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Ή χλοερά γραψικωτάτη αύτη λοφοσειρά και ό ΰπ’
αυτής σχηματισμένος ώραΤος κόλπος, ον πλησίστιοι
ψαροπούλαι χαριέντως διασχίζουσι, κεΤντβι έν rig
ανατολική παραλία τής νήσου Σικελίας περί τά Ταύρο·
μένιον. Ή πόλις αύτη έκτίσθη ύπό τίνος πλουσίου ’Αν
δρονίκου, όστις συναθροίσας τους περιλειφθέντας έκ τής
κατασκαφείσης αρχαίας πόλεως Νάίου (403 π. X.) ώδήγησεν αύτούς είς τόν τρία περίπου μίλια άπέχοντα λόφον
Ταύρον, έφ ού καί τους έτοποθέτησεν έν είδει στρατοπέδου.Τό στρατόπεδον δέ τούτο περιόληθέν διά τείχους
κατεσταθη ή μετέπειτα σημαντική κατά τήν αρχαιότητα
πόλις, ήτις ελαόε τήν έπωνυμίαν έκ τού προμνημονευθέντος λόφου. Ή πόλις αύτη, ήτις κατά Διόδωρον τον
Σικελιωτην ώς έκ τής έπιδόοεώς της πολλά κέρδη είς
τούς οίκήτορας παρέσχε, άνεπτύχθη έπί των τυράννων,
ύποταχθείσης δέ τής Σικελίας εΐς τήν 'Ρώμην κατεσταθη
civitas foederata δηλ. κατετάχθη είς τάς συμμάχους
πόλεις, αϊτινες ήσαν συνδεδεμέναι μετά των 'Ρωμαίων

απλώς διά συνθήκης,δι’ ής ύπεχρεοϋντο μόνον είς τινας
συνεισφοράς καί ίδια πολεμικός, κατά δε τά άλλα ήόαν
άνεέάρτητοι ύπό ιδίων διοικούμεναι αρχόντων. Μετά τήν
τής 'Ρωμαϊκ. αυτοκρατορίας κατάλυσιν έίηκολούθησεν ή
πόλις άκμάζουσα είσέτι μέχρι τού 906 π. Χ.,δτε κατερειπωθεϊσα ύπό τών έπιδραμόντων Σαρακηνών δέν κα
τόρθωσε πλέον νά έπανέλθη είς τήν προτέραν άκμήν.
Σήμερον τό Ταυρομένιον είνε πολίχνη αριθμούσα περί
τούς 3,500 κατοίκους κεϊται δέ 900 περίπου πόδας υπέρ
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης δηλ. ύψηλότερον τής αρ
χαίας, ης ή παρακειμένη τοποθεσία μόλις ύψούται 500
πόδας. Έπί τής περιφέρειας τοΰ λόφου διακρίνονται
λείψανα τών αρχαίων τειχών, πολλά δ’έρείπια μνημείων,
οικοδομημάτων κλπ.» ων ά£ια προσοχής είνε τά τού
αμφιθεάτρου, όπερ κατά μέν τδ μέγεθος είνε τό δεύτερεύον έκ τών έν Σ-ικελία μετά τό τών Συρακουσών,κατά
δέ κατασκευήν είνε έλλ. άρχιτεκτ., καίτοι έκ τής διά °
πλίνθων οικοδομήσεων φαίνεται 'Ρωμαϊκόν έργον. ,*
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ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΪΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ
(Συνέχεια χαί τέλος)

Μετά την έξέτασιν άσημάντων τινών όργάνων
έν ~η αίθούσμ ταύτη, έν οίς καί μηχάνημα δεικνύον
διά πιπτούσης μικράς σφαίρας τήν έναρξιν σεισμού,
διά τού αύτού διαδρόμου, τού πρός τό άριστερόν
μέρος τής μαρμάρινης κλίμακος,διηυθύνθημεν πρός
αύτήν, ϊνα άνέλθωμεν είς τό θολωτόν ύπερφον, έξ
ού γίνονται αί σπουδαιότεροι καί άξιολογώτεραι
διερευνήσεις. Ή μαρμαρίνη αύτη κλίμαξ, άρκετών
βαθμιδών ούσα, καταλήγει είς πλαγίαν θυρίδα πρός
τό βόρειον περίπου μέρος, δι' Ας έξέρχεταί τις εις
έξώστην δι’είδους τινός ψηφιδωτού έπεστρωμένον,
δστις τετοαγωνικ&ς περιβάλλει τήν βάσιν, ούτως
είπεϊν, τού ύπερώου καί φράσσεται πέριξ ύπό' σι
δηρών κιγκλίδων. Ή έκ τούτου θέα είνε ώς έκ τού
ύψους δεκάκις θαυμασιωτέρα τής έξωθεν τού ’Αστε
ροσκοπείου. Ό δέ έξώστης ούτος χρησιμεύει δι’
άλλας τινάς παρατηρήσεις, πρός δέ καί διά τήν
άνύψωσιν καί καταβίβασιν κατά τήν δωδεκάτην
ώραν άκριβώς έκάσιης ήμέρας μικρού έρυθροΰ
σήματος, δπερ δίδωσι τό σύνθημα γενικής κωδω
νοκρουσίας έν τμ πόλει. έξ Ας καί κανονίζονται
τά ωρολόγια. Έπί δέ τών κιγκλίδων τής πρός νό
τον πλευράς ό άνά πάν βήμα προσκόπτων έπί τών
συρμάτων τού άλεξικεραύνου έπισκέπτης βλέπει
ύπό ύέλινον κώδωνα δργανον τι καλούμενον ήλι
ο γ.ράφ ο ς· τούτο δεικνύει έπί πόσας ώρας φω
τίζει έκάστην ήμέραν ό ήλιος καί έπί πόσας εινε
κεκρυμμένος όπισθεν τών νεφών, συνίσταται δέ έκ
σφαιροειδούς φακού, κάτωθεν τού όποιου κεϊται
καταλλήλως λωρίς χάρτου εύφλέκτου, έφ’ ού είνε
σεσημειωμέναι αί άπό τής ανατολής μέχρι τής δύσεως τού Αλίου ώραν έν ω δέ άριθμώ ώρας ό χάρ
της είνε κεκαυμένος. κατά ταύτην τήν ώραν είνε
πρόδηλον δτι ό ήλιος έφώτιζε τήν Λμέρ.ιν, έν φ
τούναντίον έν Α ώρα ό χάρτης είνε άνέπαφος, ό
ήλιος κατά ταύτην ήτο κεκαλυμμένος υπό νεφών.
Είσελθόντες δέ διά τής αύτής θυρίδος ήκολουθήσαμεν τήν ξυλίνην κυκλικήν προέκτασιν τής
μαρμαρίνης κλίμακος καί τέλος άνήλθομεν είς τό
ύπερφον,· δπερ είνε έντελώς κυκλοτερής θάλαμος
μέ ξύλινον πάτωμα έν τώ κέντρω τού όποίου έπί
στρογγύλης μαρμαρίνης βάσεως στηρίζεται μέγα
τηλεσκόπιον, τό όνομαζόμενον ’Ισημερινόν
τηλεσκόπιον, δωρηθέν ύπό τού μεγαλοδώρου
ίδρυτού Γεωργίου Σίνα. Διά τούτου, δπερ δέν είνε
μέν έκ τών μεγίστων τού είδους του, άλλ’ δμως
έχει Ικανήν ούναμιν, έκτελούνται σπουδαίοι όπωσ•δήποτε παρατηρήσεις νύκτωα τε καί μεθ’ ήμέραν,
είνε δέ τό σπουδαιότερον καί μάλλον άξιον έπιδείξεως δργανον τό πλουτίζον καί κοσμούν τό Αμέ-

τερον Άστεροσκοπεϊον. Ό ύπερθεν αύτού θόλος,
έφού έξωθεν είνε σεσημειωμένα τά ζωδικά σύμβολα,
συνίσταται έκ μετάλλου καί διά τροχίσκων, τοπο
θετημένων κατά τά σημεία τής ένώσεώς του μετά
τού τοίχου τού ύπερώου, κινείται περί έαυτόν τή
βοηθεία μηχανήματος, τό δέ μηχάνημα τούτο μό
λις καί μετά βίας άπαιτεϊ δύναμιν ένός μόνον άν δρός. Ή κίνησις αύτη τού θόλου σκοπόν έχει, ίνα
φέρμ έναντι τού στομίου τού πρός τι μέρος στρεφομένου τηλεσκοπίου θυρίδα τινά. δι ’ Ιδιαιτέρου
μηχανήματος άνοιγομένην καί κλειομένην, διά μέ
σου τής όποίας άνέτως ό έργαζόμενος δύναται διά
τοϋ τηλεσκοπίου νά παρατηρη πρός οίανδήποτε
διεύθυνσιν θέλει πρός τά άνω.Μικρά ξυλίνη κλίμαξ
έπί τών δύο βάσεών της στηριζομένη παραπλεύρως
τού τηλεσκοπίου έηιτρέπει είς τόν χειριζόμενον
τούτο, ϊνα τδ κανονίζη κτλ.Δύο δέ μηχανήματα έν
ύελίνοις κιβωτίοις κεκλεισμένα καί έν είσοχαϊς τού
τοίχου πρός ΒΑ καί παρά τήν βάσιν τοϋ πατώματος
κείμενα οεικνύουσι τήν διεύθυνσιν καί τήν έντασιν
τοϋ άνεμου. Δεικνύουσιν δέ ταύτην ώς έξής· πτερύγιον έπί ύψηλού καί λεπτού κοντού, δστις είναι
έπί τού έξώστου, κινούμενον ύπδ τού άνέμου συγ
κοινωνεί μετά Αλεκτρικών στηλών,αϊτινες έν άμφοτέροις τοϊς μηχανήμασιν εύρίσκονται, αύται δέ τιθέασιν είς κίνησιν άκίδας φερούσας μελάνην κατά
τό άκρον, δι’ Ας σημειούσιν έπί καταλλήλως κεχαραγμένου χάρτου, είς κύλινδρον έλισσομένου, δ,τι
πρέπει. Έκ τών σημείων τούτων ό καθ’ έκάστην
• έξετάζων τά μηχανήματα ταΰτα, ών τό μέν καλεί
ται άνεμογράφος, τό δέ άνεμοδείκτης,
συντάσσει τό καθημερινόν δελτίον τού άνέμου,δστις
έν παρόδφ, κατά τήν ώραν ίδίως τής ήμετέρας έπισκέψεως, θορυβωδέστατα άντήχει διά τώ* τού θό
λου κοιλωμάτων. Μετά τήν τοϋ ανεμογράφου και
άνεμοδείκτου περιεργασίαν δι ’ έλλειψιν έτέρου
άξίου σημειώσεως' κατήλθομεν τοϋ ύπερώου διευθυνθέντες πρός τό προαύλιον, ένθα, ώς έγνωρίσαμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις, ύπάρχουσι τήδε
κάκεϊσε μηχανήματά τινα,τά όποια έπίσης διά βρα
χέων άναφέρομεν.
Δύο κλωβοί έν πρώτοις προοβάλλουσι τήν δρασιν, ών ό μέν είς περιέχει άξιον λόγου δώρημα τού
έν ’Αγγλία ομογενούς κ. Ίωαννίδου, τό φωτογ(ρ α φ ι κ ό ν τού Άστεροσκ. τηλεσκόπιον.
ό δέ έτερος ύγρογράφον μετά θ ε ρ μ ο γ ρ ά·
φ ο υ, έφ’ ών οργάνων γίνονται παρατηρήσεις τρίς
τής ήμέρας, δηλ. τήν 8ην ώραν π.μ , τήν 2αν μ.μ.
κα'ιθην μ.μ.,σημειούνται δέ έν έπί τουτωτηρουμένω
βιβλίω. Έν τφ μέσω σχεδόν τοΰ προαυλίου έρυθρός ίστός άρκετού ύψους, έφ’ ού είχε τοπόθετηθή
άνεμοδείκτης, ήδη εύρίάκεται έν άχρηστίμ. Περαι
τέρω δύο έτερα περίεργα όργανα καλούνται βρο
χογράφος καί βροχόμετρον καί δεικνύ ουσι τό μέν πρώτον, άν έπεσε βροχή, τό δέ δεύτε
ρον τήν ποσότητα αύτής. Τέλος δέ ύπάρχουσι
καί τινα άλλα μικρά όργανα, π. χ. θερμόμετρα
κλπ. ών τήν κατασκευήν καί χρήσιν, ώς γνωστήν
χάριν συντομίας παραλείποντες κλείομεν ένταύθα
τήν περιγραφήν τού ’Αστεροσκοπείου μετά τών έν
αύτφ όργανων, ήν έγράψαμεν μετά πάσης συντο
μίας, ήτις καί ύπό τού στενού τών τού περιοδικού
στηλών χώρου έπιβάλλετο ήμϊν καί ύπό τών λίαν
περιωρισμένων καθόλου πληροφοριών, άς έλάβομέν παρά τού άξιολόγου προμνημονευθέντος βοη
θού. ό όποιος εύγενέστατα μετέόωκεν ήμϊν πάν,
, δτι έκ της όλιγομήνου ύπηρεσίας του έγίνωσκε.
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Τελευτώντες δέ δέν δυνάμεθα ν’άποκρύψωμεν ότι
αί έκ τού 'Αστεροσκοπείου ήμέτεραι έντυπώσεις
δέν είνε ποσώς εύχάριστοι Διότι έν φ προσεδοκώμεν μετά τήν άπό τετραετίας καί έπέκεινα πανηγυ
ρικήν έγκατάστασιν είδικού έπιστήμονος, δστις έπ'
αρκετόν χρόνον έν τμ έσπερία τελειοποιηθείς καί έκ
τού σύνεγγυς μελετήσας καί παρακολουθήσας τάς
τής ύψηλής ταύτης έπιστήμης προόδους έν αύτή
τμ μεγαλοπόλει τές άκμής της, άνέλαβεν άποκλειστικώς καί μόνον τήν διεύθυνσιν τού καταστή
ματος τούτου, χωρίς νά έχμ ούδεμίαν άλλην έργασίαν πρόσθετον,ώς οί προκάτοχόί του, έν φ προσεδοκώμεν, έπαναλαμβάνομεν, νά ίδωμεν καταφανή
πρόοδον, ικανοποιούσαν τάς δικαίας καί εύλογους
τού κοινού άξιώσεις, ούδέν τό έξαιρετικόν καί άξιον
λόγου παρετηρήσαμεν, έκτός τού κιγκλιδώματος
μετά τού φυλακείου καί τών άσημάντων τοΰ προ
αυλίου όργάνων, άτινα πάς τις έπιθυμών νά γνωρίζη τά άτμοσφαιρικά δύναται καί κατ’οίκον νά
έχμ. Ή αύτή σχεδόν, ώς καί πρότερον έργασίά, ή
αύτή έκ τού ’Αστεροσκοπείου ώφέλεια προκύπτει.
Καθώς πρότερον τό κατάστημα τούτο δέν ήτο
πρακτικός χρήσιμον, ούτω καί νΰν· διότι μεθ’
δλην τήν τής έπιστήμης πρόοδον καρκινοβατεί ώς
πρός δλα. Ή αύτή γίγνεται κατόπιν έορτής άνωφελής δημοσίευσις έν ταϊς έφημερίσι καθ' έκάστην
τοϋ μετεωρολογικού δελτίου, δπερ προλέγει ....
τήν τμ προτεραία έπισυμ^άσαν άτμοσφαιρικήν με
ταβολήν, ίνα καί ό αποπλεύσας ήδη πλοίαρχος μετά
τοΰφορτίου του καταποντισθή,καί ό πρόγνωσινάναμένων σταφιδοπαραγωγός έχμ ήδη Λπλωμένην τήν
σταφίδα του πρός καταστροφήν,καί πάντες οί άλλοι
παρόμοια πάθωσιν, δσοι Ιχοντες άνάγκην τής με
τεωρολογικής προγνώσεως ού μόνον έγκαίρως δέν
ειδοποιούνται πρός προφύλαξιν, άλλ’ ούδ’ αύτήν
τήν άπηρχαιωμένην πλέον σύνταξιν τού δελτίου
νοούσιν, δπερ δι’ αύτούς καί μόνους προώρισται
κυριώτατα καί ούχί δι ’έπιστήμονας, οϊτινες καί μό
νον δύνανται νάτό άναγνώσωστν, ώς νΰν συντάσσηται. Έν φ δέ τά διάφορα ’Αστεροσκοπεία προλέγουσιν είς τά δι’ άοροτάτης δαπάνης,
έννοεϊται, συντηρούντα αύτά έθνη τήν μετά μίαν,
δύο ή καί πλείονας ήμέρας μέλλουσαν νά συμβή
μεταβολήν τού καιρού έπί τά κρείττω ή χείρω, τή
βοηθεία ύπολογισμών γιγνομένων έπι τή βάσει
τηλεγραφικών Ανταποκρίσεων, άς μετά τών κυριωτέρων τού κόσμου ’Αστεροσκοπείων άνταλλάσσουσιν, —ανταποκρίσεων άγγελλουσών τήν είς μέρος τι
π. χ. έκρηξιν θυέλλης τινός, τήν'διεύθυνσιν, έντασίν της κτλ , ϊνα έκ πάντων τούτων δυνηθμ ό ’Α
στρονόμος νά ύπολογίση τό πότε καί άν θά έλθη
καί είς τήν χώραν του ή άύελλα αύτη, —τό ήμέτερον
ανταλλάσσει μέν καί τούτο τακτικώς τοιαύτας,άλλά
δέν φροντίζει νά ώφεληθμ, δπως τά δμοιά του, έξ
έκείνων τών είδήσεων, άς λαμβάνει περιορτζομένης τής διευθύνσεως μόνον είς τό νά φυλάττμ τά
τηλεγραφήματα, μέχρις δτου έπελθούσης πλέον τής
θυέλλης μετά τών όλεθρίων συνεπειών της πανηγυρικώς τήν άναγγείλη τήν έπαύριον.
’Αλλά μήπως εινε άτυχώς ή έλλιψις αύτη Λ μόνη
τού Άστεροσκ. μας. Πλείστας άλλας ό έκ πρώτης
δψεως έξετάζων τά κατ’ αύτό, χωρίς νά διεκδικμ
δόξαν άστρονομικών γνώσεων, δύναται ν’ άνεύρη.
Ύπό τούτων δέ πασών άναγκαζόμεθα μιά μόνμ
φράσει νά είπωμεν μετά μεγάλης λύπης δτι τό
’Αστεροσκοπεϊον ούδόλωςέκπληροϊ τόν προορισμόν του, άλλ’, ώς λει

τουργεί σήμερον, κάλλιστα δύναται νά όνομασθμ
κεντρικός έν Έλλάδι μετεωρολογικός σταθμός συν
δεόμενος μετά μικροτέρων τοιούτων έν διαφόροις
μέρεσι τής Ελλάδος καί προωρισμένος νά παρέχμ
τήν ύπηρεσίαν του διά τών ’Αστεροσκοπείων αύ
τών είς πάντα τά άλλα έθνη, πλήν έκείνου, δπερ
τόν συντηρεί. Πικροτάτη άλλά καί πραγματικωτάτη
άλήθεια.Τής δέ καταστάσεως ταύτης πολλά καί ποι
κίλα είνε τά αίτια, μεταξύ τών όποιων άνευ άμφιβολίας τήν πρώτην κατέχει θέσιν Λ παροιμιώδης
τής Κυβερνήσεως όλιγωρία, ήτις ένόμισεν δτι κατήρτισεν Άστεροσκοπεϊον βίψασα έκεϊ έν μέσω
όργάνων παλαιών καί ύπό ίδιωτών δωρηθέντων ένα
έπιστήμονα, δν αύτή, άν δέν άπατώμεθα,δαπάναις
της έτελειοποίησεν, ϊνα άπολέση τήν είδικότητά
του καί μαρανθή έν τμ απραξία καί άπογοητεύσει,
έν φ έπρεπεν, άφ’ού άπαξ διορίζουσα κατάλληλον
πρόσωπον άνέλαβε τήν τού ’Αστεροσκοπείου έξαγωγήν έκ τής προτέρας άδρανείας του, νά μή
φεισθή, μεθ’ δλην τήν οίκονομικήν δυσπραγίαν,
δαπανών διά τήν τελείαν τού καταστήματος λει
τουργίαν. Έπίσης 5'αρκετήν ύπέχει εύθύνην καί ή
Ιδιωτική πρωτοβουλία, ήτις πολλάκις είς άνωφελεϊς
καί άλογους δωρεάς προβαίνουσα ούδόλως άκολουθεϊ τό εύγενές παράδειγμα τού άοιδίμου Σίνα,
δστις κατανοήσας τήν έκ τοιούτου καταστήματος
ωφέλειαν γενναιότατον ποσόν πρός τόν σκοπόν
τούτον έδαπάνησεν. Μεταξύ δέ τών άλλων καθ’
ήμάς ηταίει κατά τι καί αύτή ή νύν διεύθυνσις,
ήτις έστερήθη μέν τήε έκ τού άνωτάτου έκπαιδευτικού ιδρύματος συνδρομής ένεκα τής ψυχρότητος,
είς ήν μετ’ αύτοΰ περιήλθε, παρεδόΟη δ’ έντελώς
έν τμ άπογοητεύσει της σταυρώσασα τάς χεΐράς καί
κλείσασα έρμητικώς τάς τού καταστήματος θύρας,
έν φ έδει πάν μέν τό έκ τών ένόντων δυνάμενον
νά έκτελεσθμ, οΐον είνε ή πρόγνωσις π. χ. τού και
ρού, περί Ας έγράψαμεν, νά ένεργήσμ διά παντός
μέσου, ένπάση οέ διδομένμ περιστάσει νά γνωρίζη
τμ κοινωνία τήν τοιαύτην τού Άστεροσκ. κατάστασιν, ϊνα άποτινάξμ τίιν άνήκουσαν νΰν αύτή
μερίδα τής εύθύνης, ήν Α μέχρι τοΰδε. σιγή της
προσήψεν αύτή.ΤΑν δέ τοιαύτην Αμών γνώμην έκφράζομεν, διότι έχομεν άκράδαντον πεποίθησιν δτι
έπιστήμονες, οίον παρέδωκεν Α φήμη τόν κ. Αίγινήτην, δέν έπαναπαύονται έπί τής έκ τών προτέρων δόξης των καί τών έκ τής προκαταλήψεως τού
κοινού δαφνών των, άλλ’έχουσι πληρεοτάτην τήν
συναίσθησιν τού δτι ό αληθής έπιστήμων μόνος
του δημιουργεί τήν έπιστημονικήν καί κοινωνικήν
του θέσιν δι’ ίδίων έργασιών.
Τάς όλιγίστας καί συνιομωτάτας ταύτας γραμμάς Λναγκάσθημεν νά χαράξωμεν έκ δημοσιογρα
φικού πρός τήν κοινωνίαν καθήκοντος καί έξ έθνικοΰ πόνου, ούχί δέ έκ προσωπικών Α άλλων πα
ρομοίων ταπεινών λόγων, οϊτινες έξευτελίζουσι
πάντα άληθώς έλεύθερον άνδρα. Εύχόμεθα δέ όλο·
ψύχως,ϊνα Α ειλικρινής αύτη Αμών φωνή εύρμ εύηχον κυβερνητικόν ή ιδιωτικόν ούς καί ούτω συμπληρωθμ τό περί ού ό λόγος κοινωφελέστατον έθνικόν sϊδρυμα, δπερ, ώς έχει τανύν, ού μόνον
εινε σχεδόν άχρηστον, άλλά καί καταισχύνει Αμάς,
διότι ή τοιαύτη αύτοΰ κατάσιασις σαφώς δεικνύει
δτι πρός ταϊς άλλαις Αμών.άνικανότησιν ούδέ έν
Άστεροσκοπεϊον δυνάμεθα νά ουντηρήσωμεν εύπροσώπως πρός μεγίστην Αμών ώφέλειαν.
***
Λ.
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II ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦΟΤ

άν είπωμεν άποβαίνει μάταιον. Περιεπλάχην είς τά δίκτυα
καταχθονίου σκευωρίας, καί άν δέν άπατώμαι, αισθάνομαι
τάς συνέπειας- είμαι χαμένος. . .
—Ό Τζάρος είναι δίκαιος καί θά σάς σώσω, άνέκραξεν ό
Γοντράν.
-—’Αδύνατον- δεν γνωρίζετε τήν 'Ρωσσίαν'τόν ήπάτησαντετέλεσταιΈνθυμήθητε, ότι σάς έλεγον χθες, φοβούμαι τούς
προδότας, τους κατασκόπους, καί σάς εφαίνοντο παράδοξοι
αί προφυλάξεις μας. ’Ιδού αυτό λοιπόν.

Μετά 300 καλλιτεχνιχ&ν ιΐχόνων έν τ& κειμίνω

Κατά μετάφραΰιν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
*Οπον ό Φαιδώρ Σάρη, ίάόΟϊος γραμ^ατβν<;
τής Άκαδημείας τών επιστημών
Ληοδεικνύβταν μέγας Αγύρτης.
(Συνέχεια, ί8έ προηγούμενον ψύλλον).

— Προσεβλήθην, έπεΐπεν ό Γοντράν, καί ώ; υπήκοος ξέ
νης δυνάμεως ζητώ άμεσον ιχανοποίησιν- άλλως. . . Τί χχθεσθε, τί άλλο ζητείτε άπό ίμί.
—Έν μόνον πράγμα,άπήν
τησεν εύγενώς ό διχαστής- νά
μοί γνωρίσητε τήν ιδιότητά
σας.
— Τήν ιδιότητά μου ; δέν
μέ γνωρίζετε λοιπόν ; ’Ονο
μάζομαι Γοντράν δέΦλαμμερμόν, χαι ανήκω βίς το διπλω
ματικόν σώμα' Στείλατε ά
μέσως είς τήν Γαλλικήν πρεσ
βείαν και θά μάθητε πλειότερχ.
Ό δικαστής νοήσας τήν πλάνην— Δέν πταίομεν ημείς τότε, άλλ* ή αστυνομία, άπήν
τησε.
Καί αυθωρεί έγραψεν επιστολήν, ήν άπέστειλε τφ διευ
θυντή τής αστυνομίας, διατάξας ταύτοχρόνως ν’ άφήσωσιν
ΐν τφ μεταξύ έλιυθέρας τάς ψείρας τοΰ Γοντράν.
Έπι τή εύκαιρία ταύτη ό Φλαμμερμόν ίπλησίασε τόν
γέροντα, δν παρηγόρησε δι* ολίγων, καί ειτα εξήγησε τήν
πλάνην τών άπεσταλμένων έπί τή άποδιδομένη συκοφαντία
τφ σοφφ έπιστήμονι- πλήν ούτοι κατ’ οΰδέν ήθέλησαν νά
παραδεχθώσι τοΰτο.
Έν τφ μεταξύ ό κομιστής της επιστολής τοΰ άνακριτοΰ
έπανήλθε, καί μετ’ ολίγον ούτος έγειρόμενος— Κύριε Γοντράν, λέγει τφ κόμητι, είσθε έλεύθεροςλυπούμενος δέ πολύ έπί τφ γενομένφ ΰμϊν άδιχήματι, σάς
παρακαλώ νά’πιστεύσητε, ότι προήλθεν έκ πλάνης τής έξουσίας είς περίστασιν. άκρας σοβαρότητας.
Έστω, άπεκρίθη ξηρώς ό Γοντράν, άλλά τότε διατί δέν
Ιλευθεροΰτε καί τόν γέροντα αύτόν σοφόν, δσ,τις είναι όσον
έγώ άθφος ; .
— Διότι, άπήντησεν ό Μιλεράδοβιτζ, τό πράγμα πολύ
διαφέρει. Είναι ένοχος έσχάτης προδοσίας καί σάς παρακαλοϋμεν νά αεβασθήτε τούς ήμετέρους νόμους, όπως σεβόμεθα
τούς ίδικούς σας
Ό Γοντράν άποτεινόμενος τότε τφ γέροντι.
— Μά διατί τότε δέν έξηγεΐτε τήν πλάνην είς ήν εύρίσκονται, τφ λέγει, διατί δέν άποδεικνύετε τήν πρός τόν
Τζάρον άφοσίωσίν σας, βεβαιοΰντες αυτούς ότι ή πυρίτες,
ήν άνεκαλύψατε, προώρισται δι’ άλλον σκοπόν, καί δη δι’
αύτήν τήν δόξαν τής πατρίδος σας ;
— ’Ησυχάσατε, αγαπητέ μοι φίλε, καί καλλίτερου νά σιω
πάτε άπήντησεν, ό γέρων μετά σταθερότητος, διότι δ,τι καί

Και σφιγγών τάς χειρας τοΰ κόμητος.
— ΊγιαΙνοιτε,τφ λέγει, ίσως δέν σάς έπανίδω πλέονΰγιαίνοιτε και οίαδήποτε τύχη μέ αναμένει, θά τήν ύποστώ άγογγύστως, έπί τή πιποιθήσει, ότι θά μοι όρκισθήτε, ότι θά
προστατεύσητε τήν Σελήνην, τήν κόρην μου, ήτις ήδη θά
μιίνη άνευ πατρός, άνευ προστάτου. . .
Συγκεκινημένος δέ μέχρι δακρύων έσιώπησε καί δάκρυ έφάνη
κυλιόμενον άπό τοΰ άκρου τοΰ οφθαλμού.
— Είς δ,τι έχω ίερώτερον είς τον κόσμον τούτον,'άπε
κρίθη έπίσης συγκεκινημένος ό κόμης, σάς ομνύω ότι θά
αγαπώ τήν Σελήνην, θά τήν υπολήπτομαι, θά τήν προσ
τατεύω καί θά προσπαθήσωμεν όμοΰ νά σάς σώσωμεν διά
παντός μέσου έκ τής δεινής αύτης.θέσεώς σας.
Άφ’ού δέ ήσπάσθησαν άλλήλους, ό κόμης άπεσύρθη βιαίως έκεϊθεν καί διηυθύνθη άμέσως είς τό δωμάτιον τής Σε
λήνης, οδηγούμενος υπό τοΰ Βασίλη, όστις περιέμενεν εν τφ
διαδρόμφ-κλαίων καί όδυρόμενος.
Ή Σελήνη,, καθημένη έπί τοΰ άνακλίντρου καί τό πρόσωπον έχουσα κεκαλυμμένον διά τών χειρών της έκλαιεν ώς
παιδίον. “Αμα δέ τφ άνοίγματι τής θύρας, έγείρασα τήν
κεφαλήν καί παρατηρήσασα τόν κόμητα— Ό πατήρ μου! άνεφώνησεν, ό πατήρ μου ;
— Φεΰ ! δεσποινίς^ εγένετο θΰμα φοβέρας σκευωρίας- είνε
φυλακισμένος, ώς καί υμείς· Ώς παρατήρησα δέ, δέν δύνασθε νά ΐξέλθητε έντεΰθεν. "Ολη' ή οικία φύλάττεται ύπό
στρατιωτών.
— Μά είναι συκοφαντία ! είναι ατιμία I άνέκραξεν ή
Σελήνη- καί δέν θά μέ άφήσουν νά ίδω τόν πατέρα μου, νά
τόν άσπασθώ ;
Ό Γοντράν ύψωσε τούς ώμους.
— Φεΰ ! όλα ήδη πρέπει νά άναμείνωμεν I τίς οίδε ποΰ
θά καταλήξη αυτή ή ύπόθεσις, και άκριβώς δι’ αύτό ήλθον
έδώ, δεσποινίς, διά νά σάς βεβαιώσω, ότι είμαι άφοσιωμένος
είς ύμάς καί είμαι πρόθυμος νά πράξω, ό,τε θέλετε, 6,τι
διατάξητε.
— Νά σώσητε τόν πατέρα μου, νά σώσητε τόν πατέρα
μου, άνεφώνησεν ή Σελήνη.
■— Θά ζητήσω διά τής πρεσβείας μου, δεσποινίς, νά
παρουσιασθώ είς τόν Τζάρον καί άν άποτύχω είς τήν πρώτην
μου άπόπειραν, θά ζητήσω και έκ δευτέρου νά παρουσιασθώ
είς-αύτόν, ότε θά μέ συνοδεύσητε καί ύμεΐς.Αί δεήσεις υμών
καί τά δάκρυα ίσως συγκινήσωσι τόν Τζάρον . . .
— Καί διά τί κατηγορεΐται ό πατήρ μου j

Η ΦΤΣΙί
— Ώς μηδενιστής !
Έπί τφ άχούσματι τής φοβεράς' ταύτης έχστομίσεως ή
•νεάνις έπεσε λιπόθυμος είς τάς άγκάλαςτοΰ κόμητος.
Ό κόμης έκάλέσεν άμέσως παρ’ έαυτφ τόν Βασίλην,όπως
- ·- .
βοηθήσωσι
τήν
Σελήνην ν?άνέλθη
έπί τής κλίνης,-’ώς ούσαν
σχεδόν άναίσθητον.
Έν τφ μεταξύ ό δι
καστής Μιλεράδοβιτζ
μετά τοΰ ισοβίου γραμματεως Σάρπ περαιώσαντες τήν εαυτών
αποστολήν καί καταρτίσαντες πλήρες τό
κατηγορητήριον είςβάρος τοΰ δυστυχούςΌσιπώφ, ήτοίμάζοντο ν’
άπέλθωσιν,δτε ό Σάρπ
έζήτκσε νά όμιλήση
ιδιαιτέρως τφ γέροντι.
Άφ* ού έμειναν δέ
μόνοιθέλω νά σάς σώσω,
άγαπητέ συνάδελφε,
λέγει ό Σάρπ τφ Όσι
πώφ,άλλά έπί ένί όρφνά μοί δηλώσητε τον
τύπον τής συνταγής
τής πυρίτιδος, ήν άνε
καλύψατε.
— Τόν τύπον τής
συνταγής ; τόν εόρετε
είς τά χειρόγραφά μου.
— Ναί, άλλά δέν
είναι πλήρης, Λείπει
εν συστατικόν τής «Ληνίηάο$.

— Καί τί σάς ένδιαφέρει τοΰτο ;
' — Μ’ ένδιαφέρει
πολύ, έάν θέλητε νά
σώσητε τήν κεφαλήν
σας.
— Καί άν άρνηθώ;
— Τότε θά σάς στείλω ταχυτερον
άλλον κόσμον.
— "Αθλιε ! τό ένόησα- είναι έργον σοΰ όλη αυτή ή
πλεκτάνη.Θέλεις νά σφετερισθής τήν άνακάλυψίν μου !
Ό τύπος τής συνταγής! ό τύπος τής συνταγής ! λέγε
γρήγορα, άλλως έχάθης, ΰπετονθόρυσεν ό-Σάρπ μετά θυμού
καί άπειλής.
Τοσαύτη δέ ύπήρξεν ή άγανάκτησις τοΰ γέροντος, ώστε
διά βίαιου κινήματος Ιθραυσε τά δεσμά τών χειρών του καί
χυθείς ώς τίγρις επί τοΰ Σάρπ τδν συνελαβεν άπδ τοΰ λαι
μού αύτοΰ, τόν άνέτρεψεν όπισθεν και άμφότεροι άπολέσαν•τίς άμα τήν ισορροπίαν έκυλίσθησαν έπί τοΰ έδάφους.
Έπί τφ αίφνιδίφ Τούτφ πατάγφ έσπευσαν έν τή αιθούση
ό ανακριτής μετά τών φυλάκων καί ίδών τήν κατάστασιν
διέταξεν αυθωρεί τήν σύλληψιν καί φρούρησιν τοΰ γέροντΰς,
δν άπέστειλεν άμέσως δέσμιον εν συνοδείφ δι’ άμάξης είς τάς
φυλακάς τής ‘Ρογγατζνάϊας.
Μέτά ήμίσειαν δέ ώραν δ Μιχαήλ Όσιπώφ έκλείετο έντός
στενού φυλακείου, ώς ό έσχατος τών κακούργων, έξ ού δέν
έμελλε νά έξέλθη ή διά νά ύποστή τόν δι’ αίωρήσεως θά
νατον, ή νά σταλή είς Σιβηρίαν, έν περιπτώσει, καθ’ ήν
ήθελε τύχει χάριτος παρά τοΰ Τζάρου, δι' Ισόβια κά
τεργα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
”Οπον η θεία ηρόνοια αποστέλλει τΑ Σελήνη
τον Άλκίδην Φρικουλέ.
Μήν είχεν ήδη παρέλθει, καθ’ ον

ή Σελήνη εκυμαίνετο
διαδοχικός μεταξυέλπίδος καί άπελπισίας.
"Ανευ δέ τοΰ Γοντράν
θ’ άπέθνησκεν έκ λύ
πης πρός τόν πατέρα
της.
Εσπέραν τ.νά,ότε
ήτοιμαζετο ό κόμης
νά έξέλθη τής οικίας
του παρουσιάσθηαΰτφ
ό Βασίλης αίφνιδίως.
—Τί είναι Βασίλη;
τφ λέγει, τί κάμνειή
Σελήνη ;
— Ή Σελήνη ίχει
καλώς άπήντησεν ού
τος, άλλ’ ό πατήρ
της, ό δυστυχής πα
τήρ της κατεδικάσθη
είς έξορίαν.
Ό κόμης εμεινεν
έκπληκτος.
— .Καί ήλθον έ—
σπευσμενως, έξηκολούθησεν ό Βασίλης
νά σάς παρακαλέσω,
όπως τό άγγείλητε υ
μείς πρός τήν κυρίαν
μου, διότι φοβούμαι
μήπως πάθη ίκ τής
ύπερβολικής θλίψεως— Καλά εκαμες,
ΰπέλαβεν ό κόμηςτρέχω άμέσως πλη
σίον της.
Ένφ δέ έξήρχετο
συναντάται με άτομον
τι, γνωστόν ήδη αύτφ πρό καιρού, μέ πρόσωπον στρογγύλον,
όπερ έφώτιζον δύο μικροί ζωηροί οφθαλμοί, μέ χείλη έσχΐσμένα ώς διά μαχαίρας είς τό μέσον,ζωηρώς έρυθρά και μέ κό
μην άγρίαν καί άκανόνιστον,ώσει ουδέποτε νά έπεμελεΐτο αυ
τής. Φυσικώς δέ ό άν
θρωπος ούτοςέφαίνιτο
είς άκρον δυσειδής,
άλλ’ έν ταύτφ λίαν
συμπαθής καί έκτακ
του νοημοσύνης, ώς
έδύνατό τις νά διά
γνωση τοΰτο άπό τοΰ
ύψηλοϋ καί πλατέος
αύτοΰ μετώπου.
— Θεέ μου ! άνε
φώνησεν : ό Γοντράν
παρατηρών αύτόν έπισταμενως,ό Φρικουλέ!
πώς εύρέθης έδώ ;
—Μπά,ό Γοντράν!
άνέκραξεν ό Άλκίδης
Ό Άλχίδης Φριχουλέ
μόλις άντήλλαξαν τά πρώτα βλέμματα.Έγώ είμαι διαβα
τικός,διότι αΰριον άναχωρώ ήδη διά τό Νέρτχινσκ,όπου διω-
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ρίσθην μηχανικό; καί διευθυντή; της ίκμεταλλεύσεω; μεταλ
λείου τινό;.Καί σύ πώς ίδώ ; σέ βλέπω πολύ εμφροντιν καί
στενοχωρημενον1 τίίχει;;
— Ά ! μή έρωτφ;· καλώς τό ένόησα;, φίλε (ίου· δυστύ
χημά τι μοί συμβαίνει.
— Δυστύχημα ! ίπανέλαβεν ό Φρικουλέ μετ’ άπορία;·
Ό Γοντράν διηγήθη έν ολίγοι; τφ φίλιρ του τά συμβαίνοντα τφ Όσιπώφ.
— Ναέ, γνωρίζω ήδη την Ιστορίαν αυτήν, ή«; έκαμε
πολύν κρότον έν Παρισίοι;, όπου πολύ έκτιμάται ό σοφός
γέρων. Ή σύλληψί; του συνεκίνησε τόν έκεϊσι έπιστημονικον
κόσμον, είπεν ό Φρικουλέ.
Τότε ό κόμης διηγήθη τούτφ όλως τρεμων και έν συγκί
νηση καί τόν πρός την Σελήνήν σφοδρόν έρωτά του όστες
έδέσμευσεν ήδη αύτόν τοσοΰτον, ώστε νά μη δύναται νά τόν
κατευνάσν).
*0 Φρικουλέ άκροώμενο; ταϋτα έδείκνυε ζωηρά σημεία
αποδοκιμασίας καί στενοχώριας.
— Μά, τέλος πάντων, «Ιπι τέλος τφ ψίλφ του, ίάν
έθεσε; γυναίκα είς τόν νοΰν σου, άναποψεύκτω; πρέπει νά
περιμένη; δλα τά δυστυχήματα νά πέσουν είς τήν κεφαλήν
σου.
Χωρίς νά δώση μεγάλην προσοχήν είς ταϋτα ύ Γοντράν
καί θέλων νά συντόμευση τήν ομιλίαν του έζηκολουσησε'
— Άπεφάσισα φίλε μου, νά στεφανωδώ τήν γυναίκα
αυτήν· τό άπεφάσισα όριστικώς.
— Σε λυπούμαι, άπήντησεν ό Φρικουλέ, βαδέως αισθα
νόμενο; τήν πράξιν τοϋ φίλου του' σε λυποΰμαι, δεύτε δά
δυστυχήση; οίκτρώς. Δέν γνωρίζεις ότι, όστις ανακατεύεται
μέ γυναίκας. . .
— Όχ, αδελφέ πάντοτε ό ίδιος είσαι· αιωνίως άποστρέφεσαι τάς γυναίκας.
— Καί Οά τάς άποστρέφομαι μέχρι θανάτου!
— Καί Ιν τούτοις δά πέση; καί σύ είς τά δίκτυά των.
Κάποια δά σέ συγκίνηση.
— Μοΰ προξενεί; φρίκην όντως όμιλών, φίλε μου, καί
άν έζακολουδής, δά φύγω άπό τήν αηδίαν,ήν μοί προξενείς.
Καί μετά μικράν σιωπήν.
— Καί τό τέλος τής Ιστορίας αύτής ήρώτησεν.
— Τό τέλος τής Ιστορίας είναι, ότι ό Όσιπώφ στέλλεται είς Σιβηρίαν, ώς ένοχος έσχάτης προδοσίας, ώς μηδε
νιστή;.
—Διάβολε 1 ή Σιβηρία είναι αυτός ό θάνατος, έπείπεν ό
Φρικουλέ. ‘Αν δέ τουλάχιστον έστέλλετο είς τό μεταλλείου,
τό όποιον δά διευθύνω έγώ.
— Τίς οίδε’ νομίζω ότι δά τόν στείλουν είς τήν Αίκατερινούπολιν.
Καί έν φ οΰτω συνωμίλουν καί έβάδιζον ό Γοντράν {στα
μάτησε πρό τής θύρας οίκία; τίνος.
— Τί ίδώ κατοικείς ; ήρώτησεν ό Φρικουλέ.
— Όχε, έδώ κατοικεί ή Σελήνη. Σέ παρακαλώ άνάμεινόν με ολίγον, διότι έχω νά τή ανακοινώσω τήν άπόφασεν.
Πιστεύω νά μοΰ κάμης τήν χάριν νά μή με έγκαταλείψρς .
τόσον ταχέως και είς τόσον κρίσιμον στιγμήν, άλλως τε ίσως
λάβω ανάγκην τών συμβουλών σου.
—· Καλώς· δά περιπατώ κατά μήκος τής οδού, άναμίνων σε, άπήντησεν ό Φρικουλέ.
— Ό Γοντράν τότε είσήλθεν είς τήν οικίαν καί μόλις
ήκούσθησαν τά πρώτα βήματά του, ή Σελήνη έσπευσεν είς
συνάντησίν του μέ τάς χείρας τεταμένα;, τό πρόσωπον ωχρόν
καί λίαν καταβεβλημένη. Έφερε μαύρην έσθήτα καί έφαίνετο συμπαθητικωτάτη και μάλλον ώραία.
— Τί νέα έχετε σήμερον ; ήτο ή πρώτη έρώτησίς της,
παρατηρούσης αύτόν έπισταμένω;, ώσεί ήθελε νά προμαντεύση τήν άπάντησιν.
Ό κόμης χωρίς ν’ άπαντήση καί κρατών αύτήν άπό τή;
χειρός τήν ώδήγησεν είς τό ανάκλιντρου, καθήσα; παρ’αύτή.
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Η ΦΤΧΙΧ

Η ΦΓΧΙΧ
Συγκινηδείσα έκ τής σιωπής.
— Κακήν είδησιν μοΰ φέρετε, είπεν αύτφ.
Ό κόμης σιωπηλώς καί μή τολμών νά έκστομίση τήν
λέξιν ένευσε καταφατικώς.
— *Δχ I θεέ μου, άνεφώνησεν αδτη.
Καί θλιβερώ; κλίνουσα τήν κεφαλήν μέ τά βλέφαρα κεκλιισμένα καί τά χείλη συνεσταλμένα, έστήριζε ταύτην έπί
τοΰ κόμητος.
— Σελήνη έμορμύρισεν ό Γοντράν,
Ή νεάνις άνήγειρε τήν κεφαλήν ολίγον καί ρίπτουσα.
βλέμμα ύγρόν έπί τοΰ κόμητος·
— Λοιπόν, τον κατεδίκασαν ; είπεν.
— Ναι, άπήντησεν ό κόμης.
— Οί άθλιοι !
Καί μετ’ ολίγον :
— Άλλά ό Τζάρος είναι δίκαιο; . . . είναι καλός. . . θ«
δώση δικαιοσύνην, έξηκολούθησε. θά μέ συνοδεύσητε, ώς
μοί ΰπεσχέθητε, καί θά πέσω είς τούς πόδας του νά τόν
παρακαλέσω.
Ό κόμης έσιώπησε καί ή νεανι; ένόησεν, 6τι δέν ύπήρχεν
οΰδεμία ίλπίς έν τοιούτφ διαβήματι.
Τότε ή σοβαρότης όλη τής καταστάσεως έβάρυνεν έπί τής
κεφαλής της καί άντιληφθεΐσα τήν θέσιν της.
— Θά τον θανατώσουν ! θά τόν θανατώσουν, άνέκραξιν·
έκτος έαυτής γενομένη.
—Όχι I άπήντησεν ό Γοντράν, κχτεδεκάσθη είς εξορίαν.
— Ά ! εις ίξορίαν έπανέλαβεν αΰτη, καί άκτίς έλπίδος.
διήλθε τοΰ μετώπου της.
—Τότε, έξηκολούθησε, δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν τίποτε
ύπέρ τής σωτηρία; του ;
—Δυστυχώς όχι, άπήντησεν ό Γοντράν, διότι αδριον τήν
πρωίαν ό πατήρ σας μεταφέρεται είς Μόσχαν, καί ίκείθεν είς
Αίκατερινούπολιν.
Ή νεανις έκινήθη άπελπιστικώς.
— Ό πατήρ μου, είπεν, κατεδικάσθη ήδη είς τά κά
τεργα, ώς κακούργος, ώ; ληστής, ώς δολοφόνος I Θεέ μου !
είναι λοιπόν τοΰτο άληθές I άχ I οί άθλιοι ! . . .
Καί {σιώπησε καταβληθεισα ύπό σφοδροτάτη; λύπης.
Μετ’ ολίγον δέ έγείρουσα τήν κεφαλήν.
— Άλλά θά προσπαθήσωμεν τούλάχιστον νά τόν σώ—
σωμεν* δέν έχει ούτως ; είπε τφ Γοντράν.
— Άλλά πώς ; δεσποινίς, ήρώτησεν ό Φλαμμερμόν' εΐνε.
τοΰτο δυνατόν ;
Ή Σελήνη έγιρθεΐσα, εκρουσε ζωηρώς τόν πόδα της Ιπί.
τοΰ εδάφους.
— ’Ενόμιζον, είπεν, ότι ή λέξι; ά δύνατον δεν είναι
γαλλική ! ’Οπισθοδρομείτε, λοιπόν ;
— Ά I όχι, ποτέ, άλλ’ ένόμιζον ότι παρεμβάλλονται,
άναρίθμητα έμπόδια είς τάς ένεργείας μας.’Εν πρώτοι; πρινή φθάση είς Σιβηρία', πάσα άπόδρασις καθ’οδόν είναι άδύνατος.
Ή Σελήνη άπεδέχθη τοΰτο διά κινήσεως τής κεφαλής.
Αίφνης όμως ό κόμη; ήγερθή ώς νά τφ έπήλθε καλή τις
ιδέα.
— Τυχαίως σήμερον, δεσποινίς, είπε συνάντησα ένταΰθα
παλαιόν τινα φίλον μου, νέον γάλλον πολυμαθή καί εύφυά,
όστις δύναται νά μάς συνδράμη διά τών γνώσεών του. Μά
λιστα ένδιαφέρεται διά τό άτύχημα τοΰ πατρός σας. Μοίέπιτρέπετε νά σάς τόν παρουσιάσω ;
’— Ευχαρίστως, άπήντησεν ή Σελήνη, άφοΰ διατελεί καί
φίλο.; σας" ποϋ είναι ;
— Τόν συνήντησα, ένφ ήρχόμην εδώ καί τόν παρεκάλεσα
νά μέ άναμένη κάτω. ’Επιτρέψατε μοε δεσποινίς.
— Και έν ταύτφ έγερθεί; ό Γοντράν ΐξήλθε καί μετ’
ολίγον έπανήλθε συνοδευόμενο; ύπό τοΰ φίλου του.
(Έπεταε συνέχεια)
------- ——Β—CS5sfi_SJt2-2i-· ο
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ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΙΛΗΣ

Έγραψα τάς λέξεις ταυτας
είς άπλοϋν ψύλλον λευκόν,
πλήν φιλίαν ύποκρίπτουν
κ*αίσθημα μοναδικόν.

Εις αντάλλαγμα δέ ταύτης
τής ένθερμου μου φιλίας
απαιτώ τούς στίχους τούτους
ν’ ανάγνωσης έκ καρδίας.
Καί άν φύγω μακρυά σου,
άν ή μοίρα μας χωρίση,
δι’ αυτών τών στίχων ίσως
ή φιλία μας θά ζήση !

Ή δεσποινίς Μαρίκα δέν ιίναι καί άσχημο; πολύ. Έν
τούτοι; έχεε καί κάτι άφηρημάδαι; ποΰ τήν βλάπτουν. Προ
χθές σέ μιά συναναστροφή ό οικοδεσπότη; τήν συνίστα είς
γνωστόν δημοσιογράφον.
— ’Επιτρέψατε μοι, δεσποινί;, νά σά; συστήσω τόν δη
μοσιογράφον κ. Σκροΰπον, όστι; γράφει τοσοΰτον λαμπρά.
—Μπά, δέν ήξευρον οτι γράφουσι τά; έφημιρίδα;·’0λαι
αί έφημερίδε;, όσα; έχω άναγνώσει, είναι τυπωμέναι. . .
Τά σχέδια τοΰ οικοδεσπότου ίματαιώθησαν.

Άστυφύλαξ νυκτοσκοπό; παρετήρησέ τινα ίστάμενον άπό
οικία; εί; οικίαν και προσπαθοϋντα ν’ άνοιξη τά; θύρα;.
Τόν συνέλαβεν έκ τοΰ τραχήλου καί είπε.
— Τί κάνει; αύτοΰ βρε ;
— Έγώ I κύριε αστυφύλακα δέν έκανα τίποτε κακό.Νά,
βλέπει; . .. βρήκα ’στό δρόμο τοΰτο τό κλειδί καί δοκιμάζω
εί; τίι; πόρται;, γιά νά εύρω ποιανοΰ είναι καί νά τοΰ τό
δώσω.
Γονΐλης

Ναι ! τό βλέμμα σου όπόταν
έπ’ αυτών πίπτει τυχαίως,
καί τήν γράψασαν τούς στίχους
θά άναπολής βεβαίως I

Β
Άν δέν έχωσι πομπώδεις
και μεγάλας φράσεις, όμως
εϊν’ ειλικρινούς αγάπης
•καί αγνός καρδίας άτονος I
Τοΐς αξίζει, πίστευοέ με,
-νά τούς βρέξης μ’ ένα δάκρυ
•καί νά τους φυλάξης πάντα
'οτής καρδίας σου μιαν άκρη.

Πλήν άλλοίμονον ! ή μούσα,
κ’ ή φιλία πού μέ φέρει I
-έγωιστριαν μέ κάμνει
καί ζητεί χωρίς νά ’ξέρη !

Ίσως εις τό λεύκωμά σου
μένουσι λησμονημένοι,
μακρυά άπό τή μνήμη
καί άπό τήν καρδιά σου ξένοι I
Άλλά όχι I ό κακός μου
<αύτός στίχος σ’ άδικεϊ,
ή ώραία σου καρδία,
πώποτε δέν λησμονεί 1

Τί ανόητη ποΰ είνε
•ή καρδχά ποΰ άγαπάει !
μία λέει, μχά ξελέγει
κλαίει μιά, καί μιά γελάει I
Μαρ(« 0.

'Er Πάτραις

«ο

Ό πατήρ της. — Παιδί μου, ή κόρη μου δέν θά γείνη
-ποτέ ίδική σου. . .
’Εκείνος.—Κύριέ μου, δέν τήν θέλω νά γείνη κόρη μου*
-τήν θέλω γιά γυναϊκά μου.
Γραία (πνευστιώσα).— Πότε φεύγει τό τραίνο ;
Σιδηροδρ. ύπάλληλ.—·. Σέ δύο ώραι;·καί 40 λιπτά.
Ή γραία (ανακουφισθεΐσα).—Τί χαρά ποΰ δέν άργησα.

Β.

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ
BU^sig ή φύβι§
γελά ;
a&g χαφοπταε τά
ta εύώόη,
δταυ τό μάγον ζμμα σου χλ«ν^$
'β τά μέρη τού Κάιρου τά &ν9·ώ$η ;
Άτίνιΰόν μα$ λέγονν χαί ί)μ&ς
οί κυανοί τον ον^ανοϋ οί θ-ό^οι,
Ιδε, ίδέ μαξ κόρη ίλαρά,

τδ φωτοβόλον βλέμμα σου θαμβόυει!
ΣΙ προσκαλεί ή ννζ άστ$οφεγγ^$,
ίξο νά έβγης γιά νά Οε θ'αυμάση,
& ίβγα κόρη ίξω, /«ήυ άργεΐζ,
& έβγα και τδ π&ν &ά μεεδιάση.

Ίδλ ή αΰρα έλαφρά ώρ ή πνοή,
τήν &εβκεβίαν σου μομφήν ^ιαίξει,
&S καλλικέλαδο»· πουλί ίχεί
μί τδ γίνχύ του φσμα σέ κοιμίζει.
Λευχϊι ή ψυχή σου είκε καί άγνή
καί sig τήν μορφήν σου φαίνετ' ή αί&ρία'
ό voig σου πάντα τό καλόν ποδεΐ
και μιαράν εύρίοκει την κακίαν.

Ίάέ και τήν μαρμαέρουβαν αύγ^ν
μυρι'πνουρ ρελαστή σέ χαιρετίζει,
καί είς τήν άιραΐαν της Αναλαμπήν
Γά§ χάριτάς δον δλας είκονίζει.
Κΰμα φωτ'ος άπλέτου δά χν&ή
’$ τού; ωμονς σου όταν ριφθή ή κόμη,
και αύτή δ λάμπουσα σελήνη μέ άργήν
καί σύννεφα θέλει κρνβή βκιώδη.
Ή δέ ψνχή μου, «όρη ερατεινή,
πετ^ συχνά 'ς τδ Κάϊρον ϋιμά σου
ριατι κΓ άν £ώ μακράν τής Αττικής
βλέπω αδτή·· 'ς τήν κυανή 'μματιά σου.

Έν Μανσούρφ Φεόρουαρίφ 1895

"Αρτεμιΐ; Ζουρόφονη
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Η ΦΥΣΙ2
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

40. Αίνιγμα
Είμαι ήρως των αρχαίων.
Κ'έγώ ήρωΐς έξ ίσβυ των αρχαίων χαί τών νέων.
Δέ> {βλάβην σώος ιιμαι.
Έμέ πάλιν βά μέ "δης μέσα «’αριθμούς νά χιΐμαι.
Είμαι ζώου χαΐ μέ *ξιύρ«ις
Κ’ έγώ γράμμα τ’ αλφαβήτου, ζήτησόν με ’χεϊνά μ’εύρης.

41. Αίνιγμα
Σπουδαίος ιιμαι ποιητής αρίστων ποιημάτων,
Είς γλώσσαν έγραψα γνωστήν έχ τών αρχαιότατων,
Άλλ’ όμως άν τδν τράχηλον μοΰ κόψης τί θά γςίνω;
Ποσώς δίν θά μιταβληθώ, b ίδιος θά μιίνω !
42. Αίνιγμα
"Αν τά πρώτόν μου δέν βχης άνθρωπος σωστές δέν είσαι
Τώρα λάδι οίς το πρώτοι- χ’ έν φωνήεν μέσα χλεΐσε,
Καί ώς δεύτερον θά έχης, δ,τι νάσαι δέν σ* αρέσει.
Τρίτη έρχεται μιά νήσος τής 'Ελλάδος μας ’στή μέση
“Επειτα τετάρτην θέσιν έχει είς πεσσός κομμένος
Καί τδ πέμπτου, "Q I μ’ αυτό δά είμαι περιχυχλωμένος.
43 Αίνιγμα
Τών ποιητών ή κεφαλή είμαι; θά μέ ήζεύρης.
Τό πρώτόν μου άφαίρεσον κι’ ευκόλως θέ νά εΰρης
- έν μέρος, δπερ έπι σου ’στά κάτω άκρα χιΓταιεύκολο» τοΰτο- προσοχή όλίγον απαιτείται.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“
Λ· Μ. Ίρύσρονμ. ’Επιστολή έλήφθη. ‘Ημερολόγια σάς άπεστεί
λαμεν χαί έγράψαμεν ταχυδρομικώς.Εϋχαριστοΰμεν πολύ.— Δ. κπί
Μ. Σουακείμ. Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν.—
Ν. I. Β. Niifor. Άπεστείλαμεν έτιρα ήμερολόγια. Παρακαλοΰμίν
ένεργήσαι δέοντα. — Σ· Γ. Σ. Βαρύβια. Σας ίνεγράψαμεν από
1ης ’Ιανουάριου. Στείλατε συνδρομήν σας.— A. Α. Άργοσσ</4ιοπ.
’Ενεγράψαμεν νέους συνδρομητας χαί σάς άπηντήσαμεν.Άναμένομεν νεωτέραν οας.—I. Κ. 'lor, Συνδρομητας ένεγράψαμεν Εϋχαριστοΰμεν. Σάς άπηντήσαμεν. Περί προβιβασμών ουδέ λόγος γίνε
ται έπί τοΰ παρόντος. — Ε. Κ. Μνχονοτ. Λύσεις καί πονημάτων
έλήφθησαν. “Εχει καλώς καί έχετε εν μέρει δίκαιον. Άναμένομεν
νεωτέραν σας- — Π. Π. ίηρο^ωριο»·. Σάς ένεγράψαμεν καί άπε
στείλαμεν άπόδε'ξιν. Άναμένομεν συνδρομήν χαί συνδρομητας. —
I. Β. Biri^Sovey. Έπιοτολή καΐ τοκομερίδια έλήφθησαν. Ευχαρι
στούμε» πολύ. — Σ. A. Κ. Degrouth. Άντίτιμον ημερολογίων
έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν πολύ. — Β. Μ. Σεμπρεκήτ. Επιστολή
μετά περιεχομένων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν πολύ.—Κ. Σ. δράμια.
’Εκχυβευθεντα δώρα άπεστάλησαν ύμΐν ταχυδρομικώς Άναμένομεν
νεωτέραν σας μέ συνδρομητας.—Ά. Κ. Σόφιαν.Άναμένομεν νεω
τέραν σας μετά'έμβάσματος.Σάς έγράψαμεν- χρυσοδέτους τόμους θά
εχητε προσεχώς.—Ν· Π. Αίτ>τ<4ή«·ηπ. ’Επιστολή καΐ διατριβή καί
χρήματα έλήφθησαν. Εϋχαριστοΰμεν προσεχώς γράφομεν.—Ν· Π.
£ισσότ. Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη, Εϋχαριστοΰμον.

ΓΕΟΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΔΗΣ

ΒΜΜΣ KAAAlTEaraS
39-’Οδός Σταδίου—3»
Αντίκρυ ’Αρσάκειου.
Ειδικός διΔ δέδιμσν έπκ3τημονικών βιβλίων
καί όλοκλιίρων βιβλιοθηκών κατ'Αποκοπήν

Δι’ έκτυπώσεις έπισκεπτηρίων, έπικε^αλίδων,
έπιστολών καί ψακέλλων καΐ πλαισιώσεις είκόνων

Γίνβτκι χ$ήβι$ όιρμάτων άρίβτων πάντων τβ>ν slS&v.
Πέμψατε τά βιβλία σας εις τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

’Οδός Σταδίου 39
ΕΞΕΔΟΘΗ

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΝΔΕΛΣΩΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΔΗ
Μετά προεισαγωγής

Μετάφρασις, Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ή άκριβεστάτη αύτη ιστορία πασών τών περί
της Έλλην. έπαναστάσεωο συγγραφών έξεδόθη τό
τρίτον ήδη έν δυσί ^ιεγάλοις τόμοις μεθ’ έκατόν
είκόνων ύπό τοϋ φιλοπροόδου έκδότου κ. ’Ανα
στασίου Δ- Φέξη, τιμαται δέ έν μέν τώ έσωτερικώ
αντί δραχ. 10, έν δέ τώ έξωτερικφ άντί Αρ. χρ. 8.
Τό έργον άποστέλλεται έλεΰθερον ταχυδρ. τελών
τώ άποστέλλοντι τό άνωτέρφ άντίτιμον πρός τόν
κ. Α. Δ Φέξην είς ’Αθήνας, όδός Αίόλου άρ. 182.

ΑΘΗΝΑΙ

103— Οδός Αίολου—103
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΤΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΠΙΛΙΟΡΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
Al’ ΕΙΑΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ·

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
143 — ’Οδός Έρμοϋ — 14»
Μεταξύ Καπνικαρέαο καΐ Ωραίας 'Ελλάδος

Είς το Κατάστημα τοδ χ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως
τή φιλοκαλίγ αφιερωμένου, εύρίσκονται ωρολόγια ίκ τών
μάλλον άνιγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στερεότητος καί ακρίβειας τών όποιων αρκεί μόνον ή
έγγύησις τών ονομάτων αυτών. ’Εργασία ίφάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αύτής καί στιρεότης.
ΟΙ μέλλοντες νά προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, ότι εύχαριστηΟήσονται διά τήν στερεότητα κομψότητα, τό μέτριου
τών τιμών καί τήν ακριβή ίκπλήρωσίν πάσης παραγγε
λίας των.

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ
Ταχντης, άκρίβεια, σιερεότης, εύθυνία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΟντες τήν συνδρομήν
των τοΟ παρελθόντος έτους ώς καί οί μή άποστείλαντες έτι τήν τού τρέχοντος, δπως' εύαρεστούμενοι έμβάσωσε τά δφειλόμενα ήμΓν ταχέως, διότι εύρισκόμεθα
πρό τής ανάγκης διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής
διεκπεραιώσεως τοΰ φύλλου καί τήν τάξιν τοΟ οικο
νομικού μέρους νά διακόψωμεν αύτοϊς τήν περαιτέρω
αποστολήν τώνφύλλων τής «Φύσεως».

Ή Διευθύνεις
εκ τον καταστημάτων

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ άΟΤ

