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ΤΟ ΕΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΙΣ ΘΕΑΤΡΟΝ

Ό Κικέρων περιγράφει λεπτομερώς τάς Συρα
κούσας, άς άποκαλεϊ «μεγίστην τών έλληνίδων πό
λεων καί καλλίστην πασών τών πόλεων»· Λέγει δέ
δτι ft πόλις αύτη είχε θέσιν όχυράν κατά γην τε
καί κατά θάλασσαν, καί λαμπρούς λιμένας. Τδ δέ
μέγεθος της δνναταί τις νά φαντασθη έάν μάθμ, δτι
τό πάλαι άπετελεϊτο ύπό τεσσάρων πόλεων πάνν
μεγάλων, αϊτινες κατά τόν αύτόν Ιστορικόν ώνομάζοντο Insula, Achradina, Tycha, Neapolis, περί τΑν
κορυφήν της τετάρτης τών όποίων, ήτις καί ώνομάσθη Νεάπολις, ώς κτισθεΐσα τελευταία, έκειτο
θέατρον μέγιστον καί δύο εξαίρετοι ναοί άφιερωμένοι είς τάς θεάς Δήμητρα καί τήν θυγατέρα της
Περσεφόνην, καί ώραιότατον άγαλμα τοΰ ’Απόλ
λωνος. Διόδωρος δέ ό Σικελιώτης άναφέρει, δτι
τό θέατρον τοΰτο ήτο τό μέγιστον τών έν Σικελία.
Τάς μαρτυρίας ταύτας έπιβεδαιοΰσιν αύτά τά

έρείπια τοΰ προκειμένου θεάτρου, άτινα έχουσι
διάμετρον, ώς έγγιστα, 440 ποδών,καί σειράς έδωλίων έξήκοντα’ ώστε ούχί όλιγώτερον τών 24,000
άτόμων έδύναντο νά συμπεριληφθώσιν έν αύτοϊς,
άριθμός όντως καταπληκτικός, διότι τά σχετικώς
μεγαλείτερα, ώς έκ τών λειψάνων δύναταί τις νά
είκάση, θέατρα περιελάμδανον πολύ κατώτερον
άριθμόν θεατών.
- Τό θέατρον δέ τοΰτο δέν έχρησίμευεν άποκλειστικώς είς παραστάσεις θεατρικός, άλλά καί ώς
έκκλησία τοΰ δήμου, ώς πολλαχοΰ της Ελλάδος
συνέόαινε.
Έξ έπιγραφών έπί τινων εδωλίων φαίνεται πιθα
νόν, δτι Ίέρων <5 Β’ διεκόσμησεν έντελέστερον τό
θέατρον τών Συρακουσών, Λ οίκοδομή όμως αύτη
ανάγεται μέχρι τοΰ πρεσδυτέρου Ίέρωνος.

-λ. uesX'Zi&V»· a~»~
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ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ
-«*·►(Σονέχ«ι«, Us κρβήγούμενον ψύλλον)
Θύρα συρματοπλέκτου κιγκλιδώματος άγει είς τό προ
αύλιου τοΰ 'Αστεροσκοπείου, έν ω ύπάρχουσιν εγκατε
σπαρμένα μετεωρολογικά τινα μηχανήματα, περί ών
ποιησόμεθα έν οίκείω τόπω λόγοντέλος δέ φθάνομεν πρό
τής κυρίας εισόδου, ένθα μετ' έκπλήξεως μανθάνομεν
ότι ή είσοδος ήτο άπηγορευμένη. Λέγομεν μετ’ εκπλή
ξεων, διότι έν ω άφ’ένός παραπονείται ή διεύθυνσις
καί δημοσία διά τήν πρός τό Άστεροσκοπείον αδιαφο
ρίαν και άστοργίαν τοϋ κοινού, άφ’ ετέρου αυστηρότατα
απαγορεύει τήν είσοδον. Δεν νοοΰμεν βεβαίως νά μή
έχη τό προσωπικόν ούδεμίαν άλλην έργασίαν ή τό νά
δέχηται έπισκέπτας καί άναπτύσση αύτοϊς τά διάφορα
όργανα, άλλ’ούτε πάλιν δυνάμεθα νά έπιδοκιμάσωμεν τό
έντελώς απρόσιτον κατά τήν 4 μ. μ. ώραν, είρωνεία δέ
άδειας δύναται νά θεωρηθή ή τή 3—4 ώρ. μ.μ. έκάστης
Κυριακής, διότι έν τοσούτω άραιοτάτω και όλιγίστω
χρονικώ διαστήματι ουδέ διά τοϋ βλέμματος κάν δύναταί τις νά περιλάβη απλώς πάντα τά έν τώ καταστήματι.
Τήν παρέκβασιν ταύτην έποιησάμεθα, διότι καθ’ ήμας,
εν έκ τών πολλών αιτίων τής κακοδαιμονίας τοϋ ιδρύ
ματος τούτου εΐνε καί ή άκατανόητος αυστηρά άπαγόρευσις τής εισόδου, ού ένεκα καί ή άδιαφορία τών με
ταξύ τοϋ κοινού δυναμένων οπωσδήποτε νά φανώσι χρή
σιμοι καί νά συντελέσωσιν υλικώς είς τόν προορισμόν του.
Τέλος μετά τήν τοΰ έπισκεπτηρίου μας άποστολήν ηυδόκησεν ή διεύθυνσις νά μας έπιτρέψη τήν είσοδον καί
μάί άποστείλη τόν βοηθόν κ. Κωνστ. Μπότσην,νέον εύγενέστατον, ύπό τήν πρόθυμον οδηγίαν τοϋ οποίου καί
περιήλθομεν τά διάφορα διαμερίσματα.
Τό κτίριον εΐνε μονοτόνου μέν βυθμοϋ άλλά οτερεώτατον καί διατηρείται άριστα. Θεμελιωθέν έν έτει 1842,
καθ ’ δ κατά παράδοξον σύμπτωσιν συνέβη μεγάλη έκλειψις τοϋ Ήλιου, άπεπερατώθη μετά τρία όλα έτη τή
αδρότατη δαπάνη τοϋ μεγάλου τής Μακεδονίας τέκνου,
τοΰ βαρώνου Γεωργίου Σίνα,όστις ουδόλως έφείσθη χρη.
μάτων, όπως άσφαλέστατον τό κτίριον κατασκευασθή,
πρός δέ καί όπως, πλουτισθή καί έφοδιασθή διά των τότε
νεωτερων έργαλείων τό σπουδαιότατου τοΰτο ίδρυμα, τό
έχον τόν ύψιστον προορισμόν τοΰ νά συνδέση ημάς μετά
τών ουρανίων κόσμων καί τοϋ άπειρου σύμπαντος.
Πρώτος διευθυντής διωρίσθη ό Βούρης καί εΐτα ό
Παπαδάκης, άμφότεροι χρηματίσαντες καθηγηταί τοΰ
Πανεπιστημίου, τώ δέ 1858 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν ό
αείμνηστος ’Ιούλιος Σμίθ, όστις παντοιοτρόπως είργάσθη διά τήν άνάπτυξιν τοϋ Αστεροσκοπείου. Διότι καί
τό κτίριον έπεσκεύασε, καί νέα μηχανήμανα προσέθηκε,
έφιλοπόνησε δέ καί λαμπρότατου τής Σελήνης χάρτην,
όστις εΐνε τό μόνον αστρονομικόν έργον, τό έκτοτε τό
Άστερ. κοσμούν. Τόσον δέ άκριβής άπεδείχθη ή εργα
σία του, ώστε πολλαί μετρήσεις καί ύπολογισμοί καί τήν
σήμερον ακόμη έπί τή βάσει τών σημειωθεισών άκριβεστάτων παρατηρήσεων του γίγνονται. Άλλ’άτυχώς διά
τό έθνος καί τήν επιστήμην ό άπηνής Χάρων έκοψε τής
πολυτίμου ζωής του τό νήμα τή 26 'Ιανουάριου 1884,
οπότε τόν διεδέχθη .ό κ. Κοκκίδης, καθηγητής ωσαύτως
τ^ς ’Αστρονομίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω. Ό άνήρ
ούτος, ρέκτης έπίσης, καίτοι κατά μυριων προσκομμά
των καί έλλείψεων έπάλαισεν, όμως δέν άπεγοητεύθη έκ
τής εγκληματικής τών αρμοδίων άδιαφορίας, άλλ’ όσον
τώ ήν δυνατόν είργάσθη μετά ζήλου' διότι πολλά τών
κακώς κειμένων διώρθωσεν, τακτικωτατα παρατηρήσεις
έποιείτο, νέους σταθμούς πρός τοίς ύπάρχουσιν ϊδρυσεν

καί τέλος καί επισκευήν τώ 1889 ένήργησεν. Μετά
εξαετή δέ διεύθυνσιν τόν διεδέχθη ό νϋν ιθύνων τό ’Α
στεροσκοπείου κ. Αίγινήτης, ού τήν διεύθυνσιν έπιφυλασσόμεθα,οπως έν τελεί τής παρούσης χαρακτηρίσωμεν.
Ίδωμεν νϋν τήν τοϋ κτιρίου οικονομίαν μετά τών έν
αύτώ οργάνων.
Έναντι τής κυρίας είσόδου ό εισερχόμενος ευρίοκεται
αντιμέτωπος κυκλικής έκ μαρμάρου κλίμακας άγούσης
εις τό θολωτόν υπερώον, δεξιά δέ τώ μέλλοντι ν’άνέλθη
εΰρίσκονται δύο δωμάτια, τό εν όπισθεν τοϋ ετέρου,
άποτελοϋντα τήν δεξιάν πτέρυγα. Τούτων τό μέν ενδό
τερον χρησιμεύει πρός άσκησιν καί διδασκαλίαν εύαρίθμων φοιτώντων άξιωματικών τοϋ Βασ. Ναυτικού, τό δέ
πρός τά έξω διά τάς τηλεγραφικός έργασίας τοϋ κατα
στήματος. 'Αριστερά δέ καί παραλλήλως τή βάσει τής
κλίμακος υπάρχει διάδρομος οδηγών διά μέν τής πρός
τ ’ αριστερά θύρας του είς εύρύχωρον αίθουσαν μετά
πλούσιας βιβλιοθήκης, χρησιμεύουοαν ώς σπουδαστηρίου
τοΰ διευθυντοϋ καί αποτελούσαν τήν αριστερόν πτέουγα
τοΰ κτιρίου· διά δέ τής έν τώ βάθει,είς μέτριου έμβαδού
αίθουσαν αποτελούσαν μετά τού υπερώου τό κύριον τοΰ
’Αστεροσκοπείου μέρος, διότι έν αύτη διά τών ένυπαρχόντων άρκετών οργάνων γίνονται αί παρατηρήσεις κλ.,
άπαρτίζουσαν δέ τήν όπιοθίανπτέρυγα τοϋ οικοδομήματος
Ιίρώτον προκαλεί τήν προσοχήν τοΰ εισερχομένου
τηλεσκόπιον έν τώ μέσω τής αιθούσης τοποθετημένον,
άπ’αυτής τοϋ Άστερ. συστάσεως εύρισκόμενον, δηλαδή
οργανον έποχής καθ’ ήν ή ‘Αστρονομία ήτο εΐσέτι έν
τοΐς σπαργάνοις, επομένως άχρηστον διά παρατηρήσεις
έν μεγάλαις άποοτάσεσι. Έχει μήκος 1
μέτρου, ως
έγγιστα,στηρίζεται έπί δύο παραπλεύρωσ κειμένων μαρ
μάρινων στηλών, μεταξύ τών δύο βάσεων τών όποιων
ύπάρχει άνάκλιντρον άναπαυτικόν, έπιτρέπον είς τόν
παρατηροΰντα, ΐνα ύπτιος ών ποιήται τάς αναγκαίας
παρατηρήσεις. Χρησιμεύει δέ νϋν τό τηλεσκόπιον τούτο
διά τήν έξέτασιν τών μεσουρανόντων αστέρων, εξ ής
έξετάσεως άκριβοϋται ή τών ωρολογίων ώρα, κα^ άπλώς
διά τήν παρατήρησιν πλησίον κειμένων σωμάτων, όν, ώς
προείπομεν, παντελώς άνωφελές διανακαλύψεις καί έπιστημονικάς έρεύνας καί έκζητήσεις.Έν τή αυτή αιθούση
κεΐνται καί τά ύπό τοϋ κ.Ζαρίφη δωρηθέντα τώ έθνει μη- '
χανήματα τών ηλεκτρικών τής πόλέως ωρολογίων, τά
όποία άτυχώς εύρίσκονται έν άχρηστία έλλείψει τής διά
τήν συντηρησιν αύτών άπαιτουμένης δαπάνης. Ήδη δέ
μόνον λειτουργοΰσι ταϋτα μέ δύναμιν άνάλογον διά την
κίνησιν τοΰ αύτόθι εύρισκομένου κεντρικού ωρολογίου,
όπερ εινε τοΰ τελευταίου τελειοτέρου συστήματος, έχει
δέ ουνδυασθή μέ τό άστρικόν τής αύτής αιθούσης ώρολόγιον, όπερ δείκνυσιν, ως γνωστόν, τήν μάλλον πρός
τόν πραγματικόν χρόνον έγγίζουσαν ώραν. Όλη δέ ή
κίνησις έμελλε νά έπιτευχθή δι ’ηλεκτρικής στήλης ουσης
έντάσεως τοσοϋτον άναξίας λόγου, ώστε τή άληθεία δέν
δύναται τις ή νά θαυμάση μέ τήν αφέλειαν, ίνα μή τι
άλλο εϊπωμεν, τών αρμοδίων, οϊτινες έγκαθιστώντες τήν
ηλεκτρικήν ταύτην συσκευήν διεκήρυττον πομπωδώς ότι
καί ιδιωτικών καταστημάτων ωρολόγια διά τής αύτής
στήλης δύνανται νά τηρώσιν έν ένεργεία. Βεβαίως τό
δώρον είναι πολλοϋ λόγου άξιον, άλλ’έδει, ίνα ή καί
χρήσιμον, νά ουμπληρωθή ή δωρεά είτε ύπό τού αυτού
μεγαθύμου δωρητοϋ, είτε ύπ’άλλου τίνος πολυτάλαντου
μιμητού αύτοΰ, διά τής χορηγήσεως μέσων έγκαταστάσεως ικανής ήλεκτρ. δυνάμεως καί συντηρήσεως διαρκώς
αύτήί πρός ακριβή καί κανονικήν τών ωρολογίων τής
πόλεωσ κίνησιν.
Έν τή αύτη αιθούση εύρίσκονται καί ποικίλα άλλα
όργανα έν έρμαρίοις καί έπί τών τοίχων, χρήσιμα τε καί
άχρηστα, δηλ. χρονόμετρον σιφωνοειδές, βαρόμετρου
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μετ’ άκίδος, θερμόμετρου κτλ. μεταξύ τών όπσίων περί
εργον όργανον κινεί τήν προσοχήν ήμών. Έρω'τήσαντες
περί τούτου τόν συνσδεύοντα ήμας κ. Μπότσην έπληροφορήθημεν ότι ονομάζεται θεοδόλιθος, όνομασθέν
ούτω έκ τοϋ έφευρόντος αύτό Γάλλου, χρησιμεύει δέ
διά καταμετρήσεις μήκους.
(Έπιται τό τίλος)

Τίς ό αθάνατος θνητός, δι’ όν εΐχον άφήση
Αί Μοΰσαι τόν Απόλλωνα κ’ εΐχον αύτόν ποθήση ;
Ή καλλικέλαδος φωνή, τό μελιρρήμον στόμα,
Πρό τοϋ οποίου σιωπά καί ό Όρφεύς ακόμα ;
Ή γλυκυθέλγητρος μορφή, ήν έτεκ’ ή Μαγεία,
Ή Κύπρις τήν άνέθρεψε κ' ή γόησο’ 'Αρμονία;
Τίς ούτος,όστις έσεισε τήν γήν έκ θεμελίων
Πύρ άπλετον καί ιερόν είς τήν ψυχήν έγκλείων,
Ποϋ έλαμψε καί τάπειρον έπέλαμψεν ομοίως
Κι’ άειλαμπής ή λάμψις του θά λάμπη αίωνίως ; . . ■·
Ώ κόσμε, ποιον δεύτερον θεόν σου δέν λατρεύεις
Καί ποίον δέν έμάγευσες, ώ Β ύ ρ ω ν, δέν μαγεύεις ; ...

Τίς είς τών θείων σου ωδών τό μεθυβόλον μύρον
Δέν έπεσε λιπόθυμος είς πέλαγος όνείρων,
Τίς είς τήν γόησσαν Έδέμ τής ύψηλής ψυχής Σου
Πηγήν δέν εύρεν έρωτος αγγέλων Παραδείσου
Κ’είς τούς απείρους λάτρειςΣου δένΣοι προσφέρει θείαν
Πρώτη απάντων ή 'Ελλάς εύγνώμονα λατρείαν ; ...

*Ω έρασμία υπαρξις σκιά πεφιλημένη
Ψυ^ή είς τών όνείρων Σου τούς κόσμους ιπτάμενη
Έγω είσέτι ερμαιον είς τήν γηίνην μοίραν
Σύγγνωθι πρός άθάνάτον θνητήν άν κρούω λύραν
Καί τό ήλιοτρόπιον διά τόν Φοίβον θάλλει·
Κ’ ή λύρα μου μικρός οτρουθός τόν μέγα Κύκνον ψάλλει.
Σάμος 1894
1
ο «L·ί
ΦωΚΙΠΝ

Τις ό ημίθεος αυτός πού δταν έγεννάτο
Ο ανω κοσμος έβλεπε μέ θαυμασμόν τόν κάτω,
Ο Ούρανός τό Άπειρον, τό Άπειρον τό Χάος
Τον Άδην ό Παράδεισος, τό Έρεβος τό Φάσο,
Οί άγγελλοι τούς δαίμονας, οί γίγαντες τούς Δίας
Χαράν ή Λύπη, τόν σοφόν τό φάσμα τής Μανίας ;

Τίς εΐνε αύτ’ η χίμαιρα, ό άγγελος καί δαίμων,
Ό σκώληξ καί ό αετός, ό δυστυχής ευδαίμων,
Ρόδον συγχρόνως κι’ άκανθα,’Ηώς καί Φοίβος 8ύων,
Ό μέγας Σαρδανάπαλος καί ό χρηστός Φωκίων,
Πόλοι ζωής άντίθετόι είς δύο φύσεις μία,
Παλίρροια καί άμπωτις τύφων καί νηνεμία ;
Τίς είναι αύτ’ ή θάλασσα πού κύμα δέν έστάθη
Καί δέν τό ειχεν όνειρον καί βεμβασμούς καί πάθη,
Ό λευκοχείτων ούρανός ποϋ άστρον δέν έφάνη
Καί δέν τοϋ ήτο πόθος είς, σκέψις,όρμή καί πλάνη,
Ό Έρως ό πολύγονος καί Κρόνος ταύτοχρόνως,
Ουτινος δούλοι εύπειθείς ό Θάνατος κι’ό Λρόνος;
Τίς ούτος όστις έσβυοε τόν ήλιον παλαιών
Νέον προβάλλων ήλιον Άρόλδον(α) τόν ώραίον,
Όστις τοΰ Πίνδου ερριψε τό νεφογείτσν πέρας
Τόν Δον Ζουάν(β) όρος ύψών μέ στέμμα τούς αιθέρας,
Όστις ’σ τήν Φοίβην έκραξε τήν νυκτιπόλον—στήθι
Κ’έχει λευκότερ’άπό σέ ή Παριζίνα (γ) στήθη ;

(α) (6)

Τα αριστουργήματα τού Βύρωνος

ΠαναΧ

Έρχομαι Λίίλε, φίλε μου, νά σ' Αποχαιρετίσω
καί
δύο δάκρυα χαράς ’ς τδ κΰμά σου νά. χύβω.
't’ςiJ.Qo.
νά αω τό έχε για καί είς τά θολά νερά σου,
τούς φοίνικας τούς υψηλούς, ’ς τάς τόβας καλλονάς σου.
’Ήλθα ώς φίλον μου πιβτδν νά σ ’ αποχαιρετίσω,
γιατί
θά φύγω ΝεΙλέ μου, άλλού πάγω νά ξήσω.
®ά πάγω 'ς τής πατρίδος μου τά μυρωμένα μέρη,
’ς τδν εύμορφον τον Πειραιά τό πλοίου θά μέ φερη·
Πάγο
γιά νάτάςίδδάδελφάς
αγαπητήκαίμητέρα
τάς φιλέκεί
άς μου,
θείου ώς πατέρα.
®ά
πάγο
καί ’ς τήν Φρεατύν, όπου τό κύμα σπάει,
κι ’δλο άφρούς καί φρύγανα 'ς τούς βράχους της οκορπάει.
®ά πάγω
άλλοτε πάλι
’ς τούςν νάβράχους
της νά χάτία
καί
τήν ώραί'κεΐανοάνθάλασσαν
τήν θαύμασα»
.
Χοί
ου, λοιππατρί
όν, μαξύ
τής ρποθητής
δας μμου’ έμέτό γιατί
χ&μα ΰάνεύτυχήαο,
πατήσω.
Πλήν βλέπω νίφος παρευ&ύς σ’ έοκίαβε πικρίας,
καί δ ρους σου μελαγχολικδς βαίνει μετ’άθυμι«8·
Jlv 9έλω ναβαι κατηφής, δέν 9έλω νάχης λύπην,
μήπως νομίζεις φεύγουβα θά πέβω είς τήν λή&ην ;
Ή πάντοτε
λή&η έχειτήνίδιομίν,οηβα,φίλγιατί
ε, τήνείναι
άβταβί
αν, α.
καί
δλε&ρί
"Αχ ! Νείλε, φίλε μου, «ιστέ, δέν θά σέ λησμονήσω,
όπου καί άν είμαι μακρυά, 5που καί ανπατήβω.
Ούδ’ δ ωραίος Πειραιεύς με τά λαμπρά του μέρη,
στ ’ όμνΰω δέν θά δυνηθή τήν λήθην νά μοΰ φέρη·
Ούδέ αύτύς δ Παρδενών, ούδ" at κλειναΐ Ά&ήναι
Ούδέποτε θά δυνηθοΟν νά σ’ άποσπάσουν, φίλε.
Ζή9ι λοιπόν άμέριμνος, ζωή τών Αιγυπτίων,
καί φιύγουβα σέ χαιρετά) μετά θερμών δακρύων.
Έν Μανσούρφ 1895
Ζ«νρ6φ««η
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Η ΦΥΣΙΖ
— Δέσατε του; ασφαλώς.
Καί έν ταύτφ ίγνώρισαν ανθρώπου; τή; έξουσίας.
—Μά κάμνετε λάθος ; άνεφώνησεν ό γέρων* ονομάζομαι
Μιχαήλ Όσιπώφ, μέλος τή; Άκαδημεία; τών έπιστημών.
— ’Ακριβώς υμάς ζητοΰμεν, άπήντησεν δ άξιωματιχό;
πλησιάσας, καί εύαρεστήθητε νά μά; άχολουθήσητε.

Ό ίτερος ήτον άνήρ ίξωτερικοΰ άπλουοτάτου και χαρακτήρος κοινοτάτου, ώμοίαζε δέ πρός πάντα άνθρωπόν μέ
τριας ιδιοσυγκρασίας, τοΰ οποίου ή καθιστική ίργασία χαί
ή καλοφαγία σφαιροποιοΰσι τήν κοιλίαν καί γλυκύνουσι τήν

ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
ΛΙετά 300 καλλιτεχνικών εικόνων iv τφ χειμίνφ
Κατά μετά^ραχΗν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

τής’Ακαδημεία; τών ίπιστημών ιδιαιτέραν δλως ίντύπωσιν,
διότι τό πρόσωπον αύτοΰ ύπερμέτρω; έλαμψεν έκ χαρά; καί
διηυθύνθη.άμέσω; πρός τινα τράπεζαν, ίφ’ής ixitvo μέγας
χειρόγραφο; τόμος.Άνέγνωσεν ίπανειλημμένως, ίσκέφθη καί
έσιώπα.
— Λοιπόν I έντιμότατε, κύριε Σάρπ ;
— Λοιπόν 1 αξιότιμε, κύριε Μιλεράδοβιτζ*, έπανέλαβεν δ
Σάρπ.
— Τέλος πάντων εΰρετε ; ίξηκολούθησεν ό Μιλεράδοβιτζ.
Ό Σάρπ κρατών δεά τή; χειρό; τήν τράπεζαν.
— Βεβαίως, άπήντησεν.
'Αστραπή χαρά; διήλθε διά τοΰ προσώπου τού δικαστοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Οσιου ό Γοντράν λαμβάνει ύοβαράς ΰπονοίας
ηερί τής διανοητικής καταΟτάϋεως
τοΰ μέλλοντος nevOepoO τον.
(Συνέχεια, ίδέ προηγονμενον ψύλλον).

—Ίσως θά μέ εκλαμβάνετε διά τρελλόν, τό πρώτον άκούων μου δμιλοΰντο; ούτω. Αδιαφορώ. Έν τούτοι; α
χούσατε χαί συν τφ χρόνφ θά με δικαιώσητε.Πρό καιρού με
λετώ σχέδιον μεταβάσεως είς την σελήνην. Άπό τινων δέ
έτών έσχείιαγράφησα, αφού πρώτον διήλθον ολα τά μέσα
τών γνωστών μεθόδων, διά άτμοπλοίου, σιδηροδρόμου κτλ.
γιγαντώδε; τηλεβόλου, δι’όύ συμπεραίνω δτι θά είναι δυνατή
ή μεταφορά μας έκεΐσε I 'Ακριβώς δε ολίγον πριν ελθητε
εί; την οικίαν μου έποίουν τό τελευταίου πείραμα έπί ειδική;
τινο; πυρίτιδος, ήν άνεκάλυψα, καί τά αποτελέσματα εΐσίν
έπαρχή, δπω; στείλω είς τήν σελήνην πάν δ,τι θελήσω.
— Καλώ; έχει δω; έδώ, ύπέλαβεν ό Γοντράν, άλλά τίνι
τρόπφ θά άναχωρήσωμεν άπό τή; σελήνη; διά τού; άλλου;
αστέρας. Ηΰρατε καί τό μέσον αυτό; ή μήπως θά έγκλιματισθώμεν διαρκώ; έκεΐ.
— Μήν άνησυχήτε διά τοΰτο, άπήντησεν άμέσω; ό γέ
ρων, διότι θά εΰρωμεν άναποφεύχτως τά μέσα έκεΐ νά έξαχολουθήσωμεν τό ταξείδιόν μα;.
— Τότε ίχει καλώ;, είπεν ό Γοντράν,'άρχίζων νά δια
βλέπει λογικήν εί; τά; έκφράσεις τοΰ μέλλοντος πενθεροΰ
τον άλλά δέν μοί εϊπετε διατί τόσον μυσηκισμό; έπιχρατεΐ
εί; τήν έπιχείρησίν σα; ταύτην, τήν τόσον λογικήν και κοι
νωφελή ;
— Ά I άπήντησεν ό γέρων, άπλούστατα, διότι ό κόσμο;
είναι ζηλόφθονο;, καί νομίζω, οτι περιστοιχίζομαι άπό κα
τασκόπου;, άλλω; τε καί δέν έπιθυμώ ούδεί; νά γνωρίζη
τίποτε πρό τοΰ αισίου καί τελικού άποτελέσματος. Δι’ αΰτο
έρχομαι μόνο; καί εί; τοιαύτην ώραν ένταΰθα· επιθυμώ δέ,
ίνα ή διά τά; ουρανίου; σφαίρα; άναχώρησί; μου διαδοθή ώ;
αιφνίδια εκρηξι; βόμβα; άνά τήν ΰφήλιον. ’Ήδη δέ αί άστρονομικαί σα; γνώσει; χαί δ γάμος μετά τή; θυγατρό; μου
θά έπιταχύνωσι τήν έκτέλεσιν τοΰ μελετωμένου τούτου
άπό τοσούτου χρόνου σχεδίου μου.
’Αμοιβαία χειραψία έπεσφράγισεν ίν ταύτφ τού; λόγου;
τούτου; τοΰ γέροντος.
— Ήδη, ίξηκολούθησεν δ γέρων, δυνάμεθα νά επιστρέψωμεν εί; τήν οικίαν μου, όπου θά σοί έξηγήσω τό σύστημα
τοΰ τηλεβόλου, όπερ έχω ανακαλύψει, καί θά κάμω καί ίνώπιόν σου νέον πείραμα τή; «σεληνίτιδο;» ώ; ίβάπτισα
τήν νεαν πυρίτιδά μου.
Έτοιμασθεντε; οέ άπήλθον μετά τή; αυτή; προφυλάξεω;,
μεθ’.ή; ήλθον, καί ίπιβάντε; τή; άναμενούση; είς τό μέρος,
όπου άφήκαν ν’ άναμένη, άμάξη; Ιπέστρεψαν οίκαδε.
Μόλις δμω; άμφότεροι κατήλθον τή; άμάξη;, οκτώ άγνω
στοι έχώρησαν έκ τοΰ σκότους πρό; αυτού; καί τού; συνέλαβον ίκ τών βραχιόνων.
ΕΙ; δε έξ αύτών έφώνησε σιγηλώς*

Πάσα άντίστασις έθεωρήθη περιττή, καί άφ’ ού ώδηγήθησαν ολίγα βήματα πεζή, έτέθησαν έντός άναμενούσης ο
λίγον περαιτέρω άμάξη;καί μετεκομίσθησαν είς τάς κεντρικάς φύλακα; τής πόλεως.
Άναντιρρήτω; ό γέρων ούτο; ή είναι μηδενιστής ή
ίκλαμβάνεται ώ; τοιοΰτος, είπε καθ’ίαυτόν ό Γοντράν, καί
κατ’ ανάγκην θά συμμερισθώ τήν τύχην του.
Ή άμαξα οΰιως έξηφανΐσθη έκεΐθεν άφίνουσα, τόν μέν
Βασίλην άναμένοντα ίν τή θύρφ, τήν δέ Σελήνην.ήσύχω;
ονειροπολούσαν καί προσδοκώσαν έν τφ δωματίφ της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

"Οπου ό Φαιδώρ Σάρπ, εόόβιος γραμματβνς
τής Άωαδημείας τ<δν έηιάτημΛν
άποδεικνύεται μέγας Αγύρτης.

Ό^Μιλεράδοβιτζ

— Λοιπόν ] έντιμότατε κύρεε Σάρπ ;

— Λοιπόν I αξιότιμε κύριε Μιλεράδοβιτζ ;
Καί έν ταύτφ άμφότεροι έτήρησαν απόλυτον σιωπήν,
άλληλοπαρατηρούντε; ίαυτούς, ώς ύποκείμενα μεγάλως έκτιμώντα τήν βαρύτητα τή; υψηλής αύτών αποστολής.
Ό εί; τούτων ξηρός, υψηλό;, οστεώδη; Ιπλεεν έντό;
εύρυτάτης ρεδιγκότας μαύρης, ή; αί μακραί πλευραί έχάλυπτον τούς λεπτούς αύτοΰ πόδας. Έφερεν υποδήματα χον
δροειδέστατα, εντός τών όποιων παχύ στρώμα μάλλινου
υφάσματος προεφύλασσε τούς οστέινους αύτοΰ πόδας καί
εκτός αύτών σειρά χάλκινων ήλων έξησφάλιζε τόν μεμετρημένον αύτοΰ βηματισμόν. Ητο άνήρ γέντελώς μικρόσωμος,
μακρόχειρ καί μακροσκελής, ή δέ φυσιογνωμία προέδιδεν
άνδρα ίντελώς πεισματώδη, μοχθηρόν χαί μισάνθρωπον.

Άμφότεροι τήν έπιοΰσαν τής προσωποκρατήσεως τοΰ
Μιχαήλ Όσιπώφ καί τοΰ Γοντράν δέ Φλαμμερμόν κατεγίνοντο άπό τριών ήδη ώρών εί; άνίχνευσιν τών έγγράφων τοΰ
γραφείου τοΰ γέροντος σοφού, τά πάντα άνατρέποντε; καί
τά πάντα έξετάζοντες.
Ό Μιλεράδοβιτζ καθήμενος πρό τραπέζης έγραφε τή ύπο^είξει τοΰ Σάρπ.
Αίφνης ό τελευταίος σταματφ πρό μεγάλη; φιάλης,παραπλεύρω; τή; όποια; ίκειτο ό μετάλλινο; σωλήν ίντελώς μί
λα; έκ τής άναφλέξεως, ακριβώς έκεΐνο;, δν ό Όσιπώφ, ώ;
ήδη προείπομεν έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ, είχεν έπιδείξει
τοσοΰτον θριαμβευτικά»; τή θυγατρί αύτοΰ.
Ή άνακάλυψις αΰτη . προύξένησε τφ ίσοβίφ γραμματεΐ

—Εισθε βέβαιος, ήρώτησεν ;
— θά βεβαιωθώ πληρέστερου,άμα λεπτομερώς άναλύσω
τήν ουσίαν ταύτην, άπήντησεν ό Σάρπ* πλήν έχω πεποίθησιν, δτε εχομεν εί; χεΐρας ό,τι ζητοΰμεν.
Ό δικαστής έτριβε τά; χειρας έκ χαράς. Ειτα αίφνιδίως,
παρατηρών τόν σύντροφόν του’
— Ήξεύρετε, τφ λέγει, ότι έκ τής ύποθέσεω; ταύτης
δυνάμεθα νά ώφεληθώμεν ;
— Τί έννοεΐτε ; ήρώτησεν δ Σάρπ.
— Άπλούστατον. ’Ιδού ! Ό Τζάρος είναι φιλοδίκαιος,
καί φυσικώς φρονώ, ότι έμέ μέν πρέπει νά προαγάγη, είς
υμάς δέ νά δώση τόν σταυρόν τής. . .
— Έγώ δέν απαιτώ τίποτε, άπεκρίθη ό Σάρπ. Εκτελώ
τό καθήκον μου καί ούδέν πλέον, μολονότι λυπούμαι, διότι
ένεργώ ίναντίον έξαιρέτου συναδέλφου μου, olo; ό κύριος
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— Ή αύταπάρνησις αύτη μοί είναι έκπληκτική, αγα
πητέ fxoe κύριε Σάρπ, ύπίλαβ'εν ό Μιλεράδοβιτζ· πλήν
εγώ, άφοΰ Stv έχω τούς αύτούς λόγβυς, ίλπίζω δτι θάσυντελέσητε ίν ανάγκη παρά τφ Τζάρφ, νά. . .·
— Μείνατε ήσυχος, μείνατε ήσυχος, άπήντησεν αμέσως
διακόπτων ό Σάρπ, μολονότι τό άνωτέρω έπεισόδιον εδωκεν
εις άμφοτέρους αφορμήν νά ύποπτεύωνται άλλήλους εις τό
μέλλον.
— Πρέπει νά όμολογήσωμεν, έπανέλαβε μετά μικράν σιω
πήν ό Μιλεράδοβιτζ, ότι άν δεν έγίνετοή καταγγελία αύτη,
ούδέποτε ή αστυνομία θά έφαντάζετο,^ότι εί; τά σπλάγχνα
τοδ ’Ινστιτούτου θά ένεφώλευε τοσοΰτον ίπικίδυνος συνω
μότης.
Έλαφρον μειδίαμα διήλθεν άκαριαίως διά τοδ ξηροΰ προ
σώπου τοΰ κ. Σάρπ.
Ταύτοχρόνως δε κρότος άμάξης χαί ίππείων βημάτων άντήχησεν είς τή< αίθουσαν, όστις μετ’ όλίγον ίπαυσεν
έντελώς.
— Έρχονται, είπεν δ δικαστής μέ ύφος εύχαρι.
— Ναί, άπήντησεν ό Σάρπ. μέ ύφος δυσηρεστημένον,
άνέρχονταε.
Ό διχαστής έχρουσε τότε τόν κώδωνα καί είς σφραγιδοφύλαξ είσήλθε λαβών θέσιν παράτφ άνωτέρφ του.
Έν ταύτώ ή θύρα άνεφχθη χαί είς άστυνόμος έφάνη, σο
βαρώς λίγων·
— Έκομίσαμεν τούς ύποδίκονς.
— Άς ίλθη έντός ό Μιχαήλ Όσιπώφ, διέταξε τότε ό
Μιλεράδοβιτζ, λαμβάνων θέσιν άνακριτοϋ.
Ένφ ο Σάρπ θέσας τό πρόσωπον μεταξύ τών χειρών του
έσκεπτετο βαθέως χαί έφαίνετο ώσεΐ πάλη σφόδρα νά συνήπτετο έντός έαυτοΰ, μόλις είσήρχετο ό Όσιπώφ, ίπανελαβε τήν συνήθη ψυχραιμίαν, άνήγειρε τήν κεφαλήν καί
σταυρώσας τάς χεΐράς πρό τοΰ στήθους προσίβλεψε τον
γέροντα.
Ό Όσιπώφ είσήλθε μέ δεδεμένα; τάς χεΐράς όπισθεν καί
συνοδευόμενος ύπό φύλακος ώπλισμίνου. Μόλις δέ παρετή- ;
ρησ» τόν Σάρπ, τφ λέγει μετά χαράς.
— Πώς ; σύ εδώ, φίλε ;
— Ναί, εγώ ίδώ, άπεκρίθη ψυχρώς ό. ισόβιος γραμματιύς τής Άκαδημείας τών έπιστημών καί χωρίς νά κινηθή
έκ τής θέσεώ; του.
Ω; ψυχρολουσία έφάνη τφ γέροντι ή άπροσδόκητος αύτη
άπάντησις τοδ παλαιού συναδέλφου καί φίλου του.
— Δέν τό περιέμενον τούτο, έπεΐπεν ό γέρων πικρώς.
— Πιστεύσατε, κύριε Όσιπώφ, τφ άπεκρίθη ό Σάρπ, ότι
μετά κόπου άπεδέχθην τήν όδυνηράν δι’ έμέ άποστολήν
ταύτην, πλήν, φς γνωρίζετε, πρό παντός είμαι άφοσιωμένος τφ Τζάρφ καί δέν ίδυνάμην νά πράξω άλλως.
— Άς καθήση ό κατηγορούμενός, διέταξεν δ Μιλεράδοβιτζ.
— Κατηγορούμενος εγώ ·, ειπεν ό Όσιπώφ· και διατί
σάς παρακαλώ ;
— Πώς ονομαζεσθε και τις ή ίδιότης σας ; ήρώτησεν ό
δικαστής.
—Μιχαήλ Όσιπώφ, 59 ίτών, ^μέλος τής Άκαδημείας
τών έπιστημών Πετρουπόλεως, άντεπιστέλλον μέλος πα
σών τών ίπιστημονικών έταιρειών της γης καί μία έκ
τών δοξών τή; 'Ρωσσίας, ώς εσχάτως ό Τζάρος με ώνόμασεν, άπήντησεν ύπερηφάνως ό γέρων ύψόνων τήν κεφαλήν.
Ό Σάρπ προσέβλεψε μετά θυμοΰ αύτόν.
—Αυτή είναι η οικία σας καί έδώ το σπουδαστήριόν σας;
ήρώτησεν ό ανακριτής.
— Μάλιστα, ώς βλέπετε, άπήντησεν ό γέρων.
— Όλα αύτά τά προϊόντα, οξέα, πυρίτιδας καί λοιπά,
«εις τά κατασκευάζετε ;
—Βεβαίως καί βλέπετε ότι ούδέν άρνοΰμανάλλά σεις, πα
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ρακαλώ, τί θέλετε έδώ εις τό κτήμα μου καί τις σάς έδωχε
τήν άδειαν νά άνατρεψητε καί άνιχνεύσητε τά πάντα ;
Οί δύο άπεσταλμενοΓπροσέβλεψάν άλλήλους μεεδιώντές.
— Διότι, άπήντησεν ό Μιλεράδοβιτζ, κατηγορεΐσθε ώς
ίγκληματίας έσχάτης προδοσίας.
Ό γέρων έπί τή άπαντήσει ταϋτη έμεινε κεχηνώς, ακίνη
τος, έκπληκτος, καί έξ άγανακτήσεως έτήρησε σιωπήν, κάλλιστα ειδώς τήν βαρύτητα τής καταγγελίας ταύτης.
— Συνωμώσατε κατά τής άσφαλείας τής έπιχρατείας
καί τής ζωής τοΰ Τζάρου, έξηκολούθησεν ό Μιλεράδοβιτζ.
Ό Όσιπώφ δεν άπήντα.
«Έγώ στασιαστής ; έγώ δολοφόνος κατά τής 'Ρωσσίας ·
κατά τοΰ αύτοκράτορος ; . . . έγώ μηδενιστής ; έλεγε καθ’
εαυτόν, ό Όσιπώφ έν έκπλήξεν ή αύτοί είναι τρελλοί ή έγώ
θύμα άτιμου κατηγορίας I . . .»
Καί σταματήσας πρό τής τελευταίας ταύτης σκέψεως
πρός στιγμήν, αίφνης διερρηξε τήν σιωπήν καί επιτιθέμενος
ώς τίγρις·
— Είμαι θΰμα άτιμου συκοφαντίας,άνεφώνησεν αποτεινό
μενος προς τόν άνακριτήν, καί ό κ. Σάρπ, ό διάσημος συνά
δελφός μου, δύναται κάλλιστα νά βεβαιώση, άν έγώ είμαι
μηδενιστής ή όχι.
Παρά προσδοκίαν ό Σάρπ δέν άπήντησεν.
, — Ό διάσημος κ. Σάρπ, άπεκρίθη ό δικαστής, δέν έχει
τίποτε περί τούτου νά εΐπη.
— Τότε, έπανέλαβεν ό Όσιπώφ άνυπομονών, τί ήλθε νά
κάμη έδώ ;
— Ενετάλη παρα τοΰ διευθυντοΰ τής άστυνομίας νά
μέ συνδράμη διά τών γνώσεών του είς τήν έξακρίβωσιν τής
άληθείας, ήτις δυστυχώς σάς έπιβαρύνΐι. Άπό τινων μηνών
παρακολουθοδνται αί ύποπτοι νυκτεριναί σας έκδρομαί έντός
τής πόλεως, ώς καί αΐ έν τφ σπουδαστηρίφ σας πολύωροι
καί άπομεμονωμέναι ένασχολήσεις σας.
Ό Όσιπώφ ήτοιμάσθη ν’άπαντήση, άλλ’ ό άνακριτής
έξηκολούθησε·
— Πολλάκις ήκούσθησαν τρομεραί άναφλέξεις καί έκρήξειςάπό τής οικίας σας έξερχόμεναι, αιτινες 'κατετρόμαξαν
τούς γείτονας, τών οποίων οί οίκίαι μάλιστα διερράγησαν,
τινές δέ τούτων είδον καί μυστηριώδεις φλόγας άπό τών
ύπογείων σας έξερχομένας. Όλα ταΰτα είναι άκατανόητα,
παράδοξα, ύποπτα.
— Καί ταΰτα άρκοΰσι διά νά έκληφθώώς ληστής καί
δολοφόνος ; ήρώτησεν δ Όσιπώφ.
—Κύριε Όσιπώφ, άπήντησεν ό Μιλεράδοβιτζ, σάς συμ
βουλεύω πρός τό συμφέρον σας ν ’ άλλάξητε τακτικήν·
μία ειλικρινής ομολογία μόνον τής ένοχης σας δύναται ν’
άποτρεψη τόνΤζάρον τής φοβέρας καθ’ύμών άποφάσεώς του.
ΌΌσιπώφ ίγένετο έκτός έαυτοΰ έπί ταΐς λέξεσι ταύταις"
— Δέν φοβούμαι τήν μήνιν τοΰ Τζάρου, είπεν- ζητώ
δικαιοσύνην μόνον.
Οί άπεσταλμένοι άντήλλαξαν βλέμμα ;
— Είς τί άσχολίας καταγίνεσθε ; ήρώτησεν ό Μιλεράδοβιτζ.
”
— Είς χημικά; αναζητήσεις, άπήντησεν.
— ’Εκρηκτικά; βεβαίως.
— Μάλιστα καί δή αναφλεκτικά;.
— Καί πρός ποιον σκοπόν ;
— Έπιστημονικόν, άναντιρρήτως, άπήντησεν ό γέρων.
— Γινώσκετε βεβαίως, ότι κατασκευή άναφλευκτικών
ούσιών άνήκει άποκλειστίκώς είς τό Κράτος καί ότι άπαγορεύεται αύστηρώς εις τους ίδ.ωτας,προσέθηκεν 0 δικαστής,
παρατηρών ίν ταύτφ άν δ γραμματεύς έσημείου πάντα τά
άνωτέρω.
— Δέν πρόκειται έδώ περί κατασκευής, άλλ’ απλώς περί
αναζητήσεως, άνακαλύψεως, έπεΐπε μετά θυμοΰ ό γέρων,καί
ξέρχεσθε έμπαθώς τών ορίων τής δικαιοδοσίας σας.
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Ό Μιλεράδοβιτζ ήγέρθη καί κτυπών διά τής παλάμης
του τήν τράπεζαν
— Έάν ίξακολουθήτε σοφιστικώς ΰπεκφεύγων τήν ένοχήν σας, είπε, σάς στέλλω δέσμιον άμέσως είς τά κάτεργα.
Γνωρίζομεν κάλλιστα, ότι καταγίνεσθε είς τήν κατασκευήν
φοβερά; έκρηκτικής ουσίας τής σεληνιτεΑορ, ώς τήν ώνομάσατε, πρός’καταχθόνιον σκοπόν μάλιστα, κ^ί δτι κατά τά
γραφόμενά σας, τά όποια εύρεν ό έντιμος σύντροφός μου κ.
Σάρπ, ή συνταγή τής περί, ής πρόκειται φοβέρας ούσίαςήτο
καθ’ όλα έτοιμος πρός ίκτέλεσιν τού σχεδίου, τό όποιον
μετά τών συντρόφων σας ίμελετάτε. Κύριε Σάρπ. άναγνώσατε τόν τύπον τής συνταγής.
— KO, AZO^ + BaO + CjOj, άπήντησεν ό Σάρπ.
Ό Όσιπώφ έτρεμεν όλως έξ άγανακτήσεως καί θυμοΰ,
διότι ούτως τφ ίκλέπτετο δ τύπος τής άνακαλύψεώς του.
— Ευτυχώς όμως, έξηκολούθησεν ό Μιλεράδοβιτζ, ή
αστυνομία ϊθετο τήν χεϊρά της έν καιρφ. Πόθεν ήρχεσθε
χθες τό ίσπέρας ;
Ό Όσιπώφ δέν άπήντα.
— Σημειώσατε άρνησιν, διέταξεν ό δικαστής τφ γραμ—
ματεϊ.
__ Καί τί σημαίνουν αύτά τά ονόματα έπί τοΰ χάρτου
τούτου, ήρώτησεν αύτόν έκ νέου . . . Ζεύς . . . Άρης . . .
Κρόνος . . . Σείριος . . ■ καί τόσα άλλα ; βεβαίως είναι
ψευδώνυμα τών συνενόχων σας.
Ό Όσιπώφ έξηκολούθει σιωπών, και είτα δεικνύων τόν
Σάρπ.
— Έρωτήσατε τόν Κύριον, είπε, τί φρονεί περί τής θεω
ρίας μου.
Ό Σάρπ ίτήρει σιωπήν ιχθύος.
—'Η γνώμη αύτοΰ είναι καί ίδική μου καί μή ματαιοπονήτε, καλώς δέ θά πράξητε νά δμολογήσητε άνεπιφυλάκτως τήν ενοχήν σας, ώς σάς προεϊπον. Καταδείξατέ μας δέ
καί τούς συνενόχους σας, διότι άλλως θα σάς κρεμάσουν.
— Ούδένα έχω, άπήντησεν ό Όσιπώφ.
— Γραμματεΰ, σημειώσατε άρνησιν, προσέθηκεν ό δι
καστής.
— Όχι ! σημειώσατε διά τό ιστορικόν, έπανέλαβεν ό
Όσιπώφ.^Ούρανός, Ποσειδών, Αΐξ, Σείριος, άλλά σάς προ
λέγω, ότι είναι άστέρες. ,
Ταύτοχρόνως μεγας θόρυβος ήκούσθη είς τό παρακείμενον
δωμάτιον.
*0 άνακριτής διέταξε τόν γραμματέα νά ΐδη τί συμβαί
νει, άλλά μόλις άνέφξε τήν θύραν είς κύριος μέ δεδεμένας
τάς χεΐρα; καί παλαιών πρός τέσσαρας χωροφύλακας καί
βλασφημών όλαις δυνάμεσι, ΰπερισχύσας είσήλθεν έντός τής
αιθούσης.
Ήτο δ Γοντράν δέ Φλαμμερμόν.
— Ποΰ είναι ό άνακριτής, άνεφώνησε διά βροντώδους
φωνής, ποΰ είναι, τόν θέλω έγώ'!
— Έγώ, έγώ είμαι, άπήντησεν ήσύχως έγερθείς ό Μιλεράδοβιτζ χαί έξετάζων διά τοΰ βλέματος, άν ήτο άσφαλώς
δεδεμένος.
—Ά I ύμεΐς είσθε, έπεΐπεν δ Γοντράν μί τρέμοντα χείλη
έκ θυμοΰ καί μέ βλέμματα σπινθηροβολοΰντα, σείς λοιπόν
διετάξατε νά μέ κακοποιήσουν ούτω ; αΐ ; . . . Λοιπόν σάς
καλώ νά μοΰ άποδώσητε άμέσως τήν έλευθερίαν μου, διότι
άλλως έκαστον δευτερόλεπτον τό όποιον θά παρέρχηται, θά
έπιβαρύνη περισσότερον τήν θέσιν σας· σάς προειδοποιώ δέ
ότι θά έπιΚάλεσθώ διά τής πρεσβείας μου τήν άμεσον τιμω
ρίαν σας παρά τής κυβερνήσεώς σας.
Ό Μιλεράδοβιτζ έκπληκτος ήρξατο νά φοβήται καί ένφ
Ιτι έσιώπα* ('Έπεται συνέχεια)

Έν Μυχόνφ τιτ 31 Ίανσυαριον 1895
Ελλόγιμα κ. ϋρίντεζη

μιτά μίγίϋτον έν6ιαφ^οντο$ την τερπνότάτην
χαί
ωφέλι
μονίχδο&εν
ϋλην, Αμερολόγι
δι’
οΰτωον τήξ6αψιάπασι
λ&$ ίχτοΐετε$
jσννδρομηταΐ
tQoixtou τδί άρτι
προσφιλούς· «Φύσεως» χαί χατιδοϋβα τδν
εύεργετϋών αύτοΰ
σκοπόν, θ·εορώ καθήκον μον,ού μόνον
νά συμχαρώ ύμας διά τήν άκριβή παράστβσιν τών ίν αύτφ
άλλά χαϊ είλικ^ιν&$ νά θαυμάσω τήν άξέαν Λόγου μετριοφροσΰν»}ν τήν χαρακτε/ριζουσαν τδν κ.Πρέντεξην Επά
ξιον διευθυντήν καί βυντάχτην τ^δ ώραιωρ «Φΰστωδ»,
ήτιρ ίβχάτω§ μάλιστα κατ/θελξτ τούς ουνδ(ομητά$ τη$
διά ξτών
δανιξωη^ως
χ&ν καίπαν
εααγωγ&ν
τη$, ίνδΐ αιψνχολο$ άπειχονί
ετο ίμίν
αίΰδημα,είχίόνων
χφράζεται
γιπεριγραφής·
χώτατα τδτούτοιομράφοντορ
ύτον διά τήρ
γλαφνροΰδ χαί χαλλιεπού$
αύτήν ίπιοτημονιχού χαλάμου.
Λίγουβα δϊ μετριοφροσύνην εννοώ ού μόνον τδ εύτελεξ άντίτιμον τού &g είρηται ημερολογίου oag, άλλά χαί
τήν σπανίωρ σήμερον άπαντωμίνην παράληψιν ρεκλάμας·.
οια τά ύμίτερα, έχουσιν άφ’ εαυτών τήν σύστα^ν
δι"Εργα,
’δ δίν δύναται ή μεγάλωδ νά βεμνύνηται ίχεΐνοξ,ούτινο?
πόνημά τι ήθελε τιμηθή ύπδ τήί «Φύσεωρϊ>,ώρ τά άσ&£^
ήμίτερα, δι et άπείρουδ έκφράζω τάδ εύχαριστέαρ μον,
z/ιατε^ώ μετά τής προσηκοϋση$ ύπολήψεωρ

Εύαγγελία Κορωναίου.

Άστνψύλαξ πρός ποδηλατιστήν (βαίνοντα έπί τοΰ
λιθοστρώτου).
— Αΐ, παιδί, δέν μπορείς νά τρέχης αύτοΰ. . .
— Δέν μπορώ ; Καλά. . . .
κύττα με.
Καί τό ποδήλατον ηύξησε τήν ταχύτηιά του καί ό
φρουρός τής τάξεως τό άπώλεσι τής δψεώς του ταχέως.
— θά σοΰ πώ μίαν ιστορίαν, ποΰ θά σηκωθούν αί τρί
χες σου.
— Μή. . . δάγκασε τήν γλώσσά σου . . . πές την στον
κ. Άλέκο, αύτός είναι φαλακρός και θά εύχαοιστηθή.
— Γιατρέ, πιστεύεις ότι ή γυναΐκά μου θά γείνχι καλά;
— Πώς, άφοΰ τή είπον, ότι δέν σέ μέλλει καί άν άποθάνη, οιότς εύρες ήδη άλλην φαίνεται πολύ καλλίτερα.
— Μαρία, αύτός πάλιν ό λογαριασμός είναι ώσυνήθως
έξωγκωμένος. Νομίζω πώς έχομεν αποφασίσει νά είμεθα οι
κονομικότεροι.
— Καί έγενόμιθα τοιοΰτοι. . . Δεν έπαυσες τόν καπνόν,
τά καφενεία καί τά ταχυδρομικά έξοδα ;
— Δέν μοΰ δανείζεις Πέτρε, δέκα δραχμάς ; είμαι άπένταρος. . .
— Έχεις δακτυλίδι. . . Δέν τό βάζεις ένέχυρο ;
— Είναι άνάμνησις τής άποθανούσης θείας μου.
— Μπά ! . . . μά καί τά λεπτά είναι άνάμνησις· είναε
τοΰ μακαρίτου θείου μου.

— Φαντάσου, ό αδελφός μου ήρραβωνίσθη έπί τοΰ ατ
μόπλοιου κατά τό ταξείδιόν του άπό Βόλου εις Πειραιά. . .
— Μία άκόμη ενδειξις, οτι μεθ’ όλα; τά; τελειοποιήσει;
τών άτμοπλοίων, οί κίνδυνοι ίν θαλάσσρ δέν έξέλιπον
έντελώς.
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32. Αίνιγμα
Όπως είμαι £ν μ- άφήσης
Ποτδν θά άπαντήσγις·
'Αν όμως τδν λαιμόν μου άφαιρέσης
Καί άλλον τόνον μοδ προσθέσης,
*Σ τά ζώα ευθύς νά μέ ζητήσης,
Καί έχει θά μέ συναντήσης.
33 Αίνιγμα
Έχ της γενικής καί όνομαστιχής πληθυντιχής τής αυτής λέξεως
νά σχηματισθή τδ άνομα αρχαίας χώρας τής Μ. Ασίας.
34. Γρίφος
__ Μ
Λ
35 Γρίφος
Ν
Ν

Mt

ΑΘΗΝΑ I

103—Όδί>ς Αιόλου-103
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΠΙΜΟΡΝΠΤΛΙ ΚΑΙ 8ΒΙΣΚΚΠΖ0ΛΤΑ1

ΑΙ’ EIAIKOV ΤΕΧΝΙΤΟΥ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Mt
36 Γρίφος

ΊΊΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ

Ταχιίτης. ακρίβεια, στερεότης, εύθννία

Ερωτήσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

37 Τί δΧοε αϊ άνθρωποι φοβούνται τά μέγιστα καί έν τούτοις δέν
δύνανται νά το άποφύγουν ;
38 Πώς δύναται τις νά ιδη δλον τον κόσμον ;
39 Ποιος είπε. το «Τά μέν τών ’ιδιωτών άμαρτήματα ούκ (ίς τδ
πλήθος, είς 8’ αύτούς ήνεγκ« τάς βλάβας· τά δέ τών αρχόντων χαί
πολιτβυβμένων, ε’ις άπαντα: άφιχνειται».
Μ. Χυμεωνέθης

BISAIOMS ίΑΑΑΜΒΣ

3 Ο — 'Οδός Στσδίον—30

άντικρύ Άρσακείου.
Ειδικός διΔ δέΰτμ,ον-έπχβτημονχκών βιβλίων
κάϊ ολοκλήρων βιβλιοθηκών κατ Αποκοπήν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ3 „ΦΥΣΕ03“
Δ. Κ. Hifrof. Άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.
—Μ. Α. ΆΛό^εσπ. Λυπούμεθα διά μή δημοσίευσιν.’Ελλείπει «τι
άσχησις χαί μείζων προσοχή. Ύφος καί ίδέαι καλαί, άλλά δέον ?τι
νά γυμνασθητε.—Σ. Μ. ‘Enitavfov Ίιμηράν. Φύλλα άπεστάλησαν. Σας μετεθέσασεν αυτόθι. Στείλατε συνδρομήν.— Π. Σ. ΈνzaWa. Έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.—Γ. X. ΓαΛαξβίύιον. ’Αντί·
τιμον ημερολογίων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμίν πολύ ώς καί διά τάς έν
τή επιστολή σας πληροφορίας. —,Χ. Φ -ΓαργαΛεάνονς. ’Επιστολή
μέ δεύτερον άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη. Ευχαριστούμε? πολύ*
και εχει καλώς. Ό χ. Π. δέν εοτειλε τίποτε είσέτι.—Π. Κ. ΝανπΛιον. Άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.— Σ.Δ.Π.
ΒοΊον. ’Επιστολή μετά λύσεων καί αινιγμάτων έλήαθη.’Έγει κα
λώς καί πάλεν σάς απαντώμεν, 5τι συνδρομή σας έληφθη ίγκαίρως
καί συμπεριελήφθητε είς κληρώσεις.— Α. Δ. ’Αργοστο'γιον.-’Αν
τίτιμου ημερολογίων έλήφθη. Εύχαρ·ατοϋμ«ν.—Κ. Ν. Άργοστ<ζ?εοτ
έλήφθησαν. Έχει καλώς ώς γράφετε. Άπόδειςιν λαμβάνετε ταχύδρομικώς. — ’Ε". Σ. Άργοστο’^ιοτ. Φύλλα σας άποστέλλονται ταχτιχώς. Ήδη σάς άποστέλλονται έλλείποντα. Στείλατε χαί αν έγχρεθώσι δημοσαυθήσονται.—A. Ζ. Β64οτ. Άντίτιμον ήμερολογίου
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.— Μ.Σ. Μντι-Ιηνην. ’Αρκετά χαλά. Έ·
σχόλησαν άπασαι. Όπόταν θέλετε άρχίζομεν. —Ε. Ρ. Πορχ-Σαίό.
Άντίτιμον ήμερολογίου έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν.—Σ. Κ. Kaftarev.
Σάς ένεγράψαμεν άπδ I 'Ιανουάριου χαίάπεστείλαμεν οειράν φύλ
λων. Στείλατε συνδρομήν σας.— Σ. Μ. χαί Κ. Σ. Σ/ρρας. Έχει
καλώς. Σύμφωνα, γράφω.—Α Γ. Σ. ΈνζαΜα έλήφθη επιστολή
σας. ’Επιθυμοΰμεν να σάς ίδωμεν.—Δ. X. Σ. Attxaelav. ’Επι
στολή έλήφθη. Δώρου άποστέλλομεν προσεχώς.—I. Μ, Ρ. ffttpetS.
Σας άπηντήσαμεν καί ταχυδρομιχώς. Σημειώσατέ μας καθυστερούμενα φύλλα.—Γ. I, Π. Κώζσπο^ιτ. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—I. Α. Γ. Be'foiar. ’Επιστολή μετ’ αντιτίμου ήμερολογίων έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ.

ςαρδης

Δι’ έκτνηώσεις έπ-ισκεπτηρίων, έπικεψαλίδων,
έπιστολών xaV φακέλλων κάά πλακΛώσεις εικόνων

Γίνεται

χφήσιρ «Τερμάτων άριστων

η&υταν τ&ν είδ&ν.

Πέμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

'Οδός Σταδίου 3©

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΝΒΪΜΑΜΝ ΠΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ
Έν Χαλκίδτ.

Βραβευθέν χατά τήν τελευταίαν παγκόσμιον 'Εχθεσιν του Λυών
Τά λαμπρότερα ποτά, τά ωραιότερα καί γευστικότερα, άμιλλώμενα προς τά ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται έν τφ έργοστασίω τούτιρ,
ένθα γίνεται χρήσις υλικών αγνότατων καί πρώτης ποιότητος.
Τά Κονιάκ, μαστίχη, ουζο,βανάνα, άγγέλικα, κτλ.οΰ μόνον προ
τιμιόνται έν Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, άλλά καί πάντα τά ξένα
πλοία σταθμεύοντα έν ’Ελλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έκ του
άρίστου τούτου εργοστασίου.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
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Μεταξύ Καπνιχαρέας καί Ωραίας Ελλάδος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰυται οί καθυστεροΰντες τήν συνδρομ-ήν
των τού παρελθόντος έτους ώς καί οί μή άποατείλαντες £τι τήν τοΟ τρέχοντος, όπως εύαρεστούμενοι ψβάσωσι τά δφειλόμενα ήμ!\> ταχέως, δεότε εύρισκόμεθα
πρό τής ανάγκης διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής
διεκπεραιώσεως τού φύλλου καί τήν τάξιν τοΟ οικο
νομικού μέρους νά διακόψωμεν αύτοίς τήν περαιτέρω
άποστολήν τών φύλλων τής «Φύσεως».
Ή Διενβννόες

Είς τό Κατάστημα τοϋ κ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως
τή φιλοκαλίφ αφιερωμένου, εύρίσκονται ωρολόγια έκ τών
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στιρεότητος χαί άχριβείας τών οποίων αρκεί μόνον ή
έγγυησις τών ονομάτων αυτών. 'Εργασία έφάμιλλος τη εύρωπαϊκ?.’Εγγύησις αύτής καί οτερςότης.
Οί μέλλοντες νά προσελθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, ότι εύχαριβτηθήσονται διά τήν στερεότητα κομψότητα, τό μέτρων
τών τιμών καί τήν ακριβή έκπλήρωσιν πάσης παραγγε

λίας των.

βκ τονκατλβτηματων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΔΝΤΙΝΙΔΟΤ

