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ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Αΐ Διονυσιακοί τελεταί υπήρξαν ό πυρήν, έξ ου έέλάστησε τό θέατρον έν Έλλάδι. Πρώτος εν Άθήναις ό
Θετής άνήγειρε ΐ κ ρ ί α διά τάς άτελεΤς έτι καΐ στοι
χειώδεις παραστάσεις, κατά τήν 70ήν δέ 'Ολυμπιάδα
49° (π. χ. ) έκτίσθη τά πρώτον λίθινον θέατρον παρά
τώ ίερώ τοΰ Διονύσου, ύπδ τήν Άκρόπολιν.
Άρχιτεκτονικώς πδν θέατρον διηρεϊτο είς τρία
μέρη, τό κυρίως Θέατρον, ένθα έκάθηντσ οίθεαταί,
τήν Σκηνήν καΐ τήν μεταξύ τούτων ’Ορχήστραν.

Καί περί μέν τοΰ Θεάτρου ούδέν θά είπωμεν ενταύ
θα, γνωστοΰ όντος πασι τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις οτι
τό Θέατρον άπετελεϊτο έκ λίθινων εδρών κατά τάξιν
ήμικυκλίου άμφιθεατρικώς έναντι τής Σκηνής τετοποθετημένων.
“Ωστε θά περιοριοθώνεν απλώς ένταύθα είς τήν πε
ριγραφήν τής Σκηνής καί τής -'Ορχήστρας, ών ιδέαν
δίδωσιν ή άνωθι ήμετέρα είκών.
Τό μεταξύ του κοίλου καί τής Σκηνής μέρος εκαλείτο
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’Ορχήστρα ή δρόμος, ίαως διότι έν τή απώτατη άρχαιότητι έτελοΰντο έκεϊ αγώνες εΐς τά Διονύσια. Εΐς
τό κέντρον δέ τον κύκλου Ιστατο βωμός, ό τοΰ Διονύ
σου βεδαίως, ή αρχική τών θεατρικών εορτών αφορμή,
θ υ μ έ λ η καλούμενος. ΠερΓαύτόν, ώς ανέκαθεν, ϊ-οτατο και έκινεΤτο ό δραματικός χορός, ίστις άρχικώς
έψαλλε τούς διθυράμβους. Προσήρχετο δ’ έκεϊ έκ τών
δύο πλαγίων μερών. Ή δε ορχήστρα έκειτο κατά ύψος
άνδρός ταπεινοτέρα τού κατωτέρου έδωλίου τοΰ κοίλου
καί τής Σκηνής, Ινα μή ώσιν οί θεαταί πλησίον τών χο
ρευτών καί κωλύωνται νά βλέπωοι πρός τήν σκηνήν, ώς
άκριέώς δείκνυσιν ή ανωτέρω είκών.
Κατέναντι τών θεατών ήτον ή σκηνή, ήτις ήγείρετο
ύπερ τήν δρχήστραν, κοινώνούσα μετ’ αύτής διά βρα
χείας κλίμακος. Είς βάθος δέ μικρόν, ήγείρετο τό μετασκήνίον μετά τών όπισθεν αύτοΰ δωματίων καί
τών παρασκηνίων, άτινα έχρησίμευον είς έναπόθεσιν καί ενέργειαν τών μηχανών, εΐς ένδυτήρια τών
υποκριτών και τήν λοιπήν ύπηρεοίαν. Ή κυρίως σκηνή
φαίνεται, ότι ήν σανιδόστρωτος, ώς καί τό μέρος, όθεν
ώμίλουν οί ύπβκριταί, τό δέ νπ' αύτό κενόν ήν τό ύποσκή ν ιο νκαί.πιθανώτερον είς αύτό νά έψερον αί χα·
ρώνιαι κλίμακες. Πρό τής σκηνής ύπήρχεν αυλαία,
. ήτις κατεόιόάίετο, όταν ήρχιζεν ή παράστασις καί άνε·
οιδάζετο όταν έπαυεν, ήτο δέ άπλουστάτη.
Συνήθως αί τραγωδίαι άπήτουν παράστασιν βασιλι• κοϋ μεγάρου ή ναοΰ, καί σκηνικαί μεταδολαί ήσαν σπανιώταται. Όταν συνέπιπτε μόνον, ύπήρχον εκατέρωθεν
τής,σκηνής αί π ε ρ ί α κ τ ο ι, δύο μεγάλα τριγωνικά
πρίσματα^ ατινα περί ξύλινου άξονα στρεφόμενα έδείκνυον άλλην εικόνα ,έφ’έκάστης τών πλευρών των καί
μετέδαλλον κατά μ’έγα μέρος τήν όψιν τής σκηνής. Τό
έκκύκλημα ήτο μηχάνημα διανοΤγον μέρος τής σκηνής
καί δεικνϋοντά όπισθεν αύτής,τά έντός τοΰ οίκου,ενώ ή
έ ξ ώ ο τ ρ ,α έξ έναντίας, ήν μέρος προκύπτον καί φέρον
εμπρός τής σκηνής, τά πριν όπισθεν κρυπτόμενα. Τό
Θεολογεϊον ήτο μηχανή έκ τών άνω προερχομένη,
«ί' οί θεοί ωμίλουν καί έλέγετο απλώς καί μηχανή
έξ ου τ· «θεός έκ μηχανής». Αιώρημα ήτο μηχανή
είς τόν αέρα ^ερομένη καίγέρανος ή άνωθεν κατερ. χομένη, ίχα αρπάση τι. Είς τόν δεύτερον δ* όροφον,
τήν δ ι σ τ ε γ ί α ν ήσαν καί τό β ρ ο ν τ ε Τ ο ν καί τό
κ ε ρ α υ ν ο σ κ ο π ε'Τ ο ν. Τό δέ φρυκτώριον
ήτο πύργος μεταόιόάξων αγγελίας διά πυρός. Μνημο
νεύονται δέ καί .τά ή χ ε ΐ α, πιθανώς χαλκά κοίλα αγ
γεία πρός ένδυνάμωσιν τού ήχου τής φωνής.
Αΐ παραστάσεις ήρχιίον άπό πρωίας καί πολλάκις έξηκολούθουν μέχρις εσπέρας, οί δέ θεαταί ήστιώντο έντός
’ Τοΰ θεάτρου. 'Επί τής'παραστάσεως έπεκράτει ησυχία,
άλλ* έπιδοκιμασίαι διά χειροκροτημ'άτων καί άποδοκιμασίαι διά συριγμών θορυόωδώς έγίνοντο, πολλάκις δ’ έξεφρά£οντο καί μεγαλοφώνως* ή δ’έπανάληψις 'προεκαλεΤτο
διά τής έκφωνήσεως «αύθις» !
’Αξιοσημείωτου πάντων τών θεάτρων ήν τό έν Έπιδαύρω. Τό έν Άθήναις έδύνατο νά περιλάδη μέχρι 3ο,
. οοο θεατών. Έτερα*δέ μέχρις φο καί 5ο. Τό δέ περι
φημότερου έν τή άρχαιότητι ήν τό έτι έν *'Ρύμρ σωξόμενον, τόΚολοσιαίον, όπερ έδύνατο νά ρεριλάόη
. 8y,οοο‘θεατός. ·
*
"Ώστε ώς πρός τά θέατρα ολίγον άπέχομεν των αρ
χαίων.
Φρίχ.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
(συνέχεια ιδέ προηγ. ψύλλον)

ΙΙλησιάζομεν πρδς τδ κέντρου τής χοάνης μετά Καταπληκτι- κής όντως προσοχής καί έπιφυλακτικότητος καί πάντες άπό τοδ
καταστρώματος έν κατανύξει θεώμεθά τήν ηρεμούσαν έπεί τρο
μαχτικήν χαι έπίφοβον φύσιν.· Ή σελήνη άμυδρώς φωτίζει τήν
ήμισεληνόμορφον βραχώδη καί κρημνώδη άκτήν, τήν απέναντι
αυτής μικρόνησον θηρεσίαν καί τάς έν τφ μέσφ δίκην όάσεων
άναφυήσας ηφαιστειώδεις λοφώδεις προβολές, ένφ ή θάλασσα
ή μάλλον ή επιφάνεια τοΰ υδατώδους εκείνου όγκου, οΰτινός ό
πυθμήν οπισθοχωρεί είς τήν φαντασίαν, σκυθρωπάζει πρδ τής
γλυκείας συνδιαλλαγής τών ημέρων τοΰ ουρανού στοιχείων.
Περίεργον πραγμα ! Ό ανθρώπινος οφθαλμός ούδαμόσε πτοεϊται πρδ τής αχανούς θέας τοδ ιλιγγιώδδυς ουρανίου χάους,ένφ
τρέμ«, σκιρτά, φοβείται καί σκοτοδινια πρδ τοΰ σχετικώς γε
λοίου βάθους έκατοστύων μόνον μέτρων αχανούς τής ύδατίνης
εκείνης μάζης. Καί διατί ;
Άπλούστατον .
Διότι τήν γην φοβείται τδ σώμα, ένφ τόν ουρανόν ποθεί ή
ψυχή. Ή υλη φοβείται νά κατέλθη είς μέρος όπου ή ψυχή τήν
έγχαταλείπει, ένφ αύτη προθύμως μεταβαίνει φις τδ άπέραντον ύψος, όπου τδ σώμα δέν δΰναται νά τήν άκολουθήση.
Φυσική συνέπεια., τής φυσικής καταγωγής άμφοτέρων τών
στοιχείων τούτων. Καί. άν έλειπεν ή γή, ουρανός δέν θά ύφίστατο, καί αν δέν έκειντο ούτοι άπίναντι άλλήλων, δ άνθρωπος
άλλοίον θά είχε τόν προορισμόν.
Ό πλοίαρχος άπ~οφασίζει τέλος μετά μακράν έπισκόπησιν και
σταματά τδ πλοίου έν άτμφ,εννοείται, έν τφ μέσφ περίπου τής
χοάνης ! Γενική δέ τότε κατήφεια Καταλαμβάνει πάντας τούς
έπιβάτας καί μέγιστος αναβρασμός κοχλάζει εις πάντων ήμών
τάςκαρδίας.
Έκεϊθεν μέχρι τής άκτής άπαιτεϊται μιας έτι ώρας διά τής
λέμβου πλοΰς καί ούδείς αποφασίζει έν ώρα νυκτδς ν’ άποβιβασθή έκ τοΰ πλοίου καί πλεύση άπδ τοΰ μέσου τής χοάνης μέ
χρι τής παραλίας. Ούδείς ! Ναί, ούδείς τδ αποφασίζει,· διότι δ
κίνδυνος είνε προφανής !
Ούδείς άφ’ έαυτοΰ ούτε αποβιβάζεται ούτε επιβιβάζεται έν
τοιαύττ) ώρα καί θέσει,διότι ούδείς έκουσίως θέτει τδν τράχηλον
ύπδ τδν πέλεκυν τής λαιμητόμου !
Καί έν τούτοις τδ πραγμα οίκονομείταζ διότι τά πάντα οφεί
λουν παρα τήν ανθρωπίνην αδυναμίαν να έπανέλθουν εΐς τδν
φυσικόν αυτών βοΰν.
Ό κακός δαίμων ωθεί τδν άνθρωπον είς τδν κίνδυνον,δ δέ κα
λός τδν παραλαμβάνει καί τδν φέρει είς τήν άσφαλή δδόν.Διαφοροτρόπως δέν εξηγείται τδ πραγμα. Καί έχουσι δίκαιον, οί πε
πειραμένοι νά λέγωσιν ότι, όταν έχη τις ήμέρας έτι νά ζήση τά
θαύματα διαδέχονται άλληλα, ώς φυσαλίδες διαδοχικώς διαρρυγνόμεν’αι.
·
Τδ πλοίον συρίζει γοερώς καί μετ’ ού πολύ δύο λέμβοι διακρίνονται έρχόμεναι μακρόθεν έκ τής ακτής πρδς τό πλοίόν μας.
Τί νά κάμουν ; ’Οφείλουν νά πλησιάσουν,: ?να έν ίδρώτι τοΰ
θανάτου κερδίσουν τδν άρτον των! Πελιδνοί, χεκμηκότες, ελε
εινοί, άλλ’άτρόμητοι χαί γενναίοι, άψηφοΰντες πάντα κίνδυνον
ανέρχονται έπί τοΰ πλοίου πρώτοι οί λεμβούχοι καί ειτα τή βοή
θεια αυτών οί έπιβάται... Ήλθεν ή σειρά μας. Αδυνατώ νά
κινηθώ καί ούδεμίαν άπόφασιν λαμβάνω, δτε παρά προσδοκίαν
ακούω τδ όνομά .μου.
— Ό κ. Πρίντεζης ! δ κ. Πρίντεζης ! κράζει τις.
— ’Εδώ I έδώ ! άπα.ντώ.
Νέος τις θηραίος μέ πλησιάζει, λέγων μρΓ
— Καλώς ορίσατε, είμαι δ Κωστής δ έλληνοδιδάσκαλος τής
γαλλικής σχολής καί έστάλην όπως σας παραλάβω.
—Ώ! χαίρω πολύ καί καλά έκαμες, φίλε μον,νά έλθης,διότι
δέν θ’ άπεφάσιζον νά έξέλθω.
— Καί διατί ;
-

— Διότι δέν σκοπεύω άχόμη νά πνιγώ χαί μάλιστα έδώ.
Καί ούτως ενθαρρυνόμενοι είσήλθομεν έντός λέμβου 25
άτομα άνδρες,γυναίκες καί παιδία,άφοΰ πρώτον έτοποθέ’τησαν έν
αΰτή^οί λεμβούχοι 50 ώς έγγιστα κιβώτια, δέματα καί ποικίλων
άλλων ειδών αποσκευάς. 'Ολόκληρον βλέπετε φορτίου εξανθρωποαποσχευών. Ειτα μετά σύστασιν τών λεμβούχων μας, όπως
μή χινώμεθα,ίνα μή χάση ή λέμβος τήν ισορροπίαν χαί άνατραπώμεν, έχινήθημεν ώς μία μεγάλη χελώνη, έξέχουσα μόλις 10
δακτύλων έκ τής θαλάσσης. "Ηδη λικνιζόμεθα δεξιά'καί αρι
στερά καί ή συνεπεία τής κινήσεως ταύτης έκαστη ήμών πρδς
τά κάτω φορά σημειοΰται δι’ έπανειλημένων σταυροκοπήσεων
τών μάλλον παρ’ ήμίν πεφοβημένων.Μικρά τις άπροσεξία, ελά
χιστη ταλάντωσις της ίσοροπίας, ολίγον ύδωρ άν ήθελεν είσρεύση έντός τοΰ ελαφρού σκάφους μας, είκοσιπέντε σώματα καί
50 άποσκευαί θά κατήρχοντο φίρδην μίγδην ώς μικροί λίθοι εν
τός τοΰ αχανούς βάθους της άπεράντου ταύτης ύδατίνης θηραϊ
κής χοάνης, καί τοΰτο, διότι δ πλοίαρχος δέν άρέσκεται ή μάλ
λον αδυνατεί νά πλησιάση έγγυτερον I Φοβείται τήν άπώλειαν
τής έαυτοΰ ζωής καί εκείνης τοΰ αψύχου σκάφους, ένφ τό πε
πρωμένον σφζει τδ πλήρωμά του.
Βλέπετε, υπάρχει θεός !
. Μετ’ ολίγον άναπνέομεν ήσυχώτερον.. .Σιωπή I. ..πλησιά
ζομε* τήν άκτήν I
Ακούονται ήδη δμιλίαι έν τή λ'έμβφ μας...Σημείου, οτι δ
κίνδυνος παρέρχεται !
Κάποιος γελά.. . Άπόδειξις, ότι έσώθημεν.
θόρυβος καί διαρκείς φωναί ., . Έχτείνομεν τδν πόδα πρδς
τήν άχτήν, τίς ταχύτερου νά πατίση τδ έδαφος.
Τέλος έξήλθομεν χαί πατώμεν πλέον ασφαλώς τήν θηραϊ
κήν γην.
Μία παρέχβασις.
Έπιπονώτερον μοί έφάνη τδ από τοΰ άτμοπλοίου μέχρι τής
άκτής διά της λέμβου διάβημα ή τδ τριχυμιωδε'στερον τής ζωής
μου ταξείδιον. Ήτο ψυχρόν, ανούσιον και κακορίζικον, άποτρόπαιον, παγετώδες καί άνοικονόμητον.
Παρατηρώ ήδη κύκλωθέν μας καί βλέπω σωρείας μπουρίκων
δηλαδή γαϊδουριών, ούχί έξ έκείνων άτινα εδρον, καί δι’ ένδς
τών οποίων τοσοΰτον έπιδεικτικώς διήλθον διά τής πόλεως τοΰ
Κάιρου, αλλά πολύ κατωτέρων και τδ χρώμα καί τήν όψιν,
άναμενόντων δέ τούς έπιβάτας, όπως τούς μεταφέρωσιν είς τήν
πόλιν, άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν έκεϊθεν.
Άφοΰ δ’ έμείναμεν ολίγον είς τήν παραλίαν, άπαρτιζομένην άπδ ολίγα παλαιό σεσαθρωμένα οικήματα καί μαγαζεΐα, πρδς τακτοποίησιν τών αποσκευών μας, έπέβημεν
έγώ μετά τοΰ Τάκη έφ’ ένδς μπουρίκου, διά νά μή λέγωμεν
εκάστοτε γαϊδαρίου, ή δέ διδασκάλισσα δεσποινίς Ίωάννου έπί
μικράς ώραίας ήμιόνβυ, καί δ ελληνοδιδάσκαλος κ. Κωστής
έπί έτέρας καί οΰτω τή συνοδεία καί πολλών άλλων επιβατών
διά τοΰ αύτοΰ τρόπου εφοδιασμένων, ήρξάμεθα τής άνόδου μας
πρδς τά Φηρά, πρωτεύουσαν τής νήσου Θήρας.
Ή άνοδος εΐνε λίαν άνωφερική καί πρδς ασφάλειαν τών άνερχομένων ιδίως γυναικών, Βένουσιν αΰτάς διά σχοινιών.
Προχωροΰμεν δλονέν διά συχνών περιστροφών έν μέσφ βρά
χων καί κρημνών, άπδ καιρού δ’ είς καιρόν φερόμεθα είς από
τομα απόκεντρα μέρη, κάτωθι τών οποίων διακρίνομεν έπίφοβον
τήν θάλασσαν. Διευθύνομεν τά ζφα μας πρδς τδ αντίθετον α
σφαλές μέρος τής οδού, όπου ή θέα τών κινδύνων έκφεύγει τούς
δλφαλμούς μας, άλλα καί πάλιν τά'άτίθασσα κτήνη μας ώσεί
νά έννοώσι τήν αδυναμίαν μας,φέρουσιν ήμας άκαταπαύστως πρδς
τά ακρα τών δδών.
— Μά δέν βλέπετε, τί μοΰ κάμνει, έγώ τήν δδηγώ πρδς
τά .μέσα καί αυτή μέ πηγαίνει πρδς τδ χείλος τών κρημνών,
μάς έλεγε παραπονουμένη ή δεσποινίς Ελένη.
— Θάρρος, θάρρος, δεσποινίς, τή άπήντων, άλλαι μέν βουλαί ανθρώπων, άλλαι δέ βουλαί κτηνών· δέν εινε τίποτε, άφοΰ
έως τώρα έσώθημεν, δέν υπάρχει πλέον κίνδυνος ν ’ άφήσωμεν
έδώ τό σαρκίόν.
Ό Τάκης έγελα.
Ήτον ή πρώτη φορά άπδ τοΰ άτμοπλοίου, όπου τδν ήκουσα
δμιλοΰντα. Είς τήν λέμβον είχε μαζευθή εις μίαν γωνίαν πλη
σίον μου καί έπί τοΰ μπουρίκου επίσης, μελετών φαίνεται τάς
ποικίλας σκηνάς τής πολυδαιδάλου ανθρώπινης ’έξελίξεως. Καί
αληθώς. Πόσα δέν είχεν ίδεί, ακούσει καί μάθει άπ’ Αθηνών
μέχρις έδώ !

— Αί, κυρ Κωστή, εΐπον τότε είς τδν συνωδεύοντα ήμας
καλόν ξεναγόν, θά εΰρωμεν φαγητό* επάνω ;
Ήτον ήδη δεκάτη ώρα.
— Ά, πιστεύω, είς τδ κατάστημα σάς περιμένουν άνυπομόνως καί κάτι- θά εύρεθή
— Έγώ έφαγα καλά είς τδ ατμόπλοιου, άλλά ή δεσποινίς
Ελένη,ήτις δένέφαγε τίποτε άπδ τής μεσημβρίας.'
— Τήν Demoiselle H61ene, βεβαίως τήν περιμένουν αί
διδασκάλισσαι καί μήν αμφιβάλλετε, οτι θά τής έχουν έτοιμάση.
Ή δεσποινίς Ελένη ηύχαριστήθη πολύ έκ τής άνακοινώσεως
ταύτης’.
Μετ’ ολίγον είσηρχόμεθα έντδς τής πόλεως Φηρών καί
μετά περιέργειας καί συγκινήσεως* έν ταύτφ παρετήρουν τά
μέρη ένθεν διηρχόμεθα. Μετά τριακονταετή άπουσίαν έπανέβλεπον τάς γνωστός μοι δδούς, οικίας καί μαγαζεϊα τής πόλεως
και άλλα’ένεθυμούμην έτι καί άλλα οΰχί.Ήμην δωδεκαετές παιδίον τότε καί τά πάντα μοί- έκαμνον ήδη έντύπωσιν.
— Ά I ιδού, ειπον αΓφνης, ενθυμούμαι, αναγνωρίζω, ιδού
εκεί εινε ή αγορά.
Και ειτα μετ’ ολίγον*
— Ά, ναί, έκεϊ .ητο ή λέσχη καί έκεϊ ή όίκία τοΰ δείνα.
Πόσον ηΰχαριστοΰμηνί τά πάντα εύρισκον μετά τοσοΰτον διά
στημα χρόνου είς τάς θέσεις των καί δέν έβλεπαν τήν ώραν νά
φθάσωμεν είς τδ γαλλικόν λύκειον,δπου έπί πενταετίαν δέτριψα.
Τέλος φθάνομεν πρδ τοΰ Domo, μητροπόλεως τών Δυτικών
κάί έναντι βλέπω τδ σχολεΐόν μας, έκεϊ, στερεόν, ακίνητον ώς
βράχον μεγαλοπρεπή.
Πρδ τής θύρας αναμένουν δύο καλογραϊαι... ’Αναγνωρίζω
μακρόθεν τήν μίαν, είναι ή έξαδέλφη μου ήν πρδ τριακονταετίας
έχω νά ϊδώ καί ήτις αφιέρωσε νΰν τήν ζωήν της, είς τήν ερ
γασίαν,την προσευχήν,την αγαθοεργίαν και τδν μονότονον βίον.
Συγκινοφμαι καί αυτή γέλα. Τήν παρατηρώ μετά προσοχής κάί
αυτή τρέχει πρός με μειδιώσα! ·
.
— Francois, μοί λέγει, πώς έγεινις ; πώς μετεβλήθης; πώς
σ’έφανταζόμην καί πώς σέ έπαναβλέπω; Πώς ήδυνάτησας; πώς
έγινες ούτω;
— Τί; τήν ερωτώ, δεν είμαι έγώ;
— ’Εντελώς μεταδεβλημένοςΐ εντελώς μεταμορφωμένος!
—Μά καλά, ήθέλατε λοιπόν νά είμαι, όπως ήμην πρδ
τριάκοντα έτών ; άκόμη παιδίον; δέν μεταβάλλεται μέ τήν η
λικίαν δ άνθρωπος;
— Ναί, άλλά τοιαύτη πάλιν μεταβολή ;
— Αί, μήν εξετάζετε τδ πράγμα ύπδ εκκλησιαστικήν πάν
τοτε έποψιν. Συλλογίσθητε ότι ημείς ζώμεν εις κοινωνίαν πλήρη
άκανθων καί άγώνων, πικριών καί απογοητεύσεων, βασάνων καί
μόχθων και δι ’αύτδ τδ σώμά μας μεταβάλλει μορφήν και σχήμα.
Έγώ μάλιστα άπορώ πώς αύται αί χεϊρες δέν μετεβλήθησαν έτι
είς σίδηρον, τδ πρόσωπον είς μαΰρον όστοΰν καί τδ σώμά μου
είς γρανίτην.
Αί καλογραϊαι με παρετήρουν έκστατικώς.
— Τί ; λέγω, άγνοεϊτε ότι, ημείς έπορθήσαμεν πλέον τήν
θέσιν σας καί έκερδίσαμεν τδν ουρανόν ; Ίδέτε τώρα, πώς ημείς
ύποφέρομεν έν τή κοινωνία πΧείω ύμών ένταδθα, ένφ σείς μηδό
λως μεριμνώντες περί τής τροφής καί διατηρήσεώς σας, διά
γετε καλώς καί ήσύχως.
—Καί νάξευρες, καϋμένε, τί κάμνομεν διά τδν κόσμον ! δέν
έπαναπαυόμεθα ουδέ στιγμήν.
— Τδ.πιστεύω, άλλάδέν δύνασθε ν’ άρνηθήτε, ότι ή κοινω
νία σήμερον εινε κόλασις, έν ή τσιγαριζόμεθα ημείς οί δυστυ
χείς. Τί έπταίσαμεν εις τδν θεόν διά νά τυραννώμεθα ούτω;
; — Ναί, τδν καΰμένον τδν Φραγκίσκον, τυραννεϊται γραφών
καί ταξειδευων,ειπεν ή έξαδέλφη μειδιώσα.
— Αζ καί νά έγνωρίζετε καί τά βάσανα μου ;
— ’Αλήθεια, έφάγετε ; δέν πεινάτε ; νά σάς φέρωμεν κάτι τι;
. — Έγώ καί δ Τάκης έπήραμεν άπδ μίαν καλήν σούπαν είς
τδάτμόπλοιον πριν έξέλθωμεν. Ή δεσποινίς Ελένη, φανταζόμεθα ότι πεινά, διότι σχεδόν τίποτε δέν έφαγεν όλην τήν ημέραν.
— Τότε νά έλθη μέσα νά φάγη. Σείς δέ μείνατε άκόμη όλί
γον νά σας ίδωμεν. Τουλάχιστον νά σας προσφέρωμεν ίλίγΟν
οίνον θηραϊκόν.
—"Ας είνε, εύχαριστοδμεν. Αφοΰ δέ είπομεν έτι όλίγα, ή
καλή έξαδέλφη, μοί είπεν, ότι δύναμαι νά λάβω τδν Τάκην είς
τδ ξενοδοχείου νά μείνη έτι μαζύ μου τήν νύκτα εκείνην καί τήν
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ίτομον, όμοιον προς αύτούς, τό όποιον μετεκόμισαν ίκεϊσε.
— θά είνε ό Σάρπ ! άνέκραξεν ό Γοντράν.
— Μάλλον ό Φαρενχάϊτ, προσέθηκεν ό φρικουλέ.
Ένφ δέ μιτέβαινον πάντες πρός συνάντησιν του, δ Άφρού
δίτης τοϊς ίξήγεε πως άναπνεουσιν εν τφ βδατε διά μέσοτών βράγχιων,δι * ών είσίν εφοδιασμένοι ώς οί ιχθύς,τά διά
φορα ήθη καί /θιμά των καί ιν ταύτφ τοϊς {δείκνυε τά οικήματά των, άτινα ώμοίαζον πρός κυψέλας μελισσών.
— Δύο πράγματα δέν ίννοώ, είπε τότε δ Γοντράν τφ
Φρικουλέ, πώς αναπνέουν ένταύθα άνευ άέρος καί πώς έν
34
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‘34
ταΰθα δέν υπάρχει ύδωρ, άφοΰ αποτελεί μέρος τού ωκεανού.
— Άπλούστατον, τφ άπεκρίθη ό Φρικουλέ, πριν η κατέλθωσιν εις τδ ύδωρ άποθηκεύουν αέρα είς τά βράγχιά των
καί κολυμβώντες οΰτω συνεπείς της ειδικής αυτών έλαφρό·
τητος έρχονται είς τάς ένταΰθα κατοικίας των. Δέν εισχω
ρεί δ' ένταΰθα ύδωρ, ένεκα τού ύπάρχοντος άέρος. έν. τοϊς
κοιλότησι τών βράχων τούτων.'
Ό Βραμές εστη τότε πρό οπής τίνος, έντός της όποιας
Λίετά 300 καλλιτεχνικών εικόνων έν τώ κειμινω.
εΐσήλθεν έρπων.
— By god ! ήκούσθη έσωθεν, δέν εινε δυνατόν ν’ άναΚατά μετάφραόιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·
παυθή τις είς τόν κατηραμένον αύτον τόπον ;
. .
— ‘Ο Φαρενχάϊτ ! άνέκραξεν ό Όσιπώφ.
(Συνέχεια, *ιοέ πρόηγούμ. φύλλον).
— Ό Φαρενχάϊτ ! ίπανέλαβον πάντες έκπληκτοι*
Μετ’όλίγον ό ’Αφροδίτης έπλησίασε τόν Όσιπώφ καί
Καί άμέσως ίξήλθεν ούτός τρέχων πρός τούς συτρόφους ,
τ.φ είπε λεξεις τινάς είς τό ούς,- αίτινες τόν έξέπληξαν.
του.
— Σείς 1 σείς I έδώ,θεέ!
— Ό Βραμές μάς παραείνε
δυνατόν; άχέκραζεν έπακεΑεϊ, εΐπε τοτε όγέρωνν εις
νειλημένως.
τούς'συντρόφους'του, νά κα— Ναί, πάντες έσώθημεν
■·.
τέλθωμεν Ιντός τοΰ πλοίου,
ώς
έκ .θαύματος καί τή βο
. - διότε πρόκειται νά βυθισθήήθεια
τών άμφιβίων τούτων
— Νά βυθισθή ! άνέκρα
δντων,
άπεκρίθη ό Όσιπώφ.
ξεν ό .Γοντράν, πώς; μέ τοιΜετ
’ όλίγον δέ ήρώτησεν
οΰτον ώραϊον καιρόν ;
αύτόν
Ό Βραμές ίνοήσας τήν
— "Έχεις τίποτε ειδήσεις
απορίαν, των·
περί τού Σάρπ ;
—Εώρισκόμεθα άνωθι τήϊ.
— Πώς διάβολο νά έχω,
Βελλίνης, ειπεν.
I
άφοΰ δέν δύναμαι νά συνενο— Έχει δίκαιον, ίπεϊ-Η
ηθώ μέ αύτούς ;
πεν ό Φρικουλέ, ώς σάς έλε-ι
Είτα τη προτάσει τών’Αγον, ή πόλις αΰτη είνε υπο
'
φροδιτών
ήτοιμάσθησαν ν'άβρύχιος
ναχωρήσωσι διά τόΤαχόρτι,
Μετά μικρόν τά Ιστία
ένθα εύρίσκετο ό οπτικός τη
βυνίστάλησαν, αί πλευρά»
λεφωνικό: σταθμός δι* ού συτού ιόλοίου έκλιναν καί ευνενοΰντο μετά της σελήνης.
ρέθησαν έν τφ σκότει.
Ό Όσιπώφ έν τφ μετα
—Τό πλοΐον κατέρχεται!
ξύ
έκαμε
διαφόρους συζητή
ίμορμύρισεν δ γέρων.
l/-<
σεις μετά τών κατοίκων της
Πάντες ίσιώπουν και μστάϊ J
’Αφροδίτης, οΰς άντεπαρέ«ν τέταρτον τό σκάφος ίστη*\.ί
βάλλε,
ώς ε’λεγε, προς τούς
’ είς τδ βάθος το πυθμενος. . .
πρώτους
κατοίκους τής γής,
— ΈφθάσαμενΙ τοϊς είπε
τούς
Χαλδαίους,
Αιγυπτίους
τότε ό ’Αφροδίτης.
καί "Ελληνας.
' Και έν τφ άμα,άνεφχθέν ·
Έγνώριζον καλώς τήν δύ·
τος τού άνω διαμερίσματος
ναμιν τοΰ ήλεκτρισμού,άλλ*
εύρέθησαν πρό παραδόξου
ήγνόουν την τοΰ άτμοΰ. Μεθεάματος.
τεχειρίζοντο έπιτυχώς τον
Προ αύτών Ικειτο αμμώ
αέρα
καί τό ύδωρ, άλλ* ή
δης ακτή, είς τδ βάθος σπή·
γνόουν
τήν χρήσιν τών μη
λαών εύρύ καί σκοτεινόν,
χανικών
κινητηρίων δυνά
παρ’ού ώς φαίνεται κατήλμεων.
θον, δεξιόθεν διάφορα μικρά
i
Μετά έννέα ήμερών ταξιί- ·
πλοιάρια καί άριστερόθεν άΌ Γοντράν ε’δε^δναρ, δτι οί γάμο»'του έγΐνοντο έν τοϊς ουρανοί.
διον
άφίκοντο εις Ταχόρτι.
πεχθή τινα όντα,μορφής άλ■
W
γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΚΔ.'
λοκότου καί τριχοφόρα καί ολόγυμνα, άτινα κατεγίνοντο είς

επαύριον νά τόν εγκαταστησω είς τό σχολεϊον, πλην τοΰτο δυσηρέστησεν αυτόν.·
—’Οχι, είπε, καλλίτερον νά μείνω άπό τοΰϊε <5ώ.
Ήπορησαμεν έπί τή επίμονη του καί ευχηθείς ν’ αποθη είς
καλόν του τόν ώίηγησαν εις τό διαμέρισμα τών άρρένων.
Ειτα καλονυκτίσας μετέόην τη σονοδεία τοΰ κ. Κώστη είς τό
ξφνόδοχέϊον της πόλεως, οπού καί ένεκατέστην.
(έπετσι συνέχεια)
. '
Ροΰς.

ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

τήν φόρτωσιν καί έκφόρτωσιν τών πλοίων.
Μόλις άπεβιβάσθησαν, ό Βραμές έπλησίασε τον γέροντα
καί τφ είπεν δτι πλοιάριόν τι συνήντησεν έν τή θαλάσση Ιν

Έκδρομίι έηΐ τΛς Αφροδίτης.

Τή συνοδεία τοΰ Βραμές ώδηγήθησαν προ παντός ένώπιον
τού βασιλέως.
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Ή πόλις έφάνη τφ Γοντράν ώς μυκητούπολις, ενεκα τού
σχετικού σχήματος τών οικιών της.
— Αί στεγαι τών οικιών αύτών, είπεν ό γέρων σοφός, εινε
μεταλλικαί καί συνδέονται άλλήλαις. Φέρουσι δέ τό σχήμα
αύτό ένεκα τών πολλών καί ραγδαίων βροχών, είς άς ύπόκεινται συνεχώς. Οί δέ τεΐχοε εχουσιν άποθήκας πλήρεις ΰδατος
δπως προφυλάσσονται οί κάτοικοι άπό τής,μεγάλης θερμότητος τού ήλίου, ήτις είνε διπλάσιά τής γής.
Ένφ δ’ έξήταζον τήν πόλιν, τοϊς άνηγγέλθη, ότι πελώ
ριον πράγμα εΰρέθη πρό τινων ήμερών επί τής ίπιφανείας
τής θαλάσσης, πλέον είς τό αντίθετον ήμισφαίριόν των,^ού·
τίνος ήγνοεΐτο ή προελευσις.
Πάντες έν χαρά άνέκραξαν τότε·
— Ή Σελήνη ! δ Σάρπ!
Ειτα δ'ήρώτησαν
— Ποΰ εινε; πού είνε; έπιθυμοΰμεν νά μάς όδηγήσητε εκεί.
Ό Βραμές άνέλαβεν άμέσως νά τούς όδηγήση καί μετ’
όλίγον έφθασαν πρό μεγάλης παραδόξου οικίας, πρό τής
οποίας άπειρον πλήθος άνέμενε νά ϊδη τό παράδοξον βλήμα.
Ητο το άνάκτορον τοΰ βασιλέως, δπου είχον μετακομίσει
αύτό.
Οί Άφροδΐται ούτοι κατά πρώτον βλέποντες τούς ήμετέρους γήινους έστράφησαν πεφοβημένοι, καί παρετήρουν μετ’
έκπλήξεως αύτούς.
-Τίς είδε, διά τί παράδοξα ζώα μάς έκλαμβάνουν, είπεν
ό άμερικανός.
Πλήν κατ’ άπρόοπτον σύμπτωσιν ένεκα τού συνωτιμοΰ
τού πλήθους, είς ’Αφροδίτης προσεκρουσε βιαίως έπί τού
άμερικανού, δστις έκλαβών τήν στάσιν ταύτην ίχθρεκήν τον
έρράπισε διά γρονθοκοπήματος. Ό ’Αφροδίτης ίν τφ άμα

εξέβαλε κραυγήν φρικώδη και άμέσως πάντες οι ομοπά
τριοι του ίπεπεσον κατά τών ήμετέρων, δπως τούς κατακερματίσωσι διά τών ράβδων των καί διά φωνών άπαισίων.
Τότε οί γήινοι έξεβαλον πάντες τά ρεβόλβερ αύτών καί συνασπισθέντες ίξεκένωσαν εις τόν άέρα άπάσας τάς βολάς των.
Έπί τφ άκού.σματι φοβηθέντε; οί άφροδΐται έτράπησαν
άτάκτως τήδε κακεϊσε είς φυγήν.
Κενωθείσης οΰτω παραδόξως τής πρό τής βασιλικής κα
τοικίας πλατείας καί μή βλέποντες οί γηϊνοι ούδένα πλέον
προ αύτών,ούτε τόν σύνοδον αύτών,άπεφάσισαν νά χωρήσωσιν
έντός του ανακτόρου μόνοι των.
Πλησιάσαντες πρό τής μεγάλης θύρας, αίφνης άνεπετάσθη μέγα μετάλλινου διάφραγμα καί εύρέθησαν άπροσδοκή·
τως πρό τοΰ έκτάκτως λαμπρού καί φασμαγορικού θεάμα
τος. Έν τφ μέσφ μεγάλης αιθούσης, έπί θρόνου λάμποντος
έκ χρυσού καί περιβαλλομένου ίκ πλουσιωτάτων. έγχρώμων
υφασμάτων καί πολυτίμων ποικιλμάτων ίκάθητο σοβαρός
και ακίνητος είς ’Αφροδίτης, φέρων έπί τής κεφαλής αύτού
πολυτελές χρυσοΰν στέμμα. "Ανωθι δέ αύτοΰ άστήρ λαμ
περός διίχεεν ίπί τού προσώπου του άκατανόητον καί
μαγικόν φώς. Ή δψις του εδιδεν ίντύπωσιν θεότητός τενος. Παραπλεύρως δ’αύτοΰ έκαιεν άρωματικόν τι θυμίαμα,
καί παρά τούς πόδας του άφροδΐται τινές ϊσταννο γονυκλι
νείς καί άκίνητοε.
Ό Όσιπώφ προεχώρησε πρώτος άποκεκαλυμμένος καί έν
τφ άμα διά κινησεως τής χειρός τού βασιλέως οί άφροδΐται
ήγέρθησαν· είς δ* ίξ αύτών, ό Βραμές άποτεινόμενος πρός
τον σοφόν γέροντα·
— Ό βασιλεύς ίπιτρέπει άκρόασιν, είπε. Πλησιάσατε.
Τφ διήγηθην τά πάντα.
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. -b- Έπιθυμοϋ^Μν μόνον νά μάθωμεν, άπικρίθη ηληβιάζων ό βοφό; γέρων, τί άπέγιιναν οί ίντό; τοΰ βληματο;
ίπιβαίνοντι;.
— Τδ βλήμα ητο χινόν, άπιχρίθη «οβαρώ; ό βαοιλιύ;.
— Κενόν ! ίψιθύριβιν άποτιθαρημένο; ό γέρων καί έπισι
. λιπόθυμος ίντδς τών βραχιόνων τοΰ Φρικουλέ,
—-Κενόν 1 προοέθηκιν ό Γοντράν ίν ταΰτφ και παριδόθη
αναίσθητο; st; τα; άγχάλα; τοΰ μόλις κρατουμένου si; του;
πόδα; του άμιριχανοΰ.
Οί άφροδΐται όλω; έκπληκτοι ειπιυσαν πρός αυτούς καί
τοϊ; παρεβχόν πάσαν βοηθίΐαν. Μόλις δ’ άνέλαβον τοΐςίξήγησαν δτι πρό τής πτώσιως τοΰ βλήματος, άπισταλμένο;
τις τή; γής, δστις ηρχιτο ίκ. τής σιληνης, καί δστις τοΐς
«ίχιν άγγελθή διά του τηλιφώνου ίκείθεν, ειχιν έπισκιφθη
τήν σφαίραν των.
— Ά ! ίνόησα καί παριφέρθην, άνίκραξιν ό Όσιπώφ,
: βιβαίω; ούτως είναι, τό βλήμα ητο τό ήμίτςρον, κινόν. Καί
λοιπόν ό απεσταλμένο;, αυτό; τί άπέγείνεν;
- — ΆφοΟίμιινεν ίδώ ίπί τίνας ημέρας, ειτα άνιχώρησι,
τφ άπηντησαν.
-^· Άνιχώρησί μόνος η είχε καί σύντροφον ;
—, ’Εντιλώς μόνος, τφ άπικρίθησαν.
— Την ίφόν£υ.σ<ν 1 'ό άθλιος, «ίπεν ό γέρων, καί έπεσίν
ίκ νέου λιπόθυμος.
— Ή Σελήνη νεκρά ! επεϊπεν* ό Γοντράν καί^ίκλινεν $ΐς
τούς βραχίονα; τοΰ Φρικουλέ.
•
— By God I άνέκραξε τότε ό Φαρενχάϊτ, μοΰ έφυγε
πάλιν άπό τα; χιιρας μου I δ άτιμο; 1
, Ό Φρικουλέ, ό μόνο; ’ ίξ όλων απαθής μείνα; έπί τφ
νέφ άνηκοΰστφ γίγονότι, παρηγόρει πάντα;, συμβουλεύων
ίγκαρτέρησιν καί υπομονήν,διότι αί ίλπίδίς αύτων πάσαι δίν
' άπέπτησαν ίτι.
— Ουδέποτε πιστεύω, οτι ό άθλιος αυτός έφόνευσε την
Σελήνήν, έλεγε. Τά πάντα ίδύνατο νά πράξη, ουδέποτε
όμω; τοιοΰτόν τι νά φαντασθη. "Αλλως ή Σελήνη sivai αρ
κούντως αναπτυγμένη διά νά ύποστ^ κακόν τι.
Ό γέρων σοφός καί ό Γοντράν άνεστέναξαν.
Τότε ό Φρικουλε κτύπων διά τής παλάμης τούς ώμους
τοΰ Γοντράν·
— θάρρος, τφ λέγει, μή χάν,ωμεν θάρρος καί σκεφθώμεν διά τίνος μέσου νά συλλάβωμεν αΰτόν τον κατεργάρην.
— Νά τον συλλάβωμεν ! και γνωρίζεις τί οδόν έλαβεν ;
■
Μπα ! αυτήν την όποιαν θά έλαμβάνομεν καί ημείς.
Άφοΰ ταξειδιΰιι διά τοΰ βλήματός μας, διευθύνεται άκαταπαύστως προς τον ήλιον . Συνεπώς ό Ερμής είναι ό νέος
σταθμός του.
’— "Ωίτε, προσέθηκεν ό Όσιπώφ, λαμβάνων κατ’ ολίγον
θάρρος, ό πλανήτης ούτος θά φθάση μετά πέντε ήμέρας εις
τήν βραχυτέραν άπό τής Αφροδίτης άπόστασεν. δηλαδή ό
Σάρπ χρειάζεται 17 περίπου ήμέρας νά διατρέξη ταύτην.
Καί πάντες ίσκέπτοντο περί τοΰ τρόπου τή; μεταβάσεώς
των ίκεΐ.
Αίφνης ό γέρων σοφός άνέκραξεν
— Εύρον ! Άφοΰ ή ίναέριος σφαίρα μας εΰρίσκεται ενταΰθα, διατί νά μη χρησιμοποιήσωμεν αυτήν διά τήν συ
νέχειαν τοΰ ταξειδίου μας ;
— Οΰρρά 1 εύγε I άνεφώνησαν πάντες.
Καί ίν τφ άμα παρεκάλεσαν τον βασιλέα διά τοΰ Βραμες, όπως τοίς παραχώρηση αυτήν.
—- ’Επί τφ όρφ νά μας άνακοινώσητε τδν σκοπόν τής
εκδρομή; σας ταύτης, άπήντησεν ό βασιλεύς.
Ό γέρων σοφός τότε τοΐς διηγήθη, ότι ήλθον ενταύθα
πρός συνάντησιν τοΰ ταξειδιώτου, ον ήδη ειχον ϊδεΐ πρό τινων ημερών καί οστις κατά τό λέγειν των άνεχώρησε διά
τον Έρμην.
. ■ Ειτα άφοΰ τά πάντα συνεφωνηθησαν, ό βασιλεύς τοΐς
είπεν, δτι είναι ήναγκασμίνοι πάντες οί Άφροδΐται ν’άπέλ-

θωοιν έκεΐθεν την ίπιοΰσαν, όπως ίγκλιματισθώσιν είς τό έ
τερον ήμισφαίριον της σφαίρας των, καθότι τό παρόν θά
καταληφθη ύπό παγετώδους ψύχους, ώς συμβαίνει κατ’ έ
τος καί πριν η τού; άποχαιριτίσωσι, συνεβούλευσαν αυτούς
δπως τό ταχύτερον άναχωρήσωσιν έκεΐθεν.
Τήν επαύριον μείναντε; μόνοι οί ήμέτερβι γήινοι κατεγίνόντο είς τήν προετοιμασίαν της άναχωρήσεώς των έκ τής
’Αφροδίτης.
— ’Αληθώς, είπε τότε ό Γοντράν, ότε άνεχωρήσαμεν ίκ
της γης διά τήν σελήνην, ώφελήθημεν τη; .ευκαιρίας τού
περίγειου.
— Βεβαίως, τί θέλεις νά είπης ; ήρώτησεν ό Φρικουλέ.
— Έάν φύγωμεν αυρίον ίντεΰθεν, ό 'Ερμής θά τετρά
γωνη τον "Ηλιον, ώστε. ...
— "Ωστε, θά διανύσωμεν την άπόστασιν αυτήν είς δεκα
τρία καί ήμισυ εκατομμύρια λεύγας.
— Άντίώς πρότερον είς ίννέα εκατομμύρια. ...
— Μή άνησυχεϊς, φίλε μου. Πρό τή; παρελεύσεω; μι»;
έβδομάδο; θά είμεθα είς τόν Έρμην.
("Επεται συνέχεια)

ΖΑΚΓΝΘΟΣ-ΣΪΈΟΣ
Δέκα καί πέντε ήμην έτών βτε άψήκα τήν προσφιλεστάτην πατρίδα μου, τήν χαρίτωμένην Ζάκυνθον. Μετέβην εΐς Σύρον. Ήθέληοεν ούτως ή Μοίρα. Βουλαί
άνώτεραι έδωκαν τό κέλεΰσμα. Αί περιποιήσεις τών
καλών έν Σύρω συγγενών, μ’ έκαμνον νά λησμονώ τήν
μητρικήν ένίοτε στέγην καί τήν γλυκεΤαν καί μυρόεσσαν
πατρίδα, δέν έδύναντσ όμως καί νά μοί οβέσωσιν έκ
τής καρδίας τελείως τό φίλτρον, τήν στοργήν πρός άμφότερα τ' αγαπητά εκείνα πατρίδα καί οικογένειαν.
Ποσάκις έδάκρυσα άναμνησθείς τών παιδικών χρόνων.
Ποσάκις έστέναξα διότι δέν εβλεπον ο,τι έπρεπε νά
βλέπω καί διότι δέν ήκουον τήν γλυκεΤαν τής μητρός
φωνήν καί τό ασμα τό ηδυπαθές τών τέκνων τής πατρίδος μου,. Έκάστη ώρα, έκαστη ημέρα μοί υπενθύμιζε
καί έν·συμβάν καί έν γεγονός'καί μίαν ιστορίαν. Έν
τούτοις άί ωραι, αί ή'μέραι, οι μήνες παρήρχοντο, τό
δέ πρώτον έτος διεδέχθη τό δεύτερον καί τούτο τό τρί
τον, οπότε ό πόνος τής καρδίας μου έγλυκάνθη διά
τής σφίξεως τής αγαπητής οικογένειας μου, έλθούσης
όπως όριοτικώς διαμείνη πλησίον μου.
Άλλ’ ή Ζάκυνθος; Ή Ζάκυνθος ήτο κεχαραγμένη
εντός τοΰ στήθους, ώς είναι μέχρι τοΰ νυν καί θά εί
ναι μέχρι τής στιγμής,καθ’ήν θά παύσω νά αίσθάνωμαι
καί νά πονώ. Ώς διαμονή έμοΰ καί τής οικογένειας μου
ώρίοθη πλέον ή Σύρος.
Έγενόμεθα Συριανοί I
Ή κραναή καί βραχώδης, πλήν φιλόξενος καί γλυ
κεία πατρίς τοΰ Φερεκύδους, ή πασίγνωστος πόλις
τού Κερδώου, ευκόλως πάνυ άγαπάται παρ’ εκείνων
όσοι εΰτυχούσι νά κατοικήσωσιν είς αύτήν. Είναι ή μό
νη ίσως πόλις τής Ελλάδος, είς ήν ό ξένος δύναται πρός
στιγμήν νά λησμονήση τήν γένετειράν του, καί νά μή,
νοσταλγήση . Ούτω καί έγώ όξένος ήγόπησα τήν Σύρον
τόσον όσον καί τά τέκνα τής. Έχει πολλά θέλγητρα
ή νήσος αύτη κάί πολλάς χάριτας. "Αν ή Σύρος είχεν
όλον τό άρωμα καί τ’άνθη, τήν φυσικήν καλλονήν καί
τά καταπράσινα καί λουλουδοοτόλιστα εδάφη τής πεφι—
λημένης μου Ζακύνθου, βεβαίως θά είχε πλήρες τό δι
καίωμα νά φώνησή καί μεθ’ ύπερηφανείας μάλιστα ;
«Έγώ είμί τών πόλεων καί τών νήσων τών 'Ελληνικών
ή βασιλίς J ί>.
’
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τά άκάτια καί αί νήες α'ι άλιεύουσαι, οί λουσμένοι, τά
Λαμπρόν έντύπωσιν έμποιεϊ τώ είοερχομένω είς τόν
πτηνά, οί Ιχθύες, οί διαβάται, οί .ωραίοι οφθαλμοί,
λιμένα ή άμψιθεστροειδής τής Σύρου οψις. Δύο λόφοι
ό ήλιος τής πρωίας, ή σελήνη καί οί αστέρες τής νυλευκοί καί ωραίοι. Ό πρός τά δεξιά έχων λαμπρός καί
κτός, τό άρωμα τού θίμου καί ή ελαφρά ατμόσφαιρα.
περικαλλείς οικοδομάς έφ ού υψοΰται ό νεόδμητος ναός
Αύτη είναι ή είκών τών Βαπορίων, είκών όμως
τής άναοτάσεως τοΰ Σωτήρος ήμών, είναι ή Έρμούζωγράφου
άνεπιτηδίου, αδαούς.' "Οπως ή γραφις τοδ
πολις, «ατοικουμένη ύπό είκοσακισχιλίων περίπου Ελ
ποιητοΰ
θραύεται
πολλάκις, μή δυναμένη νά έξυμνήση
λήνων όρθοδόξων, τών πλείστων τραπεζιτών καί βιομητήν καλλονήν ερωμένης περικαλλούς, ούτω καί ό χρωχάνων καί εμπόρων, υπαλλήλων καί εργατικών. Ό πρός
στήρ πίπτει συχνάκις άχρηστος πρό τών ποδών τοΰ καλ
τ’ αριστερά λόφο;, ό £χων άραιάς μέν τάς οικοδομάς
λιτέχνου, άδυνατοΰντος νά παραστήση τήν Φύσιν ώς
έπί τών ύπωρεών του, πυκνοτέρας δέ πρός τ* άνω καί
εχει, τήν γυμνήν, τήν θαυματουργόν φύσιν, ώς τήν
τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τού τροπαιοφόρου
καί μεγαλομάρτυρος έπί τής κορυφής, είναι ή άνω .Σύ
βλέπει . έκεΐνος όστις δύναται νά τήν έκτιμήση.
Ποσάκις είς τά βαπόρια καθήμενος μόνος κατά
ρος, ώκουμένη υπό πέντε περίπου χιλιάδων 'Ελλήνων
τάς σεληνοφωτίοτους νύκτας τοΰ θέρους δέν ένεπνεύ- .
έπίσης άλλ’ άκολουθούντων τό Δυτικόν δόγμα. Είς τήν
σθην ! Ποσάκις δε δέν έπόθησα τήν δύναμιν τού χρωάνω Σύρον,αποτελούσαν Ιδιον δήμον, συμπεριλαμβάνονοτήρος τού· Ραφαήλ, όστις θά έδύνατο ίσως νά ζωγρα
ται καί οί κάτοικοι τών χωρίων, καθολικοί επίσης. ’Ολί
φίσω άμυδρώς τών Β α π ο ρ ι ών τήν χάριν !
γοι χωρικοί έν Σύρω είοίν ορθόδοξοι. Άπωτέρω έτερον
ρωμαντικόν ύψωμα, όπου εΰρίσκεται καί ή ρωμαντικωΓ. Πολίτη;
τάτη αγία Παρασκευή, εκκλησία άνήκουσα είς τόν ποι
---------- -------------------------------ητικήν έχοντα τήν καρδίαν τόσον, όσον αγαθήν καί έλεήμονα τήν ψυχήν, εις τόν πανιερώτατον ’Αρχιεπί
σκοπον Σύρου Μεθόδιον. Έγένετο λαμπρά επαυλις
ΕΤΤΡΑΠΕΛΑ
καί μοναδικός διαμονής τόπος, χάρις είς τόν ’Αρχιεπί
σκοπον. Άλλοτε τό μέρος εκείνο, τό άριστον ύπό
πάσαν έποψιν, ήν απροσπέλαστου, ήδη δέ— ότε κάί. δρό
Ή Διδασκάλιοσσ. — Πώς θά προφέρετε τήν λίξιν, ή όμος βατός κατεσκευάσθη — κατέστη ωραίος περίπατος
ποια,.εχει γράμματα λ. . . ε . . .υ . . .κ . . .ο . . .ν;
προπάντων εΐς τό ώραΐον φΰλον τής' Σύρου, όπερ λα
'Η τάξι; άπασα σιωπά.
τρεύει έξαιρετικώς τήν 'Αγίαν Παρασκευήν, κεκτημένην,·
Ή διδασκάλισσσ.— Τΐ χρώμα έχεε τό δέρμα μου;
ώς λέγουσι, τήν δύναμιν νά ένώνη διά τού δεσμού τοΰ
Ή τάξι; σύμπασα. -f Κίτρινο. ...
ύμεναίου ύπάρξεις προσφιλείς. Βεβαίως τό ώραΐον φΰλον
τής Σύρου — καί είναι πράγματι ώραΐον^— ελκύει καί
—τ-Μπά, Μαρίκα,ιπώ; πανδρ'εύτηκε; τέτοιον άνθρωπον;
τους ομοφύλους μου ποθούντας καί τούτους νά ΐδωσι τήν
‘•Έσύ είσαι 18, καί αυτό; 36- - .διπλή; ηλικία;. . Όταν
δύναμιν τής Άγιας έξασκουμένην θάτΐον ή βράδιον και
γίνη; 40, αύτός θά ηναι όγδοηντα χρόνων...
έπ’ αυτών. ’Αγνοώ πόθεν ή αγία αύτη απέκτησε τόσην
— Αλήθεια, καϋμένη, καί δέν τό σκέφθηκα. . .
μεγάλην έν Σύρω φήμην καί τόσην μεγάλην δύναμιν 1
Δέν δύναμαι νά εννοήσω τάς σχέσεις αυτής πρός τον
Πταισματοδίκη; — Τί κατηγορειται ό κύριο;;
πτερωτόν υιόν τής θεάς ’Αφροδίτης 1
Δημόσιο; κατήγορο;.—· Αικίαι κατά τη; συζύγου του...
"Υπερθεν τής Αγίας Παρασκευής ύψοΰται ή κορυφή
Μά έχω και άναφοράν τη;, ι’ι; την οποίαν, λέγει, ότι δέν
τοΰ πύργου, τοΰ υψηλότερου βουνού τής Σύρου, άπό
την έκτύπησε. . .
τής όποιας κορυφής τό θέαμα είναι άπολαυστικότατον.
Πταισματοδίκη;. — Διατί δέν προσηχθη όπω; μαρτυρηση
Άπ’ αυτής φαίνονται όλαι αί νήσοι τοΰ Αιγαίου, ή Πεη ιδία; λοπόνησος καί ή Εύβοια καί ή Κρήτη έν καιρώ αίθρίω.
Δημόσ- Κατήγορο;.—Δεν θίλιι νά ίλθιρ εί; τό δικαστη
Ό Ταξειδιώτης μετά θαυμασμόν παρατηρεί τό πρώ
ρίου μέ μάτια φουσκωμένα καί σπασμένη μύτη. . .
τον τήν άμψιθεατροειδή Σύρον καί .τά πέριξ καί έν τώ '
θαυμασμώ του, έν τή έξάρσει του λησμονεί νά έξέλθη
—Βλέπω, κτίζετε καί άλλο σπήτι, κ. Γεώργιε.
τθΰ άτμοπλοίου. Έν τούτοις αί όξείαι τών λεμβούχων
—Ναί.
κραυγαί ύπενθνμίζουσιν αύτώ τήν έξοδον. Ό Ταξειδιώ—Τά λεπτά θά-βγήκανε απ’ τό κρασί, πιστεύω. .
της εξέρχεται είς τήν πλακόστρωτον παραλίαν καί βοφδ 1
. — Όχι. .’
.
τό ποτόν του είς τό περιποιητικώτατον τής αποβάθρας
_ Μπά, μά δέν είσθε κατασκευαστή; καί έμπορο; οίνων;
καφφενεΐον τού φίλου μου κ. Τσότρα. Άπό τής στι
— Ναί. . αλλά τά λεπτά, ποϋ λέτε, δέν βγήκανε άπ*
γμής τής έξοδον του ό ξένος ήγάπησε τήν.Σύρον. ’Α
τό κρασί. . .βγήκανε άπ’ τό νερό ποΰ έβαζα στό κρασί. . .
νήκει πλέον εΐς τήν Σύρον καί τούς Συριανούς χωρίς
ύπερβολής.
Πρίγκηψ έν Ίταλίφ μετέβη πρό; έπίσκιψιν συλλογή;
"Οστις θέλει νά ίδη τήν άληθή, τήν πραγματικήν
σπανίων
βιβλίων έν μικρφ τινι κωμοπόλει καί πρό; μίγίβωμαντικότητα, τήν ρομαντικότητα θέλω νά είπω εν
στην
του
ικπληξιν παρετήρησεν, ότι τά βιβλία εΰρίσκοντο
πλήρει τή ιδανική σημασία τής, άς έλθη είς Β α π ό ρ ι a
άνεστραμμέναθέσιν χαρίτωμένην τής Σύρου. Τά Βαπόρια δέν
—Μά διατί εινι ούτω τιθιιμένα; ηρώτησεν τόν δήμαρχον.
περιγράφονται, ούδέ ζωγραφίζονται. Άπό στιγμής είς.
— Διότι δέν ητο δυνατόν νά έπιτρέψω είς τού; τόμου;
στιγμήν μεταβάλλουν όψϊν καί νέας.παρουσιάζουσι χάνά ίχωσι ίστραμμίναν τά όπίσθιά των πρό; τή5* υψηλόριτα; καί νέα θέλγητρα.Τά Βαπόρια είναι ωραίος περί
τητά σα;. ...
πατος λείος καί καθαρός,άλλ’είναι συγχρόνως καί βράχος
καί λόφος. Κάτωθεν τού περιπατητοϋ απλώνεται ή-θά’Εκείνο;. — Για ’δέ; αύτη τη γυναίκα. . . .Είναι η εί·
λασσα έχουσα μακράν τήν έκταοιν, λαμπρός δέ καί εύκών τη; υγεία;...............
' ρύς τήν γλυκοφιλεΐ ό όρίζων. "Ενθεν και ένθεν, έμ
’Εκείνη. — Ναί. . . είκών μέ χρώματα. . .
προσθεν καί όπισθεν νήσοι, ή Άνδρος, ή Τήνος, ή Δή
Γούλη;
λος, ή Μύκονος, ή Πάροε, ή Νάξος, ή Σέριφος, τά ■
πλοία τά διερχόμενα, αί λέμβοι αί άκτοπλοοΰσαι,

►

ιι >ς·
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. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ TS3 „ΑΜ“
Δ. Μ. Κ ώ ν σ π ο λ ι ν. ΈπιστολαΙ χαί λοί’ά έλήφβησαν. Ταχυδρομιχώς άπηντήσαμεν εν εχτάσει.— A. Α. Χελουάν. Κα·
λώς- αναμένω συνδρομάς χαί άντίτιμον ήμερολογίου μέ προσεχές.—
Δ.Τ.’Α λ ε ξ ά ν 8 ρ ε ι α ν. Συνδρομή σα; έλήφβη. Άπόδειξις μετ’
άριβμοΰ λαχείου σας στέλλεται ταχυδρομιχώς.— Γ. I. Σμύρνη ν.
Φύλλα άπεστάλησαν. Άναμένομεν ίμβασμα συντόμως.— Π. Δ.
• Π α ρ ι σ ί ο υ ς. Άναμένομεν άπάντησιν εις έπιστολάς μας.— Σ·
Ν. Μ. Λαύ ριο ν. Αινίγματα έλήφβησαν. "Εχει χαλώς.— Ε. Κ.
Μ ύ χ ον ο ν. Ποίημα πρδς Τάχην έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν βερμώς
διά χαλά αίσβήματά σας.—? Κ. Σ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις μετ’ άριβμοΰ λαχείου σας έν παρόντι φύλλω.— ©. Ψ. Μιτηλήνη ν.’Επιστολή έλήφβη. Άνα
μένομεν ταχτοποιήσεις συντόμως. — Κ. Κ. Σύρον. Συνδρομή έληφβη. Άπόδειξις μετ’άριβμοΰ λαχείου έν παρόντι φύλλφ.— Γ.
Π. Βατιλήν Κύπρου. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλή
φβησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Γράψομεν ταχυδρομιχώς.

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΧΙΣ
Πρός τούς ήρετέρονς Συνδροιιητάς.

Παραχαλοϋνται οί καθυιττεροΰντες
τήν συνδρομήν των τοΟ τρέχοντος
έτους, όπως εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμίν τβυτην συντόμως, ?να
τοΐς άνταποστείλωμεν τάς αποδείξεις
των μετά τοΰ αριθμού τοδ λαχείου
τοΰ λήγοντος ήδη έτους. Οί μή έφοδιασμένοι ύπδ τοιουτων αποδείξεων
0’ άποκλεισθώσι τών κληρώσεων.
‘Ομοίως παρακαλοΰνται καί οί
ήμέτεροι άνταποκριταί, δπως ταχέ
ως άποστείλωσιν ήμϊν τάς έχκαθαρίσεις τών είς χεϊρας αύτών εύρισκο^^^«^ίδ^^^ρ^ά-οφυγήν
παραπόνων.· .
'

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
■- ■·'
■:
>’-Ερωτήσ*ί<.■>< :
87. Ποΰ στηρίζονται αί χατά τόπους άστυνομιχαί διατάξεις, αί
προσδιορίζουσαι έχάστοτε τήν τιμήν τοΰ άρτου ;
88. ΠΑς δύναταί τις ν’ άναγάγη «ις ’Ολυμπιάδας οίονδήποτ· μετά
Χριβτδν ίτος;
89. Δέχ'α αιώνες πόσους μήνας, ώρας χαί δευτερόλεπτα φερουσι,
λογιζομένου ίχάσιου μηνδς πρδς 30 ήμΙοας ;
90. Τίνες »ιναι.οί αριθμοί,, οίτινες πολλαπλασιαζόμενοι μεν επ’
άλλήλους φέρουσιν δλιχδν γινόμενον 4096, άφαιροϋμενοι δ’ απ’ αλλήλων δίδουσιν ύπόλοιπον 96 ;
Σήμ. Ό πρώτος λύτης βά λάβη δώρον εν χαλδν βιδλίον.

■ ■ l·» ———
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φύλλφαίνιγμάτων.
■■
X A Ρ Α
77. Αίνιγμα. Τετράγωνον γραμμάτων. Α Δ Η Ν
Ρ Η ΜΑ
ΑΝΑΞ,
"Ελυσαν αύτό, i χ· Ν. Γάσπαρης έχ Πειραιώς χαί Γ1. Βασιλείου
έξ Άβηνών.
Α Σ θ Μ Α
S Τ Ε Α Ρ
78· Αίνιγμα. Τετράγωνον γραμμάτων. Θ Ε Μ I Σ
Μ Α I Α 1
Α Ρ Σ 1 2
"Ελυσαν αύτδ δ Π. Βασιλείου έξ Άβηνών, χαί-Διον. Μαργαρίτου
έχ Τριπόλεως.
'
'
79. Αίνιγμα. βύρ«—λύρα.
"Ελυσα» αύτό, δ χ. Δ. Μαργαρίτης έχ Τριπόλεω;, ή . δεσποινίς
Έλ. Άργυροπούλου έχ Λίμνης χαί δ X. Άντ. Πρίντεζης.
80. Αίνιγμα. "Ενεα—Τενία—Πενία.
Έλυσεν αύτό, δ χ. Ν. Γάσπαρης έχ ΠειραιΟς.

Είναι ώρα

ΑΙΊΪΤΟΧ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Συνιστώμεν τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΐς τό τε
λειότατοι’ χοροδιδασκαλειον τον κ. ' Ήρ. Πτγγα,
όδός Θεμιστοκλέους άριθ. 21 Έν αύτώ θά εϋρωσιν
αίθουσαν εύρχίχωρον καλ ώραχαν, μουσικόν λαμ
πρών, διδάσκαλον τέλειον, μέθοδον άρίστην και
διδασκαλίαν κανονικόν πάντων τών χορών.
ΜΕΤΑΞΟΪΦΑΝΤΟΓΡΓΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤAMΑΤΗ
Όδος Φιλελλήνων

’Απαράμιλλα μεταξουφή καλλιτεχνήματα βραόευθέντα είς
τάς παγκοσμίους εκθέσεις Σικάγου και Παρισίων. Ποικίλα
καί πολυτελή μεταξωτά υφάσματα διαφόρων ειδών. Πάντα τά
είδη τής έλληνικής μεταξοϋφαντουργίας εύρίσκονται εν τφ άνωτέρφ καταστηματι είς τιμάς μετριωτάτας. ■

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Στο£ Μελάάρ. 18—17
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ

Το άΕιοπρεπέστερον, ώφελιμώτερον καί διαρκέστερου
δώρον προσφέρει ή ΔιιύΟυνσι; τής «ΦύβΑως, τού; 5 τόμου;
αυτή; φιλοχάλω; δεδιμένου;, άντι
60 διά τούς ίν τί·>
έσωτερικφ χαί φρ. 60 διά τούς έν τφ έξωτερικφ προαποστέλλοντας το τίμημα. Ούδεμίαν χαλλιτέραν έχδούλευσιν
δύναβθε νά παράσχητε τή νεότητι, τών μέσων τή; διατρο
φής καί διαπλάσεω; τή; χαρδία; και τοδ χαραχτήρο; αύτής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ“
παρά τήν Χαπνικαρ^αν &ρι9·. 7. Όδος Έρμου

Πωλοΰνται υφάσματα άγγλιχής στερεότητος χαί παρισιανής φι
λοκαλίας εις τιμάς πολύ συμφερούσας, ώς και χασέδες, λινά, περ
κάλια, δΐμητα, βατίστες χτλ.
Τοβάχια χασέ μονοκόμματα δρ. .6,25
Χασέδες μέ τδν πήχυν .... λεπτ. 40

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ

Tiyai λίαν συγκαταβατικοί.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
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Μεταξύ Καπνικαρέας καί ‘Ωραίας Ελλάδος
Είς το Κατάστημα τοδ χ. Τσάμη, το τόσον ίπαξίω;
τή φιλοκαλίφ αφιερωμένου, εύρίσχονται ωρολόγια έχ τών
μάλλον άνιγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τή; στιρεότητο; χαί ακρίβεια; τών οποίων άρκεϊ μόνον ή
έγγύησι; τών ονομάτων αυτών. Έργασία ίφάμιλλο; τη εύρωπαϊχή. Έγγύησι; αύτής καί στερεότης.
Έχ των Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤ.ΑΝΤΙΝ1ΔΟΥ

