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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Έπί τροχάδην σήμερον τά χρονικά μας, 
οιότι ή πληθώρα τί; άλλης όλη; δέν μά; 
άφίνιι χώρον πολύ διά την χρονογραφίαν 
μας. Άλλως τε καί τά γεγονότα τοΰ ί- 
πταημίρου ούτε πολλά, ούτε πάρα πολύ 
σπουδαία εινε, ώστε νά καταλαβωσι μι- 
γάλην ε’κτασιν.

Είς την Βουλήν — άς άρχίσωμεν άπό 
αύτήν — ιΐσήχθησαν ύπό τοϋ ύπουργοϋ τής 
Παιδείας καί τών ’Εκκλησιαστικών νομο
σχέδια περί άναπορφώσεως τοΰ κλήρου, καί 
θά σκιρτήση βέβαια έκ χαρά; ή ψυχή τοΰ 
αειμνήστου Γερμανού, διότι ή Πολιτεία 
αρχίζει νά λαμβανη πρόνοιαν περί τής βελ- 
τιώσιως τοΰ κλήρου καί τής αξιοπρέπειας 
τής ’Εκκλησίας, υπέρ ής δ αλησμόνητος 
ιεράρχης τόσον είργάσθη. Έπειτα είχομεν 
νομοσχέδια σταφιδικά, ναυτικά — οιά τά 
δποϊα καί συνεκροτήθη αψιμαχία μεταξύ 
τοΰ νΰν ύπουργοϋ τών Ναυτικών κ. Λε- 
βίδου καί τοΰ πρώην κ. θεοτόκη — εις τό 
περί τροποποιήσεως τοΰ θεσμού τής στρα
τιωτικής άστυνοτίας, τύ δποϊον όμως εύ- 
ρίσκει άντίδρασιν καί θά προκαλέση σφο- 
δράς συζητήσεις.Τέλος, κατόπιν έπερωτή- 
σεως ποΰ έξ Άνδρου βουλευτοΰ κ. Καίρη, 
ήλθε καί τό πολυθρύλητον ζήτημα τοΰ 
Χαμερστάϊν, όπερ έφαίνετο λησμονηθέν. Ή 
συζήτησις, ήτις ύπήρξε πείσμων, άνεβλή- 
θη διά τό προσεχές Σάββατον άλλ ’ έκ 
τών δοθεισών κατά πλάτος εξηγήσεων ύπό 
τών ύπουργών τών Έτωτεοικών καί 'Ε
ξωτερικών, καθώς καί τοΰ Ιίρωθυπουργοΰ, 
ή πράξις έξηκριβώθη ότι ήτο πολύ έλα- 
φροτέοα, άφ ’ ο,τι έν αρχή ύπετέθη.

Τό μητροπολιτικόν ζήτημα δέν φαίνεται 
ότι θά λήξη ταχέως. Αί ύποψηφιότητες 
τών 'Αρχιεπισκόπων Κορινθίας καί Σύρου 
φαίνεται παραγκωνισθεϊσαι, ύπερτέρησε δέ 
κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας ή τοΰ 
άρχιμανορίτου κ. Προκοπίου Οίκονομίδου. 
Άλλ' οί συνοδικοί, ώς λέγεται, δέν εΐνε 
διατεθειμένοι νά τήν ύποστηρίξωσι καί φό
βοι ύπάρχουσι παραιτήσεων καί έπαναλή- 
ψεως έν γένει τών επιτρόπων όσα συνέβη
σαν προ έπταετίας.

Τά τών 'Ολυμπιακών αγώνων βαίνουσιν 
αισίως. Ζήλος ύπέρμετοος καί δραστηριό- 
της άνεπτύχθη κατά τήν τελευταίκν ώ
ραν. Άλλά τί νά γίνη ; κάλλιον άργά 
παρά ποτέ. Τέλος πάσαι αί προπαρασκευαί 
προχωροΰσιν έπιτυχώς, ύπάρχει δέ μεγάλη 
πιθανότης ότι ή μεγάλη πανήγυρις θά δι- 
εξαχθή εύπροπώπως. Τό δημοτικόν μας 
συμβούλιον, διά νά μή ύστερήση. κάτι ί- 
καμε καί αύτό. Έξέλεξεν έπί τέλους τόν 
πρόεδρόν του έν τώ προσώπω τοΰ κ. Δημ. 
Καλλιφρονά.

Ό μόνος δστις έξακολουθεϊ άκαμπτος 
καί άοιόρθωτος εΐνε δ καιρός. Ή κακο
καιρία μαίνεται καί δ Φεβρουάριος δεικνύ
εται άξιος διάδοχος τοΰ προκατόχου του. 
Καί δ θκνατος έξακολουθεϊ νά θερίζη ά- 
πηνώς. Τήν Κυριακήν άπεβίωσε καί τήν 

έπομένην έκηδευθη δ έξ έλλήνων έλλην τό 
γένος ρώσσος ναύαρχος Λεωνίδας Καλογε- 
ράς καί ή κηδεία του έγένετο μεγαλοπρε
πέστατη, τή συμμετοχή τών πληρωμά
των τής έν Πειραιεϊ δρμούσης μοίρας τοΰ 
ρωσσικοΰ στόλου. Χθές άπεβίωσεν δ έν α
ποστρατεία γηραιός αρχίατρος Βερνάρδος 
Όρστάιν, πρεσβύτης άγαθός και σεβά
σμιος, Είς τών πρώτων έ·/ Έλλάδι κα- 
τελθόντων Γερμανών μετά τοΰ Όθωνος. 
Έξ Αίγιου δέ αγγέλλεται οτι νοσεί σοβα- 
ρώς καί έπικινδύνως δ γηραιός καί ε’γκρι- 
τος πολιτευτής ’Ιωάννης Μεσσηνέζης.

Καί δ θεός δ εύσπλαχνος είθε ν’ άπο- 
φασίση νά θέση τέρμα εις τήν άτελεύτη- 
τον αύτήν νεκρολογίαν I

ΠΕΡΙ

Ithyrhynchotlieriuni Mitzopul
nov gen. nov. spec

uno
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΣΚΟΥΦΟΥ!)

Τής νέας ταύτης δμοιογένεια; ή συστη
ματική θέσις θά εύρίσκεται μ ταξύ τών δ- 
μοιογενειών Prorastomidae καί Mana
tidae άφ' ένός καί τής Halicoridae άφ’ 
έτέρου, καθ' όσον τό ήμέτερον Ilhyrhyn- 
cholherium παρουσιάζει γνωρίσματα, διε
σπαρμένα καί έπί τών τριών μέχρι τοΰδε 
γνωστών δμοιογενειών, ήτοι εινε έκ τών έν 
τήΙ Ιαλαιοντολογίκ λεγομένωνζΟοΙΙθΟίΐν- 
typus) μιχτώι/ ή περιληπτικών μ«ν~ 
φών δήλα δη εις έν καί τό αύτό tid.-k- ή 
y/vog εύρίσκομεν γνωρίσματα άκόμη συνη- 
νωμένα καί τά δποϊα βραδύτερον εις μετα- 
γενεστέρας γεωλογικάς διαπλάσεις είς διά
φορα γίνη ή όμοινγινιίαζ συναντώμεν δια
νεμημένα, ούτως ώστε τά πρώτα νά έκ- 
λαμβάνωμεν, ούτως είπεϊν, ώς προπάτορας 
τών μεταγενεστέρων καί ούσιωοώς διαφε- 
ρόντων γινών ή ήμυιχγιι-ί ώι·

Ένταΰθα. έν τή τάξει τών Σειρηνοειδών 
π. χ. ένώ ή δμοιογένεια Prorastomidae 
ε’χει πλήρη οδοντοστοιχίαν μέ άνω καί κάτω 
κοπτήρας καί κυνόδοντας άπαντα; έν ένερ- 
γείςο, ^ύγχος εύθύ μέ ευθέα φατνιακά τοι
χώματα καί τύπον δεόντων */5 κοπτήρας, 
*/, κυνόδοντα, ψευδοτραπεζίτας καί ’/5
ιδίως τραπεζίτας ήτοι 48 έ·· όλω όδόντας. 
Ή δέ δμοιογένεια Manatidae t/r. μέν 
κοπτήρας καί κυνόδοντας, οϊτινες είτε έν 
τή νεαρά ηλικία τοΰ ζώου έντελώς άποπί- 
πτουσι, είτε διαμένουσι μέν, είσίν όμως ά- 
νανάπτυκτοι καί ούδέποτε έν ένεργεία. 
Έχει δέ ^ύγχος έπίσης εύθύ καί πολυπλη
θείς τραπεζίτας, πάντα; δμοειδεϊς, έκτος 
τών έμπροσθίων. Τύπον όίόντων °/0 *ΐ"ή-

1)Σ.Δ.'Ολ.  Χάριτας άνομολογοϋμεν πρός τόν 
διακεκριμένων επιστήμονα χ. θεοδ. Σκούφον 
εΰαρεστηβέντα να χορηγήση ήαϊν πρός δημοσί- 
ευσιν την ανωτέρ«> περισπούδαστον πραγματείαν 
ώς απαρχήν τής συνεργασίας του είς τό ήμέτερον 
περιοδικόν

Ρ»«» 7ο χυ'/'-δοντα Χ’ί *‘7. ,ο τραπεζίτας. 
Καί τέλος ή δμοιογένεια Halicoridae ε’χει 
άντί κοπτήρων Ισχυρούς χαυλιόδοντας, ένίοτε 
καί ούτοι έλλείπουσι, καί τραπεζίτας έτε- 
ρόδοντας- πλήν τούς μέν έαπροσθίους μετά 
μιάς καί μόνης όίζη; τούς δέ οπισθίους έκ 
πολλών τοιούτων, καί μόνον εις τήν Ρυ- 
τινα έλλείπουσε καθ' δλοκληρίαν οί οδόν- 
τες αντικαθιστάμενοι ύπό παχείας καί λο- 
ξώς έστολιδωμίνης κερατοειδοΰς μασητηοίου 
πλακός. Τό ρόγχος κεκαμμένον πρός τά 
κάτω. Τύπον δέ όδόντων */, χαυλιόδοντα 

*'7,·ι τραπεζίτας.
Ένώ άφ' έτέρου εις τό νέον γένος Ithy- 

rhynchotherium καί συνεπώς καί είς τήν 
νέαν δμοιογένειαν Ithyrhynchoteridae, 
τδ ^ύγχος εΐνε εύθύ (όπως είς τήν Ομοιογέ
νειαν Prorastomidae καί Manatidae) 
μετά ούο χαυλιοδόντων ήτοι άνά ένα τοι- 
οΰτον έπί έκάστης πλευράς τής άνω σια— 
γόνος (όπως είς τήν δμοιογένειαν Halico
ridae), τραπεζίτας πολυπληθείς και έκ 
τών ε’μπροσθεν πρός τά όπισθεν βαθμηδόν 
αύξανομένθυς(όπως είς τήν δμοιογένειανίία- 
licoridae). Έν ένί λόγω τινά τών χαρα
κτηριστικών γνωρισμάτων τής νέας ομοιο
γένειας είσίν όμοια ή παρεμφερή πρός μίαν, 
τινά δέ πρός άλλην έκ τών τριών παλαιών 
δμοιογενειών. Πάντως όμως έν ολω κατά 
τοιοΰτον τρόπον ώστε νά έπιτρέπη, έν όλω 
τφ δικαίω, τήν καταταξιν τοΰ γένους είς 
ιδιαιτέραν δμοιογένειαν.

Συγκεφαλαιοΰντες καί συμπληροΰντες 
ουγχρονως τ ’ ανωτέρω παραθέτομεν τά χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα τής άρτισυστά- 
του δμοιογενείας τώ - Ithyrhynchoteridae

Μεταξυσιαγονον τής άνω σςαγόνος καί 
συνεπώς δλόκληρον τό ^ύγχος εύθύ καί δρι- 
ζόντιον μεθ' ένός ζεύγους ’ισχυρών καί πρός 
τά κάτω κεκαμμένων χαυλιοδόντων. Τρα
πεζίτας πολυπληθείς καί Ομοιομόρφους, ών 
οί μέν πρώτοι έμπρόσθιοι μονόρριζοι, οί δέ 
οπίσθιοι μεθ' όλων τών άλλων πολύρριζοι, 
αύξανοντε: άνεπαισθήτως κατά τε τήν μορ
φήν καί όψιν έκ τών ε’μπροσθεν πρός τά ό
πισθεν, ούτως ώστε μεγίστη μέν καί πασι- 
φανεστάτη διαφορά νά ύπάρχη μοταξύ τών 
πρώτων καί τελευταίων, έλαχίστη δέ α
σήμαντος καί άνεπαίσθητος μεταξύ δύο πα
ρακειμένων. Τύπον δέ δεόντων */1 χαυλιό 
δοντα, 70 κυνόδοντα, */5 ψευδείς τραπεζί
τας καί άληθεϊ; τραπεζίτας ήτοι έν 
ολω όδόντας 44, άν καί στερείται κοπτή
ρων καί κυνοδόντων.

Τά γνωρίσματα ταύτα δι ’ ών χαρακτη
ρίζεται ή δμοιογένεια τών ’/ί>υρρυχχιι»η- 
υιοειόώι- συμπίπτουσι,φυσικίρ τφ λόγω μέ 
έκεϊ -α τοΰ γένους *Ζ$·ρρν; χυΟήρει.ν Κατά 
πάσαν οί πιθανότητα καί τινα λείψανα πε- 
ρεγραφϊντα ύπό τοΰ Gaudry ώς Lepto- 
don graecus καί Acerolherium άνήκου- 
σιν είς την νέαν ταύτην δμοιογένειαν. Καί 
μά'/ιστα. ή κάτω σιαγών ή ώς Leptodon 
fraecus προσειορισθεισα ανήκει άναμφι— 

όλως είς τό ήμέτερον γένος Ilhyrhyncho- 
therium πιθανώς δέ καί είς εν καί τό αύτό 
είδος.

Ή από τοΰ I 853 έν τώ Παλαιοντολο
γικό» Μουσείω τοΰ I Ια.νεπιστημίου ύπολαν-

>φθή δ Ιταλό; ούτος ύπαλληλος τοΰ Μου- 
«σείου καί άποπεμφθή είς 'Ιταλίαν' εί δέ 
ϊύπάγη δ κύριος Μητσόπουλος τόν ύπενθυ- 
ϊμίζει δ κύριος Γωδρΰς, ότι, καθώς δ κύ- 
»ριος Ζαιμη.- ?navoti· ηόη νά i)vt ύπουρ- 

διότι έπί δροις ήθέλησε νά δώση ά- 
»δειαν άνασκαφής πρός τήν ά. έ. τόν κύ— 
»ριον πρεσβευτήν τή; Γαλλίας, ούτω καί 
«αύτός ( Ήρ. Μητσόπουλος) δύναται ενεκα 
«τούτου νά μή ήνε καθηγητή; I» .

θίνουσκ κεφαλή, ήτι; ίίωκεν ήμΐν αφορ
μήν Οπως —Γ. ,
ρηνοειόώι- έν τή Μίΐυχαίνω 'Αττική, ό- 
οείλεται είς τάς άνασκαφάς τοΰ αειμνήστου 
καθηγαΐτίύ καί ήμετέρου διδασκάλου Ήρα- 
χλέούς Μητσοπούλου. Άποτίοντες δθεν καί 
ήμεϊς έλάχιστον φόρον εύγνωμοσύνης προσ- 
βνομάζομεν τό νέον τούτο είδος διά τοΰ ονό

ματος αύτού.
Καί οΰτω διά τής εύρεσεως τοΰ Itky- 

rhynchotherium Milsopidi προσέρχεται 
καί τό Πικέρμιον εί; τά διάφορα μέρη τοΰ 
τε παλαιού καί νέου κόσμου ένθα λείψανα 
Σειρηνοειδών παρουσιάζονται ώς π. χ. είς 
τό χέρσωμα τοΰ MainZer, είς τήν 'Αλ
σατία/, είς τήν 'Ελβετίαν, εις τήν Άνω 
Σουαβία.ν, είς τό Βέλγιον, είς τό χέρσωμα 

ί τής Βιέννης, εις τά τρία γαλλικά χερσώ- 
ματα τοΰ Seine Loire. Rhone καί Ga- 

j ronne, εί; τήν Β. Βοημίαν, είς τήν Βεσ- 
! σαραβίαν, είς τήν Κριμαίαν, είς τήν Άνω 

'Ιταλίαν, εί; τήν Μελίτην, είς τήν Αίγυ- 
■ πτον, είς τήν Αγγλίαν καί είς τήν Β. ’Α

μερικήν.

Έκ χρονογραφικοΰ καθήκοντος νομίζομεν 
• απαραίτητον νά έπιφέρωμεν τροποποίησίν 

τινα τών ύφ’ήμών γραφέντων όσον άφορά 
τάς ύπό τοΰ αειμνήστου Ήρ. Μητσοπού
λου έν Πικερμίω διενεργηθείσας άνασκα- 
φά;. Τά έκ τών άνασκαφών τοΰ Ήρ. Μη- 
τσοπούλου μετά τοΰ έφορου των άρχαιοτή- 

j των καί τοΰ ύπουργοϋ τής παιδείας Σταύ- 
. ρου Βλάχου κατά τό ε’τος 1853 έξαχθέντα 

ζωικά λείψανα κατετέθησαε εί; τό Μου- 
σεϊον τή; τότε Φυσιογραφικής εταιρείας καί 
μόνον τινά έκ τών πολλαπλών τή έπιμόνω 
μεσολαβήσει τοΰ τότε πρεσβευτοΰ τής Γαλ
λίας Fort-Rouen έπίμφθησαν ύπό τής έ- 

I ταιρείας ταύτης είς τήν ακαδημίαν τών 
Παρισίων. Ένώ τουναντίον έκ τών μεγά
λων άνασκαφών τοΰ ε’του; 1860, αΐτινες 
έγένοντο δαπάναις τοΰ Όθωνείου Πανεπι
στημίου καί πρός πλουτισμόν τοΰ Φυσιο- 
γραφικοΰ αύτού μουσείου, ούδέ έν έδόθη τώ 
γάλλω φυσιοδίφη Gaudry, άλλά τούναν- 
τίον ύπεχρεώθη ούτος συνέπεια τών ενερ
γειών τοΰ άειμνήστου Μητσοπούλου ύπό 
τοιούτους όρους νά κάμη τάς έν Πικερμίω 
άνασκαφάς του, ώστε έκ μέν τών μοναδι
κών νά δίδη ήμΐν γύψινα έκμαγεϊα έκ δέ 
τών διπλών ή πολλαπλών τά ήμίση.

Ώς οέ έξάγεται έκ τοΰ άρχείου τοΰ Φυ- 
σιογραφικοΰ ήμών μουσείου τοΰ ε’τους 1860 
χάριν τοΰ Πικερμίου ε’λαβον χώραν, ώς 
φαίνεται, ύψίστης σημασίας διπλωματικά 
έπεισόδια, άτινα έπειδή νομίζομεν είσίν τοϊς 
πλείστοις άγνωστα άναφέρομεν έκ τούτων 
περικοπήν τινα βαρυσήμαντον, ήν αύτός δ 
Gaudry πρόν τόν Ήο. Μητσόπουλον είπε 
«ότι έάν ήμεϊς κατ’ άντίπραξιν δήθεν πρός 
»αύτόν ζητήσαντες καί λαβόντε; παρά τοΰ 
»ύπουργείου χρηματικήν χορηγίαν θελήσω- 
«μεν νΰν νά άνασκάψωμεν καθ ’ ήν έχομεν 
»παρά τοΰ ύπουργείου διαταγήν,εί μέν στεί- 
>λωμεν τόν ταριχευτήν τοΰ Μουσείου ίνα 
ίπαρίσταται καί δδηγή τού; άνορύσσοντας, 
«θέλει διατάξει δ κύριοςΓωδρΰ; νά συλλη- 

Ρεΰμα πλήθους πυκνοϋ, ανήκοντας είς πά
σαν τάξιν καί ήλικίαν καί φΰλον, πλήθους 
σιωπηλού, σκεπτικού καί ήρεμου, κρατοϋντος 
άνθη καί κεριά — κεριά μικρά κίτρινα καί 
νωπά, ποικιλόχρωμα, άνθη — πλήθους, ώς 
ύπό τήν έπίδρασιν μαγνητικής ελξεως πρός 
τό αύτό μέρος σπεύδοντος καί αζολουθοΰντος 
τήν αύτήν άπαρεγκλίτως οδόν, τό ρεύμα αύτό 
παρέσυρε κ' έμέ. αιχμάλωτον μιάς φυσικής 
ακατανίκητου περιέργειας καί διά μέσου δι
πλής κυπαρίσσων σειράς ώς διά μέσου ύπερ
φυσικής καί φαντασιώδους στρατιωτικής παρα- 
τάξεως μ'εξώθησε πέραν τής πολυθορύ£ου 
ζώνης τής ζωής καί τήν χώραν τής αναπαυ
τικής τοϋ θανάτου κυριαρχίας.

"Ενας άήρ ψυχρός, ώς νά έξωλίσθαινε διά 
μέσου του κρυεροΰ χώματος άπό τά βάθη 
τών τάφων’ βαρύς ώς νά έγεννάτο έκ τών 
εξωθούμενων άπό τ’ άδυτα τής ψυχής στε
ναγμών’ ένας άήρ ύγρός. ώς νά εΐχεν απορ
ροφήσει έκ τών οφθαλμών τά δάκρυα τόσου 
κόσμου’ βίαιος, ώς νά τόν ωθεί ό τάραχος 
τών κατά τήν στιγμήν έκείνην ύπό τα στέρνα 
τών ζώντων άνακυκωμένων παθών’ ένας αήρ 
αηδής, άπόζων σχεδόν, ώς νά ήτο τό κράμα 
τής αναπνοής όλων τών αναπαυόμενων έκει 
πτωμάτων, ένας τοιοϋτος άήρ έπλημμύρει 
τήν βαρεϊαν, τήν έκ τοΰ άρώματος τών άν- 
θέων καί τών αναθυμιάσεων τοϋ λιβανωτού 
πνιγηράν άτμοσφαϊραν, ήτις έπίεζε τά στήθη 
ΐσχυρώς καί ήπλοΰτο καθ' δλην τήν έκτασιν 
τής κοσμοβριθούς νεκροπόλεως.

Άχ! πόσον ήμην ευτυχής !
Το πλήθος, τό άφωνον καί σιωπηλόν, είχε 

διαχυθή είς τούς τάφους. Έπί κρύπτης πε- 
νιχράς ή νεοσκαφοϋς μνήματος ή μαυσωλείου 
καλλιμαρμάρου ήναπτε γονατιστόν τήν λαμ
πάδα του καί έκαιε τό θυμίαμά του καί κα
τέθετε τούς δακρυβρέκτους στεφάνους του. 
Κ' έγώ — ό Θεός νά μέ συγχωρήση — έρ
μαιου παραδόξου άγλοφροσύνης, ένόμιζον οτι 
εύρίσκομαι έμπροσθεν εύρ-ιας, ύπερμεγέθους 
θεατρικής σκηνής νευροσπάστων, ενώπιον μι
μικής παραστάσεως έπιδεξίων ηθοποιών, πρό 
μιάς μυστηριώδους καί μεγαλοπρεπούς φαν
τασμαγορίας. Έβλεπον τούτους έκεϊ κατη- 
φεϊς. πενθοϋντας, συντετριμμένους καί ήσθα* 
νόμην άπόκρυφον χαράν, χαράν, ήτις, εφόσον 
πρός τά ένδον έχώρουν καί περιειργαζόμην 
τό αλλόκοτο·/ αύτό θέαμα καί ήτένιζον τήν 
αύτη·/ πάντοτε στυγνήν φυσιογνωμίαν τοΰ

πένθους, ηΰςανε καί ισχυροποιείτο ·/.' έμεγε- 
θύνετο. Καί ώς νά εύρισκόμην έν τώ μέσω 
φαιδράς όμιγύρεως, έΐς τούς κόλπους διασκε- 
δάσεως θορυβώδους ύπό τό κράτος εύθυμίας 
άχαλινώτου, ή άγαλλίασίς μου έξέσπα σφοδρά 
είς κύματα ενθουσιασμού κ’ έξώρμα άκατά
σχετος μέχρι τών χειλέων μου ίνα μετά· 
βληθη έκεϊ εις μειδίαμα ενδομύχου καί μυ
στικής άπολαύσεως, εις έκδήλωσίν ένός πα- 
ραφόρως χα-.ρεκάκου αισθήματος τό όποιον 
έγέννα είς τήν ψυχήν μου, τοΰ μονοτόνου 
καί οίκτροΰ τούτου θεάματος ή γοητεΰουσα 
θέα.

ΤΟ ΨΤΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
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Έκλαιον αύτοί ! Κ' έγώ τάς Οερμάς στα
γόνας, αΐτινες έτρεμον κρεμασμένα! άπό τούς 
σβεστούς κανθούς τών οφθαλμών των έξελάμ- 
βανον ώς μαργαρίτας δρόσου άναβλυζούσης 
;ξ ήρέμου ψυχής κολυμβώσης είς πέλαγος 
απροσίτου ευδαιμονίας. Καί διέκρινον είς τό 
φώς, τό παραδίσειον φώς τοΰ σπινθηρίζοντος 
βλέμματος όλην τήν φλόγα, ίλην τήν ζωη
ρά·/ άκτινοβολίαν βιαίων παθών καί πόθων ά· 
τελευτήτων είς αστραπιαίας καί άλληλοδια- 
δόχους σκηνάς ένός φανταστικού πανοράματος 
πλ.ήρης εικόνων ήδυπαθείας ... Προσηύχοντ» 
αύτοί ! Καί ό ελαφρός ψίθυρος τόσων στόνων 
καί λυγμών καί δεήσεων, τόν δποϊον άνέδιδε 
πόνος αίμασσούσης πληγής καί ίστις, ώς 
βόμβος ασυνάρτητος καί συγκεχυμένος μέ τοΰ 
θυμιάματος τά νεφύδρια διεχύνετο είς τήν 
άτμοσφαϊραν, μοί ένεποίει τήν έντύπωσιν Οε- 
σπεσίας μουσικής, ήτις έχάνετο είς χείμαρρον 
τόνων μυστηριωδών, είς άβυσσον άρμονίας 
ένθέου. Κ' έπίστευον οτι άκούω τήν άπομε- 
μακρυσμένην ήχώ ένός γλ.υκεροΰ ένός περι
παθούς άσματος τής άγάπης !

Καί δέν είμαι κακεντρεχής ! Άλλ'αύτός 
όλος ό κόσμος δστις τήν στιγμήν έκείνην έ
φαίνετο ξένος πρός πάσαν έντύπωσιν ιλαράν, 
δστις έδείκνυτο τυφλός πρός πάσαν γλυζεϊαν 
άνάμνησιν ζαί : όποιος ήτον άπομεμαζρυ- 
σμένος άπό πάσαν βιωτικήν μέριμναν’ όλος δ 
κόσμος αύτός δστις νοερώς έστρέφετο πρός 
εν σημείο·/ παρωχυμένης ζωής, ίστις μετ' 
εύλαβοΰς δέους άνέσυρε μίαν πτυχήν τοϋ ρά
κους τοΰ χωρίζοντος άπ’ αύτοϋ ύπάρξεώς 
προσφιλούς, δστις μετ' επιμονής ιεράς ήρεύνα 
τόν βίβλον τοΰ παρελθόντος του κ’ έσταμάτα 
πρός μίαν αύτής σελίδα’ όλος αύτός δ κόσμος 
ο zzir/ωι καί πενθών ήτο κόσμος ομοιοπα
θής, κόσμος αδελφός τής ώρφανευμένης καρ
διάς μου. Δι’αύτό ή απαίσια αΰτη είκών τής 
φρίκης, τής οδύνης, τής άπογνώσεως έν 
μέσω τής σπαρακτικωτέρας όψεως τής ζωής, 
ήτο δΓ έμέ αντικείμενο·/ χαράς καί γοητείας 
καί τέρψεως !Δέν ήτο τήν ήμέρα·/ αύτήν άληθής εορτή

ΜίΛΓοε
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Ο ΡΕΝΤΓΕΝ

ζαί οτι ή ταχύτης τή; διαδόσεως τή; μα- 
γνητιζής επαγωγή; εινε ή αύτή μέ τήν 
ταχύτητα τοΰ φωτός.Τοϋτο έπεκύρωσαντά 
πειράματα τοΰ Χέρτζ και άλλων φυσικών.

Γνωστόν επίσης τυγχάνει οτι πλήν τών 
χρωμάτων, δηλ. τών ακτινοβολιών των 
περιλαμβανόμενων μεταξύ τού έρυθροϋ καί 
τοΰ ιοειοοΰς, και άποτελούντων τό ορατόν 
φάσμα, ύπάρχουσιν άκτινοβολίαι ένθεν τοΰ 
έρυθροϋ (θερμαΐ) καί ετεραι πέραν τοΰ ίο- 
ειοο'υς καλουμεναι ύπεριώοεις προσβάλλου— 
σαι τάς φωτογραφικά; πλάκας. Ταύτας αί 
άτελεϊ; μα; αισθήσεις οέν δύνανται νά συλ- 
λαβωσι. Οί οφθαλμοί μα; βλέπουσι μόνον 
τά; κινήσεις τά; περιεχόμενα; μεταξύ 484 
και 709 τρισεκατομμυρίων παλμώσεων 
κατά δευτερόλεπτου (άπό τοΰ έρυθροϋ μέχρι 
του ιαειδοΰ;). Γπαρχουσι βεβαίως όντα ών 
τά οπτικά όργανα είσίν εύαίσθητα εις α
κτινοβολία; κάτω τών 484 καί 
709 τρισεκατομμύρια, άλλ ’ αί 
ε’νε έλάχισται.

Δέν είνε ανωφελές νά γράψωμεν 
τά μήκη τοΰ κύματος τοΰ φωτός 
Ερυθρόν 620 εκατομμυριοστά χιλιοστομ

»
ν
»
W

Κίτρινων 551
Πράσινον 512
Κυανοϋν 475
Ίοειδέ; 423

»
»
»
»

ύπέρ τά 
διαφοραΐ

έντζΰθα

Η ΑΝΑΚΛΑ ΥΨΙΣ ΡΕΝΤΓΓΕΝ

Ώ; γνωστόν ci σωλήνες τοΰ Γκάισλερ 
εΐσι σώλήνε; ύέλινοι έν cl; πζράγεται κε
νόν άτελέ; (1Η* ) και έν cl; είσδόουσιν si 
πόλοι ρεύματος έξ έπ αγωγής' όταν δέ τό 
κύκλωμα ε’νε κλειστόν πζράγονται ηλε
κτρικά! έκκενώσεις δίδουσαι χώραν εΐ; φωσ
φορίσει; ύποπρασίνου; ή κυανωπά; λίαν 
περιέργους. Έάν τό κενόν έν τοι; σωλήσι 
καταστή τελειότερων (1έ*“ΐ*.μ·),ούτοι λαμ- 
βάνουσι τό όνομα όολήι/ε^ τοΰ Κρούκ,·.

τεινόν τι διάστημα περί τόν αρνητικόν 
πολον, ένώ φαινόμενα φθορισμοΰ παρουσι
άζονται περί τόν θετικόν τά φαινόμενα 
ταϋτα παύουσιν όταν τό κενόν έν τώ σω
λήνι γίνη άτελέστερον εισερχομένου άέρο; 
ή άναπππσσομένου άερίου έντό; αύτοΰ. Ό 
Κρούζ; έφζντάσθη οτι ύφίστατο νέα τις 
κατάστασής της όλη; ήν έκάλεσε τετάρ - 
την καταΰταόΐν η νλην έν άκζινιβυλια. 
Έν τή καταστάσει δηλ. ταύτη τά μόρια 

τιθέμενα ε’ις κίνησιν ύπό τής ηλεκτρική; 
έκκενώσεω; ρίπτονται κατά τή; παρειά; 
τοΰ σωλήνος μετά παμμεγέθους ταχύτητος

Βλέπομεν ο ’ ότι ή μέση τιμή τοΰ μήκους 
φωτεινού κύματος δέν ύπερβαίνει τό ήμισυ 
τοΰ χιλιοστού τοΰ χιλιοστομέτρου, τό δέ 
μέσον πλήθος τών παλμώσεων ύπερβαίνει 
600 τρισεκατομμύρια άνά δεύτερόλεπτον. 
Έν τούτοι; έφωτογράφησαν χημικά; ακτί
νας μήκους κύματος 185 έκατομμυριοστών 
τοΰ χιλιοστομέτρου (γραμμαί άργιλλίου), 
καί σι είοικού οργάνου καλουμένου βολο- 
μέτρου ό Λάνγγλεϋ κατώρθωσε νά εύρη ότι 
τό μήκος τοΰ κύματος τών άκτίνων εί; τα 
δριον τοΰ θερμαντικού ηλιακού φάσματος 
εινε 2700 εκατομμυριοστά τοΰ χιλιοστο
μέτρου.

Εί: τούτου; δίδουσι διάφορα σχήαατα' 
ούτως ό παριστάμενος έναντι έχει σχήμα 
κυλίνόρου κεκλεισμένου είς τά άκρα του, 
ούο οέ νήματα μεταλλικά είσδύουσιν έν τώ 
σωλήνι, ών το έν αντιστοιχούν είς τόν θε
τικόν πολον ( + ) ούναταε νά κληθή άυ.·- 
όεοι·, το σ' έτερον τό αντιστοιχούν εί; τόν 
άρνητικόν πόλον ( — ), κα9όΑι<·ν. ΣυνΖί- 
ονται σε μετά πηνίου τοΰ Ροΰμ.κορφ, έ ώ 
δύναται νά ληφθή σπινθήο 1 0 έ'ω; 1 2 ύφε- 
κατομετρων μήκους.

Όταν διέλθη τό ήλ. ρεύμα παρζγον- 
ται ήλ. εκκενώσει;, πζρζτηρεϊτζι οέ σκο-

καί παράγουσιν οΰτω; τον παρατηρούμε— 
νονφθορισμόν.

Λί ακτίνες αύται, κληθεϊσζι ύπό τοΰ 
Κρουκ; καΐίοόικαϊ, δέν διαπερώσι τήν ύε- 
λίνην παρειάν, δύνανται δέ νά μετατοπι- 
σθώσι διά μ.ζγνητικής έπιοράσεως. Ό κ. 
Λενζρ, γερμανό; έπιστημων, κατώρθωσε 
πρώτος νά δείξη οτι αί καθοδικζί άκτϊνες 
διαδίδονται διά ατμοσφαιρικού άέρο; ύπό 
τήν κανονικήν πίεσιν. Ό μέγα; άγγλο; 
φυσικομαθηματικό; Μάξβελλ έδειξε μα- 
θζ,μζτικώ; οτι τό φώς εινε είδος ήλεκτρο- 
μαγνητικοϋ μετασχηματισμού τού αίθέρο;
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Συσκευή προς φωτογράφησιν τή; σκιάς αν
τικειμένου Ρ. στήλαι' 13. πηνΐον τοϋ Ροΰμκορο. 
C σωλήν Κρούκς, D ύποστήριγμα’ Ο, αντικεί
μενων V, ευαίσθητο; πλαξ.

Τούτων τεθέντων ή έκκένωσι; πηνίου έξ 
επαγωγής έν σωλήνι Κρούκς ή Λενάρ περι
βαλλόμενοι τελείως ύπό μέλζνος χάρτου έν 
σκοτεινοί θ’/λα ·ω,παράγει έπί χάρτου,ού ή 
μία τών όψεων καλύπτεται ύπό πλατινο- 
κυανιούχου βαρίου, λαμπρόν φθορισμόν όταν 
δ χάρτη; ούτος τοποθετηθή πλησίον τοϋ 
σωλήνος. Υπάρχει ά.ρα τε ικανόν νά δια- 
περάση μέλανα χάρτην, έντελώ; σκιερόν 
διά τά; ύπεριώδει; άκτίνας. Βιβλίον 1000 
σελίδω; διζπεράται εύκόλως, έπίση; τεμά-

για παχέα ξύλου είσί διαφανή- τέλος ψύλ
λον αργιλίου, πάχους 15 χιλιοστομέτρων 
επιτρέπει τήν δίοδον τών άκτίνων του t εν- 
τγγεν. Έκ τών πρώτων πειραμάτων του 
•Ρεντγγεν επεται οτι ή διαφάνεια τών σω-

f

Ό σκελετό; τή; χειρός. 
μάτων ώ; πρό; τά; άκτίνας ταύτας δέν ε- 
ξαρτάται μόνον έκ τή; πυκνότητος^ αυτών- 
οΰτως ή Ισλανδική κρύσταλλος εινε πολύ 
διαφανεστέρα τών λοιπών σωμάτων των ε- 
χόντων τήν αύτήν πυκνότητα. Αυξανόμε
νου τοΰ πάχους αύξάνει, λογικως, ή Αντί
στασις εί; τήν δίοδον τώ/ άκτίνων, άλλ η

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΑΟΓΕΡΑΣ

διαφάνεια δέν ίσοΰται τώ γινομένω τή; πυ- 
κνότητο; έπί τό πάχος τοΰ σώματος. Η 
ευαισθησία τών φωτογραφικών πλακών οια 
τάς άκτίνα; 'Ρεντγγεν εινε μεγίστη. Η 
πλάξ δύναται νά προσβληθή κεκλεισμενη 
έντός κλειστού κιβωτίου. Δέν εχει όμως 
δειχθη οτι ή άλλοίωσι; τοϋ. ευαίσθητου 
στρώματος όφείλεται άμέσως είς τας ακτί
νας ταύτας ή είς τόν φθορισμον του αργυ- 
ρούχου στρώματος. Ό άμφιβληστροειοη; 
γιτών είνε αναίσθητο; εί; τά; άκτίνας ταυ- 
-ζ- Ό 'Ρέντγγεν και άλλοι έζήτησαν εαν 
αί άκτϊνες αύται είχον ιδιότητά; τινάς δ- 
υ,οία; μέ τά; τών φωτεινών. , ,
' Εύοέθη δ ’ 0τι αί άκτϊνες αυται οεν α
νακλώνται κανονικώς. Δέσμη τοιούτων α
κτινών προσπίπτουσα έπί έπιπεοου κατο- 
πτρική; έπιφανείας έπί έπτά ώρας ουοεν 
άποτέλεσμα έπέφεοεν. Αί ακτίνες. αυται 
ούδέ διάθλασιν πασχουσι- όιοτι το ήμισυ 
δέσμης τοιούτων άκτίνων έκρυβη υπο^πρί
σματος παρζφφίνη; γωνίας 20 , μεθ ο υπο 
ποίσματος κηρού γωνία; 90°, του ετερον 
ήμισυ τής δέσμη; προσέπιπτεν ελευθερω, 
έπί τή; εύαισθήτου πλακο;· παρετηρηθη 
δ ’ ότι καί μετά τήν δίοδον διά του πρί
σματος τά δύο ήμίση τής δέσμη; οεν Φ- 
τρζπησαν τή; άρχικής των διευθυνσεω; 
Τέλος ούδέ περίθλασις κατορθουται οια .ων 
άκτίνων τούτων.

Ό Λενάρ ε'δειξεν ότι αί καθοδικαί ά- 
κτινε; είσί μετασχηματισμοί του αιθερος 
καί ότι διαπερώσιν όλα τά σώματα' λίαν 
δέ άπορροφώνται ύπό τοΰ άέρο;. Ένφ αι 
άκτϊνες Ρέντγγεν άπορροφώνται όλιγωτε- 
ροντών καθοδικών. Άφ’ετέρου αί καθο- 
δικαί έκτρέπονται τή, έπιδράσει ρεύματος 
έξ επαγωγής, ένώ δι ’ ισχυρότατων μαγνη-

Πυξίς φωτογραφηθε'σα διά τοϋ καλύμματος εξ 
άργυλίου.
τικών πεδίων δ Ρέντγγεν δέν κατώρθωσε 
νά έκτρέψη· τά; ίδικας του. Ο Ρεντγγεν 
φρονεί 6τι αί άκτϊνες αύται παραγονται 
ύπό τών καθοδικών παλμώσεων επι της 
έπιφανείας τή; ύέλου καί 5τι εινε η προ-
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έκτασι; τούτων έν τώ άέρι ούτως είπεϊν.
Ώνομάσθησαν δέ άκτϊνες διότι ε’δωκαν 

σκιά; οιά τή; τοποθετήσεω; σώματος με
ταξύ τή; πηγής καί τής ευαίσθητου πλα
κάς, Ο Ρέντγγεν έφωτογράφησε κλειδω
νιάν διά μέσου θύρας, πυξίδα έν τω κυβω- 
τίω τη; έξ άργυλλίου,έλατήριον τεθειμένου 
πισθεν θύρας, άλυσιν εν τινι κιβωτίω, 
τέλος τόν σκελετόν χειρό;.

Έν Πκρισίοις οί Ούδέν καί Βαοθολεμϋ 
έφωτογράφησαν χεΐρας, μηρούς, ασθενείς 
προσβεβλημένου; έξ όστείτιδος, καί ό Περ- 
ρέν τον σκελετόν ιχθύος καί την κυκλοφο
ρίαν βατράχου. Αϊ σκιαί αί έπί τής φω
τογραφική; πλακός εινε εύκρινεϊς, δπερ δει
κνύει έκ νέου οτι αϊ ακτίνες δέν διαθλών- 
ται, άφ ’ ού διέρχονται τά ύγρά τοϋ σώμα
τος, τούς αδένας, τούς ιστού; άνευ τή; 
παραμικρά; έκτροπής.

Ώ; συμπέρασμα τών πρώτων του ερευ
νών ό Ρέντγγεν φρονεί ότι αί άκτϊνες αύ- 
ται ε’χουσι σχέσιν μετά τών φωτεινών ά- 
κτίνων. Ώ; αύται παράγουσιν σκιάς έπί 
τή; εύαισθήτου πλακός καί κέκτηνται χη
μικήν έπίδρασιν άλλως δμω; φέρονται ή 
αί ύπεριώδεις άκτϊνες. Δέν εΐνε ζήτημα 
ότι καί αύται εις κινήσει; τοϋ αίθέρος ο
φείλονται, έν τούτοι; δέον, ώ; καί δ Κορνύ 
λέγει,νά περιμείνωμεν δπω; νέα πειράματα 
μά; διαφωτίσωσιν έπί τή; φύσεω; αύτών.

Ή άνακάλυψις τοϋ Ρέντγγεν έσχεν ήδη 
αμέσου; έφαρμογάς. Έν τή χειρουργική 
εύκόλω; θά χρησιμοποιηθή. Διά τού; οστε
ώδεις τραυματισμούς, διά τά; άσθενείας 
τών οστών, πρό; άναζήτησιν ξένων σωμά
των καί ίσως αλλοιώσεων τινων τών ορ
γάνων θά ουνηθή νά άντικαταστήση δια 
γνωστικά πολλάκις αβέβαια.1

Τό εύτυχισμένο πλάσμα μόνο πρέπει 
Νά χαίρεται τόν ήλιο, τή ζωή,
Δέν πρέπει ό δυστυχής ποτέ νά βλέπι.ι 
"Οτι μέ δόλο ό πλούσιος τ' άφοιρεΐ.

'Σ τή φύσι συφορά ποΰ άπό τό μάτι
Τό φώς σου μανιωμένη σοΰ στερεί
Και 'ς τόν πλούσιο κατάρα ποΰ μ’ Απάτη 
Σοΰ παίρνει άπό τό χέρι τό ψωμί.

Γέρω μή κλαίς· τό μάτι τό σδυσμένο 
Είναι γιά σένα ό μονος στοχασμός, 
Κ' έμεϊς μέ μάτι όλόφωτο. Αναμμένο 
Ωσάν κ' έσέ προσμένουμε τό φώς.

Στέφανος Μαρτζοκηχ

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ'

0ACKAHP0E ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

ό αχμοβό- 
τάς χεϊ- 
αίμα' ή 

νά φονεύη. 
ι τήν 

τόν φό-

Σ’ ΕΝΑ ΤΥΦΛΟ ΖΗΤΙΑΝΟ
Γέρω τυφλέ, ποϋ τρέχ3ΐε ξερκαρμένος 
Κ’ έδώ κ’ έκεϊ «Ικοντάφτεις και ^ροντμς, 
Σ’ αύτό τόν κόρμο, δύύτυχε. είσαι ξένος 
Κι' Ανώφελα 'ς ταΐς Θόραις μας κτυπμς.

ΘΚ-
Ή γή ποϋ δέ θωρεϊς οέν είν δική σου, 
Ιι’ αύτό σ’ Αρνιέται άκόμη τό ι^ωμί, 
’Σ τόν ούοανό δέ φθάνει ή προσευχή σου 
Κ' είσαι τυφλό κορμί χαιρίς ι[τυχή.

Ό ζητιάνος ποΰ πάντοτε υποφέρει 
Εΐνε κρίμα νά χαίρεται τό φώς,
Δέν πρέπει τή χαρά κΓ αύτός νά ξέρη 
Κ'είναι 'ς τή λύπη μόνο ζωντανός.

*

1. Σ. Δ. Όλ. ΙΙερί την άπόδοσιν τών έπι- 
στηαονικώνίρων τοΰ παρόντος άρθρου εύηρεστήΟη 
νά έπιστατήση ό μεταξύ τών νεωτέρων ήμών 
επιστημόνων οιαχρινόμενος κ.Κ. Μαλτέζος, κα
θηγητής τής φυσικής έν τή Στρατ. Σχολή τών 
Εύελπίδων καί διευθυντής τοϋ Μετεωρολογικού 
τμήματος εν τώ Άστεροσκοπείω, όστις καί διά 
τής συνεργασίας του είς τό μέλλον Οά τιμή ένίοτε 
τχ ήμέτερα ’Ολύμπια.

Τότε ηδυνήθην νά εννοήσω τ 
ρον τοϋ ανθρώπου, δταν κοατή εί; 
ρας δπλον τι. Διψά ανθρώπινο/ 
μόνη του πλέον σκέψι; είναι 
Ή άγριότη; αΰτη, ήτι; επιταχύνει 
έπιθεσιν, έξομοιοϋται μόνον πρό; 
βον, τόν έπιταχύνοντα τήν φυγήν.

— Ά'πιασε, μοί είπε ζουάβος τις, 
μενο; πλησίον μου.

Ιίροσεπάθουν νά εννοήσω τί έσήμαινεν 
ή λέξι; αυτή, ότε διέκρινον στρατιώτην 
ποώσσον, δστι; ερπων κατά μήκος ενός ύ- 
ψώματος, προσεπάθει νά φθάση έπί τοϋ 
προχείρου οχυρώματος, τό δποΐον πρό μι
κρού εϊχομεν έγκαταλείψει. Κατά δια
λείμματα. έπυροβόλει. Άνέμενον τήν στιγ
μήν καθ ' ήν ήθ-λεν έκτεθή ένεκα τών κυ- 
μάνσεων τοϋ έδαφουι 
τόν έπσροβόλησα. 
χειρών του, ούτος δέ έκυλίσθη κατά γης.

— Έπιασε καί τό δικό σου, μοί είπεν δ 
ζουάβος.

Καθ ’ δλον μου τό σώμα ήσθάνθην φρι- 
κίασιν ή στιγμή δμως δέν ήτο κατάλ
ληλος, δπω; κάμω άνάλυσιν τών συναι
σθημάτων μου. Τά βλήματα έςηκολούθουν 
νά καταστρέφωσι τά; κορυφά; τών προμα
χώνων έπί τών δποίων ήμεθα κεκλιμένοι. 
Αριστερά μου έμενεν είς εθελοντής, όστις, 
ώ; έγώ, είχε καταταχθή ε'ι; τό τρίτον 
σύνταγμα τών ζουαβων. Τόν είχον συναν
τήσει έντό; τής αμαξοστοιχίας, εί; Χα— 
ρισών.

Ή πρώτη όβίς ήτις έπεσε πλησίον του 
δέν τώ έποοξένησεν έντύπωσιν. Μετά και
ρόν έξήντλησε τά φυσίγγιά του. Εις λο- 
χίας, έχων αρκετήν προμήθειαν, τφ έρ- 
ριψε μερικά'ήγέρθη έπί τών γονάτων όπως 
τά συνάξη. ΙΙρός στιγμήν ή κεφαλή του 
έξήλθε τής έπιφανείας τοϋ προφυλακτη- 
ρίου παραπετάσματος. Αίφνης ειδον τήν 
κεφαλήν του πίπτουσαν έπί τή; χειρό; του, 
ήτ>; έκαλύφθη αίματος· σφαίρα τόν προσ

ίστά-

Ότε ειδον τοϋτο 
Τό δπλον έπεσε τών
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έβαλε κατά τόν αυχένα καί έξήλθεν έκ τοϋ 
στόματός- έσπευσα προ; αύτόν.— Έ πε« 
β&ηχΒ. μοί είπεν ύ ζουάβος μου.

Ή συγκίνησί; μου ύπήρξε μεγάλη. 
Μηχανικώς έξέτεινα τήν χεϊρα πρός τά 
φυσίγγια είς ά είχε φθάσει τό αίμα τοϋ δυ- 
συχοϋς. Μέρος αύτών άφήκα πλησίον μου, 
ένώ τά επίλοιπα έθεσα έντός τών θυλα
κίων μου. Δέν έχει; φυσιγγιοθήκην ; μέ 
ήρώτησε< δ ζουάβος μου' έπί τή αρνη
τική δέ απαντήσει μου μέ άπεκάλεσε ζώον 
άφήρεσε τήν φυσιγγιοθήκην τοϋ φονευθέν- 
το; τήν δποίαν έζωσε περί τήν όσφύν. 
Έξηκολουθήσαμεν πυροβολοϋντες. Εμ

πρός : έχω ανάγκην τριάκοντα άνδρών 
μέ καρδίαν, έφώναξεν αίφνης δ ύπολο- 
z°r>;·

Άμέσως άνηγέρθην, ώ; καί οί πλεϊστοι 
τών συντρόφων μου.

Πρέπει νά έπανέλθωμεν όσον τάχιστα 
εί; τάς επάλξεις, έφώνησεν δ ύπολοχαγός.

Έσπεύσαμεν έκεϊ τρέχοντες. Αί άλύ- 
σεις τής κινητή; γεφύρας κατεβιβαζοντο. 
Έν τή σπουδή τινές εύρέθησαν μεταιω- 
ρούμενοι είς τό κενόν, πριν ή προφθάσωσι 
τήν απέναντι όχθην.

Φθάσαντε; έκεϊ δι ’ ένο; άλματος εύρέ- 
θημεν εί; τά; έπάλξεις. Οί Πρώσσοι ένε- 
δρεύοντε; εί; τ·' ’ .......... ---------- 'e~
λον διά πυκνού 
τοϋ σύστασην 
ταλαμβάνεταί

ήν άννίπεραν μά: προσέβα- 
■ πυροβολισμού, σχεδόν έκ 

. Εί; τοιαύτας στιγμά; κά
τι; ύπό πυρετού, τό στο

μίου όπλου δέν προξενεί φόβον δποία δμως 
ύπήρξεν ή έκπληξί; μου δπόταν α.θζσα; 
είς τήν θέσιν μου παρετήρησα ότι το άντί- 
θετον μέρος τών έπαλξεων ήτο κατηλειμ- 
μένον. Εύρεθην αντιμέτωπος πρός άνθρω
πον έχοντα τό πρόσωπον καταπόρφυρον 
καί μ.ύστακα έκπληκτικώ; ά -εστραμμένον. 
Τήν μορφάζουσαν αύτήν κεφαλήν έκάλυ- 
πτε κράνος άποστίλβον.

Δύο δπλα έπροταθησαν αυτοστιγμεί είς 
τό άνοιγμα τή; έπαλξεω; άπειλούντα ά- 
μοιβαίω; τους φέροντας αύτά. Ευτυχώς τό 
ΐδικόν μου έκπυρσοκρότησε πρώτον. Ήκου- 
σα κραυγήν άποπνιγήσ/.ν καί τόν έρυθρο- 
πρόσωπον έξαφανισθέντα. Δέν έπεχείρησα 
νάίδω τί συνέβαινεε εις τό άντίθετον μέρος. 
Οί έθνοφρουροί οί παρατεταγμένοι κατά 
μήκος τών προμαχώνων έξηκολούθουν νά 
πυροβολώσι τινά τών βλημάτων των έφθα- 
νον μέχρι; ήμών. Οί ΙΙρώσσοι δμω; μά; ά- 
πησχόλουν τόσον πολύ, ώστε ούδείς έξ ή
μών έφρόντιζε νά ίδη τί συνέβαινεν όπι
σθεν μας.

Έν τούτοι; φοβερά έκπυρσοκρότησε; μέ 
ήνάγκασε νά στρέψω τήν κεφαλήν ήτο 
κρότος κανονιού, τό δποΐον εύθύς έξ αρχής 
προεκάλεσε τήν προσοχήν τών ΙΙρώσσων, 
καί διά τού δποίου προσεπαθειαι κατεβάλ- 
λοντο νά έκτοπίσωσι τούς Βαυαρούς έκ τών 
γειτνιαζουσών οικιών Τά φυσίγγια τών 
σασεπώ τώ έχρησίμευσαν διά τάς γομώ
σεις. Κατά τό< πρώτον κανονιοβολισμόν οί 
Βαυαροί στρα.τιώται άνεπήδησαν τών θέ- 
σεών των ώ; άρουραϊοι έντός σιταποθήκης 
άνατιναχθείσης. Οί μάλλον εύκίνητοι έ- 
πήδησ?.νοίά τών τοίχων κζί τών φρακτών,

Αέίέ Α®.

άλλοι όπεσαν πρηνείς καί είρπον προσ- 
«αθοϋντες νά προφυλαχθώσιν άπό π«ν το 

ί «οστυχόν. Τινέ; μή ένοούντε; να οπισθο- 
I ζ«ρήσωσιν όχυρώθησαν όπισθεν παντός προ- 
' φΛακτηρίου’καί έξηκολούθουν πυροβολούν- 

σε: Πρώσσοι καί Γάλλοι εύρισκόμεθα ουτω 
& διαρκή ένέδραν. Όλίγιστα μοί υπελει- 
π5ντο πλέον φυσίγγια,διά τοϋτο έτουφέκι,α 
μετά περισκέψεως. Αέξει: μόνον άντελλάσ- 

Ε ζ6ντ5 μεταξύ τών συναδέλφων μου. Τά 
■ πάντα οφθαλμοί, ώτα, σκέψεις, ψυχή καί 
Γ καρσίκ ήσαν προσηλωμένα εί; τήν μάχην.

Μίαν επιθυμίαν ε'χομεν νά φονεύωμεν έχ- 

θρούς.
Διά τοϋ άκρου τών όπλων μ.α; ανε,η- 

’ τοϋμεν τήν λείαν ήσθανόμεθα αίφνιδίαν 
χαράν και έμειδιώμεν νευρικώς, όταν στρα- 

I τιώτη; τις ε'πιπτεν αύξάνων τόν άριθμον 
τών πτωμάτων. Ειχον άκούσει περί τοϋ 

' Φοβερού πυρετού τόν δποΐον προκαλεϊ ή 
χαταδίωξις άνθρώπων- τόν πυρετόν τούτον 
ήσθανόμην είς τά; φλέβα; μου.

Ε ' Ούδέν έγνωρίζομεν περί τής μάχης, τής 
όποια; δ θόρυβο; άντήχει άπό πρωίας. Ο-

τώ ένταϋθα θεραπευτηρίω Εύα/χελισμός, 
όπου έπί τινα; ήμέρας ένοσηλεύετο.

Δημοσιεύομεν ώσαύτως τήν εικόνα τοϋ 
περίφημου γερμανοϋ καθηγητοϋ Ρέντγγεν, 
έφευρέτου τής μεγάλης έπιστημονικής α- 
νακαλύψεως περί ής πραγματεύεται έν έκ- 
τάσει τό ιδιαίτερον ήμών άρθρον.

L'.’-f V -- , - - -·^ '-.-ι·
ριζών έκ καπνού μάς περιέβαλλεν αλλ

■' δμως ήσθανόμεθα έκ τής σφοορότητος τών 
έκπυρσοκροτήσεων δτι μά; έπλησίαζεν. 
’Αόριστον προαίσθημα μάς ελεγεν ότι Ολό
κληρος δ στρατός θά συνελαμβάνετο είς το 
Σεδάν. Αίφνης ώ; αστραπή διεδόθη δτι 
ε’χεν ύπογραφή ανακωχή είκοσιτεσσάρων 
ώρών.

Σχεδόν ταΰτοχρόνως ή λευκή σημαία 
ύψώθη έπί τών έπαλξεων.

—Νά τό κουρέλι ! μοί είπε ζουάβος τι; 
τής Αφρικής.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Είς τήν πρώτην σελίδα μα; δημοσιεύο- 
μεν ώραίαν εικόνα τή; έπί τοϋ Εύρίπου ύ- 
παρχούση; τέω; γεφύρα;. Ή γέφυρα αΰτη 
μέ τά παρ’ αύτήν παλαιά οχυρώματα 
ενετική; κατασκευή; δέν ύπάρχει πλέον, 
κατεδαφ-.σθεϊσα χάριν τής εύρυνσεω; τού 
πορθμού, οϋτω δέ ή παρατιθέμενη είκών 
ε'χει'τό πλεονέκτημα δτι είκονίζει τήν γρα
φικήν άποψιν τοϋ ιστορικού αύτοϋ μέρους. 
Νϋν έξακολουθοϋσιν αί έργασίαι πρό; το- 
ποθέτησιν τή; νέα; γεφύρα;, ε"χει δ δ πορ
θμός άρκετόν πλάτος, ώστε νά δύνανται 
νά διέρχωνται άκινδύνω; και τά μεγαλεί- 
τερα πλοία. Κ ,

Έν έτέρα σελίδι δημοσιεύομεν την εικό
να τοϋ κατ ’ αύτά; άποβιώσαντο; καί με
γαλοπρεπή; κηδευθέντος ^ώσσου υποναυάρ
χου Λεωνίδα Καλογερά. Ό διακεκριμένο; 
ούτος ανώτερος άξιωματικός. καταγόμενο; 
έξ ελληνικής οικογένειας, ήτις έκ Μονεμ- 
βασία; άλλοτε μετηνάστευσεν είς Κέρκυ
ραν, προήχθη χάρις εί; τήν έκτακτον ίκα- 
κανότητά του έξ άπλοϋ ναύτου ε^ι; τον ά- 
νώτατον βαθμόν δν ε’φερεν, ήτο δε διοικη
τής της έν τή Μεσογείω μοίρα; τοϋ £ωσσι- 
κοϋ στόλου, δτε προσεβλήθη έν Σμύρνη προ 
τίνος έκ τή; άσθενείας, έξ ή: άπεβίωσεν έν

ΤΡΑΓΟΥΔΆ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

4.

’Σ τήν Αγκαλιά όου τή θερμή 
ποΰ γέρνω τό κεφάλι, 

ξεχνώ τούς πόνους ’ς τή στιγμή 
ποΰ σΰ μ’ άνάφτεις πάλι.

Μ

Μά ’κεϊ ποΰ έρχεόαι δειλή
Καί τή δοοσιά μοΰ χύνεις 

μέ κάθε όου κρυφό φιλί 
ποΰ πεταχτά μοΰ άφίνεις.

Πάλι μέ μία όου ματιά 
φωτιαίς μοΰ ξαναδάνμς!..·

Γιατί γυρεύεις μέ φωτιά 
τόν πόνο μου νά γιάνμς;

2.

Σοΰ είπα πώς έχω Ότήν καρδιά 
γιά όέ αγάπης λαύρα, 

καί άάτραπαίς μοϋ ρίψανε 
τά μάτια όου τά μαΰρα.

Σοΰ είπα πώς θέλω πάντοτε 
νά βρίόκωμαι μαζί όον. 

κ* έθύμωόες, κ’ ίόκέπαόες 
μέ πάγο τή μορφή άου...

»

—"Αχ! πάρε, μοίρα μου κακή, 
τά άλλα §Αόανά μου- 

φθάνει πού ύ πάγος κ’ ή φωτιά 
παλεύουν ’ς τήν καρδιά μου.

ι Διήγημα]

Ειχον παρέλθει εξ μήνες, άφ ’ οτου η 
ψυγρότης είχε τελείως παρεντεθή μεταξύ 
των, καί τέσσαρες, άφ ’ ής δ συζυγος τη; 
άποχωρισθεί; άπ ’ αύτή; έζήτει το οια.υ- 
γιον·’ τέσσαρες μήνες άγανακτησεως και 
θλίψεω:, καθ’ οϋς μόνην άνακούφισιν ευρι- 
σκεν, δταν τό Σάββατον τό δειλινον με- 
τέβαινε μόνη εί; τό Νεκροταφείου, ωα ν 
άποθέση άνθη κα’Γφιλήματα εί; το χώμα,

)( Η9 )(

Είχον παρέλθει εξ μήνες, άφ’ δτου

τό καλϋπτον τής μονοετούς μόνη; θυγατρος 
της τό άποσυντεθέν ήδη σώμα.

Ήτο Σαββατον καί τήν ημέραν έκείνην, 
δταν ή Σμαράγδα άνατρέχουσα περιλύπως 
είς τό παρελθόν, έσκέπτετο δτι μετ ολί
γον θά εύρίσκετο ενώπιον Jvo; σταυρου, 
πρό τού δποίου τά άφθονα δάκρυά της θα 
κατώρθουν νά έλαττώσουν τήν φοβέραν 
διηνεκή ταραχήν της. , ,

Διότι πάντοτε ύπέφερεν ή ώραϊα εικοσι- 
πενταέτις Σμαράγοα.

Πώ: ήτο δυνατόν άλλως, άφ ου ή μονή 
άγάπη. ήτις τήν συνεϊχεν, άπεμακρύνετο 
άπ ’ αύτής καί τήν άπεδίωκεν ;

Τήν μεταμεσημβρίαν τής ήμέρας ταυ- 
της μεταβάσα παρά τη φίλη της κ. Ρένου 
έπεϊγετο άπό τής τρίτη; ήδη ώρας ν άνα- 
χωρήση διά νά έκπληρώση την συνηθη 
εύλαβή ύποχρέωσίν τη;.

— Δέν θά καθίση; νά πάρωμε το τσάι; 
ήρώτησεν ή κ. Ρένου.

—Όχι, 'Αγγελική μου, θά πάω να 
ίδώ τήν 'Ανναν μου' εΐνε Σάββατον.

—Τότε τό πέρνωμε γρηγορότερα.
Καί ύψώσασα τήν δεξιάν έπίεσε τον έκ 

τοϋ λαμπτήρες ήρτημενον ήλεκρικον κώ
δωνα. Άμα δέ τη έμφανίσει τή; υπηρέ
τριας, διέταξεν.

— ’Ελένη- Βάλετε νερό γιά τό τσάι 

άμέσως.
Έστράφη πάλιν πρό; τήν Σμαράγοαν 

καί ήρχ^σαν νά δμιλοϋν.
Ήσαν μόναι έντός τής εύρεία; τραπε

ζαρίας, μέ τά ραβδωτά έκ τριών άποχρω- 
σεων παραπετάσματα, τό άργυροφορτωμε- 
νον καί κρυσταλλοφορτωμένον μπουφέ, τας 
καρύνα; καρέκλας,καί τήν θερμάστραν, η- 
τις έκαιεν εί; τήν γωνίαν, βοίζουσα απο 
καιρού εί; καιρόν είς τήν πνοήν του ισχυ
ρού βορρά, οστις έσύριζεν ε’ξω, και ενε- 
πλέκετο εί; τά φορέματα τών κυρίων εμ- 
ποδίζων τό χαρίεν βάδισμά των.

Έφερον τό θερμόν νερόν καί δλα τα «α.- 
ρεπόμενα- ή δ’ ’Αγγελική ε’ρριψε το ανα- 
χΟγον τέιον καί μετ’ ολίγον τ0< ερριπτεν 
εί; τά κύπελλα. Περιέμενον οε έπι στιγμήν 
νά φέρουν τό καψαλισμένον ψωμί οπερ Ία 
ήλοιβαν μέ μαρμελάτα άπό βερύκοκκα.

,’Ηκούσθη τότε κτύπημα εί; τήν θυραν 

είς δέ τό:
— Εμπρός, τή; κ.Ρένου εισέρχεται νε

αρός κύριος εί; ού τήν έμφάνισιν έκλονισθη 
έκ ταραχής ή Σμαράγδα.

Ήτο δ σύζυγός της.
Ώ; αύτή και έχεϊνος στενό; φίλο; τη; 

οικογένεια; Ρένου ήτο δεκτός,χωρίς ποοη- 
γουμένω; νά ζητηθή τής κυρία; η α 
δεια- , ,

Έγαιρέτισε τήν οικοδέσποιναν και εκα- 
θησε μέ προφανή ταραχήν, ήν προσεπάθει 

ν’ άποκρύψη.
Πρώτην φοράν εύρίσκετο τόσον πλησίον 

τής γυναικό; του, άφ ’ δτου έκρινεν οτι ο 
μετ’ αύτή; βίος δέν ήτο βιωτο;’ &ν και 
ούδέν άλλο είχε νά τή ψέξη; «ΐμη αονον, 
ότι εί; τήν πολλήν πρό; αύτόν αγάπην υ- 
πεΐκουσα ήτο ύπερβολικά ,ηλοτυπο;.



ΤΤοΛΓΜΠ Φ φΦ φ φ φ φ φφ φ φ φ φ φφ φ φ
±Μ±£AlΑ *·.Μ»ΜνΜ.,Μι·Α.,Α,.Α..Α. .Α»Α· «·Α··Α. * .». 8I*·,

Ένθυ|Α«τχΐ πολύ καλά τί ύπέφερεν έξ 
αίτιας της, μή δυνάμενβς νά μακρυνθή της 
οικίας του ούδ ’ ίπι λεπτόν, αναγκαζόμενος 
ν ’ άποφεύγη πάσαν, όφειλομένην άλλως τε 
πρός άλλην περιποίησιν.

Μίαν ήμέρχν, δταν έπέστρεφον άπό την 
πρωτομαγιάν, ειχεν άστειευΟή μέ μίαν φί
λην της· τοϋτο ηρκεσε νά την έξερεθίση 

, -Μ · - · * '(Λεχρι του ώστε αναχωρούσα να ρ.η την 
χαιρετίση.

Άλλοτε,είς έν γεύμα νέα’κόρη ε'πιεν είς 
ύγείαν τοΰ Μιλτιάδου, τοΰ συζύγου της· 
άντί νά χαρή, &μα τή λήξει τοΰ γεύμα
τος έπέμενε μέχρι σκανδάλου ν ’ αναχωρή
σουν καί άνεχώρησαν.

Συνηντήθη είς τήν δενδροστοιχίαν μέ 
μίαν γνώριμόν της. Είς τούς ύπέρ τοΰ Μιλ- 
τιάδου ίπαίνους εκείνη ά/τεϊπεν:

— Έ ! Δέν ήμποοώ νά ίννοήσω, τί σάς 
ίνδιαφέρει.

Καί τέλος πάλιν —αύτά έπανελαμβά- 
νοντο καθημέραν— δτε μετέβησαν είς τόν 
ανακτορικόν /.ορόν, άπήτησε παρά τοϋ άν- 
δρός της νά μή χορεύη όρεσμένην κυρίαν,είς 
ήν δμως ούτος ειχεν ύποσχεθή χορόν. Δέν 
ύπέκυψε τότε είς τάς απαιτήσεις της ταύ
τας, καί τήν έχόοευσεν. Αΰτη δέ προύφχ- 
σίσΟη άμέσως αδιαθεσίαν, καί μ.ή Ευνηθεΐσα 
νά κρατηθή έξέσπασεν άπό τής είς τήν ά
μαξαν είσοδόν των κατά τοϋ Μιλτιάδου.

Άν δέ κάποτε έπιστρέφων έκ τής έρ
γασίας του έτύγχανε νά συνάντηση φίλον 
τού τινα. καί ήργοπόρει, ε’ξαλλ.ος καί μα
νιώδης τω έπετίθετο παριστώσα οτι άλλης 
θέλγητρα ούτος έζήτει.

Ήσαν οΰτως άμφότεροι δυστυχείς και δ 
γάμος των ουστυχέστερος.

Τή έζήτησε διαζύγιον, δπερ ή Σμαρά- 
γδα ήρνήθη· διότι δέν ήθελεν, έλεγε, νά 
τώ δώση τό μέσον νά νυμφευθή άλλην.

• ♦
— Πέρνετε ενα τσάι;
Ήρώτησεν ή Αγγελική τον Μιλτιά

δη·/.
— Διατί όχι.
Άπήντησε, σκεφθείς οτι δέν πρέπει νά 

δείξη δτι πτοεΐται είς τής συζύγου του την 
παρουσίαν.

Ή Σμαράγδα έσκέφθη νά φύγη· άλλ' 
Εμοία σκεψις τήν έκράτησεν έκεϊ. Βλέ- 
πουσα δμως <ην άπαθειαν τοΰ άνδρός, ού 
έφερεν άκόμη τό όνομά, δστις ειχεν άρ- 
χίση νά ροφά ήσύχως τό ποτόν, ήγζνά- 
κτησε καθ’ έαυτής, διατί ν' άγζπα δμοιον 
πρό; αύτόν ον άτομον, τ’) όποιον, μή άν- 
τιλαμβανόμενον τής λοτριίας της τήν πε- 
ριεφρόνει, καί νευρική σύσπασις την συνε- 
κλόνισεν. Ένόμισεν οτι θά κρατηθώ, ■ άλλά 
τό κύπελλον φερόμενον πρό: τά χείλη τη; 
έξέφυγε τών χειρών της καί έχύθη είς τό 
κυανοϋν φόρεμά της.

Ό Μιλτιάδης ήγέρθη άκουσίως. Εύθύς 
όμ.ως έκαθέσθη, έν ώ χρόνω εκείνη έγειρο— 
μένη έπορεύετο μέ βραδύ βήμα πρός τήν 
θύραν, αίσθανομένη τρέμουσαν τήν κάτω 
σιαγόνα της- έξ ού τρόμου μόλις ήνοιξε 
τήν θύραν, τή έξέφυγε λυγμός, ον ήκουσεν 
ΰ σύζυγό; της. Ή οικοδέσποινα εσπευσε 
πρός αύτήν έπανελθοΰσα δ' εύρε τόν Μιλ- 

τιάδην έτοιμον ν ’ άναχωρήση καί περί- 
φροντιν.

Διότι ούτος μείνας μόνος άνεπόλησε, 
τών πρώτων τοΰ γάμου του ήμερων, άνε- 
σκάλευσε τό πρό στιγμής έπεισόδιον, καί 
εύρεν, δτι ή Σμαράγδα τόν ήγάπα,καί διά 
τοϋτο καί δέν εστεργεν είς τό διαζύγιον.

“Εφυγε καί έν τή πολλή του ταραχή 
ευρεν ώ; μόνον πραϋντικόν τήν έπίσκεψιν 
τοϋ τάφου τής Άννης, τής κόρης, ήν ό 
θάνατος ζηλεύσας ήρπασε, τοϋ καρπού τοϋ 
έρωτός του, τής θυγατρός τής Σμαρά- 
γδας, την όποιαν εχώρεσεν. Καί δι' άμά- 
ξη:, άφ ' ού προηγουμένως ήγόρασε λευ
κήν άνθοδέσμ.ην, διηυθύνθη είς τό Νεκρο
ταφείων .

Μεθ’δλον δέ τόν παγερόν καιρόν, εμει- 
νεν έκεϊ έως νυκτό;· καί εις έκάστην σκέ- 
ψιν του εΰρισκε θερμότερο·/ τόν έρωτα τής 
Σμαράγδας πρό; αύτόν.

Ή Σμαράγδα Ομως, πυρέσσουσα τό 
Σάββατον εκείνο, μετέβη κατ' ιύθείαν είς 
τήν οικίαν της άναχωρήσασα’ άπό τής 
’Αγγελικής διότι μαθοϋσα τήν έσπευσμέ- 

νην άναχώρησίν του, έθεώρησεν τοϋτο ώς 
έσχάτην πρός αύτήν περιφρόνησιν. Διελ- 
θοϋσα Εέ νύκτα άϋπνον, πλήρη σκέψεων 
και φροντίδων, έγραφε τήν έπομένην λίαν 
πρωί πρός τόν πρώην σύζυγόν της.

Κύριε
Δέχομαι τέ>ος τό ποθητόν σας διαζύγιον.

Σραράγδα

Θά προέβαινεν είς τούτο, άν τήν προη- 
Όυμένην, δπως όλα τά Σάββατα, μετέ- 
'Ζΐνεν είς τό Νεκροταφείον ;

ΕΥΑΓΓΕΛΟ! = ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
| Ποίημα είς πεζόν ι

Ή αυγή δροσόλουστη απλώνει τά χρυσόξανθα 
μαλ,λόά τη; και πρόβα),λει τήν δψι της 'στή νε
κρωμένη γή. Ό ήλιο; τήν άκολουθεϊ σάν έοα- 
στής φλογερός καί ακούραστο; καί στέλνει ταϊ; 
φωτεραϊς του άκτϊνες, άνέγκικτο χρυσάφι, καί 
σκορπίζει τό βαθύ σκοτάδι τή; νύκτας, καί λάμ
πουν τά δάση καί λάμπουν τά βουνά και λάμ
πει ό κόσμος όλος. Μονή ή ψυχή μου απομένει 
μέσ' στό σκοτάδι τοΰ πόνου της. "Αλλου ήλιου 
ταϊς ακτίνες προσμένει ή ώυχή μου.

•
• ·

Ό ήλιο; ανεβαίνει, ανεβαίνει, βασιληάς χρυ- 
σόΟρονος καί αρχίζει ό κόσμος ταϊ; σκέψεις του 
καί ταϊ; συλλογαϊ; του. Τά μάτια μου. βαρειά 
από την αγρυπνία τοϋ πίθου, ανοίγουν 'στό 
φώς τή; ήαέρας θαμπερά καί βουρκωμένα.

• ·
Τί έστρηφογύριζεν όλην τήν νύκτα μέσα 'στό 

νοΰ μου ; Σέ ποιου; κόσμους επλανάτο ή ψυχή 
μου, μακρυά άπό τοΰ κορμιού τά βάρη τά ατε
λείωτα ; Νομίζω ότι ακούω άκόμη ήχους μου
σική; που ποτέ δέν ακόυσαν τ' αυτιά μου. Νο
μίζω ότι βλέπω άκόμη χρώματα αγνώριστα, 
πειό διάφανα από τόν αγέρα, ποΰ ποτέ δέν έπέρα- 

σαν ’στήν ερωτευμένη φαντασία τοΰ Βάν-Δίκ, 
μηδέ 'στον ακράτητο νοΰ τοΰ Ροΰβενς και τοϋ 
Ρέμπραντ. Ευωδία γλυκειά ναρκώνει τήν ψυχή 
μου καί μοϋ φέρνει τή ζάλη του άφθαστου πό
θου.

• ·
Γονατίζω εμπρός 'στή νοητή μου εικόνα καί 

αρχίζω την προσευχή μου :
«Ό σύ, μορφή αιθέρια, μάγισσα. Άντίθε- 

ταις σκέψεις γέννας 'στον κουρασμένο νοΰ μου, 
θρησκεία καινούργια καί παράδοξη. Τό σώμά 
σου, ποΰ μόνο ή σμίλη τοΰ Πραξιτέλη ειμπο- 
ροΰσε νά φέρ-η ’στον κόσμο εμψυχώνει τήν αρ
χαία τέχνη, δταν ή ψυχή τοΰ ανθρώπου ένα 
Θεό είχε καί μία θρησκεία : τή θρησκεία τοΰ 
ώραίου. Καί γονατίζω έμπρύς σου σάν ειδωλο
λάτρης.

• ♦
«Καί γονατίζω εμπρός σου κα! καρφόνω τα 

μάτια μου 'στά δικά σου τά μάτια τά άστερό- 
φωτα. Ό δύναμι ασύγκριτη τής φαντασίας 1 
Μέσα 'στά βαθειά σου μάτια πετά. ή ψυχή σου 
μέ τά φτερά τών ονείρων, καί —αδελφή τής ι
δέας— στρέφει κάποτε καί μέ κυττάζει :

«Δέν εινε άστρου άκτϊνα, δέν είνε άκτϊνα ή
λιου ή ματιά της εκείνη· τό φώς της δέν εχει 
ονομα, μηδ’ ή γλυκειά της λάμψι έχει ταϊρι 
στον κόσμο.

«Ό νοΰς μου τότε καθαρός άπό κάθε υλικήν 
σκέψιν, ξανοίγει τόν φωτεινόν αιθέρα τοΰ ί δ ε- 
ώ δ ο u ς καί γονατίζω εμπρός σου. καί λατρεύω 
τή ζωή ποΰ χύνεται ’σταϊς άθάναταις γραμμαϊ; 
τοΰ κορμιού σου...»

• ·
Καί άνοιξες τά χείλη σου, στολισμένα μέ τό 

γλυκύτερο χαμόγελο τών αγγέλων, καί μοΰ εί
πες τή μεγάλη εκείνη λέξι ποϋ κρατεϊ την αρ
μονία όλης τής δημιουργίας.

Ή ψυχή μου, άτολμος κα! δειλή δέν ήθέλησε 
νά πιστεύση· μά ένας στεναγμός οου άπεκρίθη 
'στους δικούς μου στεναγμούς και τά γόνατά 
μου ήοχισαν νά τρέμουν από τό βάρος τής ευ
τυχίας ..

• ·
Καί τά γόνατά μου άρχισαν νά τρέμουν άπό 

τό βάρος τής ευτυχίας, καί όταν i ήλιος έγειρε 
'στό υγρό στρώμα τής θαλάσση; νά κοιμηθή, 
καί το σκοτάδι απλώθηκε καί πάλι 'στά βουνά 
καί στά δάση, ή φαρμακερή αμφιβολία ποΰ 
γεννά, τοΰ; στεναγμούς καί του; πόνους μου, ά
νοιξε τά μαϋρα φτερά της καί έσκίασε τά λευκά 
Ονειρα τοΰ νοΰ μου. Νά. εινε άρά γε αληθινή ή 
μεγάλη εκείνη λέξι ποϋ κρατεϊ τήν αρμονίαν όλης 
τή; δημιουργίας, τήν όποιαν μοϋ είπαν τά χείλη 
σου στολισμένα τό γλυκύτερο χαμόγελο τών αγ
γέλων’ ή λέξι εκείνη τήν όποιαν έπερίμενα μή
νες κα! χρόνια ολόκληρα ;

■ ·
Καί ό ήλιο; γέρνει 'στη θάλασσα για να 

κοιμηθή κ' έγώ γέρνω 'στό προσκέφαλό μου γιά 
ν' αγρυπνήσω μέ τήν πίκρα τή; άμφιβολία;, μέ 
τά δάκρυα τοΰ έρωτος.

Καί ή νύκτα φεύγει γοργά κα! ή αυγή δρο
σόλουστη απλώνει τά χρυσόξανθα μαλλιά τη; 
καί ό ήλιος σκορπίζει και πάλι τό βαθύ σκο
τάδι τής νύκτα; καί μόνο τή; ψυχή; μου τά 
σκότη δέν εΐμπορεϊ νά σκορπίση.

ΓΙΛΧΧΙΙ! ΡΟΛίΐε
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