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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ένώ ή Άπόκρεως εκπνέει παγερά καί 
άνοστος, ώς μόνην άπόλαυσιν παρέχουσα 
τάς γλυκυτάτας ήλιοστολίστους ήμ.έρας, 
■ήμέρας πλήρεις εκτάκτου λάμψεως καί 
Θάλπους έαρινοϋ, μέ τάς δποίας μάς φιλο
δωρεί δ καιρός δπως νά μάς έζιλεώσχι τρό-

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
Ό άποθανών Μητροπο>ίτ»ις ΆΟιηών 

πον τινά οιά τήν δριμύτητα τοϋ παρελ
θόντος χειμώνος, ή Βουλή εξακολουθεί δρα
στήριος τάς εργασίας της παρά τήν συνή
θειάν της ν ’ αργή έν τοιαύταις ήμέραις 
καί ή σημαία ή κυματίζουσα καθ' ημέ
ραν έπί τοϋ αετώματος τοϋ Βουλευτηρίου 
διαλαλεΐ εις τούς πολυαρίθμους διαβζτας 
τής δδοϋ Σταδίου την φιλεργίαν τών αντι
προσώπων τοϋ Έθνους. Ό Πρωθυπουργός 

εισήγαγεν ήδη τόν προϋπολογισμόν μετά 
εισιτηρίου λόγου, οστις ένώ ήτο σαφής καί 
εύφραδής, ώς ολαι αί αγορεύσεις τοϋ κ. 
Δηλιγιάννη, παλαιμάχου άπαραμίλλου έν 
ταϊς κοινοβουλευτικαΐς συζητήσεσιν εΐχ; 
καί τό πλεονέκτημα τής σχετική; συντο
μίας. Κατά τοϋτο δμολογουμένως προω- 
δεύσαμεν έπαισθητώς καί αί πολύωροι καί 
σχοινοτενείς αγορεύσεις τών πρωθυπουργών



|<= η[χας μέ τούς άφοοήτους πλατειασμούς, μέ 
τάς ατελεύτητους περιόδους, μέ τούς κυ
κεώνας τών αριθμών και μέ τάς έξεζητη- 
μένας θεατρικάς φράσεις, αί άγοοεύσεις αί 
καταπονοϋσαι και αύτά τά άψυχα εδώλια 
τοϋ Βουλευτηρίου μέ τό απαραίτητον θαυ
μαστόν προσον τοϋ ρήτορος νά μη βρέξη 
τά χείλη του καθ ' όλην την διάρκειαν 
τής άγορεύσεως δι' ολίγων σταγόνων ΰδα- 
τος—ώς νά ητο τό έπί τοϋ βήματος το- 
ποθετούμενον ποτήριον πλήρες έκ τοϋ μ.υ- 
θικοϋ αμίλητου νερού καί έφοβειτο δ ά- 
γορεύων μήπως ή πόσις τοϋ σφραγίσει τά 
χείλη— ανήκουν πλέον άνεπιστρεπτεί εις 
τό κράτος τού παρελθόντος. Όλίγον άργά 
άληθώς καί μέ ικανήν ηθικήν καί ύλικήν 
ζημίαν ήδυνήθημεν έπί τέλους νά κατα- 
νοήσωμεν τήν βαθέεαν άλήθειαν τοϋ δη ■ 
μώδους ρητού : «Τά πολλά λόγια είνε 
φτώχεια», ρητού ούδαμού ίφαρμοσθέντοο 
τόσον ακριβώς καί κατά λέξιν ίσον είς 
τήν πολύπαθη ήμών χώραν.

Ό πρωθυπουργός είπε πολλά καλά καί 
όρθά. Μόνον ώς πρός τό ζήτημα τοϋ συμ
βιβασμού ύπήρξεν έπιφυλακτικώς εχέμυ
θος, διότι οΰτως ίσως έπεβάλλετο έκ τών 
περιστάσεων καί έκ τών διεξαγόμενων δι
απραγματεύσεων. Τά νομοσχέδια Οσα ύ- 
πέβαλλε καί αύτός καί οί συνυπουργοί του 
έκρίθησαν εύμενέστατα ύπό τής κοινής 
γνώμης. Σημειοϋμεν μεταξύ αύτών τά 
γεωργικά ύπέρ τής Θεσσαλίας, τό περί 
άναδιοργανώσεως τοϋ σώματος τής χωρο
φυλακής, οπερ δμοϋ μέ τό τοϋ νέου οργα
νισμού τοϋ στρατού θά συντέλεση πολύ είς 
τόν καταρτισμόν στρατού άξιου τού προο
ρισμού του, τά έκπαιδευτικά. τό άνακου- 
φιστικώτατον διά τόν λαόν, περί καταρ- 
γήσεως τής προσωπικής κρατήσεως διά πο- 
σόν μή ύπερβαίνοντα τάς 500 δραχ.κλπ. 
Καί αί συζητήσεις ήρξαντο ήδη άποκτώ- 
σαι δσημέραι ζωηρότητα και ενδιαφέρον, 
θά μεταδίδονται δέ είς τό κοινόν άκριβί- 
στερον είς τό εξής ή άλλοτε χάρις είς τά 
μέτρα ύπέρ τοϋ τύπου, άτινα ε'λαβεν δ κ. 
Ζαίμης, δστις άναδεικνύεται είς τών μάλ
λον ικανών καί προοδευτικών προέδρων τής 
Βουλής μας.

Ειδήσεις άλλαι σημασίας δέν ύπάρχουσι 
τήν έβδομάδα ταύτην, είμή ή περί άνασυ- 
στάσεως τής ένταϋθα σερβικής πρεσβείας, 
έξ ής πιστοϋται ή δλονέν προϊοϋσα σύ- 
σφιγξις τών μεταξύ τών δύο κρατών φιλι
κών σχέσεων. ’Αξιοσημείωτος εινε ώσαύ- 
τως δ έν έκτάκτω έπισημότητι τελεσθείς 
έφέτος πανηγυρισμός τής έορτής τοϋ Πανε
πιστημίου κατά τήν ήμέραν τών Τριών 
Ιεραρχών, τή πρωτοβουλία τών Πανεπι
στημιακών αρχών καί τή έγκαρδίω συμμε
τοχή τής ακαδημαϊκής νεολαίας. Καί ή 
τελετή καί οι λόγοι καί τό γεύμα τών κα
θηγητών καί ή τελική έν τή Λέσχη τών 
φοιτητών πανήγυρις άπέδωκαν ιδιαιτέραν 
είς τήν εορτήν ταύτην ζωηρότητα, εύ- 
κταϊον δέ εινε νά καθιεοωθή τό καλόν 
τούτο εθιμον τό συντελούν είς τήν άναζω- 
πύρησιν τοϋ αισθήματος τής άδελφότητος 
μεταξύ τών φοιτητών καί τήν ε"ξαρσιν τού 
φρονήματος παρ' αύτοΐς.
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Τά οργανικά λείψανα, άτινα είς διά
φορα σημεία τής γηίνης έπιφανείας έντος 
τών ύδατογενών πετρωμάτων εύρίσκονται 
αποτεθειμένα, συντελούσε μεγάλως πρός 
κατανόησιν τής πρώην έκτάσεως, ήδη ?ε 
διά ρηγμάτων καί στολιδώσεων πολλαχώς 
καί πολυτρόπως μεταβεβλημένης γηίνης έ
πιφανείας. Ή ’Αττική ήδη μία βραχώ
δης καί ξηρά χερσόννήσος τής μεγαλειτέ- 
ρας ’Ελληνικής χερσοννήσου έξ άπαντος έν 
τή Μειοκαίνω διαπλάσει τού Καινοζωϊκοϋ 
αιώνας άνήκεν είς “Ήπειρον, έφ ’ ής έκτε- 
ταμέναι πεδιάδες, χορτοβριθεΐς λειμώνες 
καί σκοτεινά, άπέραντα καί παρθένα όαση 
έξηπλοϋντο καί ήτις διά τών νυν Κυκλά
δων,τοϋ κρητικοϋ πελάγους καί τήςΚρήτης 
εύρίσκοντο έν άμέσω γηϊνω συνδέσμω μετά 
τής ’Αφρικής. Τούτο άποδεικνύουσι τώ γε- 
ωλόγω έντελώς σαφώς, τά λείψανα τών 
γιγάντωσών ζώων, άτινα εντός τοΰ έρυθροϋ 
πηλού τοϋ Πικερμίου εύρίσκονται έγκεχω- 
μένα. Τό μέγα πλήθος, τών πρός τάς ά- 
γελας τών ημιάγριων ΐτπων τής νοτίου 'Α
μερικής δμοίων 'Ιππαρίων,τά πολυποίκιλα 
καί διάφορα είδη τών Αντιλοπών,οί Ρινο- 
κέρωτες, τά Δείνοθήρια, τά Έλλαδοθήρια, 
οί τρομεροί Μαχαιρόδοντες καί τόσα άλλα 
γιγαντιαϊα ζώα, ών τούς σκελετούς έγ- 
κλείει τό άργιλώδες έδαφος τού Πικερμίου, 
δέν ήδύναντο έπί τών καψαλισμένων ή 
σποράδην διά χαμερπών θάμνων κεκαλυμ- 
μένωνόρέων νά ζώσι, άπερ ή ’Αττική τής 
παρούσης έποχής παρέχει. Ό παλαιζωϊκός 
ούτος κόσμος τής Μειοκαίνου διαπλάσεως 
ειχεν άνάγκην έκτεταμένης χώρας, οΐαν 
παρουσιάζει ήμΐν σήμερον ή Αφρική, εν
τός τών δασών τής δποίας άκόμη καί σή-

Και είς τό τέλος μία είδησις εύχάριστος· 
δ άνδριάς τοϋ Βύρωνος δ στηθείς ήδη είς 
τον παρά τούς Στύλους χώρον πρόκειται 
ν ’ άποκαληφθή έν έπισήμω τελετή τήν 
προσεχή εβδομάδά. "Ισως τινές άπορήσωσι 
πώς άναγγέλλεται τοιούτό τι ώς γεγονος 
εύχάριστον, ένώ φυσικόν ήτο άφού δ άν- 
δριάς δ δωρηθείς ύπό τοΰ μακαρίτου Στε- 
φάνοβικ Σκυλίτση έκομίσθη έκ Παρισίων 
και έτοποθετήθη έπί τοΰ βάθρου του, ν' 
άποκαλυφθή τό ταχύτερον. Άλλ ' ή χώρα 
μας εινε δ κατ' εξοχήν τόπος τών παρα
δόξων καί διά λόγους τινάς τυπικούς όλί- 
λον ελειψεν δ Βύρων νά μείνη έπί πολύν 
άκόμη χρόνον καθειογμένος εις τό ξύλινον 
έρκος του. Εύτυχώς τά έμπόδια έξέλιπον 
καί τή βασιλική έπινεύσει τήν προσεχή έ- 
βδομάδα τελοϋται τ' άποκαλυπτήριά του, 
περί ών θέλομεν τηρήσει ένημίρους τούς ά- 
ναγνώστας μας διά καταλλήλων εικόνων 
καί δημοσιευμάτων.
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μερον ύπερβολικός άριθμός 'Ιπποπόταμων, 
’Ελεφάντων, ’Αντιλοπών, Ζεβρών καί Βου

βάλων διαιτώνται.
Τά άπολελιθωμένα φυτά καί ζώα, άτι

να έ/τός τών ύδατογενών πετρωμάτων εύ
ρίσκονται έγκεκλεισμένα,χρησιμεύουσι κατ ’ 
άμεσον τρόπον τάς άλλοτε ύπαρξασας καί 
ήδη έξαφανισθείσας χώρας τής γηίνης έπι
φανείας νά καταστήσωσιν ήμΐν καταφα
νείς. Πράγματι, έάν τις όμοια είδη άπο- 
λιθωμάτων είς άναλόγους καί άντιστοί- 
χους γεωλογικάς διαστρώσεις νήσων καί 
ηπείρων εύρίσκη, αιτινες κατά τήν πα
ρούσαν έποχήν ύπό θαλασσών χωρίζονται 
καί είς έντελώς διαφόρους κλιματολογικάς 
σχέσεις εύρίσκονται, δυνάμεθα, νομίζομεν, 
έν όλω τώ δικαίω ήμών, νά σκεφθώμεν οτι 
τοιαϋται χώραι ποτέ εύρίσκοντο συνηνωμέ- 
ναι. 'Επί τή βάσει τοιαύτης συμφωνίας 
καί δμοιότητος λειψάνων προγενεστέρων 
γεωλογικών διαπλάσεων έπετεύχθη ήδη 
ύπό τών γεωλόγων νά καθορισθή ή ποτέ 
συνοχή τής Στερείς 'Ελλάδος μετά τής 
Εύβοιας.

Ότι δέ έπί τής Μειοκαίνου 'Αττικής 
δάση καί λειμώνες άπέραντοι έξηπλοϋντο, 
άρκεϊ δ γεωλογών νά ρίψη έν βλέμμα πρός 
τόν τότε ύπάρξαντα φυτικόν κόσμον, ού— 
τίνος τά λείψανα έν άφθονία καί άζιοθαυ- 
μάστω καταστάσει διετηρήθησαν τόσον 
έπί τής Εύβοιας παρά τήν Κύμην, όσον 
καί έπί τών Ώρωποϋ καί τών νήσων Σκύ
ρου, Σκοπέλου, Άλονήσου, Πελαγονήσου, 
Γιούοων, Πιπέρι, Μιτυλήνης, Σάμου καί 
τών άκτών τής Μικρά; 'Ασίας, όπως άρ- 
κούντως πεισθή περί τής όρθότητος τού
του. Ή σύμπτωσις τής εύρέσεως τοιούτων 
πολυπληθών καί πολυποίκιλων φυτών έπί 
οιαφόρων καί ύπό θαλάσσης κεχωρισμένων 
μερών, έν τή αύτή άκριβώς γεωλογική δι- 
απλάσει, έν ή καί δ παλαιζωϊκός κόσμος 
τού Πικερμίου, Σάμου καί Πελοπόννησου, 
διευκολύνει ημάς μεγάλως πρός κατανόη- 
σιν τή: βιοτεύσεως τών γιγαντωδών καί 
δλως ξένων ύπό τήν νύν δψιν τής ’Ελλά
δος ζώων. Ό διάσημος παλαιοφυτολόγος 
καί διερευνητής τής παλαιοχλωρίδος Κύ
μης Unger φέρεται άκόμη περαιτέρω και 
ζητεί νά όρίση τά φυτά έξ ών δ τότε ζωι
κός κόσμος τής μειοκαίνου ’Αττικής έτρέ- 
φετο. Οΰτω π.χ. λέγε·, δ Unger ότι οί 
κόκκοι τοΰ Νεφελίου ήσαν έντελώς κατάλ
ληλοι όπως διατρέφωσι τόν Μεσοπίθηκον 
τής Πεντέλης, ή δέ Καμηλοπάρδαλις ή 
'Αττική ήδύνατο άριστα νά τραφή έκ τών 
φύλλων καί κλαδίσκων τών τότε 'Ακακιών 
καί Μή μοΰ "Απτού (MimOSen).

Άςιον ιδιαιτέρας δλως μνείας είνε, ότι 
δτε παλαιοφυτολογικός καί παλαιοζωικός 
κόσμος τής Κύμης καί τοϋ Πικερμίου άπο- 
τελεΐται έκ φυτών καί ζώων, άτινα ούδό- 
λως ή έλάχιστον πρός τά νυν ζώντκ φυτά 
καί ζώα τής Εύρώπης δμοιάζουσι, τούναν- 
τίον δεικνύουσι χαρακτήρα αφρικανικόν καί 
έν μέρει αύστραλιακόν.

Τά άπολιθωματοφόρα στρώματα τοΰ 
Πικερμίου όπως καί άπασα ή έκεϊ διάπλα- 
σις άνήκει κατά τούς πλείστους τών γεω
λόγων καί παλαιοντολόγων εις τήν Μειό- 
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καινόν περίοδον τοϋ καινοζωϊκοϋ αιών::. 
Έπί τών κατ ’ άναλλαγήν διεστρωμένων 
καί πολλαχώς ύπό τεκτονικών ρηγμάτων 
διατεταραγμένων άσβεστολίθων καίσχιοτο- 
λίθων τοϋ Πεντελικοϋ έπαναπαύεται παχύ 
οτρώμα έξ άσβεστολίθων γλυκέων ύδάτων, 
κροκαλών καί πήλοαιγούς άμμου, πάντων 
διατεταραγμένων έκ τής δριζοντίου αύτών 
θέσεως, έπ αυτών ο'έπικάθηται 28 μ. πά
χους ερυθρός πηλός, όστις έπίσης έναλλάσ- 
σεται μετά κροκαλοπαγών στρωμάτων. 
Είς τά άνωτέρω μέρη τού έρυθροϋ τούτου 
πηλού, όστις μετά τών κροκαλοπαγών πε
τρωμάτων έλάχιστον ή ούδόλως ύπόρηγ- 
μάτων ή στολιδώσεων διεταράχθη, εινε ή 
κοιτίς τών λειψάνων τού παλαιοζωικού κό
σμου. Τήν όλην δέ έπέκτασιν τής έκεϊ μει
οκαίνου διαπλασεως καλύπτει στρώμα πά
χους 1-2 μέτρων έξ άμμου καί κροκαλών 
τής παρούσης έποχής.

Κατά τό 1835 περιεοχόμενος δ άγγλος 
αρχαιολόγος George Finley τήν Έλ-
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Άπολιματοφόρα στρώματα Πικερμίου 
Στρώματα άσβεστολιΟικά γλυκέων ύδάτων.

’Ασβεστόλιθος κατ’ εναλλαγήν μετά σχιστόλιθου 
κροκαλών καί πηλομιγοϋς άμμου.

Φανταιίτικίι τομή τΛς χαοάδοας τοϋ Πικεομιου κατά Gaudry

λάδα, άνεκάλυψε τυχαίως παρά τό ΙΙι- 
κέρμιον λείψανά τινα ζώων θηλαστικών, 
δπότε μετά τοϋ Lindermayer εκαμε άνα- 
σκαφήν τινα, τά δέ έξ αύτής προκύψαντα 
εύρήματα έδώρησε τώ Μουσείφ τής τότε 
Φυσιογραφικής ’Εταιρείας.

Τήν άνοιξιν τού έτους 1838 είς βαυα- 
ός στρατιώτης μετέφερε, κατά την είς 

τήν 'ιδίαν αύτοΰ πατρίδα έπάνοδον, δύο 
τεμάχια όστέων σωληνοειδών μεγάλων 
ζώων, ών ή έσωτερική κοιλότης ήτο πε- 
πληρωμένη ύπό ωραίων καί διαφανών κρυ
στάλλων τού όρυκτοϋ άσβεστίτου (όξυαν- 
θοακικής άσβεστου). Τά όστά ταϋτα έπέ- 
δειξε τώ καθηγητή τοϋ έν Μονάχω Πανε
πιστημίου Wagner καί έζήτησε παρ 'αύ- 
τοϋ πληροφορίας περί τής άξίας αύτών, 
καθ’ όσον έξιλκαβανε τούς κρυστάλλους 
τοϋ άσβεστίου ώς άδάμαντας. Άφοΰ δέ δ 
καθηγητής Wagner κατόπιν πολλού κό
που έ'πεεσε τόν απλοϊκόν στρατιώτην περί 
τής πλάνης του, ήρώτησεν αύτόν έάν εχη 
καί άλ.λα όστά έκ τού Πικερμίου τής ’Ατ
τικής. Ό στρατιώτης είπε τότε:«ναί, εχω 
καί άλλα τοιαΰτα,άλλά εινε τόσον άσχη
μα, ώστε φοβούμαι μήπως μέ έμπαίξητε

όταν σάς παρουσιάσω αύτά». Τέλος μετά 
τινας ημέρας, ένώ σχεδόν δ Wagner είχε 
λησμονήσει τήν μετά τού στρατιώτου συν- 
διάλεξίν του, έρχεται κομίζων κιβωτίδιόν
τι πλήρες τοιούτων λείψανων προϋπαρςάν- 
των ζώων, μεταξύ τών όποιων άνεγνώρισε 
παρευθύς δ Wagner όδόντα τινά άνήκοντα 
είς τόν Equus primigenius, ένώ πράγ
ματι έπρόκειτο περί όδόντος τοϋ Hippa- 
rion gracilis, όστά τινα μυρηκαστικών 
ζώων, πρός δέ, πρός μεγάλην του έκπλη- 
ξιν, τεμάχιόν τι τοΰ ρύγχους μικρού τίνος 
παλαιοζωικού πίθηκου. Ή ε’κπληξις τού 
Wagner περί τής παρουσίας λειψάνων πι
θήκου εινε καθ ' ολοκληρίαν δεδικαιολογη- 
μένη, όταν λάβη τις ύπ'όψιν, οτι κατά 
τήν έποχήν έκείνην ή ελλειψις τών άπο- 
λελιθωμένων τετράχειρων ήτο γενικώς πα
ραδεκτή, καθ' όσον μόνον ολίγα άσήμαντα 
καί άμφιβόλου ποιότητος λείψανα είχον ά· 
νακαλυχθή έν τή νοτίω Γαλλίικ καί έπί 
τών όρέων τοϋ Siwallk έπί τών προπόδων

άνακοινώσεως τοϋ Wagner έν τή άκα- 
δημία τοϋ Μονάχου τή 10 Νοεμβρίου 
1838. Ή άνακοίνωσις αΰτη έδημοσιεύθη 
τήν 21 Φεβρουάριου τοϋ 1839.

Κατά τό 1842 καί 1843 φιλέλλην τις 
μετά τίνος Έλληνος φυσιοδίφου έκαμ.νν 
κρυφίως άνασκαφάς έν Ιίικερμίω, ών τά 
εύρήματα έφυγάδευσαν είς τήν Βόννην, 
Στουτγάρδην καί Νεάπολιν τής ’Ιταλίας.

Τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1 853 δ καθηγητής 
τού Μονάχου Roth άδείερ τής έλληνικής 
Κυβερνήσεως έκαμεν άνασκαφάς καί έκ 
τών εύρεθέντων τά ήμίση μέν ε"λαβε μεθ ’ 
εαυτού, τά δέ άλλα ήμίση άφήκεν είς τό 
Μουσεϊον τοϋ Πανεπιστημίου.

Κατά τάς άρχάς αύγούστου τού αύτού 
έτους, δ τότε ύπουργός τών έκκλησιαστι- 
κών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως Σταύ
ρος Βλάχος μετά τού εφόρου τών άρχαιο- 
τήτων καί τοϋ καθηγητοϋ Ήρ Μητσοπού- 
λου άπήλθεν είς Πικέρμι καί έκαμον ύπό 
τήν διεύθυνσιν καί έποπτείαν τού Ήρ.

NO.

τών Ίμαλαϊων. Ιίερίεργος καί είς άκρον 
άνυπόμονος περιέμενε ν ’ άκούση δ Wag
ner τάς άξιώσεις τοϋ στρατιώτου, πλήν 
καί έκ δευτέρου μένει έκπληκτος όταν έκ 
τοΰ απλοϊκού στόματος τούτου ήκουσεν : 
«Etwas geld f(ir ein paar maass Bier» 
ήτοι όλίγα χρήματα γ>ά μ>ά όκά μπί
ρα. Άναγνωρίσας δ Wagner έκ τής ά- 
παντήσεώς του ταύτης ότι ούδεμίαν ιδέαν 
είχε περί τοϋ ε’ις τό κιβωτίδιόν έγχεκλει- 
σμένου επιστημονικού θησαυρού, έδωκε 
πρός αύτόν τέσσαρα άργυρά τάλλ.ηρα, δι ’ 
ών τοσούτον έξεπλάγη δ δυστυχής, ώστε 
άμφέβκλλε μεγάλ.ως άν πρέπη νά λάβη 
αύτά. Όπως δέ δ ίδιος Wagner λέγει, 
άμφότεροι ήσαν λίαν κατε-θουσιασμένοι, 
δ μέν στρατιώτης διότι είχεν ήδη άρκετόν 
χρήμα όπως φθάση είς τήν όχι πλέον μα
κράν εύρισκομένην 'ιδιαιτέραν πατρίοα του, 
δ δέ Wagner διότι έφωδιασμένος διά βκ- 
ρυσημάντων έπιστημονικών εύρημάτων, 
ήδύνατο νά έμπλουτίση τήν φώς διψώσαν 
επιστήμην διά καινοφανών άνακοινώσεων.

Περί τής παρουσίας τών πολυτίμων 
λειψάνων τοΰ Πικερμίου δ έπιστημονικος 
κόσμος ε”λαβε τό πρώτον γνώσιν διά τή;
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Μητσοπούλου άνασκαφάς, καθ ’ άς ό ίδιος 
ύπουργός άνεύρε κυνόδοντά τινα, περί τοϋ 
δποίου τήν 8 Αύγούστου έν εκθέσει πρός 
τό ύπουργεϊον τής Παιδείας λέγει δ αεί
μνηστος Μητσόπουλος, «δ κυνόδους ούτος 
άνήκει ε’ις Οηρίον μή γνωστόν μέχρι τούδε 
καί, ώς έκ τής κατασκευής συμπεραίνεται, 
άνήκει είς θηρίον τρομερόν». Έν τέλει δέ 
καταλήγει εύλογών τόν Θεόν, όστις έξή- 
λειψεν έκ τής γής θηρίον τρόμερώτερον καί 
αύτού τοϋ λέοντος.

Ήτο δ Μαχαιρόοους. Κατά τάς άνα
σκαφάς ταύτας, δι ’ άς έδαπανήθησαν μό
νον 2000 δραχμών, ήλθεν είς φώς μέγας 
παλαιοντολογικός πλούτος, δι ’ ού σήμερον 
μετ ’ έθνικής ύπεοηφανίας δύναται νά καυ- 
χάται τό ήμέτερον Φυσιογραφικόν Μουσεϊ
ον. Δυστυχώς τινά τών εύρημάτων τοϋ 
Μητσοπούλου, τή μεσολαβήσει τοϋ τότε 
πρέσβεως τής Γαλλίας βαρώνου Forth- 
Rouen, μετίφερθησαν είς τό Μουσεΐοντών 
Παρισίων. Τούτων βραδύτερο» έλάβομεν 
γύψινα έκμαγεϊα.

Τό αύτό έτος διερχόμενος τής Ελλάδος 
δ Γάλλος Gaudry έπεσκέφθη τό Πικέρμιον

X 98 )(



και κατά την είς Παρισιού; έπάνοδόντου έ- 
ποίησεν άνακοίνωσιν έντη γαλ. Ακαδημία, 
δπότε τή προτάσει τών ακαδημαϊκών Du- 
vernoy καί Cordier άπεστάλη δ Gaudry 
ίν έτει 1855 καί βραούτερον τό I860 τή 
προτάσει τοϋValenciennes ένταϋθα χάριν 
γεωλογικών μελετών καί συγχρόνως μέ 
την ειδικήν έντολήν ν ’ άνασκάψη περί τό 
Πικέρμιον. Τά πορίσματα τών μελετών 
καί ευρημάτων του έόημοσίευσεν δ Gau
dry δαπάναι; τή; Ακαδημίας τών Έπι 
στημών είς δύο μεγάλους τόμους, λαβών 
συγχρόνως καί τόν τίτλον τοΰ άδαυάτου.

Έν έτει 1882 έγένοντο καί πάλιν ά- 
νασκαφαί ΰπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ έν Βε- 
ρολίνω Πανεπιστημίου Dames. δαπάναις 
τής έκει Ακαδημίας. Επίσης τό έτος 
1885 ύπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ έν Βιέννη 
Πανεπιστημίου Neuinayr καί τοϋ βοη
θού αύτοϋ TaUSch.

Καί τέλος έν ετει 1886 ύπ ' έμοϋ μετά 
τοΰ πρίγκηπος τοΰ Ορλεκνς.

Έκ τών μέχρι ' τοΰδε γενομένων άνα- 
σκαφών παρά την χαράδραν τοϋ Πικερ- 
μίου ήλθον είς φώς καί περιεγράφησαν 43 
ζφα είς πλεϊστα άτομα.

Τούτων τά συνηθέστερα ε’ισίν αί άντι- 
λόηαι, μόνον δ Gaudry άνεΰρεν 154 ά 
τομα,κατόπιν τά ιππάρια (άνεΰρεν 80 ά
τομα), πρός δέ οί π/9-ηκοι, 25 άτομα, οί 
ρινοκέρωτες 24 άτομα καί τέλος αί κα- 
μηλοπαρόάλείι; 14 άτομα.

Υπάγονται δέ ώς έξης έν τή ζωολογική 
ταξινομήσει : 1 είς τά τετράχειρα, 14
είς τά σαρκοφάγα, 2 είς τά τρωκτικά, 1 
είς τά βραδύποδα, 3 είς τά προβοσκιδοει- 
δή, 4 είς τά περιτοδάκτυλα χηληφόρα. 
13 είς τά άρτιοδάκτ,υλα χηληφόρα, 3 είς 
τά πτηνά καί 2 είς τά ερπετά.

Ευχής έ’ργον θά ητο άν καί παλιν έγί- 
νοντο άνασκαφαί εί; τό Ιίικέρμιον, έξ ών 
βεβαίως διά μικρά, δαπάνης ού μόνον με- 
γάλως Οά ωφελείτο ή επιστήμη άλλά και 
τό ήμέτερον Φυσιογραφικόν Μουσεΐον ούσι 
αστικώς θά ένεπλουτίζετο έκ τών νέων εύ- 
ρημάτων προς δέ καί δι' άνταλαγών μετ ’ 
άλλωνάλλοδαπών φυσιογραφικών ’Ινστιτού
των θά καθίστατο πληρέστερου έν σχίσει 
πρό; τόν εκτός τής Ελλάδος ζήσαντα φυ
τικόν καί ζωικόν κόσμ.ον.

[Έπεται συνέχεια].

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Γ’
Κατα τάς διαβεβαιώσεις τής μεγάλης έπί 

τών αγώνων επιτροπείας τήν χώραν ήμών Οά 
έπισκεφθώσι κατα τον προσεχή Μάρτιον πολλά 
τών έξεχόντων προσώπων τή; Εύρώπη; καί 
Αμερικής, ·ών ή προσοχή άπασα θά στραφή 
πρός τό κεντρικόν σημείο·* τών πανηγύρεων 
τών ημερών εκείνων, προς τούς 'Ολυμπια
κούς αγώνας. Εϊδομεν όμως εί; προλαβόν 
άρθρον οτι μεθ' όσης δήποτε μεγαλοπρεπεία; 

καί επιτυχίας και άν διεξαχθώσιν οί αγώνες 
ούτοι. δεν είναι αρκετοί νά συγκρατήσωσιν εν
ταύθα τούς ξένους άνευ ετέρων θεαμάτων καί 
δή θεατρικών. 'Αλλά τινα τά κατάλληλα θεα 
τρικά θεάματα ; Έξετάσαντες τά τοϋ κωμει- 
δυλλίου, εϊδομεν ότι αδύνατος ή παράστασις 
αύτοΰκατά τάς ήμέρας τών έορτών καθ' άς 
μεγάλη σύγχυσις γλωσσών Οά επικρατή.

"Α; έξετάσωμεν ήδη τό δράμα.
Τό ελληνικόν θέατρον, μεθ'ολα; τάς περι

πέτειας αύτοϋ μεθ’ δλας τάς καταδιώξεις καί 
τήν αναλγησίαν τών ιθυνόντων τά τής πολι
τείας. έχει να επίδειξη δραματικά έργα κατά 
πολύ υπέρτερα τών διατυμπανιζομένων έκάσ- 
τοτε ξένων έν ταϊς έλληνικαϊς έφημερίσι. Τό 
ελληνικόν θέατρον. έν συγκρίσει πρός άλλα, 
ών ή ΰπαρξις χρονολογείται άπό μακράν σει
ράν έτών,δύναται,χωρίς νά φανώμεν υπερβολι
κοί.νά καθέξη μίαν τών πρώτων θέσεων έν τή 
νεωτέρα ιστορία τοϋ παγκοσμίου θεάτρου.'Άν 
έξετάσωμεν τήν δραματικήν παραγωγήν τών 
τελευταίων ετών έν Εύρώπη θά εϊδωμεν ότι 
ουδόν έθνος έχει νά παρουσιάση δραματικόν 
εργον έφάμιλλον τής Μερόπης τοϋ Βερναδά- 
κη’ εν συνόλω δε συγκρίνοντες,σχετικώς πάν
τοτε, τήν δραματικήν παραγωγήν τών τελευ
ταίων δέκα έτών τής Εύρώπη; Οά παραστώ- 
μεν πρό γεγονότος οπερ αδύνατον είναι ναν- 
τιληφθώσιν οί παρ' ήμϊν μεμψίμοιροι καί υπέρ 
άγαν ξενολάτραι, οϊτινες σκοπόν τοϋ βίου αύ
τών προέθεντο τήν ύποτίμησιν παντός ο.τι 
ελληνικού. Το άναντίρρητον γεγονός τής. ώ; 
εύθημεν είπόντες, συγκρίσεως είναι ότι τό ελ
ληνικόν θέατρον καί κατα ποιόν καί κατά πο- 
σόν ΰπερέβη πάντα τά άλλα τοιαΰτα.

Δεν 0 άπαριθμ,ήσωμεν ένταϋθα ούτε τά έρ
γα οΰτε τούς συγγραφείς οϊτινες συνετέλεσαν 
είς τό ευχάριστου αύτό γεγονός, έκ φόβου μή 
προσκρούσωμεν είς τήν φιλοτιμίαν τινός,άλλά 
θά έξετάσωμεν τίνα έκ τών έργων τή; νεω- 
τέρας δραματικής τέχνη; δέον νά δοθώσι κατά 
τούς προσεχείς άγώνα;. Καί ή Γαλάτεια τοΰ 
Βασιλειάδου.καί ή Φαϋστα και ή Μερόπη τοϋ 
Βερναδάκη, καί ή Βοσκόπουλα τοϋ Κορόμηλά, 
καί ή κόρη τής Αίμνου τοΰ Προβελεγγίου, 
καί ή Άθηνα!; τοΰ Καλλοστύπη καί ή Κατάρ» 
τής μάννα; τοϋ Άντωνίάδουκαϊ άλλα άκόμη 
είναι ίκανα διδασκόμενα άπό σκηνή;, ν' άνα- 
δ·ίςωσι το ελληνικόν θέατρον και νά ένθου- 
σιάσωσιν ήμετέρους τε καί ξένους. Φόβος ό
μως υπάρχει μ.ή ο ένθουσιασμός τών ξένων 
τών παρευρεθησομένων είς τήν διδασκαλίαν 
τών έργων αύτών μετατραπή εί; άπογοήτευ- 
σιν καί στενοχώριαν ώς έκ τή; έκ μέρους αύ
τών άγνοιας τή; έλληνική; γλώσσης. Διότι 
τί Οά έννοήση ό ξένος ό άγνοών τήν εγχώριον 
γλώσαν, άν άκούση τήν Γαλάτειαν ή τήν Κα- 
τάραν τής μάννας; Ούδέν. Τό πολύ ν'άκούση 
έν άκρα στενοχώρια τήν πρώτην πράξιν καί 
κατόπιν θ' άπέλθη.

Ωστε, θα εΐπωσιν ϊσω; τινές, 0' άποκλει- 
σθή καί τό δράμα: Κατά τήν γνώμην μας. 
ούχί καθ' ολοκληρίαν' έχομεν δύω έργα τά 
όποια δύνανται νά δώσωσι και ιδέαν τή; παρ’ 
ήμϊν δραματική; τέχνης καί νά ί δ ο Οώ σ ι, 
διά νά μή εϊπωμεν ά κ ο υ σ θ ώ σ ι. άπό τούς 
ξένους.

"Ενα τούτων είναι ή Νεράιδα τοϋ κ. 
Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Ό πλούτος τών σκη
νογραφιών τοϋ έργου αύτοϋ, ή μετ’ ακρίβειας 
ιστορική; έπεξεργασία αύτών. αί διάφοροι ιστο
ρικά? παρελάσεις μέ τάς ακριβείς ενδυμασίας 
τής άναπαριστανομένης έποχής, ή τελεία ά- 
ναπαράστασις τών τότε ήθών καί εθίμων, πάν
τα ταΰτα είναι ικανά νά συγκρατήσωσι τήν 
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προσοχήν τοϋ ξένου, ό όποιος ευχαρίστως θα 
ϊδκ έν τελεία σκηνογραφία πώς ήτο ή Άκρό- 
πολις τών Αθηνών πρό εκατόν έτών, πριν 
δηλονότι τήν καθαρίσωσιν οί αρχαιολόγοι καί 
χάση ή τέχνη χάριν τής έπιστημης, τό γρα
φικόν αύτής, πώς ήτο τό εσωτερικόν τών Α
θηναϊκών οικιών κατά τάς αρχάς τοϋ παρόν
τος αίώνος' Οά ϊδη τό ιστορικόν καντήλι τής 
Χρυσοσπηλιώτισσας έν τώ σπηλαίω τοΰ 1 Ιανός, 
θ' άκούση μέ τήν γλυκεϊαν έκείνην μουσικήν 
ύπόκρουσιν, τούς εΐςαύτό ωραίους στίχους, οϋς 
καί έπί τή ευκαιρία ταύτη τό πρώτον ένταϋθα 
δημοσιεύομεν:

Καντήλι θαμπερό τής ΙΙαναγία;
ποϋ μέσ'άπό τή σπηλειά τό φώς σου χύνεις, 
φώς άγιο, γλυκό τής Εκκλησίας, 
φώς τής αγάπης, τής Δικαιοσύνης.
Καντήλι θαμπερό, μικρό καί μόνο 
γιατί μαζύ σκορπάς καί μαΰρο πόνο;

Καντήλι, είς τήν γή δέν βρίσκετ’ άλλο· 
α! όχι! τή 'δική σου νάχη χάρι.
S’j άπ' τόν λύχνο εκείνο τόν μεγάλο 
τής ’Αθήνας τό φώς σου εχεις πάρει.
Άπ’ τόν λύχνο ποϋ δέν έχει σβύσει 
όπου τόν κόσμο όλο είχε φωτίσει.

Μά ήρθε ή ημέρα ή καταραυένη 
καί μαύρ' ή γή τή; δόξας απομένει 
κ> άντί τό λύχνο ποΰ φωτοβολούσε 
άχ! τό σταυρό ’στό χέρι της κρατούσε

Καντήλι θαμπερό, μικρό καί μόνο 
γ»’ αύτό μαζΰ σκορπάς καί μαΰρο πόνο.

Έκτος τούτων θά ϊδη ό ξένος έν μεγαλό
πρεπε? άπόψει τήν τότε Αγοράν τών Αθη
νών, όλην τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν, έλλη- 
νας, φράγκους, τούρκους. τήν κυρίαν πύλην 
τών Αθηνών μέ τήν ιστορικήν έκείνην επι
γραφήν έκ τοΰ υδραγωγείου τοΰ Άδριανοϋ ό- 
πόθεν καί απεσπάσθη, τέλος λαμπράν παρέ- 
λασιν γάμου Αθηναϊκού μετά μουσικής τών 
χρόνων εκείνων, εν μιά λέξει θα σχηματίση 
εντελή ιδέαν τοϋ ύπαργοντος συνδέσμου τοϋ 
αρχαίου ελληνισμού μετά τοΰ νεωτέρου τοι- 
ούτου. Άλλά καί ή πρό αύτοϋ έκτύλιξις τής 
ποιητικωτάτης παραδόσεω; καθ' ήν ένομί- 
ζετο οτι αί κόραι τοϋ Έρεχθεΐου ήσαν άδελ- 
φαί ύπό τοϋ θεοϋ μαρμαρωθεϊσαι καί ότι 
ότε ή μία ανηρπάγει κατα τό 1801 άπό τόν 
Έλγιν ήκούσθησαν θρήνοι καί κοπετοί,έκ μέ
ρους τών άλλων αδελφών, ή έκτύλιξις λέγο- 
μεν τή; παραδόσεω; αύτής. δέν θ’ αφίση α
συγκίνητο·? τόν ξένον.

Ετερον έ’ργον δυνάμενον νά παρασταθή 
εινε «ό Άγαπητικός τή; Βοσκοπούλαςο τοϋ 
κ. Δ. Κορόμηλά. Αί γραφικαί καί χρυσοστό
λιστοι ελληνικά': ένδυμασία: τών ηρώων τοΰ εί- 
δυλύ.ίου, οί έλ/.ηνικ.οί χοροί καί τά ελληνικά 
άσματα μέ τά έγχώρια όργανα, ό εγχώριος 
διάκοσμος μέ τούς έ ρ γ α λ ε ·. ο ύ ς. καί της 
κ α ρ δ ά ρ α ι ς, τά π ρ ο ι κ ι ά τής νύφης 
καί ό γάμος, πάντα ταΰτα δύνανται νά συγ- 
κρατήσωσ'.ν άμετάπτωτον τό ενδιαφέρον τοΰ 
ξένου, τοϋ οποίου ή άγνοια τής ελληνικής 
γλώσσης πρό τών αλλεπαλήλων αύτών θεα
ματικών σκηνών, δέν θέλει γΐνεσθα: έπαισθητή 
είς αύτόν.

’Εκτός τών δύο αύτών ελληνικών έργων, 
καλόν θά ήτο νά έδίδοντο καί μερικά ξένα 
γνωστά είς τούς αλλοδαπούς, όπως έπιδείξωσι 
τήν τέχνην των καί οί ηθοποιοί μας. πολλοί 
τών όποιων δύνανται κάλλιστα νά συγκριθώσι 
πρός φημισμένους ξένους συναδέλφου; των.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

Nik. I. Λλεκλρηε



τής γωνίαν. Ό μανδύας μου, τόν δποϊον έ
φορου·/ άπό Παρισίων,μοί έχρησίμευσεν άντί 
στρωμνής καί σκεπάσματος,άπεκοιμήθηνδέν 
έν τώ μέσω συναδέλφων. Όταν κατά τύ
χην ήνοιγον τούς οφθαλμούς μου καί είς τήν 
λάμψιν τών έδώ καί έκεϊ καιόντων δαυλών 
έβλεπον τάς άναμεμιγμένας τών κοιμωμέ— 
νων κνήμας τάς κεχωσμένας έντός τών εύ- 
ρειών έκείνων άναξυρίδων καί τάς κεφαλάς 
τάς ήμικαλυπτομένας ύπό τών έρυθρών φε- 
σίων, κατελαμβανόμην ύπό σιγηλού γέλω
τος. Ή πρωινή δρόσος,ή καταστήσασα διά
βροχα τά ένδύματά μου καί παγώσασά 
με, μέ άφύπνισεν.Οί ζουάβοι, εις διαφόρους 
στάσεις κοιμώμενοι ύπό τάς σκηνάς, ήγερ- 
θησαν τανύοντες τά μέλη,ώς δ κύων έπί τοϋ 
δποίου ρίπτει τις ΰδωρ’συρίζοντες δέκαίψάλ- 
λοντες διάφορα άσματα ήρχισαν διπλοϋντες 
τάς σκηνάς καί παρασκευάΓοντες τούς γυ
λιούς των, δπως εύρεθώσιν έτοιμοι είς τήν 
πρώτην διαταγήν. Καί έγώ κατά τό δυνα
τό/ άνεμίχθην είς τό έργον.

Τήν έβδόμην καί ήμίσειαν έπεβιβάσθη- 
μεν άμαξοστοιχιας τής δποίας τό τέρμα ήτο 
τό Σεδάν. Ό συρμός έβαινε βραδέως ένίοτε 
έσταμάτα. Ό μηχανικός όρθιος έπί τής άτ- 
μομηχανής διά μέν τής χειρός συνεκράτει 
τόν δρόμον αύτής, διά δέ τοϋ βλέμματος έ- 
ξήταζε τόν δρίζοντα. Ούδείς έγνώριζε ποϋ 
εύρίσκοντο οί Πρώσσοι- είς πάσαν δέ στιγ
μήν έφοβοϋντο μήπως εύρωσι τήν γραμμήν 
κεκομμένην. Παοαπλεύρως τής γραμμής ύ- 
πήρχεν δδός, τήν δποίαν διήρχοντο οίκογέ- 
νειαι χωρικών σπεύδουσαι έκ τοϋ φόβου καί 
τής άπελπισίας.Γυναίκες κλαίουσαι έφερον 
είς τήν άγκάλην τά μικρά των τέκνα. Οί 
άγρόται παρώτρυνον τά κτήνη των είς φυ
γήν. Ήκούετο δ τριγμός τών άμαξίων έπί 
τών δποίων ειχον φορτώσει πάν δ,τι ήδυ- 
νήθησαν νά σώσωσι. Κρότοι πυροβόλων άν- 
τήχουν είς τήν έξοχήν. "Άνω τών φρακτών 
έβλεπε τις άναθρώσκοντα λευκόν καπνόν' 
πάντες εύρισκόμεθα είς τάς θυρίδας. Ή ά
μαξοστοιχία έβαινεν πρός τό μέρος τής μά
χης. Μίγμα ανυπομονησίας καί άνησυχίας 
μέ κατελάμβανε.Κατ ’ αύτήν την στιγμήν 
εις ζουάβος έφάνη έπί τής βαθμίδος τής ά
μάξης καί διεβίβασεν ήμΐν τήν διαταγήν 
τού ύπολοχαγοϋ νά είμεθα έτοιμοι νά πυρο- 
βολήσωμεν. Έν ριπή οφθαλμού έπληρώσα- 
μεν τά σασεπώ μας. Ό συρμός ήρξατο προ- 
χωρών ταχύτερον.Μακράν δςεκρινετο μελα
νός ογκος κινούμενος έν τή πεοιάδι. Οί ο
ξυδερκέστεροι διέκρινον τό αιχμηρόν κράνος 
τών ΙΙρώσσων.Αίφνης όβίς βληθεϊσα έξ αο
ράτου σημείου κατέπεσεν έπί τής γραμμής- 
έπηκολούθησεν άλλη, ήτις συνετριψε τό ά- 
κρον μιάς άμάξης. Ή δρμή της έκλόνισεν 
δλόκλ.ηρον τόν συρμόν. Οί ζουάβοι είς τήν 
πρόκλησιν αύτήν άπήντησαν διά πυροβολι
σμών τούς δποίους έρριψαν κατά τών κινού
μενων μελανών όγκων.

Μετά μίαι ώραν έφθάσαμεν είς τόν σταθ
μόν τοϋ Σεδάν,δστις κεϊται εν χιλιόμετρο·? 
μακράν τής πόλεως. ΙΊδη πρωσσικά τινα 
τάγματα ειχον καταλάβει μερικά γειτονι
κά ύψώματα. Τάς αύτάς άσκοπους περι
πλανήσεις τάς δποίας έκαμον έν Ρετέλ καί 
Μεγιέρ έπανέλαβον καί έν Σεδάν.Μόλις εΐ-
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Όταν ε’φθασα, δ συρμός δστις έμελλε 
νά αναχώρηση έκ τοϋ στάθμου της Σαρλ- 
βίλ δέν είχε είσέτι έτοιμασθή. Ό σταθμός 
ητο πλήρης στρατιωτών πυρεσσόντων και 
καταπεπονημένων, δ αριθμός τών άποκα- 
μόντων ητο Τσος πρός τόν τών ασθενών, 
τούς δποίους οί μάτην άναζητούμενοι αρμό
διοι άπέστελλον εις τάς άποθήζ.ας τοΰ 
BoppS και τά διάφορα νοσοκομεία, δσα 
διέθετον άκόμη μερικάς κλίνας. Συνεσώ- 
ρευον έκεϊ τά λείψανα είκοσι συνταγμάτων. 
Την ένάτην καί ήμίσειαν ή άτμομηχανη 
έξεκίνησε βαρεία. Έπί τής αποβάθρας καί 
τών βαθμιδών έβλεπέ τις δμαδας στρα
τιωτών όρθιων ή έξηπλωμένων . Κατά 
διαλείμματα συρμοί διερχόμενοι πλήρεις 
στρατιωτών, πυροβόλων καί ίππων έχαι- 
ρέτιζον την άπερχομένην εις Μεζιέρ αμαξο
στοιχίαν. Ήτο τό σώμα τοϋ στρατηγοϋ 
BtvoS, άπερχόμενον νά ύποστηρίξη τόν 
στρατόν τοϋ Μάκ-Μαών, άλλά τό δποϊον 
ε’μελλε μετ ’ όλίγον νά ύποχωρήση καί νά 
κλεισθή έντός τών Παρισίων. Είς τών συρ
μών τούτων έστάθη είς Χαρισών κατά τήν 
αύτήν στιγμήν καθ ’ ήν έσταμάτα καί ε
κείνος έπί τοϋ δποίου έπεβαινον. Ή συνομι
λία ήρξατο άπό άμάξης είς άμαξαν μετα
ξύ ιππέων καί πεζών έκ ταύτης έμαθον- 
δτι άπόσπασμα τοϋ τρίτου τών ζουάβων 
ήρχετο κατόπιν καί δέν θά έβράδυνε νά 
φθαση. Άπεφάσισα νά άναμείνω τήν ά- 
φιξιν τών άγνωστων μοι συναδέλφων.

Μετά τέσσαρας ώρας, τό άπόσπασμα 
άφίκετο. Δι ’ ένός άλματος εύρέθην πλη
σίον τοϋ ύπολοχαγοϋ τοϋ διοικοϋντος αύτό.

— Κύριε, τώ ειπον.
— Είμαι ύπολοχαγός, μοί άπήντησε ξη- 

ρώς. . μεθ ' δ άτενίσας με σκαιώς:—Τί θέ
λεις; είπε συντόμως.

Τώ ειπον τί ήθελον έ/ συντομία — Εί- 
σελθε,μοί εϊπεν δ ύπολοχαγός.

Είσήλθον έντός άμάξης, ένθα εύοίσκοντο 
περί τούς δεκαπέντε ζουάβοι. "Έκπληκτα 
βλέμματα έστράφησαν πρός τόν νεοελθόν- 
τα, τόν άναμιγνΰοντα άποτόμως τούς Ιού- 
λους του πρός τούς αγριωπούς αύτών μύσ- 
τακας. Ή στιγμή ήτο κρίσιμος- ολόκλη
ρον σκόπελον έπρόκειτο νά ύπερπηδήσω. 
Έξήγαγον λαμπράν καπνοσύριγγα,τήν δ 
ποιαν έκ περιτροπής ποοσέφερον πλήρη κα
πνού είς όλους- τούτο ήρκεσε νά μοί άνοιξη 
τήν καρδίαν τών συνταξειδιωτών μου. Είς 
σημεϊον αγάπης ήρχισαν αμέσως νά μοί δ- 
μιλώσι μέ τό σύ. Τήν δεκατην τής νυκτός 
ή άμαξοστοιχία έστάθη είς Σαρλβίλ- τό 
άπόσπασμα τών ζουάβων κατήλθε τών α
μαξών καί κατηυλίσθη είς εύρύχωρον τόπον 
πλησίον τοϋ σταθμού.Χάρις είς τήν καπνο
σύριγγά μου,ήτις έξήρχετο έν μέρει τοϋ θυ
λακίου μου,κατόρθωσα νά είσέλθω είς μίαν 
σκηνήν,όπου εΰοον φιλοξενίαν εις μίαν αύ-

χον είσίλθει είς τήν πόλιν,δ ύπαξιωματικός 
τών ζουάβων δ έπιτετραμμένος τά τής επι
μελητείας τοϋ σώματος μέ διέταζε νά έπα- 
•/έλθω μετά τινων τών συναδέλφων μου είς 
τον σταθμόν,δπου εύρίσκοντο κομισθέντα κι
βώτια τινά όπλων. Έσπευσα έκεϊ.Είς τόν 
σταθμόν ούτε κιβώτια πυρομαχικών ούτε 
δπλα εύρίσκοντο- ύπήρχον δμως σωροί άρ
των καί σάκκοι διπυρίτου.

Έκύτταζα μετ’ άπορίας. — Δέν έν— 
νοείς, μοί εϊπεν δ ύπαξιωματικός,ειχον ά- 
νάγκην άνδρών προθύμων οιά νά μεταφέρω 
τά τρόφιμα ταύτα.Δέν θά μέ ήκολουθεϊτε, 
έάν δέν σάς έ'λεγον ότι πρόκειται περί Οπ
λων .

Τό έπιχείοημά του ήτο άκαταμάχητον- 
μετ ’όλίγον κύπτων ύπό τό βάρος τοϋσακκου 
καί φέρων άνά ένα άρτον ύφ 'έκατίραν τών 
μασχαλών μου έπέστρεψα είς τό Σεδάν, δ
που τό ήμέτερον άπόσπασμα είχε διαταγήν 
νά περιμείνη είς τήν πλατεΐανΣτανισλάου. 
Μετ’ όλίγον έφθκσε διαταγή δπως έ- 
πιστρέψη είς τήν πύλην τών Παρισίων, δι ’ 
ής εΐχεν είσέλθει.Θόρυβος φοβερός έπεκρά- 
τει είς τήν πόλιν. 'Ϋπασπισταί περιήρχο- 
ντο, διαγγελείς διέβαινον κομίζοντες δια— 
ταγάς,όμιλοι δέ έσχηματίζοντο είς τάς γω
νίας τών δδών. Άνθρωπός τις ήλθε·/ βοών 
ότι κατηγάγομεν μεγάλην νίκην.Τινές-δύσ- 
πιστοι έσεισαν τήν κεφαλήν. Έμμανής κα— 
νονοβολισμός αντηχεί άκαταπαύστω; πρός 
τά βορειοανατολικά τοϋ Σεδάν. Συνησθα- 
νόμεθα δτι άγών τρομερός συνήπτετο έκεϊ 
πέραν, καί όλα τά ώτα έστρέφοντο πρός έ- 
κεϊνο τό μέρος, δλαι αί καρδίαι έπιέζοντο. 
Αίφνης λοχίας τις μ' έξήγαγε τής άπραξί- 
ας καί προσκαλέσας τούς μή ώπλισμένους 
άνδρας,μέ ώδήγησε μετά τινων συντρόφων 
μου είς τήν άκρόπολιν,δπου έπί τέλους μάς 
όιένειμον τουφέκια. Ό φρούραρχος παρών 
κατά τήν διανομήν άπήγγελλε πρός τούς 
κύκλω ίσταμένους ζουάβους βραχεϊαν προσ
λαλιάν,προτρέπων αύτούς νά τά μεταχει- 
ρισθώσιν άνδρείως καί μέ βήμα ταχύ κατό
πιν δ λοχίας μάς ώδήγησε πάλιν είς τήν 
πύλην τώνΠαρισίων,δπου ήτοιμάζοντο ν 'α
ποκρούσουν ένδεχομένην προσβολή·/. Πολϊ— 
ται κατεπτοημένοι έπηγαινοήρχοντο. Έ- 
πεκράτουν διαλείμματα βαθυτάτης σιγής 
διακοπτόμενα ύπό ύποκώφων έκπυρσοκρο- 
τήσεων. Συνοδία τις έφερεν ένα ούλάνον η
μιθανή,κατακεκλιμένον έπί δύο τουτεκίων. 
Τινά τών οντων έκείνων τών κτηνωδών 
καί άνανδρων, οια εύρίσκονται πάντοτε είς 
όλα τά πλήθη, ώρμησαν πέριξ τοϋ φο
ρείου ωρυόμενα καί φωνασκοϋντα. Άλλ’ 
ή ώχρά μορφή τοϋ τραυματίου δέν συνεκι- 
νήθη. Ίσως δέν ήκουε καν τάς ύβρεις. έπί 
τοϋ καθημαγμένου στήθους του, διαφαινο- 
μένου μεταξύ τοϋάνοικτοϋ ύποκαμίσου του, 
έκρέματο πλάξ δερμάτινη, ής ή χρήσις είς 
πολλήν μ'ένέβαλεν άπορίαν; Ήτο τάχα, 
ώς τινες εϊκαζον, ειδός τι θώρακος προωρι- 
σμένον νά προφυλάσση τούς στοατιώτας 
τοϋ βασιλέως Γουλιέλμου άπό τάς σφαί
ρας τών γαλλικών τουφεκίων; ή μήπως 
ητο άπλούστατα ειδός τι πινακίδος στέρε
ας, έφ ’ ής ένεγράφετο δ άριθμός τοϋ μη
τρώου τοϋ μαχητοϋ δμοϋ μέ τόν τοϋ συν

τάγματος, τοϋ τάγματος καί τοϋ λόχου, 
ώά νά άναγνωρίζηται έν περιπτώσει θανά
του;

Ό κρότος τοϋ τηλεβόλου, υστις έξηκο- 
λούθει βρέμων, δέν μοϋ έπέτρεψε νά κατα
γελώ έπί πλέον περί τήν λύσιν τής απορί
ας μου. Είς λοχίας μάς παρέταξε είς τό 
τείχος τοϋ φρουρίου άνά ένα κατ 'άπόστασιν 

ί πέντε βημάτων, συστήσας ήμΐν νά μή πυ- 
ροβολήσωμεν έάν δέν ήθέλομεν ίδει καί 

I σκοπεύσει καλώς τον έχθρόν. Ήτο πεοί- 
. που ή έκτη τής έσπέρας δτε κατέλαβον 

τό δρισθέ·/ ήμΐν μέρος. Μάς ειδοποίησαν ότι 
έμελλον νά μάς άντικαταστήσουν κατά τό 

I μεσονύκτιον. Έπρόκειτο λοιπον νά έγκαι 
νίσω τό στάδιόν μου φρουρών ώς σκοπός έπί 
έξ ώρα,- άλλ’ ειχον είς χεϊρα: μου έν κα

ί λόν καινουργές Σασσεπώ καί δέν θά άντήλ- 
λαζα τή·/ θέσιν μου, δπου έπνεε παγερός 
άνεμος, μέ έυραν τής πλατείας έν τώ θεά- 
τρω τοϋ Μελοδράματος. Οί σύντροφοί μου 

• καί έγώ έμένομεν κατακεκλιμένοι έπί τοϋ 
... προμα.χώνος έπί τών ύγρών έκ τής δρόσου 

χόρτων,τηροϋντες βαθεϊαν σιγήν καί άγρύ- 
πνως έλλοχώντες. Τήν προσοχήν μου έκ 

I διαλειμμάτων άπησχόλουν αί πέριξ ήμών 
γινομεναι κινήσεις. Δύο λόχοι πεζικού κα- 
τεβίβασαν τήν κρεμαστήν γέφυραν και ώ- 
δευσαν φέροντες έπ ’ ώμου τά όπλα πρός 

| τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου, δπου ε’μελ
λον νά σταθμεύσωσιν ώς πρόσκοποι. Ή- 
κούοντο έν τή σκοτία τά βήματά των καί 
δ μελανός όγκος των βραδέως έξηφανίσθη 
έ·/ έρρυθμω κυμάνσει.

Τό ή/ϋχος τής νυκτός ήτο διαπεραστι 
κόν. Τά μάλλινα ένδύματά μου καί αύτό 
τής κεφαλής τό περικάλυμμά ήσαν έμπο- 
ποτισμένα έκ τής πάχνης. Δέκα ώραι έσή- 
μαναν- εΐτα ένδεκα. Τό πάν καθηϋδεν είς 
τήν πεδιάδα. Οϊ όφθα.λμοί μου άπέκαμον 
βλέποντες είς τό σκότος. Θ’ άπεκοιμώυ.ην 
ίσως άν δέν μ ’ ήμπόδιζε τό παγερόν ψύ
χος, τό οποίον άπό τούς διαβρόχους πόδας 
μου άνήρχετο μέχρι τών ώμων. Δεξιόθεν 
καί άριστερόθεν τά άδρανή σώματα τών 
συναδέλφων μου φρουρών κατέκειντο βα- 
ρεως έκτάδην έπί τής σκοτεινής καί καθύ- 
γρου χλόης. Έκ διαλειμμάτων τραχέα 
τινά μονοσύλλαβα έξήρχοντο τών χειλέων 
των, έπειτα τά πάντα έπανέπιπτον είς 
ησυχίαν. Ήλθε τό μεσονύκτιον- πάντων 
τό ούςήρίθμησε τά δώδεκα κτυπήματα. Ό 
ενθουσιασμός μου είχε κατευνασθή. Πολλοί 
έζ ημών έ’στρεψχν τήν κεφαλήν πρός τό 

t μέρος έξ ού είχομεν έλθει. Άλλ’ ούδέν έ- 
φαίνετο, δτε δέ ήχησε καί ή ήμίσεια με
τά τό μεσονύκτιον, είς τών συντρόφων μου, 
δν ή πείρα είχε καταστήσει δύσπιστσν :

—Τώρα, έψιθύρισε, θά μείνωμεν έτσι 
έως τό πρωί.

Καί δέν ήπατάτο. Τήν έκτην τής πρω
ίας εύρισκόμεθα άζ.ίνητοι είς την αυτήν 
θέσιν. Διά ν’ άποτινάσσωμεν τήν ύπνη— 
λότητα, έξ ής έκλείοντο ένίοτε τά βε- 
βα.ρυμένα βλέφαρά μας, είχομεν ένίοτε ά- 
φορμάς έξ αιφνίδιων εξεγέρσεων. Ούτως 
έπί παραδείγματι περί τήν μίαν ώραν τής 
νυκτός τινες έθνοφρουροί καταυλιίόμενο: εγ
γύς ήμών άκούσαντες βήματα, ώρμησαν

είς τάς πυραμίδας τών οπλών των κραυ- 
γαζοντες μεγαλοφώνως εις τά δπλα καί 
ήρχισαν ζωηρώς πυροβολοϋντες. Έκφρονες 
οί άξιωματικοί έτρεχον πανταχοϋ κράζον- 
τες :

— Μή πυροβολήτε ! μή πυροβολήτε !
Άλλ ’ δ πυροβολισμός έν τούτοις έξη- 

κολουθει καί δ πάταγος αυτός διήρκεσεν 
έπί πέντε λεπτά. Ή παρεξήγησες προήλ
θε·/ έκ λόχου πεζικού έπιστρέφοντος μετά 
κατόπτευσιν, θύμα δέ αύτής έγένετο τα
λαίπωρος τις λοχίας.

Δύο τρία, συμβάντα παρόμοια συνέβη
σαν- άλλ ' είς τό τέταρτον δέν συνεκινή- 
θην πλέον. Περί τήν τετάρτην καί ήμί- 
σειαν τής πρωίας, κατά τάς πρώτας λάμ
ψεις τής αύγής άντήχησε κρότος τηλεβό
λου ριπτομένου άπό τών τειχών τού Σε
δάν. Ό πρώτος αύτός κανονιοβολισμός έ- 
σημείου τήν έναρξιν τοϋ έργου τής ήμέ- 
ρας έκείνης, ήτις είμαρτο νά συγκαταλεγή 
μεταξύ τών μάλ ον άθεραπεύτων συμφο
ρών. Μετ' όλίγον σφοδραί έκπυρσοκροτή- 
σεις διεδέχθησαν τήν πρώτην. Παρετή- 
ρουν έν τή φωτιζόμενη δλονέν σκοτία τάς 
έρυθράς ακτίνας τών σμερδαλέων έκείνων 
πυροβολισμών. Ή άκοή μου εΐχεν ήδη συν- 
ειθίσει είς τόν φοβερόν κρότον. Στηρίζομε- 
νος έπί τοϋ άγκώνος ήκροώμην το·/ βοόμον. 
άκατάπαυστο·/ ήδη καί διπλασιαζόμενο·/ 
έφ' δσον έπλησίαζεν. Ή μάχη έφαίνετο 
ήδη, τήν φοράν δέ ταύτην έκ τών προτέ- 
ρων συμπεριελαμβανόμην είς αύτήν. Περί 
την έκτη·/ ηλθον καί άντικατέστησαν τό 
άπύσπασμά μας, δπεο είχε διανυκτερεύσει 
είς τά τείχη.

— Καιρός νά φάγωμεν όλίγον ψωμί, μοί 
εϊπεν δ λοχίας, κάμνε γρήγορα,διότι έντός 
ολίγου θά ε’χωμεν πανηγύρι.

Δέν έπερίμενον νά μοϋ τό έπαναλάβη 
καί σπεύδων δρομαίως είς τήν πόλιν πρός 
άνεύρεσιν έστιατορίου, είδα έντός τοϋ κα
φενείου τής Κωμωδίας έπί τής πλατείας 
Στανισλάου εξ άξιωματικούς άνωτέρους 
παίζοντας εις τό σφαιριστήριο·/. Έξετέ- 
λουν κ α ρ α μ π ό λ α ς καί έφαίνοντο λίαν 
τερπόμενοι, ένώ αί πρωσσικαί οβίδες ε’τυ- 
πτον τούς πέριξ τοίχους. Έφαγα έν σπου
δή καί έγώ δέν ήξεύρω τι ούτε ποϋ έντός 
ολίγων στιγμών καί έπέστρεψα δρομαίως 
πάντοτε είς τήν πύλην τών Παρισίων, δ
που παραχρήμα έτάχθην σκοπός μεθ ’ έτέ- 
ρου ζουάβου έξωθεν τής κινητής γέφυρας. 
Ό ύπολοχαγός μου — καθότι δέν τόν άπε- 
κάλουν πλέον κύριον—μάς έδωσε τήν έντο- 
λήν νά μή έπιτρέψωμεν τήν διάβασιν διά 
τής γεφύρας είς οϊονδήποτε, καθώς επίσης 
καί νά μή άφήσωμεν κανένα νά φανή είς 
τό άντίθετον χεΓ/.ος τής τάφρου. Εΐχεν άρ- 
χίσει ήδη δ βομβαρδισμό; τή; πόλεως. Αί 
όβίδε; συρίζουσαι κατέπιπτον τήδε κακεϊσε 
μέ κρότον στρηνή, τόν δποϊον δ άκούσας 
ούδέποτε λησμονεί.

Ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ή·/ εύρισκό- 
μην είς μάχην καί δέν ήμην έντελώς ήσυ
χος. Ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς ζ.αί 
άκουσίως έσφιγγον διά χειρός νευρικής το 
οπλον μου έτοιμον είς βολήν. Πολύ άμφι- 
βαλλω περί τή; ειλικρίνεια; τών διαβεβαι-

ούντων δτι ούδεμίαν έντύπωσιν ήσθάνθη- 
σαν κατά τοιαύτην στιγμήν. Ίσως έχου
σι περισσοτέραν οίησεν παρά ειλικρίνειαν- 
ίσως πάλιν κέκτηνται τό πλεονέκτημα τοϋ 
νά εΐνε πεπλασμένοι μέ διαφορετικήν ζύ
μην. Τό έπ’ έμοί, δέν μοί έπήλθε μέν ούδ ’ 
έπί στιγμήν ή σκέψις νά έγκαταλείψω τήν 
θέσιν μου, κατειχόμην δμω; ύπό έντυπώ- 
σεων άορίστων καί συμμίκτων,έν αίς ή ά- 
νησυχίζ έξισοϋτο μέ τήν περιέργειαν.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Σήμερον δημοσιεύομεν τήν είμόνα τοϋ 

άοιδίμου Μητροπολίτου Αθηνών Γερμανού, 
χαραχθεϊσαν συμφώνως πρός τήν τελευ- 
ταίαν αύτοϋ φωτογραφίαν.Δυστυχώ; ένεκα 
τών παρ'ήμΐν περιορισμένων τεχνικών μέ
σων δέν έγένετο δυνατόν νά κατασκευα— 
σθώσιν επιτυχείς αί εικόνες τής κηδεία; αύ
τοϋ έπί τή βζσει τών στιγμιαίων φωτο
γραφιών, άς έπί τούτω έλάβομεν, διό αί- 
τούμεθα. συγγνώμην παρά τών ήμετέρων 
άναγνωστών διά τήν άζ.ούσιον παράβασιν 
τής ύποσχέσεώς μας. Δημοσιεύομεν έπί- 
ση; σήμερον τήν εικόνα τοϋ άρτι άποβιώ- 
σαντος έπιφανοϋς έν Ρωσσία δμοεθνοϋς 
Μαρίνου Βαλλιάνου, άρχηγοϋ τοϋ πολυ- 
ταλάντου καί μεγαλοπράγμονος ελληνικού 
εμπορικού οίκου, έπιφυλασσόμενοι νά δη- 
μοσιεύσωμεν είς προσεχές φυλλάδιον κα
τάλληλο/ σκιαγραφίαν.

ΓΡ. ΞΕΝΌΠΟΓΛΟΓ

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΡΑ ΜΑ 

ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ 
[Συνέχεια].

Κάκια . —(Ζωηρώς.) Τί ώρα;( ’Εγείρεται) 
Έμμορφη;

Αντιγόνη. — (Καθ' έαυτήν ) Νά τα 
μας! (Προς τήν Κακίαν.) Τό βράδυ-βράδυ- 
πολυ νόστιμη.

Κόκια. — Καλά. (Γελώσα.) Θά σού 
τον διορθώσω τόν ανεψιό σου... Όρεβουάρ. 
(Θλίβει τήν χεϊρά της ζωηρώς).

Αντιγόνη. — Όρεβουάρ. Ίσως ξα- 
ναπεράσω πρό τοϋ φαγητού. Καί.... γιά 
σζ.έψου λιγάκι, ίσω; άποφασϊση; νά μου 
πής τό μυστικό.

Κάκια —(Προπέμπουσα μέχρι τής Ούοας. ) 
Τό ψέμμα είς ενέργειαν.

Αντιγόνη — ’ΟΖ1’ τ’')ν άλήθεια. 
(’Εξέρχεται δεξιά).

Κάκια. — Ουφ! έσκασα .. Περίεργη! 
(Σταματώσα προ τοϋ ωρολογίου.) Πέντε καί 
τέταρτο. (Ποό τοΰ καβοέπτου διευθετεί πάλιν 
τήν τραχηλιάν της. 1 Και δμως καλλιτερα. 
νά έμενε... (Στενάζει.) Άχ!...Ποϋ νά το 
φαντασθή.(Πλησιάζει τήν τράπεζαν καί κρούει 
τόν κώδωνα). ·

Άννα. — (Εισερχόμενη έκ τής πρός τά δε
ξιά θύρας). Τί άγαπάτε;

Κάκια. —Έστρωσες μέσα τά κιλίμιχ
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ποϋ Cl είπα; (Δεικνύει τήν θύραν τοΰ βάθους. 
Άννα. — Τσν!
Κάκια. —Δέν τα καταλαβαίνω αύτά.

Ναί ή όχι, παιδί μου;
Άννα.— (Δυνατά.) “Οχι!
Kdv.Xfl. — (Σκεπάζουσα τά αυτιά της). 

ΣιγώτεραΙ... Νά πάς νά τα στρώσης.
Άννα. —Τόρα; (Γέλα )
Κάκια.—Τόρ ' άμέσως. 

έπροτιμοϋσες τό παράθυρο,
Ή μήπως θά 

ώς που νά σκο-
τεινιάση;

"Αννα. — (Κινούσα πρός τήν θύραν τού 
βάθους) Μάλιστα...

Κάκια.—Καί νά προσέξης νά μή μου 
σπάσης πάλι τίποτα, πολύ σέ παρακαλώ. 
Αυτές τις λίγες ήμερες που θά μείνης ά
κόμη στό σπίτι, να της περάσης τουλάχι
στον χωρίς ζημιά.

Άννα.— (Συνοφρυοϋται καί στρέφει τήν 
κεφαλήν.) Μά... κυρία...

Κάκια.— Μή χαλνάς τά μοΰτρά σου. 
Δέν μπορούμε νά κάμουμε μαζί. Πήρες τό 
σπίτι άπό κακό, σέ πήρα άπό κακό, έτε- 
λείωσε! Θά βρής καί πειό καλή κυρία.

Άννα.—(Εισέρχεται είς τόν κοιτώνα κα! 
κλείει τήν θύραν άποτόμως.) Ω, βέβαια θά 
βρώ!

Κάκια —Τίκακότροπο πλάσμα.θέ μου! 
(’Ακούεται ό κώδων τής θύρας. Ή Κάκια τα
ράσσεται. ’Αναλαμβάνει τήν θέσιν της εις τήν 
πολυθρόναν.)

Κρίτων. — (Εισερχόμενος, χαιρετςί μει- 
οιών καί ύποκλινόμενος,μέ τρυφεραν οικειότητα). 
*ΩΙ

Κάκια.—(Χωρίς νά μειδιά-) Καλόστον. 
( Ό Κριτών πλησιάζει νά οώση την χείρά του. 
Ή Κάκια τό αποφεύγει.) Κάθησε.

Κρίτων. — (Κάπως έκπληκτος.) Που 
θέλετε νά καθήσω;Κοντά σας ή έκεϊ κάτω; 
(Άφίνει έπί τής τραπέζης τόν πίλον κα! τά χει
ρόκτιά του).

Κάκια. — (Τιρ δεικνύει κάθισμα εις μέσην 
άπόστασιν ) Νά, έκεϊ

Κρίτων. — Όχι , μέ συγχωρεϊτε. 
(Κάθηται εις μίαν πολυθρόναν πολύ πλησίοντης.)

Κάκτα. — (Μόλις μειδιώσα.) Εστω I 
( Άπομακρύνει όλίγον τήν πολυθρόναν της.) 
Τί κρίμα ποϋ δέν εινε έδώ ό Άλκης ! θά 
έπηγαίνατε ολίγο περίπατο.

Κριτών. — (’Επί μάλλον έκπληκτος.) 
Άλλά... άν το θέλετε, πηγαίνω καί μό

νος μου.
Κόκία. — ( Άποφεύγουσα νάπαντήση. ) 

Σέ συνήντησε ή θεία σου;
Κοιτών. —Ή κυρία Φωκά; Ναί- έδώ 

έξω, στη γωνία.
Κάκια. — Δεν σου έπρότεινε νά την 

συνοδεύσης περίπατο;
Κρίτων. — Όχι· δέν μου έκαμε διόλου

Κάκια.— Μπά!
Κρίτων. — Μπήκε σέ’να άμάζι καί μου 

είπε οτι πηγαίνει νά κάμη επισκέψεις.
Κάκια. —Ά! Νά είνε τυχαϊον αυτό;

Καί μένα μοΰ είπε οτι σέ γύρευε. Έμιλή- 
σατε πολύ μαζί;

Κοίτων —*Οχι· μέ ρώτησε ποϋ πη
γαίνω καί της είπα οτι ερχόμουν έδώ. 
«Πήγαινε, μοϋ λέγει, ή Κάκια είνε έκεϊ, 
κ' έχει μιά μελαγχολία» λέει...

Κάκια-—Τίποτε άλλο.
Κρίτων. — Σχεδόν.
Κάκια.—(Σκεπηκή.) Περίεργον!
Κρίτων.—Τί συλ-λογίζεσθε ;
Κάκια.—Τίποτε...
Κρίτοιν — Δέν είνε δυνατόν. Είσθε 

τόσω...
Κάκια. — (Διακόπτουσα.) Μοϋ πέρασε 

μ,ιά ύποψία.
Κοιτών. — (Σιγά.) Μήπως ένόησε τί

ποτε ή θεία μου;
Κάκια. — (Νεύει καταφατικώς διά τής κε

φαλής).
Κρίτων —(Γελά.) Πώς μάρέσουν αύ

τοί σας οί φόβοι! Νά τα!... Δέν βαρύ 
νεοθε!

Κάκια. — Πολύ λίγο γνωρίζεις τις γυ
ναίκες. Μόνον άπό τό ύφος ποϋ είπες οτι 
έρχεσαι έδώ, ήμ.ποροϋσε νά σ εννοηση.

Κο των —Τό ύφος μου ητο πολύ σύ- 
νηθες, πολύ σύνηθες!

Κάκια- — Νομίζεις’ άς εινε... Τί με 
μέλει τόρα !... Δέν μου λές καί ένα 
άλλο;

Κρίτων —Ευχαριστώ;.
Κάκια. — Σάρέσουν ή κατάξανθες, δ 

ταν φορούν κάτασπρα;
Κ ίτων. — ( Άπομένων πρός στιγμήν ά

φωνος.) Ποιος σάς το είπε;... Ά ! ή θεία 
μου

Κάκια. — Αύτή.
Κρίτων —(Τεταραγμένος)· Η ουςτυχία 

νά με ίδή... Κατάρα!... Ί’ί σύμπτωσις! 
Κακία, σού ορκίζομαι δτι δέν ήταν τί
ποτε.

Κάκια —Τό πιστεύω.
Κρίτων — (Ζωηρώς μέ τόνον άθωότητος.) 

Άχ, καί πώς έτρεμα νά μή με ίοή κα
νείς... Ξέρεις, ί» θειος ό Παυλής μέ πήρε 
'στό λαιμό του. Αύτός τήν είχε μαζί του 
Ρώτησέ τον. Άχ, θέ μου! κ’εκείνη ή 
θεία πάλι πώ; ξεφύτρωσε έκεϊ στή μέση... 
Γι’ αύτό λοιπόν είσαι έτσι ψυχρά σήμερα;

Κάκια . — Γι' αύτό;! διόλου.
Κρίτων. ·— Μού την φόρτωσε στ’ ά

μάζι νά τού την πάγω στά Πατήσια.’Α
νάθεμα τήν ώρα. Είχε μπλέξει έκεϊ-δά 
καί φοβήθηκε »ά μή τον ίδή μαζί της ή 
’Ελένη. Ρώτησέ τον. Έγώ πρώτη φορά 
τό έβλεπα αύτό τό κορίτσι. Σού Ορκίζο
μαι.

Κάκια —'Γστερχ τί άπέγεινε ;
Κρίτων.— Ήλθε καί δ Παυλής άμέ

σως μέ τό τράμ.
Κάκια.— Καί ώς που νά έλθη;
Κρίτων. — Ά, ούτε δέκα λόγια δέν 

είπαμε.
Κάκια. —Έ, άς είνε καί είκοσι...
Κρίτων.—Κάκια,δέν μου πιστεύεις...

α-

Κάκια. — Σού πιστεύω’ άλήθεια τό 
λέγω' σού πιστεύω. Είσαι φρόνιμο παιδί. 
’Εκείνος δ Παυλής είνε λιγάκι...—

Κρίτων.—Τί πειράζει ! νέος είνε, ά 
νύπανδρος...

Κάκια. — Καί έσύ; Μήπως έσύ είσαι 
ύπανδρευμένος;

Κρίτων. — Έγώ... έγώ είμαι έρω 
τευμένος!

Κάκια —Ά, ναι· τό είχα ξεχάσει.
Κρίτων — Τόσω γρήγορα; άπό χθές, 

καί το έξέχασε; άμέσως;
Κάκια.—Τί νά σου κάμω; Δέν πταίω.
Κοίτων. — Κάκια, κάτι έχεις μαζί 

μου. Δέν είσαι δπω; ήσουν χθές, όπως ή
σουν άπό την πρώτη μέρα ποϋ σε γνώ
ρισα.

Κάκια. — "Ισως.
Κρίτων. — Δέν μ' έσυνείθισες έ’τσι, 

Κάκια. Αύτή ή ψυχρότη; σου μέ θανατό- 
νει. Δέν είςεύρεις πώς μιάν άκτίνα άπο τά 
μάτια σου περιμένω γιά νά ζήσω, ένα χα
μόγελο, μιά λέξι...

Κάκια —Σοΰ είπα τόσες!
Κρίτων. — Ήταν ύποδοχή αύτή ποϋ 

μου έκαμες σήμερα... καί ύστερ ’ άπό δσα 
είπαμε χθες, έδώ, τήν ίδια ώρα καί στήν 
ίδια θέσι.

Κάκια —Όχι,έκαθόσουν πειό μακρυά

Κρίτων. — Άχ, παίζεις, Κάκια.Παί
ζεις μέ δ,τι ιερότερο καί άγιώτερο έχω. 
Καλλίτερα θά ήταν νά μ’ έδιωχνες χθές, 
δταν έτόλμησα νά σου φανερώσω τό μυ
στικό τής ψυχή; μου. Είνε τόσω σκληρόν 
νά με διώχνης σήμερα, ΰστερ’ άπό τόσα 
δνειρα καί τόσες έλπισες!

Κάκια —Δέν σου είπα καί τίποτα ποϋ 
άν σε καμη νάπατηθής τόσω.

Κρίτων. — Δέν μ.ου είπες. Καί ήταν 
άνάγκη νά μου πή;;; Ό τρόπος σου μή 
δέν μ.ού τα είπεν δλα; Καί δ τρόπος σου 
τόσον καιρό μή δέν μου έοωκε το θάρρος 
νά σου πώ χθες δσα σοΰ είπα;

Κάκια —Μέ παρεξήγεις.
Κρίτων. — Δέν μάγαπάς, Κάκια;
Κάκια. — Σ’ άγαποϋσα.
Κρίτων.—Τόρα; καί τόρα;
Κ ά κνα — Όχ ι τόρα.
Κοίτων.— ’Αλήθεια;
Κάκια — ’Αλήθεια!
Κο των. — Δυστυχία μου! (’Εγείρεται 

κα! σκεπάζει δια τής παλάμης τους οφθαλμούς.) 
Το ονειρόν μ.ου! ποϋ εινε τό δνειρόν μου; .. 
Άχ, έζύπνησα, έξύπνησα!... (Στηρίζεται 
κλονούμενος εις τήν άκραν τής τραπέζης).

Κακία.— (φέρει τήν χείρα ε’ις τό στήθος, 
ώς δια νά συγκράτηση τήν καρδίαν της.) "Α
κούσε, Κρίτων. Τό όνειρό σου έτελείωσε. 
Πρέπει νά το πάρης άπόφασι.

Κρίτων. — (Καταβιβάζων την χείρα έκ 
των οφθαλμών.). 'Αδύνατον ! 'Αδύνατον!

[Έπεται συνέχεια]
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