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ρ ί ς  τά έθιμα και τάς προλήψέις τοΰ Άλβα- 
‘-',νικοϋ λαοΰ φαίνεται' πως δ χαρακτήρ αίιτοΰ 

και ή έλλειψις τοΰ πολιτιομοΰ εκ της χώρας 
του’ άκριβέστερον διαγινώσκεται οΰτος εν τη 
τάσει ην έχει προς τάς ληστρικός έπιδρ.ομάς 
— ra z z ia —κατά τών γειτόνων φυλών τών έ- 
χουσών μάλιστα διάφορον θρήσκευμα. Πλει- 
στάκις ά'νευ αιτίας, πολλάκις δι’ ένα αμνόν, ή 
μίαν δάμαλιν κλαπεΐσαν, καί συχνάκις διά τόν 
φόνον μέλους τινός τής φυλής vendetta — 
σύμπασα ή φυλή, είς ήν άνήκον δ φονευθείς 
ή τά κλαπέντα ζώα, έπέρχεται πανστρατιά κατά 
τής άλλης άπειλοΰσα πανωλεθρίαν καί αυτής 
καί τών χωρίων έν οίς κατοικεί. Πολλάκις δεν 
άρκοΰσι μία και δυο συμπλοκαί, δπως τεθή 
τέρμα είς την οίκτράν ταΰτην κατάστασιν. Ή  
πάλ»| αδτη έξακολουθεΐ, μετά διάφορα διαλείμ
ματα, είτε ένεκα τοΰ χειμώνος, είτε ένεκεν άνα- 
κωχής συνομολογουμένης έν τη άνω κυρίως 
Άλβανίφ μεταξύ τής εορτής τοΰ 'Αγίου ’ Αντω
νίου καί τών'Αγίων Πάντων, επί μήνας καί 
ενίοτε Ιπί εν καί επί δυο έτη, περατονται δέ 
είτε διά τής ίκανοποιήσεως τής προσβληθείσης 
φυλής, λαμβανομένων τών άντιποίνων, εϊτε διά 
συμβιβασμού, καθ’ ον πολλάκις γίνεται καί συμ
ψηφισμός τής κεφαλής Ινός ανθρώπου προς 
ενα βοΰν, ή μίαν δάμαλιν, ή πρός 300 περί
που φράγκα. Ουτω λησμονοΰνται πρός καιρόν 
καί ή έχθρα, καί ή άπώλεια πολλών δεκάδων

■ Τ ό κεφάλαιον τούτο είνε απόσπασμα ανεκδότου 
συγγράμματος τού κ. Νικολάου Σκωτίδη Γενικού Π ρο
ξένου τής Ε λλάδος έν Άλεξανδρείφ υπό τόν τίτλον 
« ’Από Κέρκυρας είς τήν Βόρειον "Ηπειρον καί τήν 
Νότιον ’ Αλβανίαν». Τ ό  εργον έγράφη τό 1886 δτε ό 
συγγραφεύς ήτο πρόξενος είς τό Άργυρόκαστρον.

’Αλβανών φονευθέντων κατά τάς συμπλοκάς 
καί αί πυρποληθεΐσαι οίκίαι καί τά κλαπέντα 
κτήνη, μέχρις ού, διδομένης αφορμής μετάτινα 
έτη, άρξωνται νέαι έπιδρομαί.

Έκ τής λυπηρδς ταΰτης καταστάσεως, ήτις 
δμως δεν αποτελεί τόν γενικόν κανόνα έν ’Αλ
βανία, τουλάχιστον τή μεσημβρινή, ής τήν κα- 
τάστασιν άντελήφθημεν καί έμελετήσαμεν προ· 
χωρήσαντες είς ίκανόν μέρος αύτής, δυο τών 
νεωτέρων περιηγητών καί συγγραφέων δ μέν 
Γάλλος, δ δέ Ελβετός έξήγαγον συμπεράσματα 
υπερβολικά καί σκληρά περί τοΰ χαρακτήρος 
τών Αλβανών.

Είναι άληθώς ζοφερά ή εΐκών, δι’ ής δ 
πρώτος έξ αυτών, δ A lbert Dum ont είκονί- 
ζει τούς ’Αλβανούς εν τφ άρίστφ αύτοΰ κατά 
τά άλλα συγγράμματι «L e B alkan et Γ Α - 
driatique» δημοσιευθέντι έν Παρισίοις, έν 
έτει 1874. Είναι παραπλήσια τή εΐκόνι, δι’ ής 
δ Τάκιτος είκόνισεν άλλοτε τούς Γερμανούς, καί 
ταΐς περιγραφαΐς τών άγρίων φυλών ιών κα- 
τοικουσών έν τή κεντρική ’Αφρική.

«Οί ’ Αλβανοί» γράφει ουτος *, μη ποιούμε
νος διάκρισιν μεταξύ τών Γκέγκηδων καί τών 
Τόσκων, ούδ’ άλλης τινάς αναγκαίας διακρί
σεις «έν πάσαις ταΐς πράξεσί των ΰπείκουσι 
»μόνον είς στιγμιαίαν ώθησιν, έλαύνονται μό- 
-,νον υπό τοΰ ενστίκτου, ούδαμώς δέ προβλε- 
»πούσι τάς συνεπείας αυτών. "Αν είναι καλοί, 
»είναι κατά φυσικήν κλίσιν, μή πιστεύοντες δτι 
»ή καλοσύνη των παρέχει αύτοΐς δικαιώματα 
»επί τής ευγνωμοσύνης τοΰ άλλου, ή δτι ή
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»καλοσύνη τούτου πρός αύτούς τοϊς Ιπιβάλλει 
»μακράν άνάμνησιν. Λαμβάνουσι τα δώρα μή 
»σκεπτόμενοι τό παρείπαν ou  δφείλουοι να 
»θεωρώσιν αυτά ως ένθύμημα· δίδουοι δέ δώρα 
»μή άξιοΰντες ώς άνταπόδοσιν τήν εύγνωμο- 
»σύνην του λαμβάνοντος. Είναι εύτυχεΐς δίδον- 
»τες, ευτυχείς λαμβάνοντες, ώς τά παιδία, Suva 
»ενεργοΰσιν, ούδενός ίχνους ύπόλειπομένου εκ 
»τής ευχάριστου Ιντυπώσεως, ήν ύπέστη ή ά- 
»πλή αδτών φύσις, μετά τήν σύντομον στιγ- 
»μήν, καθ’ ήν διήρκεσεν αυτη. Αισθάνονται δτι 
»δυνσμίς τις ύπερτέρα δεσπόζει αυτών και δτι 
»δφείλουσι να δέωνται προς τον Θεόν άλλ’ δ- 
»μως είναι δθρησκοι, ή μάλλον δεν σκέπτονται 
»περί τής θρησκείας. Καί δ καθολικός δυναται 
»να εΐπη Ιν στιγμή τινί «6 Θεός τοΰ Μωά- 
»μεθ είναι εξ ίσου μέγας» καί δ Μουσουλμά- 
»νος δυναται να ζητήση ιόν Χριστιανόν ίερέα, 
»ή νά μεταβή εις τάς πανηγΰρεις του 'Αγίου 
»Γεωργίου καί τών Χριστουγέννων, ή νά άνάψη 
»κηρία εις τον "Αγιον Νικόλαον. 'Ελλείπει άπό 
»τοΰ ’Αλβανού ή συνείδησις. Καί αυτό τό μΐ- 
»σος του προέρχεται Ιξ ένστίκτου, εκλεΐπον, άμα 
»ίκανοποιηθή, ανευ ούδεμιάς άναμνήσεως. Ή  
»ειμαρμένη μόνη διευθύνει τάς πράξεις του· 
»καί δταν ετι φονευη λέγει δτι «0 Θεος τό 
»ήθέλησεν οδτω». Καλός είναι οΰχί δ ενάρε- 
»τος, δ δεσπόζων τών παθών του, άλλ’ δ ίσχυ- 
»ρός δ δεσπόζων τών δλλων, κακός δέ δ ά- 
»σθενής δ δειλός».

Φιλοροφών δ Γάλλος συγγραφεύς επί τών 
αιτίων τής καταστάσεως ταυτης φαίνεται σκλη
ρότερος είς τα συμπεράσματα του άποφαινό- 
μενσς «δτι ταΰτα έ’γκεινται είς τήν φύσιν αδ- 
»τήν τοΰ Άλβανοΰ, είς τήν στενότητα καί νω- 
»θρότητα τοΰ πνεύματός του, είςτόν Ιγωϊσμόν, 
»δστις άποκλείει αύτόν από παντός συνεταιρι- 
»σμοΰ καί από πάσης σκέψεως περί γενικωτέ- 
»ρου συμφέροντος, καί είς τήν φιλαργυρίαν 
του».

Τήν είκόνα ταύτην συμπληροί διά ζοφερών 
εξίσου χρωμάτων δ Ελβετός "'περιηγητής A l
fred  G illieron êv τφ συγγράμματι αδτοΰ 
«G rèce et Turquie» δημοσιευθέντι Ιν ετει 
1877.

«Κατ' αδτόν δ ’Αλβανός διαφόρων πάντη 
»τοΰ Έλληνος, δστις Ιλαυνόμενος δπό τής εύ- 
»φυίας του δπείκει είς ελαφράς μόνον καί πα· 
»ρόδικάς Ιντυπώσεις, διέπεται άπολύτως δπό 
»τών ενστίκτων του. Τά αίσθήματα εκρήγνυν- 
»ται μετά παραδόξου Ινεργείας, ώς τό δπλον 
»δπερ Ικπυρσοίΐροτεΐ, άμα τή Ιλαχίστη Ιξωτε-

»ρική επαφή. Τό μίσος, ή λύπη, ή χαρά του 
»έκδηλοΰνται μετά βαρβάρου κτηνωδίας. Ό τε 
»δ ’Αλβανός είναι ώργισμένος, οδδέν δυναται 
»νά άναχαιτίση τον βραχίονα του. Νομίζει τήν 
»Ικδίκησιν τόσον ίεράν, δσον τό θρησκευτι- 
»κόν καθήκον, θεωρεί αυτήν, ώς τόν καλλίτε- 
»ρον τρόπον, καβ’ δν θά ήδύνατο νά καθαγια- 
»σθή, τήν δέ λύπην, ώς κτύπημα, δπερ ταράσ- 
»σει καί εις δ δεν πρέπει νά άντιτάσσεταί 
»τις. Άγπαπα τάς πένθιμους σκηνάς, καθ’  δς 
»ή λύπη καταντμ είς παραφροσύνην, καί τά 
»μοιρολόγια καί τά επικήδεια φσματα, δι’ ών 
»αί γυναίκες κρατοΰσαι τήν κεφαλήν τοΰ άπο- 
»θνήσκοντος εκδηλοΰσι τήν βάρβαρον ενέρ- 
»γειαν τής ψυχής των. Ό  ’Αλβανός δεν έχει 
»ούδέν Ιθνικόν άσμα δυνάμενον νά συγκριθή 
»πρός τά τραγούδια τής νεωτέρας Ελλάδος, 
»οΰδεμίαν θρησκευτικήν πεποίθησιν, ούδεμίαν 
»άπολύτως Ιδε’αν περί πόλεως καί πατρίδος».

'Οπωσδήποτε δ G illerou φαίνεται μετριό
τερος καί δικαιότερος τοΰ Dum ont, εφ’  δσον 
κατέρχεται πρός τήν χώραν τών ’ Αλβανών 
Τόσκων, δεχόμενος δτι εκεί ήρξατο πνέων ελα
φρός τις καί ευεργετικός άήρ, δστις προϊόντος 
τοΰ χρόνου θά διάλυση τούς πάγους τής βαρ- 
βαρότητος.

Αί εικόνες καί τά συμπεράσματα των δύο 
περιηγητών περί τών ’Αλβανών δεν δύνανται 
νά θεωρηθώσι τό παράπαν πιστά καί ακριβή. 
Καί βεβαίως συγγραφείς πάντη ξένοι πρός τά 
ήθη, τάς παραδόσεις καί τον χαρακτήρα τών 
’Αλβανών, άδαείς τής Αλβανικής και τής νεω
τέρας Ελληνικής γλώσσης, περιορισθέντες νά 
διέλθωσι τήν ’Αλβανίαν Ιντός ολίγων ήμερών 
καί βλέποντες τά πάντα Ιν τψ άρχαϊκφ καί 
άφελεΐ τούτφ λαφ διά τοΰ πριμάτος τών Ιδεών 
καί αξιώσεων τής πεπολιτισμένης Δυσεως, δεν 
ήδυναντο τό παράπαν νά διαγνώσωσι τό πνεΰμα 
καί τόν χαρακτήρα τών ’Αλβανών καί Ιχαρα- 
κτήρισαν αυτούς δι’  Ιδιοτήτων, ών αί πλεΐσται 
προξενοΰσιν άληΟώς άπορίαν τφ εύτυχήσαντι 
νά γνωρίση αυτούς, γενικώς μάλιστα άποδιδόμε- 
ναι υπό τοΰ Dum ont δλφ τφ Άλβανικφλαφ.

Ί σ ω ς  ot ’ Αλβανοί τής Δίβρης καί της Πρε- 
σρένης οδς εγνωρίσαμεν εν Βιτωλίοις, δτε Ιν 
έτει 1878 αί δρδαί τών άτάκτων αύτών εθε
λοντών κατήρχοντο είς τά σύνορα τής Ελλά
δος, καί οί Λιάπιδες ών τόν χαρακτήρα περιε- 
γράψαμεν, ώς οίον τε Ιν άλλφ κεφαλαίφ, δια· 
τελοΰσιν ετι Ιν ήμιαγρίφ καταστάσειι. Άλλ ’

1 A t κρίσεις αδται άναφέρονται βΐς τό  έτος 1886, 
οτε Ιγράφη τό βιβλίον τοβτο. Ί σ ω ς  Ικτοτε ΙπήλΑ*

ουτε αυτοί άποτελοΰντες τό είκοστόν περίπου 
τοΰ ’ Αλβανικού λαοΰ, ούτε πάντες οί ’Αλβα
νοί δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς νευρό- 
σπαστα έλαυνόμενα μόνον ύπό τών ενστίκτων, 
ανευ συνειδήσεως, άνευ οίαςδήποτε βουλή- 
σεως καί τάσεως πρός τήν πρόοδον καί τόν 
πολιτισμόν, καί ώς αμβλείς τόν νοΰν, εγωί- 
σταί καί φιλάργυροι, ώς πρό πάντων ύποστη- 
ρίζουσιν οί δύο περιηγηταί.

Ό  ’Αλβανός φύσει λεπτός καί δξύς τόν νοΰν 
είναι είς τών εύφυεστέρων λαών τοΰ κόσμου, 
ώς άπέδειξε καί άποδεικνύει έν πάση Ιργασί«?, 
ήν επεχείρησεν, είτε ώς λόγιος, είτε ώς στρα
τιωτικός, είτε ώς έμπορος, είτε ώς πολίτικος, 
άμα Ιξελθών τοΰ στενού κύκλου, Ιν φ  διετέλει 
εν τή πατρίδι του άκαλλιεργήτφ καί άμορφώτφ.

’'Αν ΰπόκειται ενίοτε είς παροδικάς εντυ
πώσεις, ώς δύναται νά συμβή. καί παντί πε- 
πολιτισμένφ λαφ εν στιγμαϊς μάλιστα κοινω
νικών, θρησκευτικών καί πολιτικών κρίσεων, 
|ν γένει σκέπτεται, κρίνει, βούλεται καί ενεργεί 
συμφώνως τφ δρθφ λόγφ καί τφ δικαίφ, 
ούχί ίσως κατά τούς κανόνας τής Απολύτου φι
λοσοφίας, άλλ’ ούχί βεβαίως καί κατά τά ένστι
κτα τών άγριων λαών. "Αν άπομακρύνεται πολ- 
λάκις του δρθοΰ λόγου, δεν γίνεται τοΰτο είκή 
καί ώς έτυχεν. "Αν ή αγάπη του μεταβάλλεται 
εις μίσος, συντελοΰσιν είςτοΰτοή άπιστία, ή προδο
σία, ή άτιμία και ή αύτοδικία. "Αν κλέπτη καί λη- 
στευη, άνταποδίδει τήν γενομένην αύτφ κλοπήν 
καί ληστείαν αν άναιτίως πράττη τοΰτο, διώ
κεται καί τιμωρείται ύπό τών συμπατριωτών 
του. "Αν φονεύη, φονεύεται καί αυτός. Τήν 
φοβεράν άρχήν «κόκα πέρ κόκα» δεν δυνα- 
ταί τις νά άξιώση, δπως άποσκορακίσωσιν οί 
άμόρφωτοι ’Αλβανοί, δταν κρατή άτυχώς ετέρα 
άρχή ύπό τό κράτος τοΰ πολιτισμού «δφθαλ- 
μόν άντί δφθαλμοΰ καί όδόντα άντί δδόντος» 
άρχή άποκρουομένή μέν καί δικαίως μετ’  άγα- 
νακτήσεως, άλλ’ δμως συχνάκις Ιφαρμοζομένη 
έν διαφόροις κυκλοις καί περιστάσεσιν.

Ό  ’Αλβανός είναι καλόέ, βεβαίως, κατά φυ
σικήν κλίσιν, διότι σπέρμα τοΰ καλού έγκειται 
Ιν τή φύσει τοΰ άνθρώπου· δταν δέ τήν κα
λοσύνην του Ικδηλοΐ, είτε διά τής ξενίας, ήν 
ούδείς δυναται νά άμφισβητήση αύτφ, είτε διά 
τής ύποστηρίξεως τοΰ άσθενοΰς, πιστεύει δτι 
τοΰτο καταλείπει άνάμνησιν τφ ξενιζομένφ καί

βελτίωσή διά τής ίδρΰσεως σκολείων, ώ ς προ εικο
σαετίας ήθέλησε νά ένεργήση η Όθοηιανική Κνβερ- 
νησις, έν τή Βορείφ Ή π είρ φ  παρά τοϊς Τουρκαλβα 
νοίς.

εύεργετουμένφ καί επιβάλλει τήν εύγνωμοσύνην.
"Αν καλός κατ’  αύτόν είναι δ Ισχυρός, Ιξ 

ίσου καλός είναι καί δ μερίμνων περί τής οί- 
κογενείας του καί περί τών συμπατριωτών του, 
είτε Ιν είρήνη, είτε Ιν πολέμφ, συμβιβάζει δέ 
αύτούς διά τοΰ συνδιαλλακτικού ήθους του «αί 
«αί διά τοΰ «ύρους, δπερ τφ παρέχει εν τή 
φυλή ή περί τής καλοσύνης του φήμη.

"Αν ό Αλβανός δέν έχη πεποίθησιν είς τήν 
θρησκείαν του, αίσθάνεται δμως δτι δΰναμίς 
τις ύπερτάτη διευθύνει αδτόν, καί τήν δύνα- 
μιν ταύτην, είτε εν τφ Θεφ, είτε έν τφ Χρι- 
στφ, είτε έν τφ Μωάμεθ, είτε εν τφ Άλή, σέ
βεται, «αί ύπέρ τής δυνάμεως ταύτης άποθνή- 
σχει μετ’ αύταπαρνήσεως.

"Αν 6 ’Αλβανός ζών εν μεμονωμένη χώρςι 
άμοιρη πολιτισμού, ακούει δμως μετ’ άπορίας 
καί θαυμασμού τάς προόδους, ας επέτελεσαν 
έν τφ κόσμφ αί μηχανικαί κυρίως επιστήμαι. 
Ζητεί, μετά περιεργείας τούς λόγους καί εύχε
ται δπως ΐδη καί αύτός Ιν τή πατρίδι του τά 
προϊόντα τής μεγάλης ταυτης άναπτυξεως. "Αν 
αύτός στερήται πάσης σχεδόν άναπτύξεως, διότι 
δέν είχε σχολεϊον Ιν τή πατρίδι του, πέμπει 
δμως εύχαρίστως τό τέκνον του είς αύτό, δν 
τυχόν ύπάρχη τοιοΰτον, καί σέβεται καί ξενί
ζει προθύμως τόν διδάσκαλόν του.

Ζών έν τή οίκογενείφ τόν πατριαρχικόν βίον, 
άποτροπιάζεται τά οικογενειακά σκάνδαλα, Ιξα- 
γριοΰται επί τή προσβολή τής οίκογενειακής 
τιμής «αί πλήττει διά τής μαχαίρας, στήθος 
πρός στήθος, δταν δ  προσβάλλων αύτόν είναι 
Ιξ ίσου Ισχυρός, κρυφίως δέ καί δόλφ, δταν 
ούτος βοηθήται καί ύπ’  άλλων.

Καίπερ άγέρωχος καί ύπερήφανος τόν χα
ρακτήρα, άποκαλύπτει δμώς ιήν κεφαλήν πρό 
τοΰ μεγαλείου τής διανοίας, τής οίκογενείας, 
τής γενναιότητος, τής δόξης καί τής τιμής. Ζη
λωτής αύτών, είναι 0 γενναιότερος τών άνθρώ- 
πων· θέτων τόν άριστερόν αύτοΰ βραχίονα επί 
τών δφθαλμών, δπως μή τόν ταράσση ή λόγχη, 
τό πυροβόλον, ή ή πληθύς τοΰ έχθροΰ καί 
κρατών τό ξίφος είς τήν δεξιάν όρμφ ακάθε
κτος κατ’ άύτοΰ περιφρονών τόν θάνατον. "Αν 
ή άτακτος, ώς εθελοντής, τιθασσεύεται δμως 
ύπό τοΰ άρχηγοΰ του, έστω καί δν ούτος είναι παΐς 
άνήλικος, άμα Ιπεβλήθη τή φάρα διά τοΰ πο- 
λεμικοΰ ήθο,υζ «αί τής εύγενείας τής καταγω
γής του, «αί γίνεται δ εύπειθέστερος «αί γεν
ναιότερος τών στρατιωτών τοΰ κόσμου Ιν τφ 
τακτικφ στρατφ 1.

1 Τοΰτο άπέδβιξβ πρό πολλών αιώνων καί δτε ΰπη-



232

Πάντοτε επί όλοκλήρους αίώνας διωκόμενος 
καί διά τής ευφυΐας του διαγινώσκων τάς αν
θρωπίνους αδυναμίας, κατ'άρχάς μέν δυσπιστει 
πρός την κοινωνίαν καί περιεσκεμμένως προ
βαίνει εις τήν άνάπτυξιν στενών φιλικών σχέ
σεων ένεκα δε τής έπιφυλάξεώς του ταύτης 
εχαρακτηρίσθη παρά τινων ώς πονηρός καί 
κρυψίνους, εΐτα δμως, άμα πεισθή περί τής 
ειλικρίνειας του έπιζητούντος τήν φιλίαν του, 
γίνεται ό ειλικρινέστερος καί διαρκέστερος των 
φίλων, δ δεινότερος δέ εχθρός, άμα άπατηθή 
παρ’ αυτού.

Ά ν  δ ’Αλβανός φείδεται των χρημάτων καί 
διά των οικονομιών του αυξάνη τήν περιου
σίαν του, δέν δύναται δμως vù χαρακτηρισθή 
ώς φιλάργυρος αυτός δστις δαπανφ αφειδώς 
ταύτην υπέρ τής άναπτύξεως καί ευημερίας τής 
πόλεως, είς ήν ανήκει, καί τής χώρας του-

Ζών ώς Ιπί το πολύ είς μέρη δρεινά, δέν 
έχει τήν φαντασίαν λίαν ζωηρόν, ώς οί μεσημ· 
βρινώτεροι ατ’ τού λαοί και ποίησιν γλυκεΐαν· 
άλλ’ έκφράζει διά τής ποιήσεώς του άρκούντως 
τα αίσθήματα τού έρωτος, τού μητρικού φίλ
τρου, χής πατρίδος καί τού πολέμου, ώς ύπε- 
δείξαμεν έναλλφ κεφαλαίφ Άλλ’ δν οί Αλβανοί 
δέν δίατελώσιν Ιν άγρία καταστόσει καί δέν 
είναι άξιοι των εικόνων, δι’ ών είκονίζονται 
ΰπό τού Dum ont καί τού Gillieron, δέν έπεται 
δτι έχουσι πολιτισμόν, ή τουλάχιστον δτι κέ- 
κτηνται δ,τι οί ’Αλβανοί τής ’Ιταλίας καί τής 
Ελλάδος, ούι’ έμπόριον άρα, ούτε βιομηχανίαν,· 
ούτε γεωργίαν καί κατά τούτο συμφωνούμεν 
μετά τών δύο συγγραφέων. Ιίεβαίως δμως τής 
τοιαύτης καταστάσεως αιτία δέν είναι ό Ιγωϊ- 
σμδς καί ή άβελτηρία, ήν άποδίδει αδτοϊς ό 
A lbert D um ont

Φύσις δρεινή τό πλεΐστον καί άγρια ή ’Αλ
βανία δέν ήδύνατο να μορφωθή άφ’ εαυτής. 
Δέν έστερεΐτο μέν τής τάσεως πρός το καλόν 
καί ώραϊον, τάσεως σχετικής πρός τήν φύσιν 
 /

θέτει ΰπό τόν Γεώργιον Καστριώτην έπί μισθψ εν 
Εόρώπρ ίιπό τόν ήρωα Μερκούριον Μπόναν και σή
μερον υπηρετών έν τφ  Τουρκικφ σνρατφ.

της' άλλ’ είχεν άναγκην, ώς πάντες οί λαοί, ζωο* 
γονησεως αυτής διά τής στενής επιμιξίας μετ’ 
άλλων πεπολιτισμένων λαών.

Είναι γνωστόν δτι οί ’Αλβανοί κυρίως τών ό- 
ρέων ουδέποτε υπέκυψαν είς ούδένα. Οί αρχαίοι 
"Εληνες δέν είχον καταλάβει ή τάς άκτάς τής 
’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, δπου είχον ιδρύσει 
σημαινούσας πόλεις τήν ’Απολλωνίαν καί τήν 
Έπίδαμνον. Ό  μεγαλεπήβολος Πύρρος 6 Β'. 
ενετρύφα μόνον είς τάς νίκας καί τρς κατα
κτήσεις, ουδέ τό πράπαν σκεπτόμενος νά μετα- 
φέρη έκ Κέρκυρας καί ’Ιταλίας είς τήν “Ηπει
ρον καί ’Αλβανίαν τόν πολιτισμόν. Οί Ρωμαίοι 
μετά διαφόρους επιθέσεις, άφήκαν αυτήν ανε
ξάρτητον οί δέ Βυζαντινοί αύτοκράτορες μετά 
μακρούς πολέμους, έκόντες άκοντες, ούδαμώς 
Ιπεζήτησαν νά κυβερνήσωσιν αυτήν έπ’ άγιιθω 
κάί πολιτίσωσιν. Ούδείς λαός πεπολιτισμένος 
ήλθε ποτέ είς στενήν μετ’  αυτής συνάφειαν 
καί έν αυτή τή κάτω ’Αλβανία, ή έμερίμνησε 
περί αυτής. Ή  φωνή τών δρυών τής Δοδώνης 
καί τό άσμα τών Μουσών καί οί παιάνες τού 
’Απόλλωνος έπί τού λόφου τής ’Απολλωνίας 
ήκούοντο πολύ μακράν αυτής. Καί αυτή ή ηχώ 
αυτών δέν αντηχεί εντός τών άγριων φαράγ- 
γων της.

Ούτως άπομεμονωμένη ή ’Αλβανία έγκατε- 
λείφθη είς εαυτήν μακράν τών φώτων καί τού 
πολιτισμού. Καί δμως αδτη παρέχει, εΐπερ τις 
καί άλλη χώρα, έδαφος επιτήδειον πρός ταΰτα, 
χάρις είς τήν μεγάλην ευφυΐαν καί είς τά πολλά 
φυσικά προτερήματα τών κατοίκων της, άτινα 
διά τής παιδείας καί τής άναπτύξεως οπωσδή
ποτε τής συγκοινωνίας έν τισι κέντρρις ήρ- 
ξαντο άπό τίνος χρόνου γινόμενα καταφανέ
στερα έν τφ σχηματισμφ κοινωνιών τινων έν 
αίς ήρχισεν άναπτυσσόμενος κοινωνικός βίος 
στερεός οπωσδήποτε. Δύναταί τις δέ νά έλπίση 
δτι ό κοινωνικός οΰτος βίος θά άναπτυχθή 
προϊόντος τού χρόνου, δν ύποβοηθήση παντα- 
χού τής ’Αλβανίας ή πνευματική καί ήθική 
μόρφωσις πρός ήν, δμολογητέον, ουδέποτε ή 
'Οθωμανική Κυβέρνησις παρέβαλεν έν τφ Κρα
τεί της δυσκολίας.

Ν . Σ Κ β Τ ΙΔ Η Σ

Ε Π Ω Δ Ο Ι

Ο Β Θ Β Ο Σ  Β Α Θ Υ Σ

Βράδια Απαλά έρωτόδνμα, τό μισοκοιμιαμά σας 
τινάξετε, τά όνειρα πού υφαίνει, 
σήκω, καρδιά, άπ’  άνάμνηοι παλιά γοητευμένη... 
” Ορδρος βαδύς και πλούσια λάμπουν τ'άστρα.

Το μεσονύκτιο πέρασε καί σείς τά μυστικά σας, 
πλάνες ψυχές, ?τά μνήματα νά κρύψετε και πάλι. . 
"Ορδρος βαδύς και πλούσια λάμπουν τ’άστρα, 
και ή αυγή δεν πρόβαλεν Ακόμη άναγελάοτρα, 
καί τά πουλιά δέν μπήκανε σέ τραγουδιού κραι-

]πάλη,
καί δέν ξύπνησαν ’ςτά βουνά, ’ς τό χαρωπό άκρο*

[γιάλι...
"Ορδρος βαδύς καί πλούσια λάμπουν τ’άστρα. 

Η Λ Ι Ο Σ

Τώρα πού "Ηλιος κίνησε χιά τά ουράνια πλάτια 
τό κάθε δάκρυ τ’ άρρωστο, τό νόθο 
τό. διώχνει ή μάγισσα ζωή, τά δολωμένα μάτια 
απ' τής χαράς αστράφτουνε ιόν πό&ο.

Τώρα ή πλασι, σαν ψυχή πού γιορτινή ξυπνάει, 
παίρνει τούς φλοίσβους, τά πουλιά, τών ποταμιών

[τό ρόδο,
Αντιλαλεί την ερημιά, άνθια φοράει καί φρίσσει 
άπ' τής χρέλλής άνοίξεως τόν πόδο.

Κ' ένφ τήν δνοιξι ή χαρά σάν λύρα τραγουδάει, 
’ςτά πλάγια πλάγια τ'ουρανού ώς νά μεσουρανήση, 
παίρνει ένα νέφος πορφυρή χλαμύδα του καί

[πάει
τοΰ κόσμου δ "Ηλιος βασιλιάς μέα ’ςτής ζωής

[τόν πόθο.

Α Υ Γ Η

’Εσύ 'σαι ή πιό πανέμορφη καί χαρωπή παρδένα 
σάν κατεβαίνης ήρεμα άπ’ τά δρη ... 
ψηλά τό μέτωπο, χρυσά μαλλιά καί στολισμένα 
μέ τής 'Αγάπης τ’ άργυρό Αστέρι, ώ  κόρη, 
πού Αναπνοή Απ’ τά έλατα αού ¿μέστωσε τά στήθη, 
τον λόγγου ή βρύση τής δροσιάς σοϋειπε τό πα-

[ ραμνδι,
καί τής ’ Αγάπης τό γλυκό τραγούδι.

Πριν κατεβής Απ' τά βουνά ’δ τοΰ κάμπου εδώ
[τή χλώρη,

Αύγή, άπό τ’ άνάβλεμμα καί τό ροδογελό σου 
'ς τά όνειρά μου χάρισε, νά γίνουν έργα, ώ κόρη, 
πανώρια σάν τόν κρίνο σου, σάν τόν Αύγερινό σου, 
πού λάμπει ’  Αγάπης άστρινο λουλούδι.

Μ Η Ρ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Ι Κ Ο Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η

Ψηλά, ένα πράσινο βουνό, κιόλόχαρο έδώ κύμα, 
κρόκοι πορφύρες 'ςτ'οίρανον τά πλάτη, 
μακριά, μαργαριτόφαια τών ομιχλών τά κράτη... 
ΤΩ  πόθοι σέΐς γαλάζιοι, δίχως κρίμα, 
στείλτε τή ροδογέννητην 'Ιδέα ν' άνατείλη 
σάν χαραυγής κ Ιρωτικό κελάϊόισμά 'ς τά χείλη.

Γελά τής γης ή ζωγραφιά κι' Αναρριγεί τό κύμα,
μά, χείλη σείς άδώα καί δίχως κρίμα,
μες’ ς τής ζωής τό φίλημα μπρος ’ςτή μαγεύ-

[τρα ϋλη
γιατί βαδιά Από τήν ψυχή 
ζητάτε προσευχή;

ΚΩ Ν . Σ . Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η Σ



Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Σ Τ Η Σ  Τ Η Σ  Ρ Ο Δ Ο Υ
—  Π σρ ά & οσ ίς  —

ν*πάρχεΐ στη Ρόδο μια οικογένεια στο μα- τη θάλασσα ένα κουπάδι Άνεράδες, τον βάζουν
·* ράσι1 τής ΓΧαξιμάδας γνωστή μέ το δνομα στη μέσ|) νά παίζη τή λύρα χι’  άρχινοΰν «ύ-
«Τ οΐ Κκίννου» 8. Τά μέλη τής οικογένειας τές τριγύρω του τό χορό. 'Ύστερο άπό κάμ-
αύτης έχουν τδ χάρισμα δταν' κανένας τους ποση ώρα έκραξε δ πετεινός.
¿γγίξει μέ τδ χέρι και μαλάξει δλίγον άπ’ έξω -  «Πάμε νά φύγουμε» λέει μιά Άνεράδα,
τόν κονεμένο λαιμδ είτε παιδιού είτε μεγάλου «δ πετεινός έκραξε». λ
άνθρώπου, νά γίνεται καλά. Σαν ζωηρό δνειρο —  «Χορεύετε άκόμα είπε ή πρώτη, κ’ είν’
τδ θυμούμαι άκόμα, πού πηγαίναμε στό σχο- δ μαϋροςν.Ό χορός κρατεί πιό ζωηρός-'Ώστερα
λειό ενα πρωί κ’ έπεράσαμε κι’ άπδ του έξα- πάλι άπό κάμποση ώρα, κράζει πάλι δ πετεινός, 
δέρφου μου τδ σπίτι νά τόν πάρουμε κ’¿κείνον «Πάμε νά φύγουμε» λέγει μιά άλλη, «δ πε-
μαζί μας. Τον ηύραμε νά περιμένη στην έξω- τεινός Ιξανάκραξε».
πόρτά τους με δεμένα τά λαιμά. Μάς είπε — «Χορεύετε άκόμα, λέει πάλι ή πρώτη, κ’
πώς σήμερα δεν θά Ιρχότανε στο σχολειό είν’ δ  κόκκινος». Και 6 χορός ΙξακολουθεΤ άκόμα
γιατί πονοΰσε τά λαιμά του κ’ έπερίμενε τή ζωηρότερος. “Οταν όμως προς τδ μέρος τής
μητέρα του νά τόν πάρη στοΰ Κκίννου. Ή  άναιολής άρχισε νά φαίνεται κάποιο φως καί
παράδοσίς λέγει οτι ή οικογένεια αυτή έπήρε έκραξε καί πάλι δ πετεινός, τότε λέει ή πρώτη
τδ χάρισμα τούτο άπδ τδ άκόλουθο περιστα- διαλύνοντας τδ χορό: «Τρεχάτε τόρα νά φύ-
τικό: γουμε κ’ είν’ δ άσπρος». Οί Άνεράδες Ιφευ-

Ό  πάππους των δ Κκίννος δταν ήτον νέος γαν άλλη άπ’ έδώ κι’ άλλη απ’ έκεΐ. Ταραγμέ-
ήτον δ καλύτερος τραγουδιστής καί λυριστής. νος δ Κκίννος σηκώνεται δλόρθος καί προφταί-
Στούς καλύτερους γόμους καί χορούς αυτόν νει κι’ άρπάζει τήν τελευταία Άνεράδα άπό τά
¿προτιμούσαν νά παίζη τή λύρα. Μιά νυχτιά μαλλιά.
τον Αύγουστο «ξεκίνησε νά πάη με τή λύρα — «Ά φησε με» τού λέει ή Ά /εράδά.
του στήν Κρεμαστή για νά βρεθή τήν άλλη — «Δέ σάφίνω» τής λέει δ Κκίννος.
μέρα στο πανηγύρι τής Παναγιάς τής Καθο- .—  «“Αφησε με κι’  δ,τι χάρι θέλεις νά σέ 
λικής. Έπήγαινε άκροθαλασσιά τδ περιγιάλι κάμω».
των Τριαντών, κι’ δταν έφτασε τά μεσάνυχτα — «Άκουσε, Άνεράδα μου, έχασα τήν άρα-
κοντά στά θολάρια, βλέπει νά έρχουνται άπδ βωνιαστικιά μου μέ τά λαιμά της, νά μοϋ πής

’“ Συνοικία » Τό δνομα π ρ οφ έρ ία ι μέ τρόπον πού εΙνε τ ό  Υ » « 0 « ό ,  γ ιά  νά  μή π ά ρ η  κι’ ά λ -
εννοεί κανείς αμέσως τό δτι τό κ εΧνε διπλό. λος τον  καμ ο μ ου .

—  «Ά μ ε, τού λέει ή Ά νε
ράδα, Ισύ καί τά παιδιά τών 
παιδιών σου θά γγίζετε μόνο 
μέ τδ χέρι σας άπ’ έξω τά πο- 
νεμένα λαιμά καί θά γειαί- 
νουν», Κ’ έτσι τήν έπαράτησε 
κι’ έφυγε.

*#*
Σημ. — Γιά τόν Κκίννον 

αυτόν διηγούνται οί άνθρω
ποι πού τόν έφταξαν πώς κα
νένας λυριστής δέν ήμπορούσε 
νά τού παραβγή στά λιανο
τράγουδα.

Μιά μέρα έπαιζε τή λύρα 
στον καφενέ μαζί μέ έναν άλλο 
ξακουστό λυριστή. Ό  κόσμος 
περίεργος ¿μαζεύτηκε τριγύρω

νά δή ποιος θά νικήση άπό τούς δυό. Ό  άλ
λος δ  λυριστής λέει ένα δίστιχο πού μ’  αθτό 
¿περίμενε πώς δ Κκίννος δέ θά μπόρεση νά 
δώση άπάντησι. Τό δίστιχο ήταν τούτο.

Ό  “Ηλιος ο την Ανατολή καί ταοιρο’  ναι στη
[Δύση

θελειά τό δένω το σκοινί κι όποιος μπορεί &ς
[τό λύση.

“Οταν τό ¿τελείωσε Ικύταξε λοξά τόν Κκίν
νον δ  δποίος πράγματι, ¿φάνηκε στενοχωρε- 
μένος στήν άρχή. Άλλ’  άφού ¿τράβηξε μερι-

κές δοξαριές, ¿ξάφνου εφάνηκε μιά γαλήνη στό 
πρόσωπό του καί άπαντά!

Μη τό τεντώνεις τό σκοινί κ’  ε?ν’ ή Τελείά στη
[μέση

Νά μη λν&ή ή Αγάπη αον καί πάει άλλον καί
[δέσει.

...καί ύστερα άπό μιά ¿βδομάδα ολες οί κο- 
πέλλες κΓ δλα τά παληκάρια ¿τραγουδούσανε 
στον ίδιο σκοπό:
Μη τό τεντώνεις τό σκοινί κ' είν’ ή θελιά στη

[μέση.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Γ Ν Β Τ Τ Ο Σ

ΤΟ ΕΝ ΦΑΛΗΡΟ ΠΒΡΙΟΤΒΡΟΝ ΤΟΤ Ν Α Π ΙΚ Ο Τ  ΟΜΙΛΟ* —  ΑΠΟ ΤΌ ΛΕΤΚΟΜΑ Π . Ε· Εα ΒΒΙΛΟΓ



Δ Υ Ο  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ  Ε Ν  Κ Ρ Η Τ Η
-  ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟ Β *  —

Γρήν εσπέραν τής 16ης Μαρτίου 1873 (ν. ήμ.)
*■ έπεβιβάσθημεν έν τφ λιμένι τής Σύρου επί 

τοΰ άτμοπλοίου «Βιέννη» τής εταιρίας Λλόϋδ, 
τό όποιον περί τήν Ινάτην ώραν άπέπλευσεν. 
Έ ν  τφ πλοίψ συνηντήθημεν μετά τίνος άκΟυ- 
ράστου ταξειδιώτου, τοΰ Κυρίου Π. έκ Λυβέκ-

* *0 διά τοΰ στοιχείου Β . δηλούμενος συγγραφεΰς 
τών ταξειδιωχικών τούτων εντυπώσεων είναι ή Λύτου 
Ύψ ηλότης ό  πρϊγκιψ -  διάδοχος του Σά|·Μάϊνιγγεν  
Β ίρνά ρδος . Ή  Αΰτοΰ ‘Υψηλοτης είναι υίός τοΰ νΰν 
ήγεμονεύοντος δουκός τοΰ Σάξ-Μάϊνιγγεν Γεωργίου 
Β '. καί τής πριγκιπίσσης Καρλόττας τής Πρωσσίας, 
έγεννήθη δέ τή 1η ’Απριλίου (ν. ή μ )  1851 έν Μάίνιγ- 
γεν. ΤΗ το λοιπόν 22  έτών νεανίας γράφων τάς ωραίας 
ταΰτας καί πλήρεις παρατηρητικότητος κρητικάς ανα
μνήσεις Του. Πλήν τής στρατιωτικής του μορφώ- 
αεως έξεπαιδειίθη καί έν τοίς Πανεπιστημίοις τής 
Έϊδελβέργης καί Λιψίας, παρηκολοάθησε δέ τόν Γάλ
λο -  γερμανικόν πόλεμον του 1871 μετασχών των μα
χών W o rth , Sedan καί O rleans, καί τής πολιορκίας 
τών Παρισίων. Τ φ  1867 έγένετο τό πρώτον άνθυπο- 
λοχαγός έν τφ  95φ πεζικφ συντάγματι, μέχρι δέ τοΰ 
1878 είχε προαχθή εις ταγματάρχην. Τ φ  1 8 8 0 -8 2  με- 
τειέθη είς τό μεγα ’Επιτελεΐον. Έ πιθυμών ϊνα γνω- 
ρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τήν Ε λλάδα καί τήν γλώσσαν 
αύτής έπεχείρησε μακρόν άνά τά διάφορα αυτής μέρη 
ταξείδιον, μετά δέ τήν είς Γερμανίαν Ιπάνοδόν Του 
προήχθη εις συνταγματάρχην και διωρίσθη διοικητής 
τοΰ έπ’  όνόματι τοΰ Αΰτοκρατορος Φραγκίσκου Ιω σή φ  
συντάγματος τών γρεναδιέρων. Έ κ το τε προήχΟη είς 
στρατηγόν ταξιαρχιών καί μεραρχιών, τφ  δέ 1895 διω- 
ρίσθη στρατηγός διοικητής (K om m an dieren d er G e
neral) τοΰ 6ου στρατιωτικού σώματος (έν Βρεσλαυία), 
καί στρατηγός τού πεζικού. Τανΰν πλήν τής αρχηγίας 
πολλών συνταγμάτων Πρωσσικών καί Σαξονικών είναι 
καί Γενικός επόπτης τής δευτέρας .Inspektion τοΰ 
γερμανικοΰ στρατού.

Πλήν τής γερμανικής, γνωρίζει τήν τε γαλλικήν καί 
άγγλικήν καί τούτων τών δύο τελειότερου τήν νέαν 
έλληνικήν, ήν όμιλε! καί γράφει μετά άπιστεύτου εύ· 
χερείας, καί δή ούτως ώστε έν ώραις σχολής μετέφρα- 
σεν είς τήν νέαν Έλληνικήν τόν F iesko  τοΰ Σχίλλερ 
(έν Βερολίνφ 1888) καί τήν E m ilia  G alotti τού Λέσιγγ 
(έν Άΰήναις 1891). Έ νεκα  τών περί τήν φιλολογίαν 
μελετών αύτού τό Πανεπιστήμιον τής Βρεσλαυίας 
άνεκήρυξεν αύτόν επίτιμον διδάκτορα τής φιλοσοφίας. 
’ Ε κ  τών Γερμανών ποιητών λατρεύει τόν Γκαϊτε καί 
έκ τών νέων Ελλήνων τόν Βαλαωρίτην, οΰ πλείσια  
δσα τεμάχια άπό στήθους γνωρίζει. ’Αγαπφ θερμώς 
τήν νεωτέραν 'Ελλάδα καί θλίβεται καί αυτός ότι δέν 
κατωρθώσαμεν άκόμη νά Ιχωμεν άξιον λόγου στρατόν. 
Είναι ήδη ή τετάρτη φορά καθ’  ήν επισκέπτεται τήν 
"Ελλάδα, τούτην δέ καί τάς πλείστας αλλας έλληνι- 
κάς χώρας άκριβέστατα έξ  επισκέψεων του γνωρίζει, 
καί μετά Ικπλησσούσης άκριβείας Ινθυμεΐται όσα εΐ- 
δεν ή  ήκουσεν είς τά διάφορα 'Ελληνικά μέρη. Ενυμ- 
φεύθη έν Βερολίνφ τή 18η Φεβρουάριου 1878 τήν 
Αύτής Βασιλικήν Υψ ηλότητα τήν πριγκίπισσαν τής 
Πρωσσίας Καρλόίΐαν, τήν σεπτήν αδελφήν τής ήμε- 
τέρας ΙΊριγκιπίσσης Σοφίας καί τού Αύτοκράτορος 
Γουλιέλμου. Σ . τ. Μ.

κης τής Γερμανίας, όστις ήτο συνοδός μας καθ’ 
δλην τήν εκδρομήν ταΰτην.

Ή  θάλασσα κατά τόν νυκτερινόν ημών πλοΰν 
ήτο πολύ ταραγμένη· δτε δέ τήν πρωίαν άνήλ- 
θομεν είς τό κατάστρωμα, δέν έβλέπομεν πλέον 
τό σύμπλεγμα τών ελληνικών νήσων! Πέριξ 
ημών δέν υπήρχε τι άλλο είμή ουρανός καί 
θάλασσα. Ό  όρίζων ήτο λίαν αίθριος· άλλ’ δχι, 
πρός δυσμάς έφαίνετο λευκόν νέφος πολύ έκτε- 
ταμένον καί ευκρινούς δλως διαγράμματος. 
ΙΙλησιάζοντες άνεγνωρίσαμεν μετ’ ευφρόσυνης 
διι εΐχομεν προ ήμών τά εΰρέα νώτα χιονο
σκεπούς δρους, οΰτινος αί έκτυφλωτικώς λευ- 
καί φάραγγες καί κορυφαί μετ’ αυξανόμενης 
διαρκώς ένεργείας άνεφαίνοντο, ένφ οί πρό- 
ποδες αΰτοΰ έκαλύπτοντο υπό κυανών νεφε
λών. Περί τήν μεσημβρίαν κατεπλευσαμεν είς 
τόν μικρόν τών Χανίων λιμένα.

’Επειδή ή Γερμανία δέν Ι'χει ίδιον ΙΙροξε- 
νεϊον έν Κρήτη, είχον παρακαλέσει τόν έν 
Σμύρνη Γενικόν Πρόξενον τής Αυστρίας νά 
μέ συστήση είς τόν έν Κρήτη συνάδελφόν του, 
δστις (V. Stiglich) καί τφόντι εΰθύς μετά τόν 
κατάπλσυν ήμών άνήλθεν είς τό άτμόπλοιον. 
Ή το  προσηνής πρεσβύτης εχων σεβασμίαν 
λευκήν γενειάδα καί κόμην. Έξήλθομεν είς τήν 
ξηράν. Διά πρώτην φοράν έπάτησα τό έδαφος 
τοΰ βασιλείου τοΰ Μίνωος, τήν γενέ&λιον χώραν 
τής ’Αριάδνης καί τής Φαίδρας, τήν περίφη- 
μον έκ τών μύθων νήσον, ήτις είναι σχεδόν 
terra incognita είς τόν Εδρωπαΐον, καί τήν 
όποιαν ταχέως, άπείρωςπολύ, έμελλε νά αγαπήσω.

-•Επειδή ό πολιτισμός ενταύθα δέν έχει επί 
τοσοΰτον άκόμη προχωρήσει ώστε νά υπάρ
χουν ξενοδοχεία— πρός τί άλλως τ ε — άνάγκη 
ό ξένος κατά τά αρχαία έθιμα νά ξενισθή υπό 
τίνος, ή ξενία δέ αυτή προσηνέχθη καί είς εμέ 
υπό τοΰ Προξένου.

Μετά τήν έπίσκεψίν μου πρός τόν Γενικόν 
Διοικητικήν (Ρεδίφ πασσάν), ρψ&υμόν τινα Πα- 
λαιόιουρκον, οΰιινος ή διαγωγή ήρμοζε μάλλον 
είς όλολύζοντα δερβίσην ή είς Εξοχότητα, έδέχ- 
θην τήν έπίσκεψίν τοΰ Γραμματέως αΰτοΰ, 
(Άριστάρχης Βέης) προσελθόντος διά νά μέ 
συνοδεύση είς περίπατον έφ’ άμάξης. Ό  περί
πατος οΰτος έγένετο διά μέσου τής οΰδέν άξιον 
λόγου παρεχούσης πόλεως πρός τό περιβόλιον
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Τούρκου τινός Βέη. Μόλις διέλθη τις τούς ρυ
παρούς δρόμους, οποίον έκτακτον θέαμα πα
ρουσιάζεται πρό τών όμμάτων του. Εύρεϊα πε- 
διάς πρό τών ποδών ήμών, ύπεράνω τής όποιας 
ως πράσινος τάπης ήσαν έξηπλωμένα χλόη καί 
σπαρτά, ή εδρίσκοντο πυκνοί καί εκτεταμένοι 
έλαιώνες, έν οίς πολλαχοΰ κυπαρισσώνες ή πί- 
τυες ίπερηφάνως τάς πορυφάς αυτών πρός τόν 
ούρανόν έξέτεινον καί έπαύλεων δέ καί χωρίων 
πλήθος χαριέντως Ιφαίνετο. Όπισθεν ήσαν 
πράσινα χαμηλότερά πως όρη, δπερβαλλόμενα 
υπό τών χιονοσκεπών πλευρών τών Λευκών 
’Ορέων. Μαγευτικώτατον άληθώς τοπεΐον.

Τή 18η τοΰ μηνός ήρχίσαμεν τήν περιοδείαν.
Ή  συνοδία ήμών ηύξήθη προστεθέντων τοΰ 

τε υίοΰ καί τοΰ γαμβροΰ τοΰ Προξένου- ό 
γαμβρός ουτος (Η. Ηϊ11θ1ΐΓ8ηοΙ) τοΰ Προξένου 
αντιπροσωπεύει έν Χανίοις τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας τής Αμερικής. Υπό τοΰ Πασσά μάς 
έδόθη συνοδία έκ τεσσάρων έφιππων χωροφυ
λάκων (σουβαρήδων) καί τις αξιωματικός τής 
άστυνομίας, έξοχον ΰπόδειγμα διά Φάλσταφ. 
Καίτοι διϊσχυρίζετο ότι ή νΰν άνατεθεΐσα είς 
αύτόν έντολή ήτο ή τιμητικωτάτη τοΰ βίου του, 
οΰχ ήττον έφαίνετο ώς έάν άπεστέλλετο πρός 
άπότισιν ποινής, διότι ό γιγανχώδης κορμός 
αΰτοΰ περιβεβλημένος τεράστιον χονδρόν έπεν- 
δύτην προυξένει είς αυτόν τόσην ζέστην, ώστε 
όχι μόνον είχε διαρκώς άνεψγμένα τό περιλαί- 
μιον καί τά τέσσαρα ανώτερα κομβία τής στο
λής του, είς τρόπον ώστε νά δύναταί τις νά 
εξακρίβωση τήν έλλειψιν λαιμοδέτου καί υπο
καμίσου, αλλά καί τόν σάκκον του είχε υπό 
τάς μασχάλας διατρυπήσει διά νά δύναται ό 
αήρ νά έχη έλευθερωτέραν κυκλοφορίαν είς τό 
διακαιόμενον σχεδόν σώμα του.

Ταύτης τής μορφής προηγούμενης έξήλθο
μεν έφιπποι !κ τών Χανίων.

Διηρχόμεθα τό πρώτον επί μακρόν, άθλιον 
δρόμον μεταξύ βράχων καί θαλάσσης, λίαν επί
πονον, έως δτου έφθάσαμεν είς τήν πεδιάδα, 
έξ ής πάλιν ή οροσειρά έν όλη τή μεγαλειότητί 
της έξειλίσσετο. Μετά πέντε ωρών πορείαν έφθά
σαμεν είς Βάμον, μικρόν καί υψηλά κείμενον 
χωρίον. ’Ενταύθα περιεποιήθη ήμάς ό άντιπρό- 
σωπος τοΰ Πασσά, δ εΰπαίδευτος καίφιλόφρων 
Μπεξέτ βέης, παραθέσας είς ημάς· έγχώριον 
οίνον, πολύ όμοιον πρός τόν τής έν Σικελία 
Μαρσάλας, καί έν ψητόν άρνίον.

Ένδυναμωθέντες έξηκολουθήσαμεν τήν επί 
τών ήμιόνων πορείαν καί μετ’  δλίγον έθελγε 
τούς ήμετέρους οφθαλμούς ευρεΐα καί όργωσα

κοιλάς, παρέχουσα όλας τάς αποχρώσεις τοΰ 
πρασίνου, άπό τοΰ βαθέός πρασίνου τής κυ- 
παρίσσου μέχρι τοΰ άνοικτοΰ τής εαρινής 
χλόης* τήν κοιλάδα δέ ταύτην άπέκλέιον πάλιν 
τά Λευκά “Ορη, φωτιζόμενα ΰπό λαμπρού με
ταμεσημβρινού ήλιου. Μετά τήν μακράν σκιάν 
ήτις τά μάλιστα συνετέλει πρός περικόσμησιν 
τής είκόνος, έπήλθε τό λυκόφως, καθ’ όν χρό
νον ημείς έπλησιάζομεν τάς κλεισώρειας, καί 
ολίγον πριν ή έπέλθη πλήρης νύξ παρετηρήσα- 
μεν δυο (Blockhäuser) έπί μαγευτικών τοπο
θεσιών κειμένους. Οί πύργοι οΰτοι είναι μικροί 
στρατώνες ώχυρωμένοι δι’ Ιπάλξεων καί πολε
μιστρών, άνηγέρθησαν δέ συστηματικώς ΰπό 
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως διαρκούσης τής 
τελευταίας (1866) έπαναστάσεως καί μέτά ταύτην, 
πρός άσφάλειαν κατά μελλόντων όμοίων κινδύ
νων. Είς ολόκληρον τήν νήσον είναι διεσπαρ
μένα τά δεσμευτικά ταΰτα φρούρια, άτινα φκο- 
δομήθησαν έπί έξεχουσών κορυφών τών όρέων, 
αΐτινες νά δεσπόζωσι διόδων καί τών τοιούτων, 
εΰρίσκονται δέ πρός άλληλα είς συγκοινωνίαν.

Έ ν πλήρει σκότει είσήλθομεν είς τά μεγα- 
λοπρεπώς άγρια στενά τών Κομιτάδων, καί 
έφθάσαμεν τέλος, βαδίζοντες έπί επικινδυ
νότατων ατραπών, περί τήν ένδεκάτην καί ήμί- 
σειαν τής νυκτός είς τά Σφακιά. Ό  Καϊμακά
μης τοΰ μέρους τούτου ΰπεδέχθη ήμάς καί μάς 
παρέθηκεν καλόν δεΐπνον κατάκοποι όμως δντες 
μετέβημεν μετ’ δλίγον είς τά νυκτερινά ήμών 
καταλύματα.

Τήν έπομένην πρωίαν έθαυμάσαμεν τήν 
θέαν τών Σφακιών, όπερ χωρίον είναι κατα- 
τετμημένον είς χωριστός ομάδας οίκιών, ή άνε- 
γείρεται έπί τών άποτόμως έκ τής θαλάσσης άνυ- 
ψουμένων όρέων, ών αί κορυφαί είναι κεκαλυμ- 
μέναι διά πευκών ή άλλων δένδρων. Έ ντφ  άγρίψ 
τούτφ καί άπροσίτφ τόπφ κατοικοΰσι οί Σφα- 
κιανοί, οί πρωταγωνισταί τής τελευταίας έπανα
στάσεως, φιλοκίνδυνοι άνθρωποι, οΐτινες μόνον 
κατά τόν χειμώνα έπιστρέφουσιν είς τό χωρίον 
των, τό δέ θέρος μετά τών ζφων των μένουσι 
είς τάς δρεινάς βοσκάς καί έν πλήρει ΰπαίθρψ.

“Οτι όμως καί άλλα αίτια πλήν τής δυνά- 
μεως τών βραχιόνων συνετέλεσαν είς τό νά κά- 
μωσιν άκριβώς ενταύθα τόσφ επίμονον τήν 
έπανάστασιν, Αποδεικνύεται διά τής χαράδρας 
εκείνης την δποίαν τώρα έν ήμέρρ πρός τά 
όπίσω διευθυνόμενοι διήλθομεν, καί ήτις εί
ναι μία τών ολίγων εισόδων πρός τό άπομο- 
νωμένον χωρίον. Χθές μάς έφάνη πολύ φρι- 
κώδης καί Ινιαχοΰ τόσον σκοτεινή, ώστε δέν
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ήδυνάμην νά βλέπω τά ώτα του ίππου μου, 
τώρα δμως κατεπλήχθημεν ύπό τής μεγαλο- 
πρεπείας τής φύσεως.

Έ πί μίαν ώραν καί εν τέταρτον διηρχόμεθα 
έφιπποι μεταξύ δυο βραχωδών τοίχων, ύψους 
8-900. ποδών, οί τοίχοι δέ ουτοι ενιαχού τό
σον συνέκλινον ώστε δεν ήδύνατό τις νά εκ
τείνω προς τά πλάγια Αμφοτέρους τους βρα
χ ν ά ς ·  είναι δέ κεκαλυμμένοι υπό δένδρων και 
θάμνων, λόχμης καί Ανθέων, Ατινα έν Ανατο- 
λική δαψιλείς καί έν εύχύμφ πραοίνφ χρώματι 
έκ των σχισμών και ρωγμών Ανέβλυζον και 
προεξειχον. Έκει μέν μέρος όρους άποκοπέν 
διεσκόρπισε γιγαντώδη θρύμματα έπί τής δδού, 
εκεί δέ βρύει δ κισσός εχων κορμόν πάχους 
Ανθρωπίνου σώματος· ένταΰθα έκβλαστάνουν 
δέσμαι ίων των Άλπεων μετριοφρόνως υπό 
κλάδους δάφνης κυπτόντων αρκεί— οί οφθαλ
μοί δέν δύνανιαι νά κορεσθώσι βλέποντες τάς 
πάντοτε μεταλλασσομένας εικόνας, αιτινες δια 
τούτο είς ώραιότητα πάντοτε Ιπιδίδουσι, διότι 
ένεκα τών έλικοειδών καμπών τού στενού έχει 
τις ένιοπιόν του εκάστοτε 'έν δλον τέλειον θέαμα. 
Έφρίττομεν αναλογιζόμενοι δτι την προτέραν 
νύκτα διήλθομεν έφιπποι αύτόν τούτον τον 
δρόμον, δστις άλλως τε προ τής τελευταίας έπα- 
νάστάσεως δέν θά ήτο διόλου διαβατός. Ά π ό 
τού τέλους τής φάραγγος, προς ήν καί αυτή ή 
τής Ελβετικής Ταμίνης (εξαιρούμενων τών υ- 
δάτων) παραβαλλομένη οΰδέν άξιον λόγου φαί
νεται, Ιπορευόιιεθα έπί τών όρέων έφιπποι 
αναντα κάταντα, επί ώρας ευρισκόμενοι είς 
παραδείσιους τοποθεσίας, καί έ'χοντες εξ Αρι- 
στερών θαυμασίαν ά'ποψιν τών Λευκών Όρέων, 
καί ενώπιον ήμών τάς εφόρους καί ελαιώνων 
μεστάς κατωφερείας, αί όποιαν ήρέμα κατήρ- 
χοντο μέχρι τού κυανού Κρητικού πελάγους. 
Παρά τόν Αρμυρόν, ορμητικόν ρύακα εκατέ
ρωθεν φραττόμενον υπό πυκνών θάμνων, έστα- 
ματήσαμεν διά νά πίωμεν καφέν. Ό  χονδρός 
μας Βέγαρα (ούτως ώνομάζετο 6 άξιωματικός) 
δστις Ιπί δύο ήμέρας είχε στερηθή τής γλυ
κείας άπολαύσεως τού ναργιλέ, έκραύγαζε μα- 
κρόθεν διερωτών περί τού δργάνου τούτου, ώς 
ή έλαφος κελαρύζει δι’ ύδωρ, καί σχεδόν έδά- 
κρυσεν ένεκα έλλείψεως τούτου.

Μόλις περί τήν όγδόην καί ήμίσειαν έφθά- 
σαμεν είς τήν Άργυρούπολιν, τόν νυκτερινόν

ήμών σταθμόν, όπου δ Καϊμακάμης πάλιν 
όπεδέχθη ημάς · φιλοξένως. Άνεζωογόνησεν 
ημάς έν πιλάφι, καί μετά μίαν ώραν τερπνής 
συνδιαλέξεως κατηυθύνθημεν δν μή είς κλίνην, 
άλλά τουλάχιστον διά νά κατακλιθώμεν. Τήν 
πρωίαν εΐδομεν έκ τής στέγης ποίαν θέσιν, 
ιδεώδη δι’ οίονδήποτε Άνάκτορον, κατεϊχεν 
ό  Πύργος τού Καϊμακάμη τής ’Αργυρουπό
λεως. Δύο αγριαι κοιλάδες μετά ρυάκων περι- 
βάλλουσιν αυτόν Ανυψούμενον έπί τίνος λόφου, 
έν Αποστάσει Ικατοντάδων τινών βημάτων άπό 
τού χωρίου. Τού λόφου τούτου υπερέχει προς 
δυσμάς άπόκρημνον όρος όπερ μετά καί τών 
περιχώρων τού Πύργου περιεβάλλετο διά τού 
εαρινού μανδύου κατεσπαρμένου δι' ερυθρών, 
κυανών καί λευκών άνεμωνών. Τό χωρίον τούτο, 
καθώς καί άλλα πολλά άτινα διήλθομεν κατά 
τήν ήμέραν ταύτην, είναι κατά τά δύο τρίτα 
Ιρείπια. Καθ’ α  όμως λέγεται ή λυπηρά εΐ και 
τόσον γραφική αύτη έρήμωσις, χρονολογείται 
ήδη άπό τής μεγάλης έπαναστάσεως τού 1821.

Πορευόμενοι έφιπποι διήλθομεν πετρώδεις 
τινάς κοιλάδας, κεκαλυμμένας πυκνώς υπό θά
μνων, κερατεών, δάφνης, μυρσίνης στελεχώ- 
δους, καί διαρρεομένας υπό ρυάκων, ών τό 
ύδωρ κυλιόμενον έπί τού λιθοστρώτου αύτών 
ήρέμα έκελάρυζεν. Ιδιαιτέρως φυθικόν’ τι καί 
δαψιλώς περιελισσόμενον πετρώδες άντρον, έξ 
ού τό ύδωρ ήρέμα καταρρέει, έφάνη είς ημάς 
δτι ήτο Αληθής έ'δρα είδνλλίον, ή διαμονή τών 
Μουσών, ας κατοπτεύει δ Πάν εν μορφή τρά
γου, όπισθεν τών θαλλουσών ροιών καί ρο
δοδαφνών. Έν τή τελευταία κατωφερείς πρό 
τής Ρεθύμνης διέρχεται τις διά δάσους δρυών, 
όπερ ακόμη δυστυχώς δέν είναι σύσκιόν. ’Εν
τεύθεν είδομεν τό πρώτον τήν "Τδην, τό ύψι- 
στον όρος τής νήσου, όπερ δμως πολύ άπέχει 
τού νά εύφραίνη τό δμμα, ώς ή μακρά σειρά 
τών Λευκών Όρέων. Έ ν Ρεθϋμνη κατελύσα- 
μεν παρά τφ προξενική) πράκτορι τής Αυστρίας, 
πλονσίτρ Έλληνι. Ή  πόλις τής Ρεθύμνης έχει 
ίδρυθή έπί γλώσσης γής είσχωρούσης είς τήν 
θάλασσαν, ής τήν ύψίστην κορυφήν άποτελεΐ 
φρούριον, ίδρυθεν ύπό τών 'Ενετών, όπερ μάλ
λον κοσμεί ή προστατεύει τήν πόλιν. ’ Εν τφ 
φρουρίφ εύρίσκεται ή μωαμεθανική συνοικία, 
οί “Ελληνες κατοικοΰσι κάτω. Τό Ρέθυμνον 
έχει περί τάς 7 -8  χιλιάδας κατοίκων.

[Τ ό  τέλος είς το προσεχές]

"Βκ τού Γερμανικού υπό ΙΩ . Κ Α Λ ΙΤ Σ Ο Υ Ν Α Κ Ι

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟ Υ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

’Εάν διά τού αίθέρος τό φώς καί δ ηλεκτρι
σμός συνεδέθησαν καί συνεχωνευ’θησαν είς εν 
δλον, ή έξοχος αύτη έπιτυχία τού αίθέρος δέν 
είναι ούτε ή μόνη ούτε ή σπουδαιότερα. Αί 
νεώταται έρευναι τής Θεωρητικής Φυσικής τεί- 
νουσι νά άποδώσωσιν είς αυτόν πολύ γενικω- 
τέραν σημασίαν. Διά τού αίθέρος τείνει νά δη- 
μιουργηθή τό Σόμπαν, νά Ιξηγηθή αυτή ή 
μάζα, νά έξαφανισθή ή ύλη καί νά αναχθή είς 
ενέργειαν, είς ήλεκτρισμόν δλόκληρον δ ύλικός 
κόσμος.

'Η  διά τού αίθέρος διάπλασίς όλων τών 
μορφών τής ύλης καί ή δι* αυτού δημιουργία 
τού παντός είνε τό όνειρον, τό σνλληφθέν έν- 
τός τών αρχαίων Ελληνικών Σχολών καί απα
σχολούν σήμερον τούς πλείστους τών φυσικών.

Αί γνώσεις ήμών δμως έπί τών φαινομέ
νων τών σχέσεων ύλης καί αίθέρος. αί δποϊαι 
θά ήδύναντο νά μάς όδηγήσωσιν εις τούτο, 
ήσαν λίαν περιωρισμέναι μέχρις έσχάτων. Άλλ ’ 
αί τελευταίοι Ανακαλύψεις τής Φυσικής έπί τής 
άγωγιμότητος τών άερίων, έπί τών άκτινενερ- 
γών ούσιών, έπί τών καθοδικών άκτίνων, διε* 
φώτισαν θαυμασίως τό μέγα τούτο καί πρω
τεύον αυτής πρόβλημα.

Αί Ανακαλύψεις αΰται, αί όποίαι συνεκλόνι- 
σαν έκ βάθρων χό οικοδόμημα τών Φυσικών 
’Επιστημών καί άνέτρεψαν δοξασίας άρχαιοτά- 
τας καί θεμελιώδεις, άγουσιν είς νέας θεωρίας 
τού ήλεκτρισμοΰ καί τής ύλης καί άνοίγουσι 
νέας Απόψεις έπί τής Φυσικής συστάσεως τού 
Σύμπαντος. ***

Αί ερευνώ, επί τής Αγωγιμότητος τών Αερίων 
παρέοχον απλετον φώς καί δι’ αυτών ή ’Επι
στήμη προέβη ένδότερον, όσον ούδέποτε μέχρις 
έσχάτων, είς τήν άποκάλυψιν τής συστάσεως 
τής ύλης καί τών Αμοιβαίων ένεργειών ύλης 
καί αίθέρος. Ή  Σχολή τής ΟοιηΙ}Π<3§θ, υπό 
τάς εμπνεύσεις τού J. <Τ. Τΐίοιηδοη, έθεσε τήν 
μάλλον Απλήν τάξιν είς τμήμα, έντός τού οποίου 
ή φαντασία Αχαλίνωτος ίδρυσε τά παραδοξό- 
τερα είδωλα· Ιπέβαλε νόμους είς τόν κεραυνόν.

Τά σχετικά πειράματα έδειξαν, ότι τά Αέρια, 
υπό τήν έπίδρασιν εξωτερικών τινων ένεργειών, 
καθίστανται καλοί αγωγοί τού ήλεκτρισμοΰ καί

'  Τέλος, ΊΙαναθήναια» σελ. 216.

παρουσιάζονσιν Ιδιότητας Ανάλογους προς τας 
τών φαινομένων τής ήλεκτρολύσδως. Εκ τού
του όρμώμενος δ J- J- Thom son υποθετει, 
δτι έν τή περιπτώσει ταύτη μόριά τινα τών Αε
ρίων ΰποδιαιροΰνται έκαστον είς δύο τμημάτια, 
ηλεκτρισμένα Αντιθέτως, τά δποΐα προκαλούσι 
τά φαινόμενα τής άγωγιμότητος αυτών1. Τά 
τμημάτια ταύτα έχλήθησαν ιόντα (ions).

Ή  ύπόθεσις αύτη ύπεστηρίχθη έξοχος υπό 
διαφόρων πειραματικών έρευνών, ώς αί έπί τής 
έκκενώσεως τών ήλεκτρισμενων Αγωγών, τής 
συμπυκνώσεως ιών υδρατμών δι Αερίων ίον- 
τούχων καί αλλωνδιά τών έρευνών τούτων κα- 
τωρθώθη μάλιστα νά Απομονωθώσι^καί μετρη- 
θώσι τά ιόντα καί νά-αποδειχθή, δτι τό ηλε
κτρικόν φορτίον έκάστου ϊοντος είναι περίπου 
ϊσον προς τό έν τή ήλεκτρολύσει εύρισκόμενον 
είς μονοδύναμον στοίχεΐον.

Ή  σπουδαία αύτη ϊσότης, ή^όποία παρατη- 
ρεϊται καί είς αλλα φαινόμενα, αγει είς τό συμ
πέρασμα, δτι έπί τού ϊόντος έχομεν ένώπιον

* Τά αέρια υπό τούς συνήθεις όρους είνε λίαν κα
κοί Αγωγοί toO ήλεκτρισμοΰ. Έάν ομως δι αυτών 
διέλθωσιν ακτίνες X. τότε καθίστανται καλοί άγωγοι 
καί ο ευ μα ήλεκτρικόν δΰναται νά σχη ματισθη, εαν 
εντός αυτών είσαγάγωμεν τούς δύο «όλους στηλης.

Ε π ίση ς Αγωγός ηλεκτρισμένος χάνει τον ηλεκτρι
σμόν αύτοΟ, όταν διά τού Αερίου, υπο τού όποιου 
περιβάλλεται, διέλθωσιν Ακτίνες X .  "Α ρ α ε ίς  τας περι· 
πτώσεις ταύτας τό Αέριον ύφίσταται άλλοίωσίν τινα, 
ίνβκα τής όποιας κατέστη καλός αγωγός. Δεχομεθα, 
ότι ή άλλοίωσις αΰτη συνίσταται είς τον σχηματισμόν 
Ιόντων, τά όποια, κινούμενα υπό τήν επιδρασιν των 
ήλεκτρικών δυνάμεων, προκαλούσι τα προηγούμενα 
φαινόμενα Οντω, έάν ό ηλεκτρισμός τού Αγωγού εί
ναι θετικός, θ ά  προσέλκυση τά Αρνητικά ιόντα και 
τοιουτοτρόπως θ ά  έξουδετερωθή ό ηλεκτρισμός αυ
τού, όπό τού Αντιθέτου τών Ιόντων. Ομοια δε κινη- 
σις τόσον τών θετικώς όσον καί τών αρνητικως ηλε
κτρισμένων Ιόντων, σχηματίζει τό  ηλεκτρικόν ρεύμα, 
τής πρώτης περιπτώσεως.

Ή  άνωγιμότης ομως των αγρίων εξαφανίζεται, εαν 
έκλειψΐ) κ α ί τό ήλεκτρικόν πεδίον έντός τοΟ οπ ο ίου  
εύρίσκονται. Διότι τά σχηματισθέντα ίοντα, ελκομενα 
άμοιβαίως, συΐ’αντώνται και «αταλήγουσιν είς τον σχη
ματισμόν ούδετέρων μορίων, ήτοι τής Αρχικής κατα-
στάσεως. ,

Α ί άκτϊνες X  δέν είνε όμως τό μονον αίτιον της 
παραγωγής τών Ιόντων: τουναντίον, τό _φαινομενον 
τούτο τού Ατομικού Αφεταιρισμού Ανευρίσκεται παν- 
τανού. ΑΙ ίιπεριώ&εις ακτίνες, ω ς και αλ καθοδικοί, 
ή θέρμανσις είς υψηλήν θερμοκρασίαν, χημικαι τινες 
δράσεις καί πλεϊστα αλλα αίτια προκαλούσι τήν γ ε 
ν ε ά ν  ιόντων ούτως, ώστε πάντοτε τα άερια παρεχουσι
τοιαύτα. , .  8 ,

Ή  σύγκρσυσις τών Ιόντων μετα τ ω ν < μορίων δυνα- 
ται επίσης νά παραγάγη νέα ιόντα και ιδίως έάν αί 
ταχύτητες είναι μεγάλαι καί ή  πίεσις τού Αερίου μικρά.
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ημών το έλάχιστον ηλεκτρικόν φορτίον, τό ό 
ποιον δυνάμεθα να έπιτύχωμεν μεμονωμενον, 
δτι εΰρισκόμεθα πρό μονάδος φυσικής ή άλλως 
πρό αΰτοΰ τοΰ Ατόμου τοΰ ηλεκτρισμού.

AÎ έρευναι έπ'ι των Ιόντων έγνώρισαν πλεΐ- 
στα στοιχεία των, ώς την ταχύτητα, την μάζαν 
καί άλλα καί κατέδειξαν, δτι τα μέν θετικώς 
ηλεκτρισμένα είναι μεγάλα, δπως τα άτομα τής 
Χημείας, τα δέ Αρνητικώς ήλεκτρισμένα είναι 
χιλιάκις περίπου μικρότερα.

Ουτω διά των ερευνών τής Φυσικής Αποκα
λύπτεται διά πρώτην φοράν έν τή ’ Επιστήμη, 
δτι τό άιομον, είς τό όποιον πρό πολλοΰ έστα- 
μάτησεν ή Χημεία, δέν είναι τό μικρότερον 
τμήμα τής ΰλης, Αλλ’ δτι υποδιαιρείται κα'ι αυτό 
είς τμημάτια, έξ ών τα Αρνητικώς ηλεκτρισμένα 
είναι χιλιάκις περίπου μικρότερα. Τά ελάχιστα 
ταϋτα σωμάτια, ήτοι τα Αρνητικά ιόντα, έκλή- 
θησαν είδικώτερον ήλεκτριόντα (électrons).

Άλλα ποία ή φύσις και τίνες αί Ιδιότητες 
τών έλαχίστων τούτων σωματίων, τών ήλεκ- 
τριόντων ; Ή  σπουδή τών καθοδικών ακτινών 
καί ή ερευνά τών άκτινενεργών σωμάτων πα- 
ρέσχον σπουδαίας και πολυτίμους γνώσεις έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου.

Αί έργασίαι Ιδίως τοΰ σοφοΰ "Αγγλου φυ- 
σικοΰ C rookes κατέδειξαν, δτι αί ηλεκτρικά! 
εκκενώσεις διά.μέσου ήραιωμένων Αερίων, προ* 
καλοΰσι τήν γένεσιν τών καλουμένων καθοδι
κών άκτίνων. Αί ακτίνες αΰται είναι μέν σκο
τεινοί, αλλά προσβάλλουσι τάς φωτογραφικός 
πλάκας, παράγουσιν άποτελέσματα θερμαντικά 
κα'ι μηχανικά, προκαλοϋσι τήν έμφάνισιν τών 
άκτίνων τοΰ R öntgen  κα! μεταβάλλουσι διεύ- 
θυνσιν διά τής Ιπιδράσεως τοΰ μαγνητισμού.

Τό παράδοξον τοΰτο φώς, έφ’  ου έπιδρφ 
τοιουτοτρόπως ό μαγνητισμός, άπεδείχθη και 
ήλεκτρισμένον ή ίδιότης αΰτη θά ήτο ανεξή
γητος, Ιάν ΰποθέσωμεν, δτι αί καθοδικά! Ακτΐ- 
νες είναι κυμάνσεις τοΰ αιθέρος. Ουτω τό φώς 
τοΰτο είναι δλως διάφορον τών ^ ν ή θ ω ν  Ακτι
νοβολιών.

Ποία λοιπόν ή φύσις τοΰ φωτός τούτου;
Πρώτος ó Crookes, διά τών περιφήμων 

ερευνών του, έθεσε τάς βάσεις νέας θεωρίας, 
καθ’ ήν αί καθοδικά! Ακτίνες είναι ήλεκτριόντα 
§ν κινήσει. Ή  ύπόθεσις αυτή τής ’Αγγλικής 
Σχολής ύπεστηρίχθη και έβεβαιώθη ασφαλώς 
υπό τών εργασιών τοΰ φυσικού J. J. Thom 
son : Ούτως Απεδείχθη, δτι ή ταχύτης τών ήλε- 
κτριόντων είναι Ανεξάρτητος τής ψύσεως τοΰ 
Αερίου, έξ ου ταΰτα προήλθον, και δτι τό ήλε·

κτρικόν φορτίον αυτών είναι ϊσον πρός τό ευ- 
ρεθέν διά τών προγενεστέρων φαινομένων ι. 
Έν γένει δέ άποδεικνύεται δτι αί καθοδικοί 
Ακτίνες είναι φύσεως υλικής, ήτοι έχουσιν αδρά
νειαν καί επομένως κα! μάζαν 2.

Έκ τής έπισταμένης έρεύνης τής καθοδικής 
Ακτινοβολίας Αγόμεθα τοιουτοτρόπως εις τό 
σπουδαιότατον συμπέρασμα, δτι πάν υλικόν 
Ατομον υποδιαιρείται είς ήλεκτριόν Αρνητικώς 
ήλεκτρισμένον κα! πάντοτε το αντό οϊαδήποτε 
καί Αν είναι .ή νλη έξ ής παρήχθη, κα! είς τό 
υπόλοιπον μέρος τοΰ Ατόμου, τό όποιον είναι 
ήλεκτρισμένον θετικώς δι’ ίσης ποσότητος.

’ Ιδού λοιπόν, δτι Ιν τή συστάσει οίασδήποτε 
υλικής ουσίας ύφίσταται κοινόν στοιχεΐον τό 
ήλεκτριόν.

*99
Τά θεμελιώδη ταΰτα τής Φυσικής ζητήματα 

διεφωτίσθησαν ίσχυρώς υπό τής ανακαλύψεως 
κα! σπουδής τών σωμάτων, τών , κληθένιων 
άκτινενεργών.

Αί Ακτινενεργο! ούσίαι έχουσι την ιδιότητα 
νά έκπέμπωσιν Ακτίνας Αοράτους, αί όποΐαι 
προσβάλλουσι τάς φωτογραφικάς πλάκας, καθι-

1 Π ρός εδρεσιν τής ταχΰτητος έφηρμόσθησαν πλεϊ- 
σται μέθοδοι, στηριζόμεναι είς μετρήσεις είτε τών 
αποκλίσεων, αί όποΐαι προέρχονται έκ τής έπιδρά- 
σεως μαγνητικοΰ καί ηλεκτρικού πεδίου, είτε τής 
άκτΐνος καμπυλότητος τής τροχιάς τών ήλεκτριόντων 
ύπό Αρισμένους όρους κα! τής διαφοράς τού δυνα
μικού, είτε και τής ποσότητος τού μεταφερομένου όπ’ 
αύτών ήλεκτ^ισμού κα’ι τής θερμαντικής ένεργείας, 
τής παρεχόμενης είς τόν αύτόν χρόνον είς θερμοη
λεκτρικόν στοιχεΐον καί έν γένει δια δύο διαφόρων 
τοιούτων μετρήσεων. Τ ά  άποτελέσματα τών μετρή
σεων τούτων, αν κα! ίξαχθέντα διά ποικίλων μεθό
δων, συμφωνοΟσι κατά τρόπον λίαν Ικανοποιητικόν
σχετικώς.

Ώ ς  απεδείχθη, ή ταχύτης τών ήλεκτριόντων δύνα- 
ται νά φθάση τάς 100,000 χιλιομέτρων κατά δεύτε- 
ρόλεπτον. Διά τών διαφορών δέ ταχύτητος δυνάμεθα 
νά Ιχωμεν τά πλεΐστα είδη τών καθοδικών άκτίνων, 
τά άποτελοϋντα τά σχετικά φάσματα.

5 A t Ιδιότητες τού φωτός τούτου Ιπαληθεύουσι θαυ- 
μασίως τήν ύπόθεσιν τού C rookes. Ώ ς  άπεδείχθη αί 
καθοδικοί άκτΐνες δύνανται νά προκαλέσωσι κινήσεις 
τών σωμάτων, τά όποια συναντώσιν ουτω μικρός μύ
λος τίθεται εϊς κίνησιν περιστροφικήν, έάν έπ! τών 
πτερύγων του προσπέσωσιν αί άκτΐνες αΰται. ’Εκτός 
τούτου θερμαίνουσι τά αντικείμενα, τά όποϊα τύ- 
πτουσι φύλλον λευκόχρυσου δύναται τοιουτοτρόπως 
νά έρυθρο.τυρωθή. Πειράματικώς δέ άπεδείχθη, οτι 
αί καθοδικοί άκτΐνες μεταφερουσιν ηλεκτρισμόν καί 
άποκλίνουσιν ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ μαγνητισμού. 
Τοιουτοτρόπως, κατά τά πειράματα τού R ow land , 
ή καθοδική ακτινοβολία αντιστοιχεί πρός άληθές 
ρεύμα ήλεκτρισμοΰ.

Κατά τήν θεωρίαν αί άκτΐνες αΰται, παρουσίφ κα
ταλλήλου μαγνητικοΰ πεδίου, όφείλουσι να άκολου- 
θώ σι τροχιάν έλικοειδή. Τ ό  πείραμα Ιπηλήθευσε τε
λείως τό φαινόμενον τούτο.
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στώσι τά Αέρια ευηλεκτραγωγό διά τής παρα
γωγής ιόντων έντός αΰτών, διέρχονται διά λε
πτών μεταλλικών φύλλων και προκαλοϋσι τόν 
φωσφορισμόν.

Αί Ιδιότητες τών Ακτινενεργών σωμάτων Ανε- 
καλύφθησαν τό πρώτον ΰπό τοΰ Becquerel 
είς τά Αλατα τοΰ ουρανίου. Μετά τούτον δ 
Curie, σπουδαίως βοηθούμενος υπό τής διά
σημου κυρίας του, έπεχείρησε τά περίφημα πει
ράματα αυτού, δι’ ών Ανεκαλύφθη τό ράδιον, 
ουσία 100000 φοράς πλέον Ακτινενεργός τοΰ 
οδρανίου.

Οΰδεμιδς, κατά τους νεωτέρους χρόνους, Ανα
καλύψεως ή επίδρασις έκτείνεται τοσοΰτονκαθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις κα! διαφωτίζει εξαιρέτως 
ογκώδεις ομάδας φαινομένων τέως Ανεξηγήτων, 
ώς ή Ανακάλυψις αΰτη. Τό ράδιον Αποτελεί τήν 
κορωνίδα μακρών Ιργασιών, δυσχερεστάτων κα! 
πολυμόχθων, εντός τοΰ πυκνότερου σκότους λα
βυρινθώδους τμήματος τοΰ Αγνώστου.

Ό  καταπληκτικώτερος χαρακτήρ τοΰ ραδίου 
είναι, δτι διαχέει συνεχώς χειμάρρους Ακτίνων, 
αί όποΐαι όμοιάζουσι μέν πρός τάς Ακτίνας τοΰ 
R öntgen  Αλλά διαφέρουσιν αυτών κατά τινας 
σπουδαίας Ιδιότητας. Κατά τάς έρεύνας δέ τοΰ 
Curie Ικαστον γράμμον ραδίου εκπέμπει 
καταπληκτικήν ποσότητα θερμότητος, Ανερχο- 
μένην εις 100 μονάδας καθ’ ώραν!

’Εκτός δμως τοΰ ραδίου Ανεκαλύφθησαν κα! 
πλεΐστα Αλλα σώματα Ακτινενεργά. Έ ξ  όλων 
δέ τών ουσιών τούτων αί μάλλον Ακτινενεργο! 
ΰφίστανται άπαύστως μεταμορφώσεις.

Έκ τών πολυπληθών ερευνών έπ! τών Ακτί
νων τοΰ ραδίου, κα! έν γένει τών Ακτινενεργών 
σωμάτων, συνάγεται τό γενικόν συμπέρασμα, 
δτι ταΰτα έκπέμπουσι τριών είδών Ακτινοβο
λίας. Αί Ακτίνες τοΰ πρώτου είδους είναι Ακτί
νες Röntgen, δφειλόμεναι είς κινήσεις τοΰ αί- 
θέρος, ένφ αί ακτίνες τοΰ δευτέρου είδους εί
ναι καθοδικα! Ακτίνες, ήτοι ήλεκτριόντα έν 
κινήσει1. Τέλος αί ακτίνες τοΰ τρίτου είδους εί
ναι Ιόντα υλικά, θετικώς ήλεκτρισμένα, τών 
όποιων ή μέν μάζα είναι μεγίστη, σχετικώς 
πρός τήν τών ήλεκτριόντων, ή δέ Ινέργειά των 
χιλιάκις μεγαλητέρα.

Εκτός δμως τών άκτίνων τούτων τό ράδιον 
είναι ή εστία καί άλλου είδους έκπομπής, έξαι- 
ρέτως λεπτεπιλέπτου, ή όποια μεταδίδει είς τά 
λοιπά σώματα προσωρινώς ιδιότητας άκτινενερ-

1 Ή  ταχύτης τών ήλεκτριόντων τούτων είναι τερά
στια καί αποτελεί διά τινα τά Β/ Ι(ι τής ταχύτητος τοΰ 
φωτός.

γούς’ ή μυστηριώδης αΰτη έκπομπή είναι Αέ
ριον Ασταθές κα! Αδρανές χημικώς, ΰπό τινας 
επόψεις δύναται νά θεωρηθη ώς Ατμός, και 
χαρακτηρίζεται ΰπό τής κυρίας ίδιότητος αυτής 
τής Ακτινενέργειας.

’Εσχάτως οί R am say κα! S od d y  διά τής 
φασματικής άνμλύσεως τοΰ Αερίου, τοΰ έκπο- 
ρευομένου έκ διαφόρων Αλάτων . τοΰ ραδίου, 
παρετήρησαν φαινόμενον έκτάκτου σπουδαιό- 
τητος: Τό ράδιον, στοιχεΐον ώρισμένον τελείως, 
παράγει άλλο στοιχεΐον επίσης ώρισμένον, τό 
ήλιον.

Ενταύθα λοιπόν παριστάμεθα μάρτυρες με- 
ταμορφώσεως τής ΰλης Από ενός είδους ή Από 
ενός στοιχείου είς αλλο; Εΰρισκόμεθα αρα γε 
ένώπιον πραγματικής έξελίξεωςτοΰ ονείρου τών 
άλχη μιστών ;

Δέν δυνάμεθα νά Αρνηθώμεν, δτι τά Απο
τελέσματα τών πειραματικών τούτων έρευνών 
δίδουσι σοβαρώτατον επιχείρημα ΰπέρ τής Αρ
χαίας θεωρίας τών άλχημιστών, τής μετατρο
πής τής ΰλης κα! έν γένει κλονίζουσιν αΰτας 
τάς βάσεις τής Επιστήμης τήν θεμελιώδη Αρ
χήν τής ένεργείας, τό Αναλλοίωτον τοΰ ΰλικοΰ 
Ατόμου.

Πώς δύνανται νά έξηγηθώσι τά φαινόμενα 
ταΰτα τών Ακτινενεργών σωμάτων;

Σήμερον, έκ τών γενομένων πειραματικών έ
ρευνών δεχόμεθα δτι τά Ακτινενεργά σώματα 
ΰφίστανται πιθανώς Αληθείς μεταμορφώσεις.

Καί οί μέν φυσικοί οί μάλλον συντηρητικοί 
δέχονται, δτι ή ΰλη τών Ακτινενεργών σωμά· 
των ΰπόκειται είς έξέλιξιν, βαίνουσαν Από κατα* 
στάσεως Ασταθούς πρός άλλην εΰσταθή. Τό 
σώμα μετά τήν μετάπτωσιν Από τίνος κατα- 
στάσεως είς άλλην κατέχει νέας Ιδιότητας· κα! 
έάν μέν δέν είναι -πλέον άκτινενεργόν, Αποτε
λεί τό ευσταθές τέρμα τής μεταμορφώσεως, 
έάν δέ και τό νέον τοΰτο σώμα είναι Ακτινε- 
νεργόν, θά εξακολούθηση τήν έξέλιξιν μέχρις 
δτου καταλήξη είς εΰσταθή κατάστασιν. Ουτω 
τό ράδιον μεταμορφούμενον καταλήγει είς ή
λιον, Αφοΰ διέλθη διά διαφόρων ένδιαμέσων 
καταστάσεων, αί όποΐαι Αντιστοιχοΰσιν είς τους 
Αλληλοδιαδόχους βαθμούς της Αποσυνθέσεως 
τών Ατόμων του.

Διά τοΰ μετασχηματισμού τούτου τοΰ ραδίου 
εξηγείται ή ΰπ’ αΰτοΰ έκπομπή ένεργείας, κα! 
τά σχετικά φαινόμενα δέν αντιτίθενται πλέον πρός 
τήν Αρχήν τής διατηρήσεως αυτής. Διότι κατά 
τόν μετασχηματισμόν δποθέτομεν, δτι τό ράδιον 
εκπέμπει τήν δυνάμει ενέργειαν, τήν οποίαν κα
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τέχει, όπως συμβαίνει π. χ. είς τά συνήθη χη
μικά φαινόμενα Κ

Τά δυο δέ είδη ιών ακτινοβολιών, τά άπο- 
τελούμενα Ιξ Ιόντων καί ήλεκτριόντων προέρ
χονται έκ τής διαλύσεως των ασταθών ατόμων, 
τώ.ν έκπεμπομένων έκ των άκτινενεργών σω
μάτων. Ή  Αερώδης έκπομπή άποτελεΐται έξ 
Ιόντων, περί τά όποια συνηθροίσθησαν μόριά 
τινα καί δύναται νά άποσυντεθή έκ νέου ού
τως, ώστε νά παραχθώσι νέα σώματα.

'Η  έξήγησις αυτη τών Ιδιοτήτων τών άκτι- 
νενεργών σωμάτων θέλγει μέν τό πνεΰμα διά 
τής απλότητάς της, άλλα καί καταπλήσσει, διότι 
δι’ αύτής εΐσερχόμεθα άποτόμως καί βαθέως 
εΐς αυτήν την φύσιν τών πραγμάτων.

Άλλοι όμως μάλλον τολμηροί προβαίνουσι 
περαιτέρω καί δέχονται, ότι ή άκτινενέργεια εί
ναι κοινή είς όλα τά σώματα, αποτελούσα ου
σιώδη Ιδιότητα τής υλης, ως φαίνονται άπο- 
δεικνΰοντα πλεΐστα πειράματα. Ούτως ευρισκό- 
μεθα προ νέου προβλήματος, τής συνεχούς άπο- 
συνθέσεως, μέχρι τελείας διαλυσεως, τού υλικού 
άτόμου. Πιθανόν τό φαινόμενον νά διαρκή έπί 
μακρότατον χρόνον. Ή  διάρκεια αυτη, άποτε- 
λούσα στιγμήν Ιν τφ άπείρφ τού χρόνου, ολί
γον ενδιαφέρει την ’Επιστήμην.

’Αλλά κατά τήν θεωρίαν ταύτην πρέπει νά 
έγκαταλείψωμεν τήν Ιδέαν, είς τήν οποίαν Ιξ 
ενστίκτου εΐμεθαπροσκεκολλημένοι, ότι ή συνή
θης ύλη είναι τό εύσταθέστερον πάντων εν τφ 
Σΰμπαντι καί νά δεχθώμεν τουναντίον, ότι 
οίονδήποτε σώμα είναι όμοιον πρός έκρηκτι- 
κήν ουσίαν, ή οποία αποσυντίθεται μετά με
γάλης βραδύτητος. 'Η  ύπόθεσις αύτη ουδόλως 
μέν αντιφάσκει πρός τήν άρχήν τής ένεργείας, 
ενέχει όμως συνεπείας, αί όποΐαι ένδιαφέρου- 
σιν είς μέγιστον βαθμόν τούς φιλοσόφους.

*  *  »

1 ‘Αλλά καί Ιν τή ύποθέσει ταύτη παραμένει Ανε
ξήγητος ή έν τφ  έλαχίστφ άτόμφ υπαρξις τόσον με
γάλης ποσότητος ένεργείας. Τό ζήτημα όμως άφορ$ 
τόν βαθμόν καί οΰχί κατ’  άρχήν τό φαινόμενον. "Αλί 
λως τε ύφίσταται ή μεγάλη διαφορά, οτι δέν πρόκειται 
περί συνήθους χημικής άντιδράσεως μεταξύ άτόμων 
άλλά περί μετασχηματισμού αύτοΰ τού άτόμου καί 
επομένως^ ή Ικπεμπομένη ποσότης ένεργείας είναι 
βαθμού όλώς διαφόρου.

Τήν έξήγησιν τού ζητήματος τούτου πολλοί άνεζή- 
τησαν διά διαφόρων υποθέσεων έπί τής κατασκευής 
τού άτόμου. Ούτω τινές φαντάζονται αύτό, ώς θ ά  
ίδωμεν, άνάλογον πρός τό ήλιακόν σύστημα, ήτοι άπο- 
τελούμενον Ικ τού θετικού ιόντος, περί τό όποιον 
στρέφεται μέγας αριθμός ήλεκτριόντων, συγκροτού
μενων διά τής ηλεκτρικής έλξεως, άλλοι δέ άλλως. 
Διά τοιούτων υποθέσεων εξηγείται ή- μεγάλη ποσότης 
ένεργείας, ήν περικλείει τό άτομον.

Ή  ύπαρξις τών ήλεκτριόντων έτέθη ώς βά· 
σις είς νέας εύρυτάτας θεωρίας τού ήλεκτρι- 
σμού καί τού φωτός καί πρός έξήγησιν τών 
φαινομένων, τά όποια προέρχονται έκ τών σχέ
σεων ύλης καί αίθέρος καί τών άμοιβαίων 
ενεργειών αυτών. Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι 
θεωρητικά! έρευναι κατέδειξαν, ότι τόσον αί 
καθαρώς μηχανικοί θεωρίαι, όσον καί αί ήλεκ- 
τρομαγνητικαί είναι ανίκανοι πρός επαρκή 
έξήγησιν τών φαινομένων τούτων. \

Αί ύποθέσεις τών C oulom b καί Am père, 
καθ’ &ς δ ηλεκτρισμός άπεδίδετο είς ίδια ρευ
στά άβαρή, διαρρέοντα τούς Αγωγούς, κατερ- 
ρίφθησαν ύπό τού υπέροχου συσιήματος τών 
Faraday και M axwell. Τό σύστημα τούτο 
έπεκράτησε μέχρις έσχάτων, ώς έδημιουργήθη 
ευθύς έξ άρχής, καί ή Ινέργεια έθεωρείτο έγ- 
καθιδρυομένη εις τά διηλεκτρικά.

Νύν διά τής άνακαλύψεως τών ήλεκτριόν
των άγόμεθα όριστικώς είς έννοιαν άτομικής 
συστάσεως τού ηλεκτρισμού : τά ήλεκτριόντα εί
ναι τά άτομα τον ηλεκτρισμόν, τά αδιαίρετα 
διά τών σημερινών μέσων τής’Επιστήμης1. Αυτά 
είναι ή αιτία τών φαινομένων τής άγωγιμό- 
τητος τών άερίων, ή όποια νύν έπεκτείνεται 
όμοίως καί έν τή περιπτώσει τώ^ μετάλλων. 
Ούτω επανερχόμεθα μέν εις τάς άρχικάς Ιδέας 
Ιπί τής άτομικής φύσεως τού ηλεκτρισμού, άλλ’ 
υπό μορφήν μάλλον συγκεκριμένην καί διαυγή.

'Υπό τοιοΰτον πνεύμα συνετάχθη ή νεωτέρα 
ήλεκτρομαγνητική θεωρία τού Lorentz, ήτις 
άφ’ ένός περιλαμβάνει τάς Ιδέας τών M axwell 
καί F araday έπί τής μειαδόσεως τών ήλεκ- 
τρομαγνητικών ένεργειών διά τού αίθέρος καί 
άφ’ Ιτέρου άποδίδει τήν αΙτίαν αυτών εις τήν 
πραγματικήν ύπαρξιν θετικών καί άρνητικών 
ατόμων τού ήλεκτρισμοΰ. Τούτο είναι συνέ
πεια τών θεμελιωδών Ιδεών Ιπί τών σχέσεων 
φωτός καί ήλεκτρισμοΰ. Διότι, ώς εΐπομεν ήδη, 
μεταξύ ήλεκτρικών καί φωτεινών άκτύνων ού- 
δεμία ουσιώδης διαφορά ύφίσταται· έπομένως 
πάν μόριον, εκπέμπον φώς, δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς περιέχον εν ή πλείονα άτομα τού ή- 
λεκτρισμοΰ ή ήλεκτριόντα, τά όποια, διά τής 
παλμικής κινήσεώς των, καθίστανται κέντρα 
άκτινοβόλα. Άλλά καί άντιστρόφως : αί ήλε- 
κτρικαί δυνάμεις τών φωτεινών άκτίνων δύ-

J Τ ά  πειράματα παρέσχον αρκούντως σαφή εικόνα 
διά τά  Αρνητικά ήλεκτριόντα, eà άτομα ταύτα τού άρ· 
νητικού ηλεκτρισμού. Διά τά τού θετικού ήλεκτρι- 
σμού πολύ όλίγας γνώσεις έχομεν καί ό θετικός ήλε- 
κτρισμός φαίνεται άναποσπάστως συνδεδεμένος μετά 
τών υλικών άτόμων.
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νανται νά προκαλέσωσι την κίνησιν τών ήλε
κτριόντων καί νά μεταδώσωσιν είς αύτά μέρος 
τής ένεργείας των. Διά τών κινήσεων τούτων 
τών ήλεκτριόντων έξηγούνταιέν τή θεωρία τού 
L orentz τά δύο άντίστροφα φαινόμενα τό τής 
εκπομπής καί τό τής άπορροφήσεως τών άκτι- 
νοβολιών, ώς και πλεΐσται λεπτομέρειαι αυτών.

Ή  θεωρία αύτη περιέλαβεν έκτός τών φαι
νομένων τής ηλεκτρικής καί θερμαντικής άγω- 
γιμότητος καί τά θερμοηλεκτρικά καί ήχθη είς 
νέα φαινόμενα σπουδαιότατα καί εντελώς ά
γνωστα. Ούτως Ιπειδή τά ήλεκτριόντα ύφίσταν- 
ται τήν Ιπίδρασιν τού μαγνητισμού, άγόμεθα 
είς τό θεμελιώδες συμπέρασμα, δτι αί άκτινο- 
βολίαι σώματός τίνος άλλοιούνται διά τής ένερ
γείας τού μαγνητισμού Ιπί τής φωτεινής πη
γής. Πράγματι δ Zeem ann έπηλήθευσε διά 
τού πειράματος τήν πρόγνωσιν ταύτην τής θεω
ρίας τού Lorentz. Ή  περίφημος αυτη πειρα
ματική έπαλήθευσις, ένίσχυσε σπουδαίως τήν 
θεωρίαν, δι’ ής προεκλήθη, καίεγένετο άφορμή 
μακράς σειράς έρευνών πολύ εύρυτέρας σημα
σίας. Διά τών έρευνών τούτων ή θεωρία,έτρο- 
ποποιήθη ούσιωδώς καί ούτω έξήγησε μέν 
τάς λεπτομερείας, άπώλεσεν δμως τήν άρχικήν 
άπλότητα αύτής.

Τό άτομον τής Χημείας δέν υποτίθεται 
πλέον περιλαμβάνον έν μόνον ήλεκτριόν, άλλά 
θεωρείται ώς άποτελούμενον έκ κέντρου άκι- 
νήτου καί θετικώς ηλεκτρισμένου, περί τό ό 
ποιον κινούνται, ώς δορυφόροι περί πλανή
την, πλεΐστα αρνητικά ήλεκτριόντα, πολύ μικρο- 
τέρας μάζης τής τού κέντρου, δπερ αποτελεί 
τό πρωτεύον μέρος τού άτόμου.

’Εξ όλων τούτων καταφαίνεται ή σπουδαιό- 
της τής θεωρίας τού Lorentz, ή όποία είναι 
πολύ γενικωτέρα τής τού M axwell καί έπι- 
κρατεΐ νύν Ιν τή Φυσική. Ή  θεωρία τού M ax
well σταματά είς τά φαινόμενα, τά προερχό
μενα έκ τών σχέσεων ύλης και αίθέρος, ενφ ή 
τού Lorentz ού μόνον έπιτρέπει τήν σύμπη- 
ξιν είς έν δλον μακράς σειράς φαινομένων δια
φόρου φύσεως, άλλά καί μάς εΙσάγει πολύ βα
θύτερου είς αΰτάς τάς σχέσεις μεταξύ ιών άτό
μων τού ήλεκτρισμοΰ καί τής ύλης, σχέσεις, αί 
όποΐαι σήμερον άποτελούσι τό σπουδαιότερου 
τών προβλημάτων. . * * *

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ. Ά λλ ’ β» ή θεωρία τού 
L orentz επιβάλλεται ήδη είς τό πνεΰμα καί 
εξακολουθεί νά κατακτφ έδαφος είς τήν ’Επι
στήμην, παραβαλλόμενη δμως πρός τάς άρχάς

της κρατούσης Μηχανικής παρουσιάζει δυσχε- 
ρείας σοβαρός· άντίκειται είς τήν θεμελιώδη άρ
χήν τής δράσεως καί άντιδράσεως τού Νεύτωνος.

Καί ήδη υπέρ τίνος δφείλομεν νά ταχθώ- 
μεν, υπέρ τών νέων τούτων θεωριών ή ύπέρ 
τών παλαιών καί άκλονήτων μέχρι τούδε αρ
χών τής ’Επιστήμης;

Βεβαίως, εάν τό Ιρώτημα τούτο έτίθετο προ 
δλίγων άκόμη έτών, ούτε θά συνεζητεΐτο κδν 
καί αί γενικαί άρχαί θά έθριάμβευον έν τή 
άπαντήσει. Σήμερον δμως δέν έχει ούτω. Αί 
θεμελιώδεις άρχαί, αί διέπουσαι ού μόνον τήν 
Φυσικήν, άλλ’ δλας σχεδόν τάς Φυσικάς Έπι- 
σνήμας, δέν ευρίσκονται πλέον έν άρμονίφ μετά 
τού πειράματος ώς άλλοτε. Τά πειραματικά 
εξαγόμενα τών τελευταίων έτών έκλόνισαν τήν 
Ιπί τών άρχών τούτων άπόλυτον πεποίθησιν 
καί αύτών τών φανατικωτέρων δπαδών των.

Εύρισκόμεθα αρα γε είς τάς παραμονάς με
γάλης κρίσεως έν τή Φυσική καί τή ’Επιστήμη 
έν γένει; Αί γενικαί άρχαί, έφ’ ών ίδρύθησαν 
τόσα αριστουργήματα θά καταρρεύσωσι; Καί 
δυστυχώς δέν πρόκειται περί μεμονωμένου κλο
νισμού. "Ολαι αί άρχαί ευρίσκονται κατά τό 
μάλλον ή ήττον Ιν κινδύνφ καί Ιδίφ ή άρχή 
τής μάζης. Οί υπολογισμοί τού A braham  καί 
τά πειράματα τού Kauffm ann απέδειξαν, δτι 
ή κοινή μηχανική μάζα, ή μέχρι τής χθες ώς 
σταθερά καί άμετάβλητος θεωρούμενη, ούτε 
ύφίσταται κάν· είναι μηδέν! Καί δτι ή μάζα 
τών ήλεκτριόντων είναι φύσεως ήλεκτροδυνα- 
μικής.

Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει ή μάζα δέν είναι 
πλέον σταθερά, ώς ένομίζετο, άλλά αδξάνει μετά 
τής ταχύτητος· ή δέ ταχύτης τών ήλεκτριόντων 
ώς πρός τόν αιθέρα δέν δύναται νά ύπερβή ή 
καί νά φθάση καν μονίμως τάς 300000 χι
λιομέτρων κατά δευτερόλεπτου, ήτοι τήν ταχύ
τητα τού φωτός. Αύτό είναι τό μέγιστον τής 
ταχύτητος τής μάζης.

Ούτως ού μόνον ή μάζα έξηγήθη ήδη, ού 
μόνον έγνώσθη ή φύσις αύτής, άλλά καί άπε- 
δείχθη μεταβαλλόμενη μετά τής ταχύτητος.

Έ ξ  δλων τούτων τών έρευνών τής Θεωρη
τικής Φυσικής άναφαίνεται νέα ’ Επιστήμη, νέα 
Μηχανική, γενικωτέρα τής κρατούσης καί καθ’ 
ήν ή μέν αδράνεια, επομένως καί ή μάζα, αύ- 
ξάνει μετά τής ταχύτητος, ή δέ ταχύτης τού 
φωτός θά  είναι τό Ανυπέρβλητον δριον. 'Η  
συνήθης Μηχανική, άπλουστέρα οίσα, θά άπο- 
τελή μερικήν περίπτωσιν ταύτης, τήν πρώτην 
προσέγγισιν.
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Ή  θαυμασία όμως αρχή τής διατηρήσεως 
τής ένεργείας άνθίσταται υπέρ πασαν άλλην 
είς τάς προσβολάς των θεωρητικών, οί όποΐαι 
έκίνησαν τόν πόλεμον τούτον κατά των αρχών. 
Μέχρι σήμερον καί αύται αί ιδιότητες τού ρα
δίου δεν κατόρθωσαν νά κλονίσώσι την άρχήν 
ταυτην, ή δέ εύκαμψία της παρέχει τήν βε
βαιότητα, δτι πολύ δυσκόλως θά καταρριφθή. 
Έ ν γένει δέ έκ τής εργασίας, ή όποία γίνεται 
νυν προς διάσωσιν τών αρχών, πιθανόν νά δια* 
τηρηθώσιν αύται. Άλλ’ αί περί αυτών άμφι- 
βολίαι θά ΰφίστανται μέχρις δτου τό πείραμα, 
έξ ού προήλθον καί διά τού όποιου έπαλη- 
θεΰονται, λύση όριστικώς τό ζήτημα.

Τ Ο  ΣΥΜΠΑΝ

Καί ήδη ποιον τό συμπέρασμα δλων τών 
μεγάλων τούτων έρευνών τής Φυσικής;

Ή  βαθεΐα σπουδή τών ήλεκτριόντων παρέ
χει θαυμασίαν καί διαυγεστάτην άποψιν τής 
Φύσεως, άνοίγει νέους ορίζοντας !ν «ύτή καί 
επιτρέπει νά διΐδωμεν τήν σύστασιν τού Σύμ- 
παντος

Καί !ν πρώτοις ποια ή φύσις τής ύλης εν 
σχέσει προς τά αποτελέσματα τών νεωτάτων 
ερευνών;

Τό πείραμα, ως εΐδομεν, άπέδειζεν δτι τό 
άρνητικόν ήλεκτριόν είναι κοινόν στοιχεΐον είς 
παν είδος ύλης. Επειδή τά ήλεκτριόντα ταΰτα 
έξηγούσιν εντελώς τήν άδράνειαν, καθίσταται 
εύλογον νά ύποθέσωμεν, δτι αυτή ή ύλη, ύφ’ 
δλας τάς μορφάς της, συνίσταται έ| ¿θροίσμα
τος, κατά τό μάλλον ή ήττον πολύπλοκου, ήλε* 
κτριόντων. Τό υλικόν άτομοντής Χημείας άπο- 
τελεΐται έκ συστήματος ήλεκτριόντων, τά όποια 
δεν είναι ούτε ύλη άπλή, ούτε ύλη ήλεκτρι- 
σμένη, άλλ’ αύτό τούτο ήλεκτρισμός, ενέργεια!

Άλλ’ Ιάν. ή ύλη είναι άθροισμα άτόμων καί 
εάν τά άτομα άποτελοΰνται έξ ήλεκτριόντων, 
ήτοι έκ μονάδων ήλεκτρισμού, πί είναι αί μο
νάδες αύται, τά ήλεκτριόντα; Τί είναι ό ήλε- 
κτρισμός

Τό ήλεκτριόν, κατά τά ρηθέντα, πρέπει νά 
θεωρήται ω ςάπ λού ν  ήλεκτρικόν φορτίον. Τό 
ήλεκτριόν είναι λοιπόν δγκος μικρός ώρισμέ- 
νος, είς τι σημεΐον τού αίθέρος, εχων είδικάς 
Ιδιότητας Οΰτω κατά τον Κθίνϊη ή ύλη άπο-

1 "Α ν ή  μάζα τών Αρνητικών ήλεκτριόντων θεω ρή- 
ται ιρύσεως ήλεκτρομαγνητικής, δέν δυνάμεθα όμως νά 
είπωμεν τό αύτό καί διά τά θετικ ά : Λέν εχομεν 
είσέτι σαφή έννοιαν τών τελευταίων τούτων, τά όποΐα

τελείται έκ σημείων, δπου ό αίθήρ σχηματίζει 
δίνας· οί W iechert καί Larm or τάς δίνας 
άντικαθιστώσιν διά στρέψεώς τίνος τού αίθέ
ρος καί άλλοι άλλως. Τό σημεΐον δέ τούτο μετα
δίδεται μετά ταχύτητος ή οποία δέν δύναται 
νά ύπερβή τήν ταχύτητα τού φωτός.

* * #

Τόν αιθέρα λοιπόν φανταζόμεθα πληρούντα 
όλόκληρον τό Σύμπαν. Μεταμόρφωσις\τού αί
θέρος τούτου, συμμετρικώς διατεταγμένη περί 
τι σημεΐον, είναι τό ήλεκτριόν, ή μονάς αύτη 
τού ηλεκτρισμού' άθροισμα δέ τοιούτων ήλε
κτριόντων αποτελεί τό υλικόν άτομον τής Χη
μείας.

Ούτω ή ύλη διά τών φυσικών ερευνών, τών 
θαυμασίων τούτων άνασκαφών τού άνθρωπί- 
νου πνεύματος, άναλύεται είς ήλεκτρισμόν, ενέρ
γειαν, παλμούς τού αίθέρος. Τό υλικόν άτομον, 
αύτό τό άντικείμενον τών πολυμόχθων εργα
σιών τής καθαράς Χημείας, είς τό όποιον πρό 
πολλοΰ εσταμάτηοεν όριστικώς αύτη, δέν είναι, 
κατά τάς άσφαλεΐς έρευνας τής Φυσικής, ή τό 
σχετικώς εύρύ θέατρον τών ήλεκτριόντων. Τό 
άτομον τούτο άπώλεσε τούς χαρακτήρας του, 
διελύθη τελείως, μετεβλήθη είς παλμούς τού 
αίθέρος. Ούτω τό υλικόν Σύμπαν είναι ενέρ
γεια, ήλεκτρισμός, ό δέ αίθήρ ή άρχική, ή μόνη 
άληθής, πραγματική ύλη, έξ ής τό πάν!

Ή  ύλη δέν έξηγήθη μόνον, αλλά καί διελύθη, 
Ιξηφανίσθί) τελείως !. . .

* * *

"Οθεν έκ τού αίθέρος Ιδημίουργήσαμεν τό 
Σύμπαν. Άλλ ’ ό αίθήρ ούτος ύφίσταται πραγ- 
ματικώς;

Τό πάν συμβαίνει ώς εάν ό αίθήρ ύφίστα- 
ται, αν καί φαινόμενά τινα, ώς ή παγκόσμιος 
έλξις παραμένουσιν ανεξήγητα δί’ αύτοΰ.Άλλά 
μή λησμονώμεν, δτι ούδέν συνηγορεί υπέρ τής 
Ιπεκτάσεως τής Μηχανικής τής ψευδούς ύλης 
καί είς τόν αιθέρα1.

μάλλον διατηροΟσιν τήν υλικήν φύσιν καί τοιουτο
τρόπως ή αναγωγή ολοκλήρου τής ύλης είς ένέργειαν 
εύρίσκει Αντιρρήσεις σοβαρός. Είναι Ομως λίαν πιθα
νόν, δτι καί τά θετικά ήλεκτριόντα δέν εΐναι απλά 
καί δύνανται νά άποσυντεθώσιν. είς κέντρα ανάλογα 
πρός τά Αρνητικά, ώς υποστηρίζεται, Αορίστως είσέτι, 
ύπό τινων έρευνών.

1 Έδεχόμεθα, δ η  τό πάν έν τή Φύσει Ανάγεται είς 
κίνησιν και δτι αί άρχαί δέν επιδέχονται συζήτησιν. 
λησμονοΰντες τήν πειραματικήν προέλευσιν αύτών- 
διά τών κινήσεων τών διαφόρων μερών τών σωμάτων 
θ ά  εΐχομεν δλας τάς εκδηλώσεις τής Φύσεως ούτως.
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Έν τούτοιςή Φυσική δέν δύναται είσέτι νά 
άπαντήση είς τήν έρώτησιν ταύτην τής Φιλο
σοφίας, καί επί τινα ειη ακόμη δέν θά προ- 
χωρήση πέραν τών ήλεκτριόντων. ’Εάν τά ήλε
κτριόντα κατέκτησαν τήν Φυσικήν, δέν είναι 
δμως καί τό τέρμα, είς δ οφείλει νά σταμάτήση 
ή Επιστήμη. Τό πείραμα, ό άδέκαστος καί α
μείλικτος ούτος κριτής, δέν είπεν είσέτι τήν τε- 
λευταίαν του λέξιν, ώς πρός τήν φύσιν τού θαυ
μάσιου τούτου συμβόλου, τού ήλεκτριόντος.

Αύτό είναι νύν τό μέγα έρώτημα, τό όποιον 
τίθεται πρό τής Φυσικής. Ενώπιον τού ζητή
ματος τούτου ή ’Επιστήμη ΐσταται σκεπτική. 
Έ π ’ αύτού ή επιστημονική σκαπάνη τύπτει μέν

ώστε ή Φυσική θ ά  άνήγετο εις κεφάλαιον τής Μηχα
νικής, συμφώνως πρός τάς ιδέας τοδ Καρτεσίου.

Σήμερον δμως, έκ τής σπουδής ιδίως τών ήλεκτρι- 
κών φαινομένων πλεΤστοι τών φυσικών Αναστρέφουσι 
τό πρόβλημα καί άντί τής Αναγωγής τής Φυσικής είς 
τήν Μηχανικήν, δέχονται τήν ηλεκτρικήν εξήγησιν 
τών φαινομένων τής ύλης καί τής κινήσεως. Ούτω ή 
Μηχανική ανάγεται είς τόν Ίίλεκτρισμόν καί νέον 
σύστημα μεγαλοπρεπές, περιλαμβάνω» όλα τά  φυσικά 
φαινόμενα, Αναδεικνύεται. Ή  λύσις αύτη φαίνεται γε
νικότερα τής πρώτης καί εΰρίσκεται μάλλον έν αρ
μονία μετά τών νεωτέρων έρευνών

μετά δυνάμεως, άνευ δμως Ιλπίδος άμεσου λύ- 
σεως.

Άλλ’ έξήλθομεν τής παρούσης καταστάσεως 
τής Φυσικής καί όμιλούμεν περί τού μέλλοντος 
αύτής. Δέν είναι έ'ργον καθόλου Ιπιστημονικόν 
αί τοιαΰται προγνώσεις, αί όποΐαι δσον κα
λώς καί αν στηριχθώσι σήμερον, δύνανται νά 
κατακρημνισθώσιν υπό τής ελάχιστης πνοής τών 
άληθειών τής αύριον. 0 ά  ήτο άναμφιβόλως 
λίαν τολμηρόν νά προδικάσωμεν τό μέλλον τής 
’Επιστήμης, δπερ είναι αύτό τούτο τό μέλλον 
τών προόδων τού πολιτισμού καί τής άνθρω- 
πότητος. Τό μέλλον αύτής εΐναι άπειρον, ώς 
άπειρος είναι καί ή Φύσις, τήν οποίαν έρευνρ 
καί αποκαλύπτει 1·

ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ Α ΙΓΙΝ Η ΤΗ Σ
ΚαΦηγτΐΐής τοΟ ΠανίΛΜίτημΙου

1 Έ ν τή συντάξει τής έκτεθείσης διατριβής έλήφθη- 
σαν ίιπ’ δψιν εκτός τών αρχικών υπομνημάτων καί τά 
ΐργατών Η . Poincaré, L. Poincaré. Bouasse, Drude, 
Boltzmann, M axwell, H ertz, B rillouin , Lippm - 
ann, C rookes, J.J. T hom son , M ascart, Cornu, P i
card, Chw olson, Duhem , Boussinesq, Kayser, 
Abraham , M. et Mmo Curie καί Αλλων.

Β Α Ρ Κ Ο Γ Λ Α  Θ Α Λ Ε 1 Α Ε  Φ Μ ΙΡ Α



Η Α Ν Τ Α  Ρ Τ I Σ  *
—  Γιατί νά θέλης να προφυλαχθής ;
— Γιατί. .Τελείωσε πρώτα! Μου τα είπες 

δλα;
—  "Οχι δλα. . .
—  Ά !
—  θέλω νά σοΰ πώ άκόμη δτι δεν είμαι. . .
—  Ό  άφοβος καί άψογος ιππότης;. . .

 ̂ Ναί. Δέν έκαμα μεγάλα κρίματα : δεν έ- 
γέλασα κορίτσια, οΰτε άφησα νόθα· δέν έκαμα 
να ξεχάση τα καθήκοντα της ή γυναίκα τοΰ 
καλυτέρου φίλου μου, άλλά. . άλλά. .  . άλλα. . . 
υπήρξα εγωιστής, κάποτε Ιλαφρός, και πιστός 
ποτέ. . .Έπροξένησα θλίψεις κατά τό μάλλον 
και ήττον βαθείας- διέπραξα, άλλοίμονον! μι- 
κροσκληρότητας, μικρότητας, διά νάποφύγω τήν 
^νόχλησιν άντεγκλήσεων. . Υπήρξε καιρός, τήν 
επαύριον μιας κατακτήσεως, πού δέν.αισθανό
μουν διόλου ευθυμον τον εαυτόν μου- υπήρξε 
καιρός, τήν έπαύριον μιας ρήξεως, πού δέν ήμ- 
ποροΰσα νά ύπερηφανεύωμαι. . . Ά  ! πόσο τόρα 
που τό άνακινώ Ιμπρός εις τα μάτια σου μοΰ 
φαίνεται κοινόν, μέτριον άκόμη τό παρελθόν 
μου . . Χθές μόλις, ενφ ήσσυν εις τήν Σάρ- 
τρην, καί μοΰ έγραφες αυτά τα γράμματα τα 
γεμάτα θέλγητρον, άφινόμουν σχεδόν εις. . . 
Η άνία, ή μόνωσις, ή περίστασις . . Ά  ! ήμε- 

λαγχολία! . . . Έξαναεΐδα πολλές φορές μίαν 
γυναίκα πού δέν άγαπώ, πού δέν άγάπησα 
ποτέ μου. . .

— Καί ποια ήτον λοιπόν ή Ιρωμένη σας; 
Ναί. . . Μία σχέσις διακοπεΐσα καί Ιπανα-

ληφθεΐσα πάλιν, δέν ήξεύρω γιατί. . .Έλεγα 
μέσα μου: «Δέν σημαίνει τίποτε.. » Πάει 
κι’ αυτό, μολαταύτα, σάς όρκίζομαι. . .Τα έχά- 
λασα δλως διόλου. . .

—  Πότε;
—  Τήν επαύριον τής επιστροφής σας. . .
Ή  Ζοζάννα Ιψιθύρισε:

 ̂ Οταν ήμουν εις τήν Σάρ-ξρην. τήν πε- 
ρασμενην εβδομάδα·. . Ά  ! εννοώ τόρα τά 
γράμματά σου ! . . .

Καί άρχισε να κλαίη.
—  Μήν κλαϊς αγαπημένη μου, μή ζηλεύης! 

Δέν είνε τίποτε. . .
—  Δέν έχω τό δικαίωμα νά θυμώσω. . . δ- 

μως μέ κάμνει νά πονώ αυτό. . .
Τήν Ιπαρηγόρησε. Τής Ιπανέλαβε δτι έκεί-
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νην είχε άγαπήσει μόνον μεναν διάπυρον έ
ρωτα, άνησυχον, ζηλότυπον, μέ μίαν άπλότητα 
παιδιού, ένα ενθουσιασμόν νεανικόν. Μέ δλα 
τα δυνατα του ηθελησε νάκατακτήση τήν ψυ
χήν ή οποία Ιδιδετο καί συγχρόνως ¿προ
σπαθούσε νά μείνη κρυφή! Πόσα στρατη
γήματα διά νά συλλάβη τήν σκέψιν τής Ζο- 
ζαννας την στιγμήν μάλιστα κατά τήν, οποίαν 
η σκέψις . αυτή έμορφώνετο ! Πόσαι παγίδες 
άκούσιαι είς μίαν Ιρώτησιν, είς έναν κακόν 
υπαινιγμόν! Πόσαι άλληλοδιαδοχαί πίστεως 
καί άμφιβολίας!. . .

 ̂Μολαταύτα ύπέφερε νά βλέπη τήν φίλην του 
μέσα εις το περιβάλλον τού Γυναικείου Κ ό 
σμου  . . . Υφίστατο ή δυστυχής τόν κύριον 
Φουκάρ καί τήν ενοχλητικήν οικειότητα πού 
της επεδεικνυε η Φλορύ. Έπήγαινε νά ίδή παν
τός είδους άνθρώπους, άνθρώπους οί όποιοι 
τήν υπεδέχοντο δχι καί μέ τόσην ευγένειαν. . . 
Εκαμνε οικονομίας επί τών μέτριων άπολαυών 

της, έφοροϋσε τά ρούχα τοΰ περασμένου χρό
νου, έτρωγε εις τής Μαριέττας κέταξίδευε είς 
τρίτην θεσιν. . .Καί ό Νοέλ δέν ήμποροΰσε νά 
τήν βοηθήση, νά τής κάμη πιο εύκολην τήν 
ζωήν, πιο ώραίαν. . . *

Ή  Ζοζάννα διεμαρτύρετο. Ό  Νοέλ τήν διέ
κοψε:

— Σούτ !. . . Μιλφς έπειτα. . .
Καί είπε πώς ήθελε νά μοιρασθή μαζί 

της τό πάν, νά τήν πάρη γυναίκα του.
Ή  Ζοζάννα άφησε κραυγήν:
— Νά μέ πάρης γυναίκα!. . .

 ̂ Βέβαια. . .Δέν έβλεπα σΙσένα τήν ερω
μένην, έβλεπα τήν παντοτεινήν σύντροφον τής 
ζωής μου, τήν γυναίκα μου. .

Ή  Ζοζάννα έμεινε εμβρόντητος. Δέν είχε 
συλλογισθή άλλο από τόν έρωτα, καί οί λό
γοι τοΰ Νοέλ αντί νά τήν γεμίσουν, άπό χα
ράν καί υπερηφάνειαν, τήν έξάφνισαν. . .

 ̂ Εστήριζε τό νωπόν ακόμη μάγουλό της ε
πάνω εις τό ένα χέρι τοΰ νέου. Μέ τό άλλο 
χέρι ό Νοέλ τής έχάϊδευε τά μαλλιά. . .

—  Αύτό σέ δυσαρεστεΐ, άγαπημένη· μου, 
ίσω ς;

—  Ώ !  είνε δυνατόν. . . ’Αλλά δέν είχα κά
μει σχέδια εγώ ! .  . . Δέν έβλεπα τό μέλλον. .

— Σοΰ τα είπα δλα. . . Τόρα καί συ, είνε ή 
σειρά σου. .Μή μέ κάμνης νά περιμένω πε
ρισσότερο . . ."Εχω δλίγην άγωνίαν, φίλη μου
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. . .δ μ ω ς  εννοείς δτι σάγαπώ καί δτι είμαι 
πολύ καλός.. .

Ή  Ζοζάννα έφρικίασεσύσσωμος.Έψιθύρισε:
—  ”Ω ! εγώ . . .
Ή  φωνή της ήτον βραχνή. Έχαμήλωνε τούς 

ώμους ωσάν νά είχε αίσθανθή βαρύνον ύλι- 
κώς επάνω της τό αγωνιών βλέμμα του Νοέλ.

— Σοΰ διηγήθηκα πώς έπανδρεύθηχα. . . 
Τόν αγαπούσα τόν άνδρα μου. . Δέν ήτον βέ
βαια ένα πάθος βαθύ. . .ήτον άγάπη κοριτσί
στικη . . Κεπειτα ό Πέτρος δέν είχε τάς αΰτάς 
Ιδέας καί γούστα μέμένα . . . Μολαταύτα, θά 
ήμπορούσαμε μέ δλίγην καλήν θέλησιν νά εΐ- 
μεθα εύτυχεΐς . .Ξέρεις δμως δτι άρρώστησε, 
άρρώστησε βαρειά. . . Καί τά βάσανα τόν έκα
μαν νάλλάξη χαρακτήρα. .

— Τό ξέρω. . .Μοΰ τό είπες, καί άλλοι μοΰ 
έχουν πή. . .

— Ά λ λ ο ι ;
— Ό  Φουκάρ. . . Μοΰ έπανέλαβε πολλές φο

ρές δτι έδειξες μεγάλο θάρρος, θαυμαστήν ά- 
φοσίωσιν.

Έψιθύρισε, κρύπτουσα τό πρόσωπον τη ς:
— Ό χ ι! Ό χ ι !. . .Μήν τό πιστεύετε!
—  Π ώ ς ;
—  Δέν ήμουν θαυμαστή δχι, δχ ι! . . .  Δέν 

ήμπόρεσα νάφοσιωθώ ·έξ.ολοκλήρου, νά θυ- 
σιασθώ εξ ολοκλήρου . . . Ήμουν νέα. Είχα 
ανάγκην εύτυχίας. . . Καί ή ζωή ήτον τόσο 
σκληρή, τόσο σκληρή! . . .  "Ε τσι. . .

—  Τ ί; Μίλησε!. .  .γλίγωρα 1 .. .
—  ’Αγάπησα. .  .
Έπερίμενε μίαν κραυγήν, ένα στεναγμόν . . . 

Έ ν τούτοις αντιμετώπισε τήν σιωπήν.
— Αγάπησα μέ δλη μου τήν καρδιά. . . 

Ναί, ένόμιζα δτι είχα τό δικαίωμα. . .
Διεκόπη ώς λιποψυχούσα. . . Ησθάνθη τό 

χέρι τοΰ Νοέλ επάνω είς τό μέτωπόν της. . . 
"Επειτα έμψυχωθείσα διαμιάς είπε μέ γενναιό
τητα :

—  Καί παρεδόθηκα. . .
Τήν φοράν αυτήν δ Νοέλ άνεπήδησε σύσ

σωμος.
—  Ά  !. . Ζοζάννα !. . . Αύτό . . αύτό ποΰ 

¿φοβόμουνα!. . .Θεέ μου! . .
Καί σιγαλότερα, ώς νά παρεπονεΐτο:
—  Δέν ¿πίστευα δτι αυτό θά μοΰ έκανε 

τόσο κ ακ ό .. .
Τρομασμένη ή Ζοζάννα άνωρθώθη· ¿τόλ

μησε νά κυτάξη τόν Νοέλ ό οποίος συνεκρα- 
τειτο άκόμη, καταδαμάζων τήν λύπην του.

- Ν ο έ λ ! . . . Ά !  Νοέλ, εύσπλαχνίσου με!

Θέλω νά μέ καταλάβης. Ποιος ήμπορεΐ νά μέ 
καταλάβη καλύτερά σου; Δέν πρέπει νά μέ κα- 
ταδικάσης· δέν πρέπει νά μέ περιφρονήσης εσύ! 
Υπήρξα άσθενής Ιξ αίτίας τής δυστυχίας. . . 
Άλλά ¿σκεπτόμουν δτι δέν έβλαπτα κανένα καί 
δτι ήτον δικαίωμά μου. . .

Τήν ¿πήρε εΐς τά χέρια του. . .
—  Άλλά μήπως σέ περιφρονώ; Μήπως σέ 

καταδικάζω;. . .Μήπως σοΰ ομιλώ για καθή
κοντα καί δικαιώματα;. . .Υ ποφέρω , αύτό είνε 
τό πάν! Είνε άλογον, είνε ήλίθιον!. . Διότι, 
έπιτέλους ήμουν προπαρασκευασμένος . . νά- 
κούσω αύτό πού μοΰ είπες, νά είμαι βέβαιος 
γι’ αύτό, νά τό φαντασθώ. . .

Ή  Ζοζάννα άφήκε στεναγμόν άπελπισμοϋ!
—  Νοέλ! δέν θά ’ μπορής πιά νά μάγαπρς! 

. . .Αγαπημένε μου, ¿τελείωσε πιά, . .Τό αι
σθάνομαι. .Τήν έχασα τήν καρδιά σου. . . 
Κεντούτοις έπρεπε νά προαισθανθής δ,τι είχα 
μέσα μου. . .ή λύπη. . .αί άναμνήσεις. . ’Αλ
λοίμονο ! είχα μολαταύτα εμπιστοσύνην είς τήν 
δικαιοσύνην σου, είς τήν εύσπλαχνίαν σου. . . 
Ή ξευρα τάς ίδέας σου, πού δέν είνε σαν τάς 
ιδέας τών άλλων ανθρώπων. , . Έπανελάμβανα 
φράσεις σου, α! όποΐαι μέ διεβεβαίωναν περί 
τούτου . .

Έξέσπασεν είς λυγμούς. Ό  Νοέλ τήν έσφιξε 
είς τό στήθος του. ‘Η Ζοζάννα ήσθάνετο τά 
κινήματα τοΰ στήθους του, τούς παλμούς τής 
καρδιάς του, τό τρεμούλιασμα τών χεριών πού 
τήν έσφιγγαν. Εκείνος άνεστέναξε:

—  Ναί. . .ναί. . .πιστεύει κανείς τόν εαυτόν 
του πολύ δυνατόν, πολύ ελεύθερον άπό προ
λήψεις. . .ΌμιΑεϊ κανείς γι’ αύτά τά πράγματα 
δπως γιά δλα τά πράγματα, γιά τήν δυστυχίαν, 
τήν άρρώστια, τόν θάνατον άκόμη, έπιπολαίως 
. . .  Κέπειτα, δταν άνακαλύψη τήν άλήθειαν τών 
πραγμάτων κάτω άπό τάς λέξεις, έξεγείρεται, 
πονεΐ. . .

— Ά ! Νοέλ, ύποφέρω περισσότερο άπό σένα!
—  Αμφέβαλλα, ναί, γι’ αύτό πού ξέρω τόρα 

πλέον . . .Ό μ ω ς  μέσα είς τήν άμφιβολίαν υ
πήρχε άκόμη μία έλπίς. . . Κατά βάθος ¿συλ
λογιζόμουν: «Δέν είνε δυνατόν νά εΐν’ άλή- 
θεια . .»

Έ ξαφνα εσηκώθη, άνέπνευσε μέ κόπον,' ώς 
άνθρωπος πού πεθαίνει. . .Καί άρχισε νά περ- 
πατή, είς τό μεγάλο δωμάτιον, νά πηγαινοέρ
χεται άπό τό παράθυρον εΐς τήν θύραν. . . 
Κάποτε κάποτε έφερε τό χέρι είς τό μέτωπον, 
εις τά μάτια. . .Ή  Ζοζάννα, εΐςτό διβάνι, δέν 
¿κινείτο καθόλου.
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—  Παρεδόθης! Άλλα πότε καί π ώ ς ; . . .  
Ό χι βέβαια από την πρώ'την ήμέρα' υποθέτω! 
Θά τον έγνώριζες άπό καιρόν, αυτόν πού αγα
πούσες ; Ήρχετο στο σπίτι σας! Ή τον ό φί
λος τού σπιτιού, φυσικά !

—  Όχι, τον συνήντησα, αλλού, στο σπίτι 
μιας κυρίας. . Δεν ήλθε στό σπίτι μου ποτέ. .

— Καί τον άγαποΰσες;
—  Ν α ι . . .
—  Ή τον σοβαρά ή αγάπη;. . .Ό π ω ς  ή δική 

μας;. . . “Οχι, πές μου δεν ήτον έρως; Ή τον 
Ιδιοτροπία μήπως. . .αδυναμία . .περιέργεια...

Νοέλ! . . . Όχι τέτοιο πράγμα, σάς ορκίζο
μαι! Ή μουν είλικρινής. . . ’Αγαπούσα. . .

Ό  Νοέλ έκαμε χειρονομίαν λύσσης. “Επειτα, 
εκ νέου κλίνας Ιπάνω είς την Ζοζάνναν είπε 
άποτομώτερα:

—  Σέγκατέλειψε;
—  Ναί..
— Είνε καιρός;
—  Δύο χρόνια.
—  Και έκτοτε. . .  δεν υπάρχει συνέχεια; Δέν 

τον ξαναεΐδες ποτέ;
—  Δύο φοράς, τυχαίως, τον περασμένο χει

μώνα . . .
—  Π ού ;
— Στό δρόμο
— Σού μίλησε ;
— Ναί.
—  Καί συγκατένευσες νά τον άκούσης;
—  Ν α ί .. .διότι. . .
— Διότι τον άγαποΰσες ακόμη!
—  Δέν ήξεύρω. . . Άλλ’ άφότου σ ’ εγνώρισα 

Νοέλ, ποτέ. . .
—  Επιτέλους έφυγε άπό τη ζωή σου, άπό 

την καρδιά σου; Δέν μένει κανένας δεσμός, 
καμμία άνάμνησις. . .

Προφέρων αύτάς τάς λέξεις, εΐδεν δτι ή 3- 
ψις τής Ζοζάννας έγίνετο ωχρά, τρόπον τινά 
έσκελετώνετο, προσωμοίαζε τάς μορφάς τών 
Ιτοιμοθανάτων. . .Μία σκέψις άπρόοπτος, τρο
μερά, έβρόντησεν είς τό ^πνεύμα του, έλαμψεν 
άποτόμως. Έκραύγασε:

—  Ζοζάννα .
‘Η Ζοζάννα άπλωσε τά χέρια πρός τό μέ

ρος δπου έκοιμάτο τό μικρό της, κίμουρμού- 
ρισε :

—  Μένει. . .τό άγοράκι μου!
Και δέν έπαρακάλεσε καθόλου, δέν έκλαυσε- 

τό κεφάλι της έγλίστρησε άπό τά γόνατα τού 
Νοέλ είς τό διβάνι.

Δέν ήτον λιποθυμημένη. Είχε μόνον τό §ξά

φνισμα δτι ευρίσκεται άκόμη είς την ζωήν. Ή  
φωνή τού Νοέλ ήρχετο έως είς ταύτιά της ω 
σάν άνάμεσ’ άπό νερά πού πέφτουν. . . Εννόησε 
δτι την Ισήκωνε, την Ιξάπλωνε, τής έβαζε ένα 
μαξιλάρι κάτω άπό την κεφαλήν. .Μία φουρ
κέτα τής έκεντούσε τόν λαιμόν. “Ανοιξε έπί τέ
λους τά μάτια, καί έκλαυσε;

—  Ησύχασε λοιπόν, δυστυχισμένο μου πλά
σμα

’Εκείνη έξηκολούθησε νά κλαίη χωρίς νά κι- 
νήται. Ό  Νοέλ Ιξανάρχισε νά πηγαινοέρχεται 
είς τό δωμάτιον. Μία καρέκλα τόν εστενοχω- 
ρούσε. Τήν έβγαλε άπό τήν μέσην. Ά π ό  και
ρού είς καιρόν έψιθύριζε κάποιαν φράσιν τήν 
όποιαν άφινεν ήμιτελή. . .

Ό  μικρός Κλαΰδιος τού οποίου έτάραξαν 
τόν ύπνον, εφώναξε:

—  Μ αμά!. . .
Ή  Ζοζάννα έσηκώθη, αμέσως, άλλ’ έδί- 

σταζε. . . Ό  Νοέλ τής είπε:
— Γιατί δέν πφς νά ίδής τί θέλει τό μι

κρό;. . . ’ Εξ αιτίας μου μήπως; . ."Εχεις άδι
κον. . .

Έπήγε έως είς τό κατώφλι τού δωματίου 
δπου Ικοιμάτο 0 Κλαΰδιος. Τό παιδί έξανα- 
κοιμήθη. Ή  Ζοζάννα παρετήρησε τό μικρό 
κρεββάτι, την κ ου ν ου π ιέραν . Άκουμβώσα είς 
τό πλαίσιον τής θύρας ήσθάνθη τήν καρδίαν 
της νά σχίζεται κέδοκίμασε τήν επιθυμίαν τού 
θανάτου.

Ό  Νοέλ έπλησίασε:
— Άκουσε, Ζοζάννα, δέν πρέπει νάπελπί- 

ζεσαι.. Έχε θάρρος . . ’Εγώ έχω θάρρος, 
.καθώς βλέπεις. . . ’Αλλά δέν ήμπορώ νά όμι- 
λ ή σ ω .,.Τ ό  κτύπημα ήτον πολύ άπότομον! 
Καλύτερα νά φύγω . . .  Θά έλεγα, δν έμενα, λό
για άδικα, πληγώνοντα, πού θά μάς έκαμναν 
νά πονέσωμε και οί δύο μας...Καί δέν θέλω...

— θεέ μου! Πού πας;
— θέλω νά περπατήσω. . . Δέν θέλω νά 

μείνω στετ οχωρεμενος έτσι. . θέλω νά κινηθώ, 
νάναπνεύσω. . . Αύριο, ναί, αύριο, τό Απόγευμα, 
θά ξαναγυρίσω. . .  Πλάγιασε, προσπάθησε νά 
μή σκεφθής πλέον, νά κοιμηθής. . . Ξεκουρά
σου, σέ παρακαλώ, γι’ άγάπη μου

—  Νοέλ!
—  Μή μέ κρατής! . . Ό  κόπος, κάποτε, κο

ρώνει τό μυαλό. . .Υποφέρει κανείς έτσι όλι- 
γώτερο . . .  Σ ’  άφίνω, Ζοζάννα!

. . . Είχε φύγει! Τό φως τής λάμπας εχαμή- 
λωνε. “Ενα μαξιλαράκι τού διβανιού έκείτεχο 
χάμω καί ή Ζοζάννα ορθή1 μέ τά χέρια κρε-
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μάμενα, άκίνητη ήκουε τά βήματά του καθώς 
άπεμακρύνετο

Κζ·

Ό ταν έφθασε ή Μαρία, άκριβώς είς τάς 
δκτώ, έξαφνίσθη καθώς εόρήκε τήν κυρίαν 
Βαλεντέν έτοιμην νάναχωρήση.

— Κυρία, δέν θά φάτε τίποτε!. . - Ό χι . . 
Πώς μπορεί ποτές . . . Θέλετε νά πεθάνετε 
λοιπόν; . Ά μ α  δουλεύει κανείς, πρέπει νά 
τρώη κι’  δλας. . . "Εβαλα νά σάς κάνω σοκο
λάτα . . . Τί πρόσωπο πού έχετε, κυρία. . .

—  Δέν Ικοιμήθηκα δλη την νύκτα.. .
— Ό  μικρός δέ θά σάς άφησε ως φαίνε

ται.
— Ό  μικρός βέβαια, είπε ή Ζοζάννα μένα 

πονεμένο χαμόγελο. Φρόντισέ τον, Μαρία. . .  
Πρέπει νά βγώ άμέσως.

— Καί ή σοκολάτα;
— Σου είπα πώς δέν πεινούσα.
— Ά !  κυρία, δέν είνε σωστό πράγμα. .
'Η  Ζοζάννα δέν ήκουε πλέον τήν φλυαρίαν 

τής Μαρίας. Έκάρφωνε τό βλέμμα ξηρόν καί 
πυρετώδες είς τά πράγματα τριγύρω. . .

Μήπως είχε Ιδη δνειρο; “Οχι, δέν ήτον εφιάλ
της ή τρομερά σκηνή τής προτεραίας. Αυτήν 
τήν καρέκλα είχε βγάλει άπό τήν θέσιν της δ 
Νοέλ. Αυτό τό μαξιλαράκι είχε γλιστρήσει κατά 
γής. Νά καί ή κτένα της πεσμένη άπό τά μαλ
λιά της δταν ήτον λιποθυμημένη. . .

Είς τό διπλανό δωμάτιον, τό παιδάκι της 
άρχισε νά γελφ.

Τό καθαρό γέλιο του, πού κάθε πρωί επρο- 
καλοΰσε τό μητρικόν φίλημα, αντηχούσε θλι
βερό είς τήν ψυχήν τής Ζοζάννας τόρα.

Έσυλλογίζετο:
«Μοΰ στοιχίζεις πολύ, μικρό μ ο υ ! . . .  Καί 

μολαταύτα σ’ άγαπώ!. . .Δέν σ’ άγαπώ λιγώτερο 
παρά χθες». . .

Ή  σκέψις της επέταξε εις τόν Μαυρίκιον, 
έπληρώθη μνησικακίας καί μίσους.

« Ά !  αυτός. . . αυτός! . . Μόνο δυστυχίες 
έφερε στή ζωή μου! . .Γιατί τόρα πια θά εί
μαι παντοτεινά δυστυχής καί ό Νοέλ μαζί 
μου ..Μ οΰ  έσυγχώρησε τόν εραστήν— άλλα 
τό παιδί;. . . Δέν θά ήμπορέση ποτέ νά άνεχθή 
τόν Κλαύδιον μαζί μας. Ό  Κλαύδιος, εϊκών 
ζωντανή τού παρελθόντος διάτό όποιον ό Νοέλ 
υποφέρει. . . Καί δμως δέν μοΰ είνε δυνατόν, νά 
εξορίσω τό παιδί μου άπό τό σπίτι μου, άπό 
τήν ζωήν μου. .Δέν ήμπορώ νά κάμω εκλο
γήν μεταξύ τού Κλαυδίου καί τού Νοέλ! Ό

Νοέλ θά έδέχετο νάνατρέφω, νάγαπώ τό παιδί 
τού συζύγου μου’ γιατί δέν ήμπορεΐ νά δεχθή 
. . . Ά ! είνε αί προλήψεις τών άνδρών, ή Αλα
ζονεία τών άνδρών!. . . Ή  ζήλεια ίσχυροτέρα 
καί άπό τόν έρω τα !.. . »

Ή  στοργή της διά τόν Κλαύδιον, πνιγο- 
μένη μέσα εις τό μέγα κύμα τού πάθους, Ινε- 
ψυχώνετο, Ιζωντάνευε Ιπαπειλουμένη. Ή  Ζ ο
ζάννα έδίσταζε νά πιστεύση δτι ό Νοέλθά τής 
άπέσπα ενα κομμάτι τής καρδιάς της παρά τό 
δίκαιον τής φύσεως. . . ’Αλλά πάλιν τί θά έκα- 
μνε ό Νοέλ αν ή παρουσία τού Κλαυδίου, ή 
υπαρξις άκόμη, τού άπέβαιναν ανυπόφοροι;. . .

»Πρέπει νά μάθω τήν σκέψιν του. Δέν 
ήμπορώ πλέον νά ζήσω έτσι. . Θέλω νά τόν 
Ιδώ άμέσως. . . »

Ή τον άκόμη πολύ ένωρίς διά νά ίδή ή Ζ ο 
ζάννα τόν Νοέλ- άλλ’ εύρίσκετο είς τήν φο- 
βεράν έκείνην στιγμήν είς κατάστασιν τόσο 
βιαίαν καί ήτο τόσο ταραγμένη ώστε δέν.ήδύ- 
νατο νά δποφέρη τήν προσδοκίαν καί τήν αδρά
νειαν. “Εφυγε λοιπόν, αποφασισμένη νά πε- 
ριπατήση, νάπαλλαχθή άπό τήν άγωνίαν της.

“Εξω ή γλυκύτης ή πρωινή τής έκαμε έκ- 
πληξιν. “Ενα φως λεπτόν φαιόν καί κυανίζον 
έπιπτε είς τάς δχθας τού ποταμού άπό τό Λοΰ- 
βρον έως εις τήν Παναγίαν. “Ολα ήσαν φαιά 
καί κυανά εκτός άπό μερικάς κηλΐδας χρωμά
των τόσο ζωηρών καί τόσο μολαταύτα λεπτο
φυών.

Οί άνθρωποι έπάνω είς τά οχήματα είχαν 
τήν δψιν εύχαριστημένην. Οί μικρές μπό- 
νες ήσαν ωραίες μέ τις καθαρές καμιζόλες των. 
Παντού έπωλοΰσαν κόκκινα τριαντάφυλλα. Καί 
τό Παρίσι έφ άνετο σαν πόλις νέα, Ιξυπνημένη 
είς τήν δροσιάν τής γαλανής αυγής μιας ήμέ- 
ρας πού θά ήτον ή λαμπρότερα, ή θερμοτέρα, 
ή πλέον ολόφωτη άπό τάς ήμέρας δλας τού 
θ έρου ς.. .

Ή  Ζοζάννα είς τό μαγικό εκείνο πρωί I- 
προχωρούσε ξένη άπό δλα, ωσάν μία πού εί· 
χεν εισχωρήσει μέ πένθιμον ένδυμα είς πα- 
νήγυριν.

Ή  κίνησις καθησύχασε ιά νεύρα της, έδωκε 
ένα είδος ρυθμού είς τάς σκέψεις της. “Ελαβε 
θάρρος:

* Ά ς  περιμένω. . .δέν άξίζει πάλι νά τρελ- 
λαθώ. . Ό  Νοέλ είν’ ένας έξυπνος άνθρωπος 
ό όποιος δέν θά έπικαλεσθή Ιναντίον μου, ε
ναντίον τήί ευτυχίας μας, προλήψεις τάς ό 
ποιας ό ίδιος Ισατύρισε τόσας φοράς έμπρο- 
στά μου. . .Υποφέρει, άλλοίμονον! είνε τόσο
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φυσικόν, . . ’ Αλλά -θά μ’ έννοήση, θά ή μπορέσω 
να τόν παρηγορήσω. . . » ·

Έσκέπτετο, και τούτο την εκαμνε νά έλ- 
πίζϊΐ:

«Δεν θά πέσω στά πόδια του νά του ζη
τήσω συγχώρησιν. . . Συγχώρησιν; Άλλα γιά 
ποιο πράγμα; Διά τήν σιωπήν μου; Ναί, ίσως 
. . .Έπρεπε νά του τά πώ, πριν τον άφήσω 

νά εννοήση την αγάπη μου. . . Είνε σφάλμα 
μου ; .  . Ό χ ι ! Ά ν  έκαμα κανένα σφάλμα, τό 
σφάλμα μου αυτό άπέβλεπε τον Πέτρον, δχι 
τον Νοέλ. . , Μόλις συνέλθη άπό τό πρώτον 
¿ξάφνισμα δ φίλος μου, θά αίσθανθή ό ϊδιος 
δτι δεν ήμπορεΐ νά μέ καταδικάση. . . »  

Άνεπόλησε τά λόγια του Νοέλ : 
ϊΔιατί θάπαιτοϋσα άπό τούς άλλους άρετάς 

τάς οποίας δεν έχω; Δεν θά μοΰ ήτο δυνατόν 
νά μην κάμνω απιστίας είς μίαν γυναίκα μέ 
τήν όποίαν δέν θά μέ συνέδεε έρως πραγματι
κός. . .»

Άνεπόλησε επίσης τό συμπέρασμα της Έ ρ- 
γάτιδος . .

Νά καταδικάση τήν Ζοζάνναν. Έ ν  δνό- 
ματι τίνος; Ό  Νοέλ δεν ήτο χριστιανός, δέν 
έθεώρει τόν γάμον ως μυστήριον καί τήν μοι
χείαν ως άμάρτημα θανάσιμον. Δέν ¿σέβετο 
τήν συνθηματικήν ηθικήν, ή οποία έτεινε νά 
μεταμορφωθή. Βέβαια, εννοούσε τόν άλτρουϊ- 
σμόν, τήν υπομονήν, τήν άνθρωπίνην σταθε
ρότητα, αλλά άπεστρέφετο τήν στείραν θυσίαν 
πού είνε καθώς έλεγε αύτοκτονία— μία ενθάρ- 
ρυνσις είς τόν εγωισμόν τού άλλου. .

Ή  Ζοζάννα ήρχετο προς αυτόν μέ τήν συν
τριβήν, όχι μέ τά συναισθήματα Μαγδαληνής 
μετανοούσης, διότι, άληθινά, ή ειλικρινής οδύνη 
της, αί θλιβεραί άναμνήσεις της δέν ήσαν μετά
νο ια  . . Δέν κατώρθωνε νά πείση τόν έαυτόν 
της, οτι είχε διαπράξει πράξιν κακήν, καί δτι 
μόνον μέ τήν μεταμέλειαν καί τήν ταπείνωσιν 
θά έξέφευγε τήν περιφρόνησιν. Δέν συνησθά- 
νετο κανένα είδος χριστιανικής συντριβής, δέν 
ήθελε νά τήν αγαπούν άφό οίκτον. Είχε κ’ I- 

• κείνη τήν ύψηλοφροσύνην της!
Έμπήκε είς τό σπίτι τού Νοέλ, είς τήν σκο

τεινήν σκιάν τής πέτρινης σκάλας, και τό κτύ
πημα τού κουδουνιού τής έκαμε άνω-κάτω τήν 
καρδιά. Έ νας υπηρέτης άνοιξε:

« Ό  κύριος δέν θά μπορέση νά σάς δεχθή. 
Είνε στό κρεββάτι. Ή λθε άργά τό βράδυ. . . 

Ή  Ζοζάννα τού είπε :
—  Καλά. Θά περιμένω. .  .
Ό  υπηρέτης ¿δοκίμασε νά διαμαρτυρηθή :

« Ό  κύριος θά δυσάρεστηθή ίσως. . .»
Άλλά ή Ζοζάννα άπήνιησε;
— Ό χι όκύριος δένθάθυμώση. . .Πρόκειται 

διά μίαν σπουδαίαν ύπόθεσιν. Μή τόν ξυπνήσετε 
. . . Θ ά  περιμένω δσο καί αν άργ ή ση ...

— Καί ποιον θάναγγείλω είς τόν κύριον;
— Τήν κυρίαν Βαλεντέν.
Ό  ύπηρέτης έχαμογέλασεν άορίστως· τόσα 

καί τόσα γράμματα είχε πάρει έξ ονόματος τής 
κυρίας Βαλεντέν!

. . .Ή τον  μόνη μέσα είς τό σπουδαστηρίου 
αυτό τού Νοέλ, τό όποιον ¿πίστευε δτι Αναγνω
ρίζει. Ό λ α  τά πράγματα έκέϊ τής έφαίνοντο 
γνώριμα άπό τάς διηγήσεις τού Νοέλ. Παντού 
τά μάτια της απαντούσαν έπιπλα μέ γραμμάς 
άπλάς. Ό λ ο  αυτό τό ευρύχωρο δωμάτιον ήτο 
σκοτεινόν και θερμόν. Κανένα πρόστυχο στο
λίδι. Μερικά δπλα, μερικά σκεύη, φωτογραφίαι 
περίφημων τοποθεσιών ή συμβάντα ταξιδιω
τικά, μία λιθογραφία τού Φαντέν Λατούρ, I- 
πάνω είς τήν εστίαν, ένας μπρούντζινος Οοΐ- 
Ιθοηβ τού Βερρόκιο. ’ Εφημερίδες, βιβλία, καί 
τό άρωμα Ιπάνω άπό ολ’ αύτά. . .

Ή  Ζοζάννα άνέπνεε τό άρωμα αυτό’ έθιγε 
τά πράγματα αυτά θερμά ακόμη άπό τήν ζωήν 
τού Νοέλ,τά πράγματ’ αυτά πού είχε συναθροίσει 
δλίγ’ ολίγο,τά όποια άγαπούσρ,'τά.όποια έχρη- 
σιμοποιούσεκαθημερινώς. Καί καθώς τόν έφαν- 
τάζετο καθισμένου είς τό γραφείο του, κοντά είς 
αυτήν τήν λάμπαν, μέ τήν πέναν είς τό χέρι, 
το σιγαρέττο κρεμασμένο άπό τά χείλη, όπως 
είς δλας τάς ώρας τής εργασίας, έδοκίμασε 
ένα τέτοιον ερωτικόν παροξυσμόν, παροξυ
σμόν λύπης, τρέλλας, πού δέν ήκουσε τήν θύραν 
νάνοίξη.

—  Ζοζάννα!-·  . “Έχεις ώρα ε δ ώ ; . . .  Γιατί 
δέν εΐπες νά μέ ξυπνήσουν άμέσως;

— Ή σουν κουρασμένος βέβαια. . . Δέν ¿τολ
μούσα. . .

—  “ΏΙ φίλη μου, πολναγαπημένη μου, τί 
καλά πού έκαμες καί ήλθες! . . ..Μοΰ έφαίνετο 
δτι δέν θά σέ ξανάβλεπα ποτέ. . . Τί σκληρή 
νύκτα!

Είχε φοβηθη καμμίαν ψύχραν υποδοχήν καί 
δ Νοέλ τής έσφιγγε τά χέρια, τής ώμιλούσε 
χωρίς θυμόν, τήν ευχαριστούσε δτι ήλθε. . . 
Έξαφνίσθη τόσο διά την άπρόοπτον εύτυχίαν 
πού τά δάκρυα άνέβηκαν είς τά μάτια της. 
Έλησμόνησε τά λόγια πού είχε προετοιμάσει, 
καί άνέμενε βουβή, παρατηρούσα τόν Νοέλ, 
όπως ή Μάρθα καί ή Μαρία παρετήρουν άλ
λοτε τόν Λάζαρον άναστάντα έκ νεκρών.
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“Επιτέλους τού είπε:
—  Ά !  Νοέλ, άν ήξερες! . .
—  Καύμένη Ζοζάννα, ήθελα νά ήξερα . . 

“Έχεις πολλά νά μού πής, είμαι βέβαιος, καί 
χθες δέν πολυάκουγα. . . Είνε σάν μία τρύπα 
μαύρη είς τάς αναμνήσεις μου . . Έχασα τήν 
μνήμην καί τόν λόγον γιά λίγες στιγμές. . .
Σε άφησα, ¿περπάτησα πολύ. Ό ταν ευρέθηκα 
στήν πόρτα τού σπιτιού μου ήμουν άποχαυνωμέ- 
νος άπό τήν κούραση. “Ήμουν πολύ δυστυχής.

—  Κέγώ!. . .
—Ά λλά ήμουν γαληνιώτερος, μέσα είς τό 

χάος τών στοχασμών μου έλαμπε κάποιο φως! 
Έλεγα μέσα μου: «Πρέπει νάκούσω ιή Ζο
ζάννα, νά τήν έννοήσω, νά προσπαθήσω νά 
είμαι δίκαιος καί καλός. . . »

—  Α ! Νοέλ, σέ ξαναυρίσκω τόν ίδιον! Σεύ- 
λογώ γι’ αύτήν σου τήν λέξιν!. .Έ σ ο  δίκαιος, 
έσο καλός. “Η ευτυχία μας κρέμεται άπό σένα, 
δοκίμασε.νά έννοήσης. .

— Αυτή είνε ή μόνη μου επιθυμία: νά κα
ταλάβω! . , Ά !  δέν είνε άνάγκη νά ζητήσης νά 
δικαιολογηθής. Θάνακαλύψω μόνος μου δικαιο
λογίας γιά σένα. . .Άλλά είς τήν χθεσινήν διή- 
γησιν πού διεκόψαμε υπήρχαν άντιφάσεις σκο
τά δ ι!. . Δέν ίξεφράσθης καταλλήλως. . .Καί 
Ιξηγέρθηκα πολύ γλίγωρα. . .Διότι επιτέλους,
Ζοζάννα, δέν είνε δυνατόν μία γυναίκα δπως 
* /εσυ. . .

Ή  φωνή του ύψώνετο, χωρίς νά θέλη.Έφαί- 
νετο πάλιν προσπαθών νά συγκράτηση κάποιαν 
βιαιότητα. Άλλ’ άμέσως:

—  Ακόμη φοβισμένη! . Κάθισε κοντά μου, 
σ’ αυτή τήν πολυθρόνα. .  .Ά ς  μιλήσωμε... 
Θά είμαι λογικός . . Θά προσπαθήσω νά σ* 
άκούσω ωσάν νά μήν ένδιαφερόμουν, σάν ξέ
νος. Κέτσι δέν θά παύσωμε βέβαια νά εΐμεθα 
λυπημένοι άλλά θά υποφέρωμε όλιγώτερο ό 
ένας κοντά είς τόν άλλον.

—  Θέλω νά τό ελπίζω, Νοέλ. . .
— Καί πρώτα-πρώτα πες μου. . .Δέν επα- 

ραπονέθης άπό λεπτότητα, ή άπό σεβασμόν 
πρός τόν νεκρόν. . . 0 άνδρας σου δέν σού εφέ- 
ρετο καλά; Σέ άδικούσε;

— Κανένα Αδίκημα δέν έχω νά τού κατη
γορήσω, σέ βεβαιώ. Σού τό είπα χθες. . .

— Ό  χαρακτήρ του;
—  Ό  χαρακτήρ του ήτον δύσκολος καί κά

πως παραλογιασμένος. Άλλά πριν άρρωστήση ό 
Πέτρος ήτόν σάν τούς πολλούς. Τίποτε εξαι
ρετικόν. “Οχι πολύ μεγάλα ελαττώματα. Κάπως 
αύθαίρετος, κάπως μικρολόγος! Είχε μεγάλα

προτερήματα. . .Μάγαπούσε! Μάγαπούσεπάρα 
πολύ!

— Γιατί παρά πολύ;
— Διότι, .τού άρεσα πολύ, είχε ένα πάθος 

φυσικόν τό όποιον έσβυσε δταν άρρώστησε. . 
δταν Ιπίστευσε τόν εαυτόν του ελαττωμένου καί 
δταν ήσθάνθη τήν άδιαφορίαν μου. . . τήν άπο- 
στροφήν μου. .  .

Έκοκκίνισε.
— Μή μέ κάμνεις νά διηγούμαι τά βάσανά 

μας, τήν λύπην ή όποία μέ καθιστά άσθενή.
— Ναί! είπε ζωηρά ό Νοέλ, μαντεύω, καί 

αυτό μού κάμνει κακό νά σκέπτωμαι τί θά 
¿τραβούσες. . .Πες λοιπόν καθαρά: δέν άγα- 
πούσες πλέον τόν άνδρα σου. . .

— Γιατί δέν τόν αγαπούσα; Ί σ α  ϊσα πού 
τόν Αγαπούσα, δχι μέ έρωτα πλέον, τόν δυστυ
χισμένου τόν Π έτρο ...Ε ίχ α  πανδρευθή έτσι 
στά στραβά, βιαστικά, καθώς ολες οί νέες 
Γαλλίδες σχεδόν. . .Τί ξέρει κανείς άπό τόν 
έρωτα στά δεκαοκτώ του χρόνια; Άγαπξ* χα' 
νείς γιά νά τόν άγαποϋν δίδει τήν καρδιά 
του είς τόν πρώτον τυχόντα πού ψιθυρίζει 
ώραϊα λόγια, τά λόγια πού ονειρεύεται νάκούση. 
Κέτσι γιά δλη τή ζωή. Μπάλωμα πού δέν ξυ- 
λώνεταν υπογράφει ένα συμβόλαιον κανείς τού 
οποίου άγνοεΐ τόν κυριώτερον δ ρ ο ν !,..Κ έ - 
πειτα άλλάζει. Γίνεται γυναίκα πού όμοιάζει 
ολίγον ή καί καθόλου πρός τήν νεάνιδα τήν 
προ δλίγου. Αποκαλύπτεται είς τόν εαυτόν της, 
σιγά σιγά. Καί κατά τό διάστημα αυτό δ άν
δρας άλλαξε επίσης. Έξελίχθη κ’ αύτός άλλά 
κατ’ άλλον τρόπον , . Παρατηρεί ο ένας τόν 
άλλον έξαφνα· βλέπει τήν διαφοράν πού τόν 
χωρίζει άπό τόν σύντροφον πού εξέλεξε διά 
τήν ζωήν καί λέγει: «πώς ήμπόρεσα». Είνε ή 
κοινή καί τραγική ιστορία τόσων καί τόσων 
γάμων. . .Άλλ’ ¿φύτρωσε μεταξύ τών συζύγων 
κάποιος δεσμός, συμφέροντα στή μέση, έξεις, 
κάποια συμπάθεια Ακόμη.. . .Έγεννήθησαν 
παιδιά. . .

—  Σύ δέν είχες παιδί πριν Από τόν Κλαύ- 
διον. .

— Είχα τόν άνδρα μου. . . Έ ν «ς  άρρωστος 
που περιποιείται κανείς, πού προστατεύει, τόν 
όποιον καθημερινώς προασπίζει άπό τόν πό
νον, τόν όποιον νανουρίζει μέ διάφορα όνειρα 
παρηγοριάς, είνε σχεδόν παιδί, Ν ο έ λ . . . ' Η  
σύντροφός του τό υίοθετεΐ αύτό τό παιδί, 
άφοσιώνεται, φυσικά, άπλούστατα, καί δσο 
¿νοχλητική δν είνε ή θέσις της, δέν σκέπτεται 
καθόλου νά φύγη άπό τό σπίτι. . .Αύτό θά
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ή τον  χυδαιότερου, σκληρότερο, άνανδρόχερον 
άπό χήν μ ο ιχεία ν . . .Δ ε ν  ή  μ π ο ρ ο ύ σα , δεν ή θελ α  
ακόμ η ν ά φ ή σ ω  τον  ανδρα μου.

Έ σ π ό γ γ ισ ε  τ ά  μ ά τια  της.
— Μ ο υ  είχαν μ ά θ ει δ τ ι  ή ευτυχία  εύρ ίσκ ε- 

τα ι ε ίς  τό  νά λ η σμ ο ν ή ση  τον  εα υτόν  του  κα- 
νείς, είς  τ η ν  α ύ τα π ά ρ ν η σιν . . . Ε ίν ε  ή  χ ρ ισ τια 
νική ή ·θ ικ ή . . . άλλα δεν εΐνε δυνατή αυτή  ή 
ή θ ικ ή  παρά διά  τούς π ιστεύ ο ν τα ς τη ν  χρ ιστια 
νικήν π ίστιν , κα ί δεν Ιπ ίσ τ ε υ α . . . Μ ου  είχαν 
μ ά θ ει άπό τό  άλλο μ έρ ο ς δ τ ι κ ά θ ε  ά ν θρ ώ π ινον  
π λά σμ α εχει δ ικα ίω μ α  ν ά ν α π τύσ σετα ι σαν ενα  
φ υ τό  π ο ΰ  ά ν θίζει, έχει τό  δ ικ α ίω μ α  νά  ζή  τήν 
ζω ή ν  το υ  π ρίν  γεράση κα ί π ριν  ά π ο θ ά ν η , . .

—  Ν α ί, ε ίπ ε  δ  Ν οέλ.
— 'Τ ό  κ α θή κον τ ή ς  ά φ ο σ ιώ σ εω ς  ε ίς  το ύ ς  δ υ 

στυχείς κ α ι τ ο ύ ς  άδυνάτους, τ ό  π ρ ο σ ω π ικ ό ν  
δ ικ α ίω μ α  του  νά ζή  κανείς κ α ι νά ζη τή  τήν 
ευτυχίαν, α ύ τό  τ ό  δίδυμ ον ιδανικόν κ α ί τό  άν- 
τ ιφ α τικ ό ν  έγ έμ ιζε  τή ν  νεότη τά  μ ο υ  δ λ η ν . . 
Δ εν  ή  μ π όρεσα  ν ά  εκλέξω . Μ ιάν ή μ ερ α , ΰ σ τερ ’άπό 
χρόνια  σκο τειν ή ς πάλης, ϋ σ τερ ’ ά πό τό ση ν  δ υ σ τυ 
χίαν, τό σα ς α π ο γ ο η τεύ σ εις , ή  ά π ελπ ισία  μ έ  κ α τέ-

λ α β ε . . . “Η μ ο υ ν είκ ο σ ιπ έν τ ε  χ ρ ό ν ω ν . . Ο ίγ ο ν ε ίς  
μ ο υ  είχαν ά π ο θ ά ν ε ι,τό  π ρ ώ το  μου π α ιδ ί ε ίχε ά π ο- 
θ ά ν ει, δ  άνδρας μου Ισ ιγ ο π έθ α ιν ε  κ ι ' α υ τ ό ς . . . 
Δ εν  είχα  φ ίλους, δέν είχα  χρήματα· δεν ή μ ο υν  
προικισμ ένη  μ έ  κανένα φ υ σ ικ ό ν  δώ ρον, κανένα 
Ιξα ιρετικόν  τάλαντον, κ α ί τό  μέλλον, ή νο ίγ ετο  
εμ π ρ ό ς μου σάν ένα ς δ ρ ό μ ο ς Ιπ ίπ εδ ο ς , βουβός, 
έρ η μ ο ς  π ο ΰ  ώ δ η γ ο ΰ σ ε . . . .δ έ ν  ή ξευ ρ α  π ο ΰ ! .  . . 
Έ κ α μ ν α  δλες τ ις  δο υ λιές  το υ  σ π ιτ ιο ύ , έδ ιδ α  
μ α θ ή μ α τα  π ιάνου , έκρατοΰσα  τ ά  β ιβ λία  κ ά 
π οιου  μ ικρεμ π όρ ου  . . \

—  Κ α κ ό μ ο ιρ ο  π λ ά σ μ α !. . .
—  Έ ν ο σ τα λ γ ο ύ σ α  πολύν καιρόν τή ν  ευτυ

χίαν, έν ό μ ισ α  δ τ ι τήν σ υ ν α ν τώ . . "Ε ν α ς  ν έος 
μ ά γ ά π η σ ε. . . Ή τ ο ν  έξυ π ν ο ς κα ί έφ α ίν ετο  δτι 
ε ίχ ε  τρ υ φ ερ ά  α ισ θ ή μ α τ α . . .’ Ε π ίσ τευ σ α , κα ί τό 
π άν έφ α ίν ετο  ώ ς  νά  μενδυνα μ ώ νη ε ίς  τή ν  π ί-  
στιυ  μου αύτήν, δ τ ι είς τή ν  σκοτεινή ν  μου 
ζ ω ή ν  κ α ί τή ν  θλ ιβ ερ ό ν , ένα  φ ώ ς, μ ία  γλύκα, 
μ ία ά ν ά π α υ σ ιςθ ά  ή το ν  α υ τό ς ό ν έος ’Ε π ίσ τε υ σ α  
δ τ ι  θ ά  ευρ ισκ α  έναν π ρ ο σ τά τη ν  τη ς  αδυνα
μίας μου, δ ιό τ ι κα ί ή πλέον δυνατή γυναίκα  
έχει ή μ έρ α ς  άδυναμίας. Ε π ίσ τ ε υ σ α .  . . 
[ ’Ακολουθεί]
[Μ ετάφρ. Α. Κ .] M A R C E L L E  T IN A Y R E
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Έ&νιχή Λί«Γίωρολοχια

Π Ο ΙΟ Σ  θ ά  έλεγε, μέσα είς τό δυνατόν ακόλαστον 
φως καί τό καύμα τού Ή λιου  τών ήμερων αυ

τών, δτι πρό ένός μηνός έκάμναμεν χιονοπόλεμον 
είς τούς δρόμους τών ’Αθηνών, δτι έγράφαμεν άρθρα  
διά τήν »λευκήν νύμφην του Βορρά» και δτι.έπροσ- 
ποιούμεθα τούς βορείους, δπως προσποιούμεθα τόσα 
άλλα, μέ τήν ¿.δεξιότητα καί ιόν κωμικόν τόνον, πού 
έχουν δλαι μας αί προσποιήσεις ! Τό χιόνι σκεπάζον 
τόν βόρβορον τής δδοϋ Σταδίου, δέν είνε βέβαια συν- 
ειθισμένον πράγμα είς τάς ’Αθήνας, κατά γενικήν δέ 
γνώμην δέν τόν ενθυμούνται ούτε οί γεροντότεροι. 
Καί επειδή κανείς δέν θέλει νά περνά μέ τούς γερον- 
τοτέρους, δέν τό ενθυμείται κανείς, ούτε ό φίλος μου 
κ. Κονδυλάκης. Τώ ρα άπό τό λευκόν όνειρον δέν ά- 
πέμειναν παρά ολίγα λευκά στίγματα είς τάς κορυφάς 
τών βουνών, ολίγες χιονίστρες είς τά  χέρια μας, όλίγα 
κόκκινα αΰτιά υπό τόν Ή λ ιο ν , πολλαί σβυσμέναι θερ- 
μάστραι, άγορασθεΐσαι ύπό τό κράτος ψυχολογικής 
βίας και πολλά μαύρα σημάδια είς τούς πίνακας τών 
τοιχοκολλήσεων, άπό προσκλητήρια έγγόνων καί δισ
έγγονων διά τούς δυστυχισμένους γέροντας, πού τούς 
έθέρισεν ό ¿ξαφνικός χειμώνας.

Τώ ρα φαίνεται δτι ή άποκρηά τοΰ χειμώνος έπέ- 
ρασεν. Αί προσωπίδες μέ τις κόκκινες μύτες ¿χάθη
καν. Ό  "Η λιος θριαμβεύει εις τό στερέωμα καί εξα- 
ναγίναμεν μεσημβρινοί. Δόξα σοι ό Θεός ! 0 1  μπε
κάτσες δέν έρχονται πλέον νά κτυπουν μέ αφέλειαν 
τά τζάμια τών παραθύρων μας, τά κοτσύφια δέν κα
τεβαίνουν νά καθίσουν μουδιασμένα ¿πάνω είς τις 
γλάστρες τών περιβολιών μας, οί σπουργίτες πετούν 
έλεύθεροι στά κεραμίδια μας, καί τά τάγματα τών γε
ρόντων, πού ¿γλύτωσαν τήν θεομηνίαν, εμφανίζονται 
είς τούς δρόμους, μέ ήδονικά τριψίματα χεριών, φλερ- 
τάροντα μέ τόν "Η λιον.

Κ αί δμω ς ό Ή λ ιο ς  αύτός. πού πυρώνει τώρα τήν 
ράχιν μας καί καταγίνεται νά θεραπεύση τά τελευταία 
μας κρυολογήματα, θεωρείται ώς μία άπό τάς σπου
δαιότερος αίτιας τής εθνικής μας κακοδαιμονίας, τής 
νωθρότητός μας, τής αδιαφορίας μας, τής_ αβουλίας 
μας καί τής φυλετικής μας δυσκινησίας. Αύτός ό Ή 
λιος είνε ή μεγάλη πρόφασις. "Α ν ό  Έ λ λ η ν  δέν έρ- 
γάζεται, πταίει ό Ή λ ιο ς  "Α ν  δένδιαβάζη. ό  Ή λ ιο ς. 
"Α ν δέν είνε συνεπής είς τάς υποχρεώσεις του, πάλιν 
ό ’Ή λιος- Ο  Ή λιος, τόν κάμνει νά  ψεύδεται, διότι 
τού έξάπτει τήν φαντασίαν. Καί νά κλέπτη κάποτε, 
πάλιν ό Ή λ ιο ς . Διότι φαντασία καί άργία κ α κ ά .. .  
τρία. Ό  ’Ή λιος εΧνε ό μέγας έχθρός τής φυλής μας. 
"Α ν  μας Ιλειπεν αύτή η λιακάδα θ ά  εΐμεθα διαφο
ρετικοί άνθρωποι, σάς λέγουν δλοι. ’Ακόμη πρό ολί
γων ήμερων, ένας ιατρός, «άρτι άφικόμενος ¿κ Γερ
μανίας* καί διεκδικών έδραν είς τό Πανεπιστήμιον, 
μου Ιλεγεν ¿πάνω είς μίαν μεγάλην κλειστήν κάσσαν, 
περιέχουσαν βιβλία, κατά τήν ομολογίαν του η  «Βρέ  
άδελφέ, πώς θελεις νά εργασθή κανείς είς αύτόν τόν 
τόπον, μέ τέτοια λιακάδα. Είς τήν Γερμανίαν ήμουν 
άλλος άνθρωπος. "Ε χω  δύο μήνες εδώ καί δέν βρί
σκω τό θάρρος νάνοίξω αύτή τήν κάσσα. Που σέ άφί- 
νει ό Ή λ ιο ς  νά διαβάσης». Έσυμβουλέυσα τόν νεα 
ρόν σοφόν νά μήν άνοίξη καθόλου τήν κάσσαν τών 
βιβλίων. Ό  "Ηλιος έκτός τού δτι δέν σε άφίνει νά

διαβάσης, ξεθωριάζει καί τά έξο»φύλλα τών βιβλίων. 
Κ ’ ¿συμφώνησα καθ’  όλοκληρίαν μαζί του : "Α ν δέν 
άλλάξη τό κλίμα τής Ελλάδος, δέν υπάρχει καμμία 
προκοπή. Έτελείωσε.

Δι’  αύτό μία ¿ξαφνική εύχαρίστησις μέ κατέλαβε 
δταν είδα τά πρώτα χιόνια τού Ίανουαρίου. Τ ί διά
βολο! Μέσα σε δεκαπέντε ήμέρες, πού έξηφανίσθη ό 
Ή λ ιο ς κ ’ έπάγωσαν τά νερά κ έγινεν ό Υ μ η ττός "Α λ
πεις, κάτι θ ά  γίνη, είπα, εις τόν δυστυχισμένον αύτόν 
τόπον. Κ αί δ,ν δέν αλλάξουν τά πράγματα, τό φαινόμε- 
νον θ ά  μάς χρησιμεύση τουλάχιστον ώς πείραμα. Καί 
άρχισα νά παρατηρώ. Είχα αναθέσει μίαν εργασίαν είς 
κάποιον, ό  όποιος μ’  έβασάνισεν ένα μήνα, χωρίς νά 
μου τήν τελειώση. Τόν εύρηκα πρό ολίγων ημερών. 
« Έ ! πώς πάει ή δουλειά ; Έ ιελείω σε;» Ό  θαυμαστός 
"Ελλην μ’ έκύτταξε μέ απορίαν. « ’Αστειεύεσαι, μού 
είπε. Μ’ αύτά τά κρύα ποιός μπόρεσε νά δούλεψη: 
"Αφισε νά βγή λιγάκι ό  "Η λιος». Τόν άφήκα κ’  έφυγα 
άπελπισμένος. Έ πήγα σπίτι μου κ’ έγραψα τό έβδο
μον γράμ|ΐα είς ενα φίλον μου, ζητών δι’ έβδόμην φο
ράν μίαν έπειγουσαν πληροφορίαν Μ ετά δύο ήμέρας 
λαμβάνω Ινα δυσανάγνωστον δελτάριον. «Πού νά σοΐ 
απαντήσω, άδελφέ, μ ’  αύτά τά χιόνια ; Δέν μπορώ νά 
κρατήσω τήν πένα στά δάκτυλά μου άπό τό κρύο· 
Μήπως έβγήκα καί άπό τό σπίτι νά μάθω αύτό πού 
μ’ έρωτφς: Περίμενε νά καλοσυνέψη.. . »  Τό έπήρα 
άπόφασιν καί περιμένω άκόμα. Έ ν  τφ  μεταξύ ό γραμ
ματοκομιστής μού φέρνει μερικά γράμματα μέ χρο 
νολογίας παλαιοντολογικός. Πηγαίνω είς τόν φίλον 
μου κ. Βελλιανίτην νά διαμαρτυρηθώ. Ό  αγαπητός 
μου φίλος, διορθώνει τά γυαλιά είς τήν μύτην του, μέ 
χαϊδεύει είς τόν ώμον καί μου λέγει: «Μ ’ α ύ τά τά  
κρύα, δέν λές πώς τάλαβες καί τώ ρα! Δέν ήξεύρεις 
λοιπόν πώς δλαι αί ύπηρεσίαι ¿πάγωσαν;» "Εφυγα καί 
άποκεή περιμένων νά  Ιβγη ό "Ηλιος, ν’  άναλύση τάς 
παγωμένας υπηρεσίας, δπως αναλύει είς τήν Ρωσσίαν 
τά λόγια ποΰ παγώνουν τόν χειμώνα είς τόν άέρα καί 
ακούονται τήν άνοιξιν, κατά τήν διαβεβαίωσιντού κοι
νού μας φίλου καί αειμνήστου Ίΐρακλέους Βλάσση, 
κυνηγού λευκών άρκτων είς τόν Καύκασον. ’Απελπι
σμένος άπό τήν τρομεράν θεομηνίαν έστειλα νά εί- 
σπράξω μερικά όφειλόμενα χρήματα. Κ ’ έδώ δέν 
ύπήρξα ευτυχέστερος. Μού άπήντησαν αύθαδέστατα, 
δτι μέ αύτά τά χιόνια δέν πληρώνουν οί άνθρωποι 
Άπεφάσισα είς τό τέλος νά τούς συγχωρήσω δλους. 
Τό πράγμα ήτο έκτακτον είς τήν Ε λλάδα, οί άνθρω
ποι δέν έχουν ζήσει είς τά βόρεια κλίματα, έσκέφθηκα,
κ’  έπί τέλους δεκαπέντε ήμερων γερμανικόν ψύχος δέν 
είμπορεϊ νάκάμη τούς "Ελληνας Γερμανούς. Άφεύκτως  
όμως, είπα μέσα μου, δ φίλος μου δ  υποψήφιος κα
θηγητής. δ «άρτι άφικόμενος έκ Γερμανίας» θ ά  είνε 
ενθουσιασμένος. Έ πήγα νά τόν συναντήσω καί νά τόν 
συγχαρώ. « Έ  ! τώρα βέβαια θ ά  είσαι ένθουσιασμένος- 
Μάς έφερες τήν Γερμανίαν είς τήν Ελλάδα». Ό  φί
λος μου μ’ έκύταζε, ώ ς νά μή μ’  έννοοΰσε. «Τ ώ ρα θά - 
νοιξες βέβαια τήν κάσσα μέ τά βιβλία καί θ ά  τάκα- 
μ εςά νω -κ ά τω  σέ δεκαπέντε ήμ έρες!» Ό  φίλος μου 
μ' έκύτταξε απορημένος. «Τί λες, άδελφέ μου. Μ ’ αύτά 
τά χιόνια, πού νά πιάσης βιβλίο! . .  » Τον έμέτρησα 
άποπάνω έως κάτω «Κ αί συ Βρούτε;» ήθελησα να 
τού είπώ μέ τόν τραγικώτερον τόνον. Δέν τού είπα 
όμο>ς τίποτε.

Έ βγή κα είς τόν Ή λ ιο ν  νά πυρώσω τήν ράχιν μου_ 
Λεγεώνες Α θηναίω ν τήν ¿πύρωναν μαζί μου. Καί
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ένφ έσερνα τά πόδια μου, ναρκωμένος από μακαριό
τητα, ¿σκεπτόμουν μέ όλην μου τήν άνεσιν, χωρίς 
κανένα π ά θ ο ς :

Άλλοίμονον I ’Απελπισία κι’  άπό τά χιόνια !

Υ . Γ . Μ ετά τάς άλκυονίδας ήμερος, πού έδωκαν 
αφορμήν είς τάς ανωτέρω γραμμάς, ό  ούρανός φαίνε
ται ώς νά θέλη νά έπαναλάβη τό πείραμα τών χιόνών, 
"Α ς  ΙδοΟμεν. " Αν καί αότήν τήν φοράν δέν έπιτύχη. 
δέν τοΟ μένει πλέον παρά τό πϋρ καί τό θειον.

Π . Νβ.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
Γερμανική Σχολή 3 'Ια νονα ρ ίου  1 9 0 7 .— 'Οδιευθυντής 

τής Αύστριακής Σχολής κ. Έβερδάϋ ώμίλησε περί τού 
βίου καί των έργων τού πρό μικρού άποθανόντος προϊ
σταμένου αΰτοδ Ό θ ω ν ο ς  Βέννδορφ, έξάρας ιδίως τήν 
έν τφ  πανεπιστημίφ τής Βιέννης δωδεκαετή διδασκα
λίαν αϊτού καθ’ ήν άνέδειξείμαθητάς λίαν διακεκριμέ
νους καί ¿πέτυχε νά άναλάβη ή αύστριακή κυβέρνη- 
σις τήν δαπάνην τής έξερευνήσεως τής νοτιοδυτικής 
Μικρός Ά σ ία ς  καί τών έν ’ Εφέσφ άνασκαφων.- 'Η  
πρώτη σπουδαία άρχαιολογική μελέτη αυτού ήτο ή 
περί τής Νίκης τής Σαμοθράκης, Ιν ή άνέπτυξε πρω
τότυπον καί εύστοχωτάτην θεωρίαν περί· τού Ιματι
σμού τών άρχαίων αγαλμάτων καί αναγλύφων, εν δέ 
τφ  μεγάλη* περί τής νοτιοδυτικής Μικράς Ά σ ία ς  συγ- 
γράμματι, ώς καί έν τφ  περί τής έν Έ φ έσφ άνασκα· 
φής, έγραψε τό πρώτον μέρος, ήτοι τό τοπογραφικόν. 
‘ Ο  Βέννδορφ υπήρξε προσέτι ιδρυτής τών δύο έν 
Βιέννη έκδιδομένων άρχαιολογικών περιοδικών, έν 
οϊς έχει δημοσιεύσει πλείστας διατριδάς, διηύθυνε δέ 
καί πολλάς σπουδαίας άνασκαφάς έν αύτή τή Αύστρίφ, 
Ιδίως έν Άκυληΐφ καί Σπαλάτφ, ένθα καί μουσεία 
ίδρύθησαν άξιολογώτατα 'Ωσαύτως αυτός ¿μελέτησε 
καί περιέγραψε μέγα τι επιτάφιον μνημεϊον εΰρεθέν 
έν Δοβρούτσφ τής 'Ρουμανίας, σπουδαΐον δέ ώς δει- 
κνύον τάς αλλοιώσεις, ας ΰπέστη ή έλληνορρωμαϊκή 
τέχνη μετεμφυτευθείσα Ιν χώρφ άπομεμακρυσμένη καί 
βαρβάρφ. ’Αξιοσημείωτοι είνε δτι κατά τήν άρχήν τού 
σταδίου αυτού διορισθείς καθηγητής έν έπαρχιακφ 
τινι γυμνασίφ τής Γερμανίας Ισχε μαθητήν τόν έπί- 
σημον φιλόσοφον Νίτσε. έν Ζυρίχη δε ώς καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου ήτο διά στενής φιλίας συνδεδεμέ- 
νος πρός τόν έπιοημότατον χειρουργόν έν ταύτφ δέ 
καί μουσικόν Βίλλροτ, τόν Ρ ι
χάρδον Βάγνερ καί τόν ζωγρά
φον Μπαίκλιν. Έ ν  Βιέννη διά 
τών παραγγελιών, ας εδιδεν είς 
εργοστάσια λιθογραφίας καί φ ω 
τοτυπίας, καί τών οδηγιών, ας 
παρεϊχεν είς τούς τεχνίτας, συνε- 
τέλεσε πολύ είς τήν πρόοδον τών 
τεχνών τούτων.

Κατόπιν ό κ. Δαΐρπφελδ, άφού /  
πρώτον είπε τινά πρός έπαινον 
τού Βέννδορφ, ώμίλησε περί τών 
ύπ’ αυτού Ινεργουμένων άνασκα 
φών έν Λευκάδι, ήν ώς γνωστόν 
νομίζει ότι είνε ή Ό μηρική ’ Ι 
θάκη. Κατά πρώτον είπεν ότι έ- 
δημοσιεύθησαν περί τού ζητήμα  
τος τούτου πρό μικρού πολλαί 
πραγματεϊαι, αί μέν δεχόμενοι 
τάς γνώμας αυτού, αί δέ άποδο- 
κιμάζουσαι αύτάς, Ικ  τούτων δέ 
φαίνεται ότι ή νέα αύτη περί 'Ο 
μηρικής Ιθάκης θεωρία δεν δυ
νατοί νά θεωρηθή καταδικα

σμένη, ώς ίσχυρίσθησαν τινές, άλλά τούναντίον Α
ποκτά όσημέραι πλείστους οπαδούς. ’ Εσχάτως Ιγρα- 
ψεν έπιδοκιμάζων τήν γνώμην τού κ. Δαΐρπφελδ δ 
επισημότατος γεωλόγος Φίλιψον, ύποστηρίξας ότι ή 
Λεύκάς ήτο πάντοτε νήσος καί δτι πρέπει νά θ εω 
ρηθή ώ ς μία τών τεσσάρων νήσων, ας Αναφέρει ό 
Ό μ η ρ ος μετά τής Ιθάκης (δηλαδή τού ΑονΧιχίον, 
τής Σ άμ ης  τής Ζ ακνν& ον, καί τής ' ϊΰ ά χ η ς ). Ή  άνα- 
σκαφή τού παρελθόντος έτους ένηργήθη πρό πάντων 
παρά τό  χωρίον Νυδρί, έπειτα δέ καί εις πολλά άλλα 
μέρη τής Λευκάδος καί έπί τής απέναντι παραλίας 
τής Ακαρνανίας. Άνευρέθησαν πολλαχού τεμάχια 
προϊστορικών άγγείων. έν οίς καί τινα μυκηναϊκά, 
κατά δέ τήν τελευταίαν έβδομάδα τής άνασκαφής εύ- 
ρέθη έν τή πεδιάδι τού Νυδρίου παχύς τοίχος προϊ
στορικός, όστις δύναται νά άνήκη είς άνάκτορον ή 
άλλο μέγα οικοδόμημα, θ ά  άνασκαφή δέ κάλλιον κατά 
τό προσεχές θέρος. Π αρά τό χωρίον Εύγειρος άνε- 
σκάφη τό έσωτερικόν μεγάλου σπηλαίου, τής λεγο- 
μένης Χοιροσπηλιας, ένθα υποτίθεται ότι είχεν δ  Εΰ- 
μαιος τό συβόσιον αύτού, εύρέθησαν δέ πλεϊστα προϊ
στορικά άγγεϊα άποδεικνύοντα ότι έν αρχή ήτο κατοι
κία ανθρώπων, έπειτα δέ φαίνεται ότι έγινε σταύλος 
χοίρων- Έ ν  άλλψ τόπφ τής νήσου εύρέθη δωρικός 
ναός, όστις κατά παράδοσιν ύπάρχουσαν παρά τοϊς 
χωρικοϊς είνε τής Δήμητρος, έν δέ τφ  μοναστηρίφ, 
οπερ έχει κτισθή έπί τών ερειπίων τού αρχαίου ναού, 
φυλάττονται δύο σιδηρά άροτρα άρχαϊα, περί τών 
όποιων πιστεύεται ότι άν -γυνή τις εγκυμονούσα πα- 
τήση έπ’ αύτών, θ ά  γεννήση άρρεν τέκνον. Άνευρέ
θησαν προσέτι αλλαχού τής νήσου έξ άλλα σπήλαια, 
άτινα μέλλουσι νά έξερευνηθώσι προσεχώς.

Φ ΙΛ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ  Φ Ρ Α Σ ΙΔ Η Μ Ο Τ

Τ ό  ’Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό ν  Μ ο υ σ ε ΐο ν  Α α ρ Ιβ η ς

Ω Σ  γνωστόν ή  ’Αρχαιολογική "Εταιρεία, έξακολου- 
θούοα τήν άπό δεκαετηρίδων δράσιν της ύπέρ 

τών αρχαιοτήτων, Ιδίως τών επαρχιών, ΐδρυσεν είς 
διαφόρους έπαρχιακάς πόλεις, δπου συνήχθησαν αί 
διεσπαρμένοι αρχαιότητες, δ ιχα λξ Μ ουσεία.

Κατά τό έτος τούτο θ ά  εξακολούθηση τό έργοντης. 
τοσούτο μάλλον, καθ’ όσον αί αρχαιότητες πλείστων 
επαρχιών εύρίσκονται έρμαιον τού τυχόντος, ρεθ’ δλας 
τάς μέχρι τυύδε φροντίδας τής Εταιρείας και τά Ιδρυ- 
θέντα Μουσεία.
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Μεταξύ τών πρώτων ίδρυθησομένων τοιούτων Μου
σείων καί Ιν τών μεγαλύτερων επαρχιακών θ ά  είναι 
τό τής Λαρίσης.

Πρός τούτο 6 Έ φ ορ ο ς τών ’Αρχαιοτήτων τής Θεσ
σαλίας κ. ’Αρβανιτόπουλος, διατρίψας ένταΰθα έπ’ 
άδείφ 15 ήμερων, μεταβαίνει μετά τού μηχανικού κ. 
Άγγελίδου είς Λάρισαν, διά νά καταρτίσουν τό σχέ- 
διον καί αρχίσουν μετ’  ολίγον τήν έργασίαν.

Τ ό Μουσεΐον Λαρίσης θ ά  ίδρυθή κατάπασαν πιθα
νότητα είς ώραιοτάτην θέσιν τής πόλεως. επί της αρ
χαίας δηλ. άκροπόλεως τής Λαρίσης, όπόθεν είναι 
θαυμασία ή άποψις τού ΰπερηφάνως ΰψουμένου Ό λύ μ - 
που καί Κισάβου, τής ροής τού ποιητικού Πηνειού καί 
τής Ικτάσεως τής μεγάλης Θεσσαλικής πεδιάδος.

Ή  εΐκών μας δεικνύει άκριβώς τήν θέσιν τής ίδρύ- 
σεως τού Μουσείου Λαρίσης.

Είς τό Μουσεΐον τούτο θ ά  συγκεντρωθούν αί αρχαι
ότητες τής Πελασγιώτιδος καί Περραιβίας· πρός τό 
παρόν υπάρχει άξιολογωτάτη ’Αρχαιολογική Συλλογή 
έν Λαρίση, είς τά υπόγεια καί τόν κήπον τού μεγά 
ρου τών Δικαστηρίων. Τ άς μάλλον ύποκειμένας είς 
φθοράν ή κλοπήν συνεκέντρωσεν ό κ .’ Αρβανιτόπουλος 
είς τρία δωμάτια καί τό προαύλιον τού Δημαρχείου, 
τά  όποια προθύμως παρεχώρησεν 6 Δήμαρχος κ. 
Ά στεριάδης καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον Λαρίσης.

Έ ν  θεσσαλίφ θ ά  Ιδρυθώσι καί αλλα Μουσεϊα, άσ- 
φαλώς Ιν έν Βόλφ καί πιθανώς άλλο έν Ά λ μ υ ρ φ  
καί άλλο έν Τυρνάβφ.

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α !

Γ ο υ λ ι ίλ μ ο !  Λβίρπφβλά —  W ilh e lm  D ö rp fe ld —

Τ όν ’Ιανουάριον τού έτους τούτου συνεπληρώθη εί- 
κοσιπενταετία τής έν τφ  γερμανικφ άρχαιολογικφ 

ινστιτούτο^ τών ’Αθηνών δράσεως τού περιφανούς 
διευθυντοθ αύτής Δαΐρπφελδ. Σπανίους άνήρ τής Ιπι- 
στήμης είχε τό εύτύχημα τόσον νέος έτι νά έορτάση 
τήν είκοσιπενταετηρίδα τής πρώτης αυτού έπί τού 
έπιστημονικοϋ πεδίου, λαμπρός πλέον, έμφανίσεως. 
Διότι, εάν κατά τό 1882, τιμώμενος ήδη διά τάς έξο
χους είς τήν Ιπιστήμην ύπηρεσίας, άνέλαβεν υψηλήν 
θέσιν έν τφ  ίνστιτούπφ. περιβληθείς τόν χάριν αυτού 
δημιουργηθέντα τότε τίτλον τού «δευτέρου γραμμα- 
τέως» ήτοι συνδιευθυντοΰ τού σπουδαιότατου τούτου 
Ιδρύματος, άλλά τάς πρώτος του δάφνας ώ ς Ιπιστή- 
μων ήδη πενταετίαν πρότερον είχεν αρχίσει νά θρέπη. 
Είς τήν στήλην ταύτην παρέχομεν βραχυτάτην μόνον 
έπισκόπησιν τών εργασιών τού άνδρός, τόν όποϊον ή 
Γερμανία ¿γέννησε, άλλ’  ή Ε λλ ά ς |ν τή επιστήμη 
άνέθρεψε καί μέγαν κατέστησε.

Ό  Δαΐρπφελδ Ισπούδασεν είς τήν πολυτεχνικήν 
τού Βερολίνου ακαδημίαν, τό δέ 1877 προσελή- 
φθη μετά τών άλλων αρχαιολόγων ώ ς άρχιτέκτων 
είς τάς έν Όλυμπίφ άνασκαφάς τής γερμανικής κυ· 
βερνήσεως. "Εκτοτε άρχίζει τό λαμπρόν αυτού στά- 
διον, έν τφ  όποίω κάθε του βήμα σημειώνει μίαν 
νέαν κατάκτησιν υπέρ τής επιστήμης. Προικισμένος 
μέ τό μοναδικόν, αύτόν Ιξόχω ς διακρίνον χάρισμα ο
ξείας παρατηρητικότητος καί διαυγούς άντιλήψεως, 
έστρεψε τήν προσοχήν τών Αρχαιολόγων είς ζητήματα, 
τά όποια ύπ’  αύτού πρώτον έτέθησαν καί ύπ’  αύτοΰ 
έλύθησαν. Ά λ λ ά  καί όσα πρωτίτερα ποικιλοτρόπως 
ύπ’ άλλων, καί δεινών μάλιστα άνδρών, είχον έξετα- 
σθή, ύπ’ αύτού κυρίως εύρήκαν όλως διόλου νέαν 
διαφώτισιν καί τελειωτικήν λύσιν. Μετασχών δέ πόσης 
άπό τού 1877 έπιχειρηθείσης αρχαιολογικής έργασίας 
ύπό αλλοδαπών καί Ελλήνων καί νέας μεγαλομερεΐς 
έρεύνας δ  ϊδιος έγκαινίσας, άφότου μάλιστα τό 1886

Γ ο ν λ ιό λ μ ο ς  Δ α ΐρ η φ ε λ δ

άνέλαβε καί τήν διεύθυνσιν τού ινστιτούτου, έν ή θέ
σει πάντοτε εκτοτε διαμένει, μή θέλων μήτε απ’ αύ
τού μήτε άπό τής Ε λλάδος νά άποχωρισθή, έθεσε 
τά θεμέλια τής επιστημονικής έργασίας, τής όποιας 
εφάμιλλος συναγωνιστής ούδείς μεταξύ παντός έθνους 
διαπρεπών άνδρών παρουσιάσθη μέχρι σήμερον πρός 
αύτόν.

Ή  κολοσσιαία έργασία τού Σλήμαν είς τήν Τρψά- 
δα, είς τάς Μυκήνας καί εις τήν Τίρυνθα, τόν Αληθι
νόν αύτής έρευνητήν εύρήκε κυρίως μονον έν τφ 
προσώπφ τού Δαΐρπφελδ. Ό  Σλήμαν άπεκάλυψε, άλλ’ 
ό Δαΐρπφελδ ήρεύνησε καί έν τοΐς σωζομένοις θαυ- 
μαστοΐς λειψάνοις τής Αρχιτεκτονικής έργασίας θιε- 
φώτισε μυστήρια κεκρυμμένα τού κόσμου εκείνου Τό 
ομηρικόν άλλως “Ιλιον, ήτοι ή λεγομένη έκτη πόλις 
έπί τού λόφου τού Τσσαρλίκ, είνε άνακάλυψις αύτού 
τού ίδίου Δαΐρπφελδ. Ή  ’Ολυμπία παρέσχεν ώσαύ- 
τω ς ύπό άρχιτεκτονικήν δψιν θαυμαστός Αποκαλύψεις 
μόνον δι’ αύτού. Κατόπιν αί έργασίαι είς τόν Π α ρθε
νώνα, ή Ιρμηνεία τών μεγαλοπρεπών ερειπίων τής 
Έλευσΐνος, ή άνακάλυψις τού αρχαίου ναοί τής ’Α 
θήνας έπί της Ά κροπόλεω ς, ή ερμηνεία τής πολυ- 
πλόκου αρχιτεκτονικής τού Έ ρεχθείου, τών Προπυ
λαίων καί άλλων τού ιερού βράχου κτιρίων, εύρήκαν 
τόν έξοχον έργάτην αύτών πάλιν έν τφ  προσώπφ τού 
Δαΐρπφελδ Σειρά μακρά πραγματειών περί τών Αντι
κειμένων τούτων λαμπρύνουσι τάς σελίδας παντός τό
μου τών Άναχοινα>οεα>ν τού Ινστιτούτου άπό είκοσι - 
πενταετίας.

Μεταξύ πασών τούτων τών εργασιών όλως διόλου 
άνωτέραν θέσιν κατέχει ή έπί δεκάδας δύο ετών, 
νέα καί νέα πάντοτε μυστήρια της τέχνης άποκαλύ- 
πτουσα μεγάλη αύτού έρευνα περί τού αρχαίου θεά- 
τρου.

Μ ετά σειράν μακρών ρηξικελεύθων εργασιών προ 
δεκαετίας ήδη έξεδόθη τό πολύτιμον σύγγραμμα τού 
Δαΐρπφλεδ περί τού ζητήματος τούτου, ποικιλο- 
τρόπως εκτοτε διά νέων παρατηρήσεων πλουτισθέν, 
τάς όποίας αί πολλάκις Ιγερθεϊσαι άλλά νικηφόρως 
πάντοτε ύπ’  αύτού καταπολεμηθεϊσαι αντιρρήσεις 
προυκάλεσαν. Διότι καί τοδτο πρέπει ιδιαιτέρως 
περί τής επιστημονικής ίδιότητος τού άνδρός^ νά οη- 
μ ειω θή : είνε καταπληκτική, ακαταγώνιστος ή πειθώ  
τών λόγων του, καί ή σαφήνεια, μέ τήν όποιαν έκθέ- 
τει πασαν του Ιδέαν, καθιστρ. είς πάντα άναμφισβή-
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τητον τήν αλήθειαν καί αυτών τών παραδόξων κατ’ 
άρχάς φαινομένων ιστορισμών του. Α ί γνώμαι του 
έχουν πάντοτε τόπον αξιωμάτων.

Α ί περί τής Έννεακρούνου έργασίαι του άποτελού- 
σιν εν των σπουδαιότερων αντικειμένων τών έρευνών 
του, αΐτινες πρό δεκατίας έφθασαν εις τόν ύπατον 
βαθμόν τής άναπτύξεώς των. Κίς τά τελευταία έτη 
τήν προσοχήν του έστρεψεν αόθις εις τό μέγα ομη
ρικόν ζήτημα, τού δποίου εν μικρόν μόνον μέρος εΤνε 
ή περί τής θέσεως τής ’ Ιθάκης το.Ο Όδυσσέως νεωτε
ριστική δλως διόλου ιδέα του. Τής έρεύνης ταύτης τά 
νήματα συνάγει ό ρηξικέλευθος αρχαιοδίφης πρός 
άλλο κέντρον, πρός τήν βεβαίωσιν περί τής άληθείας 
καί πραγματικότητος ολοκλήρου σχεδόν τοΰ ποιητι
κοί ομηρικού κόσμου. Ό σ ο ν  δέ άνατρεπτικαίπαίαιών 
δαξασιών, ριζωμένων βαθύτατα εις τήν συνείδησιν 
τοΰ επιστημονικού κόσμου, καί άν είνε αί γνώμαι 
του, ή τελευταία κρίσις περί αΰΐών άκόμη δέν έξηνέ- 
χθη Ί'ίς οίδε, άν καί εις αύτάς δέν τού έπιφυλάσεται 
μία τελική έπιτυχία, εϊς τήν οποίαν ό  Ιδιος άλλως I- 
χει απόλυτον πεποίθησιν.

Προσόν έκτακτον τού άνδρός είνε καί τό άκρως 
επαγωγόν τών λόγων του. Ό π ω ς  τά έπί τών αρχαίων 
μνημείων κατ’  έτος Ιπαναλαμβανόμενα μαθήματα του, 
τοιουτοτρόπως καί αί όμιλίαι του έν τφ  ίνστιτούτφ 
εύρηκαν ανέκαθεν θαυμαστός καί θιασώτας όπως ού 
δενός άλλου άρχαιολόγου. Πάσα του λέξις είνε καθα
ρόν νόημα καί πάσα έννοια τών λόγων του γεννφ ά 
μεσον σαφή άντίληψιν καί εις τού τελευταίου άκροα- 
τού τήν ψυχήν.

Έ ν  ιή  ακμή τής άνδρικής του ήλικίας ευρισκόμε
νος, ακαταπόνητος ερευνητής καί συγγραφεύς, υπό
σχεται δεκάδων άκόμη έτών άκμαίαν δράσιν. "Ελλη
νες λόγιοι καί ξένοι τούτην τού εύχονται δλοψύχως 
χάριν τής επιστήμης, ύπέρ ής τόσον καρποφόρος πάν
τοτε ήγωνίσθη.

— σ—

t  Νικόλαος Γ. Πολίτης

ΤΗ Ν  παρελθοΰσαν Κυριακήν περιεβλήθη τήν χρυ
σήν άλυσιν καί άνέλαβεν έπισήμως τήν Πρυτα

νείαν τού έτους τούτου. Ή  στιγμή είνε κατάλληλος 
νά παρουσιάσωμεν τήν φυσιογνωμίαν τού κ. Νικολάου 
Πολίτου, μολονότι καί είς πάσαν στιγμήν θ ά  ήμπο- 
ρούσαμεν νά τό κάμωμεν, διότι ό νέος Πρύιανις τοΰ 
Εθνικού Πανεπιστημίου είνε έκ τών άνδρών Ικείνων, 
οΐ όποιοι διαρκώς κινούν τήν προσοχήν καί άπασχο- 
λοΰν τόν κόσμον τών γραμμάτων.

Καί άλλοι άπό τούς σοφούς μας, τούς εργαζομέ
νους πολύ, ώνομάσθησαν Ικάστοτε χαλκέντεροι-άλλά νο
μίζω, ότι τό έπίθετον δέν άρμόζει είς κανένα όσον 
είς τόν κ. Πολίτην. Ή  φιλοπονία του είνε κάτι έκ- 
πληκτικόν, καί μόνη αύτή θ ά  ήτο ίκανή νά διάψευση 
τήν φήμην περί τής νωθρότητος τών Ελλήνων λο
γιών. Γράφει, τυπώνει καί δι^κπεραιώνει ενα τόμον 
ογκώδη ώ ς λεξικόν, μέ όσην ευκολίαν ήμεΐς οί άλλοι 
δέν είμποροΰμεν νά γράψωμεν ενα διΤ) γη ματάκι ή νά 
έκδώσωμεν μίαν συλλογήν άπό Ικατον στίχους. Καί 
τί τόμον! Γεμάτον σοφίαν, γεμάτον παραπομπάς είς 
ολα£ ιάς γλώσσας τού κόσμου, ένα τό|ΐον πού καί 
τό απλούν φυλλομέτρημά του είνε ικανόν νά προξε- 
νήση ίλιγγον. Τοιαϋτα βιβλία σωρεύει όλοέν ό  κ 
Πολίτης, μελειώμενα άπό τούς ειδικούς, επαινούμενα 
άπό τούς ξένους σοφούς, θαυμαζόμενα άπό όλους, πο- 
λιτογραφοΰντα τήν Ε λλάδα μεταξύ τών πολιτισμένων 
έθνών, διαφωτίζονια τήν έθνικήν ψυχήν, καί φυλλο- 
μετρούμενα άπό ημάς τούς βεβήλους μέ σεβασμόν καί 
μέ δέος.

Καί γεννάται ή  άπορία πότε λαμβάνει καιρόν νά 
τά γράφη. Αιότι ο  κ. Πολίτης δέν είνε κανένας έρη-

Νικίλαος Γ. Πολίτης

μίτης, άόρατος καί απρόσιτος, κλεισμένος είς μονα- 
στήριον ή είς σπηλιάν. Κ άθε άλλο! Είνε καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου, οικογενειάρχης, άνθρωπος τού 
κόσμου, μέ τάς παραδόσεις του, μέ τάς σχέσεις του, 
μέ τούς φίλους του, μέ τάς  ̂ ύποθέσεις του. Θ ά τόν 
συναντήσετε καί εις τόν δρόμον, καί είς τό θέατρον, 
καί είς κηδείας, καί είς έορτάς, καί είς συλλόγους, 
άκόμη καί είς βεγγέρας νά παίζη μάους ή  πόκερ. 
Καί όπως τόνομά του είνε άπό <ά γνωστότερα είς 
τήν Επιστήμην, ουιω  καί ή φυσιογνωμία του, —  τό 
σοβαρόν παράστημα, τό θαυμάσιον εκείνο κεφάλι μέ 
τά ζω ηρ ά μαύρα μάτια, μέ τά άφθονα μαλλιά _κιιί 
γένεια, τού οποίου τήν ωραιότητα, ώ ς άπετυπώθη 
μίαν φοράν είς ενα πίνακα τοΰ Ίακωβίδου, δέν ίσχυσε 
νά έξαλείψη ή ηλικία, —  καί ή φυσιογνωμία του λέ
γω, είνε άπό τάς γνωριμοτέρας καί συμπαθεσιέρας 
είς τήν κοινωνίαν. Πανταχού παρών καί τά πάντα 
πληρών, ό άκάματος σοφός. ’Ε γώ  τουλάχιστον, ό ό 
ποιος διά τάς φιλολογικός μου εργασίας έγκαιέλειψα 
σχεδόν κάθε άλλην, καί μέ τήν πρόφασιν ότι δέν ευ
καιρώ, παραλείπω τόσα κοινωνικά καθήκοντα, μά 
τήν άλήθειαν έντρέπομαι όταν άκούω π. χ. τόν 2ο υ -  
ρήν νά μού λέγη : « Π ώς δέν έρχεσαι ^κανένα βράδυ 
στο σπίτι; Νά, χθες ήταν καί δ Νίκος ό  Πολίτης». Ν ά  
εύκαιρη εκείνος πού κάμνει τόσα, καί νά μήν εύκαι- 
ροΰμεν ήμεϊς πού δέν κάμνομεν τίποτε I . . . Φαίνεται 
ότι είς τόν περίεργον αύτόν κόσμον, δέν ευκαιρούν 
δΓ όλα παρά μόνον όσοι κάμνουν πάρα πολλά. Ή  
εργασία καταντφ μία έξις, ή όποία καταργεί επιτέ
λους τήν άνάπαυσιν. Κ αί άκριβόις ό Πολίτης κάμνει 
τήν έντύπωσιν ανθρώπου, δ οποίος δέν αισθάνεται 
πλέον τήν ανάγκην τής άναπαύσεως.

Φαντασθήτε δέ, διά νά γράφη τόσα, πόσα πρέπει νά 
διαβάζη ! Αλλά καί ιί  ύπάρχει γραιιμ,έναν —  δέν λέγω 
τυπωμένον —  πού νά τό άγνοή αύτός ό άνθρωπος; 
Είνε τό ζωντανόν εύρετήριον παντός έντυπου καί χει
ρογράφου, μέ τήν διαφοράν ότι εϊμπορεϊ νά ομιλήση 
δι' αύιό, όχι απλώς βιβλιογραφικώς, όπως τά συνήθη 
ευρετήρια, άλλά καί κριτικως, καί ούσιαστικώς, όπως 
όλιγοι έκ τών σοφών μας. Οίαδήποτε άπορία, είς οίον- 
δήποτε κλάδον τού γραπτού, εϊμπορεϊ νά λυθή άπό 
τόν Πολίτην. “Οταν θέλετε νά πραγματευθήτε ενα 
θέμα, δέν έχετε παρά νά έρωτήσετε τόν Πολίτην, νά
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σάς είπή παν δ,τι έγράφη περί αύτοδ είς κάθε γλώσ
σαν καί εις κάθε έποχήν. Τό θέμα σας εϊμπορεϊ νά 
είνε άδιακρίτως μυθολογικόν, λαογραφικόν, ιστορικόν, 
φιλοσοφικόν, γλωσσολογικόν, ό.τι θέλετε. Α ι'όλα  ό Πο
λίτης είνε δ διδάσκαλος καί ό οδηγός, δ  γνωρίζων πε
ρισσότερα άπό τούς ειδικούς. ’Ενθυμούμαι, όταν τόν 
εΐχαμεν περισσότερον εις τόν κύκλον μας, όταν συνειρ- 
γάζετο είς τήν «Ε στίαν» κ’ έπί τινα χρόνον τήν διηύ- 
θυνε μετά τού Δροσίνη : Ποιους άπό όλους τούς λο- 
γίους, τούς παρακολουθοΰντας είδικώς τήν νεωτέραν 
φιλολογίαν, ήξευρε νά πληροφόρηση καλλίτερα άπό 
τόν Πολίτην διά τά νέα έργα, τάς νέας Ιδέας καί τά 
νέα γεγονότα ιού φιλολογικού κόσμου; Ή  παγκόσμιος 
φιλολογική κίνησις, όπως συνωψίζετο καθ’ έβδομάδα 
άπό τόν Πολίτην είς τό δελτίον τής παλαιός «Ε στίας», 
ήτο εργασία θαυμαστή, όμοια τής όποιας δέν έφάνη 
έκτοτε είς ιήν 'Ελλάδα, είς κανέν περιοδικόν

Λί μελέιαι του έπί τής συγκριτικής Μυθολογίας, ή 
καθηγεσία του, αί λαογραφικαί του έργασίαι, τόν άπε- 
μάκρυναν ολίγον κατ’  ολίγον άπό τήν «Εστίαν» καί 
άπό τόν φιλολογικόν μας κύκλον. Έκέρδισεν η ’Επι
στήμη, άλλ’  έζημιώθη ή  φιλολογία μας. Λόγιος μέ τό
σα ; γνώσεις, μέ τόσην σοφίαν, μέ τόσην ειδικότητα, 
άφισεν είς τόν περιοδικόν τύπον ένα κενόν, τό όποιον 
δέν Ιπληρώθη άκόμη- Ή τ ο  δέ καί όπό άλλην έποψιν 
πολύτιμος ή μετά τών φιλολόγων συνεργασία του, διότι 
δ Πολίτης είνε άνθρωπος τών νέω ν  Ιδεών, αύταί δέ αί 
ίθέαι, ύποστηριζόμεναι άπό σοφόν τής περιωπής του, 
τού κύρους του, θ ά  έκέρδιζαν έδαφος εύκολώτερα.

Π ρός τόν Πολίτην τρέφομεν τόν σεβασμόν, τήν 
Ικτίμησιν, τόν θαυμασμόν, τόν όποιον κάθε άνθρ ω 
πος τών γραμμάτων τού οφείλει. Ά λ λ ’  υπάρχει εν 
περιστατικόν τής ζωής μου, τό όποιον μού τόν κάμνει 
ιδιαιτέρως συμπαθή καί αγαπητόν: Τ ά  πρώτα χρήματα, 
τά όποϊα «κέρδισα άπό φιλολογικήν εργασίαν, μού 
τά έδωσεν ίδιοχείρως ό  Πολίτης- Ή τ ο  τότε διευθυν
τής τής «Ε στίας», κ ’ έγώ είχα δώση πρός δημοσίευ- 
σιν τήν «Μητρυιάν». Είχα έξοδεύσει όλον τό φοιτητι
κόν μου μηνιάτικο. . .  "Ε να βράδυ, είς τό γραφεϊον 
τού περιοδικού, μέ όλην τήν δειλίαν τού νέου συνερ
γάτου, κατώρθωσα νά Ικστομίσω : «Μού χρειάζεται 
ενα Ικατοστάρικο.. -Μ πορεί νά μού τό δώση ή « Ε 
στία» άπέναντιτής «Μ ητρυιάς»; —  Ό  Δροσίνης έμόρ- 
φασε βραδέως καί κατένευσε. Ό  Πολίτης άπιίντησε : 
«Βεβαιότατα !» Κ αί αμέσως έβγαλε τό πορτοφόλι του, 
έτράβηξεν ένα σιδερω^ιένο Ικατοστάρικο καί μού τό 
Ινεχείρισεν. Είκοσι χρονιά Ιπέρασαν άπό τότε. Κ ’  έ
πρεπε νά φορέση τώρα ό  Πολίτης τήν άλυσιν τού 
Πρύτανεως καί νά μού αναθέσουν τά « Ιΐαναθήναια» 
τήν φυσιογνωμίαν του, διά νά μάθχι ότι μοΰ ¿προξέ
νησε μίαν άπό τάς εύχαριστήσεις εκείνος, ή άνάμνησις 
τής όποιας είς τήν ζω ήν τοΰ ανθρώπου δέν εξαλείφε
ται ποτέ !

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  3 Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η
'Π  μ ά χ η  τ ή ς  Χ α ιρ ω ν ε ία ς — 3 3 8  π . X .—

ΕΙ Σ  τό τελευταϊον τεύχος τών Πανα&ηναίιυν ό  κ. Χ α -  
τζημιχάλης, συγγραφεύς άρθριδιου περί τής μάχης 

τής Χαιρωνείας, άναφέρεται καί είς τήν έμήν περί 
τοΰ αΰιού άντικειμένου εργασίαν, τήν δημοσιευθεΐσαν 
είς τά A thenische M itteilungen τού 1903 σελ 301 —  
330. Δέν υπάρχει κανείς λόγος νά μεταφράσω έλληνι 
στί τήν μελέτην μου εκείνην χάριν τού κ. Χατζημι- 
χάλη, όστις δέν τήν έμελέτη.σε έξ άγνοιας τής γερμα
νικής ούτε ήθέλησε κατ’  άλλον τρόπον νά έπωφεληθή. 
Ά λ λ ’  ούτε καί οί άναγνώσται τών - Παναθηναίων» 
θ ά  μού γνωρίσουν χάριν, έάν έπανέλθω είς θέμα  
έξ ιντληθέν πολύ πριν ό κ Χατζημιχάλης γράψχ) τό

άρθρίδιόν του, καί δή τελειωτικώς διασαφηθέν διά 
τής παρά τόν Κηφισόν άνευρέσεως τού Πολυανδρίσυ 
ιών Μακεδόνων. Ε π ειδή  όμως ό κ. Χατζημιχάλης, 
καί μεθ’ όσα προφορικώς άλλοτε τού εξήγησα περί 
τοΰ θέματος, επιμένει μέ σοβαρότητα νά Αναμιγνύεται 
είς ζητήματα, τά όποια δέν θ ά  έλύοντο μέ συγγραφήν 
άρθριδίων καί άν έξηκολούθουν μέχρι τής σήμερον 
νά elve άλυτα, σημειώνω ένταΰθα τινά μόνον πράγ
ματα χάριν τών όλίγων ΐσως, οί όποιοι πρώτην φοράν 
λαμβάνουσι γνώσιν τού αντικειμένου έκ τώ ν |ν τοΐς 
«Παναθηναίοις» κρίσεων τού κ. Χατζημιχάλη. Α π ο 
βλέπω δέ μόνον είς τόν χάρτην τής μάχης του καί όχι 
είς τά γραφόμενα του, διότι ταΰτα δέν παρέχουν άπο- 
λύιως καμμίαν άφορμήν διά νά συζητήση κανείς Ιπι- 
στημονικώς· μόνος δέ ό χάρτης δίδει τούλάχιστον 
μίαν άπλήν ιδέαν περί τού ιί  φρονεί ό έν τή έφημε- 
ρίδι Σ τρ α ιφ  συγγραφεύς περί τής μάχης

Λοιπόν έκεΐ όπου θέτει τόν Α'ίμονα ό  κ X , είνε 
γνωστόν άπό τόν Ιίλούιαρχον ότι Ιρρεεν ό  Μόλος. 
Σήμερον λέγεται ή μικρά κοιλάς Καραμέτ, τουρκιστί 
άντί Καρα Ά χ μ έτ  ή Καρά -  Μεχμέτ. Παραπέμπω τόν 
βουλόμενον είς Ιίλουτάρχου Σύλλαν 17 καί είς τήν 
εμήν πραγματείαν περί τοΰ Ηρακλείου τής Χ αιρω - 
νείας, τοΰ Αϊμονος καί τού Μόλου έν A th en . Mittei
lu n gen  τοΰ 1905 σελ. 115

Δεύτερον· οί Μακεδόνεςδέν ήλθον πρόςτήν Χαιρώ- 
νειανέκ τού σημερινού πρός τήν Άταλάντην μονοπατιού 
(όπισθεν τού ’ Ακοντίου), άλλά άπό τήν πεδιάδα τής Φω- 
κίδος, παρά τούς Παραποτάμιους, δπερ αγνοεί ό κ. X .

Τρίτον όλοι οί σοφοί έπίστευαν πρωτύτερα ότι οί 
"Ελληνες έστήριζαν τό αριστερόν κέρας ιΆθηναΐοι) 
είς τήν πόλιν Χαιρώνεισν, έγώ δέ έδειξα τούς λόγους, 
διά τούς όποιους αδύνατον είνε νά Ιγινεν ή σϋρραξις 
Α θηναίω ν καί Φιλίππου πρό τής πόλεως Χαιρωνείας. 
Κανείς όμως δέν ίιπήρξε τόσον απλούς, ώστε νά πι- 
στεύοη ποτέ ότι οί “Ελληνες, έγκαταλείποντες τό μόνον 
όσφαλές στήριγμα τής άριστεράς πτέρυγάς των, τά 
όρη, είτε πρό τής πόλεως Χαιρωνείας είτε άνατολικώ- 
τερα πρός τόν Μόλον καί τό Θούριον, έστάθησαν 
ώς τυφλοί καί ανόητοι είς τό μέσον τής πεδιάδος, όπως 
παραδόξως θέλει ό  κ. Χατζημιχάλης, διά νά κυκλω
θούν καί σφαγοΰν είς τήν πρώτην στιγμήν ύπό τών 
πολυαριθμοτέρων Μακεδόνων.

ΔΓ όλα αύιά τά πράγματα ήμπορεΐ, ό έπιθυμών νά 
£άθη  κάτι, νά συμβουλευθή κάθε έλληνικήν ιστορίαν 
η νά συμβουλευθή κανένα γνώστην αύτής, έάν δέν θέλη  
νά περιπίπτη έξ άγνοιας είς παραδοξολογίας, αί 
όποΐαι δέν έχουν νά κάμουν τίποτε ούτε μέ τήν επι
στήμην ούτε κ&ν μέ τήν κοινήν λογικήν.

Καί όσα υποθέτει ό κ. X . περί στρατοπεδείας καί 
τάφρων πρό τού στρατοπέδου, δυστυχώς εφαρμόζον
ται μόνον εϊς ρωμαϊκά στρατόπεδα, όχι όμω ς είς 'Ε λ 
ληνικά. Μόλις κατά τήν μάχην τής Σελλασίας (221 π .Χ .' 
άναφέρεται πρώτην φοράν καί χαράκωμα έμπροσθεν 
ελληνικής παρατάξεως· άλλά καί τούτο έμεινεν όλος  
διόλου άχρηστον διά τήν συγκρότησιν τής μάχης. Οί 
"Ελληνες από τού Μαραθώνος μέχρις ’Ισσού ήξευραν 
νά παρατάσσουν τούς στρατούς των όλως διόλου δια
φορετικά παρά όπως φαντάζεται δ  κ. Χατζημιχάλης. 
Περί τούτου ήμπορεϊ τά δέοντα νά διδαχθή καί έξ 
αυτής τής Ιστορίας τού Παπαρρηγοπούλου.

Ά ς  προσθέσω τούτο μόνον άκόμη ότι «ή άμέσως 
μεσημβρινώς τής άκροπόλεως τής Χαιρωνείας ίιπερ- 
κειμένη τραχεία κορυφή» τού κ. X . δέν είνε δυστυχώς 
τό Θούριον, άλλ’ αύτός οδτος ό Πέτραχος, ή άκρό- 
πολις δηλαδή τής Χαιρωνείας, μέ όλα της τά τείχη, 
τά όποϊα δέν είδε ό κ. X . ή ίδών δέν έπρόσεξε. Το  
Θούριον είνε κατά τόν Πλούταρχον τό βραχώδες βου- 
νόν, τό ΰπερκείμενον τού Μόλου, είς τά Λεβαδίτικα 
Κέρατα, τόν άρχαϊον Όρθόπαγον.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ Δ Η Σ
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'Ε π α ν ο ρ θ ώ σ ε ις  π ε ρ ί  Σ ο λ ω μ ο ΰ

ΕΙ Σ  τον H ellén ism e , τό Ιν Παρισίοις έκδιδόμενον 
όργανον τών ήμετέρων έθνικών συμφερόντων, 6  

φίλος μεσαιωνοδίφης κ. Κ ω νσταντίνος Σάϋ-ας  έδημο
σίευσεν 1 έκτενή καί αποκαλυπτικήν μελέτην περί των 
όργανωτών τής Φιλικής 'Εταιρείας, άποδίδων τήν X- 
δρυσιν αύτής ούχί εις τούς άνδρας εκείνους, τούς ό
ποιους θέλει ή παράδοσις, άλλά κυρίως είς τήν Ιλ - 
ληνίδα καί γνωστήν λογίαν Ε λισάβετ C hén ier. Η  
περιώνυμος αύτή διά την καλλονήν της καί τήν ευ
φυΐαν της κυρία ήτο κόρη τού έκ Κύπρου καταγομέ- 
νου Χρύσανθού, ή κατά συγκοπήν Ξάνθη, Λουμάκη  
καί σύζυγος προσφιλής του Λουδοβίκου Chénier, ό 
όποιος κατ’ άρχάς μεν ύπηρξεν έμπορος έν ’Ανατολή 
έκ τής επαρχίας L a n g u ed , επειτα δέ διωρίοθη γενι
κός πρόξενος του βασιλέως τής Γαλλίας παρσ τφ  σουλ- 
τάνφ τού Μαρόκου, διακριθείς όχι μόνον ώ ς διπλω
μάτης, άλλα κ α ί.ώ ς συγγραφευς φιλολογικών έργων 
μαυριτανικής είτε ανατολικής ύποθέσεως. 'Ο  κ. λ ά 
θ ο ς  μέάδρά χρώματα μάς ζωγραφίζει δλην τήν ώραίαν 
ζωήν καί μάς έκθέτει μ’ ένδιαφερούσας λεπτομέρειας 
όλην τήν έν Παρισίοις μεγάλην δράσιν τής Έ λισσά- 
βετ Chénier κατά τάς προπαραμονάς τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. Αλλ’ είς τήν μελέτην του αύτήν, τήν 
κατά τδλλα περισπούδαστον, ό  κ. Σάθας κάμνει καί 
μερικός έσφαλμένας παρεκβάσεις αχετικώς μέ τόν 
βίον καί τά Ιργα του Σολωμοΰ. Τ ά α ΰ τά δ έ  σφάλ
ματα περί τοΰ ΠοιητοΟ Ιπανέλαβε καί διετϋπωσεν 
άκόμη άστοχώτερον κάποιος κύριος κρυπτόμε
νος ύπό τό  στοιχεία I .  17., ό  όποιος είς τήν έφημε- 
ρίδα τής Τεργέστης « Νέαν Η μ έρα ν * έδημοσίευσεν * 
ύπό τάν τίτλον « Ή  έν Π αρισίοις μεγάλη ά ρχόνη σα  καί 
ή  ’Ελληνική ’  Επανάσζασις » άνάλυσιν τής μελέτης τοΰ 
κ. Σάθα· καί ό δπ οίος—  &ς λεχθή καί τούτο —  προ- 
οιμιαζόμενος είχε τό θράσος νά έκφρασθή άνευλαβέ- 
στατα καί βεβήλως περί έπιφανεστάτου σοφού τοΰ 
ΙΘ ’ αίώνος, τοΰ Ά ν δ ρ ίο ν  Μ ονσ το ξύδη ,— τού θεμελιωτοϋ  
τής παρ’ ήμίν ιστοριοδιφικής επιστήμης, —  χαρακτη- 
ρίζων αυτόν άνελλήνιστον φιλόλογον καί Ιστορικόν ήμι- 
μαθή καί άποκεκηρυγμένον.

Ά λ λ ’  &ς έπανέλθωμεν είς τά  περί τού ΠοιητοΟ ά -  
στοχήματα τού κ. Σ ά θα . Ό  καλός φίλος άρνεΐται Ιν 
πρωτοις ότι τό γραφικώτατον καί λαοφίλητον τρα
γούδι:

Τήν είδα ιή ν  Βαν&ονλα, 
τή ν  sida χ θ ες  άργά, 

πού μπήκε ατή βαρκούλα  
νά  πή ο ιή ν  ξενητιιά .

άρνεϊται δτι είναι ποίημα τοΰ Σολωμοΰ ! ! ! Τ ό  νομίζει 
μάλλον δημοτικόν τραγούδι διωρθωμένον ενιαχού ύπό 
τού Ν ικολάου Φωσκάλου. Ώ ς  πρός δέ τήν Ξαν&ούλαν 
φρονεί δτι είναι αύτή ή ίδια ’Ελισάβετ Chénier. ’Αλλ' 
είναι γνωστόν, ότι ή Ξανθούλα ήτο* εύειδεστάτη καί 
συμπαθεστάτη κορασίς, άνήκουσα είς μίαν έκ τών πολ
λών οικογενειών αΐτινες επί τ^ς έπαναστάσεως τοΰ 
1821 κατέφυγον είς Ζάκυνθον και ή ώραιότης τής όποιας 
εΐλκε τήν συμπάθειαν πολλών νέων. Ή  οίκογένεια 
άπεφάσισε νά άναχωρήση άφοΰ τά πράγματα καθησύ
χασαν. καί ώρίσθη ή ήμερα τής άναχωρήσεως... ’ Εκεί 
παρευρέθη καί ό ποιητής, άγνωστον π ώ ς . . . »  άφοΰ δέ 

. τό πανίον τής λέμβου καί τό μανδήλι τής 3αν- 
θούλας Ιχάθησανείς τό νερόν, έδάκρυσαν καί οί φίλοι 
καί αύτός ό Ποιητής 11 » , καθώς λέγουν οί παραστατι- 
κώτατοι στίχοι.

> *Aj. 8. «. έ. τ«0 μ Ιτονς.2 “Ετος ΛΒ’. ’A«t#. 16G6 (2612), τη 4]ΐΤ Νοεμβρίου 1906.9 Διονύσιον ΜαριτΧάον: »'Ολίγα τορί Διονυσίου ΣολομοΟ...» 
ΕΙς το KtQUÂwàv «Ήώ» τής Ζακύνθου. "Ετος Α\(1898), άριΌ- 5-6, σ. 9.

"Ε π ειτα  δ κ. Σ ά θ α ς κακίζει γενικώς τάς μέχρι 
τοΰδε εκδόσεις τών ποιημάτων τοΰ Σολωμοΰ καί τάς 
θεω ρεί ώς δλως άκριτους καί συντόνως προτρέπει 
όπως γίνη μιά ά νθρω π ινή  ( ! ! ! ! )  Ικδοσις αΰτών έπί τή 
βάσει τών χειρογράφων τοΰ Ποιητοΰ «ύπό ά νδρός έμπει
ρ ο ν  καί τή ς  ιταλικής Ά λ λ ά  νομίζω ότι τέτοια λόγια 
είναι άνάρμοστα καί δέν πρέπει κατ’ ούδένα λόγον νά 
έκστομίζωνται, άφοΰ πρό πολλών ήδη έτών εχομεν 
καί άν& ρωπινάς  έκδόσεις τών Α πάντω ν τοΰ Σολωμοΰ  
καί δή τάς γενομένας άπό τόν μακαρίτην Ιά κ ω β ο ν  
Π ολνλάν  (έν συνεργασίφ μέ τόν Π έ τρ ο ν  Κ ουαρτανον) 
καί άπό τόν κ. Κατοχήν Παλαμ&ν, μαθητός άνταξίους 
Εκείνου

Τέλος ό κ. Σάθας άνακηρύσσει τόν Πέτρον Αυγου
στίνον G u y s , εύγενή έκ Μασσαλίας άκάδημαίκόν καί 
θιάπυρον φιλέλληνα, διδάσκαλον τοΰ Σολωμοΰ. Ό  
G u y s ήτο οικογενειακός φίλος τής κυρίας Chénier  
κιιί γραμματεύς καί άπόστολος αύτής κατά τάς έρεύνας 
τοΰ κ. Σ αθα .

Τόκυριώτερον έργοντου έξ δσονέδημοσίευσεν είναι 
τό : V o y a g e  littéraire de la  G rèce, o u  lettres su r  
les G recs anciens et m o d ern es, avec un P aral
lèle  d e  leu rs  M o e u r s ...,έκδοθέν διά πρώτην φοράν 
είς δύο τόμους τφ  1771 έν Παρισίοις, τό δ ’ Ιπόμενον 
έτος είς γερμανικήν μετάφρασιν έν Μονάχφ, καί τφ  
1828 καί είς Ιταλικήν έν Ρώμη. 'Η  τρίτη εκδοσις τοΰ 
φιλολογικού αύτοΰ οδοιπορικού, διωρθωμένη καί βελ
τιωμένη, έγινεν έν Παρισίοις τφ  1788 καί εις τό τέλος 
αύτής συνεξεδόθησαν καί μερικά άλλα op u scu la  τοΰ 
αύτοΰ συγγραφέως καθώς καί μερικαί έπιστολαί πρός 
αύτόν τής κυρίας C hén ier, διά τών όποιων συγκινητι- 
κώτατα τόν προτρέπει, όπως μή παύση ποτέ νά ΰπεν- 
θυμίζη είς τούς φιλελευθέρους συμπολίτας του, τούς 
Γάλλους, τήν δουλεύουσαν έκείνην χώραν τών μεγά
λων αναμνήσεων, τήν ένδοξον Ε λλά δα . Διότι πράγματι 
τό V o y a g e  τοΰ G u y s  άνεγνώσθη καθ’  υπερβολήν έν 
Γαλλίφ καί συνετέλεσε μεγάλως, ο ψ ο ς  γνωσθή μεταξύ 
τών Εύρωπαίων δ ιι ύπήρχε καί σύγχρονος τότε Ε λλ ά ς, 
ζώ σα  μέ τόν άκοίμητον πόθον τής 'Αναγεννήσεως καί 
ποικίλως έργαζομένη πρός πράγμάτωσιν τοΰ ονείρου 
της. Ό  G u y s  Ιζησε πολλά έτη έν Έ λλάδι καί μάλι
στα είς τήν Ζάκυνθον, δπον διήλθε τά  τελευταία χρό
νια τοΰ βίου του. Έ κ εϊ ύπήρξε πρός τοΐς άλλοις —  κα
θ ώ ς  φαίνεται —  καί διδάσκαλος. Αλλά δέν ήδύνατο 
ποτέ νά έχη μαθητήν του τόν έθνικόν μας ποιητήν. 
Διότι ό  μεν Σολω μός έγεννήθη περί τό 1798, ό δέ 
G u y s  άπέθανε κ ’ έτάφη έν Ζακύνθφ τφ  1799. Ώ σ τ ε  
τό πράγμα δέν εύοδοΰται καί ό διϊσχυρισμός τοΰ κ. 
Σ ά θ α  έλέγχεται τελείως άβάσιμος. Είναι δέ ή χρονο 
λογία του θανάτου τοΰ G u y s  άσφαλής καί αναντί
λεκτος. Γνωρίζομεν αύτήν έκ τής έπιγραφής, πού 
έτέθη έπί τοΰ τάφου τοΰ όνειροπόλου φιλέλληνος καί 
ή όποια σφζεταιάκόμη είς τά  ερείπια τής Ζακυνθινής 
έκκλησίας τής Α γ ία ς  Μαρίας τών Χαρίτων. Ιδού  
αύτή :

D . Ο. M .  I H i c ■ q u e s c i t .  | P e t r u s .  A u g u s t in u s .  
C u y s iu s  I a c a d e m ic u s .  M a s s i l i e n s i s .  \ l y c a e i  | 
P a r t s ie n s is  s o c iu s .e t .  \ c i v i s ■ a th e n ie n s is ·  | m u n í 
f i c a .  j i o t e n t i s i m i . D a n i a e  r e g i s .  \ d e m e n t i a .  | 
n o b i l i t a t e .  in s i g n i t u s -  \ p e r m u l t i s -  e t i t i s .  o p e r i -  
b u s . a d m o d .  I c la r u s  v i r t u t i s  s c i e n t ia e .  c a n d o -  
r is .  p i e t a t i s .  | e x e m p la r ,  p e r s p i c u u m  - 1 o b i i t .  Z a -  
e y n t h i .  A ■ S  | M D C C X C I X .p o s t r i d .  id .  a y g u s t i .  \ 
a e t a i  s u e  L X X I X .  \ A n a s t a s iu s .  C o m e s ■ L u n -  
z iu s . I D a n e r n i .  p r a e p o s t í u s .  e m p o r i o  P . F .

Ή  έπιτύμβιος αύτή έπιγραφή έξεδόθη κατ’ έπανά- 
ληηιιν ή δ η 1. Ή  δέ άνωτέρω έκδοσις έγινε συμφώνως

1 Ί Ρωμανόν : Γ(>αΗανλς Ζωρξης οί̂ ίντης Λ«υκάδθς... ’ΕνΚεφκνρα 1870, ΰ. 3 Κ α τ ρ α μ ή :  Φιλολογικά Άνάλίκτα Ζα· κανθόν...Έν Ζακνν̂ φ 1880, ο. 480 — Στχ. Δε Βιάζη̂ : «Όλνμπ̂ α»
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πρός Ικτυπον παρεσκευασμένον ύπ’  Ιμοΰ κατά τήν τε- 
λευταίαν διατριβήν μου έν Ζακύνθφ. Ά λ λ ά  καί άλλην 
πηγήν δυνάμεθα νά εχωμεν περί τού χρόνου καθ’  ον 
άπεθανεν ό G uys· έννοώ τά βιβλία των άποβιώσεων 
κατά τόν Ι Η ’ τελευτώντα αιώνα τά έναποκείμενα είς 
τά Ζακυνθινά άρχεΐα. Καί ακριβώς τήν άναδίφηστν 
αύτών έν σχέσει πρός τό προκέίμενον ζήτημα ύποδει- 
κνύω φιλικώς καί μετ’  αγάπης είς τούς έν Ζακύνθφ  
καλούς έρευνητάς καί συναδέλφους κ. Σ π υρ ίδω να  Δε 
Β ιά ζη ν  καί κ. Λ εω νίδα ν  Ζ ώ η ν.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α . Β Ε Η Σ

Η περί ’Αλβανών μελέτη τοΰ κ. Ν . Σκωτίδη γενικού 
προξένου έν Άλεξανδρείφ, τήν όποιαν δημοσιεύο- 

μεν, είναι Ινα τών κεφαλαίων μακροτάτου έργου περι 
Αλβανίας γραφέντος πρό πολλών έτών. Τ ό  έξόχως 
έθνικόν αύτό Ιργον μένει άκόμη άδημοσίευτον 

Σήμερον ότε τό Αλβανικόν ζήτημα είνε έπί τά· 
πητος, τά «Παναθήναια» είνε εύτυχή παρουσιάζοντα 
Ινα μέρος τής περί ’Αλβανών μελέτης στηριζο^ιένης 
έπί άσαλεύτων επιχειρημάτων καί γραφείσης επειτα 
άπό μακρός παρατηρήσεις. Ό  συγγραφεύς_ τοΰ έργου 
καί διακεκριμένος συνεργάτης μας κ. Νικόλαος Σκιο- 
τίδης Ιζησεν έπί πολύ μεταξύ τών Α λβανώ ν ώς έπί- 
σημος άντιπρόσωος τής 'Ελλάδος, είχε δέ τόν καιρόν 
καί τήν δύναμιν νά μελετήση έπισταμένως τόν λαόν 
αύιόν μέ τόν όποιον ημείς οί "Ελληνες τόσον συνδεό- 
μεθα καί τόν οποίον μυρίαι προπαγάνδαι προσπαθούν 
ν’  άποσπάσουν άπό τήν Ελλάδα.

Τοΰ έργου τούτου έπιγραφομένου άπό «Κερκύρας 
είς βορείαν "Ηπειρον καί τήν Νότιον ’Αλβανίαν» τε· 
θέντος είς τήν διάθεσίν μας. θ ά  δημοοιευσωμν βρα- 
δύνερον καί άλλα χαρακτηριστικά διό τούς Αλβανούς  
κεφαλαία.

Είς τό Ή μ ερολά γιον  Κ . Φ. Σ χ ό κ ο ν  δημοσιεύει ό  κ. 
Α . Κουρτίδηςτό Ά γ ρ α φ ο ν  α ρόρον , όπου περιγράφει 

και τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ Γκαϊτε. "Ο λοι γνωρί
ζουν τάς λέξεις πού έπρόφερε ό  ποιητής άποθνήσκων : 
Περισσότερον φ ώ ς: M ehr L ich t. Μ ία Ιπιστολή τής 
ζωγράφου Λουΐζας Σάϊδλερ, στενής φίλης τής οίκογε- 
νείας τοΰ ποιητοΰ,πού έδημοσιεύθΐ] πρό ολίγων μηνών 
καί τήν όποιαν είχε γράψει ή ζωγράφος^ τήν έπαύριον 
τοΰ θανάτου τοΰ Γκαϊτε, αναφέρει ότι ο  Γκαϊκε είπε : 

—  Δός μου τό χεράκι σου·
Τ άς λέξεις αύτός άπηύθυνεν πρός τήν νύμφην του, 

τήν άγαπημένην του Όττιλίαν.
Καί ή παράδοσις, ή όποια ήθελε εως σήμερον τόν 

ποιητήν θνήσκοντα μέ Ινα άποχαιρετισμόν τοΰ νοΰ, 
ύποχωρεί τωρα. Καί ή καρδιά νικφ μέ δύο λέξεις γε
μάτος στοργήν.

ΕΙ Σ  τό Δ ε λ τ ίο ν  τοΰ ελληνικού Διδασκαλικοΰ Σ υλ
λόγου, τεύχος 3ον, ό κ. Ν . I. Έξαρχόπουλος γρά

φει 7ϊνες οί όροι οί άπαιιούμίνοιπρόί εύδοκίμηοιν Ιν  τοΓϊ 
έπαγγέλμασιν. 'Εξετάζει πρώτον τό ζήτημα γενικώς καί 
έπειτα καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι παρ’ ήμϊν ή 
κοινωνική μηχανή δέν λειτουργεί κανονικώς καί ότι 
επομένως ή κοινωνική εργασία δέν είναι άρμοδία νά 
εξασφαλΐζη τήν ευδαιμονίαν τοΰ άτόμου. Έ ν  πρωτοις 
άγνοεϊ έκαστος ποιον είναι τό Ιργον τό σύμφωνον μέ 
τήν Ιδιοφυίαν του. Ά λ λ ά  καί αν τό γνωρίση, άκολου- 
θεϊ άλλο Ιργον μή εύρίσκων τήν εύκαιρίαν νά μορ- 
φωθή είς έκεϊνο είδικώς.

Τ ά  σπουδαιότερα αίτια τοΰ κακού, κατά τόν συγ
γραφέα τοΰ άρθρου, είναι ή ελλειψις παιδαγωγούντων

(περιοδικόν διενόονόμενον όπύ Γ. Μαλανδρ(νον)’Έπθζ Β. (1898) σ. 112. — Daniel Qnin: «'Αρμονία» Ιέπιβτημονικόν περιοδικόν οίγγραμμα) “Ετος Ρ (1902) «. 578 κ. i.

σχολείων, ή Ιλλειψις παιδαγωγικώς μορφωμένων δι
δασκάλων καί ή ελλειψις έπαγγελματικών σχολών. 

Κατόπιν εξετάζει τί συμβαίνει παρ’  ήμϊν ώς πρός 
τήν έκλογήν τοΰ έπαγγέλματος καί συμπεραίνει ότι ή 
πολιτεία πρέπει νά έξεύρη τά  μέσα πρός δπλισμόν 
τοΰ άτόμου διά τής καταλλήλου πνευματικής πανο
πλίας, διά τής δεούσης ηθικής, πνευματικής καί πρα
κτικής μορφώσεως, καθιστώσα αύτό Ικανόν όπως συμ- 
μετέχη τής κοινωνικής έργασίας μεθ’  όλων αύτοΰ τών 
δυνάμεων.

ΕΙ Σ  τό ίδιον περιοδικόν ό  κ. Σ .  Άθανασόπουλος 
γράφων περί τών Καταλληλότατων διδασκάλων τής  

γυμναστικής είς τό οχολεϊον τής μέσης έχπαιδενοεως, λέ
γει ότι ή γυμναστική σχολή, όπως λειτουργεί σήμερον 
έν Έλλαδι, δέν ΙκπληροΙ τόν προορισμόν της καί 
πρέπει νά διαρρυθμισόή έπί καλυτέρων βάσεων. Ή  
γυμναστική θ ’ άνετεθή είς τούς διδασκάλους, οί όποιοι 
θ ά  έχουν ήδη καταλλήλως παρασκευασθή έπί δύο 
ετη ri άνάθεσις τοΰ μαθήματος τής γυμναστικής είς 
διδασκάλους, λέγει ό  γράφων, έχει τό πλεονέκτημα 
ότι ό διδάσκαλος άνατρεφόμενος καθ’  έκάστην μετά 
τών μαθητών ήμπορεί νά κανονίζη τάς ασκήσεις άνα- 
λόγως τών διανοητικών καί σωματικών των δυνάμεων. 
Ά λ λ ά  καί οί διδάσκαλοι, οί διερχόμενοι διά τής γυ
μναστικής σχολής, θ ’ άποκτοΰν μεγάλος ώφελείας καί 
πλεονεκτήματα τά οποία δέν έχουν οί πρωτόπειροι δ ι
δάσκαλοι, νά διοικούν δηλ εύκόλως τό σχολείον, νά 
επιβάλλουν τήν τάξιν κλπ.

Ο κ. Ψυχάρης δημοσιεύει είς τόν «Νουμάν» «Τήν 
Αρρωστη Δούλα» του. Ν ά  καί ένα έργον φιλο

λογικόν μ έ . . ,άναλύοεις ούρων. Μ έ χίλιες ταχυδακτυ
λουργίες τά κατάφερε ό κ  Ψυχάρης νά κόμη καί 
αύτό τό θαΰμα, νά παραχώση έκεϊ μέσα όρους έπι- 
στημσνικούς είς τήν δημοτικήν.

Μέγας εί, διδάσκαλε, καί θαυμαστά τά Ιργατά σου.

Α Ξ ΙΖ Ε Ι τόν κόπον νά περάση κανείς μίαν εύχάρι- 
στον ώραν μέ τό Λ εύκ ω μ α  τώ ν  Ό λυμ π ια χ& ν ‘Α 

γώ νω ν  πού εξέδωκε ό κ. Π . Σ . Σαββίδης. Ή  Ιστορία 
τών αγώνων 1 8 9 0 -1 9 0 6  μέ κάθε σχετικήν πληροφο
ρίαν, επειτα ή διεξαγωγή των ημέραν πρός ήμέραν 
καί ή περιγραφή τών έορτών, πλουσιώτατα εικονο
γραφημένα δίδουν πλήρη είκόνα τών ωραίων ημερών 
πού έπέρασαν αί Ά θή ν α ι μέ τήν άνασύστασιν τών 
αγώνων. "Ε ν α  ένθύμιον τής γεμάτης άπό ζω ήν καί 
κίνησιν έποχής εκείνης, μέ πολλήν καλαισθησίαν καί 
επιμέλειαν. Ή  καταβληθεϊσα έργασία είς τήν έκδοσιν 
τοΰ Λευκώματος τιμά τόν έκδότην κ. Σαββίδην ó ό - 
ποϊος πραγματικώς τίποτε δέν έφείσθη διά νά μάς 
δώση κάτι άντάξιον τών άλησμονήτων έορτών τών 
’ Αθηνών.

Κ.

Ο άποθανών πρό δύο έβδομάδων Λουδοβίκος -  
Αιμίλιος Μπυρνούφ, Ιλληνιστής καί φίλος θερ 

μός τής 'Ελλάδος, ύπήρξε εν άπό τά πρώτα μέλη τής 
Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Τό 1867 εγινε διευθυντής 
τής Σχολής. Ύ π ό  τήν διεύθυνσίν του ή Γαλλική 
Σχολή Ικαμε άνασκαφάς είς τήν Άκρόπολιν, τή νΔ ή - 
λον καί τήν ©ήραν. Ά π ό  τού 1875 Ιδιώτευε είς τό 
Παρίσι όπου είργάσθη είς διάφορα περιοδικά. "Αξιοι 
λόγου είναι αί περί τής συγχρόνου 'Ελλάδος καί τών 
προόδων αύτής μελεται του.

O M ario B orsa. ό γνωστός ίταλός κριτικός καί 
δημοσιογράφος έδημοοίευσε πρό όλίγου «Τό 

σύγχρονον άγγλικόν θέατρον», άρτιον έργον, έν φ ζω -
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γραφίζονται μέ χάριν καί ενέργειαν ot άγγλοι ήθο- 
ποιοί καί ουγγραφείς, καί αναλύεται ή άξια τού συγ
χρόνου αγγλικού θεάτρου καί τό περιβάλλον αύτοδ. 
Ειδικώς επαινείται ή ακρίβεια μέ τήν οποίαν διαγρά
φονται έν τφ  βιβλίφ τούτη» τά ιδεολογικά ρεύματα 
της αγγλικής δραματογραφιας: τό ήθολογικόν θέα- 
τρον μέ τόν Η  Jon es, τό ιδεολογικόν θέατρον μέ τόν 
Shaw , τό φιλολογικόν θέατρον (Su in b u m e). τό μυ
στικοπαθές θέατρον 'Jeats).

Οάγγλος εκδότης M athew s έξέδωκεν εις ενα τό
μον «Τ ά  άσματα τοδ Σίδι Χάμμο». Τ ά  ποιή

ματα τοδ περίφημου αΰτοδ μαυριτανού ποιητοδ τά 
ψάλλουν ακόμη καί σήμερον αί φυλαί τοδ μεσημβρι
νού Μαρόκου, είνε δέ η πρώτη φορά κ α θ 'ή ν  δημοσι
εύονται είς γλώσσαν ευρωπαϊκήν.

Τ ό περίπλοκον ζήτημα τής περιγραφής τών ’Α θ η 
νών ύπό τού Θουκυδίδου αποτελεί τό θέμα τής 

μεγάλως επαινούμενης μονογραφίας τήν οποίαν έξέ- 
οωκε ό καθηγητής G - H a rrison  όπό τόν τίτλον. 
Ά ί  άρχέγονοι ’Αθήναι, όπως περιγράφονται υπό τοδ 
Θουκυδίδου*.

Κ. Π.

ΕΔ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Θ Η Σ Α Ν  έπισιολαί τού Γαμβέττα αί 
όποΐαι δείχνουν τόν μεγάλον πολίτην δπό νέαν 

όψιν :
Πρός τήν μητέρα του έγραφε τήν 1 Ίανουαρίου 

1863. «Είμεθα οί δύο μας εν άτομον μέδύο διαφορετι
κός οψεις.Έσύ πούμ’ έγέννησες, εγώ πού όφείλωνά παρα
τείνω τήν ζωήν σου μέ θωπείας, μέ άφοσίωσιν. Τήν 
ησυχίαν, πού τόσον τήν άξίζεις, θ ά  σου τήν δώσω, 
μίαν ημέραν, δοξασμένην, χαρούμενην, πλήρη*.

Πρός τήν γυναίκα του έγραφε τό 1879 : « Σ '  εύχα- 
ριστώ πολύ πολύ πού κάθε ημέραν προσθέτεις εις 
τήν άγάπην μας μεγαλεΐον καί έμορφιά. "Ετσι πάντα 
έπόθησα θερμά ν’  άγαπήσω καί ν’  αγαπηθώ. Ν ά συν
αντήσω μιά τέτοια γυναίκα, νά τής άφιερώσω τήν 
ζωήν μου, νά τής ανοίξω τάς μυχίας πτυχάς τής ψυ
χής μου, νά είσδύσω κ ’ Ιγώ είς τόν άγνότερον' β ω 
μόν τής καρδιάς της, νά καταλάβο) δλην τήν θεσιν 
έτοιμος νά ύποταχθώ καί νά έμμείνω εκεί. Τ ό όνει- 
ρόν μου έπληρώθη διά σου καί διά σέ καί ή κατά- 
κτησις αυτή έγινε τό άγαθόν.άστρον τής ζω ή ς μ ο υ .. .  »

Ο κ. G eorges  D elaq u ys γράφων εις τόν «M ercure  
de France* περί τής Ίσαδώ ρας Δέγκαν λέγει: 

« Έμελέτησε τάς κινήσεις τοδ παιδιού, τής άγβπώ- 
σης γυναικός, τού άνδρός πού.πονεί, καί κ άθε φοράν 
πού ηθέλησε νά έκφραση αίσθημα εΰχάριστσν, τρυφε
ρόν ή  αίσθημα πικρίας, έχρησιμοποίησε τάς παρατη
ρήσεις της.» Ι\αί παρακάτω : «Διά μιας προσπάθειας, 
ή δποία ομοιάζει μέ τήν προσπάθειαν τοδ συγγραφέως 
ή του ήθοποιοδ ο όποιος δποδύεται ενα χαρακτήρα, 
λαμβάνει μίαν ύπόστασιν ψυχικήν, τής εκλογής της. 
Αισθάνεται πραγματικώς τήν γλυκύτητα τής ζωής καί 
του γέλωτος μέσα είς τό φώς τού ήλίου καί στήν πρα 
σινάδα τής χλόης».

Τ ό μόνον αδύνατον σημεϊον πού ευρίσκει ό συγγρά- 
φεύς τού άρθρου, είναι ότι ή τέχνη τής Μις Δέγκαν δέν 
είναι ταυτόχρονος μέ τήν Ιμπνευσιν. Ό  Μπετόβεν καί 
ό Σοπέν π.χ. έδωκαν τελείαν τήν εκφρασιν τής σκέ- 
ψεώς των, χωρίς ν’  άποβλέψουν είς καμμίαν πλαστι
κήν στάσιν, επομένως δέν άφήκαν θέσιν είς τοιαύτην 
άπόδοσιν. Διότι διά νά όπάρξη αρμονία είς δύο διαφο
ρετικός τέχνας. χρειάζεται Ινότης σκέψεως. τό όποΧον 
λείπει είς τήν απόπειραν τής Δέγκαν.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Προσεχώς έκδίδεται ύπό τών «Παναθηναίων» ή 
Π αγά Λ αλίοναα  τού κ. Παύλου Νιρβάνα, είς κομψόν 
τομίδιον.

Είς τόν -Συμβουλίδειον» Ιατρικόν διαγωνισμόν τής 
Κυριακής '¿1 'ίανουαρίου έβραβεύθη τό εργον του κ. 
Σ .  Α . Γαβαλά «Π ερί λέπρας, ιδίως τής έν Έ λλάδι».

Τήν Κυριακήν 15  Ίανουαρίου ό νέος ΙΙρύτανις κ. Ν . 
Γ . Πολίτης ώμίλησε περί τοδ «’Εθνικού Έ π ου ς».

Λέγεται δτι τό Άχίλλειον τής Αύτοκ^ατείρας ’Ελι
σάβετ έν Κερκύρφ θ ά  γίνη σανατόριον.

Ή  όπό τήν προεδρείαν τού Διαδόχου Επιτροπή τών 
Ολυμπιακών Αγώνων συνέστησε τμήμα Ιδιαίτερον 

πρός εισαγωγήν τής σκοποβολής είς τά έκπαιδευτήρια. 
Τ ό τμήμα έτέθη ύπό τήν προεδρείαν τού κ Σπ . Στάη  
ό όποΧος καί είχε τήν πρωτοβουλίαν.

Κατά τήν γνώμην τοδ άγγλου ΐατροδ Ά λλ α νδ  τά 
παιδιά κατά τήν άνάπτυξίν των έχουν άνάγκην 10 ώρών 
ύπνου. 9 τό έλάχιστον. Ή  στρέρησις τοδ ύπνου επι
βραδύνει, άν δέν ματαιόνη, τήν φυσικήν καί διανοη
τικήν των άνάπτυξίν. ΟΙ ενήλικοι έχουν άνάγκην 7 — 8, 
ενίοτε καί 9 ώρας ύπνου.

Ό  ’Αμερικανός Ιατρός Τώρκ έφεδρε μηχάνημα 
πρός φωτογράφησιν τοδ στομάχου. Ή  φωτογράφησις 
γίνεται έσωτερικώς είσαγομένου τού μηχανήματος 
είς τόν στόμαχον.

Ή  «Ελληνική Καλλιτεχνική Ε τα ιρ ία » ’ Αθηνών  
προκηρύττει τήν πρώτην καλλιτεχνικήν της έκθεσιν 
διά τήν 25  Μαρτίου προσεχούς. ’

ΝΕΑ! ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ
Α σκ λη π ιός και Α σκ λ η π ιείο  ύπό Ά ρ . Π . Ά ραβαν- 

τινοδ, ίατροΰ.

Ζ η τή μ α τα  αγροτικής οικονομίας ¿ν  Θεσσαλία ύπό 
Ν . Δ . Πάππου. Ά θή ν α ι 1907, τυπογρ. Πετράκου.

Π ερί το ν  'Ε θνικ ό ν  έπ ο υ ς  τώ ν  νεω τίρ ω ν  'Ε λ λ ή 
νω ν. Λόγος άπαγγελθείς έν τφ  Έ θνικφ  Πανεπιστημίφ 
τήν 14 Ίανουαρίου 1907 ύπό Ν . Γ . Πολίτου. Έ ν  
Ά θή να ις τύποις Π . Δ . Σακελλαρίου 1907.

Π ρακτικά  τής έν Ά θή να ις ’Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρείας τοδ έτους 1905 Ά θήνησιν έκ τοδ τυπογραφείου 
Π . Δ. Σακελλαρίου 1906.

θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ  Σ υ γ γ ρ α φ ή  έκδοθεΐσα μετά σχολίων 
ύπό Γεωργίου Μιστριώτου Βιβλίον Πέμπτον. Τόμος 
Π έμ π τοςένΆ θή ναις. τύποις Π . Δ.Σακελλαρίου 1907.

Λ ό γ ο ς  π ε ρ ί  τ ή ς  xo tvcov ia c  ώ ς  σ τ ο ιχ ε ιώ δ ο υ ς  στρα
τιωτικόν π α ρ ά γ ο ν τ ο ς  ύπό Γεωργίου Άντωνοπούλου. 
Ά θή ναι 1607 τυπογ. Π  Ε . Πετράκου

C éréb ra u x  par Fernann Divoire, Paris fr. 
2,50.

S u r le  poin t de  fusion  d es  h y d ro ca r · 
bures h om ologu es du m éthane, p ar D . E .
Tsakalotos — Comptes Rendus de Γ Académie des 
Sciences—Extrait.


