθοδος παρασκευής καί συστατχκά.—Ό - 
ψις έξωτερική *αί ιδιότητες. — Θυσσανώ- 
δης καί συμπεπιεσμένη βαμβακοπυρΐ- 
τις .—Λύναμις, όγκος τών παραγομένων Α
ερίων.—'Η έν Λέρω έκρηξχς.—Περχγραφή 
τής άκάπνου πυρίτιδος Vielle-Lebel.— 
Παρασκευή καί συστατικά τής άκάπνου 
πυρίτιδος Smoheles. — Νεωτάτη ρευστή 
πυρΐτις.

Σπουδαίας μεταβολάς έπέφερέν είς τήν  
πολεμικήν τής σήμερον ή ά κ α π ν ο ς  
π υ ρ ΐ τ ι ς ,  ήτις κατ’ άρχάς έκλήθη καί

ά κ ρ ο τ ο ς  κακώς, διότι τό άκροτον χνε 
ένεκα φυσικών λόγων άδύνατον βέβαιον 
μόνον γεγονός, έξ ού έπήγασε καί ή φήμη 
αϋτη, ϊνε δτι ή πυρΐτις Vieille, ίίς έγέ- 
νετο καί γίνεται χρήσχς δχά τά γαλλικά 
δπλα Lebel, παράγει έλάχιστον καπνόν,καί 
κρότον όλιγώτερον τής κοινής πυρίτιδος.

Ώ ς  γνωστόν ή κ ο ι ν ή  π υ ο ΐ τ ι ς  ίνε 
μηχανικόν μίγμα κατά γενχκόν λόγον: 

Νίτρου 75 μερών βάρους 
Άνθρακος 15 » »
Θείου 10 »

100
Μεταβάλλεται δέ κατά γενικόν λόγον εν 

χιλιάγραμμα (312·/, δράμια) αύτής είς δι
ακόσια περίπου κυβικά μέτρα άερίων με- 
τρηθέντων είς 0/°, δπερ ίσοδυναμεΐ μέ τό 
ύπερδεκατετραπλάσιον ήτοι περί τάς 
3000 κυβικά μέτρα κατά τήν στιγμήν τής 
έκρήξεως,ένεκα τής διαστολής τών άερί
ων διά τής άναπτυσσομένης θερμότητος, 
ήτχς λογίζεται είς 4000 βαθμούς Κελσίου.

Τά άέρχα ταϋτα αίφνχδίως παραγόμενα 
καί διαστελλόμενα έξοθοϋσι τήν σφαίραν 
έκ τής κάννης μετά μεγάλης δυνάμεως, 
ό δέ κρότος όφείλεται κυρίως είς τόν αί
φνιδίως είσορμώντα έν τή, κάννμ Ατμοσ
φαιρικόν άέρα, δστις εϋρίσκων άραιότατον 
τόν έν αύτμ χώρον, ώς έκ τών λίαν δια- 
σταλλέντων ύπό τής θερμότητος άερίων, 
τείνει μεθ’ όρμής νά καταλάβμ τόν χώρον 
αύτών, ώς συμβαίνει καί έν τώ κενφ. Ά ν ά -  
λογον κρότον θά παρατηρήσωμεν άν άνοί- 
ξωμεν αίφνης ρήγμα είς δοχεΐον τι, ού 
ήραιώσαμεν διά τής άεραντλίας τόν άέρα.

Πλήν τών άνω συστατικών ή κοινή πυ
ρΐτις ένέρχει καί ύδωρ 1-2 έ. τ. έ.

Τά κυρίως παραγόμενα κατά. τήν καϋ- 
σιν άέρχα ίνε :

Ανθρακικόν όξύ 
Άζωτον
Άνθρακομονοξείδιον
'Τδρογόνον
Ύδρόθειον
Όξυγόνον.

Ταϋτα πάντα ίνε άχροα διασκορπίζοντα 
δμως μετά τοϋ ύδραιμοϋ τόν άτελώς κα- 
έντα "Ανθρακα καί μέρος τοΰ λοιποΰ στε
ρεού ϋπολείμματος παρουσιάζουσι τόν 
καπνόν.'Ο καπνός ούτος συνίσταταχ κατά 
τήν έξέτασιν τοΰ Βοΰνσεν κυρίως έκ : 

Θειικοΰ Ινάλίου 
Άνθρακικοΰ Καλίου 
'Τποθειώδους Καλίου 
Νίτρου, ’Άνθρακος κλπ. κλπ.
Τό δέ ύπόλειμμα περιέχει καί θειοκά- 

λιον.
Θέλοντες λοιπόν νά έχωμεν έκρηκτι- 

κήν ύλην, ή άς είπωμεν πυρίτιδα,μή πα- 
ρέχουσαν καπνόν πρέπεχ νά λάβωμεν τά 
συστατχκά αύτής δλως ξηρά, τοχαϋτα δέ 
καί τοχουτοτρόπως συνδεδυασμένα, ώστε 
νά παρέχωσχν άφθονον Όξύγονον καί δή 
ικανόν, ΐνα μεταβάλμ δλα τά στερεά συ
στατικά αύτής είς άχροα άέρια· δχά τοΰτο 
δέν πρέπεχ τοχαύτη πυρΐτχς ν ’ άποχωρίζμ 
Άνθρακα, δέν πρέπει ν’ άφίνμ στερεόν υ
πόλειμμα, πρέπει δέ νά στερείται ύδατος. 
Ά π ό τοιούτων σκέψεων όρμώμενοι βεβαί
ως οχ τήν άκαπνον πυρίτχδα είσαγαγόντες 
είς τήν πολεμικήν κατέφυγον εις τήν πρό
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πολλοΰ γνωστίιν βαμίακοπυρίτιδα ή νι- 
τροκυτταρίνην, συνδυάσαντες αύτήν μετά 
σωμάτων παρεχόντων εύκόλωςάφθονον'Ο- 
ξύγονον. καί μή καταλειπόντων και αύ- 
τών Στερεόν ύπόλενμα.

Ή  νιτροκυτταρίντι παρασκευάζεται έκ 
κυτταρίνης (Cellulose) συστατικού πάν
των τών ξύλοιν, δπερ παρουσιάζεται σχε
δόν καθαρόν έν τώ φύσει ώς βάμβαξ 

Συνίσταται δέ έξ Άνθρακος 44,444
'Γδρογόνοΐ; 6,113
’Οξυγόνου 49,383

μερών βάρους έπί τοϊς 100,—
Ίν α  μεταβάλλωμεν τήν κυτταρίνην 

ταύτη,ν ήτοι τόν κοινόν βάμβακα είς[έξα] 
νίτρο κυτταρίνην ή βαμβακόπυρίτιδα,πλύ- 
νομεν τόν βάμβακα έπανειλημμένως δι’ 
ύδατος ένέχοντος όλίγην πότασσαν ή σό
δαν είτα δέ διά καθαρού, τόν ξηραίνομεν 
καί τόν είσάγομεν εις μίγμα θειικού καί 
νιτρικού όξέος (σπίρτον τού βιτριολιού 
καί aquaforle), όπόθεν έξάγεται μετά όλί- 
γα λεπτά καί στραγγίζεται, πλύνεται 
δέ έπανειλημένως δι’ ύδατος καθαρού τε 
καί άλλου ένέχοντος σόδαν πρός άφαίρεσιν 
παντός ίχνους όξέός καί ξηραίνεται.

Τοιουτοτρόπως ν ι τ ρ ο ΰ τ α ι  ό βάμβαξ 
κατά τήν τεχνικήν έκφρασίν, ήτοι εισέρ
χονται έν τώ κυτταρίνη άντι 6 άτόμων'Υ- 
δρογόνου 6 μόρια ύπολείμματος τού νιτρι
κού όξέος δπερ χημικώς καλείται ν ι τ ρ ο- 
ξ ύ λ ι ο ν * .  Το θειικόν όξύ χρησιμεύει μό
νον πρός άφαίρεσιν τού σημπαραγομένου 
ύδατος.

'Η βαμβακοπυρϊτις ή νιτροκυτταρίνη 
δέν διαφέρει κατά τήν έξωτερικήν δψιν 
τοΰ κοινού βάμβακος μόνον κατά τι έλα- 
στικώτεραι καί λειότεραι είσίν αί Ινες 
αύτής.

Χρησιμοποιείται δέ είτε τοιουτρόπως έν 
άραιδ θ υ σ σ α ν ώ δ ε ι  καταστάσει είτε 
συμπιεζομένη είς διάφορα σχήματα: πρίσ
ματα, κύβους, κυλίνδρους, πρός γόμωσιν 
τών τορπιλλών κλπ.

'Η δύνομις αύτής Ινε 4κις μεγαλειτέρα 
τής τής κοινής πυρίτιδος ύπό κοινούς δ - 
ρους, 6κις δέ έν ώρισμένω τινί περιστά- 
σει καί δή δταν λαμβάνεται ύπ ’ δψιν ό 
λεγόμενος άφεταιρισμός ( Dissociation), 
τών περιεχομένων άερίων, πρέπει δέ νά 
τό θεωρήσωμεν ώς μεγάλην τύχην δτι κα
τά τήν πρό δύο έτών γενομένην έν Λέρφ 
παρά τόν ναύσταθμον άνάφλεξιν 6000 ο 
κάδων περίπου βαμβακοπυρίτιδος δέν έ- 
γένοντο δυστυχήματα, διότι άν συνέβαι- 
νε τελεία έκρηξις τοιούτου ποσού τάπο- 
τελέσματα θά ησαν φοβερά.

Άρκεϊ νά λάβωνεν ύπ'όψει δτι είς τόνος 
(781 οκάδες) βαμβακοπυρίτιδος δίδει κατά 
τήν τελείαν^μετ’άφεταιρισμοΰ)6κρηξιν1056 
κυβ.μέτρα άερίων μετρηθέντων είς θερμο
κρασίαν ΟβαθμωνΚελσίου καί νά δεχθώμεν 
22πλάσιον όγκον κατά τήν θερμοκρασίαν 
τής έκρήξεως λαμβανομένην ίσην ύπό τι- 
νων πρός 6000 βαθμούς. (Κατά τόν Σάρ- 
ραου 4850 βαθμούς).

Κατά ταύτα ™ό χώρος, δν έπρεπε νά 
καταλάβωσιν αίφνης οί 8 περίπου τόνοι 
τής καείσης βαμβακοπυρίτιδος θά ήτο

* Προλ Ο. Α. Ρουσοπούλου, «Όργανιχή Χημεί.» 
σελ. 148.

σχεδόν 186 χιλιάδων κυβικών μέτρων.."Αν 
φαντασθώμεν δοχεϊον έχον ύψος, πλάτος 
καί βάθος 1 μέτρου, έπρεπεν τούτο νά 
έχω μήκος πλέον ή 20κις μεγαλήτερον 
τής άπ’Άθηνών εις Πειραιά άποστάσεως, 
ίνα χωρέυσι?. τά άέρια ταϋτα. Σφαίρα δέ 
κοίλη δυναμένη νά περιλάβω αύτά έπρε
πε νά έχω μήκος διαμέτρου71μέτρων σχε
δόν. Κύβος τελός ικανός ίνα χωρέσω τόν 
όγκον τούτον έπρεπε νά έχω διαστάσεις 
57 περίπου μέτρων.

Φαίνεται λοιπόν δτι έγένετο άπλή μό
νον καϋσις τής βαμβακοπυρίτιδος, τινα- 
χθείσης άμέσως τής στέγης είς τόν άέρα 
καί καέντος τού λοιπού μέρους ταχέως 
έν τώ έλευθέρψ άέρι, άνευ έκρήξεως.

Πραγματικώς δέ ή βαμβακοπυρϊτις καί- 
εται ταχέως άνευ έκπυρσοκροτήσεως έν 
τώ άέρι ούδέν σχεδόν καταλείπουσα ΰπό- 
λειμμα.Έν περιορισμένω δμως χώρω, καί 
μάί.ιστα δταν άναφλεχθώ τώ μεσολαβήσει 
καψυλλίου μετά κροτοϋντος Υδραργύρου, 
έκρήγνυται μετ’ ίσχυρας δυνάμεως.

*Η βαμβακοπυρϊτις αΰτη ίνε ή βάσις 
τής σημερινής άκάπνου πυρίτιδος, τής 
τού Vieille ήν μεταχειρίζονται οί Γάλλοι, 
καί τών έν Ιτα λία , έν I ερμανία κλπ. έν 
χρήσει, αΐτινες διαφέρουσιν άλλήλων κατά 
τε τόν τρόπον τής παρασκευής καί τάς 
άναλογίας.

Ή  γαλλική άκαπνος πυρΐτις χρησιμο- 
ποιούμένη ύπό μορφήν λεπίων έχει χρώ 
μα φαιόν, καίεται ταχέως, έν τω άέρι 
άναφλεχθεϊσα, δίδει δέ μικράν μόνον 
όπισθοδόνησιν παράγει άσθενέστατον κα
πνόν, καί κρότον μικρότερον τής κοινής 
πυρίτιδος τοΰ πολέμου έκπυρσοκροτούσα.

Τήν άρχήν τών άκάπνων πυριτίόων δ- 
δωσεν ό Abel δι’ έκρηκτικής ύλης, ήν έ- 
κάλεσε βϊτιοΛβίββ,παριισκευ&ζομένης κάτα 
τήν εξής άναλογίαν :
Νιτροκυττ. ξηρά κονιοποιημένη 100 μ.β. 
Νιτρικόν άμμώνιον ξηρόν 108 μ.β.

Τό μίγμα τών δύο ούσιών ζημούται 
μετά Λιγγροΐνης (πετρελαϊκού αίθέρος), 
έκ τής μάζης δέ ταύτης καταόκευάζο ^ται 
πρίσματα, κύλινδροι, κύβοι, μικρά λέπια 
μεγάλα τεμάχια άκανόνιστα κλπ.άναλόγως 
τής χρήσεως δι’ ήν προορίζονται.

Διά θλίψεως εξάγεται μέρος τοΰ ρευ- 
στοΰ, τό ύπόλοιπον δέ τοΰ λίαν πτητι- 
κοΰ πετρελαϊκοΰ αίθέρος έκδιώκεται διά 
λίαν ήπίας θερμάνσεως.

Δι’ έμβαπτίσεως τής πυρίτιδος ταύτης 
είς μίγμα οινοπνεύματος καί αίθέρος δια
λύεται έλάχιστον μέρος τής νιτροκυττα- 
ρίνης καί σχηματίζεται κολλώδιον προ- 
φυλάσσον αύτήν άπό τής ύγρασίας καί 
άλλων τινών εξωτερικών έπιρροών.

*
*  *

Μετά τήν άκαπνον πυρίτιδα έγενοντο 
έσχάτως δοκιμαί διά ρ ε υ σ τ ή ς  τινός 
π υ ρ ί τ ι δ ο ς ,  ήτις μόλις έρχομένη είς έ- 
παφήν μετά τού άέρος άναφλέγεται άνα- 
πτύσσουσα μέγαν όγκον άερίων καί δή ι
κανόν νά εκσφενδονήσω τήν σφαίραν έκ 
τής κάννηςάποτελεσματιτώτατα.' ιροσαρ- 
μοζομένου λοιπόν καταλλήλου σταγονο- 
μέτρου είςδπλον έπιτηδειότατα διασκευ- 
ασμένον διά 'τήν χαήσιν ταύτην ό στρα
τιώτης θά φέρω μόνον 300 βολάς έχούσας 
τό ήμισυ βάρος ίσου ποσού φυσιγγίων.
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Τό βάρος τοΰ στα,  ονομέτρου μετά τών 
ένεχομένων 300 σταγόνων τής ρευστής π υ 
ρίτιδος ϊνε έλάχιστον· έν τώ όργανικώ 
χημεία ϊνε γνωστά διάφορα ρευστά άνα- 
φλεγόμενο μόλις έλθωσιν είς έπαφήν μετά 
τού άέρος· γνωστύτατον δέ τούτων ίνε 
ό δ ι α ι θ υ λ ι ο ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο ς ,  δστις 
περιγ^άφεται έν σελ. 95τής Οφ’ήμών έκδο- 
θείσης ελληνιστί όργανικής χημείας τ«ον 
Roscoe-Hchorlemmer.

Ο. Α. Ρο\>σόπουλος

Ε ΙΣ  ΤΟ Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α
ΤΗΙ ΔΕΙΠΟΙΝΙΔΟΣ Α· Μ·

Κόρη, στό γελαστό σου βλέπω μάτι — 
πώχει πελάγους βάθος καί μαγεία — 
άνέκφραότη, γλυκειά μελαγχολία, 
σάν νά ζητα, σάν νά μαντεύω κάτι.

Σαν ρόδο τού 'Απρίλη πού σκεπάζει 
ή πρωϊνή καί άσιιμένια πάχνη,, 
έτσι λεπτή, άγνωστου πόθου άχνη, 
τό βελουδένιο πρόσωπό σου σκιάζει.

Ό  ήλιος δταν λάμψω ^τά λειβάδια 
τήν πάχνιι θά σφαιρώσω όέ πετράδια 
μυριόχρωμα στοΰ λυυλουδιοΰ τά χείλη.

Μά ή χρυσή σου καταχνιά εκείνη 
σταλαγματιά δακρύου ίσως γίνω 
εύθύς ποΰ τ' όνειρό σου άνατείλω*

Α. Ιΐροβελέγιος

ΙΛΕΛΙ ΚΑΙ ΕΧΤϊΊΙΙίϊΕΙΣ
Πας κάτοχος γυναικός είνε άντίπαλός 

μας· είνε νικητής τόν όποιον οί λοιποί 
άρρενες φθονοΰμεν.

Guy tie Mauponuut

_£θΐ_

Καθήκον είνε τό νά αισθάνεται τις παν 
δ,τι είνε μέγα, νά λατρεύω τό καλόν, ούχί 
δέ νά ύποτάσσεται είς πάσας τάς συνή
θειας τής κοινωνίας μετά τών ύπ ’ αύτής 
έπιβαλλομένων έξευτελισμών.

Guetave F la u b ert

Ό  αύλικός τίκτεται έκ τής κοιλίας έρ- 
πετοΟ.

V. Hugo

-**>-

Ούδέν τό ώραΐον είνε άπαραιτήτως χρή
σιμον είς τόν βίον.

1 11. G a u t i e r

_cta_

Τό σώμα είνε άγκυρα συγκροτούσα τήν 
ψυχήν έπί τής γής.

Th. G au n er

-sih-

Τό άνθρώπινον πνεύμα δχει μίαν κο
ρυφήν. Ή κορυφή αύτηβίνε τό ιδανικόν. 
Ό  Θεός καταδαίνει καί ό άνθρωπος άνα- 
βαίνει είς αύτήν.

H u g o

Υπάρχουν άγαλλιάσεις βυθίζουσαι τήν 
ψυχήν είς είδος μελαγχολίας άνεκλαλή- 
του.

Σύχΐί



ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩ ΔΕ

ΝΟΤΜΑΣ ΡΟΪΜΕΣΤΑΝ
Α'.

ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΛΔΙΟΝ 
θεώρησε χό χυμπανίδιον, την είς δ- 
στοΰν έλεφαντόδοντος άπολήγoudav 

«ράβδον χου,έθαύμασε χήν έλαφρόχηχα 
τοϋ οργάνου,τοϋ σωζομένου έν τώ οίκογε
ν εία άπό δύο αιώνων,ού ό κάρυνος κύλιν- 
δροςέσχολισμένοςδι’ελαφρών γλυφών,στιλ
πνός, λελεπχυσμένος, εύηχος, έφαΐνετο 
άπαλυνΟείςύπό τήν έπήρειαν τοΰ χρόνου. 
’Ιδίως έθαύμασε τόν τρεις φέρονχα όπάς 
άφελή πλαγίαυλον τών άρχα’ων τυμπα
νιστών, είς δν ό βαλμαζούρ έπανήλθεν έκ 
σεβασμοΰ πρός τά πάτρια, καί ού τόν χει
ρισμόν είχε τελείως προσκτηθή διά. χής 
δεξιότητος κ’ έπιμονής του. Ούδέν τό 
συγκινιιτικώτερον της μικράς περί τών 
άγώνων, της νίκης του, άφηγήσεώς του.

«Αύτό μοϋ ήρθε, έλεγεν έν τμ ίδιορ- 
ρύθμω του διαλέκτω, αύτό μοΰ ήρθε 
μιά νύχτα, έκεϊ ποΰ άκουα κ’ έψαλλε τά- 
ηδόνι. Καί είπα μέσα μου: Πώς, Βαλμα- 
ζούρ, μέ μόνο τό λαιμό του τό πουλί ΐοΰ  
καλοΰ Θεοϋ βγάνει όλους αύτούς τούς 
σκοπούς· και γι’ αύτά ποΰ κάνει έκεΐνο 
μέ μιά τρύπα, δέν φτάνουν είς έσέ ή. τρεις 
τρύπαις τοϋ αύλοϋ σου;»

Έλάλει βραδέως, δι- ωραίου τόνου πει- 
στικοΰ καί πράου, μηδεμίαν εχων συναί
σθηση» περί γελοίου. Ά λλά καί τις θά 
έτόλμα νά έμειδία πρό τοΰ ένθουσιασμοΰ 
τοϋ Νουμα, τοΰ ϋψοΰντος τούς βραχίονας, 
πλήττοντος χαμαί τούς πόδας μέχρι διαρ- 
ρήξεως τοΰ δαπέδου τοΰ Αναδάθρου;«Τίώ- 
ραίος! .. Τί καλλιτέχνης!...»

καί, μετ’ αύτόν ό δήμαρχος, ό στρα
τάρχης, ό πρόεδρος Βεδαρρίδης, ό κύ- 
ρίνς ΡουμαβΑζ, είς μέγας έργοστασιάρ- 
χης ζύθου τής Βωσαίρ, άντιπρόξενος 
έν Περού, συνεσφιγμένος έν άργυρο- 
τεύκτω στολμ, άλλοι άκόμη οϋς παρέ
συρε τοΰ βουλευτοΰ τό κΰρος, έπαναλαμ- 
βάνουσιν έπικροτοΰντες·«Τίκαλλιτέχνης!» 
Παρόμοιον καί τήν Όρτηνσίαν κατεΐχεν 
αίσθημα, καί τό έξεδήλου μέ τήν ζέσιν 
τοϋ διαχυτικοΰ της χαρακτήρος: «ΏΙ ναί, 
μέγας καλλιτέχνης...» ένώ ή κυρία Ρου- 
μεστάν έψιθύριζεν; «Άλλά θά τόν κάμητε 
νά παραφρονήσει, τόν πτωχόν νέον.» Ού
δέν δμως χό τοιοϋτο προεμήνυε τό γαλή- 
νιον ϋφος τοΰ Βαλμαζούρ, μή συγκινηθέν- 
τος καί δτε ήκουσεν δτι τόν Νουμαν εί- 
πόντα αύτφ άποτόμως·

— Έ λθέ εις Παρισίους, νέε μου, θά κά
μεις εύθύς τήν τύχην σου.

—Ώ ! ίι άδελφή μου Αδύνατον νά μ’άφή- 
σμ νά ύπάγω, άπεκρίθη μειδιών.

Ή  μήτηρ του είχεν ήδη άποθάνει. Έ ζ η  
μετά τοϋ πατρός καί τής αδελφής του έν 
ύποστατικώ φέροντι τό ίδιόν των όνομα, 
τρεΐςλεύγας άπέχοντι της Άψ ης,έπί τοΰ 
όρδυς τής Κορδόβης. Ό  1’ουμεστάν μεθ' 
δρκου διε6εβαί<.)σεν ότι θά έπήγαινε νά 
τόν έβλεπε προτοΰ άναχωρήσμ. Θά ώμί- 
λει είς τούς οίκείους του, ήτο βέβαιος ό
τι Οά έδιδε πέρας είς τήν ύπόθεσιν.

— Προσέρχομαι βοηθός σου, Νουμα, εί
πε φωνή τις λεπτή δπισθέν του.

Ό  Βαλμαζούρ ύπεκλίθη δίχως λέξιν νά 
έκφέρμ, έποίησε μεταβολήν καί κατήλθε 
τήν διά πλατέος τάπητος έπεστρωμέ- 
ννιν κρηπίδα,μέ τόν κύλινδρον είςχεΐρας, 
εύθυτενής τήν κεφαλήν, καί άποπνέων 
τήν έλαφράν έκλυσιν τήν χαρακτηρίζου- 
σαν τόν Προβηγκιανόν, φίλον τοΰ ρυθμοΰ 
καί τοϋ χοροΰ. Οί άναμένοντες αύτόν κά
τω φίλοι τφ έθλιβον τάς χεΐρας. Είτα 
κραυγή τις ήκούσθη: « Τ ή ν  φ α ρ α ν δ ό -  
λ αν!  (*)» Απέραντος όχλοβοή διπλαόια- 
ζομένη ύπό τής άπηχήσεως τών θόλων, 
τών παρόδων, όπόθεν έφαίνοντο πηγΑ- 
ζουσαι αί διακεχυμέναι ήδη Ανά τό Αμ- 
φιθέατρον σκιά καί δρόσος.Πάραυτα ήπε- 

>ριοχή τοΰ ιπποδρομίου έπληρώθη, Αλλ' 
έπληρώθη μέχρι διαρρήξεως τών διαφραγ
μάτων του ύπό σμήνους χωρικών, ύπό 
συμφύρματος λευκών σαλίων τοΰ λαιμοΰ, 
άνοικτοχρόων φορεμάτων, βελούδινων ται
νιών έπί σκουφωμΑτο>ν έκ δαντελλών, έ- 
σθήτων σειρητοφόρων καί μαλλίνων ε
πενδυτών.

Έ π ί  τινι Ανακρούσει τοϋ τυμπανιδίου, 
ή πληθύς αύτή έτέθη εις τάξιν, έξετυλί- 
χθη είς κύκλους, μέ τήν κνήμην προτε- 
ταμένην, τάς χεΐρας συνηνωμένας. Είς 
θρυλλισμός τοϋ αύλοϋ έθηκεν είς κύμαν- 
σιν δλον τό άμφιθέατρον, καί ή φ α - 
ρ α ν δ ό λ α Αγομένη παρά νεανίου τής 
ΒαρβαντΑνης, τοΰ τόπου τών περιφήμων 
χορευτών, έτέθη είς κίνησιν βραδέως, έ- 
ξελίσσουσα τούς δακτυλίους της, "βαδί- 
ζουσα σχεδόν βήμα σημειωτόν, πληροΰσα 
θορύβου συγκεχυμένου, διαθρύψεως έσθή- 
των καί Αναπνοών, τήν ϋπερμεγέθη ό- 
πήν τοΰ κοιλώματος είς δ κατά μικρόν 
έξηφανίζετο. Ό  Βαλμαζού,ι παρηκολούθει 
διά βήματος ισοχρόνου, έπισήμου, ώθει έν 
τμ πορείμ του διά τοϋ γόνατος τό χον
δρόν του τυμπανίδιον καί έπαιζεν ίσχυ- 
ρότερον έφ' δσον ό συμπαγής τοΰ Αμφι- 
θεΑτρου σωρός, ήμικεκρυμμένος ύπό τό 
θάμβοςτής κυανής τοΰ λυκουγοϋς κόνεως, 
περιειλίσσετο όμοιος πρός καλαμίσκον 
νήματος χρυσοΰ καί μετάξινου.

— Ίδέτε έπΑνω έκεϊ! είπεν αίφνης ό Ρου- 
μεστΑν.

Ή το ή μεταξύ τών θόλων τοΰ πρώτου 
όρόφου Αναφυομένη κεφαλή τοΰ χοροΰ, έν 
φ ό τυμπανιστής καί οί τελευταίοι χο- 
ρευταί έβημάτιζον δτι έν τώ άμφιθεάτρω. 
Καθ' όδόν ό κύκλος ηύρύνετο παρ’ δλων 
δσοι παρεσύροντο ύπό τής γοητείας τοϋ 
ρυθμοΰ. Κ αί τίς έκ τών Προβηγκιανών 
αύτών θά ήδύνατό ν ’ άνθίστατο είς τόν 
μαγικόν πλαγίαυλον τοΰ Βαλμαζούρ; Ή -  
κούετο, μεμιγμένος πρός τούς ήχους τοΰ 
τυμπανιδίου,είς όλουςταύτοχρόνως τούς 
ορόφους, διαπερών τάς ήνεωγμένας όπάς 
καί τά δικτυωτά, κυριαρχών τών έπιφω- 
νήσεων τοΰ πλήθους. Καί ή φ α ρ α ν δ ό- 
λ α άνήρχετο, Ανήρχετό, έφθανε μέχρι τών 
ύψηλοτέρων στοών άς ό ήλιος έπλαι- 
σίου έτι διά φωτός ύποξάνθου. Ή  άπειρος 
έξέλιξις τών σκιρτώντων χορευτών διέ- 
γραφεν ίίδη Ανά τους υψηλούς θολωτούς 
όρμους τών πέριξ, έν ταΐς χλιαραΐς πνο- 
αΐς τοΰ έσπερινοΰ τούτου λυκαυγούς τοϋ 

(*) Χορό; τή; Μεΐϊΐ|ΐβρΐ"ή; ΓΛ,λία;.

’Ιουλίου, παρέλασιν λεπτών σκιαγραφιών, 
ένεψύχου έπί τοΰ Αρχαίου λίθου δν τών 
Αναγλύφων έκείνων Αποτυπωμάτων άτι- 
να σώζονται έν έφθαρμέναις προσόψεσι 
ναών.

Κάτω, έν τώ έρημωθέντι ΑμφιθεΑτρφ, 
—διότι Απεσύροντο καί ό χορός προσελΑμ- 
βανε μείζονα μεγαλοπρέπειαν ύπερΑνω 
τών κενών βαθμίδων, — ύ καλός Νουμας 
ήρώτα τήν σύζυγόν του, ρίπτων αύτμ 
μικρόν πλεκτόν έπινώτνιν χΑριν προφυ- 
λΑξεως Από τής έσπερινής δρόσου;

— Δέν είνε ώραΐον, ίδέ;.. Δέν είνε ώ- 
ραϊον;..

— Ώραιότατον, είπεν ή Παρισινή, Λνα 
κινουμένη ήδη μέχρι μυχιαιτΛτων τής 
καλλιτέχνιδος φύσεώς της.

Καί ό μtγaς Ανήρ τής Άψης έφΑνη 
πολύ μάλλον ύπερήφανος διά τήν έπι- 
δοκιμασίαν αύτήν ή διά τάς θορυβώδεις 
ένδείξεις έκτιμήσεως δι’ ών έπί δύο ήδη 
ώρας τόν έσκότιζον.

II

Η ΕΤΕΡΑ ΟΨΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ1 ΑΝΔΡΟΣ
Ό  Νουμας Ρουμεστάν είχεν είκοσι καί 

δύο έτη δτε έν Παρισίοις έπερΑτωσε τά 
έν Αίξ ΑρξΑμενα νομικΛ του. ΤΗτο έν έ- 
κείνμ τμ έποχμ νέος καλός, εϋχαρις, θω- 
ρυβώδης, αιματώδης, μέ ωραίους όφθαλ- 
μούς καστανούς μή προέχοντας τής κεφα
λής, μέ κόμην μαύρην,βοστρυχώδη,καλύ- 
πτουσαν δίκην σκούφου τό ήμιόυ τοΰ 
μετώπου του. Ιΐύδ’ ίχνος Ιδέας, φιλοδόξου 
πόθου, ύπό τήν κατακτητικήν σισύραν. 
Α ληθής σπουδαστής τοΰ Μξ, δεξιώτατος 
π ερίτό σφαιρίζειν, καί μή έχων Ανταγω
νιστήν είς τόνά πίνμ φιάλην καμπανίτου 
χωρίς νά θίγμ τά χείλη τοΰ κυπέλλου, 
πλανώμενος μέχρι τρίτης πρωινής ώρας 
είς τάς λεωφόρους τής γηραιας Αριστο
κρατικής καί βουλευτικής πόλεως, Αλλά 
δι’ ούδέν ένδιαφερόμενος, ούδέποτε άνοί- 
γων έφημερίδα ή βιβλίον, έμφορούμενος 
ύπό τής Ανοιας τοϋ έπαρχιώτου, τοϋ ύ - 
ψοΰντος διά τά πάντα τούς ώμους καί 
προόΑλλοντος τήν άγνοιΑν του υπό τό 
πρόσχημα χονδροειδούς καλαισθησίας.

Ή  λατινική συνοικία τόν έζωογόνη- 
σεν ολίγον· ούδέν έν τούτοις είχε τό 
ίδιάζον. 'Ως όλοι του οί συμπατριώ- 
ται, ό Νουμδς έσύχναζεν, άπό τής άφίξεώς 
του, είς τό καφεΐον Μάλμου, υψηλόν καί 
θορυβώδες παράπηγμα, μέ τάς ύέλους τών 
παραθύρων προβαλλούσαςέν τρισί σειραΐς 
όμοίαις πρός τάς προθήκας μαγαζείου 
νεωτερισμών, εις τήν καμπήν τής όδοϋ 
Κλιβάνου Αγίου Γερμανού, ήν έπλήρου 
έκ τοΰ θορύβου τών σφαιριστηρίων του 
καί τών παταγωδών φωνασκιών πελατείας 
καννιβάλων. "Ολη ή Μεσημβρινή Γαλ
λία άνέθαλλεν έκεϊ, έν ταΐς διαφόροις 
αύτής άπόψεσιν.Ήγασκωνική Μεσημβρία, 
ή Προβηγκιανή, ή τών Βορδιγάλλο)ν, τής 
Τολώσης, τής Μασσαλίας, ή περιγουρδι- 
νή Μεσημβρία, ή ώβερνιακή καί ή πυρη- 
ναϊκή, όνόματα είς ας, είς ους, είς ακ, 
λαμπρόηχα, βροντόφωνα καί βάρβαρα,Έ- 
τσεβερρής, Τερμιναρίας,Βενταβουλέκ,Λα- 
βουλβέν, όνόματα έκπεμπόμενα δίκην 
βολών όπλου ή δίκην υπονόμου έκρη-



Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Μ Ο Τ Σ Ε Ι Ο Ν

γνύμενα, έν άγρίω τονισμφ. Καί όποΐαι 
εκρήξεις φωνών, χάριν απλής αίτήσεως 
ήμίσεος κυπέλλου, όποιος πάταγος χον
δροειδών γελώτων όμοιος μέ καταρρέον 
άμάξιον λίθων, όποϊαι γενειάδες γιγάν- 
τειοι, δαάύταται, ολόμαυροι, γενειά
δες άπωθοΰσαι τό ξυράφιον, άνερρι- 
χώντο μέχρις όφθαλμών, συνήντων τάς 
όφρϋς, προέβαλλον έν βοστρύχοιςτης ρινός 
καί τών ώτων, χωρίς εντούτοις νά κατορ- 
θώόι ν ’ άποκρύπτωσι τό νεαρόν,τό άγνόν, 
τών όπισθεν τοιούτων φυτειών Λφανι
μμένων άγαθών αύτών και άφελών όψεων.

Μετά τάς παραδόσεις, άς έπιμελώς πα- 
ρηκολούθουν, δλοι αύτοί οί σπουδασταί 
δνήρχοντο τό επίλοιπο ν τοΰ καιρού των 
είς τοΰ Μάλμου, Συνερχόμενοι κατ' έπαρ- 
χίας, ένορίας, τριγύρω τραπεζίων μακρά 
άριϋμούντων έτη καίών τά μάρμαρα έφαί- 
νοντο τηροΰντά τι έκ της τραχύτιιτος 
τών πελατών των, ώς τά σχολικά θρονία 
διατηροΰσι τά έπ ’ αύτών διά μαχαιριδίων 
τών μαθητών κεχαραγμένα ονόματα.

Όλίγαι γυναίκες έν τη, συναθροίσει αύ
τώ. Λύο μόλις fi τρεις άνά έκαστον όρο
φον, πτωχαί κόραι άς οΐ έροόταί των έ- 
πονειδίστως ήγον έκεΐ, καί αίτινες διήρ- 
χοντο τίιν έσπέραν παρ’ αύτοΐς, πρό τ ί 
νος κυπέλλου,κλίνουσαι έπί τών μεγάλων 
σχεδιαγραφιων τών εικονογραφημένων έ- 
φημερίδων, άφωνοι καί έκτετοπισμέναι 
έν μέσω τής μεσημβρινής νεολαίας, τής 
μαθούσης παιδιόθεν νά περιφρονώ τό  
γ υ ν α ι κ ο λ ό ϊ .’Ερωμένας, δΙμάτήν πί- 
<3τιν των,έγνώριζον ποΰνά τάς εΰριόκον, 
τήν νύκτα, fi τώρα άμέσως, άλλ’ όχι διά 
πολύ. Τά έδέσματα τών πολυτελών δεί
πνων δέν τούς εΐΟηγον είς πειρασμόν. 
ΙΙολύ μάλλον προετίμων νά κάθηνται είς 
τού Μάλμου, νά όμιλώσχ τήν έπαρχιακήν 
των διάλεκτον, νά έχωσιν ώς δρια έν τφ 
δρομολογίψ των τό καφεΐον, τήν σχολήν 
καί τό έστιατόριον. 'Εάν ποτε διήρχοντο 
τάς γεφύρας, τό έπραττον χάριν. μεταβά- 
σεως εις τό Γαλλικόν Θέατρον έσπέραν 
τινά παραστάσεως δράματος, δντες γενεά 
έξ αίματος κλασική· μετέδαινον άνά όμί- 
λους, κραυγάζοντες καθ’ όδόν λίαν ύψη- 
λοφώνως, περιδεείς όλίγον κατά βάθος, 
κ’ έπέότ^εφον κατηφεϊς, έπτοημένοι, μέ 
όφθαλμούς έσκοτισμένους ύπό κλασικού 
κονιορτοϋ, διά νά παίξωσι μίαν άκόμη 
π α ρ τ ί δ α  ύπό τό ημίφως τοΰ άεριόφω- 
τος, όπισθεν τών κλειστών θύρίδων. Κα
τά καιρούς, έπί ττί εύκαιρία έξετάσεων, 
αύτοσχέδιόν τι <3υμπό0ιον διέχεεν άνά 
τό καφεΐον όσμάς όψων, τυρών τοΰ βου
νού όζόντων κ" έν άποσυν^έσει έπί τών 
ύποκυάνων τών χαρτιών. "Επειτα, ό νέ
ος πτυχιοΰχος άφώρει τού στόματος τήν 
φέρουόαν τ' άρχικά του στοιχεία πίπαν 
αύτοΰ καί άπήρχετο, συμβολαιογράφος ίι 
άντεισα-γγελεύς, έν τινι μεμακρυσμένφ 
χωριδίω πέραν τοΰΛείγηρος ίνα διηγήται 
έν τώ έπαρχία του περί Παρισίων ούς έ- 
νόμιζεν δτι έγνώριζε καί ένθα ούδέποτε 
εΐχεν είσέλθει.

’Εν τώ ξηρφ αύτώ όμηγύρει, ό Νουμάς 
εύκόλως έγένετο άετός. Έ ν  άρχώ έκραύ- 
γαζε δυνατώτερον τών άλλων, είτα ύπέ- 
ροχόν τι πλεονέκτημα, ίι καί ιδιορρυθ
μία έστω, προσέδωκεν ίδιάζον έν αύτώ

διακριτικόν, Λ ζωηροτάτη πρός τήν μου
σικήν κλίόις του. Δίς ίι τρις τής έβδο- 
μάδος έπλήρωνεν είσιτήριον πλατείας έν 
τω Μελο5ράματι ϊι τφ Ίταλίκφ, έπανίιο- 
χετο έχων τό στόμα πλήρες άσμάτων, με
γάλων στροφών άς έψαλλε διά λαρυγγώ- 
δους φωνής άρκετά νοστίμου, δλως άνυ- 
ποτάκτου. Ό τε ένεφανίζετο είς τοΰ Μάλ
μου, έν φ προύχώρει θεατρικώς διά μέσου 
τών τραπεζών τονίζων ιταλικήν τινα ε
πωδόν,άλλαλαγμοί χαράς πανταχόθεν τόν 
ύπεδέχοντο: «αί! καλλιτέχνη!..» καί, ώς 
είς όμη,ύρεις όχλου, ή λέξις έγέννα θω
πευτικήν περιέργειαν έν τοΐς βλέμμασι 
τών γυναικών, δείγματα φθονεράς είρω- 
νίας έπί τών χειλέων τών άνδρών. Ή  π ε
ρί τέχνης φήμη αύτή τφ άπέβη μετέπει- 
τα έπωφελής είς τήν ίσχύν, είς τάς ύπο- 
θέσεις.Τήν σήμερον έτι έν τφΚοινοβουλίω 
ούδέποτε παρουσιάζεται καλλιτεχνικόν τι 
ζήτημα,σχέδιονπερί λαϊκοΰμελοδράματος, 
περί μεταρρυθμίσεων είς τάς έκθέσεις τής 
ζωγραφικής, χωρίς τοΰ Ρουμεότάν τό 
δνομα νά κατέχω τΛν πρώτην θέσιν. Τού
το οφείλεται είς τάςέσπέρας άς διήλθεν έν 
τοΐς φδικοΐς θεάτροις. Έ κεΐ άπέκτησε 
τήν έμβρίθειαν, τούς θεατρικούς τρόπους, 
■καί την ήμικλινή στάσιν ήν είχε συνει- 
θίσει νά λαμβάνω όσάκις ώμίλει πρός τήν 
γυναίκα του λογιστηρίου, δι' Λν οί σύν
τροφοί του καταμαγευμένοι άνεφώνουν- 
«"U ! σ ο ΰ ε ί ν ε  δ ά  α ύ τ ό ς ό  Ν ο υ
μ ά ς  !»

Έ ν  τώ όχολξί Λ αύτή τόν παρηκολούθει 
έλευθεριότης,ήμιτελώς παρεσκευασμένος, 
διότι ήτο όκνηρός, έχθρός τής έργασίας 
καί τής μονώσεως, έδιδεν έξετάσεις άρ- 
κούντως λαμπράς, χάρις είς τήν τόλμην 
του, τήν μεσημβρινήν του πανουργίαν, 
δι' Λς έγνώριζε πάντοτε ν’ άνακαλϋπτηι 
τό τρωτόν μέρος τής ματαιοδοξίας έκά- 
στου καθηγητοΰ. Έ π ειτα  ή τόσον ελευ
θέριος,ή τόσον άξιαγάπητός του δψις τόν 
έξυπί^ρέτει, καί ό εύτυχής αύτός άστήρ 
έφώτιζε πρό αύτοΰ τήν πορείαν του.

Ά μ α  γενόμενον δικηγόρον, οί γονείς 
του τόν μετεκάλεσαν, διότι τό μικρόν χο
ρήγημα δ τφ παρεΐχον τοΐς έστοίχιζε σκλη- 
ράς στερήσεις. Ά λλ' ή ίδέα περί έγκατα- 
στάσεως είς Άψην, τήν είς κονιορτόν 
καταρρέουσαν έπί τών άρχαίων της έρει- 
πίων νεκράν αύτήν πόλιν, τό μονότονον 
καί διηνεκώς στερεότυπον τοΰ έκεΐ βίου 
καί αί περί μεσοτοίχων άγορεύσεις, ούδέν 
εΐχον τό θίγον τήν άόριστον φιλόδοξον 
τάσιν ΐιν ό προβηγκιανός ένδομύχως ίι- 
σθάνετο πρός τήν κΐνησιν καί τό πνεΰμα 
τών Παρισίων. Μόλις καί μετά βίας έπέ- 
τυχε διετή παράτασιν τής διαμονής του 
χάριν τών διά τήν άδειαν τοΰ δικηγορεΐν 
έξετάσεων, καί, παρελθόντων -καί αύτών 
τών δύο έτών,καθ'ΐιν στιγμήν έλάμδανεν 
άμετάκλητον εντολήν περί επανόδου είς 
τά ίδια, συνήντησε παρά τζί δουκίσσ*^ 
Σάν ί οννίνου, έν τινι τών μουσικών της 
εσπερίδων, είς άς τόν ήγον ή νόστιμός 
του φωνή καί αί λυρικαί του σχέσεις, τόν 
Σινιέ, τόν μέγαν Σανιέ, τόν νομιμόφρονα 
δικηγόρον, άδελφόν τής δουκΐσσης καί ά- 
κάθεκτον μελομανή, δν κατέθελξε διά τής 
λαμπρώς άντιτιθεμένης πρός τήν κοσμι
κήν μονοτονίαν ζέσεώς του, καί διά τού

πρός τόν Μόζαρτ ένθουσιασμού του. Ό  
Σανιέ προσηνέχθη νά τόν λάβω παρ’ έ- 
αυτφ ώς τέταρτόν γραμματέα. Ή  ά- 
μοιβή ήτο άσήμαντος· άλλ’ ήτο τό πρώ
τον δικηγορικόν γραφεΐον τών Παρισίων, 
καί θά συνήπτεν έκεΐ γνωριμίας πρός τό 
προάστειον τοΰΆγίου Γερμανού,πρός τίιν 
Ρουλήν. Άτυχώς, ό πατήρ Ρουμεότάν έ- 
πέμενε νά τφ άποκόψω τό επίδομα, πει- 
ρώμενος οΰτω νά έπαναφέρω διά τής πεί- 
νης είς τά ίδια τόν μονογενή του υιόν, 
είκοσαεξαετή δικηγόρον, ενήλικα πλέον 
ΐνα κερδίζω τά πρός τό ζών ·

Τότε ό καφεπώλης Μάλμος έπενέβη.
Είς τύπος, ό Μάλμος αύτός,πολύσαρκος 

άνήρ άσθματικός καί ώχρός, δστις, άπό 
άπλοΰ ύπηρέτου καφείου, είχε καταστώ 
ό Ιδιοκτήτης ενός τών μεγαλειτέρων κα
ταστημάτων τών Παρισίων διά τής πι- 
στώΰεως καί τού τόκου. Τό πάλαι προκα- 
τέβαλλεν είς τους σπουδαότάς τό χρήμα 
τού μηνός των, δ τφ άνταπέδιδον είς τό  
τριπλοΰν άμα τά χορηγήματα δφθανον. 
Μόλις άναγινώσκων, άγνοών τήν γραφήν, 
σημειών τά δανεισθέντα κερμάτια δι’ έγ- 
κοπών έπί ξύλου, ώς είδε πράττοντας 
τούς συμπατριώτας του άρτοποιούς της 
Λυώνος, ούδέποτε περιεπλέκετο είς τούς 
λογαριασμούς του, καί, πρό πάντων, δέν 
έτοποθέτει τό χρήμά του άκαταλλήλως. 
Άργότερον, γενόμενος πλούσιος, προϊ
στάμενος τοΰ οίκου ένθα έπί δεκαπενταε
τίαν έφόρει ποδιάν, έτελειοποίιισε τό έμ- 
πόριόν του, τό έθηκεν δλον είς τήν π ί- 
στωσιν, πίστωσιν άπεριόριότον άφίνουσαν 
κενά, έν τέλει τής ημέρας, τά τρία τού 
καφείου λογιστήρια, συσσωρεύουσαν όμως 
άτελευτήτους στήλας ποτών καί καφέ
δων, έπι τών φανταστικώς κρατουμένων 
βιβλίων διά τών πενταπλεύρων τούτων 
γραφίδων, τών τόσην χαιρουσών ύπόλη- 
ψιν παρά τφ παρισινφ έμπορίω.

Τό σύστημα τοΰ άνθρωπίσκου ήτο ά- 
πλοΰν: άφινεν ελεύθερα είς τόν σπουδα
στήν τά χρήματά του,καί τφ έπίστωνε τά 
γεύματα, τά ποτά, είς τινας μάλιστα 
προνομιούχους καί θάλαμον έν τώ οικία. 
Καθ' δλον τό διάστημα τών σπουδών, δέν 
έζήτει λεπτόν, άφινεν’ άναμένω τά κέρδη 
άπό σημαντικών ποσών. Άλλά δέν τό έ- 
πραττεν άπροσέκτως, άνευ έπαγρυπνήσε- 
ως.ΌΜάλμος έδαπάνα δύο τοΰ έτους μ ή 
νας είςπεριοδείαν άνά τήν έπαρχίαν,ένθα 
έλάμβανε πληροφορίας περί τής ύγείας 
τών γονέων, περί τής εύπορίας τών οι
κογενειών, Τό ασθμά του τόν κατεκυρί- 
ευενένφ άνερριχάτο έπί τών ύψωμάτων ίι 
κατεκυλίετο διά τών κατωφερειών.Έθεα- 
το περιφερόμενος, ποδαλγός καί μυστιι- 
ριώδης, μέ δύόπιστον τό βλέμμα ύπό βα
ρείας άρχαίου νυκτερινού θεράποντος 
βλεφαρίδας, διά μέσου τών άφανών κωμο- 
πόλεο}ν· παρέμενε δύο Λμέρας, έπεσκέπ- 
τετο τόν συμβολαιογράφον καί τόν δικσ- 
στικόν κλητήρα, έπεθεώρει τήν οικίαν ίι 
τό έργοστήριον τοϋ πελάτου, είτα ούδέν 
ήκουέ τις περί αύτοϋ.

"Ο, κι εν Άψω έπληροφορήθη τφ παρέ- 
σχε πλήρη έπί τοϋ Ρουμεστάν έμπιστοσύ- 
νην. Ό  πατήρ, άρχαΐος νηματουργός,κα
ταστραφείς ύπό έπιχειρήσεων καί άτυ- 
χών έφευρέσεων, έζη λιτώς διά τόΰ μισθού ■



Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Μ Ο Γ Σ Ε Ι Ο Ν
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δν άπελάμβανεν έκ τίνος θέσεως· άλλ' ή 
άδελφή του, Λ κυρία Πορτάλ, Ατεκνος 
χήρα πλουΟίου δρχοντος, έμελλε νά έγκα- 
ταλίπμδλα αύτής τά ύπάρχοντα είς τόν 
Ανεψιόν της. Οΰτω, ό Μάλμος έπέμεινε νά 
τόν κρατήσμ έν Παρισίοις. <· Είσέλθετε είς 
τοϋ Σανιέ... 0 4  σάς βοηθήσω.»

["Επϊται συνίχιία.)
Μετάφρασις Κ. J. Πρασσά.

Η ΘΕΡΑΠ ΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ
αί. όλίγας έτι ώρας πρό τής μεγάλης 
επιστημονικής έπαναστάσεως, τήν 

Γόποίαν έκήρ-·.ξε μία όλιγοσέλιδος ά- 
νακοίνωσις τοϋ Κώχ καί τήν όποίαν διε- 
λάλησεν άνά τά. πέρατα τής οίκουμένης 
παγκόσμιος κραυγή άνακουφίσεως και 
θριάμβου, καί όλίγας έτι ώρας προτού 
λαλήσμ τό στόμα τοΰ Τεύτονος σοφοϋ, 
αί όλίγαι λέξεις δι’ ών έπιγράφομεν 
τάς γραμμάς ταύτας άνήκον είς τά στό
ματα τών άγυρτών καί τών γοήτων. Ή  
επιστήμη έσταύρου έν άπογνώσει τάς χεΐ
ρας πρό τοϋ άπαισίου έχθροΰ καί αί έλ- 
πίδες αύτής έστρέφοντο είς τό άπώτατΟν 
μέλλον ούχί άνευ δυσπιστίας καί δισταγ
μών.

Ή  κοινωνική ιστορία τής φθίσεως είνε 
οΐμοι! γνωστοτάτη. Μας τήν διηγήθησαν 
τά πελιδνά χείλη τόσων προσφιλών ύ- 
πάρξεων, ή ξηρά βήξ καί τά πορφυρά μή
λα τόσων άτυχων άδελφών, οΐτινες έσύρ- 
θιισαν μέ τό εΐρον μειδίαμα τής έλπίδος 
πρός τό μνήμα· μας τήν διηγήθησαν 
τόσαι μεγάλαι καταστροφαί, τά σφραγι- 
σθέντα χείλη τόσων άηδόνων, αί δεσμευ- 
θεΐσαι διά παντός χεΐρες τόσων έργατών 
τής προόδου· μας τήν διηγήθησαν αί 
δύο άπαίσιαι έριννύες τής ζωής, ή Όρ- 
φανεΐα και ή Χηρεία.

Ά λλ' ή έπιστημονική ιστορία τής φυ- 
ματιώσεως δέν είνε έπίσης γνωστή. Οί 
μακροί τής έπιστήμης άγώνες, αί σκλη- 
ραί άγρυπνίαι τών ίεροφαντών αύτ1· >7 έπί 
τοΰ φακοΰ τοΰ μικροσκοπίου, αί συνε
χείς απογοητεύσεις αί στέψασαι όλους 
τούς άγώνας τούτους καί στομώσ^αι 
πρός νέας έρεύνας, άντί νά ένσπείρωσι 
τόν άπελπισμόν καί τήν άδράνειαν, 
ταύτα πάντα μόνον είς ολίγους είνε γνω
στά* τούς παρακολουθοΰντας τήν ιστο
ρίαν τής εύεργετικής έπιστήμης, ήτις 
έπλήρωσε τόν αιώνα μας, τής επιστή
μης ήτις κατά τόν Λωδε έμφανίζεται 
κατά τούς χρόνους ήμών ώς ύστάτη ιέ
ρεια, ύπάτη έλπίς, άκατανίκητος δεισι
δαιμονία !

’Εάν άναζητήσωμεν έν τμ ιστορία τής 
ιατρικής τόν πρώτον καταθέσαντα τάς 
βάσεις τής έξ άσφαλοΰς άπόψεως μελέ
της τής φυματιώσεως, άνευρίσκομεν τόν 
άθάνατον Λαενέκ, δστις παρουσίασε 
τήν έντελεστέραν καί μάλλον άπηκρι- 
βωμένιιν εικόνα αύτής. Άλλά τό μέγα 
ζήτημα, τό ζήτημα τής φύσεως τής 
άπαισίας νόσου έπί μακρόν έτι ύπήρ- 
ξεν άντικείμενον άγόνων συζητήσεων. 
Πρώτος ό Βιλεμέν, καί δύναται νάξιώ- 
σμ τόν τίτλον τοΰ προδρόμου ίου Τεύ- 
τονος καθηγητοϋ, πρώτος αύτός έν έ-

τει 1805, άνεκοίνωσεν είς τήν ’Ιατρικήν 
Ακαδημίαν τών Ιίαρισίων θεωρίαν, ήτις 
άνέτρεψε πάσας τάς έη\κρατούόας περί 
φυματιώσεως ιδέας. Διά πολυαρίθμων πει
ραμάτων άπέδειξεν ό Βιλεμέν δτι ή φυ- 
ματίωσις.είνε νόσος λ ο ι μ ώ δ η ς ,  μ ι α 
σ μ α τ ι κ ή  καί έ ν ο φ θ α λ μ ί σ ι μ ο ς .  
«Κατά συνέπειαν ή φυματίωσις— έλεγεν ό 
Βιλεμέν — άναπτύσσεται καί μεταδίδεται 
ύπό τάς συνθήκας, τάς κοινάς είς τάς ζυ- 
μωτικάςνόσους.Παρουσιάζει τήν μεγίστην 
άναλογίαν πρός τήν σιφυλίδα». Έ  θεωρία 
αϋτη ευρε πολλούς τούςάπίστους,άλλά καί 
πλείονας τούς πιστούς, τά πολλαπλασι- 
σθέντα δέ είς όλα τά έπιστιιμονικά κέντρα 
πειράματα έπεσφράγισαν την θεωρίαν τοΰ 
Βιλεμέν.Έκτοτε τό πεδίον τής έπιστημο- 
νικήςέρεύνηςμετετέθη άρδην έπί άσφαλών 
βάσεων,έφ’ ών βαδίσασα ή σύγχρονο.; επ ι
στήμη,προήγαγεν ώςκαρπόν προσδοκώμε- 
νον συνεχών άγώνων τήν μεγάλαν άνακά- 
λυψιν τού Ιίώχ.Όντως,τεθείσης τής άρχής 
περί τής μιασματικής καί μεταδοτικής 
φύσεως τής φυματιώσεως, άπελείπετο ή 
άνακάλυψις τοΰ αιτίου, τοΰ παρασίτου, 
τοΰ μικροβίου αύτής. Ό  Παστέρ διά τών 
μικροβιολογικών του έρευνών είχεν ήδη 
άνοίξιι νέους όρίζοντας έπιστημονικούς 
καί ό Κώχ, κατά τόν Μάϊον τοϋ 1882, ά- 
νεκάλυψε τόν β ά κ η λ ο ν τής φυματιώ
σεως. "Εν βήμα ύπελείπετο έτι πρός τήν 
θεραπείαν τής άπαισίας νόσου, τής ό- 
ποίας ό ύπουλος παραγωγός είχε δεσμευ- 
θή ήδη ύπό τής έπιστήμης, καί τό βή
μα τοΰτο έπετελέσθη κατά τάς ήμέρας 
ταύτας, ΐνα διαψεύσμ τόν μέγαν Ζακκού, 
άναφέροντα έν τφ συνεδρΐω τής Κοπεγ
χάγης (1884) δτι ή άνακάλυψις τοΰ βα- 
κήλου κατ’ ούδέν εύηργέτησε τήν θερα
πευτικήν τής πνευμονικής φθίσεως.

Ά ς  άπαντήσμ ήδη ό πρός τήν πρωσ- 
σικήν πρωτεύουσαν συνωστιζόμενος Ια
τρικός κόσμος, άς άπαντήσμ ό έσμός τών 
πρός τό έργαστήριον τοΰ Οοφοΰ έστραμ- 
μένων έκπλήκτων έπιστημόνων, παντα- 
χόθεν τής γής, καί ό θόρυβος ό συγκλο- 
νίζων τήν πάσχουσαν καί άναθαρροΰσαν 
άνθρωπότητα. Τά τής άνακαλύψεως τοΰ 
περιωνύμου φαρμάη<όυ — λύμφης ή φαρ- 
ηακευτικής ούσίας άδηλον—πρός δ κα- 
τκ,ντησεν έπί τέλους μετά τήν δοκιμα
σίαν ηλων τών φυτικών καί μεταλλικών 
ούσιών ό Κώχ, τά έπί τών ζώων πειρά- 
ματά τον, τελευταΐον δέ καί τά έπί 
πασχόντων τών μεγαλειτέρων τοΰΒερολΐ- 
νου καί τής Βιέννης κλινικών,φυματιών- 
των παντός είίους καί παντός σταδίου, 
φυματιώντων τά όστά, τούς πνεύμονας, 
τούς άδένας, τό Οέρμα, δέν είνε πλέον 
κτήμα τών ειδικών μ^νων. Ό  ήμερήσιος 
τύπος διελάλησε τά πα 'τα έν πάσμ λε- 
πτομερεία καί άκριβολογΐα, καί καθ' έ- 
κάστην κρατεί ένήμερον το έκπλη- 
κτον δημόσιον παντός νέου πειράματος. 
Ούδέποτε έπιστημονικόν ζήτημα έτυχε 
τόσον δημοσίας άναπτύξ^ως καί διαδόσε- 
ως, ούδέποτε αί στήλαι τών ήμερησίων 
φύλλων πανταχοΰ τής γής έπληρώθησαν 
τοσαύτης καί τοιαύτης επιστημονικής ύ
λης, άλλ’ ούδέποτε καί ιατρική άνακάλυ- 
ψις έσχε τόσον μεγάλην βιολογικήν ση
μασίαν.

Δέν θά διατοίψωμεν ένταϋθα περί τάς 
λεπτομερείας ταύτας, άλλοτρίας Ά ς  φύ
σεως τού Ά τ τ ι κ ο ΰ  Μ ο υ σ ε ί ο υ .  
Ό , τι θέλομεν νάτηνΐσωμεν περατοΰντες 
τήν μικράν ταύτην έπιστημονικήν λέ
σχην, είνε ή μ>:γάλη βιολογική σημασία 
τής Ιατρικής ταύτης έπαναστάσεως. Α ρ
κεί νά γνωρίζιι τις σήμερον δτι τό ήμισυ 
τών παθολογικών καί χ· ιρουργνκών νοση
μάτων οφείλεται είς τόν μικροσκοπικόν 
δέσμιον τής συγχρόνου έπιστήμης, τόν 
6 ά κ η λ ο ν, δτι πολυώνυμοι παθήσεις 
τοϋ οστεώδους σκελετού τών άδένων, τών 
μηνίγγων, τών όρρογόνων χιτώνων, τών 
σπλάχνων είσίν άπλούστατα φυματιώ
δους φύσεως καί νά φαντασθμ δτι ή θαυ
ματουργός λύμφη τοΰ Κώχ έπέρχεται ίνα 
άρμ δλας τάς παθήσεις ταύτας, πνευμο- 
νικάς φυματιώσεις, φυματιώδεις μηνιγγί
τιδας, λευκούς δγκους (tumor atbus), 
τήν φρικώδη νόσον τοΰ Πότ, άδενο- 
παθείας,οστεΐτιδας φυματιώδεις,έρπητας 
έσθιομένους καί όλην τήν μακράν ταύτην 
σειράν νόσων, καταστρεφουσών καί δια- 
στρεφουσών τόν ήμέτερον όργανισμόν καί 
διαφθειρουόών διά τής κληρονομίας τήν 
γενεάν ολόκληρον — άρκεΐ νάναλογισθμ 
τις πάντα ταϋτα,διά νά κατανοήσμ τό μέ
γεθος τοϋ γεγονότος, τό όποιον θά σημει- 
ώσμ ή ιστορία έπί λήγοντος τοΰ μεγάλου 
XIX αίώνος. Αί βιολογικαί έπιστήμαι θά 
έξετάσωσικαϊ θά ύπολογίσωσινδ,τι θά κερ- 
δίσμ ή άνθρωπότης, είς χεΐρας καί είς 
διάνοιαν, είς δύναμιν ύλικήν καί πνευ
ματικήν έκ τής μεγάλης άνακαλύψεως. 
Ή μεΐς, οί άπλοι θνητοί,δτε ή μελαγχολι
κή τοΰ φθινοπώρου ώρα θά έπέρχεται 
ένσπείρουσα τήν μελαγχολίαν καί τήν βα- 
ρυθυμίαν, καί τά φύλλα ώχρά θά πίπτω- 
σιν έπί τοΰ έδάφους, δέν θά βλέπωμεν 
πλέον τούς ώχρούς τοΰ Μιλδουά ήρωας 
τηκομένόυς ύπό τάς ώχράς άνταϋγείας 
τοΰ φθινοπωρινοΰ ούρανοΰ καί τά δάκρυά 
μας θά ρέωσι θερμότερα διά τάς άτυχεΐς 
ύπάρξεις, τά ποθητά δντα τά κοιμηθέν- 
τα οΐμοι1 τόσον άδίκως ύπό τόν ύγρόν 
τάπητα τών φθινοπωρινών φύλλων.

Δ? α έτρ ο ς  Ά π ο σ τ ο λ ίδ η ς

‘ Η  ι ΐ χ ώ ν  τ ο -J π ^ ο σ ι χ α ς .

ΕΙΣ ΤΗ Μ I Ν ΝΑ

SO N KTO

Τί μ έ  γ τ ο ιά ζ ιι  π ω ς  *?*·£ x tJ.r ep ira  
“Ar μ ’ ο2η  rr)r κ α ρ δ ιά  της μ' α γ α π ά ε ι ,
”A r τά  στήθη τη ς ά σ π ρ α  c lrs  o a r  x p ir a ,
”Ar οάγ  tii Χ ερουβίμ  χ α μ ο γ ε .Ιά ε ι  ;

Σ ά τ  ό  τυφΛός π  ον ζ α φ  r' ο ν ρ ά η ’ a ^ z ira  
Τό μ α ν ρ ο  σκότος γύρω  του σ χ ο ρ π α ιι  
"Ομοια χ' εγ ώ  θ α μ π ο Υ ο μ α ι ά π ό  ’κ ε ίν α  
Τά άνό  trjc μ α ν ρ α  μ ά τ ι ’ a r  μ ε  τη ρ ίτ ) .

Ά μ ε  χ ά σ ο υ , ζερι) ΦιΛοΛογία,
Γρτ/ά  jρτ ιασ ιόω μ ένη , ά σ χ η μ η , χ ρ ν α ,
Ποΰ ώς τώ ρα  τό μυαΛ ό μ ου  έχ ε ις  τνφΛώση  !

Την Έ μ μ ο ρ ψ ιά  τήν χΛ ασιχι) σπουδάζω  
"Οταν γΛ υχά τι) M irra  μ ου  άγ χ αΛ ιάζω  
Ό τ α ν  ή M irra  ενα φιΧ'ι μ ου  ό ώ σ η .

(Έ« α  . Γ ρ α ιχ ό ς
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ΕΙς τό Μουσεΐον τίϊς Νεαπόλεως έτοπο- 
θετήθησαν ήδη γλυπτικά τινα έργα ελλη
νικής τέχνης, τά όποια άνήκουσιν είς με
τόπην ναοϋ τίνος, καί τά όποια Ανεκαλΐ- 
φθησαν εσχάτως δι' άνασκαφών γενομένων 
δάπάννι της ιταλικής κυδερνήσεως καί 
διευθύνσετ τοΰ διδάκτορος Όρσιι. Διά τής 
<3υνθέσεως τινών έκ τών τεμαχίων τούτων 
άποκατεστΑθη σύμπλεγμά τι, τό όποιον 
παριστα τρίτωνα ό όποιος Ανακύπτων εκ 
τών κυμάτων της θαλάσσης συγκρατεΐ διά 
τών χειρών τούς έμπροσθίους πόδας ίπ 
που. Έ π ί  τών νώτων τοϋ ϊππου κΑθη- 
ται νεανίας έντελώς γυμνός. Φαίνεται δτι 
ίι αύτή μετόπη περιείχε καί άλλο σύμ
πλεγμα άναλογοΰν πρός το προκείμενον 
τοΰ οποίου όμως ολίγα μόνον εύρέθιισαν 
τεμάχια.

— Ό  «Κόσμος» τών Παρισίων περιέχει 
έίδησίν τινα ή όποια αν άληθεύει, έσται 
πολυτιμοτάτη. Κατ' αύτήν Αμπελουργός 
τις τής Λυών παρετήρησεν δτι κλήματα 
άμπέλου φυτευθέντα πλησίον πύξου έ
μειναν Απρόσβλητα υπό τής φυλλοξήρας, 
έν φ τά λοιπά κλήματα προσεδλήθησαν 
ΙΙρος άκριδεστέραν έρευναν ό Αμπελουρ
γός ουτος έφύτενσε Αλληλοδιαδόχως κλή
ματα άμπέλου μετά θάμνων πύξου, ή δέ 
επιτυχία, καθά λέγει,υπήρξε πλιίρης.

— Εσχάτως έξεδόθησαν έν ’Αγγλία «Τά 
φιλολογικά έργα τοϋ Δοΰρερ», τοϋ διασή- 
μου γερμανοϋ ζωγράφου. Μεταξύ τών έρ
γων τούτων διακρίνεται ή Θεωρία πευί 
τή» άναλογίας τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 
τήν όποιαν ό Δοΰρερ έθεώρει τό άριστον 
τών φιλολογικών αύτοϋ έργων καί Πραγ
ματεία περί όχυρώσεων τών πόλεων, τήν 
όποίαν οί θαυμασταί τοϋ Δοΰρερ γερμα- 
νοί θεωροϋσιν ώς έμπνεύσασαν είς τόν 
Βωμπάν μέρα τινά ούχί έπουσιώδη τοΰ 
οχυρωτικού αύτοΰ συστήματος.

— 'Ο δόκτωρ Μάξ Φρένκελ έδημοσίευ- 
σεν έν Βερολίνφ τό πρώτον μέρος τών ε
πιγραφών τών άνακαλυφθεισών έν Περ- 
γάμωδιά τών άνασκαφών τοϋ γερμανικού 
άρχαιολογ«οΰ Ινστιτούτου.

—  Πο'σα τέκνα Ιχε ι  r, θείας ώ ρ α ιό τη -  

τος οί*ογέναά σας ;

—  Έ / ο μ ε ν  π έ ν τ ε  ο ύ <ιμορφα τ έρ α τα .

—  Π ώ ς  εχει ή χαρίεσσα ερατεινή σύ 

ζυγός σας ;

—  Ε υ χ α ρ ισ τ ώ ,  ή παλτροστρίγγλα σας 

χαιρετά.

Κυρία εισέρχεται είς φαρμακεϊον καί 
ζητεί ρετσινόλαδον ύπό τοιαύτην σκευα- 
σίαν ώστε νά μή έχω δυσάρεστον γεϋσιν. 
Ό  φαρμακοποιός παρακαλεΐ την κυρίαν 
νά καθίσμ έως δτου έτοιμασθιιτό ζητηθέν 
καί έν τφ μεταξύ έχει τήν άβροφροσύνην 
νά προσφέρω είς αύτήν μίαν «βυσσινάδα»· 
ή κυρία πίνει.

—Λοιπόν δέν καταλάβατε τίποτε!
— Τί!
—Τό ρετσινόλαδο ήτο έντός τήςβυσσινά- 

δας τήν όποίαν σας έκέρασα.
— Κύριε έλέησον, φωνάζει έντρομος ή 

κυρία, έγώ δέν τό ήθελα διά τόν έαυτόν 
μου.

Ci αστυνομικοί κλητήρες συλλαμδά- 
νουσιν άνθρωπον όπλοφοροΰντα εναντίον 
τών άστυνομικών διατάξεων καί δια
τίθενται νά τφ άφαιρέσουν τό πολύκρο- 
τον, έρωτώντες αύτόν όργίλως

— Τί τό ήθελες τό ρεδόλδερο, τώρα τήν 
παίηΐμονήν τών έκλογών.

— ’Αχ κύριε άστυνόμε, τό έδανείσθην 
διά νά ύπάγω νά αύτοκτονήσω καθ’ Οσον 
άπηλπίσθην πλέον περί τής έπιτυχίας 
τοΰ κόμματός μου.

ΔΙΑΦ Ο ΡΑ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α
Ό  Μ ο γ γ ό λ ο ς

Είς τούς Μογγόλους συνίσταται ή ευ

γένεια είς τοΰτο δτι έκαστος έν τ φ  δια-  

λόγφ  μεταχειρ ίζεται  τα π ε ιν ο τ ά τ κ ς  εκφρά

σεις περί τοΰ έαυτοΰ του καϊ π ο μ π ω δ ε -  

στ ά τα ς  περί τών άλλων. Οί Μ ογγολικοί 

διάλογοι εινε αρκετά π ρ ω τό τυ π ο ι ,  π . χ .

—  Π ώ ς  ε χ ε τ ε ,  έ ζ ο χ ώ τα τε  φίλε ;

—  Τ ο  σάπιο κορμί μου έπά νω  κ ά τω  

καλά είναι.

—  Ή κ ο υ σ α  ότι ήγοράσατε ένταϋθα. χ- 

νάκτορον ;

—  Ή  βρωμερά καλύβη μου ένταΰθα 

εΰοίσκεται.

Ι Τ Ι Γ Μ Μ  Τ ί Ρ Υ Ι Ο Β
Α ΙΝ ΙΓΜ Α

13
Ώ ς  άκρίδείας μόριον, τό πρώτον πάντα

[μένει
τό δέ, σωμάτων καί ψυχών τίιν σύζβυξ'ν

(σημαίνει. 
Ά λλ’ άν τά ένώσωί μόλις 
τής ’Ασίας θάμαι πόλις.

14
Πρός συμπλήρωσιν.

Π .τ.ι.—π ,.τ .ν —τ .,ι .τ .τ .ν —
15

ΤΡ ΙΓίΓ/ Ο Ν

. . . A . Α 

. . Ε . Α 

. Ε . Α 
Α . Α’
. Α 
Α

16
ι σ τ ο ρ ι κ ή  ε ρ ω τ η ς ι ε

Τις Αρχαίος νομοθέτης παρωμοΐασε τούς 
νόμους πρός τά άράχνια πλέγματα καί 
τίνα έδωκε περί τούτου έξήγησιν,

ΤΓ/.ο?τί!; ji. "τριμηνία;.

X. Π. Λ. Ηράκλειον. Ταχυδρομικώς ά- 
παντήσαμεν.Δ.Κ.Ένταΰθα-έδόθη διαταγή 
καί πιστεύομεν θά έλάδατε δλα τά τεύχη. 
Β, S. Μεχάλλα Ιίεπίρ. Νέου ουνδρομητοϋ 
φύλλΐι άπεστάλησαν ώς καί τό ύμέτερον. 
Εΰχαριστοΰμεν.Έφ. »'Ομόνοια.» Α λεξάν
δρειαν. Άρ.10 έστάλη,φύλλον δέν λαμδά- 
νομεν Λ άπαξ τής έδδομάδος. Ο. Κ. ’Εν
ταύθα. Άτυχώς Ακατάλληλον τό ποίη
μα πρός δημοσίευσιν. Ν. Δ. Λ. Βέτχαν. 
Συνδρομαϊ έλήφθησαν· εύχαριστοϋμεν ό 
άρ. 13 έστάλη. A. Β. Παλαιά Φώκαια. Τα
χυδρομικώς άπηντήσαμεν. Δ. Σ . Μιτυλή- 
ν η ν  ομοίως τά Τί τεύχη καί τά ϊ  τοϋ Η 
Αριθμού.

Γλυκύτατον καί περιπαθέστατον π ο ίη 
μα τοΰ νε'ου ποιητοΰ τώ ν  « Π ρ ώ τω ν  Σ τ ί -  
^ ω ν » κ ίΔ .Π .Τ Α Γ Κ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ  ύπό τόν τ ίτλον

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
δημοσιεύομεν είς τό  προσεχές φυλλον.

Έ ν  τ η  π ροτελευταία  στροφ·?) σ τ ίχ ω  7ο> 
τοΰ έν τ φ  παρελθόντι φύλ>ω ποιήμ α τος 
τοϋ κ. Γραικού «Λ ουτρά» άναγνωστέο> 
«Μ αργαριτάρι λαγαρό'».

‘ Γπ^νθυμίζομεν δια τελευτα ίαν  φοράν 
είς τους απανταχού κ .  κ .  συνδρομητάς 
καί άντα.ποκριτάς ήμών τήν έν τ ώ  15 ά -  
ριθμφ δημοσιεν-θείσαν εγκύκλιον περί α 
π ο σ τ ο λ ές  τών  συνδρομών, διότι ευρισκό
μενα. sic τήν λυπηράν θέσιν νά δια κόψ ω- 
[λεν τήν αποστολήν άπό τοΰ προσε·/θΟϊ 
φύλλου, οπερ είνε καί τό  τελευταίον τ ή ς  
χ .  εξαμηνίας.

Ή  Διεύθυνβις τοΰ « Ά τ τ ι κ ο ϋ  Μουσείου» 
δηλοΐ πρός τούς έν Ι ίω ν)π όλει  ομογενείς 
καί συνδρομ,ητάς ή μ ώ ν  ότι ό διακεκριμέ
νος λόγιος καί π ο ιη τ ή ς ,  έκ τών άριστων δέ 
ιϊυνεογατών τοΰ εγκρίτου «Ν εολόγου» κ.

ΧΡ. ΣΑΜ Α ΡΤΣ ΙΔΗ Σ
παρακλήσεις άνέλαβε τήν γενικήν αν τιπ ρο
σωπείαν αυτόθι καί δέον πασα αίτησιςόπωσ- 
δήποτε  άφορώβα τήν εκδοσιν τοΰ « Ά τ τ ι κ ο ΰ  
Μουσείου» ν ’ απευθύνεται α ύ τ ώ .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Τ ό  Wov 0ίτοιίργεΐον, ίιπό Μ . Μ γ ,τ ι* « τ )..— Μ :* ? »  
Ά ν ά α ν η σ ι( (συνέχει» Χ»ί τ ίλ ο ;)  6 ~ό Α .  Θ .  Σ λ » ,-  
λιω τοκούλου . — ' Α χ χ κ ν ο ί  r.upX tii, 5πό Ο . Α · Ρ ο υ -  
ao n eu X o u .— Ε ίς  to  λεύχω μα τ η ; SsanotviSo; A . M .  
6 "ό  A .  npoSeXsYiou. —  Ίδ έα ι x * t  έντ«τ:ώσεΐ5 .—  
Ά λφ ο νο ου Δ ω 8ε': Ν ο υ μ α ; Ρουμεστ»·/ ( μ υ θ ισ τ ο ρ ία ) 
ovvi/eia· μ εΐ«φ ρ »σ ι; Κ, I. Π ρ * 0 3 2 .— 'il 0ερ«-  
π ε ία  της ρ Ο ία ιω ς , Ι ια ό  Γ Ι .  Ά π& στολίοοι; !« τ ρ ο ΰ .—  
Ε ις  τή Μ ίχν* (οονέτο) υπό Λ .  Γ ρ ϊ ΐ κ ο ϋ .— Ν ε ώ -  
τερα : Έ π ια τη μ ο ν ιχ *  χ*1 χ α λλιτε/ v u a .  — Διοίφορ* 
π ερ ίερ γ α : Οί Μ ογγολο·.,— Ε ΰ τρ ά π ελ α . — Σ τ ιγ μ α ί  
Τέρψ εω ς. — Γ ρά ιψ α τα .—Είδοιτο ιώσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Τ ό  νέον ύπουργεϊον της 'Ε λ λ ά ϊο ς  : Θ .  Δ η λ ι -

γιάννης προ'εδ»ος τοϋ ΰπουργιχοϋ συμβουλίου χαί υ
πουργός τών Έ ?ω τΕ{Η χω γ χαί προ«ωρ;νΛς τών 
Σ τρ α τιω τικ ώ ν.— Λ .  Δεληγιιόργης υπουργός έπί των 
’Εξω τερικώ ν. —  Κ .  Καραπάνος Οιτον^γός έπί τών 
Ο ικονομικών. —  Κ ·  Κουμου/5ο·ΰρος υπουργός «πί 
τώ ν Ν α ν τι*ώ ν . — ’Ay . Γεροχω στόπουλος υπουρ
γός έ'Λ της Ι Ι* ι8 ε ί* ς .


