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Ό  κ. Β αλέρ ιος Σ τά η ς έκ  τω ν 'Ε λλή νω ν  αρχαιολόγω ν, 
π αρακολουθήοας τό  ε’ις  τά ς Ν ήσους κ α ι τή ν  Μ ικρόν 
'Α σ ίαν  δεύτερον ταξείδ ιον το ν  Δ ιεθνούς ’Α ρχαιολογι
κού Συνεδρ ίου  ’Α θηνώ ν, εγραψ εν εντυπώ σεις του  τάς 
ό π ο ια ς θ ά  δημοσιευσω μεν τμηματικό»;.

Σ . Τ . Δ.

Τ ήν έννάτην της εσπέρας τής 8ης ’Απριλίου, 
τά δύο επί τούτφ. ναυλωθέντα ατμόπλοια 

τής έταιρείας Τζών-Μακδούαλ «Μαργαρίτα» και 
«’Αντιγόνη» Απέπλεον τοΰ Πειραιώς κατάμεστα 
λευκών, ώς τα πολλά, και σοφών κεφαλών. Τήν 
εσωτερικήν διοίκησιν των δυο τούτων πλοίων εΐ- 
χον άναλάβει εν τφ πρώτφ μέν, τή «’Αντιγόνη», 
(ipso jure...) ό κ. Dôrpfeld, ό και κυρίως ορ
γανωτής των θαυμασίων αυτών ταξειδίων, τοΰ 
ετέρου δε, τής «Μαργαρίτας», ό πρύτανις τοΰ 
Πανεπιστημίου και «γλυκύς» ρήτωρ κ. Λάμ
προς. Τα πλοία οΰτως ¿πήραν ΰπό τάς εύνοϊ- 
κωτέρας συνθήκας, Ιν ένθουσιασμφ άκράτψ τών 
επιβατών καί εν προσδοκία Ιντυπώσεων δλως 
εκτάκτων, ένεκα τοΰ ενδιαφέροντος τό όποιον 
διήγειρεν ή μέλλουσα επίσκεψις τόσων άρχαιο- 
λογικών τόπων, ους αδύνατον σχεδόν θά ήτο 
άλλως νά έβλεπε τις, κατά μόνας ταξειδεύων. 
Ή  Δήλος, ή Μήλος, ή Θήρα, ή Κρήτη, ή Κώς, 
οί Δίδυμοι, ή Σάμος, ή “Εφεσος, ή Πέργα
μος, ή Τροία καί τά άλλα παρεμπίπτοντα μέρη, 
Ατινα ή έκκίνησις τών Ατμοπλοίων μα; ύπέ- 
σχετο δτι θά ίδωμεν κατά τό διάστημα τοΰ τα- 
ξεϊδίου, έξήγειρον τήν φαντασίαν καί προΰκά- 
λουν τήν ύπολανθάνουσαν εκείνην εύφροσύνην, 
ήν αισθάνεται τις επί τή προσδοκία Ιπερχο- 
μένου Αγαθού. Μετά ιόν εκπλουν τών πλοίων

έκ τοΰ λιμένας όμιλοι διάφοροι συναπετελέσθη- 
σαν έν τοίς διαφόροις τών πλοίων διαμερί- 
σμασι καί ήκουέ τις εδώ μέν Γερμανούς έκεΐ 
δέ Ρώσσους, άπώτερον “Αγγλους, Γάλλους, ’Ι
ταλούς καί "Ελληνας συνδιαλεγομένους έν τοίς 
διαφόροις αυτών ϊδιώμασιν· ήτο, αληθώς, ή 
βαβυλωνία Ικείνη, ή σύν τφ χρόνω Αποκατα- 
σταθείσα καί τρόπον τινά νομιμοποιηθεΐσα, 
κατά τό πρώτον αυτής στάδιον, λίαν παράδο
ξος. Τό εύτύχημα ήτο ότι πάντες σχεδόν οί 
συμπλωτήρες ήδύναντο νά συνεννοούνται είς 
μίαν καί πλείονας τών Αντιπροσωπευόμενων 
γλωσσών, καί δεν ευρίσκετό τις Ιπομένως είς 
Αμηχανίαν, Απευθυνόμενος πρός τινα τού
των, νά σκεφθή είς τίνα τών εύρωπαϊκών 
γλωσσών νά τφ όμιλήση. Ή  γερμανική ήτο ή 
κυριαρχούσα, διότι καί Γερμανοίήσαν οί πλείο- 
νες τών επιβατών, άλλως τε γερμανιστί ώμί- 
λουν καί οί Γάλλοι καί οί Ρώσσοι καί οί “Ελ
ληνες καί πάντες σχεδόν οί λοιποί Ιπιβάται, 
εξαιρέσει δύο ή τριών. ’Εννοείται όμως ότι 
τούς «ιδιαιτέρους κύκλους» συναπετέλουν ομο
εθνείς, συνομιλοΰντες έν τή οικεία των γλώσση, 
έξ ού καί προήρχετο ή παράδοξος Ακουστική 
Βαβυλωνία ή καί κατά τά γεύματα τόσον πα- 
ραδόξως βομβοΰσα. Οί "Ελληνες πάντες, έπτά 
έν όλφ, έπεβαίνομεν τοΰ υπό τοΰ πρυτάνεως 
διοικουμένου πλοίου, τής «Μαργαρίτας», τό ό
ποιον, καίτοι υστερούν τής «’Αντιγόνης» ιός 
πρός τήν ταχύτητα, ήτο όμως εύρυχωρότερον 
Ικείνης καί ώραιότερον, εΐχε δέ καί τό πλή
ρωμα άρ ιστόν υπό πάσαν έποψιν, προεξάρχον- 
τος τοΰ εύγενεστάτου καί ίκανωτάτου πλοιάρ-
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χου αύτοΰ. Έν τφ πλοίφ τούτφ κατέλαβον 
θέσιν πεντήκοντα καί εξ έπιβάται, μεταξύ 
τών όποίων τέσσαρες ν.υρίαι Ή  Δις Λάμπρου 
ήτο ή μόνη Έλληνίς, ή καί έξόχως άντι- 
προσωπεύσασα καθ’ δλον τό ταξείδιον την 
εθνικήν της όμοφυλίαν δια την πολυγλωσ
σίαν αύτής καί την έξοχον μόρφωσιν. Μία 
Ρωσσίς, μία Γερμανίς καί μία Βέλγη ή σαν 
αί αντιπρόσωποι του ώραίου φύλου εκ των 
άλλων- ευρωπαϊκών κρατών. Έπί τής. «’Αντι
γόνης 9 at παρακολουθοΰσαι κυρίαι ή σαν. 
πλειότεραι. Άνεδείχθησαν δέ πάσα» διά την 
αντοχήν αυτών είς τούς -κόπους καί την 
σκληραγωγίαν, άμψισβητήσασαι πλειστάκις τήν 
υπεροχήν ούχί προς παρήλικας μόνον, άλλα 
καί. . . . .  προς ομήλικος αδτών τοΰ άσχη
μου φύλου. 'Ο θαλερός πρεσβύτης έκ Δα
νίας κ Jacobson, καίτοι μή υστερών ούδε· 
νός, ενίοτε δέ καί προεξάρχων τής πεζοπορίας, 
έθεώρησεν όπως δήποτε ΰποχρέωσίν του νά έξάρη 
κατά τινα πρόποσιν αύτοΰ «τό καταπληκτικόν 
τοΰτο φαινόμενου» τής άντοχής τών. γυνακείων 
σωμάτων. Αληθώς δέήσαν αξιοθαύμαστα̂ . ’ Αλλ’ 
έπανέλθωμεν είς τά τοΰ πλοΰ. Τήν πρωίαν 
τής 22ας. ’Απριλίου, Σάββατον, περί τήν 5ην 
ήγκυροβολήσαμεν είς Λ ήλον. Μετά κοινόν πρό
γευμα έπί τοΰ πλοίου, ήρξατο ή άποβίβασις 
είς την Ιρημον νήσον διά τών λέμβων τών ά· 
τμοπλοίων. ’Από τής θαλάσσης ή θέα τής βρα
χώδους καί Ιρημικής νήσου, στιζαμένης πολ- 
λαχοΰ υπό λευκών τινοχν σημείων (τών άνε- 
σκαμμένων ερειπίων) καί κατακλύζόμενης ύπό 
λίθων άργών, τών μαρτυρίων τούτων τοΰ πυ-

κνοΰ αύτής τό πάλαι 
συνοικισμού, είνε ήκι
στα ευάρεστος. Δένήμ- 
πορεΐτις νά πεισθή δτι 
δ ξηρός Ικεινος βρά
χος υπήρξε ποτέτό κέν- 
τρσν ενός πολιτισμού 
καί δτι έπί τής πετρώ 
δους έκείνης έπιφα- 
νείας ϊδρυτο πόλις, πό
λεις μάλλον, άκμάσα- 
σαι είς πληθυσμόν καί 
είς έμπόριον. Βράχος 
έπί τοΰ όποιου δέν 
φύεται ή ασφόδελος, έ
δαφος έπί τοΰ οποίου 
μόλις διακρίνονται κόκ
κοι χώματος, δψις στα- 
κτερά, ανιαρά, μονό- 

Δήλος τών παλαιών 
τοΰ ’Απόλλω

νος, ή έδρα τοΰ προφητικού αύτοΰ μαντείου, 
τό μέρος τής συγκεντρώσεως τοΰ Πανελληνίου 
κατά τούς δηλιακούς άγώνας, ή έ'δρα τοΰ ναυ
τικού συνασπισμού τών ’Αθηναίων καί τοΰ. 
κοινοΰ τών νησιωτών! Ή  Δήλος, ή Ιπί Ρω
μαίων συγχωνεόσασα έν αύτή δπαν τό έμπό
ριον τής Ανατολής καί συνοικισθεΐσα πυκνώς 
υπό παντοειδών άποίκων, ή Δήλος ή κα- 
τά)ΐεστος τό πάλαι ναών, στοών καί · άγαλ- 
μάτων, ή Δήλος τέλος τών Ποσειδονιαστών 
{άποίκων έκ Βηρυτού ) καί τών Έρμαϊστών 
(άποίκων Ρωμαίων) ών αί πόλεις (Ιδιαίτεροι 
συνοικίαι) άνασκαφεΐσαι ήδη μαρτυροΰσι τήν 
ευμάρειαν, καί τον πλούτον τών κατοίκων έκεί- 
νων τής βραχώδους καί έρημου άπό αίώνων 
ίεράς νήσου. ’Αποβιβαζόμενος τις είς τόν «ίε
ρόν» λιμένα, οΰτινος ιά έπάκτια κρηπιδώματα 
δέν διακρίνονται σχεδόν πλέον- ύπό τήν καλύ- 
ψασαν αυτά έπίχωσιν, εύρίσκεται πρό τοΰ ιε
ρού τεμένους, τοΰ περιβαλλόμενου κύκλφ ύπό 
τειχών ή στοών, ‘Οδός ήγεν άλλοτε άπό τον 
λιμένος είς τό ίερόν, έχουσα εκατέρωθεν άνά 
μίαν μακράν στοάν,, τήν τοΰ Φιλίππου τού 
5ου Μακεθόνων βασιλέως (κτισθείσαν περί τό 
200 π. X.) δωρικού ρυθμού, καί τήν «μικράν 
στοάν » προς τά δεξιά. Έχρησίμευον δέ αΰται 
είς συναθροίσεις έμπορικάς. Εισερχόμενος διά 
τών κατά τά μέσα τοΰ Βου π. X, αίώνος κτί- 
σθέντων προπυλαίων ευρίσκεταί τις έπί τής ίε
ράς όδοΰ τής άγούσης είς τόν ναόν τοΰ Απόλ
λωνος τής κεκοσμημένης δι’ εξεδρών καί ά-

Ή  Δ ήλος.

τονος. Καί δμως εΐνε ή 
χρόνων, 0 τόπος τής γεννήσεως
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γάλμάτων, ών πολλά έτι βάθρα κατά χώραν 
σώζονται, μεταξύ δέ τούτων τό παμμέγιστον 
έκεΐνο, έφ’ού ϊδρυτο τό κολοσσιαΐον άρχαϊκόν 
άγαλμα τού ’Απόλλωνος, τό έκ τών άρχών τοΰ 
6ου π. X. αίώνος τήν ΐδρυσιν έχον, τό δι’ έπι- 
γραφής βεβαιοΰν τό μονόλιθον αύτοΰ! Τό δτι 
δηλ. άγαλμα καί βάσις έποιήθησαν, κατά τήν 
έπιγραφήν, έξ ¿νός τεμαχίου λίθου, ζυγίζοντος 
πολλάς δεκάδας χιλιάδων δκάδων. Οί Νάξιοι, 
μεταγενεστέρως, διεξεδίκουν υπέρ τής νήσου 
των τό κατόρθωμα τοΰτο τής μεταφοράς είς 
τήν Δήλον τοΰ κολοσσού Ικείνου, έπιγράψαν- 
τες « οί Νάξιοι τφ Άπόλλωνι» άλλ’ ούδεμίας 
περί τοΰ άληθοΰς τοΰ καυχήματος υπάρχει μαρ
τυρία άλλη. Τοΰ κολοσσιαίου άγάλματος σώ
ζονται πλησίον έκεΐ δύο μεγάλα τοΰ στή
θους τεμάχια, ή χειρ δέ αύτοΰ εν Μυκόνφ, καί 
τεμάχιον τοΰ ποδός. .. έν Λονδίνψ! Τοιουτο
τρόπως τό παμμέγιστον έκεΐνο άνάθημα τής 
προς τόν Θεόν εύλαβείας τοΰ άνθρώπου εύρη- 
ται νΰν κολοβόν καίδιαμελισμένον είς διάφορα 
τήςγής σημεία. Καί ούτως δμως, άσκεΐ έτι τοΰτο 
τήν γοητείαν του έν τή φαντασία, ήτις κατορ- 
θοΐ εύχερώς νά τό άναπαραστήση έν δλη αύτοΰ 
τή θείρ έπιβολή. Περαιτέρω άριστερά, έπί τής 
ίεράς όδοΰ, κεΐται τό ’Αρτεμίσιον, τό ίερόν 
δηλ. τής Άρτέμιδος, περιλαμβάνον δυο τής 
θεάς αύτής ναούς, τόν άρχαιότερον καί τόν 
νεώτερον. Πλήθος βάθρων παρατεταγμένων 
κατά μήκος τής όδοΰ μαρτυρεί τήν δι' άγαλ- 
μάτων, έν οίς καί έφιππων άνδρών, διακόσμη- 
σιν τής όδοΰ. Μεταξύ τούτων διακρίνεται τό 
ένεπίγραφον βόθρον χαλκοΰ άγάλματος τοΰ 
Σύλλα. Στρέφων τις προς τό κέντρον τοΰ τε- 
τεμένους εύρίσκει τά μεγαλοπρεπή έρείπια τοΰ 
ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, ναοΰ κασθέντος περί 
τάς άρχάς τοΰ Γου π. X. αίώνος καί τό σχήμα 
όμοιου προς τό καλούμενον Θησεΐον, τό έν 
Άθήναις. Δυστυχώς δέν σώζεται ή τό κρηπί
δωμα αύτοΰ καί λείψανα τοΰ άρχιτεκτονικοΰ 
αύτοΰ κόσμου. Δύο έτέρων μικρών ναών, είς 
τόν αύτόν πιθανώς θεόν αφιερωμένων, τά έρεί
πια διακρίνονται πλησίον τοΰ μεγάλου ναοΰ 
τοΰ ’Απόλλωνος, δπισθεν τοΰ οποίου διακρί- 
νεται εΐσέτι καλώς ό μέγας βωμός, ό «κερά
τινος» καλούμενος, ώς εχων κύκλφ άνηρτη- 
μένα κέρατα κριών. Έφημίζετο δετό οικοδό
μημα τούτο παρά τοΐς άρχαίοις ώς έν τών έπτά 
θαυμάτων τοΰ παλαιού κόσμου. Δέν-σώζεται 
δμως καί Ικ του θαυμασίου αύτοΰ οικοδομή
ματος ή τό κρηπίδωμα μετά τών τριών «ύτοΰ 
αναβαθμίδων καί λείψανα τοΰ πλαστικού αύ

τοΰ κόσμου. (Νηρηίς τις καί τεμάχιον Δελφί
νος). "Αριστερά τοΰ ναοΰ έκτείνεται ή 67 
μέτρα μήκους στοά, ή κεκοσμημενη τό πάλαι 
διά προτομών ταύρων (ών τινες καί περιεσώ- 
θησαν) χρησιμεύουσα είς τάς πανηγύρεις καί 
τάς Ιορτάς, ώς κέντρον συναθροίσεως, ένθα 
εχορέύετο καί ό καλούμενος γέρανος χορός. Δι’ 
ετέρου προπύλου έξέρχεταί τις. τοΰ τεμένους 
προς τήν άγσράν, οικοδόμημα τετράγωνον τών 
ρωμαϊκών χρόνων, καί τήν .ίεράν λίμνην, 
ένθα, κατά τήν παράδοσιν, ,έγέννησεν ή Λη
τώ τόν ’Απόλλωνα.' "Οπισθεν τάύτης έ̂ τείνε- 
ται τό στάδιον, τό γυμνάσιον, ή συνοικία 
τών Ποσειδονιαστών κάι πλεΐστα άλλα οικοδο
μήματα. ’Αλλά δέν θά περιγράψωμεν πάντα 
ένιαΰθα τά έν Δήλφ μνημεία, διότι ούτε πρα
κτικόν σκοπόν έχει τό πράγμα, ούτε .εύχερώς 
κατορθοΰται έν όλίγαις γραμμαίς. Έν τή άνα- 
σκοπική δμως ταύτη άφηγήσει ήμών, δέν δυ- 
νάμεθα ή νά Ιξάρωμεν τήν έντύπωσιν, ήν θά 
προξενήση είς πάντα έπισκέπτην τής νήσου, ή 
θεά τής άνεσκαμμένης (έν μέρει είσέτι) ρω
μαϊκής πόλεως. Δεξιά τοΰ τεμένους κάτωθεν 
τοΰ δρους Κύνθου, όδός · άνηφορική, είς τό 
άνεσκαμμένον ρωμαϊκόν θέατρον άγουσα, πλα
κόστρωτος δέ καί καλώς διατηρουμένη, διέρ
χεται διά μέσου συνοικίας όλοκλήρου! οίκίαι 
δέ μονόροφοι καί διόροφοι εκτείνονται έκατέ- 
ρωθεν τής όδοΰ, άλλ’ Ιθΐςε άριστερά τφ άνερ- 
χομένφ, σωζόμεναι αί πλεΐσται θαυμασίως. 
"Οστις δέν έτυχε νά έπισκεφθή τήν Πομπηίαν 
καί δέν έπλανήθη είς τάς έρήμικάς άύτής όδους, 
δέν ήσθάνθη δέ τό άφατου τέρψεως αίσθημα 
νά ζήση επί τινα χρόνον τήν νεκράν ζωήν τής 
άρχαίας έκείνης πόλεως, δς μεταβή είς Δήλον, 
δπου θά ιδη έν τμήμα αύτής όμο.ιότατον. *0 
αύτός τών οίκιών §υθμός, ή αυτή διακόσμη- 
σις τών δωματίων διά τοιχογραφιών καί ψη 
φο&ετημάτων, ό αύτός πλοΰτός, ή αυτή πολυ
τέλεια. Οί κάκοικοι άλλως τοΰ διαμερίσματος 
αύτοΰ ήσαν Ρωμαίοι, σύγχρονοι περίπου τών 
Πομπηϊανών, διότι καί ή πόλις αυτη κατε- 
στράφη περί τά τέλη τοΰ πρώτου μ. X. αΐώ- 
νος. "Εάν ποτε άνασκαφή όλόκληρον τό τμήμα 
έκεΐνο τής άρχαίας πόλεως, ή Πομπηία παν- 
τωςθά χάση τήν μοναδικότητά της, θά έχη δέ 
καί ή Ελλάς τήν νεκράν της πόλιν νά. έπιδείξη 
είς τούς περιηγητάςτών άρχαιοτήτωντης. Σημει- 
ωτέον δτι καί ευρήματα θά γίνωσιν άφθονα εν
τός τών οίκημάτων εκείνων, έάν κρίνωμεν τουλά
χιστον έκ τών εύρημάτων ίδίρ τοΰ παρελθόντος 
έτους, εν οίς καταλέγεται καί άρτιον δλως μαρ-
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μάρινον σύμπλεγμα φυσικόν μεγέ&ονζ, είκο- 
νίζον την ’Αφροδίτην Απειλούσαν τον χαριεν- 
τιζόμενον αύτη Πανα δια τού σανδαλιού της. 
Τό σύμπλεγμα σώζει καί ΐχνη τοΰ χρωματι- 
σμού.αύτοΰ, εΐνε δε άνεκτίμητον μοναιοκον έρ- 
γον τών Ρωμαϊκών χρόνων, έξ εκείνων Ιδίως, 
ών στερούνται πάντα τά Μουσεία τής -Ελ
λάδος, μη εξαιρούμενου ουδέ τοΰ Εθνικού. 
Αί άνασκαφαί τής Δήλου, αι άναληφθεϊσαι 
Από ,τοΰ παρελθόντος Ιταύς υπό τής Γαλλ. 
Σχολής .και ύπό τήν διέύθυνσιν τού ρέκτου 
κ,.Ηθ11θ&11χ, θά έχωσιν έν τφ μέλλοντι εκ
πληκτικά δλως αποτελέσματα, θά καταστήσωσι 
δέ την νήσον και πάλιν τό προσκύνημα τού 
πεπολιτισμένου κόσμου: αλλά πρός τούτο δέν 
θά Αρκέση μόνον ό Ιπιστημανικός ζήλος των 
άνασκαπτόντων καί ή γενναιότης τού χορηγού 
των μέσων τής άνάσκαφής, εύγενοϋς τίνος Γα- 
λάτου, άλλα κυρίως ή κυβερνητική μέριμνα 
καί ή παροχή χρήματος άφθονου έκ μέρους 
αύτής.—  Τήν τυπογραφικήν ερμηνείαν εν τφ 
άνεσκαμμένιρ χώριρ .τής νήσου άνέλάβσν κατά 
τμήματα ό κ. Δαϊρπφελδ, ό έκ των εταίρων της 
Γαλλ. Σχολής κ. Ζαρδέ καί ό έφορος κ. Σταυ- 
ρόπουλος. 'Ολόκληρον τήν ημέραν διήλθεν ή 
συνοδεία επί τής νήσου έξετάζουσα, μανθά- 
νουσα καί θαυμάζουσα τά ερείπια τής μυθι
κής, ιστορικής δέ άμα καί εμπορικής έρημο- 
νήσου, ήτις μέγιστον έπαιξεν έν τη άρχαιότητι 
ρόλον πολυσχιδή. Πρός τό εσπέρας διεσκορ- 
πίσθημεν έν τη νήσφ καί έβλεπε τις τήν τέως 
έρημον νήσον στιζομένην υπό μελανών ή πο- 
λυχρόων σημείων, άτινα άπετέλουν-οί διάφο
ροι ομιλοι. Έπί τής Αποτόμου καί υψηλής κο
ρυφής τού Κύνθου, ένθα τό ίερόν πάλαι του 
Κυνθίου Ιιός, άνήλθον ούχί ολίγοι καί Ιδία 
αί κυρίαι καί οί γεροντότεροι! Οι πλεϊστοι 
δμως δέν έφθαναν ή είς τούς πρόποδα; τού 
άποτόμου βράχου, ένθα τό καλούμενον σπή- 
λαιον τον ’Απόλλωνος καί άπώτερον τό ίερόν 
τής Άθηνάς Έργάνης. Ή  θέα καί έκεΐθεν ήτο 
έξόχως μαγική, διότι, ού μόνον έβλεπε τις 
κάτωθεν τήν νήσον άπασαν καί άντελαμβά- 
νετο θαυμασίως τής τοπογραφικής των ερει
πίων αυτής συνοχής, αλλά καί άπώτερον τάς 
περικνκλούσας αυτήν νήσους, τήνΡήνειαν, τήν 
Μύκονον, τήν Σύρον, τήν Πάρον καί τήν Νά
ξον. Δέν Απεμακρυνετό τις ευκόλως τού μαγι
κού εκείνου θεάματος. Γάλλος δέ τις τών συμ- 
πλωτήρων μας, άρχιτέκτων καί ολίγον ποιη
τής, άφηρέθη ούτως, έπί τής κορυφής τού 
δρους ρεμβάζων, ώστε δέν Ινθυμήθη δνι ό

ήλιος έδυεν καί δτι τά πλοία, κατά προηγη- 
θείσαν Αναγγελίαν, θά Απηρον περί τήν 6ΐν- 
Καί Ιδέησε νά καθυστέρηση τό έτερον τούτων, 

Λ'να παραλαβή καί τόν ρεμβώδη Γάλλον, δστις 
Ικινδύνευσεν ούτω νά ζήση έπί ήμέρας τινάς 
τόν βίον τού Ροβινσώνος επί τής ερήμου νή
σου, διότι καί οί φύλακες τών Αρχαιοτήτων 
εϊχον συναπέλθει μεθ’ ήμών χάριν τής έπι- 
σκέψεως τού μουσείου της Μυκόνου, οπού ή 
παρουσία των θά ήτο Αναγκαία. Ή  έπιβρά- 
δυνσις δέ αύτη προύξένησε δύο κακά: Τήν 
ανατροπήν τής Αποκομισάσης αυτόν λέμβου 
τής γαλλ. σχολής, ήτις προσεδέθη ρυμουλκου- 
μένη ύπό τού ατμομλοίου —  μικρού δεΐν δέ 
καί Ιπνίγοντο τρεις τών Ιπιβαινόντων αίιτής 
λεμβούχων —  καί τήν έπίσκεψιν τοΰ μουσείου 
τής Μυκόνου τή βοηθεία ... σπαρματσέτων, 
άτινα Αφειδώς Ιχορήγησεν ήμίν δ έφορος κ. 
Σταυρόπουλος! Διότι τά πλοία ήγκυροβόλησαν 
είς τήν Μύκονον νύκτα πλέον. Ή  νυκτερινή δέ 
έπίσκεψις αύτη τοΰ έν Μυκόνφ Μουσείου, δπερ 
περιλαμβάνει θαυμασιωτάτην συλλογήν Αγ
γείων, προερχομένων έκτών έν Ρηνείφ Ανασκα- 
φών τού κ. Σταυροπούλου,— εΐνε δέ αύτη τά 
κτερίσματα τών Αρχαιοτάτων τάφων τής Δή
λου, άπερ μετεκόμισαν Ικ τής ίεράς νήσου έκείσε 
κατά τήν γενομένην «κάθαρσιν», τφ 425 π. X., 
Αφ’ ής καί δέν έπετρέπετο πλέον ή ταφή νε
κρού είς τήν Δήλον — ή νυκτερινή αύτη, λέγο 
μεν, έπίσκεψις τόσω σπουδαίων διά τήν χρονο
λογίαν καί τήν τεχνοτροπίαν αυτών ευρημάτων, 
δέν Ικανοποίησε, φυσικώς, τήν βουλιμίαν τόσων 
Αρχαιολογικών κεφαλών, και ό εν τφ προγράμ- 
ματι όρισθείς Απόπλους ήμών περί τήν ένδε- 
κάτην της νυκτός, άνεβλήθη διά τήν έπομένην 
πρωίαν, ΐνα ούτω κερδηθή χρόνους πρός νέαν 
έπίσκεψιν τού Μουσείου Από τής 61? μέχρι τής 
81? π. μ. τής έπομένης. Ήτο ή Κυριακή τών 
Βαΐων. Καί ένφ ό χριστιανικός πληθυσμός τής 
ωραίας νήσου έτρεχεν είς τούς ναούς, ήμεΐς 
έσπεύδομεν πρός τό σεσαθρωμένον οίκημα -  
τό νεόδμητον, τό Αναλώμασι τής άρχ. εταιρείας 
οίκοδομηθέν μουσεΐον δέν άπεπερατώθη εντε
λώς είσέτι, ϊνα Αρχίση ή τοποθέτησις τών ευ
ρημάτων — τό στεγάζον είσέτι τάς πολυτίμους 
Αρχαιότητας. Ή  καθυστέρησις τού Απόπλου 
ήμών έκ Μυκόνου έπέφερε καί Αλλο κακόν. Έγ- 
κατελείφθη τό σχέδιον τής προσεγγίσεως είς τήν 
πρωτεύουσαν τής Μήλου « Πλάκαν» δπου ύπάρ- 
χουσι είσέτι Ιρείπια τής Αρχαίας πόλεως μετά 
τού ανεσκαμμένου θεάτρου αύτής. Ήμποδίσθη- 
μεν δ’ ούτω νά ίδωμεν καί τήν θέσιν ένθα
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Ανευρέθησαν δύο τών ώραιοτέρων Αγαλμάτων, 
τών περισωθέντων έκ τής Αρχαιότήτος: ή ’Αφρο
δίτη τού Λούβρου καί ό Ποσειδών τού ήμετέ- 
ρου Μουσείου. Προσεγγίσαμεν δμως πρός τό 
Β. τής νήσου καί άπεβιβάσθημεν είς ορμίσκον 
τινά έρημον, πρός έπίσκεψιν τού ύπό τών "Αγ
γλων Ανασκαφείσης προϊστορικής (προμηκυναϊ- 
κής) Ακροπόλεως, παρά τήν «Φιλακοπήν» ένθα 
τόσα ωραία Αγγεία εύρέθησαν κατακείμενα νύν 
εϊς τό έν Άθήναις αρχ. Μουσειον. Ή  έπίσκε- 
ψις δμως κατηρειπωμένου προϊστορικού συν
οικισμού καί Ακατάληπτου σχεδόν συμπλέγματος 
πηλοκτίστων τοίχων, δέν ένθουσίασε καί πολύ 
τήν Ικ τών προσφάτων εντυπώσεων τής Δή
λου συνηρπαγμένην Αρχαιολογικήν συνοδείαν, 
μέ δλην τήν σαφή καί Ιπαγωγόν έρμηνείαν 
τών Ιρειπίων ύπό τού κ. Δαϊρπφελδ. Έτράπη 
δέ αύτη μάλλον είς περισυλλογήν τών αψθό- 
νως παρεσπαρμένων τεμαχίων Αγγείων, τών 
παναρχαίων τού συνοικισμού χρόνων, καί είς 
τήν συγκομιδήν τεμαχίων δψιανού λίθου, ού- 
τίνος, ως γνωστόν, ή Ιξόρυζις καί βιομηχανία 
ήσκεϊΐο έν ιή νήσφ κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους, έξ ού πάντως καί οί εν τοίς χρόνοις 
έκείνοις μεγάλη αύτής ευπορία καί Ακμή. Περί 
δείλην άπήραμεν έκεΐθεν κατευθυνθέντες είς 
Θήραν. Έγένετο γνωστόν αφ’ εσπέρας δτι τά 
πλοία λίαν πρωί, περί τήν 5ην τής έπομέ
νης, θά διέπλεον τό λεκανοειδές άπύθμενον 
στενόν τό σχηματισθέν έκ καταβυθίσεως ή- 
φαιστειώδους και χωρίσαν τήν νήσον έκείνην 
είς δύο μέρη, τήν Θήραν καί τήν μικράν θη
ρεσίαν, καί δτι οί θέλοντες ν’ απολαύσωσι τού 
μαγευτικού δντως θεάματος τής διελεύσεως διά 
τού στενού εκείνου ώφειλον νά εύρίσκωνται 
κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν έπί τού καταστρώ
ματος. Πόσοι τών επιβατών κατώρθωσαν τούτο 
Αγνοώ, διότι καί έγώ μόλις κατά τήν έξοδον 
ήμών, κάτωθεν περίπου τής ώς χιών έπί τής 
κορυφής τού Αποκεκομμένου λόφου διαγραφο- 
μένηςκωμοπόλεως «’Επάνω Μεριά» ήδυνήθην 
νά Ανέλθω έπί τού καταστρώματος καί απο
λαύσω τού έξαισίου εκείνου θεάματος. Δέν περι- 
γράφεται εΰχερώς ή είκών τής υπερφυσικής ε
κείνης ανωμαλίας, τής προξενηθείσης δι’Απορ* 
ροφήσεως ενός μέρους τού κέντρου υψηλής 

. νήσου. Τό άποσπασθέν τμήμα .αύτής έξηφανί- 
σθη είς τό Απειρον τού βυθού, τό δέ παρα- 
μεΐναν, χωνοειδώς κεκοιλωμένον, μαρτυρεί τήν 
φοβέραν καταστροφήν ήτις κατεπόντίσε μέγα 
μέρος τής δλου νήσου. Αί ηφαιστειώδεις 
τού κρατήρος κλιτύες, αί ως διά κοπτεροΰ
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οργάνου άποτμηθεΐσαι, προβάλλουσι μεγαλο
πρεπείς καί ύπερύψηλοι, έστιγμέναι ποικίλο- 
χρόιος, ώς Ικ τών διαφόρων γαιολογικών συ
στάσεων τον έδάφους. Τήν κορυφήν δε κατά 
μήκος τού κρατηρικού χάσματος στέφουσι νύν 
οίκήματα καί πολίχναι, είς τό πείσμα τού κατα
στρεπτικού δαίμονος, δστις έκρήμνισε είς τήν 
Αβυσσον τό Ιλλείπον τμήμα τής ώραίας νήσου. 
Καί ή καταστροφή εκείνη δέν συνετελέσθη τυ
χόν προ αμνημονεύτιυν αιώνων· μόλις Αριθμεί 
τρεις καί ήμίσειαν χιλιετηρίδας ! Ό  Ανθρωπος 
ού μόνον ύπήρχεν έπί τής γης ήδη. Αλλά καί 
έν πολιτισμφ ακμαίφ, ώςδιδάσκουσιν ή μάς τά 
άνασκαφέντα έρείπια τών ύπό τέφρας καλυ- 
φθέντων συνοικισμών, οί’τινες τάσσονται είς 
τήν μυκηναίαν ή προμυκηναίαν χρονικήν περίο
δον. Είνε καταστροφή άνήκουσα σχεδόν είς 
τήν Ιστορίαν, καί δμως . .δ Αμνήμων άνθρω
πος, έν τη νηπιώδει αυτού τόλμη, δέν όκνεΐ 
έκάστοτε νά πτύση κατά πρόσωπον τόν δαί
μονα τής καταστροφής, έπανακιών, δπου δέν 
δύναται νά Ιπανορθώση, δ,τι Ικείνος κατέστρε- 
ψεν, Ούτω καί παρά τόν Βεζούβιον κτίζονται 
πόλεις καί Ιξοχαί, χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ δ· 
ψιν, δτι δυνατόν τό γενόμενον ήδη, νά γίνη 
καί πάλιν. Γά ατμόπλοια παρέκαμψαν τήν Α- 
κραν τού πορθμού κατευθυνθέντα ΒΑ. πρός
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δρμίσκον τινά κάτωθεν toi 567 μέτρα ύψους 
δρους "Αγιος Ήλίας ! Έπί τής κορυφής αυ
τοί διακρίνεται ήδη τό ομώνυμον μοναστήριον 
δπου da Ιγευματίζαμεν, μετά τήν επίσκεψιν 
τών ερειπίων τής αρχαίας πρωτευούσης τής νή
σου, τών άνασκαφέντων, ώς γνωστόν, ύπότοΰ 
φιλέλληνος αρχαιολόγου κ. Hiller von Gaer- 
tringen. Περι τήν 9ην π. μ. ήδη τής 11ης 
’Απριλίου απεβιβαζόμεθα κάτωθεν του δρονς 
«Μεσαβουνό» δπου ή αρχαία πόλις και δπό- 
Οεν ανέρχεται τις είς τήν ύπερκειμένην κορυ
φήν του 'Αγ· Ήλιου. Ή  άποψις Από τής θα
λάσσης τής είς τό υψηλόν έκείνο δρος άνοδον 
προκαλεΐ τρόμον, ίλιγγον δέ πραγματικόν ή 
πραγματοποίησις τοΰ τολμήματος, ίδίςι κατά 
τινα, οΰχί άραιά, σημεία τής ενιαχού καθέτως 
κεχαραγμένης Ιτιλ τον σαθρόν βράχου δδοΰ. 
Έπι τής άκτής περιέμενον ήμάς οί περίοικοι 
καί πλήθος υποζυγίων, άτινα θά έφερον ημάς 
έπι τών νώτων των — τά δυστυχή ζώα — μέχρι 
τής ύψηλής τοΰ δρους κορυφής. Τά ευφυέστερα 
δμως τούτων έκριναν καλόν νά άποτινάζωσι 
άπό καιροΰ είς καιρόν κατά τήν κοπιώδη ανά- 
βασιν τά σαρκώδη φορτία των, παραστρατί- 
ζοντα αίφνης καί έξαφανιζόμενα είς τάς κλι- 
τύας τοΰ δρους! Τοιουτοτρόπως μικρού δεϊν 
πολύσαρκος τις Γερμανός εκυλίετο, άπό τοΰ υ
ψηλοί. σημείου τής αποτινάξεώς του, είς τήν 
κρημνώδη κατωφέρειαν μέχρι τής θαλάσσης, 
εάν μή παρατυχών τις άγωγιάτης συνεκράτει 
αυτόν, περιστραφέντα δμως περί τον άξονά του ■ 
ήδη τρίς ή τετράκις καί μωλωπισθέντα, ελα
φρώς εύτνχώς. Ούτως οί τολμηρότεροι μόνον 
κατώρθωσαν νά ίππεΰσωσι μέχρι τοΰ άκρου 
τοΰ σάγματος (Σελάδας καλούμενου) τοΰ χω- 
ρίξοντος τό Μεσαβουνό, άπό τήν θψηλοτέραν 
κορυφήν τοΰ 'Αγίου Ήλιου. Έκεΐ Αφιππεύ- 
σαντες πάνιες έχράπημεν προς τήν μεσημβρι
νήν κλιτύν τού δρους, ένθα τα ερείπια τής αρ
χαίας πόλεως. Προ τοΰ έκκλησιδίου ό Εύαγγε- 
λισμός, τοΰ οποίου ή υπαρξις έν τή Ιρήμφ 
έκείνη θέσει πολλαχώς υπήρξε καί διά τον 
άνασκάψαντα ευεργετική, πάρετέθησαν υπό τοΰ 
εύγενοΰς Γερμανού, τοΰ προηγηθέντος ημών 
καί τά πάντα καταλλήλως προπαρασκευάσαν- 
τος. αναψυκτικά διάφορα δπως δυνηθώμεν Ανέ- 
τως νά Ιξακολουθήσωμεν τήν προς τά ερείπια 
άνοδον καί τήν άνά ταΰτα μακράν περιπλάνη- 
σιν. Διότι ή άρχαία πόλις, κείμενη έπί τής ΰ- 
ψηλοτέρας κλιτυος τοΰ Μεσαβουνοΰ, έχει έκ- 
χασιν οί μικράν, πολλά δέ τά δντως αξιοθέατα 
μεταξύ τών Ιρειπίων της, τά όποια καί προ

τής άνασκαφής δεν ήσαν δλως αόρατα. Ό  κ. 
ΟβΘΓίπι̂ βη είχε τήν όδηγίαν, έρμηνεύων τά 
πάντα σαφώς καί σοφώς. Τά σωζόμενα έρεί- 
πια τής πόλεως προέρχονται, ώς τά πολλά, έκ 
τής έλληνιστικής χρονικής περιόδου καί ίδια 
τής τών Πτολεμαίον, οιτινες τήν νήσον κέν
τρου εχοντες τής άνά το Αιγαϊον δχιναμεώς 
των, περιεποιήθησαν την πόλιν. έξωραϊσαντες 
αυτήν πολυειδώς, Ιγκαταστήσαντες άμα φρου
ράν έν αδτή. Ούτως είρίσκει τις εκεί οικοδο
μήματα πάμπολλα τών χρόνων εκείνων, οίον 
τό Θέατρον (επισκευααθέν κατά τήν Ρωμ. επο
χήν) τήν Βασιλικήν Στοάν, τής οποίας ή Αρ- 
κτική πλευρά συνορεύει μέ τήν ’Αγοράν, τον 
ναόν τών Αιγυπτίων θεών, τον ναόν τοΰ Διο
νύσου καί τών Πτολεμαίον Ιν ω κατά τούς 
Ρωμαϊκούς χρόνους έγκατεστάθη ή λατρεία Ρω
μαίων αύτοκρατόρων (τιμωμένων ώς θεών) τό 
ΠτολεμαίκόνΓυμνάσιον,τούς στρατώναςκαί άλλα 
τινά τής εποχής Ικείνης κτίρια, ών ερείπια σώ
ζονται είσέτι πολλοΰ άξια. Άρχαιοτέρας έπο- 
χής κτίρια είνε ή αγορά, τό Γυμνάσιον τών 
εφήβων, τοΰ οποίου δεν σώζονται ή Ιλάχιστα 
μέρη, περί τό οποίον δμως διεσώθησαν, έπί 
τοΰ βράχου κεχαραγμέναι, έπιγραφαί «παιδι- 
καί» άρχαιόταται καί περιεργόταται τάς εκ
φράσεις. Τό κυριώτερον δμως οικοδόμημα τών 
ελληνικών χρόνων καί δή τών αρχαιότατων, 
ίσως τοΰ 6ου π. X. αίώνος. είνε ό έν έπιφανε 
στάτη καί άποπτική πρός την θάλασσαν θέσει, 
καλώς δέ δπως δήποτε διατηρούμενος έν τφ 
σχεδιαγράμμαιί του, ναός τοΰ Καρνείου Απόλ
λωνος {άπό Κόρνου χοΰ Μάντεως). Τό οικο
δόμημα αυτό έχει τήν έξής Ιδιορρυθμίαν · 
έν φ άποτελείται έκ προνάου καί σηκού, ώς 
πάντες οί τοΰ άρχαϊκοΰ ρυθμού ναοί, έχει παρα- 
πλεύρως, δύο μικρά δωμάτια συγκοινωνοΰντα 
άπ’ ευθείας πρός τον σηκόν. Έχρησίμευον δέ 
ταΰτα πιθανώς πρός φύλαξιν τών πολυτίμων 
άναθημάτων. Επί τοΰ ούδσΰ τόΰ περιβόλου 
τοΰ ναοΰ τούτου σώζονται έτι κεχαραγμένα έπί 
τοΰ λίθου ίχνη ή περιγράμματα τών ποδών, 
τών ευλαβών πάντως προσκυνητών τοΰ ίεροΰ, 
οϊτινες έπιστοποίουν οΰτω τήν άφιξίν των έκεΐ 
διά τής έγχαράξεως τών ίχνών τών ποδών αυ
τών. Τοιοΰτο τι. άλλως τε έθιμον τών Αρχαίων 
έβεβαιώθη ήδη καί Αλλαχού έν Έλλάδι επί Αρ
χαίων ναών. Περαιτέρω ολίγον τής θέσεως τοΰ 
ναοΰ σώζεται, έπι τον βράχου λελαξευμένος, 6 τού 
τεμένους «θησαυρός», τό χρηματοκιβώχιο,ν ούτως 
είπεϊν έντός τοΰ οποίου Ιρρίπτεχο ό οβολός τών 
προσκυνητών δι’ όπής έπί τοΰ καλύμματος αύ-
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. τοΰ. Τά τοιούτου είδους μνημεία Απετελοΰντο, 
ώς καί άλλοθεν γνωστόν έγένετο (έν Κφ λ. χ. 
άνεκαλύφθη σχεδόν άρτιον τοιοΰτον Ιν τφ ίερφ 
τοΰ ’Ασκληπιού) έκ λάρνακος δλολίθου (ή καί 
έκ τετραγώνου έν τφ βράχψ λαξεύματος) Ιξη- 
σφαλισμένης διά καλύμματος λίθινου τοιούτου 
βάρους, ώστε νά καθίσταται Αδύνατος ή Αφαί- 
ρεσις αύχοΰ άνευ συνδρομής πολλών χειρών 
καί καταλλήλων οργάνων. Έξησφαλίζετο δ ού
τως ό κοινός θησαυρός άπό προχείρου κλοπής.

Αξιοθέατος λίαν Ιν τφ συνόλφ αΰτής είνε 
ή άρχαία αύτη πόλις τής Θήρας, ήν ό εύγε- 
νής βαρώνος Απεκάλυψεν εν μέρει δι'Ιδΰον αυ
τόν δαπανών, διδακτικωτάχη δέ έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις τών ερειπίων αυτής. Ιδία α! όδοί 
αυτής καί τά Ιδιαίτερα οίκήματα, ών σώζον
ται έτι ίκανά λείψανα, συντελοΰσι τά μέγιστα 
είς τήν αναπαράστασιν τής ζωής τής Αρχαίας 
Ικείνης πόλεως. Είνε δέ άναμφιβόλως εν τών 
θέλγητρων τής έπισκέψεως τών ερειπίων ενός 
Αρχαίου συνοικισμού, ή ευχερής Αναπαράστα- 
σις έν τή φαντασία, τής έκλιπούσης ζωής αυ
τού. Καί τούτο χάρις είς τήν μικράν σχετικώς 
καταστροφήν ήν ό χρόνος καί ό άνθρωπος I- 
προξένησαν έν τή Αρχαίμ εκείνη πρωτευούση, 
χάρις δέ καί είς τήν εξοχον Ανασκαφήν, ήν έξε- 
τέλεσεν δ Γερμανός Αρχαιολόγος, καιορθοΰτάι 
όντως ίκανοποιητικώτα. Περί τήν μεσημβρίαν 
τής ήμέρας εκείνης άπας δ κινητός πληθυσμός 
τής νεκρός πόλεως εξεκίνει έν μακρό σειρφ, 
πρός τον σταθμόν τής Σελλάδας, ένθα Ανέ- 
μενον οί ήμίονοι, δπως Αναβιβάσωσιν ημάς 
μέχρι τής κορυφής τοΰ Άγ. Ήλιοΰ. Ούτως, Ιν- 
τός βραχέος, έμεινε καί πάλιν ή νεκρά πόλις 
έν τή προαιωνίφ αύχής σιγή. Ή  άνάβασις είς 
τήν μονήν διήρκεσε περί τήν ήμίσειαν ώραν. 
'Από τής κορυφής ή άποψις είνε δντως μαγευ
τική, διότι Ικτός τοΰ δτι βλέπει τις έκείθεν τήν 
νήσον άπασαν, μετά τών γραφικών αυτής κω
μοπόλεων τών πλαισιουμένων υπό Αμπελώνων 
καί φυτειών, τό βλέμμα Ιξικνεΐται μέχρι τοΰ 
Λυβικοΰ πέλαγους, διακρΐνον, Ιν ήμέρφ αίθρίφ, 
τά χιονοσκεπή τής Κρήτης δρη ! Δυστυχώς δ
μως αί συνθήκαι υπό τάς ¿ποιας ό στόμαχος 
ημών εΰρίσκετο καχά χήν ώραν Ικείνην, μετά 
οδοιπορίαν τόσφ επίπονον, δέν μάς Ιπέτρεπον 
μακράν άπόλαυσιν τής θέας, καί επομένως είσ· 
ήλθομεν σπεύδονχες είς χήν Μονήν, δπου δ κ. 
ΟπβΓίτπ̂ θη είχε φροντίσει νά προπαρασκευά- 
σωσι λιτόν μέν άλλ’ όρεκτικώτατον έξ αμνών πρό
γευμα. Σημειωτέον 0« είς επικουρίαν τοΰ ’Αμφι- 
τρύωνος ήμών ήλθεν ό εύγενής δήμαρχος τής

νήσου, προσενεγκών δφθονον οίνον δεκαετή — 
«Αληθές νέκταρ» κατά τούς Γερμανούς— καί ό 
φιλοφρονέστατος ηγούμενος τής Μονής, δι’ άλ
λων πολλών παροχών. Αί ήμέραι τής νηστείας, 
άς διήρχοντο τότε οί καλοί μοναχοί, δεν επέ
τρεψαν είς αυτούς, δυστυχώς, νά λάβωσι μέρος - 
είς τό πρόγευμα καί νά μας περιπο ιηθώσιν ώς 
έπεθύμουν. Ή  φιλοξενία των δμως καί ή χαρά 
των έπί τή έπισκέψει ήμών, έξεδηλοΰντο είς 
την προθυμίαν μεθ’ ής παρεϊχον ήμίν πάν τό 
κατά δύναμιν. Τό πρόγευμα ύπήρξεν άπο- 
λαυστικώτατον καί φαιδρότατον, διακοπέν πλει- 
στάκις υπό προπόσεων ποικίλων καί είς δια
φόρους γλώσσας —  έν αΐς βεβαίως καί ή ελλη
νική δέν ίιστέρησεν. Διότι τούς ξένους προσηγό- 
ρευσεν εύφραδέστατα έγχώριός τις τών δημαρ
χικών, Ανταπήντησεν δέ εύχαριστών έπί τή ξε- 
νίφ ό πρύτανις κ. Λάμπρος.. Μετά τό γεΰμα, 
ίππεύσαντες καί πάλιν, κατήλθομεν τοΰ δρους 
καί διασχίσαντες τήν δυτικήν πλευράν τής νή
σο», διά τής κώμοπόλεως «Πύργος», έφθάσα- 
μεν περί τήν 4ην μ: μ. ώραν είς. τήν πρωτεύου
σαν τής νήσου «Φηρά», Ή  δύο περίπου ώρας 
διαρκέσασα πορεία αδτη, έν μέσψ ακράτου εν
θουσιασμού τών παρατεταγμένων Ανά τήν ο
δόν περίοικων, κατέθελξε πάντας τούς ξένους, 
μετ’ ενθουσιασμού Ανταπαντώντας είς τούς χαι
ρετισμούς τών χωρικών, οιτινες καί έρραινον 
αυτούς πολλαχοΰ δι’ ανθέων Έν τή γραφική 
πρωτευούση άνέμενον ήμάς οί κάτοικοι πάντες 
προ τού νεοδμήτου μικρού Μουσείου, του άνα- 
λώμασιτοΰ κ. βαβΓίπη£βη ανεγερθέντος, μετά 
τής έγχοιρίου μουσικής των καί τών Ιν τέλει 
πάντων, · μή έξαιρουμένων βεβαίως τών κ. κ. 
προξένων Γαλλίας, Γερμανίας κτλ. Ή  άφιξίς 
μας επανη,γυρίσθη ούτως έπί τό έπισημότερον, 
Ανακρουσθέντος τοΰ έθν. ύμνου έπί τή Ιμφα* 
νίσει τοΰ κ. Πρύτανεως, δν, έν παρόδφ είρή- 
σθω, περιέμενον νά ΐδωσι φέροντα τήν χρυ
σήν άλυσσον, τήν υπό τοΰ βασιλέως αυτφ δω- 
ρηθεΐσαν ! Τό μικρόν μουσεΐον περιλαμβάνει 
κυρίως τήν ωραίαν συλλογήν τών αρχαϊκών 
Αγγείων τής Θήρας, γεωμετρικού ρυθμού, τά 
εύρεθέντα έν τφ προ ολίγων Ιτών ανα- 
σκαφέντι νεκροταφείψ τφ παρά τήν Σελλάδα. 
’Επίσης τά ολίγα προϊστορικά ευρήματα, χά 
παρά τό «Άκρωτήριον» ανασκαφέντα. γλυπτά 
τινα έργα ελληνικών χρόνων, έν οίς κεφαλάς 
τινας -είκονιστικάς καλλίστης τέχνης, πήλινα εί- 
όώλια, έπιγραφάς καί άλλα διάφορα αντικεί
μενα, κατατεταγμένα άριστα έντός υαλόφρα
κτων έρμαρίων. Ό  έφορος τοΰ Μουσείου κ.
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Βασιλείου, ό καί σχολάρχης έν ιή πόλει, είνε 
άξιος όντως επαίνου διά τήν έν τφ Μουσείφ 
εύπρέπειαν και τάξιν. Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ 
Μουσείου ώδηγήθημεν είς τήν λέσχην τής πό- 
λεως, όπου πλούσιον κυλικεΐον είχε παρατεθή 
υπό των μελών αυτής. Προ τής εισόδου δέ 
ύπήρχεν άνηρτημένη ή είκών τοΰ κ. ββθΓ- 
ίΓΐϊ^θη, του έπιτίμου πολίτου πρό τίνος, τι
μής ένεκα (δικαίας άλλως τε) άναγορευθέν- 
τος. Προπόσεις καί έκεΐ καί. . . δπερενθουσια- 
σμός! Οί πρόξενοι τής Γαλλίας καί Γερμανίας 
κ. κ. Δελένδα έδέχοντο συγχρόνως τάς έπισκέ- 
ψεις διαφόοων ξένων, προσφέροντες αναψυ
κτικά καί γλυκίσματα. Οί κάτοικοι πάντες έ- 
πλημμυρουν τάς στενάς οδούς τής πόλεως, ήτις 
διά της παρουσίας τόσων ξένων, είχε λάβει 
δψιν ¿συνήθη καί δλως έκτακτον. Ή  θέα πρός 
τήν θάλασσαν, άπό πολλών σημείων τής υψηλής 
καί επί άποκρήμνου κόρυφογράμμής ¿κτισμέ
νης πόλεως, είνε μαγική, πλεΐσται δέ τών οί- 
κιών αυτής προεξέχουσιν ούτο>ς έπι τοΰ κρη
μνώδους εδάφους, ώστε φαίνονται κάτωθεν

Β Λ Α  S T  A  S E N A

Α χ ! έρημοι είμαστε κ οί δυό 
κ οί δυό ξενητεμένοι, 
ίγώ κι 6 πόνος ό κρυφός 
που στην καρδιά μου μένει. 
Ελα ota ξένα γρήγορα 
tov πόνο μου νά σβέσης 
καί οτήν καρδιά μου άντίγιαύτόν 
¿ον νά κατοίκησης.

Σ  3$ I A

Χαριτωμένη μου σκιά, 
όπου οιμά διαβαίνεις 
καί χάνεσαι στδν ποταμό

ώσεί μεταίωροι. Ή  κάθοδος δμως πρός τον 
όρμον δι’ Ιλικοειδοϋς όδοΰ όρθιας σχεδόν καί 
λιθοστρώτου είνε αυτόχρημα βασανιστική. Είχε 
πλέον δύσει ό ήλιος οτε έπεβιβάσθημεν έπί 
τών πλοίων, άτινα, κατά τό διάστημα τής ή
μερος, είχον έπιστρέψει άναμένοντα ημάς κά
τωθεν τής πόλεως. Δεν ήγκυροβόλησαν,. διότι, 
ως είπομεν. δ λιμήν (;) εΐνε άπίθμένος, ¿λλ’ ή 
¿τάραχος θάλασσα έπέτρεπεν αύίοΐς τήν έν 
¿σφαλείφ παραμονήν εν τή θέσει εκείνη. Πρό 
τής ¿ναχωρήσεως ήμών τό έτερον των πλοίων, 
ώς ήγγέλθη προηγουμένως, θά έπλησίαζενείς τήν 
πρό δλίγων χρόνων άναδύσασαν ήφαιστειώδη 
νησί «τήν καϋμένην» όπως ¿πσβιβάση έκεΐ τους 
θέλοντας ν άνέλθωσιν μέχρι τών κρατήρων αδ- 
τής. Τό βαθύ όμως σκότος τής έσπέρας ¿κείνης, 
άπέτρεψε τούς περισσοτέρους νά διαπράξωσι 
τό τόλμημα τής έπισκέψεως ¿κείνης, οί έπιχει- 
ρήσαντες δέ τούτο οδδέν άλλο κατώρθωσαν ή 
νά φθείρωσι, μέχρι γυμνώσεως τών ποδών, τά 
δποδήματά των καί νά ¿πιστρέψωσι κατάκοποι 
καί ¿ποχοητευμένοι. . .διότι, οδδέν εΐδον !

ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΣΤΑΗΣ

καί χάνεσαι καί οβαίνεις 
κι ούτε σημάδι στό νερό 
κανένα δέν άφίνεις, 
ωσάν τοΰ νον μου ή άστραπή 
χαμογελάς καί σβάνεις.

Β Ρ Α Δ Υ

Ρίχτω τά μάτια μου ψηλά 
στην πλατωσιά τοΰ αίάέρα 
καί βλέπω μες τη σκοτεινιά 
νά αιγοπέφτη ή ήμερα 
και δ λογισμός μου σάν τό φώς 
τραβιέται κι άπολείπει 
μπρος στα φριχτά φαντάσματα 
όπου γεννά ή λύπη.

ΧΑΝΟΣ ΚΕΛΜΑΣ

I. ΛΕΜΑΝΣΚΥ

Μ Υ Θ Ο Γ

Ο Χ Ε Τ Ο Σ  ΚΑΙ Ο  ΚΟ Ρ Α Κ Α Σ

ηνας κόρακας είδε έναν άέτό νά πετφ ψηλά 
ί« στόν ουρανό. *0 ¿ετός κρατούσε στά νύχια 
του ένα άρνάκι. Καί δ Κόρακας λέγει: Τί 
καλά, πόΰ δεν είμαι ¿ετός. Έτσι γλυτώνω και 
άπό Ινα τέτοιο φορτίο.
ΕΥΓΝ βΜ Ο ΣΥΝ Η  Α Ε Ο Ν ΤΟ Σ

Ένας κυνηγός είδε ένα λέοντα πού ¿βάδιζε 
μέ δυσκολία καί τον ¿ρώτησε τί έχει. —■ «Κάτι 
μπήκε στό πόδι μου· κύτταξε, σέ παρακαλώ, 
τί είνε». 'Ο κυνηγός έκύτταξε) ¿τράβηξε ένα 
άγκάθι, έδεσε μέ τό μανδήλι του τήν πληγή καί 
ευχαριστημένος για τή μεγαλοψυχία του καί 
χαρούμενος ετοιμαζότανε νά φύγη. Μά τό θη- 
ρίον τοΰ είπε: «Στάσου λίγο, γιατί είσαι τόσο 
βιαστικός; » Καί μέ τά λόγια αυτά τοΰ κατά- 
φερε ένα δυνατό κτύπημα μέ τό γερό του πόδι 
καί τόν έφαγε μέ πολλήν δρεξι, γιατί ήταν 
πεινασμένος.
Ο Π Ο ΙΟ Σ  ΠΗ Ψ ΕΜ ΑΤΑ ΜΙΑ 
♦ O P A  ΘΑ ΠΗ ΚΑΙ Δ ΕΥΤΕΡ Η

Ό μικρός Θωμάς, πού έβοσκε πρόβατα, ή- 
θέλησε μια φορά νά γελάση μέ τούς μεγάλους. 
Έτρεξε στό χωριό καί ¿φώναζε πώς έπεσαν 
λύκοι στά πρόβατά του. Εκείνοι ¿πήραν άξί- 
νες καί ρόπαλα κ’ έτρεξαν νά βοηθήσουν, μά 
λύκους δέν εύρηκαν. Τά πρόβατα έβοσκαν ή
συχα. Έκατάλαβαν πώς τούς ¿γέλασε δ Θω
μάς καί τού έδωκαν παρά μίαν τεσσαράκοντα. 
Μέ τό. μάθημα αυτό δεν ¿τόλμησε πειά δ Θω
μάς νά τό ξανακάνη Τώρα δμως ποΰ μεγά
λωσε κ' έγινε χεροδύναμος, γελά τούς μικρούς.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ

"Ενας λαγός έκανε συντροφιά με ένα άλογο* 
ένα ταύρο, ένα πρόβατο καί ένα γάιδαρο. Τούς 
άγαποΰσε πολύ μά δέν τούς ¿γνώριζε τόσο 
καλά. Μιαν ήμερα πού τόν κυνήγησαν σκύ
λοι, μπήκε σ’ ένα δάσος, έπειτα σ’ έναν άγρό 
όπου έβοσκαν οί σύντροφοί του. "Οπως οί άν 
θρωποι, έτσι καί τά ζώα έχουν τήν κακή συνή
θεια, όταν κινδυνεύουν νά καταφεύγουν στούς 
φίλους των. Τούς παρακάλεσε λοιπόν νά τον

'  Περί τοΰ τελευταίως έκδοθέντος έργου τοΰ Λε 
μένσκυ -Proza Ironiozna ώμιλήσαμεν ήδη καί έδω- 
σαμεν δύο μικρά αποσπάσματα. Σήμερον δημοσιεΰο- 
μεν δλΐγσυς ακόμη μύθους, έκ τοΰ πολωνικού μετα
φρασμένους.

σώσουν. Μά είδε πώς ήταν σάν νά τού έλεγε 
καθένας:

—  Εύχαρίστως, μά σήμερα δέν έχω καιρό. 
Αύριο, λές κ’ έλεγε τό άλογο.

— ’Αμέσως, άμέσως, μά άφησέ με λίγο ά- 
κόμη νά ξαπλώσω γιατί Ιπαράφαγα, σάν νά 
βογγούσε δ ταύρος.

—  ’Αγαπημένε μου, έλεγε τό πρόβατο, θά 
σέ βοηθούσα μέ όλη μου τήν καρδιά, μά 
φοβούμαι τό μαλλί μου.

—  Καλά, έγκάρισε δ γάιδαρος, μά δόσε μου 
μια λεοντή νά τρομάξω τά σκυλιά.

Έζύγισε όλα αύτά μέσα στό κεφάλι του δ 
λαγός καί χωρίς νά χάση καιρόν ¿χώθηκε πάλι 
στό δάσος δπου καί σώθηκε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΦΙΛΙΑΣ

Μέσα στό κλουβί ¿νός λέοντος έβαλαν ένα 
σκύλο νά τού κρατή συντροφιά, νά τόν υπηρέτη 
καί τόν παρηγορή. ’Από τήν πρώτην ήμερα δ 
σκύλος έκανε Ιντύπωσι στό λεοντάρι μέ τό 
πνεύμα του, μέ τήν τόλμη του καί μέ τήν φι
λία πού τού έδειχνε. Δέν Ιλογιάριαζε για τίποτε 
τόν βασιλέα τής ερήμου- καί δχι μόνον άρπαζε 
άπό τό στόμα του τό κρέας πού έτρωγε, μά 
κάποτε τόν ¿δάγκανε. Οί άνθρωποι πού έβλε
παν τά δύο ζώα, ¿θαύμαζαν : «Νά μιά φορά 
φιλία ¿ληθινή !»

Ό  λέων, όταν έμενε μόνος μέ τόν σκύλο, 
έγλυφε τής πληγές του καί συλλογιζότανε: 
«Είναι ντροπή μου, εγώ λεοντάρι, νά σκοτώσω 
ένα σκυλί. Καλλίτερα νά τ’ άφίνω νά κάνη δ,τι 
θέλει. Μά πάλι δέν έχω πειά ύπομονή- αύριο, 
εμπρός σ’ δλους αυτούς τούς άνθρώπους, πού 
άνόητα μάς παίρνουν γιά φίλους, θά τόν κάνω 
χίλια κομμάτια τόν άδιάντροπο σκύλο».

Έτυχε δμως, ποιος ξέρει πώς, εκείνη τή νύ
χτα νά ψοφήση δ σκύλος καί έτσι ¿γλύτωσε 
άπό τήν έκδίκησι τού θηρίου. "Οταν τήν άλ
λην ήμερα έμαθε τόν θάνατό του δ λέων, άρ
χισε νά ούρλιάζη άπογοητευμένος καί ούτε τήν 
ή μέραν ¿κείνη ούτε τήν άλλη έφαγε τίποτε. 
Μάλιστα, τόσον τον πείραξε ή άποτυχία τού 
σχεδίου του, πού ¿ψόφησε. "Ετσι θά μπορούσε 
νά εύρη τήν ψυχή τού σκύλου στά Ήλύσια καί 
νά έκδικηθή. Ό Ιπιστάτης όταν έδειχνε τό ά- 
δειανό κλουβί, έλεγε: *Ηταν, αληθινά, ένα σπάνιο 
παράδειγμα φιλίας.

Μετάφρασις Μ. Λ. καί Κ. Μ.
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Α π ό  τό  νέον βιβλίον « Ό  Π ροϋπολογισμός τοΰ  Κ ρά
τους» τού κ. ’Αλεξάνδρου Ν . Δ ιομήδους ΰφ ηγητοΰ 
τοϋ  Δ ιοικητικοί) Δ ικαίου ε ίς  τό  Ε θ ν ικ ό ν  Π ανεπιστή- 
μ ιον  αναδημοσιεϋομεν τό  επόμενον ενδιαφ έρον από
σπασμα.

I Τ Βουλή συνερχομένη είς ταχτικός συνε
δριάσεις και έπιληφθεΐσα ήδη τής επί τοΰ 

προϋπολογισμού εργασίας δικαιούται, ούδε- 
νος κωλύματος υφισταμένου, ν’ άρνηθή έν συν- 
ολψ την ψήφον αδτής είς τον δπό συζήτησιν 
προϋπολογισμόν καί νά θέση οδτω τήν Κυβέρ- 
νησιν καί τό Κράτος προ καταστάσεως μή συν- 
φδούσης προς τάς ύπό τοΰ Συντάγματος τεθει
μένος άρχάς : Δικαιούται δηλ. ή Βουλή νά με· 
ταχειρισθή τήν υπό τού Συντάγματος έπιβαλ- 
λομένην συνεργασίαν αύτής μετά τού Υπουρ
γείου ώς δπλον πρός έπίτευξιν πολιτικών σκο
πών ;

Ή  εν τφ κεφαλαίφ τούτψ περί τής κατά 
το Σύνταγμα νομικής φύσεως τοΰ προϋπολο
γισμού γενομένη άνάπτυξις άγει είς τό συμ
πέρασμα, δτι τοιαύτη τις στάσις τής Βουλής 
εινε άδικαιολόγητος, ώς παραβιάζουσα αύτάς 
τας αρχάς τού Συντάγματος, ούτινος τό πνεύμα 
έξεδηλώθη καί δΓ αδτής τής φράσεως, ήν με- 
τεχειρίσθησαν οι συντάκται αύτοΰ, δπως όρί- 
σωσι τήν συμμετοχήν τής Βουλής έν τή καταρ
τίσει τοΰ προϋπολογισμού. Τό άρθρον 60 λέ
γει ρητώς «ή Βουλή ψηφίζει», δεν άφίνει του- 
τεστιν είς τό αδτοπροαίρετον αδτής τήν τε- 
λείωσιν τής πράξεως ταύτης, άλλ’ έπιτακτικώς 
δηλοϊ δτι. ή Βουλή πρέπει νά ψηφίση. Εΐδο- 
μεν δέ άνωτέρω τήν έννοιαν τής ψήφου ταύ
της, τήν πρόθεσιν τοΰ Συντάγματος ν’ άφαι- 
ρέση τήν κατάρτισιν τοΰ διά τό έπόμενον έτος 
προγράμματος τής διοίκησειος άπό τής δικαιο
δοσίας μόνης τής εκτελεστικής εξουσίας καί ν’ 
άναθέση αδτήν είς τους δύο ομοϋ νομοθετι
κούς παράγοντας, δπως καί ή Βουλή μελε- 
τήση, γνωρίση, ?λέγξη τά ήμαρτημένα καί 
μεταβάλλουσα αύιά έν ταϊς. λεπιομερείαις έγ- 
κρίνη αυτήν. Ο προϋπολογισμός κατ’ αρχήν 
δέν είνε πρδξις έλευθέρα τής Βουλής, διότι 
καταρτίζεται έν συνόλψ έπί τή βάσει τής κα- 
Οεστώσης νομοθεσίας, ής εικονίζει -τά έπί έν 
έτος οΙκονομικά αποτελέσματα. Οί διάφοροι 
νόμοι, οί όργανοΰνιες τήν διοίκησιν καί καθο- 
ρίζοντες τόν τρόπον καί τάορια τής ένεργείας

τών πολιτειακών οργάνων, κατ ανάγκην πρέ
πει νά έκτελεαθώσιν Ιφ’ δσον Ισχύουσι, δέν 
έπήλθε δηλ. ουδεμία νεωτέρα νομοθετική πρά- 
ξις καταργούσα αυτούς, διότι ή αδιάκοπος αυ
τών εφαρμογή δσφαλίζει τήν άναγκαίαν κανο
νικότητα είς τήν ζωήν τού Κράτους. Συνεπώς 
κατά τό πλειστον αδτοΰ μέρος, τό στηριζόμε- 
νον έπί. τών κειμένων νόμων, ό προϋπολογι
σμός ουδέν άναφέρει, δπερ δέν άπολαύει τής 
πλήρους Ιγκρίσεως τής Βουλής, διότι δνευ ταύ
της θά εΐχον Ιπέλθη νομοθετικοί μεταβολαί, 
αΐτινες θά κατωπτρίζοντο έπί τού συνταχθέν- 
τος προϋπολογισμού. "Οσοι τουναντίον πιστώ
σεις ή άναφέρονται είς νόμους, οϊτινες δύναν- 
ται καί διά μικροτέρων τών άναγραφομένων 
κονδυλίων νά Ιφαρμοσθώσιν, ή δποβλέπουσιν 
είς δαπάνης νΰν τό πρώτον Ιγκρινομένας, ταύ- 
τας, μή δεσμευομένη δπό νομικής τίνος ΰπο- 
χρεώσεως, δικαιούται ή Βουλή κατά τήν συζή- 
τησιν καί ψήφισιν τών σχετικών άρθρων τοΰ 
προϋπολογισμού νά μεταβάλη ή δπρρρίψη, 
δναλόγως τής γνώμης ήτίς θά κυριαρχήση 
κατά τάς διεξαγομένας διασκέψεις. Άλλ’ ά- 
φού ό προϋπολογισμός ουδέν περιέχει, δπερ 
δέν έγένετο ήδη άποδεκτόν υπό τής Βου
λής, πώς δύναται αΰτη τοϋτο μέν νά σνναινή 
είς τό περιεχόμενόν του, τούτο δέ ν’ άρνήται 
τήν ψήφον αδτής έν συνόλψ, έκφράζουσα οΰτω 
δυσπιστίαν πρός τήν Κυβέρνησιν διά πρδξιν, 
ήν αύτη παρουσιάζει συμφώνως πρός τούς κει
μένους νόμους καί τάς έν τοΐς καθ' έκαστα έκ- 
δηλωθείσας διαθέσεις της Αντιπροσωπείας τοΰ 
λαού;

Έάν ή Βουλή φρονή δτι τό κρατούν τήν 
διεύθυνσιν τής χώρας Υπουργεΐον δέν άπο
λαύει πλέον τής έμπιστοσυνης τού έθνους, δτι 
ή διοίκησις αυτού είνε επιζήμιος είς τό δημό- 
συμφέρον, έχει άλλα προχειρότερα μέσα καί 
ήττον επιβλαβή είς τήν κανονικήν διεξαγωγήν 
τών υποθέσεων τού Κράτους πρός πραγμάτω- 
σιν τής θελήσεως αδτής. Οίονδήποτε νομοσχέ- 
διον δποβαλλόμενον εις τήν έλευθέραν καί ά- 
δέσμευτον κρίσιν τής Βουλής, πάσα πίστωσις 
ήν πρός έκτέλεσιν κυβερνητικής τίνος ένεργείας 
αίτεΐ τό υπουργεΐον, δύναται νά χρησιμεύση 
πρός έκδήλωσιν τής γνώμης τού Εθνους, οδχΐ 
δ’ δμως καί προϋπολογισμός, ούτινος ή κατάρ- 
τισις καί ψήφισις Ιπιβάλλεται είς τούς. νομο
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θετικούς παράγοντας μή έπαφιεμένης αύτοΐς 
πλήρους αύτόβουλίας. Ή  δρνησις τού προϋπο
λογισμού έν συνόλψ, ή διαγραφή δαπανών εκ 
τοΰ νόμου καθορισμένων, ή μή άναγνώρισις 
τών πρός κάλυψιν αύτών άναγκαίων εσόδων 
δέν είνε νόμιμα μέσα πρός έπίτευξιν πολιτικών 
σκοπών καί ανατροπήν ’Υπουργείων, ουδέ συν 
ρδει πρός τήν έννομον τάξιν διά τοιούτον τί
νος τύπου νά περιβληθή ή έκφρασις τής δυσ
πιστίας τού έθνους πρός τήν ίθύνουσαν τήν 
χώραν Κυβέρνησιν.

Βεβαίως πάντα τάνωτέρω δέν εκφράζονται 
σαφώς έν τψ Συντάγματι, ουδέ προκύπτουσιν 
Ικ τής απλής άναγνώσεως τού άρθρου 60, δέν 
ύπέλαβον δμως οί συντάκται αυτού άπαραίτη- 
τον νά διατυπαίσωσι κατηγορηματικώς τήν έν
νοιαν, ήν προετίθεντο νά δώσωσιν είς τάς περί 
προϋπολογισμού διατάξεις, άφ’ οΰ αύτη είνε 
κατάδηλος έκ τού διέποντος τάς γένικάς άρχάς 
τού δημοσίου δικαίου πνεύματος και τής δλης 
διαρρυθμίσεως τής επί τή βάσει αύτών έκδο- 
θείσης νομοθεσίας. Άλλως αύτός δ καταστατι
κός νόμος έπιτρέπων είς τήν I ¡ουλήν ν’ άρνή- 
ται καί έκείνας ακόμη τάς δαπάνας, αΐτινες 
είνε. άναγκάΐαι διά τήν έφαρμογήν τού Συν
τάγματος, θά εχορήγει είς τόν έτερον τών νο
μοθετικών παραγόντων, τήν Βουλήν, τήν δύ- 
ναμιν ν' άσκή άπεριόριστον κυριαρχικήν εξου
σίαν, δυναμένην νομίμως ν’ άναστέλλη, όπόταν 
κρίνη εύλογον, καί αύτήν' τήν περαιτέρω ίσχύν 
τοΰ Συντάγματος. Τό Σύνταγμα κανόνισαν τόν 
τρόπον τής ένεργείας καί τήν αρμοδιότητα τών 
διαφόρων άμεσων τής πολιτείας οργάνων, προ- 
ϋποτίθησιν δτι τά όργανα ταϋτα θά έχωσιν 
ώς οδηγόν έν τή άσκήσει τών εαυτών καθη
κόντων τούς κανόνας, ούς αύτό κατ’ άρχήν έ· 
θετο, ή δέ νομοθεσία έν ταΐς λεπτομερείαις 
καθώρισεν. Ή  Συνταγματική έξέλιξις— επιλέ
γει συγγραφεύς δν έπανειλημμένως έμνημονεύ- 
σαμεν - έπι μακρόν φοβούμενη επιστροφήν είς 
τάς άπολυταρχικάς Ιδέας, ήτο πλήρης δυσπι
στίας πρός τόν Μονάρχην, ούτινος τάς τυχόν 
κακοβσύλους διαθέσεις έπειράθη νά έξουδετε- 
ρώση διά διαφόρων έγγυήσεων άσφαλιζουσών 
τήν δημιουργηθεΐσαν νέαν τών πραγμάτων κα- 
τάστασιν. Τουναντίον δέ μικρά Ιδόθη προσοχή 
είς ένδεχομένην παράτυπον καί αντικανονικήν 
πολιτείαν τών Βουλών, διότι αύται ήσα'1 έν 
τή ηπειρωτική Εύρώπη τά πλασθέντα νέα δρ- 
γανα τού πολιτεύματος, ών ή ύπαρξις καί ενέρ
γεια έλογίζοντο ώς ουσιώδες περιεχόμενόν τών 
περιοριζόντων τόν Μονάρχην καταστατικών νό

μων. Αύταΐ αί Ρουλαί ή σαν φρουροί τοΰ Συν
τάγματος, κατ άκολουθίάν δέ ή ένέργεια αύ
τών δέν έκρίθη σκόπιμον νά περιφραχθή διά 
ρητού τίνος περιορισμού, τοσούτψ μάλλον άφ’ 
οί ή βαρύτης τής Γερουσίας έν τψ δργανι- 
σμψ τού άντιπροσωπικού συστήματος καί αί 
διάφοροι βασιλικοί προνομίαι' τής διαλύσεως 
τής Βουλής, τής κυρώσεως τών νόμων κτλ. έ- 
θεωροΰντο ώς έπαρκές πρόχωμα κατ' ένδεχο- 
μένων κοινοβουλευτικών ίπερβασιών.

Έθεωρεΐτο άλλοτε, έτι δέ καί σήμερον παρά 
πολλοΐς έπικρατεΐ ή γνώμη, δτι ή ψήφισις τοΰ 
προϋπολογισμού είνε ό άκρογωνιαΐος λίθος 
τοΰ Συνταγματικού πολιτεύματος.. Οί ταΰτα 
πρεσβεύοντες Ιπικαλοΰνται αύτό τό Αγγλικόν 
πολίτευμα, ίσχυριζόμενοι δτι άπαύγασμα τών 
διεπουσών αύτό ιδεών είνε αί περί προϋπο
λογισμού κρατούσαι άρχαί. Έν Άγγλίρ, λέγον- 
σιν, δ προϋπολογισμός ψηφιίόμενος Ιτησίοις 
Ινδεικνύει τήν εμπιστοσύνην τών Βουλών πρός 
τό Ιθΰνον τήν χώραν Υπουργεΐον, χορηγου
μένων αύτψ έπί έν έτος τών μέσων πρός συν- 
τήρησιν καί έφαρμογήν τών διαφόρων νό
μων καί θεσμών. Άλλα πάντα ταΰτα, ώς 
εΐδομεν άνωτέρω, είνε ανακριβή, διότι τό 
πλειστον τών εσόδων καί αί δαπάναι τών κυ- 
ριωτέρων υπηρεσιών τοΰ Αγγλικού Κράτους 
έμονιμοποιήθησαν εφάπαξ διά νόμων παγίων, 
ούδε γίνονται κατ’ έτος άντικείμενον τής ψή
φου τών Βουλών. Τά διαρκή ταΰτα έσοδα εΐσ- 
ρέουσι τακτικώς είς τό δημόσιον ταμείου, αί 

. δέ δαπάναι ενεργού ,·τ«ι υπό τής διοικήσεως 
έπί τή βάσει τών καταστατικών αύτών νόμων, 
άνεξαρτήτως πάσης έτησίας αύτών ψηφίσεως. 
Μικρόν μόνον τμήμα τών έσόδων καί αί μή 
παγιωθεΐσαι δαπάναι ύπόκεινται είς την δια- 
τύπωσιν τής ύπό τοΰ Κοινοβουλίου κατ’ έτος 
ψηφίσεως, τούτο δέ διότι κατά τβ πλειστον 
δέν είνε δυνατόν μετ’ άκριβείας νά ύπολογίση 
τις έφάπαξ διαφόρους παροδικάς μόνον .δαπά
νας, ών ή ανάγκη προκύπτει έν τή φορφ τού 
βίου τών Κρατών. «Καί εν ’Αγγλία βεβαίως 
τό τμήμα τούτο τών εξόδων, δπως δαπανηθή. 
δέον προημουμένω; νά Ιγκριθή ύπό τής Βου
λής, κατ’ άκολουθίάν ή ένδεχομένη μή ψήφι- 
σις αυτού χρησιμεύει καί ώς έκβίασις κατά 
δυστροπούντος είς τάς θελήσεις τής Βουλής 
‘Υπουργείου. Πλήν άπό τή; άγγλικής έπανα- 
στάσεως τού 1688 άπαξ μόνον, κατά τό 1784, 
άπαντφ χρήσις παρά τών Κοινοτήτων τού ό
πλου τούτου, άλλά καί τότε δέν ήρνήθησαν 
αύται απολύτως τήν ψήφον αύτών συνειδυΐαι
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το επιβλαβές τοίαύτης τίνος πράξεως, άλλ’ α
πλώς, δπως έπιβληθώσιν είς τό δυστροποϋν 
υπουργεΐον,άνέβαλον ¡τόνον τήν έγκρισιν. Ούτω, 
κατα την ρήσιν σπουδαίου συγγραφέως, τό δ- 
πλον τοΰτο τής άρνήσεως τού προϋπολογισμού 
repose rouillée dans l'arsenal- des garan
ties constitutionnelles. ’Εάν τό κυβερνών 
κόμμα δεν είνε άρεστόν είς τήν πλειονότητα 
τής χώρας, ΰπάρχουσιν άλλα προχειρότερα και 
άβλαβή μέσα πρόζ πραγμάτωσιν τής θελήσεως 
τού Ιθνούς, μή ζημιοϋντα δέ τήν εύτακτον οι
κονομικήν αΰτοΰ πορείαν».

Οΰδέν όμως μέσον ύπάρχει πρός εξαναγκα
σμόν τής Βουλής νά τηρήση !ν τή πορείφ αυ
τής τάς υπό τού Συντάγματος τεθειμένος άρ- 
χάς, ουδ’ ΰπάρχει νόμιμός τις μέθοδος παρα- 
κωλΰουσα αυτήν εις τήν έ’μμονον τακτικήν τής 
άρνήσεως τοΰ προϋπολογισμού. Ή  τοιαύτη 
στάσις κεϊται έκτός παντός κανόνος του ίσχύον- 
τος δικαίου, οΰδέ δΰναται πλέον τούτο νά χρη- 
σιμεύση ώς ρυθμιστής τής γεννηθείσης έκνό- 
μου καταστάσεως. Έάν τα πρός κατάρτισιν 
τοΰ προϋπολογισμού τεταγμένα όργανα έμμέ- 
γωσιν είς τήν γνώμην ήν ίκπροσωπεΐ έκαστον, 
επέρχεται σύγκρουσις έξουσιών— κρίσις πολι
τική—  έκφεύγουσα τής άρμοδιότητος τής νο
μικής Ιπιστήμης, διότι οΰδέν μέσον πρός Ιπί-

λυσιν αυτής χορηγεί τό Σύνταγμα, πρανοοΰν 
μόνον περί τής Ιντός των όρίων αυτού πολι
τείας. Τό Σύνταγμα καθορίζει τον τρόπον τής 
ενεργείας καί τήν αρμοδιότητα τών διαφόρων 
πολιτειακών οργάνων, πίροϋποθέτον πάντοτε 
δτι ταΰτα εν τή ασκήσει τών Ιαυτων καθηκόν
των θά τηρώσιν άπαρεγκλίτως τάς άρχάς, αΐ- 
τινες έθεσπίσθησαν ώς αί σκοπιμώτεραι διά 
τήν έναρμόνιον ζωήν τοΰ Κράτους. Προκειμέ- 
νης κρίσεως παύεται άρχουσα ή άρμονία με
ταξύ τών παραγόντων εκείνων, ών ή σύμπρα- 
ξις και σύμπνοια άποτελοΰσιν άναπόδραστον 
δρον νομιμότητος πάσης πολιτειακής δράσεως, 
επικρατεί δέ δ Ισχυρότερος Ιξακολουθών τήν 
κυβέρνησιν τής χώρας, — μή δυναμένην ουδ’ 
επί στιγμήν ν' άνασταλή — κατά τάς Ιδίας αΰ
τοϋ δοξασίας, καί ¿διαφορών αν αΰται εινε 
παρά πάντων άσπασταί. Έάν ή άντισυνταγμα- 
τική αϋτη κατάστασις παραταθή χωρίς νά επι- 
τευχθή συμβιβασμός τις μεταξύ τών διεστώτων 
καί νομιμοποίησις αΐρουσα τών παρανομιών 
τάποτελέσματα, τότε τό Σύνταγμα βία κατε- 
λύθη, ή δ’ έκ τούτου παρελθοϋσα πολιτική κα- 
τάστασις, εΰθύς ώς γίνη παρά πάντων δεκτή, 
χρησιμεύει ώς βάσις νέας τών πραγμάτων τού 
Κράτους νομικής διαρρυθμίσεως.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Ν . Δ ΙΟ Μ Η Δ Η Σ

Λ1Μ ΗΝ Κ Ε ΡΚ Υ ΡΑ Σ Υ Π Ο  Γ . Μ Π Ο Κ Α ΤΣ ΙΑ Μ Π Η

Υ Β Ρ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  K P H T O S

Σ Ι ^ Ο Λ Ι Ο Ν

Π λοντη έχω κοντάρι καί σπα&ί μεγάλο Ν ά  πώ ς είμ αφέντης τοΰ ραγιά  τον κόομον !
Κ αί οχουύ  για  φύλαξί μου  δυνατό· Κ ι δσοι γιάρματα  δεν έχουν καρδιά, νουν,
Μ ’ αυτό όργώνω, αυτό θερίζω  και μ ε  τάλλο Γονατίζουν άψυχα ψοφίμια όμπρός μου
Μ ές τάμπέλι τό γλυκό κρασί πατώ. Κ αί πασά μ ε  κράζουν καί μ έ  προσκυνούν !

Σ ΙΜ Ο Σ  Μ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Σ

Μ Ο  Υ Κ Δ Ε Ν

ι ι  ίαν ημέραν, είς τήν κορυφήν τού Λευκού 
1*1 "Ορους, πρός τό μέρος δπου άνατέλλει 6 

ήλιος καί είς τάς δχθαςτής λίμνης Πουλκρνρι, 
κατήλθε ή Κόρη τού Οΰρανοϋ καί έφαγε ενα 
κόκκινον καρπόν, τον όποιον ευρήκε κάπου, 
εκεί. Μέ τήν μυστηριώδη δύναμιν τοΰ καρπού 
αυτού συνέλαβε κάί έγέννησε υίόν.

Τό παιδίον, ύπεργηΐνης ώραιότητος, ώμίλησε 
άπό τήν πρώτην ήμέραν τής γεννήσεώς του 
καί ηϋξανε μέ δλα τά δώρα, σωματικά καί 
πνευματικά.

"Οταν έμεγάλωσε, διεσκέδαζε κάποτε διατρέ- 
χο»ν την λίμνην μέσα είς ?να κορμόν δένδρου 
τον όποιον είχε σκάψει καταλλήλως. Μίαν ήμέ
ραν παρεσύρθη άπό τό ρεύμα, και ή εύ
θραυστος σχεδία του κατέβη τόν ποταμόν ό 
όποΐΟς πηγάζει άπό τήν λίμνην, καί έσταμά- 
τησε μόνη της είς τό μέρος δπου χρησιμεύει 
ώς λιμήν είς τους κατοίκους τών δύο δχθών 
τού ποταμού. Έκεΐ πλησίον, έγίνοντο καθ’ ή
μέραν θορυβώδεις συνελεύσεις διά νά έκλέ- 
ξουν βασιλέα. Τρεις άρχηγοί διεκδικοϋσαν τήν 
τιμήν αΰτήν. Καθείς είχε τό κόμμα του. Καί 
τά τρία κόμματα ήσαν Ισοδύναμα καί δέν ήτο 
δυνατόν νά συνεννοηθοΰν. Κάθε αρχηγός έθεώ- 
ρει τό ίδικόν του κόμμα ώς τό καλλίτερον και 
κανείς δέν ήθελε νά υποχώρηση.

Κάποιος λοιπόν, άπό τούς διαφόρους δμίλους 
τών έκλογέων, πού κατέβη είς τον ποταμόν νά 
πάρη νερό, είδε τον θαυμάσιον ξένον ό όποιος 
μόλις είχε φθάσει. Τον έκύτταξε ολίγος στιγ- 
μάς καί άμέσως ετρεξε πρός τούς συντρόφους 
του νά φέρη τήν εϊδησιν. “Αμα ¿πλησίασε τό
σον ώστε-νά τον ακούσουν, έφώναξε : «Θαύμα, 
θαύμα!' "Ας παύση κάθε συζήτησις μεταξύ μας, 
ό Ουρανός τό θέλει. Μάς στέλλει ¿να βασιλέα

μοναδικόν. Τόν είδα κάτω στόν ποταμό. Ναί, 
μάς τόν στέλλει ό Ουρανός' δ,τι είδα μέ κά- 
μνει νά τό πιστεύω. Γιά τί άλλο ήμποροΰσε 
νά έλθη ενας τέτοιος νέος στόν τόπον μας 
“Ολοι τότε ετρεξαν είς τόν ποταμόν. 01 πρώ
τοι πού έφθασαν, έλεγαν είς τούς κατόπιν έρ- 
χομένους : «’Αλήθεια είναι. Ό Οΰρανός μάς 
στέλλει αΰτό τό θαυμάσιο παιδί, δέν μάς χρειά-; 
ζεται τίποτε άλλο». “Ολοι έπανελάμβαναν τά 
ίδια λόγια μέ εΰχαρίστησιν. "Οταν έπέρασε. κά
πως δ πρώτος Ινθουσιασμός, δύο άπό τούς 
Ιπισήμους ¿πλησίασαν τόν ξένον καί τού εί
παν : «Χαριτωμένε νέε, ένδοξο παιδί, ποιος 
είσαι; Ποια εΰτυχισμένη στιγμή σε φέρνει I- 
δώ ; » Καί ,ό άγνωστος άπεκρίθη : «Είμαι υίός 
τής Κόρης τού Οΰρανοϋ. Τό δνομά μου είναι 
«Κιόρος δ Χρυσός». Έτσι μέ ώνόμασε ό Οΰ
ρανός. Τό άλλο δνομά μου είναι Πουλκούρι 
Γιογκχόν. Είμαι προωρισμένος νά παύσω τάς 
διενέξεις σας καί νά σάς δώσω. τήν ένωσιν καί 
τήν δμόνριαν».

Παντού ¿σκόρπισαν χαράν, τά λόγια του. 
Τότε οί δύο έπίσημοι έπλεξαν μαζί τά χέρια των 
καί έτσι έφεραν κάθισμένον τόν ,νέον. μέ σε
βασμόν είς τό μέρος δπου ήσαν οί τρεις αντί
παλοι- Καί τό πλήθος ήκολούθει» « ’Ιδού δ 
βασιλεύς, είπαν, πού μάς στέλλει ό Οΰρανός. 
Δέν θέλομεν άλλον. Τώρα πρέπει νά παύση 
κάθε άντιζηλία».— Δεχόμεθα, άπήντησαν οί 
τρεις άντίπαλοι. "Ας είναι ήγεμών μας, τό θαυ
μάσιου αΰτό παιδί. Τόν άναγνωρίζομεν βασι
λέα»,

Ό  θαυμάσιος αΰτός νέος τής παραδόσεοις 
είναι ό περίφημος Ταϊ-Τσού, ισχυρός άρχηγός 
ταρταρικών όρδών, ό πρόγονος τών σημερινών 
αΰτοκρατόρων τής Κίνας.
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Άλλ’ δ Τά'ί-Τσοΰ κατώρθωσε με διαφόρους 
πολέμους νά περιορίοη τά δρια τοΰ κράτους 
του- Άπεφάσισε να ίδρυση πρωτεύουσαν Ικα
νήν νά φέρη τήν ευτυχίαν είς αυτόν και τούς 
υπηκόους του. Έσνμβουλεύθη τούς άστρολό- 
γονς, οι όποιοι Ιμελέτησαν τούς πίνακας των 
καί υπέδειξαν τήν θέσιν όπου σήμερον τό 
Μοΰκδεν.

Η πόλις ούτω έκασθη τό 1626. Κατά τά 
χρονικά δμως, είς τήν ίΐέσιν αυτήν ήτο ήδη 
κτισμένη άλλη πόλις 2300 έτη π. X. τήν ο
ποίαν 6 Τάϊ-Τσού άπλώς μετέτρεψε καί έξω- 
ράϊσε. Κατά τήν μακράν αυτής Ιστορίαν ή πό
λις έλαβε διάφορα δνόματα υπό διαφόρων κα- 
τακιητών. Γκαν-Τουγκ-Του-χου- φόν, Σέν- 
γιάγκ-λού. Σέν - γιάκ - ούέ, Σέν-κίγκ.

Ιδού πώς περιγράφει τήν νέαν πρωτεύου
σαν κατά τήν εποχήν τής μεγάλης ακμής της 
δ Κην - λόγκ.

’Οκτώ πύλαι καθ’ ολην τήν περιοχήν τής 
ώχυρωμένης πόλεως άφίνουν έλευθέραν τήν 
είσοδον είς τούς οκτώ κυρίους άνεμους. Καί 
τί ευχάριστα πού άντηχοΰν είς τήν ακοήν τά 
άνατολικώτατα δνόματα τών πυλών αυτών!. . 
Ή  «Πύλη διά τής οποίας εισέρχεται τό πλή
θος τών αρετών», ή «Πύλη άπό τήν οποίαν 
πέρνα ή προστασία ιού Ουρανοί», Πύλη «τών 
ξένων λαών ποΰ έρχονται νά χαιρετίσουν», ή 
«Τιμημένη πύλη τής γής», ή «Νικηφόρος πύλη 
τής ευτυχίας καί τής ισχύος».

’Εννέα εΰρεϊαι λεωφόροι διασχίζουν τήν πό· 
λιν. Είς τό τέρμα μιάς έξ αυτών εγείρεται δ 
ευρύς Ναός τοΰ Ουρανού. Ό νάός είναι στρογ
γυλός, με στρογγυλόν βωμόν Ιν τφ μέσφ παμ- 
μεγεθους στρογγυλής αίθούσης.Έδώ κατ έτος, 
κατά τό χειμερινόν ήλιοσιάσιον, έπάνω είς μίαν 
πρασίνην πέτραν ' έφέρετο τό θύμα με στε
φανωμένα τά κέρατα άπό κουκούλια.

1 Τ ό πςάσ ινον  ε ίνα ι τό  χρώ μ α  τό  άφ  ιερω μένον είς 
τό ν  Ουρανόν.

Μακρύτερα είναι δ Ναός τών Προγόνων 
τοΰ ήγεμόνος, δπου δύο φοράς κατ’ έτος, δ 
ήγεμών έν ώρισμένη τελετή προσφέρει είς αΰ- 
τούς τό συμβολικόν γεύμα άπό νέον κρασί, 
κρέας καί ψάρια βραστά.

* * *

Τό Μοΰκδεν ώς πρώτη βαθμίς τής προό
δου των καί τόπος ίερός οπου άναπαύονται οί 
πρόγονοι τής δυναστείας Τάϊ - τσίγκ, έμεινε σε
βαστόν παρ’ αυτών, Άλλ’ είς τάς ψυχάς τών 
άρχαίων Χάν, είς τήν πατρίδα Μαντσου- 
ρίαν άπέμεινε μόνον δ φόρος τής .θρησκευτι
κής ευλαβείας, ή προσφιλής καί υπερήφανος 
άνάμνησις τών κατακιητών αύτοκρατόρων.

Ή  «Λύλή τοΰ Βορρά» (Πεκϊνον) εϊλκυε τούς 
νέους μονάρχας, οί οποίοι παρά τάς νίκας των 
καί τήν Ιπίσημον άνακήρυξίν των, ήσθάνοντο 
δτι τά άνάκτορα τοΰ Μοΰκδεν δεν άνταπεκρί- 
νοντο είς τό αύτοκρατορικόν μεγαλεϊον. Καί 
δταν δ νέος πρίγκηψ Σούν - τσί — αΰτοκράτωρ 
Σί-τσου-τσάγκ Χοάγκ-τί — ,είσήλθεείς τό 
Πεκϊνον, μετά τήν ήτταν τοΰ Λί-τσε-τούγκ 
(1644), τό Πεκϊνον έμεινε οριστική πρωτεύ
ουσα, καί τό Μοΰκδεν ήτο πλέον άπλοΰς τό
πος ίερός.

Οί αύτοκρατορικοί τάφοι τοΰ Μοΰκδεν εί
ναι κάτι μοναδικόν. Κάθε ήγεμών έχει ολό
κληρον κατοικίαν ίδικήν του, άνάκτορον καί 
κήπους, προωρισμένους είς αυτόν μόνον. Οΰτε 
αύτοί οί άρχοντες ή πλούσιοι ίδιώται δέν άνέ- 
χονται πλησίον των ξένον τάφον. Συνήθως τά 
δρια τών κατοικιών αύτών τών νεκρών φθά
νουν δσον ήμπορεϊ νά φθάση γυμνός οφθαλ
μός άπό τής θύρας τοΰ τάφου. Οΰτω κατε- 
λαμβάνοντο άπειροι εκτάσεις, καθόσον μάλιστα 
αί κατοικίαι αυταί έκτίζοντο ώς επί τό πλεΐ- 
στον Ιπάνω είς λόφους. Έξαιρετικώς μόνον σύ
ζυγοι έθάπτοντο ενίοτε είς τόν ίδιον χώρον.

Περίληψις άρθρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΥΡΙΑΛ

ΑΡΧΑ Ι ΟΙ  ΚΑΙ  Ν Ε Ο Ι Α Λ Χ Η Μ Ι Σ Τ Α Γ

“Απειροι καί περιπετειών πλήρεις εινε αί 
ίστορίαι περιωνύμων άλχημιστών. Έλαχίστας 
μόνον εξ αύτών θέλομεν αναφέρει, τάς μάλλον 
ένδιαφεροΰσας καί αυθεντικός. Μία τούτων υ
πήρξε καί ή τοΰ Σεντιβογίον οΰτος δεν ήτο πολύ 
εντριβής είς τά  τής άλχημείας άλλ’ειχε τήν άγαθήν 
τύχην νά κληρονομήση άρκετον ποσόν τής θαυ- 
μασίας κόνεως παρά τοΰ φίλου του Σέθωνος, 
διάσημου άλχημιστοΰ θανόντος κατόπιν τών 
βασάνων είς τάς όποιας τόν ύπέβαλεν ό. έκλέ- 
κτωρ τής Σαξωνίας Χριστιανός δ ΙΓ διά νά 
τοΰ προδώση τήν κατασκευήν τής φιλοσοφι
κής λίθου.

Ζών είς τήν εποχήν τοΰ Μαικήνα τών άλ- 
χημιστών, Ροδόλφου τοΰ ΙΓ, δέν έλειψεν εν
νοείται νά τύχη τής πλουσιωτέρας παρ’ αύτφ 
φιλοξενίας. Έδώκεν δλίγην κόνιν είς τόν αύ- 
τοκράτορα, διά τής δποίας ούτος μόνος πει- 
ραματισθείς, κατώρθωσε νά μεταβολή υδράρ
γυρον είς χρυσόν1. 'Ιδιαίτεροι επί τών μεγά
λων γεγονότων διετάχθησαν τιμαΐ. Ό ίδιος 
αΰτοκράτωρ συνέθεσε τήν εξής άναμνηστικήν 
επιγραφήν :

Faciat hoc quispiam alius 
Quod fecit Sendivogius Polonus.

ήτις εγλυμμένη επί μαρμάρινης πλακός εύρί- 
σκετο έν τή αυτή θέσει έν τφ ' μεγάρφ τής 
Πράγας κατά τό 1740 έτος. Ό αύλικός ποιη
τής Μαρδοχαΐος, έχων τήν πρωτότυπον άσχο- 
λίαν έν τοΐς άνακτόροις, νά συνθέτη ποιή
ματα πρός τιμήν τών διαπρεπών άλχημιστών, 
συνέθεσεν άναλόγου έμπνεύσεως ποίημα- δ Σεν- 
τιβόγιο; περιεβλήθη έν τέλει μέ τον τίτλον τοΰ 
συμβούλου καί διά μεταλλίου φέροντος τήν ί
διαν τοΰ αΰτοκράτορος είκόνα.

Όδεύων άπό αυλής είς αυλήν δ Σεντιβό- 
γιος συνελήφθη μετ’ ολίγον έν Μοραβία ΰπό 
εΰγενοΰς, άξιοΰντος ώς λύτρα, τήν άποκάλυψιν 
τοΰ μυστικοί- κατορθώσας νά δραπετεύση ά- 
νεφέρθη είς τόν αύτοκράιορα, δστις κατεδίκασε 
τόν εύγενή Μοραβόν νά πληρώση μέγα πρό- 
στιμον είς τόν ήμέτερον άλχημιστήν καί τοΰ 
παραχωρήση μέγα μέρος τών γαιών του, .τάς. 
δποίας έπειτα δ Σεντιβόγιος, έδωχεν ώς πλου- 
σίαν προίκα είς τήν μόνην κόρην του.
' Τέλος — «Παναθήναια» Τεύχος 31’Ιουλίου 1905.
1 L. F iguier L’Alchimie 273-288.

Καί είς άλλας πλείστας αυλάς δ Σεντιβόγιος 
ύπήρξεν έξ ίσου εύτυχής, ίδίως είς τήν αυλήν 
τής Βυττεμβέργης, ένθα ήξιώθη τών μεγίστων 
τιμών παρά τοΰ δουκός Φρειδερίκου, δστις τφ 
εδώρησε τάς γαίας τοΰ Nedlingen μέτά τοΰ 
παρεπομένου τίτλου εΰγενείας καί τόν προσέ- 
λαβεν ώς άλχημιστήν τής αυλής.

Πλήν δυστυχώς έκεΐ διήγειρε τόν φθόνον 
τοΰ τέως μόνου κατόχου τής θέσεως ταύτής, 
κόμητος τοΰ Μούλενφελς.

Ό άλχημιστής κόμης δέν κατείχε καί ούτος 
τούς τίτλους τής εΰγενείας έκ τών προπατό
ρων του, διότι ήτο άπλούστατα κουρεύς τών 
ανακτόρων, κατορθώσας μεταξύ των άλλων φε
νακών τάς δποίας παρεσκεύαζε νά παρα- 
σκευάση καί τήν τελειοτέραν όλων, νά παρα- 
στήση εαυτόν ώς άλχημιστήν, τυχών, παρά τοΰ 
άγαθοΰ δαίμονος τών άλχημιστών Ροδόλφου 
τοΰ II πάντοτε, τόν τίτλον τοΰ κόμητος.

Παραπείσας τόν Σεντιβόγιον, δτι δ δούξ δή
θεν επιβουλεύεται τήν ελευθερίαν του, έξώθη- 
σεν αΰτόν είς φυγήν καί τόν συνέλαβε κατό
πιν δ ίδιος φεύγοντα άφαιρέσας δ,τι πολύτιμον 
μεθ’εαυτοί έφερε δώρον ηγεμονικόν ώςκαίτό 
μικρόν υπόλοιπον τής θαυμασίας αΰτοΰ κόνεως. 
Πλήν μετ οΰ πολύ άνεκαλύφθη καί άντί τοΰ 
έξ άδαμαντίνου βασιλικού περιδέραιου, οπερ 
έκλεψεν άπό τόν Σεντιβόγιον, δ αΰτοκράτωρ 
Ροδόλφος περιέβαλε τόν λαιμόν του με τήν 
χρυσήν αγχόνην, τήν προωρισμένην διά τούς 
άπαταιώνας άλχημιστάς. ’Αλλά καί δ Σε/τιβό- 
γιος άπολέσας τήν παντοδύναμον κόνιν, ήτις 
άπετέλει τήν σαμψώνειον τρίχα τής επιστημο
νικής του φήμης, εξέπεσεν είς τήν τάξιν πλα
νοδίων πωλητών μυστηριωδών φαρμάκων.

Πολύ μάλλον περιώνυμος καί έπιστημονι- 
κώτερος ύπήρξεν δ άλχημιστής Λάσκαρις άκ- 
μάσας τόν ΐ8ον αίώνα. ”0 βίος του περι
βάλλεται ΰπό τοΰ μεγαλειτέρου μυστηρίου '. 
Κατήγετο έκ Βυζαντίου καί ήτο, ώς έλεγεν, 
άπόγονος τής αδτοκρατορικής τοΰ Βυζαντίου 
δμωνύμου οίκογενείας. Κυρίως δμως περιήρ- 
χετο τήν Δύσιν, εκτελών τάς μάλλον έκπληκτι- 
κάς καί ήττον άγυρτικάς μετουσιώσεις είς χρυ
σόν ύπήρξεν δ μέγας, δν μή δ μεγαλείτερος 
διδάσκαλος τών άλχημιστών είς τήν Ιποχήν 
του- εχάνετο επί καιρόν καί ένεφανίζετο με-
1 L . F ig u ie r ,  id e m  3 2 0 -3 4 2 .
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τριοφρόνως υπό διάφορα δνόματα, φοβούμε
νος πιθανώς σύλληψιν. Δεν ήθέλησε ποτέ να 
καρπωθή μεγάλα πλούτη έκ της άνακαλύψεώς 
του, τουναντίον έξέλεξε καί άλλους νέους ευ
φυείς καί έμπιστους, εις το έργαστήριόν του 
παιδευθέντας, είς ους έδίδαξε τήν τέχνην της 
παρασκευής τής φιλοσοφικής λίθου, ουτοι δέ 
κατόπιν έγένοντο διάσημοι άλχημισταί πλουτί- 
σαντες καί Αναδειχθέντες είς μεγάλα Αξιώματα.

Τά περί τούτου γνωρίζομεν παρά τοΰ σο
βαροί» καί σπουδαίου χημικοί Dippel, δστις 
κάλλιον παντός άλλου παρηκολούθησε τήν μυ
στηριώδη σταδιοδρομίαν τοΰ περιφανούς Αλχη- 
μιστοΰ. ΕΪς σπανίας περιστάσεις εξήρχετο τής 
συνήθους είς αύτόν έπιφυλάξεως καί Ιδίως δταν 
έπρόκειτο νά διάψευση έπισήμους πολεμίους 
τής άλχημείας.

Μεταξύ τούτων ήτο καί ό αύλικός σύμβου
λος Liebknecht. Τούτον συναντήσας έξεπίτη- 
δες ώς άγνωστος, εις τι χωρίον τής Βοεμίας, 
άφοΰ συνέδεσε γνωριμίαν, ήρξατο ύποστηρίζων 
μετά θέρμης τής έρμητικής έπιστήμης το κύρος. 
Έπρότεινε μάλιστα αύιφ νά μεταβώσιν είς τό 
πρώτον σιδηρουργείου ϊνα έκτελέση διά τής 
φιλοσοφικής του λίθου, μετουσιώσεις είς χρυ
σόν, δπερ καί εγένετο πρό τών εκθάμβων δ- 
φθαλμών τού αύλικού συμβούλου. Τά τρία χω
νευτήρια τοΰ σιδηρουργού τά δποΐα εχρησί 
μευσαν διά την έκτέλεσιν τού μεγάλου ϊργον, 
ώς έλέγετο τότε ή διά τής φιλοσοφικής λίθου 
παρασκευή τού χρυσού, διατηρούνται μέχρι σή
μερον έν τφ πανεπιστημίφ τής Ίέννας.

’Ανάλογος μετουσίωσις εξετελέσθη τφ 1716 
επισήμως εν Βιέννη υπό τίνος Απεσταλμένου 
τού Λασκάρεως, παρουσίφ.τών τά πρώτα φερόν- 
των εύγενών καί αύλικών τής Ιποχής. "Ολα τά 
υλικά είχον προμηθευθή οί ίδιοι' επί τοσοΰτον 
δέ υπήρξαν φιλύποπτοι, ώστε τό προς μετου- 
σίωσιν μικρόν χάλκινου νόμισμα — έν φοινίκιον 
(πφένιχ) — έλαβον έκ τίνος πτωχοκομείου τής 
Βιέννης. Επί τφ θαυμαστφ γεγονότι συνετά-, 
χθη καί λεπτομερές πρωτόκολλου

in memoriam e t fidem rei

δπερ ύπέγραψκν πάντες οί εύγενεϊς παριστάμε- 
νοι τοΰ οποίου περισωθέν αντίγραφου ύπάρχει 
δημοσιευμένου είς τά « Nouvelles littéraires ».

Έτέρα αύθεντικώς πιστοποιουμένη μετου- 
σίωσις, υπό τοΰ ίδίου έκτελεσθεΐσα, είνε ή έν 
τή έπαύλει τής κομήσσης Erbach- Ταύτης, δ 
υπό άγνωστον όνομα ευρών έν τή έπαύλει φι
λόξενου στέγην, Λάσκαρις, μετέτρεψεν εΰγνω-

.μονών τήν έπιτραπέζιον άργυρόν συσκευήν είς 
χρυσήν τοιαύτην. Ό νέος ούτος πλούτος τής 
κομήσσης εγνώσθη καί υπό τού διεζευγμένόυ 
κόμητος, δστις εγείρας Αγωγήν έδικαιώθη νά 
λάβη τό ήμισυ τής χρυσής συσκευής διά δικα
στικής άποφάσεως, έξ ής καί περιεσώθη ήμϊν 
τό γεγονός.

* · ·

Παρά τήν άγυρτικήν ταύτην επίδειξιν έν 
μικρφ, τής θαυμασίας δυνάμεως τής φιλοσοφι 
κής λίθου, δέν έλειψαν και οί συστηματικοί 
καλλιεργηταί τής άλχημείας Ιδιώται ή καί σύλ
λογοι έτι. Ό  διασημότερος τούτων είνε δ τού 
«ροδίνου σταυρού» έν Γερμανία είς τάς άρ- 
χάς τού 17ου αΐώνος ίδρυθείς μυστηριώδης ου- 
τος σύλλογος, δστις δέν εβράδυνενάέκτείνη τούς 
επιστημονικούς αύτού πλοκάμους καί είς Γαλ
λίαν καί τάς γειτονικός χώρας. Ή  φήμη του 
περί τής σοφίας τών μελών αύτού καί τών με
γάλων έπιστημονικών κατορθωμάτων αύτών 
ύπήρξεν απεριόριστος τήν εποχήν εκείνην· δυσ
τυχώς, εύλογος φόβος έκράτει τάς τε συνεδριά
σεις καί τά πειράματα τών μελών τής έταιρίας 
ταύτης τελείως μυστικά. Έξ δσων ολίγων θε
τικών γνωρίζομεν, ήτο σωματεΐον διεθνές έπι- 
στημονικόν, έν φ έν ¿δελφική συμπνοίφ τά 
μέλη «οί πεφωτισμένοι Αδελφοί», ήσχολοΰντο 
είς τήν λύσιν προβλημάτων,δποιαή μεταποίησις 
τών αγενών μετάλλων είς ευγενή, ή παράτασις 
τής ζωής, ή γνώσις τών μακράν ήμών συμβαι- 
νόντων, ή έφαρμογή τών καβαλλιστικών συμ
βόλων καί τής έπιστήμης τών Αριθμών πρός 
άνεύρεσιν τών απόκρυφων μυστηρίων, δσα ή 
φύσις έγκλείει κλ. ι.

Έτέρας άλχημιστικής έταιρίας μνημονεύομεν 
τής «έταιρίας τής Νυρεμβέργης», τής δποίας 
δ Leibnitz δπήρξε γραμματεύς.

* * #

Παρ’ δλα τά μονομερή ταΰτα παραδείγματα 
έπιπλάστου μάλλον'προόδου τής άλχημείας κατά 

■ τον 170ν καί 1 8ον αίώνα, τό άστρον αύτής 
έκλινεν δριστικώς πρός τήν δύσιν τον τό θετι
κόν πνεύμα τό οποίον είσήγετο είς τήν έπιστή- 
μην τότε δι’ έργων καί Ανακαλύψεων τής διά
νοιας τοΰ Κοπερνίκου, τοΰ Γαλιλαίου, τού 
Νεύτωνος διέσπειρεν είς τάτέσσαρα σημεία τού 
δρίζοντος τάς Ανεμωλίους θεωρίας τής άλχη-

1 S e lm e r ,  R e c u e il  p o u r  s e r v i r  à  l ’h i s to i r e  d e s  
R o s e - C r o ix .
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μείας. ΉΈπιστήμη τού’Ερμού σπαρείσακατά 
τούς χρόνους Ιρεβώδους νεοπλατωνισμού καί 
μεταφντευθεϊσα κατόπιν είς τό αύχμηρόν τού 
άφορήτοι) μεσαιωνικού σχολατικισμοΰ, έξερρι- 
ζώθη άρδην ύπό τής αυστηρός κριτικής καί 
τής άτέγκτου θετικότητος, ή δποία διά τού με
γάλου Kant είσήγετο τότε έν τή φιλοσοφία.

'Υπήρξαν ούχήττον άνθρωποι ζητοΰντες καί 
μέχρι τών ήμερων έτι ήμών νά δώσωσινέκ νέου 
ζωήν είς τήν νέκραν πλέον Αλχημείαν. Τφ 1796 
έτι,καθ’α δ Kopp Αναφέρει έν τή «'Ιστορίρ τής 
Χημείας», άθρόους συνεκάλεσε τούς διεσπαρ
μένους θαυμαστός τής μαγικής έπιστήμης τού 
Ραϋμόνδου Λούλλου ή ΐδρυσις τής Αλχημιστι- 
κής «Έταιρίας τής Βετσφαλίας».

Δέν έλειψαν δέ Ιννοείται καί τυχοδιώκται μι
μητοί τού Σεντιβογίου καί τού Richthausen 
κατά τούς νεωτέρους τούτους χρόνους. Εΐνε γνω
στός έν τή Ιστορία δ περίφημος καί μυθικός τυχο
διώκτης S. Germain1, τού οποίου αί πάμπολλοι 
γνώσεις καί ή απέραντος μνήμη, συνδυαζόμεναι 
μέ σπινθηροβόλον εύφυίαν, κατέστησαν αύτόν 
είς τά δμματα τών Ανθρώπων προσωπικότητα 
ύπερφυσικήν. Ήτο φίλος βασιλέων καί εύγενών, 
Ιδιαιτέρα δέ τόν συνέδεε στενή φιλία μέ τόν 
Λουδοβίκον 15°ν καί τήν Καν Pompadour. 
Διϊσχυρίζετο οτι αν καί ήτο νεώτατος τήν δψιν, 
είχεν ήλικίαν 2-3 χιλιάδων έτών,δτι προσωπικώς 
έγνώρισε — καί έπιστεύετο παρά πολλών — τον 
Ίησοΰν καί τούς ’Αποστόλους. Ταΰτα δέ 
πάντα οτι κατώρθωνε χάρις είς τήν χρήσιν τής 
φιλοσοφικής λίθου τήν όποιαν κατείχε καί δι’ 
ής έδικαιολόγει τά μεγάλα πλούτη του, τά 
όποια δμως οί ήκιστα φιλαλχημισταί σύγχρο
νοι ιστορικοί Απέδωσαν είς τήν κατασκο- 
πείαν.Ούχ ήττον περίφημος είνε καί ή γνωστή 
ιστορία τοΰ μάγου Αλχημιστοΰ Cagliostro. 
Παρ’ δλα ταΰτα, βεβαιοΰται διι καί επί τών 
ημερών ήμών ύπάρχουσιν οί εν κρυπτφ καί 
παραβύστφ λατρεύοντες τόν τρισμέγιστον Έρ- 
μήν καί θύοντες νεότητα καί χρήμα, είς κα- 
τάκτησιν τής χρυσογόνου λίθου.

Τό επίσημον δέ κέντρον τών Αλχημιστι- 
κών έρευνών εύρίσκεται σήμερον παραδόξως 
είς αυτήν τήν πατρίδα τού Lavoisier, τούς 
Παρισίους.

Τφ 1894 ίδρύθη έν αύτοίς ή «'Ερμητική 
εταιρία τής Γαλλίας » 4 έν ή χημικοί επιστήμο
νες ζητούσι διά φαρμάκων τής νέας χημείας ν’

1 F .  J .  C a s te l lo t  L a  sc ie n c e  a lc h im iq u e  ( E n -
c y d o p .  a lc h im iq u e )  1904. P a r i s  344.

4 Id e m  347.

αναβιώσωσι τόν ταφέντα ύπό τήν ζυγόν τού 
Lavoisier καί τού Berzelius τρισμέγιστον 
Έρμήν. Ή  Ιταιρία έκδίδει περιοδικόν καί σει
ράν Αλχημιστικών βιβλίων, ύπό τόν περιλη
πτικόν τίτλον

«Encyclopédie alchimique».
Ύποθέτομεν δέ οτι δέν θά ελησμονήθη Α

κόμη μέ οποίας χρυσοπτέρους έλπίδας έπλή- 
ρωσε τοΰ ύλιστικοΰ αίώνος μας τά στήθη, 
φήμη τήν οποίαν διατόρως, πρό πενταετίας 
περίπου, διεσάλπισεν δ Εΰρωπαϊκός τύπος. Ό 
Αμερικανός χημικός Emmens είχε μεταποιήσει 
Αργυρά δολλάρια μεξικανικά περιέχοντα ϊχνη 
μόνον χρυσού, είς κράμα περιέχον ,ύπέρ τά 50 
°/ο χρνσού. Έλέγετο, μάλιστα, ότι καί ή Αμερι
κανική κυβέρνησις Ανεγνώρισε τήν αυθεντικό
τητα τού τοιούτου χρυσού κατασκευάζουσα εξ 
αύτού χρυσά νομίσματα! Δυστυχώς δ Αμερικα
νός δόκτωρ έτήρησε αυστηρόν Ικτότε σιγήν 
περί τής μεθόδου του.

· * ·

Αιπλοϋν αίσθημα συνέχει τήν καρδίαν ή
μών δταν άνασκοπώμεν τήν μακράν αύτήν δδόν 
τήν οποίαν διά μέσου τών αίώνων διήνυσεν ή 
Αλχημεία. Αίσθημα θερμής συμπάθειας άφ' 
ενός πρός ιούς Απονήτους έκείνους έργάτας τής 
έπιστήμης, οποίοι δ Geber, δ Βάκων, δ Βασ. 
Βαλεντίνος. Αίσθημα βαθείας θλίψεως, Αφ’ 
ετέρου, δτι άνδρες τοιούτοι έκαυσαν τόν άφθό- 
νον φώσφορον τής μεγάλης αύτών διανοίας, 
είς τον βωμόν Ανυπάρκτου χίμαιρας.

Βεβαίως δν ουτοι εξ Αρχής διέκριναν τήν 
ευθύ πρός τήν Αλήθειαν άγουσαν δδόν, ήθέ- 
λομεν αίώνας πολλούς ταχύτερον καί αφθονω- 
τέρους συγκομίσει τούς εύχυμους καρπούς έπι
στήμης, ητις ύπέρ πάσας εύηργέτησε καί Ανύ
ψωσε τήν Ανθρωπότητα.

Ούδεμία δμως έπιστήμη ήδυνήθη εύθύς έξ 
Αρχής νά διακρίνη τήν πραγματικήν διεύθυν- 
σιν τής δδοΰ αύτής· άλλ’ ώς δ είσερχόμενος είς 
ζοφερόν σκότος, διά ψηλαφήσεως μόνον καί πα- 
ρεκκλίνουσα, συχνάκις παραπλανωμένη, ανευρί
σκει τό μακρότατα κείμενον φωταυγές σημεϊον 
πρός τό οποίον είς τό έξης άπαρεγκλίτως φέ
ρεται .

Μή κακίσω μεν λοιπόν τούς σοφούς έκείνους 
διότι έπί αίώνας παρεπλανώντο φώς καί αυτοί 
ζητοΰντες, Αλλ' Αποβλέψωμεν μάλλον πρός τό 
έν τφ μεταξύ έπιτευχθέν έργον καί ανεγείρω- 
μεν σεμνόν μνημεϊον πρός τούς πρώτους θε-

2
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μελιωτάς της χημείας τούς άνακαλύψαντας το 
οίνόπνευμα, τά όξέα, τά άλατα, τά διάφορα 
κράματα, τόν φώσφορον, τούς διδάξαντας ημάς 
τήν εξαγωγήν καί κάθαρσιν των μετάλλων, την 
κατασκευήν τής πορσελάνης, τήν άπόσταξιν, τήν 
διήθησιν, την έξάχνωσιν, τήν κρυστάλλωσιν καί 
τάς άλλας χημικός πράξεις, τάς οποίας καί σή
μερον έκτελούμεν εις τά χημεία. Τούς άλχημι- 
στάς παραβάλλω προς τούς άγρότας τού ευαγ
γελίου, πρός ους ό δεσπότης ανήγγειλε τήν υ- 
παρξιν θησαυρού έν τφ άγρφ. ’Απόνητος άνε- 
σκάλευσεν ή σκαπάνη πανταχοΰ τον άγρόν, καί 
θησαυρόν μεν κεκρυμμένον δεν εΰρεν, άλλ’ ίσως 
καί μείζονος αξίας συνεκόμισε πλούτον διά τής 
έπακολουθησάσης τήν Επιμελή άνασκάλευσιν 
πλούσιας Ιφορίας τής γής. Ο Brandt έζήτει 
εν τοΐς ούροις τήν φιλοσοφικήν λίθον καί εύρε 
τόν φωσφόρον, δ Böttgehr Ιζήτει νά κατα- 
σκευάση πυρίμαχα χωνευτήρια διά τό <■ μέγα 
έργον η καί άνεχάλυψε τήν πορσελάνην.

Δεν παρέδωσεν ή άλχημεία εις τήν νεαράν 
θυγατέρα της τήν χημείαν, ως κληρονομιάν, 
αύτήν τήν φιλοσοφικήν λίθον διά νά παρα- 
σκευάση τόν χρυσόν, καί φέρη τήν ευτυχίαν 
εΐς τήν άνθρωπότητα, άλλα παρέσχεν ε’ις αύ
τήν πάντα τά εφόδια δπως άνευρη ταύτην, ούχί 
είς τό ωχρόν, τόν φθόνον καί έριδα γεννών 
μέταλλον, άλλά Ιν τφ άληθεΐ θησαυρφ τού υπό 
άδυσωπήτων άναγκών κατατρυχομένου άνθρω
πον. Ούτος δέ είνε ή γενική ευμάρεια, ή ευ
χερής χρησιμοποίησις των δώρων τής φύσεως 
υπό τού πένητος έξ ίσου καί υπό τού πλουσίου, 
ή εύθηνή καί προσιτή άπόκτησις τών έφοδίων 
τού βίου, ή βελτίωσις τής υγείας του, τής τρο
φής του, τού άέρος αύτού κλ. καί ταΰτα πάντα 
κατώρθωσεν ή τής αλχημείας άπότοκος νεωτέρα 
χημεία.

* * *

Άλλ’ αν ή νεωτέρα χημεία Ινεστερνίσθη τό
σον φιλοστόργως τάς παρατηρήσεις καί τάς ά- 
άνακαλύψεις τής μητρός αλχημείας, μήπως ά- 
πέρριψε τήν θειορητικήν εκείνην βάσιν;

Βάσις εκείνης, βαθύτερα, τής όποιας σύμβολον 
δ δάκνων τήν ούράν του δφις, ήτο δχι'Έ ν  τό 
παν είνε, ήτοι τής ύλης τό ένιαΐον συνέπεια 
τής θεωρίας ταύτης ήτο καί ή μετουσίωσις 
τού Ινός μετάλλου είς έτερον καί δή τό πάν
των εύγενέστερον τόν χρυσόν.

Καί κατά τούς νεωτέρους καί μάλιστα τούς 
νεωτάτους χρόνους Ιν τή επιστήμη δέν έλει- 
ψαν αι προσπάθειαι πρός άναγωγήν πάντων

τών φαινομένων της ύλης είς ένα καί μόνον 
παράγοντα, τήν άρχικήν νά εΐπωμεν ύλην.

Είνε γνωστά τά περιώνυμα πειράματα τού 
Κρούξ, διαβλέποντος είς τά εξόχως ήραιωμένα 
άέρια τήν διάλυσιν αυτών είς μίαν καί μό
νην άραιοτάτην άρχικήν ύλην, τήν δποίαν έκά- 
λεσε πρωτΰλην.

Είνε πρόσφατος καί γνωστή. ή άνακάλυψις 
τών. σοφών οτι αί καθοδιταί ακτίνες είνε υλι
κής ύποστάσεως· δτι συνίσιανται άπό υλικά 
μόρια —  τά ήλεκτρόνια —  άπείρως ελάχιστης 
μάζης. Πλεΐστα δέ άλλα χημικά φαινόμενα ά- 
γουσιν είς τό συμπέρασμα, δτι αί άρχικαί μορ- 
φαί τής ύλης είνε πολύ όλιγώτεραι, άφ’ δσας 
παραδέχεται τήν σήμερον ή χημεία.

Σοβαρωτάτη Ιπίκουρος, είς τήν λύσιν τού 
δυσχερούς προβλήματος, έρχεται προς τήν χη
μείαν σήμερον καί ή μελέτη τών άστέρων, 
ο>σει θέλουσα νά δείξη πρός αύτήν εύγνώμονα 
μνήμην τής λατρείας τής χημείας την δποίαν 
οί πρώτοι μύσταί τή άπέδωκαν. '0 Βθθ1ίγθΓ 
προ πολλού άναλύων τό φως τών άστέρων, είς 
τό χημείον τού άστρονόμου, τό φασματοσκό- 
πιον, εύρεν δτι δσον ύψηλοτέρα ή θερμοκρασία 
αύιών είνε, τόσον Ιξ δλιγωτέρων καί άραιοτέ- 
ρων στοιχείων άποτελεΐται· αρα γε αν δυνη- 
θώμεν καί ήμεΐς νά εφαρμόσωμεν Ιπί τών. 
στοιχείων τοσούτον ύψηλάς θερμοκρασίας, δσον 
αί κρατούσαι είς τόν ήλιον καί τούς άπλανείς, 
δεν θ’ άπλουστευσωμεν τάς μορφάς τής ύλης 
καθ’ δμοιον τρόπον, είς πολύ δγιγωτέρας, δν 
μή εΐς μίαν καί μόνην;

Έπί τών ζητημάτων τούτων εντελώς είδικής 
επιστημονικής φύσεως, άποφεύγομεν ενταύθα 
νά κάμωμεν λόγον εύρύτερον, δέν δυνάμεθα 
ούχ ήττον νά μή άναφέρωμεν επιστημονικόν 
συναφές γεγονός, τό δποίον άπό διετίας έτά- 
ραξε καί ταράσσει τών χημικών τούς κύκλους. 
Καί τούτο οφείλεται είς τό Ικπληκτικώτερον 
τών στοιχείων, τό ράδιον. 'Ως ό κορυφαίος τών 
άγγλων χημικών ββΐηδπΐίτ Ιδήλωσε, τό στοι- 
χείον ράδιον μεταβάλλεται βαθμηδόν καί βρα
δύτατα είς έτερον στοιχείου, τό ήλιον, Έπανερχό- 
μεθα λοιπόν άσυνειδήτως είς τάς άλχημιστικάς 
θεωρίας. Αί άπό διετίας γενόμεναι νεώτεραι ε- 
ρευναι,ού μόνον δέν διέψευσαν τό γεγονός,άλλά 
τουναντίον ¿κράτυναν αύτό καί ηύρυναν μάλιστα, 
διότι ύποθέτουσιν ήδη δτι καί αύτό τό ρά
διον είνε στοιχεϊον όψιγενές καί παροδικού 
βίου, προερχόμενον πιθανώς έκ τού στοιχείου 
ούρανίον, δπερ διά τών αιώνων μεταβάλλεται 
είς ράδιον.
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Ή  έπιστήμη λοιπόν τού Λαβοαζιέρου Ιπα- 
νήλθε καί ήδη πάλιν είς τάς προσφιλείς έρευ
νας τών πρώτων μυστών αυτής, τού Βάκωνος 
καί τού ’Αλβέρτου Μάγνου. .

Άληθώ; δέ ή έπιστήμη ούδέποτε έθεσε πρό 
τών έρευνητών αύτής σπουδαιότερον, άλλά καί 
δυσκολώτερον πρόβλημα, τού ένιαίου τής ύλης.

Ή  Ιδέα πρό τήν δποίαν ΐπτατο τό εύρύ 
πνεύμα τών άρχαίων φιλοσόφων καί τών με
γάλων άλχημιστών, τού ένιαίου τής ύλης, ήτο 
βεβαίους δια τήν εποχήν εκείνην χίμαιρα. Διότι 
μέ τάς θετικάς γνώσεις καί τά επιστημονικά 
μέσα τά δποΐα τότε κατεΐχον, πειραματικούς 
τουλάχιστον, ούδέ τήν αρχήν τής λύσεως τοιού- 
του προβλήματος ήδύναντο νά προσπελάσωσι

Ο  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο

Ζ .

Ο  ΚΥΡΙΟΣ Σάντρης καί δ Μίμης έλειπαν. 
’Στο σαλόνι τής βίλλας ήταν επισκέψεις. 

Κι5 δ "Αγγελος, μην έχωντας ούτε δρεξι νά πα 
ρουσιασθή σέ ξένους, ούτε άλλη συντροφιά, έ- 
πήρε τό βιβλίο του κ’ ένα σκαμνάκι νά κα- 
θήση έξω νά διαβάση.

Είχεν άνακαλύψει μια Οέσι καλή, καταφύ
γιο για διάβασμα, δπου έπήγαινε κάποτε. Ή 
ταν βαθούλωμα σά μεγάλη γούρνα, ’ςτήν κο
ρυφή τού Κόκκινου Βράχου. Δέν μπορούσε νά 
κατεβή κανείς εύκολα, κι’ άκόμη περισσότερο 
νάνεβή, γιατί ή γούρνα είχε βάθος άρκετό. Μέ 
τή βοήθεια όμως τού σκαμνιού,— ένα σκαμνάκι 
απ’ αυτά πού ανοιγοκλείνουν,— δ "Αγγελος τό 
κατόρθονε. Πρώτα τδ έρριχνε μέσα κ’ Ιπη- 
δούσεν επάνω- έπειτα τό ¿τοποθετούσε ’ςτήν 
άκρη-άκρη, ’ςτό ψηλότερο πλευρό τής γούρ- 
νας πού έμοιαζε μέ ράχη πολυθρόνας- κ’ Ικεϊ 
¿καθότανε λαμπρά. Εμπρός ή γούρνα ήταν 
άνοικτή πρός τη δύσι κι’ άφινε νά φαίνεται 
σάν ζωγραφιά ένα εύμορφο κομμάτι τής δυτι
κής τοποθεσίας. Άπότό μέροςέκεΐνο μπορούσε 
κανείς τά πηδήση εύκολα ’ςτήν παρακάτω 
γούρνα, πιό άβαθη, άλλά δχι τόσον όμαλή, 
επειτα σέ μιαν άλλη, άκόμη άνωμαλώτερη, 
κι’ άπό ’κεΐ καί πέρα άρχιζε πιά δ κρημνός. 
"Ετσι ήταν σχηματισμένη ή κορυφή τού Κόκ-

* Συνέχεια άπό τό τεύχος τής 15-31 ’Ιουλίου.

Σήμερον δμως, δτε αύτη διά τής γιγαντιαίας 
προόδου τής φυσικής χημείας Ιδίως, δύναται 
νά καταβιβάζη τούς άστέρας καί άναλύει αύ- 
τούς είς τό χημικόν έργαστήριον, δύναται νά 
πηγνύη τόν άέρα καί έξατμίζη τόν άνθρακα, 
δι’ άοράτων άκτίνων νά διαπερδ καί έρευνρ 
τήν σάρκα τών σωμάτων, αισθάνεται τάς δυ
νάμεις αυτής άρκούσας διά νά επιχείρησή καί 
τήν λύσιν τού ύψίστου τών πρόβλημά των. Ή  
λύσις αύτού ήθελε προσθέσει τόν φαεινότερον 
άδάμαντα είς τό στέμμα τόύ βασιλέως τού 
παντός, τού πνεύματος- καί είς τάς άναλαμπάς 
αύτού, ίσως θ’ άντικατοπτρίζεται εν τφ μέλ- 
λοντι δ δακνόμενος άλχημιστικός δφις έξαγγέλ- 
λων καί πάλιν είς τούς σοφούς, δτι ?ν τό παν.

Κ. ΖΕΓΓΕΛΗΣ

Σ  Β Ρ Α Χ Ο Σ *

κινου Βράχου, πού δ Άγγελος, για τά παρά
ξενα αυτά βαθουλώματα, τήν έλεγε κρατήρα.

Τό κομμάτι τής τοποθεσίας, πού φαινόταν 
άπό τό καταφύγιο τού ’Αγγέλου, ήταν συνθε- 
μένο σοφότατα, ωσάν άπό ζωγράφο. Αριστερά 
έβλεπες τή βορεινή πλευρά τού λόφου, πού έσχη- 
μάτιζεν ένα τόξο μακρύ, άρχίζωντας μέ τό ίδιο 
ύψος τού Βράχου καί λίγο-λίγο χαμηλόνωντας 
με κλίσι αρμονική, ως εκεί πού ύψονόταν άλ
λος λόφος, πέρα άπό τόν φειδωτό δρόμο πού 
¿χώριζε τούς δυό. Δεξιά είχες τή θάλασσα, τόν 
μικρόν κόλπο μέ τή βραχοστόλιστη αμμουδιά, 
πού άπό ψηλά ¿νόμιζες πώς οί άκρινές έληέ; 
τού λόφου έγερναν μέ περιέργεια νά τήν ίδούν. 
Κατάντικρυ, πίσω άπό τόν δεύτερο λόφο, έχα- 
σκεν ένα κενό σκεπασμένο μέ φωτεινή ομίχλη, 
δπου ¿μάντευες κάτω, χαμηλά, τόν αθώρητο 
κάμπο, καί πέρα. ’ςτό βάθος τής εικόνας, φι
λιούνταν τ’ άπόμακρα βουνά μέ τά δυτικά ού- 
ρανοθέμελα. Τήν ώρα ¿κείνη, δ ούρανός ήταν 
δλόχρυσος καί στολισμένος μέ δυο λεπτες πα- · 
ράλληλες ταινίες άπδ σύννεφο. Ο ήλιος κατέ
βαινε νά βασιλέψϊ).

Ό  "Αγγελος άφινε συχνά τό διάβασμα κ’ 
έκάρφονε τά μάτια του ’ςτά σύννεφα. Ήταν 
πολύ σκεπτικός, καί κάθε άλλο παρά ευτυχι
σμένος.,.Ή άγων ία είχε ξαναρχίσει κ* ελυσσούσε 
μέσα του ή πάλη. Άπό τή σκηνή τής σπη
λιάς, είχαν περάσει τρεις ήμέρες. Τολμηρός, δσο
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πιά μπορούσε νά είνε με τη Φωτεινή, δ νέος 
¿χόρταινε χάδια κάΐ φιλιά.. Άλλα γρήγορα, εύθύς 
άπό την άλλην ή μέρα, μ’ έκπληξί του καί μ’ 
άπογοήτευσι άρχισε νά βλέπη κάτι αφάνταστο 
και φοβερό : Τό /θαυμάσιο σώμα, πού τό είχε 
σχεδόν 'ςτή διάθεσί του, δεν τού Ιδινε πια ή- 
δονή. Ή  έξαδέλφη του δέν ¿δεχόταν τά χάδια 
του καί τά.φιλιά του άπό άγάπη. Και ακριβώς, 
αυτό τό δεύτερο ήταν ή αίτια τοΰ πρώτου. -

ΟΧΙ —  έλεγε τώρα —  ή Φωτεινή δέν τον 
άγαποΰσε, δέν μπορούσε νά τον άγαπφ παρά 
σά συγγενή, σαν άδελφό της Ή  σκηνή τής 
σπηλιάς ’ςτήν άρχή τον είχεν άπατήσει... Πρώτα- 
πρώτα, αΐιτόςγι’ άγάπη δέν τής είχε μιλήσει ποτέ, 
καί ούτε ’ςτόν περίφημο «μαγνήτη» έπρεπε νά 
έχη απόλυτη έμπιστοσύνη.. “Επειτα, καί γιά τά 
πιο τολμηρά του χάδια, πάντα θά εύρισκε μιά 
πρόφασι, δπως ’στή σπηλιά, ποΰ τά . έκαμνε 
δπωςδήποτε φυσικώτερα καί τους άφαιροΰσε 
τον άπαγορευμένο, τόν ρητό, τον ¿κφραομίνο 
χαρακτήρα. Ουτε άφινε ποτέ νά τόν νικήση 
εμπρός της ή ηδονή· κατόρθονε νά κρατιέται 
καί ’ςτίς πιό δύσκολες στιγμές. Ό τρόπος 
αύτός, ποΰ διατηρούσε τό πρόσχημα, έδινε 
ισα - ισα κάθε δικαίωμα 'ςτή Φωτεινή νά πέρνη 
άκόμη τά Ιρωτικά του χάδια γιά καμώματα 
παιγνιδιάρη καί τρελλούτσικου εξαδέλφου. Τά 
έδεχόταν πάντα μέ άφέλεια, μέ υποταγή, μέ 
γέλια, μέ χαρά, κάποτε μέ μικρήν άντίστασι, 
καί κάποτε μέ άιιιραξία, ποΰ έμοιαζε μέ ρεμ
βασμό. Άλλά ποτέ μέ πονηριά, ποτέ μ’ εν
τροπή, ποτέ μ’ Ιρωτική λιποψυχία, ποτέ μ Ικ- 
δήλωσι άλλης διαθέσεως, άπό τήν απλή καί 
γελαστή εΰχαρίστησι ένός χαδιάρικου παιδιού.

_ "Ελειπε λοιπόν άπό μέρος της ό «αντίστοι
χος πόθος». Κι’ αυτόν εζητοΰσε τώρα δ Άγ
γελος: Τό αίσθημα, τήν επίγνωσι, τήν άρμονία, 
τήν άνταπόκρισι. Χωρίς αυτό, καταντούσε τό ίδιο 
σά νάγκάλιαζε καί νά φιλούσε ένα ωραίο άγαλμα 
ή ένα πτώμα. “Υστερ’ άπό λίγο. τά χάδια τού 
έφάνηκαν ψυχρά, ανούσια. Όχι μόνο τήν πρώτη, 
τήν άσύγκριτη εκείνη ήδονή δέν τοΰ έδιναν 
πια, άλλ1 άπεναντίας τού ¿προξενούσαν ένό- 
χλησι, πόνο, πείσμα, λύσσα, σάν τού πολυδι- 
ψασμένου ανθρώπου πού θά κρατούσε ’ςτό χέρι 
τό κλεισμένο στόμα μιάς βρύσης, μά ποΰ δέν 
θά μπορούσε άπό αδυναμία του νά τάνοίξη 
καί νά ξεδιψάση.

Τά ερωτικά του κινήματα τ’ άπόκρυφα καί 
προφασισμένα, καί τά πρώτα τά ήδονικά γι’

αυτόν, κι’ άκόμα χειρότερα τά υστέρα πού δέν 
τού ¿χάριζαν ήδονή, τά έβλεπε τώρα μέ. φρίκη, 
σά μιά δειλή κατάχρησι παιδικής άθωότητος. 
“Οχι, δέν ήταν σωστό, δέν ήταν τίμιο, καί προ 
πάντων δέν ήταν ωραίο αυτό πού Ικα'μνε. Γιατί 
άν δέν ¿πίστευε τόσο ’ςτήν κοινήν ήθική, ¿πί
στευε δμως ’ςτόν έρωτα, πού έχει ήθική δική 
του. Τη Φωτεινή τήν ¿ποθούσε άκόμη φλο- 
γερώτερα αυτές τίς ήμέρες, ;. πού ¿πλησίαζε 
τόσο πολύ ’ςτό τρισευτυχισμένο σημείο νά 
τήν χαρή ολόκληρη, καί πού έβλεπε πάλι πώς 
ήταν τόσο μακρυά . "Ηθελε νά τόν φιλή κ’ ε
κείνη· δπως τήν ¿φιλούσε, νά τόν άγκαλιάζη 
όπως τήν αγκάλιαζε, νάφίνη εμπρός της ελεύ
θερη τήν παραφορά του καί τήν έκστασί του, 
νά τήν αίσθάνεται 'ςτήν άγκαλιά του ποτι
σμένη μέ τό ίδιο πάθος, νά τήν βλέπη νά γλα- 
ρόντ| τά μάτια της καί.νά λιποθυμά άπό ήδονή. 
Μόνον έτσι ! Διαφορετικά δέν είχε νόημα. Καί 
γιά. νά γίνη έτσι, έπρεπε νά τήν κάμη νά αί· 
σθανθή, νά τόνάγαπήση· καί γιά νά γίνη έτσι, 
έπρεπε νά τής ’πή τό φοβερό «σάγαπώ».

Ή  τελευταία αυτή περιπέτεια, ή ανέλπιστη 
άπογοήτευσι ΰστερ’ άπό τή χαρά τής έληάς, τόν 
έκαμνε δύςθυμο, νευρικό, παράξενο. Πολλές φο
ρές ή Φωτεινή τόν ¿ρωτούσε: «μά τί έχεις»; 
κ’ εκείνος τής άπαντούσε απότομα: «δέν ξέρω! 
άφινέ με» ! Πολλές φορές, τό χάδι του έτε- 
λείονε άξαφνα μέ άγριο μορφασμό, σέ κινή
ματα φούρκας καί σέ σφιξίματα θυμού. Όσο 
κι’ δν ¿γελούσε κατόπι, δσο κι’ δν ¿πάσχιζε νά 
πείση τη Φωτεινή πώς άστειεύθηκε, ή δυστυχι
σμένη απορούσε πολύ μέ τό χαϊδευτικό ¿κείνο 
δάρσιμο, μισό ’ςτά ψέμματα μισό ’ςτάλήθεια, 
— καί άρχισε νά σχηματίζη τήν Ιδέα πώς τό 
κατακάθισμα τής στοργής του, άπό μυστική 
αίτία, γιά κάποιο άγνωστο φταίξιμο δικό της, 
ήταν άντιπάθεια, μίσος. Μήπως γι’ αυτό, 
πού τήν ¿λυπούσε κατάκαρδα, δ̂εχόταν ύστερα, 
σά νά ήθελε νά τόν ¿ξευμενίση, καί τά τολμη
ρότερα χάδια του;

"Ισως. Είνε τόσο πολύπλοκη καί δυσκολο- 
νόητη ή ψυχολογία ενός άθώου κοριτσιού πού 
δέχεται νά τό χαϊδεύουν! Χωρίς άλλο ή Φω
τεινή Σάντρη ήταν πολύ πιό. άπονήρευτη άπό 
μιαν άλλη’ςτή θέσι της και ’ςτήν ήλικία της, 
ποΰ θάξερε νά δέίξη θυμό' πολύ πιό ντρο
παλή άπό ¿κείνη ποΰ θάξερε νά δείξη ¿ντρο- 
πή’ πολύ πιό φρόνιμη άπό εκείνη ποΰ θάξερε 
νά τό πη τής μητέρας της- πολύ πιό υπερήφανη 
καί δυνατή άπό ¿κείνη ποΰ θάξερε νά υπερασπι- 
σθή μ’άξιοπρέπεια τόν εαυτό της. Καί δμως ’ςτό

Π Α ΡΑ Λ ΙΑ  ΤΗ Ν Ο Υ ΥΠΟ ΣΟ Φ ΙΑ Σ  Λ Λ ΣΚΑΡΙΔΟΥ

βάθος, κατάβαθα. όλης αύτής τής άθωότητος, 
τής χρηστότητος, υπήρχε,— πράγμα πού ό Άγ
γελος θά ήταν δύσκολο νά τό φαντασθή,—καί 
κάποια περιέργεια, καί κάποια πονηριά. Μιλούσε 
πια ή φύσις. Το άγκάλιασμα τού νέου τής 
¿προξενούσε ήδονή απροσδιόριστη, μιάν άπό- 
κρυφη άνατριχίλα, πού τής άρεσε καί δέν ή
ταν δυνατόν παρά νά της άρέση,—κάτι πρωτο- 
γνώριστο καί γλυκό, πού τήν ¿βύθιζε 'ς εκστα
τική ακινησία, δμοια μέ ρεμβασμό... Όσο 
καλά κι’ αν έμενε κρυμμένο τό σαρκικό αυτό 
αίσθημα, ήταν δμως δυνατό, δυνατώτερό της, 
καί χωρίς νά θέλη, μαζί μέ χίλιες άλλες αιτίες, 
τήν έκαμνε κι’ αδτό νά υποτάσσεται. Ναί

ΕΙΧΕ άφίσει πιά τό βιβλίο, κ’ έκύτταζε τή 
δύσι. Ό  ήλιος πού άργοκατέβηκε ώς τις συννε- 
φένιες ταινίες, θυμωμένος, τις είχε κουρελιάσει. 
Γιά μιά στιγμή δ Άγγελος θυμήθηκε τόν Στέ
φανο. Άπό τήν ήμερα πού .τού είχε μιλήσει 
γιά τόν συμπαθητικό φοιτητή ή Ιξαδέλφη του, 
πολλές φορές τήν είχε πειράξει χωρίς κακία, 
χωρίς ζήλεια. Κάποτε μάλιστα, μες ’ςτά φιλιά 
του, τής είχε ’πή: «Νά, έτσι θά σέ φιλή ό Στέ
φανος. .» —  Σήμερα δμως, ή φαντασία του 
έδινε μορφή ’ςτόν άγνωστο άντίζηλο, καί ’ςτή 
θερμή άγκαλιά του έρριχνε τήν κόρη Ιρωτευ- 
μένη. Τήν έβλεπε νά γλαρόνη τά μάτια της καί

νά τόν φιλή, δπως ποθούσε νά φιλήση αυ
τόν .. . Τόν άγαποΰσε, τήν ¿λάτρευε. . . ΚΓ οί 
δυό παιδιά, ’ςτά πρώτα νειάτα, ’ςτήν πρώτη 
άγάπη, ςτήν πρώτη ζωή. Η ένωσί τους,’ςτή 
φαντασία του, ήταν κάτι τέλειο, αρμονικό καί 
ωραίο. Καί τότε, γιά πρώτη φορά, ¿δάγκασε 
τήν καρδιά του ή ζήλεια, παράξενη ζήλεια, γιά 
τό άγνωστο καί γιά τό μέλλον. Τού φάνηκε 
πώς έπρεπε νά βιασθή, γιά νά διώξη τουλά
χιστον άπό τήν καρδιά τής Φωτεινής κάθε ίχνος 
συμπάθειας προς άλλον.. Καί ή ζήλεια ¿βοή
θησε μέσα του τόν πόθο, γιά νά τόν στηρίξη 
’ςτήν τελευταία του άπόφασι: Σήμερα, άπόψε, 
εύθύς μόλις τήν έβλεπε, θά τής μιλούσε !

Καί νά, έφθασε ή Φωτεινή.
Βυθισμένος ςτόν ρεμβασμό του, δέν είχε ά- 

κούσει τά βήματά της κι’ ακούσε άξαφνα τή 
φωνή της :

— Καλ’ εδώ είσαι; Σ’ ¿γύρευα ’ςτή γή καί 
σέ βρίσκω ςτόν ούρανό . .

—  Δηλαδή νά κυττάζω τόν . ούρανό.
—  Μά τί έγινες ; Ένόμιία πώς είχες φύγει 

μέ τόν παπάκη καί μέ τόν Μίμη.
—  Βαρέθηκα...
Είχε πλησιάσει 'ςτό χείλος τού λάκκου κ’ ε- 

στεκόταν ¿πάνω άπ’ τό κεφάλι τού νέου, πανύ
ψηλη.

— Δέν έρχεσαι κάτω ;
— Ναί, μά πώς ; φοβάμαι νά πηδήσω.



—  Στήσου.
‘Ο Άγγελος Εσηκώθηκε, έφερε το σκαμνί 

του κοντά κ επάτησεν επάνω.
—  “Ελα τώρα. . .πέσε καί σέ πιάνω.
'Η Φωτεινή Επήδησε κι5 δ “Αγγελος τήν Ε- 

δέχθηκε ’ςτήν άγκαλιά του. Καί την Ικρατοϋσε 
Αγκαλιασμένη ώς πού ξανάβαλε τό σκαμνί ’ςτή 
θέσι του και τήν ετράβηξε νά καθήση κοντά 
του. Τό κάθισμα μόλις τούς εχωρούσε, καί για 
νά μην πέσουν, Εξακολούθησε νά τήν κρατή 
σφικτά, κολλητά επάνω του, από τή μέση.

“Ελαμπε δλη άπό τή χαρά της, πού εΰρι- 
σκεν Εκεί άξαφνα τον “Αγγελο, ένφ τόν φαντα
ζόταν ’ςτή . χώρα καί δεν τόν έπερίμενε παρά 
τό βράδυ.‘Η μορφή της, τά γαλανά της μά
τια, τα χρυσά μαλλιά της ’ςτόν ήλιο, ή φωνή 
της, τό γέλιο της, δλά της έμαρτυροΰσαν τόση 
εύτυχία, έσταζαν τόση καλωσύνη, Εφανέροναν 
τόση αγνότητα, ώστε 0 νέος, όπως καί άλλες 
φορές τού είχε συμβή, τήν Ιλυπήθηκε. Κ’ Ενφ 
ήταν Αποφασισμένος τά της ’μιλήση, έδίστασε, 
τό μετανόησε Γιατί έλυπήθηκε νά ταράξη μέ 
τέτοια έξομολόγησι, νά διαφθείρη τή στιγμή 
Εκείνη τής χαράς, τής άφροντισιάς, καί ΐσως-ΐσως 
νά φαρμακώση τή ζωή της δλόκληρη. Τήν Ιλυ- 
πήθηκε* κ’ ένφ ήταν Ετοιμος νά τής μιλήση, 
τήν έκύτταζε κ’ έσώπαινε.

— Κρίμα νά μήν τώξερα πώς είσαι εδώ- 
τοΰ έλεγε. Εκείνη ή κουιή ή Μαριεττα τά 
φταίει. Τή ρώτησα αν εβγήκες και μοΰ είπε 
ναί, Τί κρίμα ! πώς ήθελε νά σε γνωρίση ή 
καυμένη ή Γιούλια!

—  Μπά!. ή Γιούλια ήταν ;
—  Ναί, με τή μητέρα της.
—  Νά τώξερα I. . .“Ηθελα κ’ Εγώ πολύ νά 

τή γνωρίσω, —κρίμα !— γιά νά Ιδώ κι’ άπό 
κοντά, πώς είνε πλασμένες ο'ι καλές ξαδέλφες 
πού αγαπούν τούς ξαδέλφους των.

—  Μήν τά λές αυτά, καϊμένε Άγγελε ! είπε 
μέ οίκτο γιά τή φίλη της ή Φωτεινή. Σού είπα, 
είνε λόγια καί κακία τού κόσμου. Είνε πιστευτό 
τέτοιο πράγμα ;

—  Άς είνε... Εγώ τό πιστεύω.
— Βέβαια· γιατί καί σύ είσαι κακός σαν τόν 

κόσμο.
—  Καθόλου1 εγώ τό είδα μέ τά μάτια μου, 

το κατάλαβα. .
—  Άπό πού ; . πότε ;
—  Εκείνη τήν ημέρα πού τούς απαντή

σαμε ’ςτόν περίπατο. Μέ τόν τρόπο πού κά- 
θουνταν ςτ’ άμάξι, δεν μπορούσε νά είνε παρά 
ή Αδέλφια ή Ερωτευμένοι.
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—  Ναί ! ας μή σούλεγα εγώ, καί πολύ θά 
καταλάβαινες.

—  Μά Επιτέλους γιατί σοΰ φαίνεται τόσο 
παράξενο κι* Απίστευτο; έρώτησε δ.Άγγελος.

—  Καί φοβερό ! καί φρικτό ! Επρόσθεσε ή 
Φωτεινή.

— Καί όμως όλα γίνονται ’ςτόν κόσμο !
—  Μά σύ δ ίδιος δέν μουλεγες μία μέρα. . .
—  Ουφ ! τήν Αντίσκοψε ό Άγγελος· μήν 

κυττρς τί σού έλεγα μια μέρα... '0 άνθρωπος 
Αλλάζει ιδέες κ’ αίσθήματα Από μέρα σέ μέρα, 
Από στιγμή σέ στιγμή . . "Ο,τι μοΰ φαινόταν 
χθές φοβερό καί φρικτό, σήμερα μπορεί νά τό 
βρίσκω Απλούστατο καί φυσικώτατο. Νά. . .

Ό νέος έκαμε νά προχωρήση, Αλλά φοβή
θηκε τόν κατήφορο κ’ Εδάγκασε τή γλώσσα 
του.

—  Ίδές, είπεν έξαφνα ’ςτή Φωτεινή, τί βα
σιλικά που. βασιλεύει δ ήλιος !

ΕΚΕΙΝΗ, καθώς άκουε τόν εξάδελφό της, 
προσηλωμένη ’ςτό στόμα του μ’ απορία, εγύ- 
ρισε Απότομα πρός τή δύσι. Ό δίσκος, πού τά 
μάτια μπορούσαν νά τόν κυττάζουν Αθάμπωτα, 
Ισίμονε τώρα ’ςτά βουνά, τριγυρισμένος Από 
τά χρυσά κουρελάκια τών σύννεφων, κ’ εσκορ- 
ποΰσε λάμψι θυμού κατακόκκινη. Ό  άγριος 
κρημνός τοΰ Βράχου, όσος φαινόταν από τή 
γούρνα, έλαμπε καταματωμένος. Λές καί τόν 
Ετρυποΰσαν μύρια βέλη, κι’ Από κάθε πληγή 
άνάβρυζεν αίμα. . .Καί ή Φωτεινή επανωτού 
Εκοκκίνιζε όλη. Τό ρούχο της, τό πρόσωπό της, 
τά μαλλιά της, έπλεαν μέσα σέ πορφύρα. Α 
κόμη καί τά γαλανά της μάτια γιά μιά στιγμή 
Εγυάλισαν κόκκινα. Ό  νέος είδε τή δύσι κα
θρεφτισμένη Επάνω της, είδετήν κόρη Ακκουμπι- 
σμένη ςτήν άλυκη πέτρα, μέσα ’ς όλη Εκείνη 
τη φωτοκοκκινάδα, καί τού Εφάνηκε πώς Φω
τεινή καί Βράχος αδελφώθηκαν, ενώθηκαν ’ς ένα 
πλάσμα παράδοξο ’ςτή φύσι καί μοναδικό, σαν 
όστρακο γιγάντιο πού φωληάζει μέσα του 
κόρη.

Κ’ Ετρόμαξε. Καί σαν κάτι νά· τοΰλεγε πώς 
αυτός δέν είχε θέσι Εκεί* μέσα, τού ήλθε γιά 
μιά στιγμή νά σηκωθή, νά τραβηχθή, νά την 
Αφήση μόνη. Μπορεί καί νά κινήθηκε. Γιατί 
έξαφνα ή Φωτεινή, κυττάζωντας όλοένα τόν ή
λιο, Ιπέρασε τό χέρι της ’ςτή μέση του, σά νά 
ήθελε νά κρατή ση Ακόμη ’ςτ’ όστρακό της τόν 
παρείσακτο. Φαινόταν μολοντούτο βυθισμένη 
σέ σκέψι, σέ όνειρο. Δέν τοΰ μίλησε, ούτε 'κεϊ-
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νος τής μίλησε, ώς δτου δ δίσκος άγγιξε πια 
τή ράχη τού βουνού. Καί τότε,— λές καί τόν 
Ικρατοϋσε αυτή μέ τά μάτια, καί τόν Ακκούμπησε 
πάνω 'ςτό βουνό κ’ ησύχασε πιά πώς δέν θά 
της πέση νά σπάοη,— εγύρισε τ’ Αγνά της μά
τια πρός τόν “Αγγελο καί τού είπε :

— ’Αλήθεια, “Αγγελε, έχεις σοβαρά τήν ιδέα 
πώς δύο πρωτοξάδελφα μπορεί νάγαπηθούν;

— Μά σοΰ τώπα! άτοκρίθηκε δ νέος, ξα- 
φνισμένος κάπως γι’ αύτή τήν επιμονή.

— Καί νά παρθοΰν;
—  Βεβαιότατα!
— Μά τό συγχωρεΐ ποτέ ή θρησκεία;
—  ’Έ! καμμιά φορά . . Άμα είνε Ανάγκη, 

τί νά κάμη κι’ δ Δεσπότης;
— ’Αλήθεια; δίνει τήν άδεια;
—  Φυσικά!
— Ξέρεις γιατί σ’ έρωτώ; Γιατί συλλογίζου- 

μαι τήν καϊμένη τή Γιούλια. Άν τώπαθε 
πραγματικώς κι* Αγάπησε τόν εξάδελφό της, 
φαντάσου τί δυστυχισμένη πρέπει νά είνε! 
τουλάχιστο, δν μπορή νά τόν πάρη. . . διορ- 
θόνεται τό πράγμα. . . πάντα όσο μπορεί νά 
διορθωθή ενα δυστύχημα!

— “Ωστε, βλέπω, άρχισες νά τό πιστεύης.
—  Ξέρω κ’ Εγώ;. . . Αφού μοΰ λές πώς όλα 

γίνονται. . ό,τι δέν μπορώ νά κάμω Εγώ, δέν 
θά πή πώς δέν μπορεί να τό κάμη καί κα
νένας άλλος. . . Ξέρω κ’ Εγώ;

Γιατί νά ξαναφέρη τήν ίδια δμιλία; Τού 
Άγγελον τοΰ Εφάνηκε σά μοιραΐόν. Αν Εσω- 
παινε κι’ αύτή τή φορά, δέν θά μιλούσε ποτέ. 
Κάποια δύναμις, έξω από τόν εαυτό του, 
τόν έσπρωξε. . .

—  Λυπάσαι λοιπόν τή Γούλια; τήν Ερώτησε.
—“Ω, ναί .. δν ήταν Αλήθεια ..
— Τί Ανόητη πού είσαι! Υπάρχουν κανιά 

σου άνθρωποι πολύ πιό Αξιολύπητοι. . . καί 
σύ . .

Ή  Φωτεινή τόν έκύτταξε μέ τή μεγαλείτερη 
απορία.

—  Δέν καταλαβαίνω. . . ΕψιΘύρισε.
—  Νά, λόγου χάρι, εγώ. . .
— ’Εσύ;. . τί;
— Πού ξέρεις αν δέν έπαθα ό,τι κι’ δ  ξά- 

δελφος τής Γ ιούλιας σου!

EINE στιγμές όπού δέν μάς γελούν ποτέ.
Σ άλλη στιγμή, αν άκουε τόν ίδιο λόγο, ή 

Φωτεινή μπορούσε νά μήν καταλάβη τίποτα· 
ή νά γελάση τρελά· ή νά ρωτήση τόν Άγ

γελο μήπως τυχόν ή Έλίζα Βλαστού ήταν 
στενή συγγενής του, καί δέν τό ήξευρε- ή 
νά ζητήση τό όνομα κάποιας άλλης, άγνωστης 
έξαδέλφης, πού τόν έκαμε νά «πάθη τά ίδια». 
’Αλλά όχι- τό νόημα τών λόγων του τό Αλη
θινό τής Εκτύπησε εδθύς τήν αντίληψι σάν 
ένα φώς ζωηρό, πού θαμπόνει καί ζαλίζει- 
Καί ούτε Εσκέφθηκε κδν νά κρύψη τήν Εντύ- 
πωσί της καί νά προσποιηθη. ’Αμέσως απο
τράβηξε τό χέρι πού Ικρατοϋσε τή μέση τοΰ 
νέου, κ’ ή απορία ποΰ τόν Εκύτταζε Από 
λίγες στιγμές, έγινε άξαφνα τρόμος. Τά μάτια 
της εγούρλωσαν μέ μικρό σπασμό τοΰ προ
σώπου Ανεπαίσθητο. Κάτι ’θέλησε να ’πή. 
αλλά δέν μπόρεσε ναρθρώση λέξι. Καί τά χείλη 
της Αναδεύθηκαν μ’ έναν ήχο ξεψυχισμένο.

“Ηταν δ μόνος τρόπος, γιά νά κάμη τόν 
“Αγγελο νά εξακολούθηση καί νά τελείωση! 
Τοΰ Εφάνηκε πώς είχε περάσει τό μοιραίο γε- 
φύρι, καί πώς τό γεφύρι αύτό πίσω του είχε 
κοπή. ’Εμπρός!

—  Γιατί Ετρόμαξες έτσι; Τό πράγμα δέν 
είνε καί τόσο τρομερό . . Είμαι δυστυχισμέ
νος, ναί- μά ’ςτό χέρι σου είνε πάλι νά μέ 
κάμης τόν πιό ευτυχισμένο τού κόσμου! Α 
κούσε, Φωτεινή· πρέπει νά ’στο ’πώ. . . Άπό 
τήν πρώτη μέρα, Από τήν πρώτη στιγμή πού 
σέ είδα. . . ναί, δεκατρείς ημέρες· πού είμαι 
τώρα σιμά σου, άλλο δέν κάνω παρά νά σΑγα- 
πώ. Σ’ Αγαπώ ). .

Ή  Φωτεινή έκαμε νά σηκωθή. ΌΆγγελος 
τήν εκράτησε Από τή μέση μέ τό στανιό.

— Είμαι μεγαλείτερός σου, τό ξέρω· είμα
στε στενοί συγγενείς, δέν τό ξεχνώ. Μά ή Αγάπη 
ιιύτά δέν τά ρωτφ. Είνε κάτι ανώτερο, δυνα- 
τώτερο πολύ άπό τή θέλησι τού Ανθρώπου. 
Χωρίς νά τό θέλω σ’ Αγάπησα, κι’ δ θεός τό 
ξέρει πόσο άγωνίσθηκα νά πνίξω τό αίσθημά 
μου.’Αδύνατο! Είσαι ή μόνη πού αγάπησα 
’ςτή ζωή μου . . Αληθινά, γιατ’ είσαι καί ή 
μόνη ποΰ βρήκα ’ςτόν κόσμο νά μοΰ ται- 
ριάζη... ^

“Ελεγε καί την Εκρατούσε. Ή  κόρη εκυτ- 
ιαζε Αλλού, έτραβιόταν, ήθελε νά τοΰ φύγη. 
Καί τά λόγια του, βιαστικά, σπαρταριστά, εί
χαν δλη τήν άγωνία, όλο τό Ασθμα τοΰ διπλού 
κόπου ποΰ έβαζε γιά νά τά λέγη καί νά τήν κρατή.

— Άκουσε, Φωτεινή, πρέπει νά ’στα 'πώ 
όλα. . . Κύτταξέ με. . . “Αν μΑγαπφς, δν μΑ- 
γαπήσης καί σύ, ούτε ή ηλικία ούτε ή συγ
γένεια είν’ Εμπόδιο. Τίποτε δέν είνε νά φο- 
βηθής, τίποτε δέν μπορεί νά μάς χωρίση. Θά
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σέ  πάρω  νά  φύγουμε. . · θ ά  σέ κάμω γυναίκα 
μ ο υ !. .

— Μ* δφ ισέ μ ε ! .  . ¿φώναξε ή  Φωτεινή μέ 
φωνή άγνώριστη.

Κ ι’ άποσπάσθηκε άπό το στανικό άγκάλια- 
σμα τοΰ νέου μέ τόσην δρμή, ποΰ Ικεϊνος τά 
έχασε καί π ιά  δεν βρήκε δΰναμι νά την κρα- 
τήση. Κ ι’ δταν ¿γύρισε και είδε τό σάστισμα, 
τδ  ξάφνιασμα, τό άλάλιασμά της, ¿φοβήθηκε 
κ ι’ ό ίδ ιο ς . Κ α ί π ιά  δεν βρήκε δΰναμ ι ν ά  τής 
μιλήση γ ιά  την αγάπη το υ . . .

Χ λωμή, σά νάχε πέσει δίπλα ίη ς  κεραυνοί, 
σά νάκανε σεισμός κ α ιν ά  ¿τράνταζε τόν Βράχο, 
ή  Φωτεινή ¿τριγύριζε σκυφτή, φοβισμένη μαζί 
κ’ ¿ντροπιασμένη, θυμωμένη μαζί κ’ εκστατική, 
λες καί δεν ήξερε άπό ποΰ νά φ υ γή . Ό  
ήλιος είχε κρυφθή πίσω ά π ’ τά  βουνά , καί τά 
κουρελάκιατών συννέφων, όλοπόρφυρα. άκινη. 
τοΰσαν κατάπληκτα ¿πάνω ’ς ουρανό χρυσορ- 
ρόδινο, σά γυαλένιο. Ά λλ α  ή κοκκινάδα τοΰ 
Βράχου κ α ί τής Φωτεινής είχε σκοτεινιάσει, 
είχε γ ίνει σχεδόν πελιδνή.

—  Ά φ ισ έ  μ ε ! . . θέλω νά πάω  μέσα . .
Ό  “Αγγελος, σά νά βρέθηκε μιά πρόχειρη

λύσι 'ς ιή ν  άμηχανία του, ¿σηκώθηκε πρόθυμος 
νά την β ο η θ ή σ η ,' Κ ’ ¿σίμωσε τό σκαμνί του 
’ςτήν έξοδο, γ ιά  νά  πατήση έπάνω ή Φωτεινή 
καί νά μπόρεση νά βγη- 

• “Εκαμε να  τής δώση χέρ ι. .
— Ά φ ισ έ  με! ¿φώναξε ή κόρη. Μή μ ’ άγ- 

γίζης !
Κ ’ ανέβηκε μόνη τη ς ’ςτό σκαμνί, κ’ ¿σκαρ

φάλωσε ςτό χείλος τοΰ λάκκου, κ’ ¿κόντεψε νά 
γκρεμισθή· μά ό “Αγγελος δεν έτολμοΰσε ουτε 
νά τής μ ιλ ή σ η .. .  ’Επιτέλους τό κατάφερε· 
βγήκε, ¿σηκώθηκε, έπάιησε, καί χωρίς να ’πή 
λέξι, χωρίς νά ρίξη ματιά, έφυγε, έχάθηκε. . .

Ό  Ά γγελ ο ς , μέσ’ από  τόν λάκκο, είδε γοργά 
νάφανισθή τ ’ όλοτάραχο σώμα της, κα ί τε
λευταία τά  ξανθά μαλλάκια τής κορφής της, 
ανυπότακτες τρ ιχ ίτσ ες,. ποΰ ¿κυμάτιζαν ςτόν 
αέρα τοΰ δειλινού από φρίκη καί άγανάκτησι.

— Τί έκαμα!. . . τ ί  ίκ α μ α ! .  . .

Μ ’ ΟΑΑ του τά  χρόνια, μ  δλη τήν ερω
τική του πείρα, ό “Αγγελος τέτοιο ξαφνικό 
δέν τό φανταζότανε πστέ.

’Σ την άρχή ¿φοβήθηκε καταστροφή. Έ νό - 
μισε π ώ ς ή  Φ ωτεινή έτρεχε κατ’ εύθετον ν ά  τά  
’πή με κλάμματα τής μητέρας της. Κ α ί γιά 
πολλή ώρα δέν ¿τολμούσε νά γυρίση ’ςτό σπίτι.

γ ιά  νά μήν άντικρύση τδ  πρόσωπο της θείας 
του- Κ α ί μόνο τής θείας του ; “Α ν ή  Φ ωτεινή, 
πα ιδ ί πραμμα, δέν μπόρεσε νά κράτη θ ή  καί 
μίλησε ¿μπρός είς δλους; Ά ν  τά  έμαθε κι’ ό 
κύριος Σάντρης; .·. . Μ ά και κανείς νά  μήν 
ήξερε τίποτα, τήν ϊδ ια  τήν εξαδέλφη του μέ 
τ ί  μάτια θ ά  τήν ξανάβλεπε, με τ ί  στόμα θ ά  
τής ξαναμιλούσε;

Έσκοτείνιαζεν έξω, ¿σκοτείνιαζε καί ’ςτήν 
ψυχή τ ο ν  καί ή  νύκτα τοΰ ¿γεννούσε τόσους 
φόβους, ποΰ ¿λησμονούσε άκόμη καί τή με
τάνοια του. Γ ιά  μ ιά  στιγμή τοΰ ¿πέρασε Ιδέα 
τρελή: νά φ ύγη , νά κρυφθή ςτή χώρα ώς 
που θ ά  έφθανε τό πρώτο βαπόρι, κα ί νά 
μπαρκαρισθή, γ ιά  τήν Π άτρα, γιά  τήν Κεφαλ
ληνία, γ ιά  τήν Κέρκυρα, γ ιά  δπου ¿τύχαινε,—-  
χωρίς νά  ϊδή κανένα.

Ε ίχε βγή κι’ αύτός άπό τόν λάκκο κ1 ¿τριγύ
ριζε σά φάντασμα ςτό συθαμπο, μέ τό σκαμνί 
περασμένο ’ςτό μπράτσο, μέ τό βιβλίο ’ςτό χέρι 
κλειστό. Ό  μπάρμπ’ Ά ναστάσης ¿πρόβαλε άπό 
τό μονοπάτι τοΰ κρημνού, καί καθώ ς ’πέρασε 
άπό κοντά του, τόν καλησπέρισε μέ υφ ο ; που 
’ςτόν “Αγγελο ¿φάνηκε παράξενο. . . Τόν άκο- 
λουθησε μέ τά μάτια ώς που έφθασε ’ςτά κάγ- 
γελα τής βίλλας. Ε κ ε ί  τόν ¿σταμάτησε μ ία  σκιά, 
κι’ άλλαξαν ο ί δυό τους λίγα λόγια. . . “Επειτα 
ό μπάρμπ’ Ά ναστάσης έπέρασε τό ξέπορτο, 
καί ή σκιά πετάχθηκε Ιξω  καί ώρμησε προς 
τόν Ά γγελο  μέ τρεχάλα δυνατή.

Ή τ α ν  <5 Μ ίμης. Τ ί νά τόν ή θ ε λ ε ; . .  Ό  
φόβος έκαμνε τόν ένοχο ν ά  φαντάζεται άπαίσια.

Ά π ό  τά  μισά τοΰ δρόμου ό Μ ίμης άρχισε νά 
ξεφωνίζη :

—  Ά γ γελ ε  ! . . έκεΐ ε ίσ α ι;. . . έλα λοιπόν ! 
τ ί έγεινες τόση ώρα ;

—  Έ δ ώ  ε ίμ α ι! ¿φώναξε ο  “Αγγελος μέ 
προθυμία.

Ή λ θ ε  ή καρδιά ’ςτόν τόπο τ η ς . . . Ό  νεα
νίσκος έρχόταν άπλώς νά τόν πάρη.

— “Αργησες, τοΰ είπε, κι’ αρχίσαμε νάνησυ- 
χοΰμε. Ή  Φωτεινή μοΰ είπε πώ ς σ’ άφησε *ςτό 
Βράχο νά ρεμβάσης μέ τήν ήσυχία σου, γιατ* 
ήθελες, λέει, ν ά  μείνης μόνος. Μ’ άμα έπέ- 
ρασε τόση ώ ρα καί δέν ¿φάνηκες, ε ίπ α - «καλέ 
μήν ¿βαρέθηκε τή  ζω ή του κ’ ¿γκρεμίστηκε; 
Ά ς  πάω  νά  ϊδώ ».

'0  Μ ίμης ¿γελούσε. Μ αζί του ψευτογέλασε 
κ ι’ δ “Αγγελος.

—-Ξεχάστηκα, είπε, μέ τήν εύμυρφιά καί 
τη  γλύκα τής βραδυας.

'— Κ αί νά Ιδής, έξακολούθησε ό μικρός, ποΰ
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μ* ¿φόβισε κ* ή Φ ωτεινή: «Π ήγαινε νά ίδής, 
μοΰ κάνει, γ ιατί ξέρω κ έ γ ώ ;. . δλα γίνον
τα ι ςτόν κόσμο ?. . » Κ α ί δέν  τώλεγε άλως δ ιό 
λου *ςτ’ άστεΐα* φοβότανε άληθινά. . . γιατί 
δσα τής έκαμα, στάθηκε άδΰνατο νά  τήν πείσω 
νά έλΟη νά  σέ βρούμε μαζί. Π άμε γρηγορώ- 
τερα, σέ παρακαλώ.

’Σ τήν τραπεζαρία τής βίλλας τόν Αποδέχτη
καν με χαρές. Π ρώ τη φορά συνέβη νάργήση, 
νά  χα θή , νά  στείλουν νά  τόν γυρέψ ουν,—‘καί 
’ςτήν ήσυχη ζωή τοΰ Κόκκινου βράχου αύτό 
έμοιαζε μέ περιπέτεια. Ή τ α ν  Ικεί ό κΰριος 
Σάντρης, γελαστός καί λιγόλογος, καθισμένος 
κ ι’ δλα ’ςτή θέσ ι του μπροστά ’ςτό στρωμένο 
τραπέζι- ή κυρία Σ άντρη , μέ γλυκόλογα κάί 
μ |  μάτια γεμάτα χαϊδευτική μομφή γ ιά  τήν 
άνησυχία, ξαπλωμένη άκόμη "ςτόν καναπέ, — 
καί ή  Φ ω τεινή . . .

Ό  Ά γ γ ε λ ο ς , άφοΰ ¿δευτέρωσε τή λυρική 
τοΰ δικαιολογία, άφοΰ τους έκύτταξε δλους, 
¿τόλμησε τέλος νά χυττάξη καί τήν έξαδέλφη 
του. Έχαμήλωσεν εκείνη τά μάτια, αλλά "ςτό 
πρόσωπό της δέν εδείχθηκε ό ψυχικός κλονι
σμός. Ή τ α ν  ήσυχη, —  ίσω ς π ιό  ήσυχη, πιο 
σοβαρή καί φρόνιμη ά π ’ τό συνειθισμένο,—  
μά τίποτε περισσότερο. Κανέλας, βλέπωντάς 
την μόνο, δέν θ ά  μπορούσε νά  φαντασθή τ ί 
της συνέβη μ ιά  ώ ρα προτήτερα. Μιλοΰσε ξέ
νοιαστα γιά  τό  κάθε τ ί ,  καί κάποτε άπαντούσε 
καί ’ςτόν “Αγγελο, χωρίς νά τόν κυττάζη να ί, 
αλλά καί χωρίς νά δείχνη τή στενοχώρια της. 
“Αν δέν ήταν ή  επίμονη εκείνη άποφυγή τής 
ματιάς του μέ γοργή καί άνεπαίσθητη έκ- 
φρασι θυμ οΰ , δν δέν εννοούσε άπό τούτο πώς 
ή γαλήνη της ήταν φαινομενική, γ ι’ αγάπη τών 
άλλωνών, ¿ “Αγγελος θ ά  μπορούσε νά πιστέψη 
πώ ς ή  κόρη, μόλις βρέθηκε ¿σφαλισμένη κοντά 
’ςτούς δικούς της, τοΰ συχώρεσε μεγαλόψυχα 
καί πονετικά τή φοβερή του τόλμη.

Κ ι’ άθέλητα έφερε ’ςτόν νοΰ του μ ιά  ζακυ- 
θινή  παροιμ ία , πού τήν είχε άκούσει άπό τό 
στόμα της Φ ωτεινής: «Ουτε γάτα ήτανε, ούτε 
ζημία έκαμε?.

Η  Β ΡΑ Δ Υ Α  ¿πέρασε καλούτσικα- Σχε:ικώς 
μάλιστα μ’ οσα είχε φοβηθή ’ςιήν άρχή δ δει
λός έγωϊστής, ήταν μ ιά  βραδυά ήσυχη, σχεδόν 
εύτυχισμένη.

’Σ το  τραπέζι, άνήσυχος άκόμη, ό “Αγγελος 
κρυφοκύτταζε τίς φυσιογνωμίες. Ξέχωρ’ άπό τή 
μορφή τής Φ ωτεινής, ποΰ μέ μιά υποβολή π α 

ράξενη τού φάνηκε σά νά μάκρυνε άξαφ να ,—  
σέ καμμιά άλλη δεν έβλεπε τίποτε ύποπτο. Καί 
σά νά ήθελε νά ήσυχάση ά κ ό μ η ,— δ  ένοχος 
δέν φ οβάται καί τή σκιά το υ ; — ¿πρόσεξε καί 
ν ή  .φυσιογνωμία τής Μαριέττας.

Π ερίεργο! Ή  εύμορφη ύπηρέτρι« τής βιλ- 
λας, μέ τό  λεπτό προσωπάκι καί τά  γραμμένα 
π ιθέματα , άπόψε ήταν άλλοιώτινη. Πολύ πιό 
άλλοιώτικη άπό δσο φαινόταν ή  μακροπρό
σωπη Φωτεινή. Τ ά  μάτια της,ήμερα πάντα σάν 
τού άρνιού, έλαμπαν άπόψε μέ μ ιάν άγρια 
λάμψ ι. Τά μαλλιά της, κτενισμένα πάντα σε
μνά καί δλόστρωτα, άπόψε ξέφευγαν άνάτριχα, 
καί δ υ ό -τρ ε ις  τούφες, πεταγμένες ¿μπρός, 
λες κ’ ¿φοβέριζαν κάποιον. Τό ύφος της, τρυ
φερό πάντα, γλυκό κ’ υπομονητικό, άπόψ ε φα· 
νέρονε κάτι σάν πείσμα, μαζί μέ παραζάλη, 
μέ σαστισμάρα, έντονώτερη άκόμη κ’ εξ α ι
τίας τοΰ στόματος, ποΰ έχασκε επίμονα μισα- 
νοικτό. “Εβλεπε γύρω της σάν άφηρημένη, καί 
κάθε φωνή ζωηρότερη κάπως, λές καί τήν 
¿ξυπνούσε άπό βδθος, άπό συλλογή, η  έστρεφε 
προς ¿κείνον ποΰ μιλούσε μ ’ ελαφρό τρόμο. 
Α ύτή, ποΰ υπηρετούσε πάντα μέ τόση ευλάβεια 
και προσοχή, άπόψε σκουντροϋσε τά  πιατικά, 
έκαμνε τά  βήματά της νά κούω ντα ι,.κα ί μιά 
φορά τής έπεσε άπό τά χέρια της ένα ποτήρι. 
Κ άθε άλλος, λιγώτερο μυάγγικτος άπό τόν 
αποψ ινό “Α γγελο, ίσ ω ς νά μήν έβλεπε ά π ’ 
αύτά τίποτε. Καί ομως ή ταραχή της ήταν πραγ
ματική. Τ ί έπαθε; τ ί τής έκαμαν; τ ί  έμαθε;

Γ ιά  μ ιά  στιγμή τοΰ πέρασε ιδέα , μήπως ή 
Φωτεινή τής είπε τ ίπ ο τα . . Α λλά  γρήγορα συ
νήλθε. Θ&ταν άδΰνατο, εσυλλοχίσθηκε, ένα 
κορίτσι σάν τήν Ιξαδέλφη του, νά  έ /η  έμπιστη 
μιάν ύπηρέτρια, έστω καί σάν τή Μαριέττα.

“Επειτα θυμήθηκε κάτι άλλο κ’ ¿πρόσεξε 
λίγη ώρα τόν Μ ίμη. Δέν είδε τ ίπ ο τα  έκτακτο. 
Ή  συμπεριφορά τοΰ μικρού αφέντη  προς τή 
δουλίτσα ήταν ή συνειθισμένη. Μέ τήν ϊδ ια  
φωνή καί μέ τό ΐδ ιο  ύ φ ο ς ,— τραχύ κ ά π ω ς ,—— 
τής έλεγε κάθε φορά ποΰ άδειαζε τό π ιάτο του : 
«Ν ά, πάρ’ το !»  Κ α ί μέ τήν ϊδ ια  παιδακίσια 
υπερηφάνεια, ουτε γύριζε να  τήν κυττάξη καί 
τ ί ;  φορές άκόμη ποΰ τής έτεινε δ ϊδ ιος τό 
πιάτο, περιμένωντας νά αίσθανθή πώ ς τοΰ τό 
επήραν γ ιά  νά τραβήξη τό χέρι του.

Πολύ περ ίεργο!. - Ό  Ά γγελ ο ς  θ ά  έβαζε 
στοίχημα τό κεφάλι του, πώς ή Μ αριέττα κάτι 
έπαθε, κάτι τής έκαμαν, κάτι έμαθε.

—  Βγήκες έξω σήμερα, Μ αριέττα; τήν ¿ρώ- 
τησεν έξαφνα.
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Ή  Μαριέττα ξαφνιάστηκε, τόν έκύτταξε'θυό- 
τρεις ματιές'κατακόκκινη, καί πριν Αποκριθή, 
με όρμέμφυτο κίνημα, έκαμε νά κλείση ιόν λαι
μό τού μπούστου της, ποΰ ήταν δμως κλειστός. 
Έ π ε ιτ α  ε ίπ ε :

— "Οσκε,. Αφέντη.
Τόσο μόνον.
—  Γ ια τί ρω τάς. Ά γ γελ ε ; είπε ή  κυρία 

Σ ά νιρη ,
— Τό Απόγευμα, άποκρίθηκε ό Ά γγελος, 

ειδ ' από  μακρϋά ’ςτό δρόμο των πλατάνων ένα 
κορίτσι, καί έ τ σ ι . . . από π ίσω . . μου φάνηκε 
σάν τη ,Μαριέττα.

Δεν ήταν ψέμμα- Τό είδε καί τό θυμήθηκε 
’ςτήν απορία του. Ά λλα οΟΓ Απ’ αύτό δέν 
έβγαινε τίποτε.

Κ Α Τ Ε Β Η Κ Α Ν  ’ςτό περιβόλι, — κάθησαν 
λίγο ’ςτό κιόσκι, — ξανανέβηκαν ’ςτό σ π ίτ ι,— 
βγήκαν ’ςτό μπαλκόνι . .

Ή  Φωτεινή τόν άπόφευγε. Π ροσπαθούσε, 
μεταξύ τών δυό των, νά  μεσολαβή πάντα κ ά 
ποιος άπό τούς δικούς της, προπάντων δ Μί- 
μης. Ο ι μικρές προφάσεις πού εδρισκε γ ια  κάθε 
θέσι. γ ιά  κάθε μετάθεσι, είχαν σκοπό νάπατοΰν 
μόνο τούς άλλους. Γ ια τί ’ςτόν Ά γγελ ο  έδειχνε 
απροσποίητη δλη της τή  δυσαρέσκεια, κ ι’ άκόμη 
δλη της τή φρίκη. Μέ τόν τρόπο πού τού α
παντούσε όταν δεν τούς Ακούε κανείς, μέ τόν 
τρόπο πού τόν έκύτταζε, δταν κάποτε Αναγ
καζόταν ή λησμονιούνταν νά  ρίξη τα  μάτια της 
επάνω του, τουλεγε καθαρά καί ξάστερα πώς 
είνε μαζί του θυμωμένη. Π ολύ θυμωμένη, τόσο 
θυμωμένη πού δν δεν λυπόταν νά ταράξη τούς 
δικούς της, δν δέν έντρέπουνταν νά τόν κακο- 
μεταχειρισθή, δν δέν συλλογιζόταν επιτέλους 
πώ ς ήταν ίξάδελφόζ της, εδώ καί λίγες ώρες 
άκόμη πολυφίλητος, —  θ ά  τόν έδιωχνε.

Ό  “Αγγελος δέν μπορούσε νά καταλάβη γιά 
πο ιά  ψυχολογική αίτια προτιμούσε πάντα κοντά 
της τόν Μ ίμη.Έπρόσεξε ο μ ω ς’ς αυτή τήν προ- 
τίμη σ ι, κ’ έπρόσεξε άκόμη πώς ή τρυφεροτης 
προς τόν άδελφό, εκείνο τό βράδυ, ήταν ζωη
ρότερη. Τόν έπιανε άπό τό μπράτσο, τόν α γ 
κάλιαζε άπό τή μέση, άκκουμποΰσε ’ςτόν ώμο 
του. Κ ’ένφ  συνήθως τάγαπημένα άόέλφια πει- 
ράζουνταν κ α ι κάποτε έμάλλοναν, σά ν ά  έτρε
φ α ν ζήλεια κρυφή, απόψε ή Φωτεινή είχε γιά 
τόν Μίμη μόνο γλυκόλογα και χάδια, πού τόν 
ξαρμάτοναν. Μ ια στιγμή μάλιστα, ’ςτό μπαλ
κόνι, τής ήλθε μαζί του σάν ενθουσιασμός.

Τοΰ έσφιξε μέ τά δυό χέρια τά  μάγουλα καί 
τόν εφίλησε.

—  Μιμάκη μου ! . .τού  έλεγε. Μιμάκη μου!
—  Σύχασε ! Ιφώναζε ό Μ ίμης, αντιστεκό- 

μενος σάν Αγριοκάτσικο- τ ί σ’ έπ ια σ ε ;
—  Κ ακέ! είπε ή Φωτεινή μέ αστείο παρά

πονο- έτσι κάνεις τήν Αδελφή σ ο υ ;
Ή  σκηνούλα έσυγκίνησε παράξενα τόν Ά γ 

γελο. Περισσότερο Από την Ανησυχία του, τόν 
Ιδάγκανε τώρα μιά λύπη γιά  τό Αθώο. καί τρυ
φερό πλάσμα πού έγύρεψε νά· τό βυθίση ’ςτή- 
φρίκη τής Ασυγχώρητης Αγάπης, μιά μετάνοια 
γ ιά  τή  σκληρή καί βέβηλη τόλμη πού βρήκε 
’ςτόν κρατήρα τοΰ Κόκκινου Βράχου. Κ αί σά 
νά  ήθελε νά  δικαιολογηθή ’ςτόν έαυτό του, έλεγε 
πώς αλήθεια τόν έσπρωξε πάθος δυνατώτερο 
Από τή θέληση κ’ έσυλλογίσθηκε την Απομό- 
νωσι μέσα ςτό κόκκινο φ ώ ς τοΰ ήλιοβασιλέμ- 
ματος, καί θυμήθηκε τήν Ιπίσκεψι τής Γ ιού- 
λιας πού Αγαπούσε τόν Ιξάδελφό της, — συμ
πτώσεις πού χωρίς αυτές ούτε σήμερα καί ί 
σως ούτε ποτέ δέν θ ά  μιλούσε.

Ά ,  πόσο θδταν καλλίτερα ! . .

Α ΔΔΑ  λίγο - λίγο, προχωρώντας ή βραδυά, 
τάλλα αισθήματα αποκοιμήθηκαν καί τόν έκυ· 
ρίευσε πάλι ή εγωιστική ανησυχία.

Δέν μπορούσε ν ά  φ υγή  Από τόν Κόκκινο 
Βράχο χωρίς νά δώση υποψίες, παρά ύστερ’ 
Από τρεΐς ήμερες τό γρηγορώιερο. Π ώ ς θ ά  
περνούσαν ο ΐ τρεις αυτές ή μέρες ; ‘Η  Φωτεινή 
θ ά  τόν άπόφευγε, δπως άπόψε. Καί παρεκτός 
πού ή ζωή ’ςτήν εξοχή τής θείας του θ ά  του 
ήταν πολύ δυσάρεστη,— τό κ ά τω -κά τω  λογα
ριασμός δικός του — ή Αλλαγή τών συνηθειών, 
τής συμπεριφοράς, τής διαθέσεως, δέν ήμπο- 
ροΰσε νά κίνηση τήν προσοχή καί νάναγκάση 
τή Φωτεινή νά  Ιξηγηθή ; Θά ήταν αρά γε τόσο 
ίκανή ν ά  βρίσκη προφάσεις γ ιά  δλα  ώ ς τό 
τέλος; 'Η  φυσική της υπερηφάνεια δέν θ ά  ί-  
παναστατοΰσε γ ια  τήν καταναγκαστική προς- 
π ο ίη σ ι; Καί τό μυστικό πού έκρυβε ή  άσυ- 
νείθιστη καρδούλα, ή προσβολή πού Ισώρευσε 
’ςτήν παρθενική ψυχή τόσο βάρος, τόση απο
στροφή, τόση φρίκη, — δέν θ ά  τήν ανάγκαζε 
νά ξεθυμάνη, νΑνακουφισθή μέ μιάν άποκά- 
λ υ ψ ι; Κ αί τ ί μπορούσε τότε νά  γ ίν η ;

Ό  ένοχος αισθανόταν πώ ς θάπόμενε ανα
πολόγητος. Ούτε στιγμή δέν Ιπέρασε Από τό 
νοΰ του ή  Ιδέα, π ώ ς θ ά  μπορούσε ν ά  ’π ή  μέ 
υψωμένο μέτω πο: «Μάλιστα, τήν Αγαπώ.”Η 
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θελα νά  τήν πάρω. Δέν θ ά  ήμαστε ούτε τά 
πρώτα ούτε τά  τελευταία ξαδέλφια. . .Κ α ί αν 
θέλη, καί δν θέλετε, εδώ είμαι I»

Απεναντίας, είχε τή  βαρεία τύψι καί τήν 
Αγωνία πώς. έκαμε κάτι ταπεινό, σκοτεινό, Ασυγ
χώρητο, πού Ανθρωπος τίμιος δέν έπρεπε ποτέ 
νά  τό μάθη, πού θδδινε καί τή ζωή του νά 
μήν τό ήξευρε ή  Φωτεινή. Κ ’ ίσ ω ς έτσι ήτα ν ! 
Ή  Αληθινή ’Α γάπη, ή Αγάπη Ικείνη πού συγ- 
χωρεί τΑσυγχώρητα, καί νομιμοποιεί τά  παρά
νομα, κα ί Αγιάζει τά  βέβηλα; δέν υπήρχε ’ςτήν 
καρδιά τού ’Αγγέλου. "Ο ,ιι α ίσθημα έφώ- 
ληαζεν Ικ ε ϊ-μ έσ α , έπέταξε, θΑλεγες, σάν τρο
μαγμένο πουλί, μαζί μέ τή ν  Ατυχη έξομολό-
γηοι·

"Ο κίνδυνος πού φανταζότανε τώρα, φοβε
ρός κίνδυνος πού ό εγωισμός του  έπρεπε νά 
τόν διώξη μέ κάθε θυσία, τού έδωκε θάρρος 
μεγαλήτερο άπό εκείνο πού βρήκε προτήτερα: 
’Α ποφάσισε νά  ξαναμιλήση άπόψ ε  τής Φωτεινής.

’Στο  μπαλκόνι είχαν μείνη ο! τρεΐς τους.’Ε 
κείνος ’ςτήν ακρη, καθισμ.ένος σέ μιά πολυ
θρόνα ' δ ίπλα το ν  όρθιος, Ακκουμπισμένος ’ςτό 
κάγγελο, ό Μίμης- καί κοντά ’ςτόν άδελφό της, 
πάρα  π ίσω , ή Φωτεινή, μέ τά  χέρια ’ςτή ράχη 
κα ί μέ τή  ράχη ’ςτόν τοίχο. Μακρυά, 'ςτό πέ- 
λαγο, περνούσεν ένα βαπόρι. Κ ι’ ό Μ ίμης έ
καμε νά  φύγη, γ ιά  νά  φέρη τά  κιάλια τής νυ- 
κτός νά τό  Ιδοϋν.

—: Στάσου, είπε ή Φωτεινή- πηγαίνω  Ιγώ.
—  Τ ά έχω απάνω, καί δέν ξέρεις πού εΐνε! 

ε ίπ ε  δ  Μίμης.
Τότε δ “Αγγελος έσκυψε, καί μέ τή χθεσινή, 

μέ τήν πρωινή άκόμη άφέλεια, Αρπαξε άπό τό 
χέρι τήν έξαδέλφη του κ’ Ιφ ώ ναξε;

—  "Οχι έσυ ! Ας πάη δ  Μ ίμης πού ξέρει.
Ό  Μίμης, ώς πού νά  γίνη αύτό, είχε φύγει

κιόλα σάν Αστραπή. Κ ι’ ό Ά γγελ ο ς  έχαμήλωσε 
τή φωνή καί Αλλαξε τό ύφος :

—  Θέλω κάτι νά σού ’πώ.
Ή  Φωτεινή ετράβηξε τό χέρι της κ’ Ιγΰ- 

ρισε τό πρόσωπό της.
—  Μή μΑγγίζης ' είπε.
Μ ά ούτε 'ςτή φωνή, ούτε ςτήν Αντίστασι 

δέν έδωκε δύναμι. Λές καί τήν είχε παραλύ

σει ιό  θράσος. “Επειτα, δυό βήματα, παρά 
μέσα, ‘ςτό σαλόνι, Ιδιάβαζε τήν Ιφημερίδα του 
δ  κύριος Σάντρης. Δέν μπορούσε νά  κόμη 
σ κη νή . , .

Ό  Ά γγελος, Αποφασισμένος, τήν Ιτράβηξε 
κοντά του καί τήν Ανάγκασε νάκκουμπήση ’ςτό 
κάγγελο. Κ ’ εξακολούθησε ν ά  τής κρατή διά 
τής βίας τό χέρι,— χέρι παγωμένο μέσα 'ςτό
δικό του σάν Αψυχο.

—  Δέ θέλω . . .σε παρακαλώ. . .νά  μή μοΰ 
π ής τ ίπ ο τα ! έψιθύρισε ή . Φ ωτεινή με τά  μά
τ ια  γυρισμένα κατά τή θάλασσα.

—  Μ ή φοβασαι, άποκρίθηκε δ  Ά γγελος, καί 
δέν θ ά  λέμε αΙωνίως τά  ίδ ια . Ά ν  σάγάπησα, 
αν θ ά  αάγαπώ  δσο ζώ, Αφησε με ν ά  υποφέρω 
μοναχός μ ου . . . ’Εγώ  θ ά  είμαι .πάντα δυστυ
χισμένος. . .

Τό χέρι μέσα ’ςτό δικό του Ισπαρτάρησε σάν 
πουλί.

—  'Εσύ δέν έχεις νά  πάθης τ ίπ ο τα .’, μή 
σέ μέλη, δέν θ ά  σού ξαναπώ λεξ ι... .κ α ί με
θαύριο  φεύγω καί δέν μέ ξαναβλέπεις ποτέ-

Τό χέρι έτραβήχθηκε Απ’τό δικό του  ήσυχα. 
Ό  "Αγγελος δέν έπροσπάθησε νά τό κράτηση 
κ ' Ιξακολούθησε:

—  Μ πορεί νά .έφ τα ιξα . . .κα ί μέ τό  δίκηο 
σου νά  είσαι θυμωμένη. Μ ά δεν τώ θελα . . . 
Ας είνε I . . . Μ ιά χάρι μόνο θ ά  σέ παρακαλεσω, 
καί μου φ αίνεται πώ ς έχω κάποιο δικαίωμα 
. . .Τ ό  μυστικό είνε δ ικ ό .μ ο υ . . .Δ έ θέλω  νά 
ιό  ’πής κανενός, ποτέ. Ό  θ ε ίο ς  καί ή  θε ία  δέν 
πρέπει νά μάθουν, ούτε νά  ύποπτευθούν τ ί
ποτα . . . Έ ,  Φωτεινή ;. . .

Έ πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα. ‘Η  Φωτεινή 
ακίνητη, βουβή . .  Θ ά έλεγες πώ ς δέν τόν είχε 
ακούσει. . .Ν ά  τοιρα κ ι' δ Μ ίμης μέ τό κιάλι. 
Ό  Ά γ γελ ο ς  άπελπίσθηκε.

Ά κόμη  λίγα δευτερόλεπτα .. . Κ’ ενφ  φλυα
ρώντας ό ένας έκιαλάριζε το περαστικό πλεού
μενο, κ ί  δ Αλλος έσιωπούσε μ’ αγω νία ,— ή 
Φωτεινή Ανοιξε τό στόμα. Κ αί σιγά, καί ατά
ραχα, μ' ενα μπάοοο  πού λές κ’ έβγαινε από 
τά  τρίσβαθα τής ψυχής της, έπρόφερε κυτιά- 
ζωντας τή θάλασσα:

— Δέν είμαι τόσο Ανόητη !

("Κπβτω συνέχεια! ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Σ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ



Τ Ο  ίΔ6ΚΑΠ6ΝΘΗΜ6ΡΟΝ
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Δ Ο Τ ι , 'B S S  *  ‘E tu h ,  
Αθ^ναΧκή έπιβιώρ^σι; i n i  ΟοΧνβίον Δ ημητραχο-  
ιζοϋλον  καί Γεω ργίαν Τ α ο χο η ο ύΙο ν , * tf  η ρ ά ξη ρ  
τρεις μ ε τ ’ φυμάτω ν. — Ν Ε Α  Σ Κ Β Ν Η :  «Ξένη». 
¿gSfca είς π ρ ά ξε ις  τρεις  i n i  Γ . φ ραγχαντώ νη .

ΠΡΟ δέκα Ιτών, δταν έκυριαρχοΟσεν άκόμη to κω- 
μειδύλλιον, 6 μακαρίτης Μίκιος Λάμπρος καλός 

άνθρωπος, δλίγον δημοσιογράφος «cu διόλου συγγρα- 
<ρεύς, συνέλαβε τήν εύτυχή Ιδέαν νά σκαρώση μίαν 
αθηναϊκήν έπιθεώρησιν μ« τραγουδάκια, κατά ιόν τό
πον των γαλλικών revn.es. καί νά τήν δώα-Q είς τόν 
τότε «Παράδεισον» τού Κοτοπούλη, μέ τόν τίτλον < Λίγ“ άπ' δλα».

Ό  τύπος εΧνε γνωστός. 'Ένας έπαρχιώτης φθάνει 
είς τόν σατυριζσμένην πρωτεύουσαν και εύρίσκει |να 
δδηγον, 6 όποιος τού δείχνει καί τοΰ έξηγεΐ όλα τά 
παράδοξα καί τά αστεία . .  τής χρονιάς, εξαφανιζό
μενα ε’ις διαδοχήν άσυναρτήτων σκηνών, ή  οποία |ν- 
θυμίζει πανόραμα. “Ετσι έκαμε καί δ Λάμπρος, μέ

C' vt\v  τήν διαφοράν ότι διάνάπρωτοτυπήση ώς Έ λ- 
.ν, Ιβαλεν εις τό στόμα τών ήρώων του κοινωνικο- 
φιλοσοφικάς διδασκαλίας, μακράς καί ανιαρός ώς τά 

κύρια άρθρο, τών παλαιών έιρημερίδων.
Μολοντούτο, διά τό άστείον τοδ πράγματος καί διά 

τό άστείον τού συγγραφέως, τό «Λίγ' άτι’ δλα» είχεν 
επιτυχίαν μοναδικήν. Επαυξανόμενου δλσνεν καί βελ- 
τιούμενον. ύπερέβη γρήγορα τήν έκατοστήν παράστα- 
σιν, καί άν δέν άπατώμαι, Ιφθασε τήν διακοσιοστήν. 
Διά πολύν καιρόν ή επιτυχία του κατέστησεν αδύνατον 
κάθε άλλην. Καί δχι μόνον αΧ Επιθεωρήσεις άλλων 
συγγραφέων έχαντακιάθησαν, άλλά καί αύτοϋ τού κα
λού Μίκιου μία νέα, εύφυεστέρα ίσως άπό τήν πρώτην, 
Ιμαξιλαρώθη άγράος! Τήν αύτήν τύ^ην έλαβε καί τρίτη 
του απόπειρα, καί οδτω τό «Λίγ απ’ δλα», άνίκητον
πλέον καί άμίμητον, άπέμεινε τό θεατρικόν απαντάν του

Τήν ιστορίαν αύτήν μοΰ ένθυμίζει ή έφετβινή Έπι- 
θεώρησις τών κ κ. Δημητρακοπούλου καί Τσοκοπού- 
λου, γραμμένη κατά τόν τύπον τοΰ «Λίγάπ όλα» Άλ- 
λοίμονον τί θά επάθαινεν άν Ιδίδετο όλίγα χρόνια 
ένωρίτερα! Άλλά τό «Λίγ’ απ’ δλα», φυτοζωούν, φαί
νεται, «ίς τήν μνήμην μόνον τών «γεροντοτέρων», 
έχασε πλέον τήν καταστρεπτικήν του δύναμιν καί δέν 
εμπόδισε τήν επιτυχίαν τού νέου Καί,i η το μά τήν 
αλήθεια καιρός! Μία τούλάχιστον άθηνάΧκή έπιθεώ- 
ρησις, σατυρική, έξυπνη, καλογραμμένη, διδακτική 
χωρίς διδασκαλίας, πρέπει νά γίνεται κατ' Ιτος. Καί 
είμπορεί νά γίνεται καί νά στέκεται τώρα πού ε- 
λειψε τό φοίσμα τοΰ «Λίγ’ άπ’ δλα» - εκτός αν στοι- 
χειωση πάλιν τό «Έδώ κ’ 'Εκεί», τό όποιον απεύχομαι 
Διότι αύτά εΧνε καλά μόνον δι Ινα χρόνον Και δν 
πρέπη νά μένη -τίποτε, άς μένη μία φαιδρά άνάμνηοις. 
κανένα τραγουδάκι καί καμμία ευφυολογία ..

Τό «‘Εδώ κ’ 'Εκεί* δέν είνε βέβαια τό πρότυπον 
τού είδους. Ήμπορούσε - καί επρεπε — νά είνε καλ
λίτερου. Άλλά καί έτσι, ώς σύνολον, δέν μου έφάνη 
δλωςδιόλου άνυπόφορον, όπως τό ηϋραν μερικοί σο
βαροί καί αύστηροί... Έξαφνα ό «Προϋπολογι
σμός» πού εμφανίζεται με τά δεκανίκια, φλυαρεί

άνάΧατα καί τό «Κινητόν Πρωτοδικείον* παγόνει. 
Άλλ’ ή σκηνή τήν όποιαν εμπνέει ή άπεργία τού Τα
χυδρομείου είνε εύφυεστάτη, καί μοναδική ή σκηνή 
τοΰ «παραρτήματος», καί ό «γαλλικός» λόγος τού Αρ
χαιολογικού Συνεδρίου άρκετά αλατισμένος, καί αΐ
παρφθιαι τών πρός τάς Άτθίδας ποιημάτων τοδ κ. Νέη: ,

Άοηρη ιτέτρα . - . ξέξααπρη 
K¡' ano τον η ho ξεςαοηρότιρη.
Σε ζηλεύουν οί Σο>&άς 
Σε φίλονονν οί Άριες 

Άριες, μάριες, χονχοννάριες’...

σέ κάμνουν νά γελφς καί άνεξαρτήτως τής «δμοιό- 
τητος» τοΰ κ. Θησέως μέ τόν ποιητήν. Δέν εΧνε άρ
κετά ; Καί ύποθέτω ότι θά διεσκέδαζε κανείς άκόμη 
καλλίτερα, civ ό θίασος Παντοπούλου διέθετε περισ
σότερα μέσα καί πρόσωπα, ώς τόν ίδιον Πα,ντόιτουλον, 
ώς τήν Καν Νίκα καί Ινα-δύο άλλους.

* * *
Ή  «Ξένη* είνε δράμα εις πράξεις τρεις. Ήμπο- 

ρούσε νά έχη τέσσαρος, πέντε ή  καμμίαν. Πέρσυ 
άνηγγέλθη ώς «Φωληά», φέτος έβαπτίσθη «Ξένη», 
τού χρόνου είμπορεί νά βαπτισθή Πέτρος ή Παύλος, 
καί νά είνε τό Ιδιον,—καί νά μήν είνε τίποτε 

Χωρίς νά τό θέλη κανείς, εΧνε πολύ αύατηρόςπρός 
έργα τά  όπονα παρουσιάζονται μέ άξιώσεις, εις μίαν 
Νέαν Σκηνήν.. . “Ηχούσα μ’ ευλαβή προσοχήν τήν 
πρώτην πράξιν, διάβολε ! δν δέν προσέξη κανείς εις 
έ’να πρωτότυπον δράμα, πού εκλέγει καί παίζει δ 

• Χρηστομάνος, πού λοιπόν νά προσεξη ; — δέν ¿κατά
λαβα τίποτε, ή μάλλον ¿κατάλαβα πολλά . .καί άπό 
τήν δευτέραν πράξιν τό έργον μοΰ Ιφαίνετο πλέον τό- 
σον άπίθανον καί άψυχολόγητον, ώστε θά τό έλεγα 
χόσιμον λέξεων χωρίς έννοιαν εις καλούπι δράματος, 
καμωμένην άπό κάποιον γραφομανή ή άστείον πού 
ήθελε νά περιπαίξη τούς κριτικούς του.

Δέν θυμόνω μέ τόν νέον συγγραφέα, ο όποιος είχε 
κάθε δικαίωμα νά είνε φιλόδοξος, καί νά θελη νά 
γράψη ένα δράμα, ’ίσως αφού είδε τόν «Τρίτον» καί 
έμαθε δτι αρέσουν κάπως τά δράματα που έχουν τρί
τους, ή Ισως άφού έδιάβασε κανένα ξένον άπό τά αιώνια 
τής μοιχείας, καί τό διεσκεύασε καί τό έκαμε άγνώ- 
ριστον σωματικώς καί ψυχικώς Ό χ ι  δν τό έργον 
του έδίδετο εις δλλο θέατρον, δέν θά  έλεγα ούτε λέ- 
ξιν. Απορώ δμοις καί έξισταμαι μέ τόν Χρηστομά- 
νον. Πώς άπό τά χίλια χειρόγραφα πού τοΰ- στέλλον- 
ται κάθε χρόνον καί πού τά  · γυρίζει αλύπητα καί 
πολλάκις αδιάβαστα, — έκράιησε νά παίξη τήν «Ξέ- 
νην» 1 Δέν το χωρεΐ ό νοΰς τοΰ ανθρώπου! . Είνε 
γνωστή ή  ΰπόληψις που τρέφω πρός cóv κ  Χρηστο- 
μάνον άλλά δέν θά είπω τίποτε άγνωστον καί έκπληκτι- 
κόν, δν είπω δτι τρέφω ύπόληψιν καί. . πρός τόν 
Ιαυτόν μου. Νομίζω τούλάχιστον, δτι άμα ίδώ εν χει
ρόγραφον, είμπορώ νά κρίνω άν Ιχη άξίαν ή όχι,— 
τήν στοιχειώδη, τόσον γρήγορα καί τόσον άσφα- 
λώς, δσον καί ό κ Χρηστομάνος Άπό τήν βραδυάν 
τής «Ξένης» άρχισα νάμφιβάλλω πολύ. Έ ν  από τά 
δύο πρέπει νά παραδεχθώ,: ή  δτι δέν είξεύρω έγώ 
τί μον γίνεται καί δτι πρέπει νά σπάσω αύτή τήν 
πέννα, πού τήν κρατεί ή ελεεινότερα τύφλωσις- ή

δτι έως τώρα άπατοΰσε καί τδν Ιαυτόν του, κ' Ιμέ 
καί όλον τόν κόσμον δ κ. Χρηστομάνος. Εΰρίσκο- 
μας βλέπετε, εις τό σκληρότερου δίλημμα, - καί διά 
νά μή τό λύσω ποτέ, θά τό λησμονήσω. ”Ω, διά 
πόσα άλλα πράγματα δέν είπα: «“Ας τα νά πάνε 
στό καλό!»

ΓΡΗΓΟΡΚ)Σ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υ Γ. Έγραψα τάνωτέρω τήν επαύριον τής παρα- 
στάσεως. Σήμερον πού επιθεωρώ τό χειρόγραφον νδ 
τό στείλω είς τό τυπογραφείου, μοΰ φαίνονται τό
σον περιττά! . . .  Καλλίτερα νά μήν έγραφα τίποτα. 
Άλλά έχω τήν ιδιοτροπίαν νά μή σβύνω ποτέ.

Γρ. Ξ.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕΧ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΜΙΑ άπό τάς μάλλον ενδιαφέρουσας καί συγχρό
νως ωραίας ανακοινώσεις τού Διεθνούς ’Αρχαιο

λογικού Συνεδρίου ’Αθηνών, ήτον ή τού κ Φωκίω- 
νρς Νέγρη «έπϊ τής Άτλαντίδος τού Πλάτωνος». Άπό 
τήν άνακοίνωσιν αύτήν, τυπωθεΤσαν είς φυλλάδιον, 
δημοσιεύομεν αποσπάσματα, τά όποΧά δίδουν πλήρη 
τήν ιδέαν τού χ Νέγρη.

«Ή δπαρξις εις παρωχημένους χρόνους μεγάλων 
γηΐνων εκτάσεων έπί τού ’Ατλαντικού ώκεανού, πρός 
βορρδν καί πρός μεσημβρίαν κεντρικής θαλάσσης είς 
προέκτασιντής Μεσογείου είχεν Ιπιβληθή είςτήν επι
στήμην. Άλλά δέν είχε καθορισθή ή_ έποχή τής έξα- 
φανίσεως αύτών, ώστε καί ούδεμία αφομοίωσις πρός 
τιίν Άτλαντίδα τού Πλάτώίνος ήτο δυνατή

Ασχοληθείς δμως τελευταίως είς τάς μεγάλας κα
ταβυθίσεις τής τεταρτογενούς εποχής, καί σχετίσας 
ταύτας πρός τά φαινόμενα τών Παγώνων τής αύτής 
εποχής, ήδννήθην ν’ άποδείξω δτι ή καταβύθισις τών 
μεσημβρινών ατλαντικών γαιών, περί ών ανωτέρω, 
εφερε τήν δριστικήν άπομάκρυνσιν τών Ιίαγώνων πρός 
τούς πόλους, καί οδτω καθωρίσθη καί ή έποχή τής 
έξαφανίσεως τών ανωτέρω ατλαντικών γαιών.

Σήμερον είναι παραδεδεγμένου, δτι ό χρόνος τής 
άπομακρύνσεως τών Παγώνων δέν απέχει τού ήμετέ- 
ρου αίώνος είμή όλίγας^χιλιετηρίδας, 7 εως 10.

Κατά τόν αύτάν, ώς έγγιστα, χρόνον ή δλίγον πριν 
έξηφανίσθησαν αΧ μεσ. Άτλαντικαί χώραι. .

Τούτου αποδειχθέντος, ή αφομοίωσις τών χωρών 
τούτων πρός τήν Άτλαντίδα τού Πλάτωνος είναι 
πράγμα εδκολον

Καί πρώτον δ Πλάτων λέγει διά τού Κριτίου. δτι 
οί κάτοικοι τής Ατλαντίδος Ιπέδραμον κατά τής Εύ- 
ρώπης καί Αφρικής έννέα χιλιάδας έτη πρό τής έπο· 
χής του ή δέ έξαφάνισις αύτής έγένετο μεταγενεστέ- 
ρως. Ουτω ό χρόνος τής έξαφανίσεως τής Άτλαντί
δος, κατά τόν Πλάτωνα, φαίνεται προσεγγίζων πολύ 
πρός τήν εποχήν ήν ευρομεν διά τήν έξαφάνισιν τών 
Ατλαντικών χωρών, στηριζόμενοι είς δλώς γεωλογι
κούς λόγους. Ή  σύμπτωσις αδτη δέν δύναται νά θ*ω· 
ρηθή τυχαία.

Άλλ' ή συμφωνία δέν περιορίζεται μόνον εις τούτο. 
Αύτή ή περιγραφή τής νήσου Άτλαντίδος παρά τού 
Πλάτωνος άνταποκρίνεται τελείως εις τήν πραγματι
κότητα. « Ή  δέ νήσος, λέγει, άμα Λιβύης ήν καί Ά - 
»σίης μείζων, έφ’.ής έπιβατό» έπί τάς άλλας νήσους 
»τοΧς τότε έγίγνετο πορευομένοις, έκ δέ τών νήσων 
»έπί τήν καταντικρύ πάσαν ήπειρον τήν περί τόν άλη- 
»θινόν εκείνον πόντον τάδε μέν γάρ . δσα έντός τού 
»στόματος ού λέγομεν, φαίνεται λιμήν στενόν τινα έ·

»χων είσπλουν, έκεΐνο δέ τό πέλαγος όντως ή τε περι- 
»εχουσα αύτό γή παντελώς αληθώς όρθότατ’ άν λέ- 
»γοιτο ήπειρος».

Άλλ’ ή συμφωνία έξακολουθεΧέτι περαιτέρω μεταξύ 
τής περιγραφής αύτών τών τεχιονιχών φαινομένων ά· 
τινα άφηγεΧται δ Πλάτων, καί τών πραγματικών γε
γονότων άτινα Ιλαβον χώραν κατά τήν έξαφάνισιν 
τών ατλαντικών χωρών Οΰτω κατά τόν Πλάτωνα, οΧ 
Χερεϊς τής Σάϊδο; λέγουσι πρός τόν Σόλωνα.

«Ύστερφ δέ χρόνφ σεισμών έξαισίων καί κατακλυ- 
»σμών γενομένων, μάς ημέρας καί νυκτός χαλεπής 
»έπελθούσης. τότε παρ’ ήμίν μάχιμον πάν άθρόον έδυ 
•κατά γής ήτε Άτλαντίς νήσος ωσαύτως κατά τής 
»θαλάττης δύσα ήφανίσθη, διό καί νύν άπορον καί 
»άδιερεύνητον γέγονε τό έκεΧ πέλαγος, πηλού κάρτα 
»βραχέος έμποδών δντως, δν ή νήσος Χζομένη παρέ- 
»σχετο»

Έγώ δέ αύτός διά προγενεστέρων μελετών έδειξα, 
δτι ένφ αΧ άτλαντικαί χώραι κατεβυθίζοντο, δμοια 
φαινόμενα Ιλάμβανον χωράν πρός άνατολάς της Ά- 
φρικής.

Τά φαινόμενα ταύτα και εν τφ Ώκεανφ και έν τή 
Αττική συνέβαινον ταύτοχρόνως. Τί άλλο λέγει ο 
Πλάτων διά τών λέξεων «μάς 1 ήμέρας καί νυκτός 
»χαλεπής έπελθούσης, τό τε παρ' ήμίν μάχιιιον πάν 
»αθρόον έδυ κατά γης, ή τε Άτλαντίς νήσος ωσαύτως 
»κατά τής θαλάττης δύσα ήφανίσθη» ;

Έξ άλλου ή Τιτανόμαχία τοδ Ησιόδου μάς δίδει 
τήν αληθή εικόνα τών στεναγμών τής γής καθ’ ήν 
στιγμήν κατεποντίζοντο όλόκληροι χώραι. ώς ή Ά 
τλαντίς, ή Αίγαιΐς, ή ’Ανατολική Αφρική. Βράχοι 
κυλίονται ώς βαλλόξιενοι ύπό Τιτάνων, τά κύματα φέ
ρονται ακράτητα επί τάς άκτάς ίιπό τής συγκλονή- 
σεως τού εδάφους, κλαγγαί άνεμων καί βροντών πλη
ρούν τό σύμπαν, άτμοί θερμοί καί φλόγες άποπέμπον- 
ται άπό. τάς ρωγμάς αίτινες έχαινον ;ιετά τήν διάσπα- 
σιν τού φλοιού. Τέλος ή γή Ιτήκετο, ώς ό κασσίτερος 
κατά τό λέγειν τού ποιητού, παριστάνοντος οΰτω τάς 
Ικρύσεις τής λάβας ών τά ίχνη εύρίσκομεν έν Μήλφ, 
Αίγίνη, έν τφ Τσθμφ τής Κορίνθου, έν τή Μακεδο- 
νίφ· καί αίτινες μεταγενεστέρως άνεφάνησαν καί έν
Θήρφ.

Αλλ* ας έπαΐ'έλθωμεν είς τθ>· Πλάτωνα. Οί Χερεϊς 
τής Σάίδος διηγούνται είς τόν Σόλωνα δτι κατεκάη 
μεγα μέρος τής γής υπό τών ηλιακών αχτίνων, προσ
θέτουν δέ δτι έκ τού φυσικού τούτου φαινομένου διε- 
πλάσθη ύπό τής ζωηράς φαντασίας τών Ελλήνων ό 

ΰθος τοδ Φαέθοντος, τού καί όδηγήσαντος άνεπιτη- 
είως τό άρμα τοδ Απόλλωνος, κατακαύσαντος δ’ ώς 

έκ τούτου μέγα μέρος τής γής· άλλά καί περί τού 
φαινομένου τούτου απέδειξα, έν έτέρφ έργφ, δτι άνα-

Ϊέρεται είς τά έξης γεωλογικά γεγονότα. Ή  καταβύ- 
ισις τής Άτλαντίδος, τφ δντι, δέν εΧναι είμή έν έπει- 

σόδειον σειράς καταβυθίσεων λαβουσών χώραν κατά 
τάς δέκα τελευταίας χιλιετηρίδας, ή μάλλον κατά τό 
πρώτον ήμισυ τής περιόδου ταύτης. Μετά τήν κατα- 
βύθισιν τής Άτλαντίδος καί τάς συγχρόνους διασπά
σεις τής Έρυθράς θαλάσσης καί τού Αιγαίου Πελά- 
γους, έρχεται ή διάσπασις τής Βορείου Αφρικής, 
κατά γραμμήν διήκουσαν έξ Αίγυπτου πρός τήν Τύ- 
νιδα, παρουσιάζονσαν δέ διαφόρους καταπτώσεις ώς 
τά chotts τής Τύνιδος, καί τάς κοιλότητας (fosses), 
Rayan καί Fayoum Ιν Αίγύπτφ Συγχρόνως δ έτα- 
πεινούτο ή θάλασσα. Άπασαι δέ αι πηγαί αίιινες 
καθίστων τά μέρη Ικεινα εύφορα άπό τού -’Ατλαντι
κού ’Ωκεανού μέχρι τής Αραβίας κατέδυσαν διά τών 
ρωγμών, ή δέ επιφάνεια έκτεθειμένη πλέον εις τάς 
άκτΧνας τού ήλιου τής Αφρικής ας δέν έμετρίαζε ήδη 
ή δροσερά έπίρροια τών πηγών κατεκάη καί μετε- 
τράπη είς έρημον, έκτος της Αίγύπτου, δπου η πα
ρουσία τού Νείλου εσωσεν αύτήν άπό τής γενικής
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συμφοράς, ώς τοΰτο έπιβεβαιοΰσιν οί Ιερείς της 
Σά'ώ-ις.

‘Αλλά καί τρίτον συγκλονισμόν τοϋ φλοιού τής 
γης έχομεν, είς τά μέρη τής Άδριατικής έ | ου ή θά
λασσα αδτη έλαβε τό σημερινόν αύτής σχήμα, άπο- 
σπασθείσης τής Λευκάδος άπό τής Ακαρνανίας καί 
σχηματισυεισών άβύσσων άπεράντων πρός μεσημ
βρίαν τής Πελοπόννησου, πρό τεσσάρων έως πέντε 
χιλιετηρίδων, ιός απέδειξα έν άλλη πραγματείρ, καί 
ούτω επιβεβαιοϋνται καί αί τρεις έξαίσιοι συγκλονή- 
σεις τής γής ας αναφέρει ό Πλάτων· «Νυν μέν γάρ 
»μία γενομένη νύξ ύγρά διαφερόντως γης αυτήν (τήν 
¿άκρόπολιν) ψιλήν περιτήξασα πεποίηκε, σεισμών άμα 
»καί πρό τής 'Δευκαλίωνος φθοράς τρίτου πρότερον 
»ύδατος εξαίρετου γενομένου».

Έχομεν πρώτον ιήν καταβύθισιν τής Άτλαντίδος, 
καί τάς συναφείς διασπάσεις πρός άνατολάς, τής Ε λ 
λάδος καί τών παραλίων τής Αφρικής πρός τόν ’Ιν
δικόν Ωκεανόν, δεύτερον τήν καταβϋθισιν της Βο
ρείου Αφρικής πρός τήν Μεσόγειον, πρός ήν καθ’ 
όλα τά φαινόμενα είναι συναφής ό σχηματισμός του 
Εέξείνου Πόντου καί τής Προποντίδος, τρίτην τήν 
καταβύθισιν τών Άδριατικών άκτών μέχρι καί τής 
Πελοπόννησου.

Οΰιω τά πάντα άποδεικνύουσι τόν Πλάτωνα λέγον- 
τα τ’ άληθή, οίδείς δισταγμός πλέον επιτρέπεται, ή 
Άτλαντίς υπήρξε».

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΡΟ δεκαπέντε ημερών άπέθανε είς τήν Τήνον ό 
Γεώργιος Πετρίδης. ένας άπό τούς ολίγους απο

λειπόμενους ήθοποιούς οί όποιοι συνεκίνησαν τό ελ
ληνικόν κοινόν άπό τού 1860. ‘Επί σαράντα έτη Ιζησε 
τήν ζωήν αυτήν τοϋ Έλληνος ηθοποιού ή όποία περι
μένει τόν συγγραφέα της νά την παρουσίαση μέ τήν 
ποικιλίαν τών χρωμάτων πού του παρέχει άφθονα. 
Μέσα είς τήν μεγάλην αύτήν εικόνα ή μορφή τοϋ Πε- 
τρίδή δέν θά είναι άπό τάς δευτερευούσας, ποδ έχει 
νά έπιδείξη ή  έποχή αύτή, ή όποία όλη μαζί, ιός €να 
σύνολον, Ιχει πολλήν σημασίαν εις τήν ζωήν μας,' 
κάτι ποϋ δέν θά τό έχη πλέον ή σημερινή, πολύ 
ώραϊυν καί πολύ έπιβλητικόν. «Οί Πετρίδηδες, λέ
γει ώραία ό κ. Ζ. Παπαντωνίου είς τό «Σκρίπ» ό 
ίίειρίδης καί οί όμοιοι του—δηλαδή οί άνω της επι
φάνειας, ηθοποιοί, συγγραφείς, τεχνίται—Ιπιασαν 
καί έρρυμοτόμησαν τήν Ελλάδα, άνοίγοντες λεωφό
ρους μέ τό παλαιότερον τών μέσων, μόνον μέ τσαπί. 
Καί τόσον μεγάλος, ώστε νά κυττάξης άπό τάς ’Α
θήνας καί νά βλέπρς είς τό άκρον τόν τελευταϊον 
"Ελληνα του Καύκασού»..

Ο «Βασιλεύς Λήρ»,ήτο ή όψηλοτέρα βαθμίς πρός 
τήν όποιαν άπέβλεψε κατά τά τελευταία ετη ό Πε
τρίδης. Υψηλή .πολύ. Χωρίς όμως καί νά κρημνίση 
τόν τολμηρόν ηθοποιόν δ όποϊος επαιζε τόν «Γερο - 
Μαρτέν».

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

Ηείκών τήν οποίαν δημοσιεύομεν εκτός τοϋ κει
μένου, είναι έν άπό τά χαρακτηριστικώτερα ση
μεία τής τέχνης του Ριχάρδου-Πάρκες Μπόνιγκτον. 

Ή  θάλασσα,ή παραλία μάλλον, έμπνέειείς τόν αγγλον 
ζωγράφον τά ωραιότερα έργα του Έζησε είς τάς 
άρχάς του 19ου αίώνος (1801-1828) καί όμως ή τέ· 
$νη. του είναι σύγχρονος Ό  περίφημος Λελακρουά 
εγραφε περί τοϋ Μπόνγκτον δτι είναι μία άπο τάς 
ιδιοφυίας αί όποΐαι τιμούν άληθινά τήν ‘Αγγλίαν. 
Καί όμιί.εϊ κατόπιν περί τής εύκολίας μέ τήν οποίαν 
είργάζετο, καί τής Ικανότητάς του ή όποία έξεδηλώθη

άπό τήν πρώτην ημέραν ποΰ Ιλαβε άνά χείρας τόν 
χρωστήρα.

Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

ΡΟΣΕΧΩΣ θά δημοσιεύσωμεν μελέτην τοϋ κ. 
Κωνστ Μακρή περί τοϋ τελευταίως άποθανόν- 

τος μεγάλου γλύπτου τοϋ Βελγίου Κωνσταντίνου Με- 
νιέ. Τόν Λίενιέ χαρακτηρίζει όμιλών περί τοϋ Έργά- 
ιον του ό Γεώργιος Κλεμανσώ. « Ό  μέγας Βέλγος 
καλλιτέχνης, λέγει, μάς έδωκε τήν εποποιίαν τής έρ- 
γαοίας Ό μιλώ  περί τής Ιργασίας του ανθρώπου, ή 
οποία Ιχει άμεσον σχέσιν μέ τόν σκληρόν πλανήτην 
μας, όποϋ ό άνθρωπος κερδίζει τήν ζωήν του άπό 
αύτό τό έδαφος. Γεωργοί, μεταλλωρύχοι, λιθοτόμοι 
σκάπτουν μέ μανίαν τό έδαφος τό οποίον φειδωλόν 
υπερασπίζεται τούς θησαυρούς του. Ψαράδες. Ιργά- 
ται τών σφαγείων καί λοιποί συμπληρώνουν τό άπαί- 
σιον εργον, καί άπό τήν δύναμιν ή όποία αναπηδά 
άπό τσύς κα¡ιπταμένους αύτούς μυς. άπό τούς έσκλη- 
ραμένους αυτούς σκελετούς, καταφαίνεται ή μεγαλει- 
τέρα δύναμις τής έξελίξεως της άνθρωπότητος ολο
κλήρου».

'Ο Μάτερλιγκ Ιξ άλλου γράφει:
•-'Η γλυπτική πρέπει ν ’ άποτυπώνη ολίγος μόνον 

στιγμάς τής ζωής σπανίας καί άπολύτως ώραιας, σχή
ματα, χαράν ή' πόνον. Κά ε κίνησις Ιπάνω είς τό 
μαρμαρον, ή όποία δέν είναι θαυμοισία, είναι ώς διαρ
κές έγκλημα, άπαίσιον, άσύγγνωστον. Ε ίς τήν έπο- 
χήν μας ό Ρσντέν καί ό Μενιέ, ό ένας είς τόν κόσμον 
τοϋ πάθους ό άλλος είς τόν κόσμον τής εργασίας, 
είναι οί μόνοι οί όποίοι κατώρθωσαν νά συλλάβουν 
δύο ή τρεις τοιαύτας στιγμάς, τοιαύτας θείας κινή
σεις».

Ο περίφημος Γάλλος γλύπτης Ροντέν γράφων περί 
τής τέχνης του, λέγει:

"Οταν παρακολουθής τήν φύσιν μέ πίστιν καί έρωτα, 
ή φύσις σοϋ τά παρέχει όλα. "Οταν ε^ω ώς πρότυ 
πον Ινα ώραίον σώμα γυναικός. έμπνεομαι διάφορα 
σχέδια, τά όποία μοΰ δίδουν εικόνας εντόμων, πτη
νών, ψαριών. Φαίνεται άπίθιινον· καί όμως ουτ* εγώ 
δέν τό ¿φανταζόμουν. Ζητούσα κάποτε σχήματα δΡ 
άγγεία τών Σεβρών. Καί δέν κατώρθωνα νά ευρώ 
αναλογίας καί γραμμάς αί όποΐαι νά μέ ίκανοποιοϋν, 
διότι αί προσπάθειαί μου έβασίζοντο έπί τής φαν
τασίας. Έκτοτε έσχεδίασα σώματα γυναικεία, καί 
είς Ινα έξ αύτών εύρηκα, έν τή συνθέσει του, Ιξοχον 
σχήμα αγγείου, μέ γραμμάς άληθινάς καί αρμόνι
κάς. Δέν πρόκειται λοιπόν νά δημιουργήσωμεν. Ή  
λέξις δημιουργώ δέν σημαίνει τίποτε. "Ολα τά εύ- 
ρίσκομεν γύρω μας. Τό πάν ένέχεται είς τήν φύ
σιν, τό πάν είναι μία διαρκής κίνησις. Αί ΐδιαι άρ- 
χαί διέπσυν τήν κατασκευήν ένός σώματος γυναικός, 
ένός βουνού, ενός ίππου, Ο ί νέοι καλλιτέχναι Ιργά- 
ζονται τά μοδέλα των μέ ίδικόν των σχέδιον ώρι- 
σμενον, άντί νά έμπνέωνται άπ’ αύτά και νά εννοή
σουν ότι είς αύτά έγκειται τό αιώνιον.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

ΠΡΟ δέκα έτών, ένας βυρσοδέψης τής πόλεως 
Ούλμ έπεσε τυχαίως είς ένα κάδον όπου έβύ- 

θιζον τά δέρματα κατειργασμένα δΓ ήλεκτρισμοϋ. Έ- 
πέρασε μιά ώρα έως ότου ήμπορέση νά έξέλθη άπό 
τό άκούσιον αυτό λουτρόν, καί όταν έξήλθε ήτο θε
ραπευμένος άπό τούς ρευματισμούς, οί όποιοι τόν 
έβασάνιζαν άπό έτών Έκτοτε δέν ήσθάνθη πλέον 
κανένα πόνον. Σίμιερον κατόπιν πειραμάτων, έχουν 
ίδρυθη 35 θεραπευτήρια ήλεκτροταννικά είς τήν ί'ερ-
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μανίαν ’Επίσης είς τήν ’Αμερικήν. Ή  δέ ’Αγγλία 
ακολουθεί τό παράδειγ>ιά των.

Ό  βυρσοδέψης τής Οΰλμ έγινε ιατρός καί έφαρ- 
μόζει τήν άνακαλυφθείσαν μέθοδόν του. Ή  θεραπεία 
συνίσταται εις τό δτι ό ηλεκτρισμός ευκολύνει τήν 
άπορρόφησιν τοϋ ταννίνης ύπό τοϋ οργανισμού καί 
επομένως τήν έξουδετέρωσιν τοϋ ούρικοδ οξέος, τό 
οποίον είναι ή κυρία πηγή τών ρευματικών πόνων. 
‘Επίσης ωφελεί τούς αρθριτικούς καί τάς νευρικός 
παθήσεις.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α

Ιϊτρ ι& ό ιχά  :

Ό  κ. Σπ. Λάμπρος γράφων είς τόν . Νέον Έ λ -  
λη νο ^νή μ ο να »  — 31 Μαρτίου — 30 ’Ιουνίου—περί 
«Τοϋ έθους τοϋ μασχαλισμοϋ παρά τοΐς Μανιά- 
ταις τών μέσων αιώνων» λέγει

«"Εν καί μόνον βαρβαρικόν έθιμον φαίνεται 
πράγματι τελείως εκλιπόν μετά τήν είς τήν Πελοπόν
νησον έπίσκεψιν τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιο- 
λόγου ού δέν γίνεται έκτοτε πλέον μνεία, εθιμον, οΰ 
καί τήν προτέραν ϋπαρξιν ήγνοοϋμεν μέχρι τοϋδε. 
Είνε δέ τό ύπό τε τοϋ ’Ισιδώρου καί τού Άργυρο- 
πούλου έν τοϊς άνωτέρω χωρίοις άναγραφόμενον, 
καθ’ δ οί Μανιάται τών μέσων αιώνων μετά τόν φό
νον εχθρού τίνος άποκόπτοντες δάκτυλον ή  μέλος έ 
τερον τοϋ νεκροϋ, Ινεβαπτον αυτό παρά τόν πότον 
είς τήν κύλικα καί προέπινον είς τούς φίλους. Καί 
ταϋτα μέν εΐδομεν μαρτυροϋνχα τόν ‘Ισίδωρον. Κατά 
δέ τόν Αργυρόπουλον. ολίγον διαφόρως διατυπούντα 
τό αύτό εθος, άπέτεμνον βραδύτατα μέρη tgxeXevtnxo- 
τω*\ καί ταριχεύοντες αύτά ένεβαπτον είς ποτά ή σψα, 
ποιούμενοι χρήσιν αύτών κατά τάς ευωχίας.

»Τό μεσαιωνικόν τούιο έθος τών Μανιατών δέν 
ήτο μεμαρτυρημένον μέχρι τοϋδε, άλλά δέν είνε άγνω
στον είς ημάς έκ τής ελληνικής άρχαιότητος Είνε δέ 
ό λεγόμενος μασχαλιομός τών άρχαίων. Τούτου μνη- 
μονεύουσιν ό τε Αισχύλος καί ό Σοφοκλής καί ό 'Α
πολλώνιος ό Ρόδιος, σαφώς δ έκθέτουσιν όποϊός τις 
ήτο οί οχολιασταί αύτών καί οί λεξικογράφοι. Έκτε 
νώς δέ περί τών χωρίων αυτών καί τής σημασίας 
τοϋ μασχαλισμοϋ Ιπραγματεύθη ό Erw in Rohde-

«Καί δέν γίνεται μέν παρά τφ Ίσιδώρψ καί τφ 
Άργυροπσύλψ μνεία τής διά τών μασχαλών διαπε- 
ράσεως τών ήκρωτηριασμένοιν μελών τοϋ φονευθέν- 
τος, άλλ’ είνε προφανές, ότι καί οί άρχαίοι εταρί- 
χευον ταϋτα καί έφύλασσον, καθ’ ά  μαρτυρεί τοΰτο 
ο Άργυρόπουλος περί τών Μανιατών τών μέαων αιώ
νων. Μόνον δέ δεν εύρίσκομεν παρά τοίς άρχαίοις 
το  έθος τής είς τά ποτά καί τό όψιι έμβάψειυς τών 
τεταριχευμένων τούτων- δακτύλων ή άλλων μικρών 
μελών τοδ νεκροϋ. Άλλ’ ούδεμία αμφιβολία, ότι τοϋ 
πάντως πηναρχαίον μανιάτικου έθους ή γένεσις είνε 
ή αύτή καί τών μασχαλισμάτων ή ΰπό τών προμνη- 
οθέντων ’σχολιαστών καί λεξικογράφων αναγραφό
μενη. ήτοι ό  σκοπός αποφυγής τής μήνιος τοϋφονευ- 
θέντος».

Έ φ η μ ΐρ ιδ ε ς -

Είς τό «"Αθτν» έδημοσίευσε ό κ. Ν. Α. Σωτηρίου 
άρθρον «Τί πρέπει νά τρώγωμεν» όπου εξετάζει τό 
αϊώνιον θέμα καί καταλήγει υπέρ τής μικτής τρο
φής. Ή  μικτή τροφή επικρατεί διάφορος είς διαφό
ρους λαούς άναλογως τού κλίματος, τής ιδιοσυγκρα
σίας, τών ήθών καί τών όρων τής ζωής, Έ  διαίρε- 
σις χρεοφάγων καί φυτοφάγων άναφαίνεκαι άπό τοϋ 
έκτου π. X αίώνος. Πρώτος ό ’Ηράκλειτος ό φιλό
σοφος άναφέρεται ώς ψυτοφάγος, άποθανών-εξ άνε-

παρκοΰς θρέψεως. Καί ή αποκλειστική φυτοφαγία και 
ή αποκλειστική κρεοφαγία γεννούν διαφόρου; άσθε- 
νείας σοβαράς. «Ή τροφή τότε μόνον είναι επαρκής 
δίαν προσφέρη tà  άπαιτούμενα συστατικά πρός αντι- 
κατάστασι.ν τών ουσιών, αιτινες καταστρεφονται καιό- 
μεναι έν τφ  όργανισμφ πρός παραγωγήν θερμότητος 
καί εργασίας, οταν είσάγη τάς ούσίας ών έχει άνάγ- 
κην ό όργανισμός πρός θρέψιν καί όταν τελείως 
έξασφαλίζχι είς τόν όργανισμόν τάς ούσίας αίτιι-ες 
άπαιτοΰνται πρός άνάπτυξιν αύτοϋ όταν οδτος ευρί- 
σκεται είς τήν περίοδον τής διαπλάσεως» Η χημεία 
διδάσκει ότι τροφή έκπληροΰσα τόν τριπλοϋν αυτόν 
σκοπόν δέν εΰρίσκεται άποκλειστικώς οδτε είς τό φυ
τικόν, ούτε είς τό ζωικόν βασίλειον. Καί τό εν καί 
τό άλλο παρέχουν ανεπαρκή στοιχεία Έξ άλλου κατά 
την συγκριτικήν άνατομίαν ή κατασκευή τών πεπτι
κών όργάνων τοϋ άνθρωποι» διαφέρει τόσον τής τών 
ποοφάγων όσον καί τής τών σαρκοφάγων Οί όδόν- 
τες τοϋ ανθρώπου είναι κατεσκευασμένοι ώστε νά 
δύνανται νά κατεργάζωνται τροφός ΐκιμβανομένας ίκ 
τών δύο βασιλείων Ό  στόμαχος τοϋ^ ανθρώπου εί 
ναι ώπλισμένος μέ αδένας οί όποιοι έκκρίνουσι χη
μικός ούσίας ίκανάς διά τήν πρός πέψιν κατεργασίαν 
καί τών φυτικών καί τών ζωικών τροφών Τόν άρ· 
θριτισμόν. τόν όποιον λέγουν ότι φέρει ή κρεατο
φαγία, άποδίδει ό κ. Σωτηρίου είς τόν υπερσιτι
σμόν μόνον, δηλ «τήν θυσαναλογίαν τών διά τών 
τροφών είσαγομένων θρεπτικών ούσιών πρός τάς ού
σίας αί όποΐαι καίονται έν τφ όργανισμφ πρός πα
ραγωγήν ένεργείας». Ό  άνθρωπος δηλ. τρώγει πε
ρισσότερον τοϋ όσον έχει ανάγκην «"Αν ό άνθρωπος 
άκολουθήση τό τοϋ Ίπποκράτους «τρώγειν όλίγοτ’ 
καί Ιργάζεσθαι ούκ ολίγον» καί άν ¿γείρεται τής τρα- 
πέζης χωρίς νά έχη κορέσει τελείως τήν τής πείνης 
αίσθησιν, δύναται ν’ άποφύγη τούς έκ τής πολυφα
γίας κινδύνους χωρίς νά προσκόψη καί είς τόν ωσαύ
τως φοβερόν σκόπελον έκ τής ανεπαρκούς θρέψεως. 
Τό ποσόν τών θρεπτικών ούσιών τό όποίον εισέρχε
ται πρός άφομοίωσιν είς πάντα τά κύτταρα του Ορ
γανισμού δέν έξαρτάται έκ τοϋ ποσοϋ τών είσαγο
μένων τροφών άλλά έκ τοϋ ποσοϋ τών κατεργαζο- 
μένων έν τφ στομάχφ».

Είς τήν «Άκμόπολτν» γράφει ό Ριζοσπάστης 
ότι είς τό Μαρσοβάν τής Μικρός Άσίας, άπέχον 18 
ώρας μέ άμάξι άπό την Αμισσόν, υπάρχει ενα Εκπο
λιτιστικόν κέντρον ’Αμερικανών, άξιον αναγραφής. 
Δύο κολλέγια όπου διδάσκονται ή τουρκική, ή αγ
γλική, ή ελληνική, ή αρμένική. Έ κ  τών 234 μαθη
τών οί 88 είναι Έλληνες. Διδάσκαλοι καί διδασκά- 
λισσαι διά τήν έλληνικήν "Ελληνες. Τά δίδακτρα, 
μία λίρα τόν μήνα Άλλά γίνονται δεκτοί καί άπο
ροι, οί όποιοι δέν πληρώνουν μέν, άναπληροΰν όμως 
τήν πληρωμήν διά τής εργασίας των, άφ’ ενός έντός 
τοϋ κολλεγίου, έξ άλλου είς τό λαμπρόν επιπλοποι
είου του Οί Έλληνόπαιδες έχουν Ιδρύσει καί ελληνι
κόν άθλητικόν Σύλλογον. Τάς πληροφορίας αϋτάς I- 
δωκε ό κ I. Χρυσάκης, ό γνωστός γαλακτοκόμος, ό 
όποιος έπεσκέφθη τελευταίως τό Μαρσοβάν, συνο- 
δεύων τήν θυγατέρα του όπου Ιπήγε νά διδάξη ώ- 
θουμένη άπό άγνόν αίσθημα φιλοπατρίας.

Ό  κ. Κλώδ Άνέ ευρισκόμενος είς τήν Γιάλταν, 
έπεσκέφθη τόν Γόρκυ καί στέλλει τάς εντυπώσεις του 
είς τόν «Tenu»*» περί τοϋ ρώσσου συγγραφέας:

Είναι υψηλός γράφει," εύκίνητος καί ρωμαλέος 
Φορεί ενα πλατύ μαΰρον σακάκι, κλεισμένον είς τόν 
λαιμόν, καί πανταλόνι άπό τό ίδιον ύφασμα Είς τήν 
μέσην.πέτσινη ζώνη μέάργυράκοσμήματα. Τό πρόσω^ 
πον βασανισμένον, τό μέτωπον ρυτιδωμένον άλλά 
σθεναρόν. Τά ξανθά μαλλιά του χυμένα πρός τά
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οπίσω. Μικρά καί άρβιά γένεια σκεπάζουν Ισχυρόν 
πηγούνι. Ρουθούνια πλατεία. Μάτια κυανά, Ινακυα- 
νονν ζωηρόν και βαθύ. Διαβάζεις μέσα στά μάτια 
του υελησιν ίσχυραν ματια ανθρώπου ποδ έογαζεται 
και υπεφερε, οχι μυστικοπαθούς. Έ ν γένει ποόσωπον 
που κατηναλωοε τάς δυνάμεις του χωρίς φειδώ 

Περί τής ζωής του γράφει περίπου :
Ένεννήθη εις τό Νίζνι-Νοβγορόδ. Ή  οικογένεια

ιλ α  & μ ^  ·6κ Γίϊς εΡΥ“«ί“?· Ό  πάππος του, έργο- 
λάβος διακόσμησεο)ν οίκοδομών, τον άνέθρεψε καί τού 
εδωκε τα πρώτα μαθήματα. Ό  Γόρκυ δέν Ιπήγε εις 
το σχολεΐον Κατόπιν ό πάππος του. τοΡ Ιμαθετήν
Κ?™*, ' · ί ι Λ  °·άικ<?δςΓόρκυ ώνει9βύ«το κάτι καλ
λίτερου. Ηθελε να ταξιδεψη, νά ίδή νέας χώρας, νέα 
πραγματα Και Ιφυγε. Ηρχισε ζωή περιπετειών. “Ε-
Γ β Τ 115 ς ε-να πλοΙαν Απ’ ¿κείνα που ταξειδεύουν 

τόν Βολγαν- κατόπιν είσήλθε είς άρτοποιεϊον έκοπία-
?ΤΚβ1’«?ΦΤ ’ ¿γνώρισε τήν δυστυχίαν
είδε είς τήν θλιβεραν πραγματικότητα τούς έργατας, 
τους χωρικούς, τους αποκλήρους τής κοινωνίας. Περι- 
ηλθε ολην την Ρωσσίαν. &φ' Ινός δ,ά νά ζήση,
ό ί ε Χ ί « ™  μ£ εϊ,|°11· Τήν π«θιήλθε καθ' δλας τάς
, 'Ελέχθη οτι ήτο άγράμματος. Τόσον ήσθάνετο τήν 
αναγκπν να σπ.ιυδαση ώστε κατά τήν πλήρη δοκιμα
σιών ζωην του, έπι ετη έσπούδαζε τούς Ρώσσους καί 
ξένους συγγραφείς τήν νύκτα Ή  σύζυγός του διηγεί
ται οτι ο Γορκυ δκι νά εχη φώς τήν νύκτα, έπαιρνε 
παλαια κουτιά σαρδελλών τά όποια ¿γέμιζε μέ οαι 
πάχος βρίσκε και τά ιιετεχειρίζετο ώς λυχνίαν. "Ενα 
κομματάκι πανι εχρησιιιευε ώς φυτίλι. Μέ τόν φωτι· 
σμον ο̂ μως αυτόν ήσθένησαν τά μάτια του κάι παρ’
&  Τ*ανε Ύ  δ,?0βΐν· νά γράφη είκοσιδύο¿των. Τωρα είναι τριανταέξη. Άλλ’ ή δυστυχία ά
φησε τά ίχνη της είς τό πρόσωπόν του.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Ό  μικρός ελλην συνθέτης Λώρης Μαργαρίτης, έ- 

πέστρεψε «¿ιό τήν Γερμανών και μένει μέ τήν μη
τέρα του είς τό Φάληρον.

"Ενας ωραίος ορισμός τού όχλου ύπό τοδ Λαάκα- 
ράτου:

"Οχλον δέν έννοώ άποκλειστικώς ¿κείνους ποδ φο-
Π ’ ν σκούφια άλλ’ όλους ¿κείνους όπου ή άπό κάτου 

σκούφια ή άπό κάτου άπό καπέλο . σκεπάζουν 
λίγο νοδ καί πολλές προλήψεις.

Τ ό  Μουοείον Στάίδελ τής Φραγκφούρτης ήγόρασε 
άντί 330,000 μάρκων εν «¿τό τό σπουδαιότερα έργα 
τού Ρέμπραντ «Σαμψών καί. Δαλιδά». Ό  Σαμψών 
παρίσταται είς τήν είκόνα αύιήν, κατά τήν στιγμήν 
τής εισβολής τών Φιλισταίων ύπό τών οποίων τυφλώ
νεται.

Ή  Ιταλία έώρτασε τελευταίως τήν πρώτην Ικατον- 
ταετηρίδα τής γεννήσεως τοδ Γκιουζίππε Ματσίνι.

Ή  Κάρμεν Σύλβα Ιγραψε πεντώπρακτον δράμα 
Puro Amore, τό όποιον παρέδωσε είς τό Βασιλικόν 
Θέατρον τής Βιέννης

Είς τό θέατρον τής Όράγγης έδόθη ¿φέτας ό ΟΙ· 
δίπους Τύραννος τοδ Σοφοκλέους καί ό Ιούλιος 
Καίσαρ τού Σαίξπηρ.

Είς τό Βερολινον μερικοί ίδιοκτήται, διά νά παρέ

χουν φως καί άέρα είς τούς ένοινααστάς των, ήρχι- 
σαν νά άντικαθιστοδν τήν στέγην τών οίκοδομών μέ 
μεγάλος ταράτσας, όπου όλοι οί ένοικιασταί ή(χπο- 
ροδν ν’ ανεβούν. Είναι δέ αρκετά Ικτεταμέναι ωστε 
τά.παιδιά παίζουν έκεί άνέτως·

Ή  Γαλλική ’Ακαδημία εξέδωκε τήν άπόφασίν της 
έπί τού ζητήματος τής άπλοποιήοεως τής γαλλικής 
δρθογραφίας, τό όποιον τελευταίως απασχολεί τόσον 
τούς Γάλλους. Α ί απλοποιήσεις τάς όποιας παραδέ
χεται είναι ελάχιστοι.

Είς τήν βίλλαν τών Μεδίκων είς τό' Καρέτζι δια
τηρείται καλλιστα μία τοιχογραφία τοδ "Αγγλου ζω
γράφου Οΰότς, παριστώσα τους ακολούθους τόδ Λαυ
ρέντιου τών Μεδίκων προσπαθοδντας νά ρίψουν είς 
ενα πηγάδι τόν Τϊιέρ Λεόνι, κατηγορούμενον οτι Ιδη- 
λητηρίασε τόν κύριόν των. Πρό όλίγων Ιτών τό ?ρ- 
γον αύτό άπεδίδετο είς τήν σχολήν τοδ Βαζάρη.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ύπό Ρ. Δημητριά- 
δου. Σύλλογος πρός διάδοσιν άφελίμων βιβλίων 1905 
σχ. 1 6 ον σελ. 103 δρ. 0.80.

Π ΕΡΙ Τ Ο Υ  Ε ΤΟ ΥΣ Τ Η Σ  ΓΕΝΝΗ ΣΕΩ Σ ΤΟ Υ  
ΣΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ύπό Ευστρατίου Δ. Τσακαλώτου, 
κα&ηγητοδ. Έ ν  Άθήναις, τύποις Π . Δ. Σακελλα- 
ρίου 1905.

Π ΕΡΙ ΤΗ Σ ΕΠΙάΡΑΣΕΩΣ ΤΟ Υ ΚΟΥΡΑΡΙΟΥ 
Ε Π Ι ΤΟΝ ΔΙΑ Β  EPÂ ΤΡΙΝ Η Σ Δ Η  A  Η  ΤΗΡΙΑ Σ θ  EN
TA Μ Υ Ν  ΤΟΥ Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Υ  ύπό Σπ. Α. Δοντά Δια
τριβή άριστεύσασα καί βραβευθεΐσα έν τφ Συμβάν - 
λιδείφ Άγώνι τοδ 1904 Έ ν  Άθήναις τύποις Π  Δ. 
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  τοδ έφορευιικοδ συμβουλίου περί 
τών πεπραγμένων κατά τά ετη 1903-1904 τής Ελεή- 
αονος Εταιρείας. Έ ν  Άθήναις τύποις Π . Δ. Σακελ- 
λαρίου 1905, σχ. 8ον σελ. 96.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ Κ Α Ι ΝΕΑ ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ  ύπό Γ  
Ν. Χατζιδάκι. Τόμος Αος. Έ ν  Άθήναις Ικ τοδ τυ
πογραφείου Π. Δ Σακκελλαρίου. (Βιβλιοθήκη Μα- 
ρασλή άρ 286-289) σχ. 8ον σελ. 682.

Η  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Η  Ε Π Ο Π Ο ΙΙ Α. Βασϋ.ειος ό Βουλ- 
γαροκτόνος ύπό G Sehumberger κατά μετάφρασιν 
I. Λαμπρίδου, τεδχος πέμπτον Έ ν  Άθήναις τύποις 
Π Δ Σακελλαρίου (Βιβλιοθήκη Μαρασλή. άρ 285).
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planches. Athènes, imprimerie P  D Sakellarios 
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’ ; ' t X S S I C U R A Z i O N I  G E N E R A L I )
έ τ α ι ρ ι χ ό ν  κ ε ψ ά λ α ι ο ν  κ α ί  ά π ο ,&ε·ματικά τ ή  3 1 Δ ε κ ε μ β ρ ί ό ΰ  Ϊ 0 0 4 -  

‘- · * Ι£ορ<ΰύό ιτ
Ι Ι Υ Ρ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι  A I  —  Θ Α Λ Α Σ Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α 1  

ν  '  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Ζ Ω Η Σ  \
! ν  -  *  ’ έ η ΐ .  δ ι α φ ό ρ ω ν  σ ν ν δ ν α α μ ώ ν .

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Σ Γ Ν Α Π Τ Ε Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Ζ & Η Σ ! E I S  Δ Ρ Α ^ Η Α Ε  ^
Δ'ιεύθυντής'τοΰ έν Άθήναις Γεν. Πρακτορείου .. , Γενικός .Επιθεωρητής διά τήνΈλλάδα · .'

Δ. Β Ρ Υ Ζ Α Κ Μ Σ  και Διευθυντής του Ειδικού Γραφείου "Κλάδοι' Ζώής
■ ι .  Κ Ο Υ 2ΙΝ  s · ;/ Λ ■

. Γενικός Αντιπρόσωπος καί Τ ^ ιά ϊ ζ ί ί^  ©‘‘Οίκος1’!*. ,fl.' 2‘k Ö Y Z E  
. .  ^  ■ -φ Ι '^ ρ ε Μ μ  .• ' "ipiiiilviii“ ^Σταδίου καί ’Οφ&άλμιατρείου '-άριβμός 10;

Ε Ν  Π Α Τ Η Σ Ι 0 Ι Σ  ^ ; ί/Γ

M A I S O N  D É  S A N T É  

Σ . Γ , Β Λ Α Β ΙΑ Ν Ο Υ  ’Ιχ τ ρ ο Ο  Χ ε υ ρ ο λ ό γ ο Ό  « « I  Φ ρ ίν ό λ ό γ ο υ .

"Ιδρυται είς μαγευτικήν όε'σιν. τών όλοδρόσων Πατησίων·, τοϋ ωράιοτάτου τουτου καί υγι
εινότατου προαστείου των ’Αθηνών, εν τέταρτον μόλις ιΐμέχ.ρντόζ αδτών καί συγκοινωνόϋντος 
δι’ δλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται δέ υπό απείρων, μυροβόλων κήπων.καί ίδιον 
κέκτηται κήπον, ώ ς'καί άφΟονον καί διαυγέστατου ύδωρ.··

»Ε|ν τή Κλινική, ταύτη ,νοσηλεύονται, δξέα καί χρόνια νοσήματά:''ΝευρΊ'κά' κα ί''Έ γκεφάλικά. 
Μολυσματικά δέ καί επικίνδυνα εγκεφαλικά δέν εΐσί δεκτά. .· ·. ; .·. ;. ;! ; ; . ·;; .

Πρός θεραπείαν τών άσθένών Ίχραρμόζονται δλαι αΐ θεραπευτικά! μέθοδοι μεταξύ τών .όποιων 
ή Ψυχοθεραπεία, ή ’Ηλεκτροθεραπεία, ή ’ Υδροθεραπεία, ή Μνατριφιθεραπεια (M a ssa g e ), ή 
Μουσικοθεραπεία, ή ’Ιατρική Γνμναοτική, ή διά κατακλίοεως (ÇtliteWl&nt). καί άίτομονώοεως 
(iso lem en t)  θεραπεία, ή. ôt Ύττνωτιομον και υποβολής ; h  εγρηγόρσει (suggestion  à  l ’é ta t 
de vielle), al ένέοεις ορρών (δρροθεραπεία) καί λοιπών φαρμάκων κλπ. κλπ.'

Πάσαι αθταιαίθεραπευτικοί μέθοδοι εφαρμόζονται.άναλόγως τού νοσήματος κάΐ τών:ένδείξεων.
Νοσοκομειακή υπηρεσία πλήρης· ot νοσοκόμοι έκ τών ειδικήν μόρφωσιν λαβόντων καί πεπει-

ραμένοι, περί .■τήν νοσηλείαν τϋιόντων φρράκϊτεαν. - . . . . .  · -.........·
-, ΚλΤναί από δέκα δραχμών καί ανω δι'ήμέρας, άναλόγώς ‘τοϋ δωματίου, του προσωπικού δπερ 

άπασχολεΐται, τής θεραπείας, τής τροφής καί τών Ιατρικών Ιπισκέψεων.
Ή  Κλινική συνδέεται διά τηλεφώνου μέτήν ρίκίαν καί-τό γραφεϊον ιού Διουθυντοΰ.’·Αρ.τήλφ'314.

. Οί βουλόμενοι.'· να είσέλθωμεν ή νά εισαγάγωσι τούς αρρώστους των δέον ν’>άπευθυνθώσιν 
είς τό Γραφεϊον του Ίαιροΰ Ιν τή οίκία του 1 β —: Ζ ή ν ω ν ο ς  — 1 β ,  > · · ΐ ..
gvôa δέχεται τούς πάσχοντας εκ ' ι · .· , · -. . · ’ . ' *

X E D V R llA A kX  η  φ ϊ 'θ 'Χ Ι Κ Ι Δ Χ  · . , . - ■· . · · . ·  -
καθ’ έκαστην 8 -1 0  π, μ. καί 4.-6 μ. μ, πλήν τής Κυριακής. —  -Άριθ.- τηλεφώνου 200



■i'MÜç. Ά \ΐα $ ή μ ία ς  6 α . '
». Ι£ρυμ«ιν0ο)5ραυ 3- 
»" Μ α υ ρ ο μ ιχ ό λ ή Τ  

Δημοκρίτου 3.
)i &ôOÇ”nivus«i)tiW  15ft. 

IT, M a?xßf. .  -5W ? Σ όλω νος 10 ,.
A. Β ίχαΙοπονΧ 'ος, » Αγ Κωνσταντίνου i .  ,

” . l ï t v m t o n Â v l « ·
Μ ·  -■ λ α ^ Δ Χ δ γ ο ς ι  -  ώ τ ο λ ό ^ ς ό δ ό ς

Ά γ ιο ν  Κωνσταντίνου 10 Α··
Τ  ΣκεαδΑρ , οδός ‘Αριστοτέλους 21.'
r .: * & ü tiv è t>  ’ ■·'·'···»■· :: Ζήνωνο? 2. '
T V ÿ r f w f t o r ' « a * .  » ΙΙίνδ& ρρυ ΙΌ. _
Γ ερ . φωκάς. 1 ■ . » . 'Α γ . Κ ω νσταντίνου 16.
Σ. Xaoauilt (δω θαλμίατρος), οδός Σ ω κ ρ ό τ ο υ ς δ ί .
Μ Χ & Υ ή μ ιχ ά Ιη ϊΓ ψ  Β ά ό β α χ ε ίο υ ί^  .
Σ.' 7 1  Β ^ £ ια * ό ρ (ν ε ν ρ ο ^ γ α ς ) :ά 8 0 ς  Ζ ήνω νος-ίο .

  060HTQ1AIP0»
J .W a lk e it*

A . ΔραχάηονΧος
οδός ‘Ακαδημίας 17. 

Πειραιώς 11

‘ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι  Α Θ Η Ν Β Ν

Σ η υ ρ . β ελ ίν τζα ς ,
Π . ΓιαοέμοΧαδάς,
X .  "ΕσσΧιν.
I .  Ε υκλείδης,
Α λκ ιβ . Ζ ω ϊοπ όνΐος. 
0 .  Θηβαίος, .
Γ . Μ αντΑς,
Ν ικύΧ Μ ανχζαβίνος, 
4ΐ)« Té&xihç,
A i .  ΧαατονΧάρης, 

Ε ύ α τ . ΧοϊδΒς,

δβός Κωλέτη 16.
» Σόφβχλέους 3.
i. Πειραιώς 7α.
» Πανεπιστημίου 21. 
i, Σΐουρνάρά 39.
» ΚωλεΤη 1.
» Κλείβοβας 31.
» Καποδισιρίου .— .
> " Βησσαρίωνος -Β;
» Ζήνωνος 1.
» Γ '  Σ)βρίου 11.

Κ Α Ρ Ο  A 0 1  Μ Π Ε Ρ Ι Γ Γ Ε Ρ
Φ ΟΤΟΓΡΑΦ ΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

A iaaravgtaatí δδ&ν Ν ίκ η ς  n a l Έ ρ μ ο ΰ .

■ Φωτογραφ(αι παντός «ίδονς 
Μεγεθύνσεις χρωματιστοί μέ πβστέλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΕΛΛΑΣ»
(Έ φ η μ ερ Ις  οΐχονομολογική χα ΐ πολιτική)

Έκδίδεται κατό Σα§[5ατον
Δημοσιεύουσα «λουσ ίαν κ α ί επ ίκα ιρον  οίκονομολο- 

λ ικήν  ήλην κ α ι χρη μ α ησ τικο ύ ς πίνακας.
- Ι δ ιο κ τ ή τ η ς  χα ι Δ ιτ ν δ υ ν τ ή ς :  Τ. ΚΑΤΣΕΑΙΔΗ Σ

ΓρΑφϋον : Έν Άθή’ίΌις, όδός' Σταδίου 54.,

.  Δ .  Κ Ο Α Λ Α Ρ Ο Υ

Α Θ Η Ν Α ! — Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Λ Ι Ο Υ  44 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛ.  ΠΤΡΙΤΙΛΟΠΟ ΙΕίΟΐ
XHMIkllN KAI ßlOMHXANfmrV ϋΡβϊίΜ

Ί δ ρ ν $  ε ΐ σ α  τη ' 1 8 8 2  
Μ ετοχικδν  χεφΑΧαιον Αρ. 3 , 0 0 0 , 0 0 0

nPOlöSTA' Evrosixsiöw — ΒΡΑΒΒΤΘΚΝΤΑ EIS ΟΛΛΕ TAS
KKOKBEis AiA xprsor βρ βεγογ 

,  Π νρίτις  καί Δυναμίτις όλων ιώ ν  είδ&ν. 
Φ νσίγγια  παντός δπλον. θειϊκόν όξύ. Νι* 
τρικόν όξν. 'ΐάροχλω ρικόν όξύ. θειϊκάς  
χαλκός, θειϊκός αίδηρος. Ά ντιπερονοαπορί-  
νη, Στουπέταιον, Σκάγια , Μολυβδοσωλήνες

Τιμμί άνεαίδεκτοι συναγωνισμόν.

'Εθνικόν δργανον ιών άπανταχοΰ 'Ελλήνων.
Ίδρόβή. ,τφ . 1HÜI 8ιά μίϊοχων. ¿)t¿ Άντ. Σπηλιωτο- 

ποόΧιώ διίΐίδνντο} χαί θ*νου Τζάδέλλα άρχισνντάχτοο : 
Παραχολοιιβτΐ. τά ίδνιχά πράγμαία έχ τού οόνιγγνς, ϊχιι 
σννιργάτας τούς, πφτριωτικωτίρους χαλάμονς ίνοίς τοος 
τών χ. Κάζάζη, ,Καρολίδου χλ*. οόδτμιί τών «» Έλλάδι 
Βολιτιχώ^μίρίδων άνΐί’χίι, και'ϊχ« γ6ν«5)ν χοχλορορίβ» 1ν 
8λω τώ «ξω 'Βλληνιβμω.

Z i t  5 E 3 S S :  ϊ ί
' ,Άκτοβνν'τέον διά π«σ«ν!-,ΛΓτητιν :

Διεύβνναιν εφημερΆ ο! '  Το Κράτος  »  Ά&ήνας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΚΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Μ ηνιαΐον Έ πιαιημονιχάν περιοδικόν
Συντάκτης χάΐ Διευθυντής 

S  Γ  ΒΛΛΒ1ΛΜΟΣ
ΝινροΧάγος καί ψυχίατρος 

Γραφεία: 1 8  άδάς Ζήνω νος 1 8  b> Α βήναις
Συνδρομή έτηοία δρ. 6 :· Ιξω τιρ ιχοΰ  φ ρ . χρ . 6 .

ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ: Υπνωτισμός, Πνευματισμός, ψν
Ϊοπαιδανωγία, Υγιεινή τού πνεύματος, Εγκληματο- 
ονική ανθρωπολογία. Ψυχοθεραπεία, ΉλβκτροΦερα- 

ι«ία, Κοινωνιολόγίκή Φρενολογία, Ιατροδικαστική, 
‘Ιστορία τής Ψυχιατρικής, Φυσιολογική Ψυχολογώ 
κλπ.ηλ*.

„ N E O N  A S T X “
K A 8 H M E P l tm  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ

Δ ιευθυντή ς: Δ . Κ Α Κ Α Α Μ Α Ν Ο Σ  
ΔΙΑ«' «υιαάχται χβ! δλόκληρβν' έπιτιλιΐβχ βχνιργάτών. 

”4ρ9ρβ ίπΐ ίλων τών ζητημάτων τής ήμίρβζ, 
ιίδήβυς άκριίώταται,

. Τηλιγρα^ήμπτα IÇ Εόρώπης 
Τδ π«ιχιλΔηρβν Άβηναΐχόν φύλλον.

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Βυιοτερ. Τρίμηνος Δρ.'8. - ’Εξάμηνος Δρ. 16·-*ΕτηοίαΔρ3θ. 
ΒΙεοτεριχοδ. Έζάμηνος Χρ. φρ. 26. ■ Ετηοία Χρ. φρ. 46. 

41 βονδρομαί άποβτΑλονιάι πρδς τήν ΔκόΘονοιν 
. . . (ίδός. Βουλής äptfl 61.

Ί '

Έ ν τ ο κ ο ι  χ % ΐ « ϋ ί β « & ς

Ή  Έβνιχή ,Τράπιζβ δέχεται ëvtuxou; χ«τα>έ«ις ιί{ το*- 
πιζιχά γραμμάτια χ«\ εις .̂ ρνο<!ν, ήτοι ιϊς φράγχα χ«ί Ví- 
ρα; οτιρλίνας άιώδβτέας (ΐς Δριομένην προθιομίχν ή ,διαρ- ' 
χιίς. Al ίίς-χροβον χΒΤαβίοϋς χαί οι τάχρι »¿τών πληρώ
νονται ίίς τό αντό νάμιβμα 'ίίς. δ έγένίτο ή χάτάβιοις,-τις 
χρνοάν ή δί’, έπιτβγής à-]/i!uç (chèque) έπί τον ι^ωτεριχον 
χαΝπιταγήν ‘τον ¿μολογιούχον.
: Τό χιφάλαιον χαί οί τδχοι τών ομολογιών πληρώνονται 

. έν τώ (ζιντριχώ Καταοτήματι χαί tr¡ αιτήσει τού χαταθέτο» 
έν τϋς'Υποχαταότήμαοι τής Τραπ^ζης, έν Κτρχύρφδέ Κί- 
φαλληνία χαί 'ΖαΧύνοιρ διά τών νποχβταστημάτων τής Ίο- 
νιχής Τραπέζης.

Τ ό κ ο ι  τ ώ ν  κ α τ α & έ α β α ι ν

1 1)2
2
2 1)2 
3

τοις ο)ο
ο)ο
ο)ο
0)0
ο)ο

χατ' ίτος διά χατάβ. 6
» 1
» 2
» 4
β 5

Αί όμολογίαι τών Ιντδχων χαταθέβτων ίχδίδο,νται χατ’ έν- 
τολήν το3·χ4τ«βίτοο'όνομ«δτΊ»4ιί ή άνώνίιμοί.

μηνών
ίτονς
έϊών
έτών
Ιτών


