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Γνωστός βεβαίως τοΐς πάσι τυγχάνει ό εύσωμος 
καί άνδρεϊος πλήν εύάριθμος λαός τοΰ πρός Β. της 
’Αλβανίας κειμένου Μαυροβ. δστις είνε όρθοδόξου 
θρησκεύματος καί Σλανικής καταγωγής. Νΰν διά 
τής προκειμένης είκόνος παρέχομεν τοΐς ήμετέροις 
άναγνώσταις τήν δφιν τής μικρας πόλεως Κετίν- 
γης, πρωτευούσης τής ήγεμονίας ταύτης, οϊα ήτο 
πρό τριακονταετίας περίπου, δτε δηλ. ήτο είσέτι 
μικρόν χωρίον άπαρτιζόμενον έξ δχυρΰς μονής, έξ 
ής ίδρυθείσης τώ 1478 καί προήλθε τοΰτο,καί τινων 
ώχυρωμένων οίκιών, ών οί κάτοικοι άγωνιζόμενοι 
συνεχώς κατά έπιδρομών ήσαν νυχθημερόν έν τοΐς 
δπλοις. Τό ώς φωλεά άετού φαινόμενον μακρόθεν 
χωρίδιον τούτο ήρξατο νά λαμβάνη δφιν πόλεως καί 
οή πρωτευούσης άπό τής έν τίί είρήνη τοΰ αγίου 
Στεφάνου μεταξύ 'Ρώσσων καί Τούρκων (20 Φεβρ. 
1878) καί έν τή κατόπιν Βερολινείω συνόδω άνα-

γνωρίσεως τής ανεξαρτησίας τού Μαυροβούνιου 
δπερ άπετέλεσεν έκτοτε ίδιαν ήγεμονίαν. Ή Κετίνγη 
τήν σήμερον έλαβε μορφήν μικράς χαριέσσης πρω- 
τευούσης έχουσα περί τάς 160 οίκίας, μεταξύ τών 
όποιων έγείρεται τό άπέριττον καί άφελές μονώρο» 
φον άνάκτορον τού λιτοτάτον καί φιλέλληνος τού 
Μαυροβούνιου ήγεμόνος,ξενοδοχεΐον, δημόσιά τινα 
έκπαιδευτήρια καί λοιπά καταστήματα καί περί τούς 
1400κατοίκ., οϊτινες, ώς καί όλοκλήρου τής ήγε
μονίας οί κάτοικοι,τό άνδρείον μετά τής έργατικό- 
τητος συνενούντές,δέν όκνούσιν δταν έν τη πατρίδι 
των δέν εύρίσκωσιν έργασίαν νά ζητώσι τοιαύτην 
μακράν έν τή ξένη, ηλείστους δέ τούτων βλέπομεν 
μέ τό γιγαντώδες άνάστημά των έν τοΐς σπουδαιο- 
τέροις βιομηχανικοϊς έργοίς προσφέροντας τάς 
στιβαράς δυνάμεις των άντί μέτριας σχετικώς 
αμοιβής. ***
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ΜΙΑ. ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΝ ΤΗ' ΑΓΙΑ' ΛΑΥΡΑ'

Ή Ήώς της 2b Μαρτίου τοϋ ι89·ήφανίζετο ύπο τον 
κροκόπεπλον αύτής μανδύαν άποχαιρετίζουσα τόνΉλιον, 
όστις μεγαλοπρεπής μέ τήν αΐγλήεαοαν στολήν του έφώ· 
τιζεν άσθενώς τήν πόλιν τών Καλαβρύτων,ότε άφηρπα- 
ζόμην τής αγκάλης τοΰ Μορφέως.

Διακαής επιθυμία νά παρευρεθώ κατά τήν ημέραν 
εκείνην είς αύτήν ταύτην τήν εστίαν, έξ ής έξέλαμψεν ή 
ιδέα τής ανεξαρτησίας μας, μέ ειχεν έκ Μαζεΐκων οδη
γήσει είς τήν γωνίαν εκείνην τής Ελλάδος μας, όπου 
άπό τής προτεραίας ούδεμία άλλη ιδέα έβασίλευεν, ού- 
δεμία άλλη λέξις ήκούετο αποτεινόμενη είς τον τυχόντα 
ή ή έρώτησις, αεΐσθε διά τήν αγίαν Λαύραν ; »

Άγια Λαύρα I Ιίόσον γλυκύ καί θειον άμα, διελογι- 
ζόμην άνεγειρομένη, εΐνε διά πάντα Έλληνα τό όνομα 
τούτο 1 Πόσον τούτο βαθέως εισδύει καί θίγει τά μυ- 
χιαίτατα πάσης Ελληνικής καρδίας I Τίς Έλλην δέν 
κλίνει γόνυ, τίς δέν αποκαλύπτει τήν κεφαλήν προφέ- 
ρων όνομα, τού όποιου τήν αίγλην ούδέποτε θ’άμαυρώ- 
σωσιν οί περιτελλόμενοι ενιαυτοί, καί έπί τοΰ όποιου 
ούδέποτε θά καταπέση ό βαρύς πέπλος τής λήθης, δν 
συναποφέρουσι μεθ’ εαυτών οί αιώνες .... ;

Των βεμβασμών μου μέ άπέσπασεν ό φουστανελλοφόρος 
άγωγεύς μου ύπενθυμίσας μοι, ότι αί ώραι διεδέχοντο 
άλλήλας καί ή 9η έπλησίαζεν. ’Ανάγκη επομένως νά 
σπεύσω, διότι περί τήν 9'1/j έπρεπε νά παρευρεθώ είς τό 
ωρισμένον σημεϊον, όπόθεν άπαντες οί διά τήν αγίαν 
Λαύραν θά έξεκινοϋμεν.

Μετ’ όλίγον εύρέθην έν τή πλατεία τών Καλαβρύ
των τή ύπό συσκίων πλατάνων έστολισμένη, όπου άπό- 
γονοι τής ενδόξου εκείνης γενεάς, άπαντες οί ύπάλλη- 
λοι, ή έκεΤ ύψισταμένη αδελφότης τών άγ. Πάντων, οί 
μαθηταΐ πασών τών σχολών καί πλήθος πολύ έν συγκρί- 
σει πρός τόν πληθυσμόν τής πόλεως μετ' ανυπομονη
σίας άνέμενον τό σύνθημα τής έκκινήσεως.

Ή 9 % επέστη καί ό παιδικός όμιλος άποτελών τήν 
πρωτοπορείαν των έκδρομέων έκινήθη πρός τά έμπρός, 
ένώ όπισθεν ύπό τούς ήχους έγχωρίων όργάνων οί λοιποί 
παρηκολούθονν έφιπποι ή πεζοί, φέροντες οί πλεΐστοι 
κατάλευκον φουστανέλλαν, ήτις διά μόνης τής λευκότη- 
τός της υπερείχε τών εύρωπαί-'κών ένδυμασιών καί προσ- 
έδιδε θαυμασίαν χάριν είς τό όλον τής συνοδίας.

Άφ’οδ δέ διήλθομεν ουτω χλοάζουσαν προεκβολήν τής 
πεδιάδος τών Καλαβρύτων,άνήλθομεν γήλοφόν τινα,όπου 
αύτομάτως έστημεν, ΐνα άποθαυμάσωμεν τήν ΐεράν μο
νήν άπέχουσαν έκεϊθεν ήμισειαν περίπου ώραν,μεθ ‘ο έξη- 
κολουθήσαμεν τήν πορείαν μας, καθ ’ ήν ή εΐκών τής μο
νής έπιδράσασα έπί τών σκέψεων μου διέγραφεν είς τό 
βάθος τής διανοίας μου ιδέαν τοΰ μεγέθους τών δεινών, 
τά όποια ύπέστη τό έθνος μας, έως ου άνατείλη καί αύ- 
θις εις τόν ορίζοντα τών έλευθέρων έθνών . . .

Μετά πορείαν ήμισείας ώρας έστημεν πρό τής άγιας 
Λαύρας.

Πρός τά αριστερά ήμών ύψοϋτο ναός φέρων ετι τά 
μέλανα στίγματα τοϋ παμφάγου πυρός, δι ’ ού τών Αι
γυπτίων τά άτακτα στίφη ένέπρησαν τήν πέριξ αύτοΰ 
μονήν. Όπόσα όμως καί όποια άλλα μεγαλουργήματα 
τών τής εποχής έκείνης άνδρών δέν συνδέονται μετά 
τής 'ιστορίας τοώ ναού τούτου I Άπό τούτου οί ένδοξοι 
πατέρες χοροστατοΰντος τοΰ γενναίου αρχιεπισκόπου 
Πατρών Γερμανού άπηύθυναν έν καταν,ύξει τήν περιπα- 
θεστάτην πρός ^τόν Ύψιστον δέησιν, «Νά φνίάττ^ αύ· 
τού$ υπό τήν οχέπην του κατά τήν άνιβον πάΐην, ήξ 
μετ' difyov fra έπελαμβάυοντο ίναντίον έχύ'ροΰ έπί τφι&ν 

ήαείρων ότηρίξοντος τού$ π<5ία? του». Άπό τούτου οί πα
τέρες ήμών ως λέοντες.βαρείας λαβόντες πληγάς ωρμη- 
σαν, καί διέρρηξαν τάς άλύσεις, αίτινες έπί τόσους αι
ώνας τούς έδέσμευον.

Κάμψαντες δέ δεξιά εϊχομεν ύπό τούς πόδας μας μι
κρόν πλατείαν φύσει δεσπόζουσαν πολλών θελκτικών 
πέριξ τοπείων.Κρήνης έκεΐ οί κρουνοί έπότιζον τά πέριξ 
δενδρύλλια καί γηραιόν πλάτανον,μάρτυρα τής στιγμής, 
καθ’ ήν οί αείμνηστοι Γερμανός, Ζαίμης, Λόντος, Φω- 
τηλαΤαι, Πετμεζάδες καί άλλοι τής εθνικής παλιγγενε
σίας πρωτομάρτυρες υψουν τήν σημαίαν τής άνεξαρτη- 
σίας, έν ω συγχρόνως έκ τών χειλέων του έξέφευγεν ό 
Ιερός εκείνος όρκος «Ελευθερία η θάνατος».

Διελθόντες τήν πύλην τής μονής έστημεν πρό τοϋ 
έσωτερικοΰ αύτής ονδέν τό έκτακτον παρουσιάζσντος ή 
τά τών καλογήρων ένδιαιτήματα κύκλω έκτισμένα καί 
περιβάλλοντα τόν ναόν τής μονής, έφ’ ούέκυμάτιζεν ή 
έλληνική σημαία καί είς τά προπύλαια τού όποιου ήσαν 
άνηρτημέναι δύο εικόνες μέτριου μεγέθους, ων ή μία 
παριστώσα τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή τής έπαναστάσεως 
σημαία ύψοΰτο, προκαλεϊ έκεΐ πολύ μείζονα τόν σεβα
σμόν πρός τά έν αύτη πρόσωπα, καθ’ όσον έάν στρέψη 
τις πρός τά όπίσω θά έχη ένώπιόν του αύτήν ταύτην 
τήν ΐεράν γήν τήν έν τή είκόνι έξεικονιζομένην, ή δέ 
άλλη πλήρης μελανών προσώπων καί φλογών έξεικονίζει 
τήν έκδίκησιν τών έχθρικών στρατιών, καθ’ δν χρόνον 
παρέδιδον αυται εις τό πύο τήν μονήν.

Έν ω έχωροΰμεν πρός τόν ναόν έορτασίμως έστολι- 
σμένον, όπως δεχθή ύπό τούς θόλους του τάς εύχάς τών 
έκεΐ συνηθροισμένων ύπέρ έκείνων, οϊτινες έξήγαγον τό 
όνομα τοϋ Έλληνος έκ τοΰ βυθού τής λήθης, έξαρπάζει 
τήν προσοχήν μας ή παρά τό προσκυνητήριον πλήρης 
όπών,(τών πρώτων βαπτισμάτων τού πυρός τής άναγεν- 
νωμένης Ελλάδος), άτίμητος σημαία, δηλονότι μετάξι
νου μανδήλιον χρυοω πεποικιλμένον καί τήν Κοίμησιν 
τής Θεοτόκου άπεικονίζον, τήν όποιαν προχείρως άε- 
πέτασεν ό γενναιόψυχος Γερμανός.

'Απαντες κατελήφθημεν ύπό συγκινήσεως άντιμετω- 
πίσαντες τό Παλλάδιον τοΰτο τής έλευθερίας μας, όπερ 
έν τή άπλότητι τής κατασκευής του περιβάλλεται ύπό 
θείας τινός αίγλης καί φανταστικού μεγαλείου. Μετ’ ού 
πολύ ό ναός έπληρώθη άσφυκτικώς, καί έν βαθεία κατα- 
νύξει, χοροστατοΰντος τοϋ Επισκόπου Καλαβρύτων, 
έτελέσθη ή ιερά τελετή έπισφραγισθεϊοα' ύπό δια- 
θέρμων ύπέρ τοϋ ελληνικού έθνους ζητωκραυγών.

Οί μαθηταΐ τών σχολείων έμελψαν έπειτα τόν εθνικόν 
ύμνον, μεθ’δ τριάς δεξιών ρητόρων έξεφώνησε τόν πα
νηγυρικόν τής ήμέρας.

Ό πρώτος έν άδιαπτώτω τών άκροατών προσοχή διε- 
ξήλθε τά ηρωικά κατορθώματα τών άρχαίων Ελλήνων, 
τήν άναφανεΤσαν μετέπειτα έν αύτοΤς διχόνοιαν, τά υπό 
τούς‘Ρωμαίους δεινοπαθήματα αύτών, έκαυτηρίασε διά 
μακρών τά έκ τής φιλαρχίας *ών τοϋ Βυζαντίου Αύτο- 
κρατόρων ανομήματα, ώς καί τά τών Φράγκων κατά τήν 
ύπ’ αύτών άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τέλος 
άναπαραστήσας τήν ύπό τούς Τούρκους σκληροτάτην 
τών Ελλήνων δουλείαν έξύμνησε τήν αύταπάρνησιν τών 
άναλαβόντων τήν διάρρηξιν τών δεσμών αύτής. Ό δεύ
τερος πατριωτικώτατα όμιλήσας προέτεινεν έν τέλει τήν 
συλλογήν, έράνων πρός άνέγερσιν μνημείου έν τή μονή 
ύπέρ τών ποιησαμένων έναρξιν τοΰ Ιερού άγώνος, καί ό 
τρίτοςεπλεξεν στέφανον είς τούςπεσόντας ύπέρπατρίδος

Ότε Ιληξεν έν τοιαύτη πατριωτική έξάρσει ή τελετή,
οί πλεΐστοι τή εύγενεϊ προσκλήσει φίλων καί γνωρίμων
καλογήρων εΐσήρχοντο είς τά κελιά,ένθα τοΐς παρείχοντο
διάφορα άναψυκτικά καί πρό πάντων τό εξαιρετικής ποι-
ότητος έν τή μονή κατασκευαζόμενον ροδοζάκχαρον.

Ήτο ήδη μεσημβρία, οτε ξύλινον σήμαντρου έσήμανε 
τήν διανομήν τροφών, τάς όποιας προθύμως κατ' έκεί- 
νην τήν ημέραν ή μονή παρέχει είς τούς προσ· 
ερχομένους πανηγυριοτάς καί πολλοί έσπευσαν είς τάς 
άποθήκας, όπόθεν έλάμβανον έν αφθονία διάφορα τρό
φιμα, καί καθ’ ομίλους διαιρεθέντες παρεσκεύασαν προ
χείρους τραπέζας ύπό τήν ιστορικήν πλάτανον, ή έπί τής 
χλόης τών κηπαρίων τών μοναχών, πέριξ δ’αύτών όκλα- 
δόν καθήσαντες ήρξαντο έν άδιαπτώτω εύφροσύνη τού 
γεύματος, τών μοναχών πάντοτε προθυμοποιουμένων νά 
εύαρεστήσωσι πάντας διά τής παροχής νέων τροφών καί 
τής άναπληρώσεως τών κενουμένων φιαλών. Μετά πα- 
ρέλευσιν δύο ωρών ή εύθυμία ύποδαυλιζομένη ύπό τών 
ασμάτων, καί τοΰ οίνου έκορυφώθη καί δή ό ηγούμενος 
άρχαίαν συνήθειαν.άκολουθών ήρξατο ύπό τούς ήχους 
έγχωρίων όργάνων χορεύων τόν κλέφτικον χορόν παρα- 
λουθούμενος ύπό μακροτάτης άλύσεως καλογήρων, πολ
λών σεβαστών προύχόντων τών Καλαβρύτων' καί έτι πε
ρισσότερων άρειμανίων φουστανελλοφόρων.

Όστις δέν είδε τά κυματίζοντα έκεΐνα ράσα, τούς 
βυθμικούς τιναγμούς καί τάς διακυμάνσεις τής φουστα- 
νέλλας διακοπτομένης καί ύπό εύρωπαϊκών καί στρατιω
τικών ένδυμασιών, καί τούς κομψούς ελιγμούς τών χο
ρευτών, είναι δύσκολον νά λάβη ιδέαν τής μεγαλο
πρεπείς τοϋ Έλληνοπρεπεστάτου έκείνου χορού, όστις 
έπί τρεις ώρας έν άκμή πάντοτε έξηκολούθει. Αί σκιαί 
τών λόφων ήρχισαν νά κατέρχωνται είς τήν πεδιάδα, δτε 
άκραιφνοΰς πατριωτισμού έμφορούμενοι έν ζητωκραυ- 
γαΤς, πυροβολισμοΐς καί ασμασιν άπεχαιρετίσαμεν τούς 
φιλοξένους μοναχούς διευθυνθέντων,τών μέν χωρικών είς 
τάς κώμας των,τών δέ πλείστων είς Καλάβρυτα,ένθα νέα 
έγένετο συγκέντρωσις έν τή πλατεία τής πόλεως,όπόθεν 
άπεχωρίσθημεν έπευχόμενοι, όπως καί άλλοτε εύτυχήσω- 
μεν νά έορτάσωμεν τήν μεγαλοπρεπεστέραν τών εορτών, 
τήν άγιωτέραν τών πανηγύρεων έν τή άγια Λαύρα. 

Έρμούπολις A. I. Κ.

ΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ
’Ιωάννη Γ. Φραγκεφ

Α'.

Ήμην μικρόν καί άφροντι παιδίον, 
Τοΰ βίου δέν έγίνωσκον τό βεΰμα· 
Είς τόν ναόν έφοίτων, τό σχολεΐον 
Κ’ αί παιδιαΐ μοί έτερπον τό πνεΰμα. 
Τής Σύρου έξοχαί, λαμπρά τοπεΐα 
Καί τό γλυκύ φλοιοβίζον φίλον κΰμα 
Τοϋ ψάλλοντας πτηνού ή μελωδία 
Έπτέρονον τό παιδικόν μου βήμα 1 
Είς ταύτην τήν άθώαν ηλικίαν 
Μοί έδωκαν τό πρώτον είς τάς χεΐρας 
Τήν άπηνή «Αρχιληστήν Μαρίαν» 1

—Θύμα οίκτρόν τής άπηνοΰς της μοίρας . . . — 
Μοί έπαλλε σφοδρώς τότε τό στήθος, 
’Εμπρός μου εΐχον τόσους χαρακτήρας 
Καί τής άτεγκτου γυναικός τό ήθος !. . .

Β’.
Τής Μελπομένης πλήν θεράπων μόνον 
Δέν ήσο ναί, έλάτρευοας κατόπιν 
Καί δΓ αγνών άνθέων σου άφθονων 
Έκόσμησας λαμπρώς τήν «Καλλιόπην» I 
ΈκεΤ έτύρβασα ρεμβός, θυμήρης, 
Καί τώρα κι’ είς τό μέλλον θά τυρβάζω· 
Ώ ! αισθημάτων σείς, σελίδες πλήρεις

Άλήκτως _τάς έννοιας σας θαυμάζω I
Έκεΐ ό Φίλων, Κλέανδρος καί Ίον 
ΈκεΤ ή προσφιλής Έκείνου Μοΰσα . . . 
Διά ωδών είσέτι θεσπεσίων
Ήδέως δέν σοί φαίνεται κηλοϋσα ;
ΖΤ. ώ ναί, ζή ή Πιερις εκείνη· 
Καίτοι μακράν—είς ούρανούς—οίκοϋσα 
Διά μολπών αβρών μας καθηδύνει !

Γ'.

Τού «Ιουνίου Βρούτου» κάλλος ποιον I 
Αισθήματα βαθέα τής καρδίας 1 
Οί οφθαλμοί μου γέμουσι δακρύων
Πρό τής λαμπρός αύτής οου τραγωδίας !
Ή Θάλεια σ’ ένέπνευσεν έπίσης 
Άβρώς προσμειδιώσα ή όξύνους· 
Σοί είπεν έργον άλλο νά ποίησης
Άφήσας τών δραμάτων σου τούς θρήνους. . . 
Κ’ ή γλαφυρά γραψίς σου, ή πετώσα 
Παρήγαγε Θαλείας έν βιβλίον . . ,
Μέ θέλγητρα νά θέλγη ήμας τόσα 1
Καί τ’ όνομά του ; . . . εΐνε «Άμφιτρύων» ! 
Γαλάτα σύ, σεπτέ, ώ Μολιέρε,
Πνεύμα οξύ, διάνοια εύρεΐα,
Έν άνθος έκ τού στέμματός σου φέρε, 
Ίνα στεφθή ή έλληνίς παιδεία ! . . ,

Δ'.

Πόσον φαιδρά καί εύχροος, γλυκεία, 
’Εκείνη «τού Ήλιου σου ή Δύσις !» 
Καί ώς ε ύ χ ή προβαίν ’ ΐ λ α σ τ η ρ ί α 
Τού άσματός σου ή ώραία λύσις . . . 
Τό πνεΰμα ένθουν τοΰ Σχιλλέρου ήδη 
Σ’ ένέπνευσε, τό μέγα αύτοΰ σθένος 
Καί νέον στέφανον, γλυκύν, σοί δίδει

«Ή Αύρηλιανή, σεμνόν, Παρθένος I . . . » 
Πλήν στέφανον κ’ έγώ : εύχήν βαθεΐαν 
Σοί δίδω έκ τών φύλλων τής καρδίας* 
Έτη πολλά νά ζής, χαράν γλυκεΐαν, 
Νά σοί δωροΰν αύτά εύδαιμονίας I 
Ώ I ζήθι περιφίλητος καρδία 
Κι’ ή λύρα σου ας χύση μελωδίας, 
Άς άκουσθή θελξίνοος καί θεία I

’Αλέξανδρος ΓιαχουμΙδης

Ή εύτυχία, μαγικό γοργόφτερο πουλάκι,
ΠεΤα, πετά τριγύρω μας μ’ ολόχρυσα φτερά, 
Μ* έπιθυμία τό ’θωρεϊ τοΰ καθενός τό μμάτι,
Άχ I νά τό έπιανε καί αύτός ’στά χέρια μχά φορά !

Κι’ έκεΐνο παιχνιδιάρικο σιμόνει μιά κοντά μας, 
Άπλόνουμε τά χεριά μας μέ πόθο μέ χαρά, 
Τά θεϊκά του τά φτερά άγγίζουν τά μαλλχά μας 
Νά ! θά τό πιάσωμε κι ’ έμεΐς ’στά χέρια μιά φορά .

Kt’ ένώ τρελλοί νομίζομε, πώς τό ’χουμε πιασμένο,
Άνοίγομε τά χεριά μας καί εΐνε άδειανά*
Άλλοίμονον I πόσαις φοραίς μας έχει γελασμένα,
Όμως κανείς δέν τόπιασε ’στά χέρια μιά φορά.

'Er Πάί(αις Μαρία 9. Χρύβη
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ii mruDsoi hepiheteiai
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 καλλιτεχνικών είχόνων εν τώ^κειμίνω

Κατά μετάφραόχν, φ., ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.
"Οπου η θεία πρόνοια αποστέλλει τή Σελήνη 

τδν Άλκτδην Φρικουλέ.

(Συνέχεια, ιδέ προηγβύμενον φύλλο*).
_ Αγαπητή μοι δεσποινίς, είπεν ό κόμης εισερχόμενος, 

σδς συνιστώ ίνα τών καλλίτερων μου φίλων, Γάλλον πεπαι
δευμένο*, τόν κ. Άλκίδην Φρικουλέ, μηχανικόν καί φυσιο
δίφην δεινότατον.

__ Καλώς ήλθετε, κύριε, άπήντησεν ή Σίλήνη μετά χά- 
ριτος καί έχω εύχαρίστησιν διά την γνωριμίαν σας ,καθ’όσον 
μάλιστα τυγχάνετε καί παλαιός φίλος τοΰ κόμητος.

_ Δεσποινίς, άπήντησεν b Φρικουλε σεβασμιως ύποκλι- 
νόμενος, μετά σφοδροτάτης λύπης εμαθον τό ατύχημά σας 
καί έπί τη προσκλήσει πρό ολίγου τοΰ φίλου μου, όπως με 
συστήσγι πρδς υμάς καί συντρέξω τό κατά δύναμιν τήν πε· 
ρίστασιν, ίσπευσα αυθωρεί καί προθύμως να διαθέσω καί τάς 
ίμάς ταπεινάς δυνάμεις, μολονότι δέν πιστεύω νά συντελέ- 
σωσιν είς μέγα τι·

__Άδιάφορον, σάς είμαι πάντοτε ευγνώμων, Κύριε, 
ύπέλαβεν ή Σελήνη.

__Μή χώνωμεν καιρόν είπε τότε ό Γοντράν.Έχετε, δε
σποινίς, χάρτην τινά της ‘Ρωσσίας;

Ή Σελήνη έκρουσε τόν κώδωνα καί μετ’ ολίγον ό Βασί-

Καχήν είδησεν μοί φέρετε.

λης ίκόμισε μέγαν χάρτην, δν ήπλωσαν έπί τής τραπεζης. 
Ό Φρικουλέ τότε έπλησίασε πρός τήν τράπεζαν καί άφοΰ 

ο,νησχολήθη ίξετάζων τάς αποστάσεις, όρη, πεδιάδας κτλ.
— Πολύ δύσκολον, ειπεν.Έκτος έξαιρετικών πενών περι

στάσεων, είναι άδύνατον ν* άποδράση τες έκ Σιβηρίας.
— Καί σείς κύριε, έκφράζεσθε τοσοΰτον άπελπιστικώς, 

ύπέλαβε μετά λύπης ή Σελήνη.

*0 Φρικουλέ έξέτεινε τήν χιϊρα καί άπήντησεν·
— Ειπον έκτος εξαιρετικών περιστάσεων, δεσποινίς, καί 

εξηγούμαι. Αί δίοδοι πάσαι φυλάττονται αύστηρώς. Μόνον 
τά όρη είσί προσιτά εις τόν σκοπόν μας· άλλά καί ταυτα 
διατρέχουσιν έκάστοτε ίππεϊς ακριβώς 'διά τούς άποδιδρά- 
σκΟντας.Ώστε διά ξηράς μοί φαίνεται εντελώς άδύνατον.

Ώ,· Κύριε, τφ είπε, σάς ευχαριστώ-

— Διά τοΰ άέρος I δια τοΰ άέρος I άνεφώνησεν ή Σε
λήνη· τί φρονείτε κ. Φρικουλέ ;
W— Δι’ αεροστάτου I μάλιστα, συμφημι, άπηντησεν, 
ούτος· υπάρχει πιθανότης ίπιτυχιας.

— Δι’ αεροστάτου πάλιν, ύπέλαβεν δ Γοντράν, θά 
ήτο ριψοκίνδυνου· διότι άντί νά μάς κομίση είς Σιβηρίαν, 
δύναται νά μάς δδηγήση εΐς Νορβηγίαν.

— Έχεις δίκαιον, προσέθηκεν ό Φρικουλε, αλλ έν του- 
τοις είναι τό μόνον μέσον, όπερ δυνάμεθα νά μεταχειρισθώ- 
μεν προς σωτηρίαν τοΰ κ. Όσιπώφ.

— Βεβαίως, έπανέλαβεν ό Γοντράν άλλά τί μέσον θά 
μεταχειρισθώμεν διά τήν διεύθυνσιν τοΰ αεροστάτου ;

— Νομίζω, ότι τό εύρον. Σταθήτε.
Ή Σελήνη Ιτρεξεν άμέσως πρός τόν Φρικουλέ καί λαμ- 

βάνουσα αύτόν άπό τών χειρών'
— Ώ I κύριε, τφ είπε, σάς ευχαριστώ, σάς ευχαριστώ- 

Πράξατε δ,τε δυνηθήτε'διά τόν πατέρα μου.
— Δεσποινίς, άπήντησεν αύτη ΰ Φρικουλέ, θά ίπιχει- 

ρήσω τά άδύνατα,σάς ύπισχνοΰμαι δέ ο,τιπάς τίμιος ανηρ 
δύναται νά πράξη.

Καί στρεφόμενος πρός τόν κόμητα·
—Λοιπόν, τφ λέγει, είσθε πρόθυμος είς πάσαν θυσίαν;
— Ώς καί αύτης της ζωής μου, άπεκρίθη ό Γοντράν δι’ 

ήχηράς φωνής.
— Νά παραιτηθης άμέσως της θέσεώς σου.

—Αυθωρεί θά δώσω τήν παραίτησίν μου είς τήν πρεσβείαν.
Ή Σελήνη συγκεκινημένη έθλιψε τήν χεϊρα τοΰ κόμητος.
— Όποια θύσία δι’ έμέ I είπεν.
— Τουλάχιστον νά δυνηθώ νά ξηράνω τά δάκρυά σας 

καί επαναφέρω τδ μειδίαμα εΐς τά χείλη σας, ύπέλαβεν ό 
Γοντράν μετά χάριτος καί τρυφερότηΤος.

Ό δέ Φρικουλέ υψών τούς ώμους·
— Πάντες οι έρωτοκτυπημένοι τήν αύτήν. νόταν ψάλλουν 

άπό τής ίποχής τής Ευαςή φαντασία των κατ’ ούδέν με- 
τεβλήθη, καί πάντοτε τάς αύτάς λέξεις έπαναλαμβάνουσίν.

— Τί μορμόρίζεες σύ αύτοΰ, ήρώτησεν ό κόμης.
—Νά, ότι ή παραίτησίς σου καί δ διακαής πόθος σου δέν 

άρκοΰν πρός διάσωσιν τοΰ κ. Όσιπώφ, άλλ’ότι απαιτούνται 
έτι 50,000 φρ. νά κατατεθώσιν.

— Άμέσως απόψε θά γράψω εις τόν συμβολαιογράφον 
μου είς Παρισίους νά μοί διάθεση ό,τι χρειάζεται.

Καί πλησιάσας τόν φίλον του.
Ό θεός σ’ έφώτισε, καί δέν ίζήτησες, τφ λέγει, 

πλείονα, διότι έπάνω κάτω τοσοΰτον ποσόν μοί απομένει έτι 
ίκ τής περιουσίας μου.

— Καλώς-Ό Μιχαήλ Όσιπώφ θά σωθή ύπέλαβεν ό Φρι- 
κουλέ.Αύριον λοιπον πρέπει ν’άναχωρήσωμεν διάΙΙαρισίους, 
όπόθεν θά έτοιμάσωμεν τά τής άποδράσεως τοΰ δεσμώτου.

— Άλλά, άπήντησεν δ κόμης, δέν θ’άφήσωμεν έδώ τήν 
Σελήνην.

« Πάντοτε είς τό μέσον αί 
γυναίκες», είπε καθ’ έαυτόν ό 
Φρικουλέ.

—Τότε, έξηκολούθησε, μεί
νατε άμφότεροι ένταΰθα, καί 
άμα έτοιμάσω έγώ έκιι τά 
πάντα, θά σάς ειδοποιήσω νά 
έλθητε είς συνάντησίν μου.

— Καλώς άλλ’ είπε μας τό 
σχέδιόν σας.

—Τό σχέδιόν μου είνε απλού- 
στατον, άπήντησεν άμέσως ό 
Φρικουλέ . Άφοΰ μάς ύπολεί- 
πεται μόνη ή έναέριος δδός διά 
νά σώσωμεν τόν κ. Όσιπώφ, 
και τά άερόστατα δέν δύναται 
τις νά διευθύνη κατά βούλησιν, 
δέον νά κατασκευάσωμεν μηχά
νημα μεγάλης ταχύτητος, δυ· 
νάμενον ν ’ άεροπορή πρός άλας 
τάς διευθύνσεις ίν τή άτμο- 
σφαιρφ. Τούτο δέ φυσικώς πρέ
πει νά είναι βαρύτερον τούάέρος.

Ό Γοντράν ήνέφξε καλώς τούς οφθαλμούς καί τά ώτα, 
•διότι αί έπιστημονικαί αύτοΰ γνώσεις άνετρέποντο ήδη πρό 
τής νέας ταύτης θεωρίας.

— Δέν πείθεσαι περί τούτου; ήρώτησεν ό Φρικουλέ αύτόν.
— Άπουσιάζοντος νΰν τοΰ κ. Όσιπώφ, ύπέλαβε μετά 

“θάρρους, παρατηρών έν ταύτφ τήν Σελήνην, δύναμαι έλευ- 
θέρως νά δηλώσω, ότι είμαι έντελώς άδαής πρό τοιούτων 
έπιστημονικών θεωριών, άς ούδόλως έννοώ.

— Άρχει 1 δέν είναι ανάγκη νά τάς έννοής· άρκεϊ νά 
«χης έμπιστοσύνην είς έμέ.

Έπί τέλους τί φρονείτε περί τοΰ φίλου σας ·

— Τυφλήν μάλιστα, άπήντησεν ό Γοντράν.
—Τότε, ύπέλαβεν ό Φρικουλέ, μή λησμονείς ότι Ιφθασα 

έδώ μόλις χθές τδ ίσπέρας καί ότι αυριον πρέπει πάλιν νά 
αναχωρήσω, όθεν ήλθον.

—Έχει δίκαιον, είπεν ή Σελήνη μετά λύπη;· άλλά πώς 
θά έγκαταλείψητε τήν νέαν θέσιν σας είς Νερτσχινσκ ;

— Ακριβώς αύτό ήθελον νά σάς είπω. θα τό κάμω, 
άλλ’ έπί μιά συμφωνίφ. Έκν κατορθώσωμεν νά σώσωμεν 
τον κ. Όσιπώφ, άρπάζοντες αύτόν διά τοΰ αεροστάτου μας 
έκ τής Σιβηρίας, θά μοι ύποσχεθήτε άπό τώρα καί έπ’ όνό- 
ματι αυτού,ότι θά μέ συμπεριλάβητε είς τήν ουρανίαν εκδρο
μήν, ήν Ιμελεπάτε νά έκτελέσητε όμοδ διά τής νέας άνα- 
καλύψεώς του.

— Μάλιστα, ευχαρίστως σοί ιό ύποσχόμεθα, άπήντησαν 
μετά χαράς άμφότεροι.

—$Τότε εϊμεθα σύμφωνοι, καί σάς ευχαριστώ ίγώ πλέον 
ήδη, διότι τοιαύτας ούρανίας έκδρομάς δέν εύρίσκει τις τόσον

Η Σελήνη μετημφιεσμένη είς Ρωσσίδα χωρικήν, 

ευκόλως, καί είμαι πολύ περίεργος νά ίδω έκ τοΰ πλησίον είς 
ποιον σημεϊον τελειοποιήσεως εύρίσκονται οί κάτοικοι της 
Σελήνης καί όποιας γνώσεις τής μηχανικής κέκτηνται.

— Δύο μήνας μετά τήν άνωτέρω διάλεξιν καί συμφωνίαν 
έλεγεν ή Σελήνη τφ Γοντράν.

Επί τέλους, άγαπητέ μοι, τί φρονείτε περί του φίλου 
σας κ. Φρικουλε ;

Τί νά^σάς είπω, δεσποινίς, άπήντησεν ό Γοντράν1 
καί έγώ άμφιβάλλω τί ν’ άποφανθώ πλέον. Αί έπιστολαί 
μου μένουσιν άνευ άπαντήσεως.Είς δέ τό τηλεγράφημα,όπερ 
πρό έβοομάδος άπέστειλα, δέν ίτυχον όμοιας άπαντήσεως. 

—At,λοιπόν, γνωρίζετε τί φρονώ έγώ; Ό φίλος σας ήλ- 
λαξε φρόνημα καί άντι^νά λάβη τήν είςΠάρισίους άγουσαν, 
σιηυθύνθη^άπλούστατα πρός τήν έν Νέρτσχινσκ θέσιν του.

H..DE
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— ’Αδύνατον, ΰπελαβεν ό Γοντράν, διότι δεκαπέντε ημέ
ρας μετά την άναχώρήσίν του έλαβον ίγώ επιστολήν τοϋ 
συμβολαιογράφου μου, δι’ής μι έπληροφόρει ούτος, ότι έμέ- 
τοησι τάς πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων τφ Φρικουλέ.

_  Και άν άπέτυχε τό σχέδιόν του καί άπό έντροπήν 
άνιχώρησεν ίκεΐθεν καί ήδη σιωπφ ;

_  Τίποτε άπ’ αύτά, άπήντησεν ό Γοντράν' έγώ γνω
ρίζω καλώ; τόν νέον αυτόν είναι τίμιο; καί ειλικρινή;.

Ή νεάνις έσκέφθη όλίγον και μετά μικρόν.
—Νά περιμένωμεν άκόμη, ίξηκολούθησεν, ίν φ ό' πατήρ 

μου, τί; οίδε τί υποφέρει έκεΐ μεταξύ τόσων αθλίων καί 
κακούργων συλλογιζόμενο; βεβαίως'ημάς, οί όποιοι ούδέν <τι 
κατωρθώσαμεν περί τή; σωτηρία; του.

— Μά τί θέλετε νά κάμωμιν δεσποινίς ;
— Νά μεταβώμιν άμέσως ίκεΐ καΐ έάν δεν δυνηθώμεν 

νά τόν σώσωμεν, τουλάχιστον νά διαμοιράσωμεν τήν τύ
χην του.

—. Καί αγνοείτε, ότι δεν έπιτρέπεταε είς τούς συγγενείς 
τών καταδίκων νά πλησιάσωσιν έκεΐ ;

—Τό γνωρίζω καί ακριβώς έγώ είμαι έτοιμος καθ’ όλα. 
Έλαβον τά μέτρα μου. ’Ιδού, σταθήτι.

— Καί τρέξασα είς τό παρακείμενον δωμάτων έπανήλθε 
μετ’ ολίγον, φέρουσα ένδυμασίαν Λιθουανής χωρικής, ήν καί 
έπέδειξε τφ Γίντράν.

—Μά, έστω, καί με αύτήν τήν περιβόλήν δίν δύνασθε νά 
διαβήτε τά σύνορα.

— "Εχετε υπομονήν νά σάς έκθέσω τό σχέδιόν μου.Άπ’ 
έδώ μέχρι τοϋ Όρενβούργου θά μεταβώ με τήν ένδυμασίαν 
ταύτην διά τοϋ σιδηροδρόμου. Ένταΰθα θ’ άφήσω τήν εν
δυμασίαν τής ρωσσίδος χωρικής, προμηθεύομαι έτέραν άθιγ- 
γανίδος,άναμιγνύομαι έντός όμάδος τινός τής φυλής ταύτης, 
έξ ών πολλαί κατά τήν άνοιξιν μεταβαίνουσιν είς Σιβηρίαν 
πρός πορισμόν τοΰ βίου, δίδουσαι ποικίλας θεαματικά; παρα
στάσεις, καί, ούτω; εισδύω μέχρι τοΰ σημείου έκείνου, ένθα 
εύρίσκεται ό πατήρ μου.

— Μά αύτό είναι τρέλλα I Σελήνη.
— Τρέλλα ή όχι, άπεφάσισα όριστικώς νά έκτελέσω το 

σχέδιόν μου.
— Καί πότε σκοπεύετε ν’άναχωρήσητε. ;
— Αύριον !
— Αύριον ; τόσον ταχέως ;
— Ταχέως δι’ ημάς, άλλ’ αργά Ισως St* έκείνου, όστις 

στενάζει, ύπέλαβε μετά πικρίας ή νεάνις.
— Τότε, θά μοί έπιτρέψητε νά σά; συνοδεύσω μέχρι 

τοϋ ’Αμβούργου, ειπεν ό Γοντράν.
— Τί λέγετε ; ούτε είς τόν σταθμόν τής Πετρουπόλεως 

θά σά; έπιτρέψω νά ίλθητε* διότι ή έλαχίστη απρονοησία 
δύναται νά μέ έκθεση εί; τά δμματα τή; αστυνομίας.

'Ο Γοντράν έποιήσατο τότε κίνησιν άπέλπιδα.
—Ώστε ναυαγεί τό δνειρόν μου, δεσποινίς ήρώτησεν.
—Ούχί, άπήντησεν αύτη έναργώς· μή άπελπίζεσθε, όπως 

καί έγώ δίν απελπίζομαι, αισθάνομαι δ’ότι κάτι μοί λέγει, 
δτι θά ίπιτύχωμεν τοϋ ποθουμένου.

Καί μετά τοΰτο άπεχωρίσθησαν άμφότεροι πλήρειςί λπί- 
δων καί στεναγμών.

Τήν ίπαύριον ή μεν Σελήνη μετημφιεσμένη είς ’Ρωσσίδα 
χωρικήν, θελκτικότερα καί ωραιότερα ίπί μάλλον,μετά χά- 
ριτος καί έλευθεριότητος έβάδιζε μόνη πρός τόν σιδηροδρομι
κόν σταθμόν τής πόλεως, ό δε Γοντράν μετημφιεσμένο; καί 
αύτό; διά τών ένδυμάτων τοϋ Βασίλη περιέμενε παρά πίνε 
γωνίφ τοΰ σταθμού.

Είδον άλλήλους καί ίχαιρετίσθησαν μακρόθεν μόνον διά
μειδιάματος, μεθ’ δ ή Σελήνη λαβοϋσα τό είσιτήριόν της
άνεμίχθη είς τους συνταξειδιώτας της. Ότε δε τό τραίνου
ήρξατο υά κινήται, είδε πάλιν τδν κόμητα ίκεΐ πλησίον
άναμένοντα, τφ έστειλε θερμόν φίλημα διά τών δακτύλων
καί ήσύχως ήρξατο κλαίουσα ώς παιδιού.

Τήν ίπαύριον δ Γοντράν δέ Φλαμμερμόν έλαβε τήν τή; 
παραιτήσεως αύτοΰ αποδοχήν, καί ίσκεπτετο νά ίγκαταλιίψη 
τήν Πετρούπολιν έπί τινα καιρόν, οπότε μετά παρέλευσιν 
τριών ημερών λαμβάνει τό ακόλουθον τηλεγράφημα.

«Όλα είναι έτοιμα* έλθέ». 
Φριχονλε.

Ό Φλαμμερμόν εξέβαλε φωνήν χαράς.
— Τί λαμπρός φίλος, είπεν έγνώριζον καλώς, ότι άμα 

ύποσχεθή τι, πράττ« τά άδύνατα διά νά φανή συνεπής.
Πλήν άμέσως ίσκυθρώπασε συλλογισθείς, ότι ή Σελήνη 

άνυπομονήσασα καί άπιλπισθεΐσα ειχεν άναχωρήσει ίκ Πε
τρουπόλεως καί ίν μέσφ άπειρων κινδύνων έμελλε νά διέλθη 
τό Όρενβοϋργον, όπως ιίσέλθη έν τή έρήμφ τής Σιβηρίας.

— Τούλάχιστον, έσκέφθη, άν δεν κατορθώση νά φθάση 
εί; Αίκατερινούπολιν, ό Φρικουλέ θά εχη δύο άντί ένός νά 
σώοη.

Μετά ίξήκοντα ώρας ό Γοντράν άπεβιβάζετο εις Παρι
σιού; καί μετέβαινεν είς τό βουλεβάρτον Μονπαρνάς, ένθα 
κατφκει ό φίλος Άλκίδης Φρικουλέ.

Ή οικία του άπετελεΐτο έκ δύο άπλών μέτριων δωμα
τίων, έξ ών τό εν έχρησίμευεν ώς βιβλιοθήκη, έργαστήριον, 
καπνιστήριου καί αίθουσα ύποδοχής, τό δέ έτερον ώς κοι
τών. Έπί τίνος τραπίζης ίφαίνοντο διάφορα έργαλεΐα τή; 
φυσική; καί χημείας, δοχεία ποικίλα, τηλεσκόπια καΐ έτερα 
μηχανήματα καταμετρήσεως καί παρατηρήσεων. Έπί ύελί- 
νου δέ τίνος έρμαρίου ηλεκτρικά μηχανήματα παντός είδους 
καί σχήματος, πνευματικαί, άντλίαι, ήλεκτρικαί στήλαι, 
φωτογραφικά έργαλεΐα, φανοί, τηλεσκόπια καΐ άλλα ήσαν 
ίν άταξία τοποθετημένα.

— Μπά ! ήλθες, άνεφώνησε σπεύδων νά ύποδεχθή τόν 
φίλον του.

— Βεβαίως ! καί οέν με περιέμενες ;
— Ναί, άλλ’ ήλπιζον ότι θά ήρχεσο μετά τινας ήμέρας 

και όχι τόσον ταχέως.
*0 Γοντράν τότε τώ διηγήθη τά αίτια τής ίσπευσμένης 

έλεύσεώς του είς Παρισίους καί τήν άναχώρησιν τή; Σελή
νης διά τήν Σιβηρίαν.

— *Α I αί γυναίκες, αιωνίως αί γυναίκες είς τό μέσον, 
άνέκραξεν ό Φρικουλέ* όλαι ίν πράγμα είναι.

Καί μετ’ όλίγον, προσέθηκεν
— Μήπως είσαι κουρασμένος, διά νά μέ συνοδεύση; είς 

τό Νόγεντ-σίρ-Μάρν ;
— Πρό; τίνα σκοπόν ;

. — Νά ϊδης τόν σκελετόν τοΰ άεροδρόμονός μου.
— "Οχι, πηγαίνομεν.
Μετά μίαν ώραν οί δύο φίλοι είσήρχοντο πρό τοΰ φρουρίου 

Βενσέν καί διηυθύνοντο έντός τών σύσκιων διαμερισμάτων 
τοΰ δάσους. Ειτα δέ άφοΰ διέβησαν τό Φοντεναί, ό Φρι- 
κουλέ έλαβε στενωπήν όδόν, όλίγον συχναζομένην ύπό τών 
άνθρώπων καί εστη μετ’ ού πολύ ίνώπιον θύρας, ήν άνέφξε 
διά κλειδός, ήν έφερε μεθ’ έαυτοϋ. Εύρέθησαν δέ εντός 
εύρέος δαπέδου, όκτακοσίων-ώ; έγγιστα μέτρων περιφέρειας, 
είς τό βάθος τοϋ όποιου ίφαίνετο άρτεπηγέ; τι παράπηγμα.

— Έκεΐ μέσα, είπε τότε ό Φρικουλέ, εύρίσκεται τό 
άερόστατον, δπερ όμως δέν είναι πεπεραιωμένον,διότι ή κι
νητήριος δύναμις λείπει ίτι, έπειδή, πρβκειμένου νά φέρη 
μεθ’ έαυτοΰ τίσσαρα άτομα, ώφειλον νά δώσω είς το πτη- 

-νοειδές μηχάνημά μου μεγάλας διαστάσεις.
— .Πτηνοειδές μηχάνημα ! άνεφώνησε μετ’ ίκπλήξεως ό 

Γοντράν.
Ό Φρικουλέ έμειδίασε καί ειπεν
— ’Αμα τό Ιδης, θά έννοήσης τδν λόγον.

("Επεταε συνέχεια)

ΑΛΓΟΥΣΑ ΚΑΡΔΙΑ
(Φελεκίι έκμνότήρενόις)

Uue femme est comme votre ombre· 
courer apres elle, vous fait; fuyer la, 
elle court apres vous. 

Alfred de Musset.

— Ήτο ώραία πρωία άνοίξεω;, καθ’ ήν ή δροσιρά αύρα 
«θώπευεν έρωτύλως τά αίδήμονα άνθη, ίφ ’ ών δίκην άδα- 
μάντων άπέστιλβον αί μαρμαίρουσαι της δρόσου σταγόνες. 
Τά πτηνά χαρωπά έτερέτιζον, ίφλυάρουν, ε’μελπον πτερυ- 
γίζοντα άπό κλάδου είς κλάδον. Τό έπάργυρον ύδωρ ^υακίου 
τινός άρδεύοντος τόν άπέναντί μου κήπον σιγηλώς έφλοίσβι- 
ζεν, ώσεί έφοβεΐτο μή διακόψη τήν σειράν τών λογισμών 
μου. Έθεώμην ^εμβώς, ίχων σχεδόν τήν διάνοιάν μου βε· 
βυθισμένην εις ηδυπαθή ανυπαρξίαν, δτε φωνή τις γλυκεία, 
μαγική, κρυστάλλινος, μέ άπέσπασεν εκ τοϋ κόσμου τών 
ονειροπολήσεων καί τών ^εμβασμών καί μέ έκαμε νά φρι- 
κιάσω καί νά αισθανθώ τήν καρδίαν μου πυρετωδώς παλ- 
λομένην. Δευτέρα φωνή, πλέον έκείνη; μαγική, μέ έπανίφε- 
ρεν είς τήν πραγματικότητα.

Έρριψα τούς οφθαλμούς μου είς τόν κήπον και ύπό θάλ- 
λουσαν άκακίκν, τήν όποιαν έπιχαρίτως περιεπτύσσετο άναρ- 
ριχώμενον τό αιγόκλημα, είδαν κορασίδα δεκανετραετή πε
ρίπου, έξαισίω; ώραίαν,κρατούσαν είς τάς άγκάλας της μι
κρόν παιδίον, τδν άδελφόν της, καί τονθορύζουσαν φιλοπαιγ- 
μόνως περιπαθές άσμάτιον.

Ά, φίλε μου* ύπάρχουσι στιγμαί, καθ’ άς καί ό πεζό- 
τερο; τών άνθρώπων καθίσταται ποιητής* ύπάρχουσι στιγ- 
μαί, καθ’ άς καί ή σκληροτέρα καρδία συγκενεΐται. Είχον 
άπέναντί μου τό μαγικότερου θέαμα, δπερ είδον έν όνείρφ 
ποτέ. Είχον έμπροσθεν μου θεάν μέ σώμα, ή άρμονία 
τών μελών τοΰ όποίου διεφαίνετο ύπό τήν λεπτοτάτην με- 
ταξίνην έσθήτα* σώμα πρός έξεικόνισιν τοϋ όποίου δειταί 
τις χρωστηρο; Ρούβενς η σμίλης Φειδίου* κόμην λεπτήν καί 
πλουσίαν χρυσιζομένην ύπό τών διολισθαινουσών διά μέσου 
τών φυλλωμάτων άκτίνων τοΰ άνατελλοντος ήλιου* οφθαλ
μού; καστανοχρόους καί ήδυπαθεστάτους, τό αίγλήεν τών 
όποιων βλέμμα σοί προύξένει φρικίασιν* στόμα |οδόχρουν καί 
είς ήδυπάθειαν προκαλοϋν καί Iπιδερμίδα, ώΙ θεέ μου, έπι- 
δερμίδα άφρόπλαστον καί βοδαλήν. Είναι άδύνατον νά σοί 
περιγράφω τό μεθυστικόν έκεΐνο άρωμα, δπερ άπέπνειν. 
Έφαίνετο ώ; ήρωίς τοϋ ’Οβιδίου, ώς ίερεια ιερού τίνος 
άλσους...

— Ποιητά I τό ιδανικόν σου . . .
— Ώ, άφες με, 4φε; με νά εξακολουθήσω, διότι τό αί

σθημα μέ πνίγει. Με ένητένιζε μετά χαρίεντος μιεδιάμα- 
καμμύουσα τούς γλυκυτάτου; οφθαλμούς της. Ύπό την 
έπήρειαν τοϋ γοητευτικού έκείνου πλάσματος, ώς ύπό βα- 
σκανίαν όφεως, άπώλεσα πάσαν συνείδησιν τοϋ περί έμέ κό
σμου καί τότε μόνον ένόησα τό βαρύ φορτίον τής πραγμα- 
τικότητος, οτε χαιρετίσασά με διά χαριεστάτης κλίσεως της 
κεφκλής άπήλθε σείουσά πω; τήν λιγυράν όσφύν της. Ή- 
κολούθησα διά τών οφθαλμών τό ιδανικόν τούτο πλάσμα 
διερχόμενον κούφφ βαδίσματι τούς. συνηρεφεΐ; τοϋ κήπου 
δρομίσκους, μεχρες ού άπομακρυνθέν έγένετο αόρατον όπισθεν 
τών άνθέων, καί μόνον έπί τινας στιγμά; ό θροϋς τής με
τάξινης έσθήτός του ε’πληττε τά ώτά μου.

Οίμοι. . .έκτοτε διήλθον δύο έτη, δύο άτέρμονας ένιαυ- 
τους μακράν τής γοήσσης έκείνης, μεταξύ τή; άπελπισίας 
σίας άφ’ένός καί τής έλπίοος άφ’ έτέρου. Πόσας αγωνίας 
διήλθον κατά τδ διάστημα τή; άπουσίας μου ! ποσάαις δεν 
ε*λαβον την άπόφασιν τών άπονενοημένων συναδέλφων μου!. 
Αί δυνάμεις μου δμως τότε άνεζωπυροϋντο έπί τή άνα- 

μνήσει έκείνης. Ναί, καθ’ οσον έμελλον νά έπανέλθω καί 
έπανίδωμεν άλλήλους.Έ μετά διακαούς πόθου άναμενομένη 
αύτη στιγμή ε’φθασεν. Έπί τέλους-! . . . ήτο καιρός νά 
έπανέλθω καί έπανήλθον.

Έν φ ήμέραν τινά $εμβός διηρχόμην τήν όδόν Πανε
πιστημίου, προσελκυσθεί; είσήλθον εί; τόν ναόν τών καθο
λικών. Τό δργανον άντήχει ύπό τού; θόλου; τοϋ ναού. Οΐ 
άπείρως .συμπαθιΐς φθόγγοι ιερά; τοϋ Μόζαρτ μελωδία; ευθύ 
άνερχόμενοι έν έξάρσει πρό; τόν ουρανόν ένεΐχόν τι τό μύστη- 
ριωδώς θελκτικόν καί Ιδανικόν, 3πιρ είχε βυθίσει τούς έκ- 
κλησιαζομένου; εί; ένθουσιώδη μυστικισμόν. Κυρίαι μελα- 
νειμονοϋσαι γονυκλινιΐ; πρό τών θρονίων προσηύχοντο. Αί 
έν έκστάσει άκροώμεναι τών ιερών μελφδιών καθολικαί, τά 
άτενώς προσηλούμενα έπί τών ιερών είκόνων καί τοϋ έδά
φους βλέμματά των, ή σιγηλή αύτών λατρεία πρός τόν θεόν 
των, αί Ραφαήλειοι εικόνες,αί συναρπάζουσαι άμα τή είσ- 
όδφ τά βλέμματα τοϋ εισερχομένου καί δεσμεύουσαι αύτόν, 
ώστε γονυκλινής ικέτης νά σύρηται πρό αύτών, τό λεπτό
τατου άρωμα τό έκπεμπόμινον έκ τοϋ μοσχολιβάνου, καί 
τό Ιδιαίτερον έκεΐνο θέλγητρου τοϋ νά βλέπη τις τήν γυ
ναίκα γονυκλινή καί προσευχομένην, πάντα ταΰτα πάρει- 
χον έν ίμοί τδ υψηλόν καί ιερόν έκεΐνο συναίσθημα τό atpov 
τήν άνθρωπίνην διάνοιαν είς αίθεριωτέρους όρίζοντας, δπως 
έκεΐθιν φιλοσοφήσρ έπί τοϋ άνθρωπίνου βίου και κατίδη, 
έστω καί άμυδρώς, τήν έξαγνιστηριον μηχανήν, πρός ήν 
τείνει άπασα ή άνθρωπότης.

Έκαθήμην είς έδώλιόν τι τής δεξιάς πλευρά; άποθαυμάζων 
τά μυστήρια τοϋ καθολικισμού καΐ παρατηρών ενίοτε τάς 
εμπροσθέν μου γονυπετείς ωραίας νεάνιδα; προσευχομένας, 
δτε ή ώραία καί ήρεμος δι’ έμέ αυτή είκών διεκόπη αίφνης 
ύπό παρατεταμένου καΐ ύποκώφου ψιθυρισμού, ύπό θροΰ με
τάξι, ων έσθήτων, καί ύπό ανταποδόσεων χαιρετισμών, δτε 
ώραΐαι κεφαλαί άνεδείκνυντο έν δλφ αύτών τφ γοήτρφ δι* 
έπιχαρίτων κλίσεων.

Φρικίασις διέδραμε τό σώμά μου* ήσθάνθην τάς δυνάμεις 
μου έκλιπούσας, τήν φωνήν μου πνιγομένην, καί τό στήθος 
μου έξογκούμενον, δτε στραφείς, δπω; ίδω τό άντικιίμενον 
τοΰ θορύβον, ήτένισα δύο μεγάλους μελαγχολικούς καστα
νούς οφθαλμούς.

Ήτο εκείνη ή ίμπνεύσασα είς έμέ τά ζωηρότερα καί 
διακαέστερα αισθήματα* ητο εκείνη έν δλη τή θέρμη τής 
δεκαεξαετοϋς νεότητος* ήτο έκείνη, τής όποία; τό μέτωπον 
έπτύσσετο ύπό τήν επήρειαν τις οιδε οποίων σκέψεων. Πλήν, 
φεΰ!... ήδιαφόρησε πρός έμέ.

Μέ συλλογίζεται άρά γε ή μήπως είναι τό αντικείμενου 
λατρείας άλλου τινός ευτυχούς; Ύπό τάς πτυχάς τοϋ με
τώπου της τί ύποκρύπτεται άρά γε; Ύποκρύπτεται άνά- 
μνησις παλαιάς τίνος συγκινήσεω; ή μήπως ταύτην έφυγά— 
δίυσε νέα τις λατρεία; Ά! έάν ήρνεΐτο τόν διακαή ερωτά 
μου....

Τήν άγαπώ... ναί τήν άγαπώ μεθ’ δλης τής δυνάμεως 
τοΰ πνεύματός μου καί τής καρδίαςμου, τήν άγαπώ μέχρι 
μανία; ! Έκείνη ομω; κεκτημένη τό μυστηριώδες θέλγητρου, 
τό δίκην δηλητηρίου έξακοντιζόμενον είς τήν καρδίαν μου, 
καθηδύνεται βλέπουσά. με φθίνοντα ύπό τά σφοδρά τοϋ έρω
τος βέλη. Καί ένφ προσπαθώ νά άποφύγω τήν συνάντησιν 
της, οίονεί μοιραίως έλκυόμενος, εύρίσκομαι πρό αύτής. Καί 
ένφ έπιβάλλομαι είς τόπνεύμα καί τήν καρδίαν μου, δπως 
άποδιώξω τήν άνάμνησίν της, φρίττω καί ίλιγγιώ, όταν 
πρός στιγμήν .άναλογισθώ, δτι οί όφθαλμοί μου δέν θ’άν- 
τικρύσωσι πλέον τό μεγαλοπρεπές έκεΐνο τή; φύσεως δη
μιούργημα.

Όταν είς του; μονήρεις περιπάτου; πλανώμενος άποφεύγω
τόν θόρυβον καί τόν συρφετόν τοϋ δαεμονιώντο; έν έρωτι-
καΐ; παραφοραις κόσμου ή δταν άναμιγνυόμενος μετά τού
όχλου ζητώ τήν λήθην τοϋ πάθους μου, είναι άδύνατον νά
μή τήν συναντήσω. Όταν δμως κατακυριευόμενο; ύπό τοΰ
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σφοδρού έχείνου προς αύτήν έρωτός μου, όταν γονυπετής τήν 
ικετεύω, 0πΐι·ς μοι άποτείνη ευνουν τινά λόγον, τότε, ώΙ 
τότε ή ψυχρά μετ’ άρρητου ειρωνικού μειδιάματος απορρί
πτει την λατρείαν μου.

Πόσον δίκαιον είχε τδ είδωλον εκείνο πάσης εύγενοΰς και 
αΐσθανομίνης καρδίας, δ Alfred de Musset, όταν ίλεγεν: 
«ή γυνή *Τνε ώς ή σκιά σας· τρέχετε προς αύτήν, αυτή 
σάς φεύγει- φεύγετε αυτήν, αύτη τρέχει προς σάς».

Ή περιπαθής αυτή ωδή μί είχε βυθίσει εις ηδονικήν ίκ· 

στάσιν, έξ ής συνηλθον, ότι ήσθάνθην τον φίλον μου κλαί- 
οντα είς τάς άγκάλαςμου. Ν. Γχ.

, -—Β—re^f> |.ft?   ----------------

Χωρικός καί τά ομματουάλιά τον
Χωρικός τις βλεπων καθ’ έκάστην τον γείτονα του διδά

σκαλον ν* άναγινώσκη έφημερίδα φορών τά όμματουάλια 
ένόμισιν, 8τι τα όμματουάλεα έχουσι τήν ιδιότητα νά έμ- 
πνέωσι σοφίαν ιΐ; ίκαστον. Χωρίς χάν νά έρωτήσιρ τον γεί- 
τονά του πορεύεται εις κατάστημά τι, ένθα ίπώλουν όμμα- 
τουάλια καί έζήτησεν ?ν ζεύγος έξ αυτών, άμα δέ τφ έδό- 
θησαν ελαβεν αμέσως μίαν έφημερίδα εύρισχομένην έπί τής 
τραπέζης καί προσεπάθει ν’ άναγνώση- άλλ’ ών αγράμμα
τος δϊν κατόρθωσε τίποτε και ήναγκάσθη νά ζητήση καί 
δεύτερον καί τρίτον ζεύγος όμματουαλίων- άλλά και πάλιν 
τό αύτό αποτέλεσμα· τέλος ίζήτησε καί τέταρτον ζεύγος, 
άλλά κατά δυστυχίαν του ελαβε τήν έφημερίδα άνεστραμ- 
μένην, τοΰθ’ οπερ έκίνησεν είς γέλωτα τόν καταστημα
τάρχην, όστες τόν ήρώτησεν ίάν ήξευρε γράμματα. . .

Ό δέ χωρικός μετά μεγίστης άφελείας. «Άμ σαν ήξευρα 
γράμματα δέν είχα άνάγκη νά πάρω γυαλιά».

'Ο περιηγητής καί τό λάχανών τον
Περιηγητής τις έλεγε ποτέ είς συναναστροφήν τινα, ότι 

μεταξύ τών πολλών περιέργων τά όποια ειδιν είς δλον τόν 
κόσμον, τό μάλλον άξιον περιεργίας ήτο εν παμμε'γιστον λά· 
χάνον, όπερ είδεν εις τάς ’Ινδίας· ύπό.τήν σκιάν ίνδς φύλλου 
τού λαχάνου τούτου ίλεγε δύνανται νά γυμνασθώσιν 1,000 
έφιπποι άνδρες. Ευφυής τις εύρισκόμενος είς τήν συνανα
στροφήν ταύτην, ΐνα διακωμφδήση τό ψεύδος τούτου, λέγει, 
οτι καί αυτός κατά τήν είς όλον του τόν κόσμον περιήγησίν 
ειδεν ενα λέβητα, έντός τοΰ οποίου είργάζοντο 1000 άν
θρωποι.— Καί τί τό ήθελαν τόσον μεγάλο καζάνι έρωτα ό 
περιηγητής.—Διά νά βράσουν τό μέγα λάχανόν σου, άπαντφ 
ούτος προκαλέσας τόν γέλωτα πάντων τών έν τή συνανα
στροφή. Κ. Άναβταβίαυ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
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45 Γρίφος

ΚεΚε τοτοτο καλών τδ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’ κ’άνου δ'άπαξ. 
’Ερωτήσεις

46 Ποια πρωτεύουσα τρώγει τά βίδηρα.
47 Αιατί αί άρεται δέν είναι δημοκρατιχαί.
48 Κατά τί διαφέρει τδ θερινδν θέατρο» άπδ τδ χειμερινόν ;
49 Διατί έγραψε» δ ’Απόστολος Παύλος πρδς τούς Κορινθίους:

Αίνιγμα 50.
Ό θεδς τδν παν Stixet καί τδν κόσμον έχει πλάσει, 
"Ομως πρέπει χωρίς άλλο νάχη τις τδν νοΰν του χάσει, 
Άν δέν πείθεται καί θέλη σοβαρά νά συζηιήση. 
Πώς χωρίς εμέ ’μπορούσε δ Θεδς τδ παν νά κτίση.

51- Γρίφος
6ο.ν 2α Λ.

Φίλη τής «Φύβεωςν
52 Αίνιγμα

Έξ έμου καί σϋ παρήχθης· είμαι πράγμα αναγκαϊδν, 
άν τδ πρώτον γράμμα σδυσης κι’ άντ* αύτοΰ ίν γράμμα νέον- 
άν πρόσθεσης, εν τώ Νέιρ κόσμω θέ νά μ’ άπαντήσης* 
εκ τοΰ πλουτου τοΰ μεγάλου εδκολα θά μέ γ·ωρίσης.

φ»φ·φ·φ·φ·φ·φ*φ«φ·φ·φ·φ·φ·φ*φ·φ·φ·φ·φ·φ«
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ

BimSTSS KAAAITKHHS
3»-Όδος Σταδίου— 30

'Αντίκρυ ’Αρσάκειου.

Ειδικός διά δέϋιμον έπιΰτημονχκών βιβλίων 
καί ολοκλήρων βιβλιοθηκών κατ’άποκοηήν

Δι’ έκτυπώσεχς έηισκεπτηρίων, έπικεψαλίδων, 
έπχστολών καλ φαχέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων Γίνεται xtfijeis δίφμάτων άρίβτων πάντων τ&ν 
Πέμψατε τά βιβλία σας· είς τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων 

’Οδός Σταδίου 30

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΜΗ 

143- ’Οδός Έρμον — 143
Μεταξύ Καπνικαρέας και Ωραίας Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τοϋ κ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως 
τή φιλοκαλία αφιερωμένον, εύρίσκονται ώρολόγια έκ τών 
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
τής στιρεοτητος καί ακρίβειας τών οποίων αρκεί μόνον ή 
έγγύησις τών ονομάτων αύτών. ’Εργασία ιφάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. 'Εγγύησις αύτής καί στερεότης.

Οί μέλλοντες νά προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, on εύχα- 
ριστηθήσονται λα τήν στερεότητα κομψότητα, τό μέτρων 
τών τιμών καί τήν ακριβή έκπλήρωσίν πάσης παραγγε-

α.
ΑΘΗΝΑΙ

103— 'Οδός Αιόλου—103

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΠΔΙΟΜΟΥΛΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΪΑΪΟΚΤΑΙ 
ΔΙ’ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ 

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡίΩΤΑΤΑΙ 

Ταχιίτης, ακρίβεια, στερεότης, εύθυνία
Ι~ΓΘΤΘ*ι*ΘΤ4Τ4ΤαΤαΤ1Τ1 I XrFi X ~Γ~^χΠ~Χ ^Τ-Χ

Παρακαλουνται οί καθυστεροϋντες -τήν συνδρομήν 
■των τοΟ παρελθόντος έτους ώς καί οί μή άποστείλαν- 
τες,έτι τήν τοΟ τρέχοντος, δπως εύαρεστοόμενοι έμβά- 
σωσι τά δφειλόμενα .ήμΓν ταχέως, διότι εύρισκόμεθα. 
πρό τής άνάγκης διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής 
διεκπεραιώσεως του φύλλου καί τήν τάξιν τοΰ οικο
νομικού μέρους νά όιακώψωμεν αύτοίς τήν περαιτέρω 
αποστολήν τών φύλλων τής «Φύσεως».
_______________________Ή Διευθυνάις

έκτων καταστημάτων ΑΝΕΣΊΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


