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ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΤΗί ΤΡΟΠΙΚΗι ΑΜΕΡΙΚΗι
' Γ«Ι'·»·'!>♦*■ Ο Ν·»·>'
Το φοβερόνθέαμα, όπερ παρέχει ή είκών αύτη, εΓνε
εκ των συχνότερων και σχεδόν καθημερινών
τώ τόπω
τούτω, ό όποιος ένεκα τον κλίματος του εΓνε προσφο
ρότατος πρός διαμονήν των φοόερωτέρων θηρίων καί
ερπετών τής φύοεως. Οι δυστυχείς κάτοικοι τών μερών
τούτων καθ’ έκαστον βλέπσνσιν εαυτούς είς τό χείλος
του τάφου καί προ των ονύχων σπαρακτικού θανάτου,
ϊνα κερδισωοι τά πρός τό ζήν. ΟΙ πέντε ουτοι απε
γνωσμένοι μανιωδώς παλαίουσι κατά τού θανάτου, άγωνιξόμενοι εναντίον τοιούτόυ τέρατος, υπό τΰν τερα
στίων σπειρών τού όποιου εάν περιίωσθώσι, θά μεταβλη-

εν

θώοιν εις άμόρφούς
ά|40ρφοι}ς ανμπεπιεσμένους
συμπεπιεσμένους καί
και έτοιμους πρός
ι
Λ_
κατάποσιν
όγκους. Ούτώ
πράττει ό όψις οΰτος, οστις,
ώς
ως ήδη ένόηααν οι άναγνώσται, εΓνε ό β ό α ς, ό διά
τό εκπληκτικόν μήκός τον καί τό όγκωδέατατον πάχος
τον δννάμενος κάλλιοτα νά όνομασθ^ βασιλεύς των ό
ψεων, καίτοι στερείται τοΰ κνριωτέρου καί μάλλον έπικινδύνού αυτών όπλου, τοΰ ιού. Περιελιασόμενος συνή
θως είς έν ή δύο πλησίον άλλήλων κείμενα δένδρα καί
άφίνων έλενθέράν τήν κεφαλήν μετά τού λαιμού καί
μέρους τού κορμού :ήσύχως·ένεδρεύει πρός σύλληψιν τοΰ
θύματός τον, όπερ δύνατάι νά συγκαταλέγεται καί εις
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τά ρωμαλαιότερα έτι τετράποδα, περιελίσσών δέ αυτό
μετά τήν σύλληψιν διά τοΰ θύματός του, άφ’ ού πολλάκις περιλάέη καί τό δένδρον πρός μείζονα περί τήν κατάθραυσιν τού ζώου εύκολίαν, 8Γ υπερβολικής πιέσεως.
θανατόνει αύτό, περιαλείφων δέ Κατόπιν διά τοϋ σιέλου
του τό καθιστά ολισθηρόν καί τό καταπίνει, βοονμέγας
καί άν ή ό πρός. κατάποσιν όγκος. Μετά ταΰτα δέ παραδιδόμενος εις νάρκην διαρκοΰοαν έπι μήνα περίπου ε
ξέρχεται πάλιν ταύτης πρός ζήτησιν νέου θύματός.

ΚΎΝΙΚΑ ΚΑΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ

Η 0MDI0THS ΚΑΙ ^ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΗ ΤΗ Φ72ΕΙ
Ό ουρανός ό έπι τών κεφαλών μας κλινών,

ή γη, ήτις
κεΐται ύπο τούς πόδας μας, διατηρούνται αναλλοίωτοι πάν
τοτε καθ’όλου; τούς αιώνας, και από καιρού είς καιρόν μάς

παρεχουσι ποικίλα καί θαυμάσια όμοϋ θεάματα. Άλλοτε ό
ουρανός καλύπτεται όλως ύπό νεφών, άλλοτε γυμνός παντάπασιν ατμών φαίνεται λαμπρός καί περιβεβλημένος χαρίεσσαν καί άπαράμιλλον καθαριότητα, ήν ή ανθρώπινη φαν
τασία αδυνατεί νά φαντασθή’ άλλοτε πάλιν χρωματίζεται
όλος Χυανοΰς χαι άλλοτε μέ αναρίθμητα ποιχίλλεται χρώ■ μάτα. Τό σκότος τής νυκτόςκαί τής μεσημβρίας ή λάμψις,
τό θαμβόνον τοΰ ήλιου φώς, καθώς καί τό φώς'τής σελήνης
τό ώχρότερον, διαδέχονται κανονιχώς άλληλα. Ή ατελεύ

άνθρωπότητος έχει μορφήν καί φυσιογνωμίαν ' όλως

ιδίαν,

διακρίνουσαν πάραυτα αυτό παντός άλλου, καθώς καί χ«ρακτήρα καί ικανότητας διαφόρους τών χαρακτήρων και τής
ίκανότητος τών άλλων. Ό σοφός δημιουργός συνήνωσε τήν

άπειρον ποικιλίαν τών όντων μετά τών ιδιαιτέρων καί ουσι
ωδών χαρακτήρων έκαστου εί.δους αυτών. Είς· τρεϊς κυρίως
τάξεις, διαιρούνται τά οντα : είς μέταλλα, φυτά καί ζφα.
Αί τάξεις αύται διαιρούνται πάλιν είς γένη,ταΰτα δέ είς είδη,

ών έκαστον έμπεριέχει απειράριθμα άτομα. 'Εντεύθεν προ
έρχεται τούτο, ό« δέν υπάρχει δν μεμονωμένου ίπί τής γής
καί τό όποιον νά μή tyvi
τινά μετ’ άλλων όμοειδών,
άλλ’ ούτε είδός τι μή συνδεόμενου ώς πρός τι μετά τών άλ
λων ειδών καί μή έχον σχέσεις γενικά; μετά τών λοιπών
δντων. Έκ τού συνόλου τούτου τή; ίνότητος καί τής δια
φορά;, ίπ’ άπειρον έκτεινομένου,· άποτελεϊται ή τάξι; καί τό.
χάλλο; τή; δημιουργίας. Ή παρατηρουμένη διάφορά είς τά

Εγγύς ουσης τής πνιγηράς τών χυνιχών καυμάτων ώ·
ρας καί της έν άντιθέσει την φλογώδη τούτων μανίαν ευ
αρεστώ; σύγχέραννυούσης δροσοφόρου αύρας τών έτησίων
άνεμων, έπίχαΐρον νομίζομεν να πραγματευθώμεν εν ολίγοι;

πρότατων αστέρων προσελκύει τούς οφθαλμούς μας, ΐνα τήν
θαυμάζωμεν άπλήστως. Πόσων πρός τουτοις μεταβολών καί

έπί.τής γής δντα, μαρτυρεί τρανώτατα τήν σοφίαν τούΎψί-.
στον, θέλοντος νά κατέχγι πάν δν ώρισμίνην τήν θέσιν καί
τάξιν χαί χαθορίσαντο; οΰτω τάς διαφοράς χαί τάς ομοιό
τητας,ώστε νά μή είνε δυνατόν νά μηδένιση τις τάς μεταξύ

τί ,ΐίέρί της γενέσιως. άμφότέρων οι αρχαίοι ημών πρόγο
νοι ίδόξαζον.
Γνώστρν έίς τούς κάί πόρρωθεν εξετάζοντας τά έν τφ

ποσών, Επαναστάσεων δεν είνε άδιαλείπτως θέατρον ή γή I
Άπο τινός λ. χ. ?γείνέ μόνότονός' Χόίί έχασε τόν στολισμόν
της· διότι ή τοϋ χειμώνος δριμύτης τή άφήρεσί τήν καλλο

τών δντων σχέσεις καί αντιθέσεις. Καί τά Ελάχιστα αυτά
δντα, τά όποια ήθελον διαφύγει τού; οφθαλμού; μας, ίάν
μή ούτοι ήσαν μέ τό μικροσχόπιον ώπλισμένοι, μάς δεικνύ-

νήν αλλά ταχεία Επέρχεται ή άνοιξις, ίνα μεταβάλη τήν
μορφήν αυτής· τόΐά'ρ έπειτα θά μας τήν παρουσίαση χα-

Ουσι χαί ταΰτα τόσην Ενότητα καί τόσην όμόϋ ποικιλίαν,
ώστε ό νους ό ανθρώπινος, ίπί τή θεωρίφ τόσων άκαταλή-

ριεστίραν καί πλουσιωτέραν, μετά παρελεύσιν ολίγων δ’ έτι
μηνών τό θέρος θά τήν στεφάνωση με αφθονίαν καρ
πών. Πόσον είνε ποικίλη ή μορφή τής γής άνά τά διάφορα
μέρη ! ’Εδώ πεδιάδες Εκτείνονται δμάλώταται, τά όρια
τών οποίων ό οφθαλμός αδυνατεί νά διακρίνη, καθώ; καί

πτων θαυμάτων; εινε αδύνατον νά μή άνυψώται είς τήν γνώ-

τάς ποικίλας αυτών καλλονάς
*
έκεϊ όρη έπιφαίνονταε μέ τάς
ύψίστας κορυφάς των Εστολισμενας δι’ άγριας χλόης· άλλου
εύφορώτατοι άπλούνται μεταξύ τών όρέων κοιλάδες, ύπό ρυ-

ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΧΩΡΙΟΝ

- όύράνίφί θολψ ’ τελούμενα, ότι έν αϋτφ αναφαίνεται

κατά
τόθερινόν ήλιοστάσιον Ώρίων δ λάμπων άστήρ τοΰ ε*αρός, έξαφάνιζόμινος πάλιν κατά τήν αρχήν τοΰ χίιμώνρς.

Κάτά την μυθολογίαν δ ουράνιος ούτος κυνηγός, δ τούς άλ
λους άστεράς διώάών, ώχρΐώντας προ τής λάμψεώς του,
συνοδεύεται ύπό τοΰ Κυνός, δοτις μεταγενεστέρω; έχλήθη
Σείριος'. Ό άστήρ όύτος ανατέλλει χατά τήν θερμοτέραν
τοΰ θέρους ώραν, 0τέ οίκύνες λυσσώσιν.
Αυαλεος δέ τε. χρώ; ύπό καύματος (Ήσιοδ. Έργ. καί
Ήμ·. 587). Ευνόητου, ότι διά τής άλληλουχίας τών ιδεών

ή' τών κυνών λύτσα άπεδόθη εις τόν άστερα τούτον, ούτι»
νος ή όλεθρία έπιρροή πάρήγε τοσοΰτον -φοβερά άποτελέσματα, δι’ θ χαί

χύνα έταυτίσθη, ου ή
φλογερά πνοή έπι τής γης έπήνεγχε τόν μαρασμόν χαί τήν
■ ξήρανσιν τή; βλαστήσεως, τήν στείρωσιν τών πηγών, χαί
τούς πυρετούς χαι τάς λοιμικά; νόσους τών ανθρώπων χαι
ζώων. Ό Όμηρος περί χυνός λέγει,
πρός μανιώδη

Ός ψά τ’ όπώρηςεισιν, άρίζηλοι δέ οι αΰγάϊ
Φαίνονται πολλοΐσι μετ’ άστράσι νυχτος άμολγω,
Όν τέχυν’ Όρίώνος έπίκλησιν χαλέοϋσινΔάμπρδτατος μέν ογ’έστί,χάχόν δέ τε σήμα τετυχται,
Καί τε φερίι πολλόν πυρετόν δειλοισι βροτοϊσιν ( Ίλιάδ.
X, 27)·
ν
Κατά τήν παναρχαίάν έχείνην Εποχήν,
δ Σείριος
κατέφλεγε τάς Κυκλάοάς Ιδίως, αίτινες ώς έχ τούτου ύπό
.λιμού χαι' λοιμού φοβέρ'ώς έμάστίζοντο, θπως δέ τά δυ
στυχήματα ταΰτα άποτρέψωσιν όΐ δείλαιοι Εκείνοι βροτοί,
έπεχάλέβαντο τήν θέίάν αρωγήν. Ό θείος Απόλλων εύσπλαγχνισθέίς αυτούς διέταξε τόν υιόν άύτοϋ Άριστέα,
προστάτην τών βουχόλων, νά σπεύσγι εις βοήθειαν αυτών.
Ούτος έν βεσσαλίφ διατριβών Εγκαταλείπει τάς νομάς
αυτής χαι προσορμίζεται εί; τήν νήσον Κέων,
Έχει Εγείρει βωμόν είς Δία τόν Ίχμαϊον (ΐχμάς), τον
θεόν τής ουρανίας δρόσου, χαι προσφέρει έπι τών χορυφών
τών όρέων θυσίας τφ μανιώδει Σειρίφ. Ό Ζευς είσαχούσας
τών δεήσεων αΰτοϋ αποστέλλει τούς πτεροφόρους έτησίας
άνεμους, όπως έπι τεσσαράκοντα ημέρας πνέωσι κατ' έτος
κατά τήν διάρκειαν τώύ κυνικών καυμάτων, διαχέοντες τήν

τητος τού στερεώματος εχτασις ότέ μέν φαίνεται ώς ακα
τοίκητο; έρημος, ότέ δέ,· δι’απειραρίθμων έσπαρμίνη λαμ

κρημνοί, άφ’ ετέρου λόφοι τερπνότατοι καί γοητευτικώταται έδαφιχαί πτυχαΐ- έδώ ήσυχοι καί διαυγείς λίμναι, έκεϊ
παταγώδεις χείμαρροι, άπό τών όρέων τά ύψη ΰδατα θολά
κατακρημνίζοντες. Πανταχόθεν παρατηρούμιν ποικιλίαν τέρπουσαν τούς, οφθαλμούς και τήν χαρδίαν άνοίγουσαν εις συνσύναίσθημά τι γλυκείας καί αγνότατης ηδονής. Ή άντίθεσις
δ’αύτη τής όμοιότητος καί τής ποικιλίας άναφαίνε'τάι καί
Εν ταϊς πολυάριθμοι; οίκογενείαις τών φυτών, άτινα καλύπτουσι πανταχού σχεδόν τήν Επιφάνειαν τής γής. Διότι
πάντα ίχουσιν άπό τήν κοινήν αυτών μητέρα τήν αυτήν
φυσιν καί τήν αυτήν τροφήν πάντα βλάστάνουσι και αυ
ξάνονται καθ’ όμοεον τρόπον καί δ|ϊώς πόσή ή διαφορά με

ταξύ τού Ελάχιστου φύΤόϋ,δπερ φύεται εις τά ρήγματα τών
τοίχων καί τής μεγαλοπρεπούς δρυός, ήτις τηλικαύτην κα
τέχειίκτάσιν διά τών κλάδων της ; Άπαντα όμούτάφυτά
εινε κατά τάξεις διατεταγμένα. Τά όμοςίδή όμοιάζουσιν α
ληθώς πρός άλληλα, άλλα καί πόσάς δεν ιχουσιν άμοιβαίας
διαφοράς ; 'Ομοίως χάί τά ζφα
*
διότι ό δημιουργός και
ταΰτα είς τάξεις διένειμε
**
οίαδήποτε όμως καί αν είνε ή
διακρίνΟυσα ταΰτα άπ
*
άλλήλων διαφορά, εχουσι πάντοτε
ουσιώδεις Ομοιότητας. Όμοιότης τις υπάρχει έττίσης μεταξύ
τού ανθρώπου καί τού κατωτάτου ζφου. Οίαδήποτε καί άν
είνε ή υπεροχή ή διαχρίνουσα τόν άνθρωπον άπό τά ζφα, δέν
Εχει άρά γε κοινόν μετ’ αυτών, καί δή μετά τών φυτών,
πάν τό συντελούν είς τήν διατήρησιν τής ζωής ; Καί τφ
δντί’ ό ήλιος, ό άήρ, ή γή χαί τό ύδωρ εινε αί μόναι γενιχαί άρχαί διά τών όποιων χαί τά φυτά χαί πάντα τά έμβια
όντα τρέφονται 1
*
τής γής. Τά φυτά αυξάνονται, ώριμά^
ζουσιν, άσθενοΰσιν,άποθνήσχουσιν
*
άλλά χαί τά ζφα ομοίως

τοΰ Κυνός ανατολής, εις νομίσματα δέ τοϋ τόπου άπετυποϋτο δ μύθος ούτος, άπειχόνιζομενων, άφ’ ένός μέν χυνός
Εστεμμένου δι
*
άκτίνων,άφ’ Ετέρου δέ τής κεφαλής τοΰ
Άριστέως, τοϋ προστάτου τών θνητών κατά τής μανίας

μή έξαιρουμένου καί τού άνθρωπον.
Έξετάζοντες δέ τήν ποικιλίαν τών ανθρωπίνων ειδών,
όποϊον δέν εύρίσχομεν σύνολον όμοιότητος χαί διαφοράς άμα;

Γαλαξίας

(Έκτου ’Ιταλικού).

Π. Κ. Γ»ορογι
ννης.
*

(AN AM Ν Η Σ ΕΙΣ)

ακίων καί ποταμών διαυλακούμεναι. Άφ’ ένός βάραθρα καί

δρόσον ε’ι; τό Αιγαίον. Άναφέρεται, ότι οί ιερείς τής νήσου
/κτοτε προσέφερον έξιλαστηρίους θυσίας κατ’ έτος προ τής

τώ ν κυνικών καυμάτων.

σιν τού Θεοΰ.

Ή ανθρώπινη φύσις πάντοτε χαί πανταχού ουδέποτε ομοιά
ζει. Έκαστον άτομον τής πανταχού τής γής διεσπαρμένης

Υπάρχει ίκεΐ μακράν είς μίαν γωνίαν τής άτελευτήτου
οροσειράς,ήτις άποφράσσει,ώ; μέγα τείχος,τήν δυτικήν άκραν
τής γραφικωτέρας

πεδιάδος

τής πατρίδος μου, ερριμμένον

φιλαρέσκως είς μίαν πτυχήν τών δασωδών Εκείνων κλιτύων,
αέτινε,ς προκαλούσι τόν θαυμασμόν καί τήν ίκπληξιν τού πα-

ρατηρητοΰ,ϊν μικρόν, πλήν έξόχως ώραΐον χωρίον. Ύπερη·
φάνως πέριξ ύψούμεναι, έν γραφική άταξιφ, αί βραχώδεις
και απρόσιτοι χορυφαί, έκάστη τών όποιων νέαν χαί ίξοχωτεραν έναλλάσσει είκόνα, περιφρουρούσιν άύτό,προσδιδοΰσαί
τι τό έπεβάλλον καί ίκπλήσσον.
Προ έτών μόλις ήριθμοϋντο μικροί τινις καί δειλώς εγκα

τήν κατα
στρεπτικήν σκαπάνην τού βαρβάρου κατακτητού Χαί τό παμ
φάγου πΰρ τών ληστών. "Ηδη όμως οίκοδομαί σχετικώ; με
*>
τεσπαρμένοι τήδε χάκεϊσε οίχΐσκοι, διαφυγόντες

γαλοπρεπεϊς καί Ιάιβλητίχαί χόσμούσι τήν γοητευτικήν καί
άρώματώδη χώραν, τήν άποπνέουσαν τήν άρρητον ίκείνην
και μεθυστικήν μαγείαν, ήτι; μαγεύει έξ ολοκλήρου τόν Επι
σκέπτην, όπως προ Ετών καί Εμέ. ’Εγώ ίπισκέφθην τότε
τήν περικαλλή,τήν μυροβόλον, τήν θάλλουσαν χώραν, χωρίς
νά γνωρίζω ποσώς αυτήν, ή χωρίς νά έχω ακούσει τι περί
αύτής. ΕΙχον μόνον άνάγκην ηρεμίας, όπως καταστείλω τήν

έξημμένην ύπ’αορίστου ακόμη πάθους φαντασίαν μου..’Επόθουν τό άρωμα τών δασών της, έκ τοΰ όποιου θά ήντλει
νέας δυνάμεις ή χαρδία μου, ήτις φεΰ I ήτο . · τετρωμενη.
*
Παρήλθον έχτοτε ολόκληρα έτη· 0 χρόνος, ύπό'τήν άμεί-

λιχτον πνοήν τού οποίου τά πάντα ύποκύπτουσιν, Εφέίσθη
τοΰ πάθους, όπερ κατέκλυζε τήν ψυχήν μου" καί παράδοξον
αληθώς. . . τήν χώραν ταύτην, ήτις έγνώρισεν όλου; τού;
πόθους τής όνειροπόλου ψυχή; μευ, έξελεξεν ώς όλιγόμηνον
εντρύφημα τή; περικαλλούς Εκείνης, τήν οποίαν τότε ώνιι-.·

ροπόλουν καί τήν όποιαν οίμοι I εξακολουθώ είσΕτι ώνειροπολών πώς λοιπόν νά σέ λησμονήσω, ώ ώραία χώρα ; ή

άνάμνησί; σου ουδέποτε θά. μέ. ίγκαταλείψγι, όπως

δέν μέ

Εγκατελειψεν άπό τής ευτυχούς Εκείνη; εποχής, καθ’ήνπαιδίον έτι, διήλθον τά δροσερά καί μυροβόλα δάση σου, μέ

καί τήν χαρδίαν μου σχιρτώσαν έχ τή; χαράς.
*Ώ,
πόσον μέ συνεκίνει τότε ή μονήρη;
σιγή τών δασών σου καί πόσην άχατάληπτον μελαγχολίαν
διέχεεν έκάστη φρικίασ;;.τού φυλλώματος τών δένδρων είς
τήν άφυπνιζομένην. χαρδίαν μου ! Έν σοί, ώ μικρόν, χωρίον,
ήσθάνθην τόν ήδύτερον χαί τρυφερώτερον παλμόν,; δν διαχέει χαρδία πλήρης Ερωτος καί πλήρης Ελπίδων έν ταΰτφ.
τήν φαντασίαν πλήρη ονείρων

Έχει, Εκεϊ ύψηλά, είς τήν κορυφήν Εκείνου τού λόφου
σου, όστες Επεκάθητο τοΰ πυχνού φυλλώματος τών. άτελευτητων Ελατών, Εκεί ή φαντασία μου ώνειροπόλησε τό θελχτι-

χώτερον τοΰ χόσμου άνάκτορον, όπως Εγκλείσγι μακράν τού
κόσμου τον πολύτιμον . θησαυρόν. Πόσον ευτυχής ήμην
τότε ; διατί νά μη άπόθνήσχη τι; Εν τφλίκνφ τών χρυσών

του ονείρων ; . . . ·
Ώ'απαράμιλλος χώρά Ι . ή εΐδωλολάτρι; · ψυχή μου άπηΰθυνε πρός ■ σέ τήν θερμοτέραν δέησίν της, όπως τηρήσης

πιστώ; τά πολύτιμα όνειρα της, άτινα. σοί. ένεπιστεύθη.βά
τά αναζητήσω,όταν έκ νέου έπισκεφθώ τά ιερά όου χώματα.
Πόσον παιδίον ήμην τότε I είς ίκάστην βραχώδη κορυφήν
σου ειχον χαράξει τό χρυσοδν όνομά της,εί; έκαστον σκοτει
νόν χαί μυστηριώδες ^πήλαιόν σου ειχον έμπιστευθή τό ό
νομα Εκείνης,ήτι; Επλημμύρει έξ ολοκλήρου τήν χαρδίαν μου.
Αί ατραποί σου αί γραφικαί θά φέρωσιν ακόμη τά Ιχνη τών
βημάτων μου' προύχώρουν άφόβω; είς τά; πυκνότερα; λόχμα; σου καί Εκεϊ Επί τής σμαραγδίνου χλόης σου διηρχόμην
ολοκλήρους ώρα;· μόνον τό βίλασμα πλησιάζονΐος ποι
μνίου με άφύπνιζεν ίτρεμον τότε έξ άγανακτήσεω; καί. οίονιί πρό; Εκδίκησιν έλάμβανον τό όπλον μου καί πάραφόιρως, υπό αισθήματος χατεχόμενος άπεριγράπτου, έν τή
σφοδροτέρ^ι Εξάψει άφήρουν τήν υπάρξιν τών λάλων πτηνών,
τών άθφων αυτών συντρόφων τών ρεμβασμών μου.Μετεννόουν κατόπιν, τά παρετήρουν λειποψυχούντα καί μοί ήρχετό

νά φυσήσω είς τούς πνεύμΟνάς των τήν πνοήν μου' άλλ’ήτο
άργά. *Ω άτυχή πτηνά, ποσάκις άρά γι δέν έχετε ψάλει

παρά το πλευρόν ώραία; συντρόφου τούςπερικαλλεις στίχου;
τών Ερώτων I I
Πόσαι αναμνήσεις, πόσαι τοΰ παρελθόντος διαψευσθεϊσαι
Ελπίδες! ζηλεύω, ώ χωρίον,τήν αύραν σου τήν δροσεράν καί
μυρόεσσαν, ήτι; θά θωπεύΐ) τήν ώραίαν της κόμην, ζηλεύω
τό καταπράσινον φύλλωμά σου, τό όποιον θά μαγεύιρ τούς
μάγους οφθαλμούς της, ζηλεύω τήν άηδόνα τών δασών σου,
ήτις θά ψάλλη είς αυτήν τά περιπαθέστερα $σματά της ! !
Ένφ Εγώ ; . . .
.
Γ. Μν«

ΤΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
Πλησιφσές έακόρπιζε τό άργυροΰν, γλυκύ της φΰς,
δέομην ακτινών φαεινών,.
άπό τού θόλου'τοϋ γλαυκού, γελώσα μελαγχολικως
η άνασσα τών ουρανών.
Ή φύσις υττνωττε σεμνώς ύπό τόν πέπλον τής νυκτός
δροσόλουστος καί γελαστή,
κι’ έπνεεν. ήρεμος, αγνή, τά φύλλα σ?ίουσα άβρώς
αύρα μυρόεσσα, λεπτή.
Μυστηριώδης καλλονή τήν γήν έκόσμει. μαγικώς
τήν ώραν ταύτην τής σιγής,
ότε τό πνεύμα ήρεμεΤ καί άννψοϋται μυστικΰς
εις άλλας σφαίρας φωτανγείς.
Ώρα γλυκεία, Ποθητή’ ωρα.ήδέων ρεμβασμών,
στιγμή γαλήνης ψυχικής,
ότε εισδύει άπαλώς εις τής’ καροίας τόν μυχόν
.Θερμή, φαιδρόλουστος ίλπίς.

ΠΦΥΣ1Σ
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1871, διαπρέφας μεταξύ τών διπλωματών, ού ένεκα
καί μετέσχε τής έπιτροπής, τής έν πρωτενούση
της Αύστροουγγαρίας τφ 1873 παγκοσμίου έκθέσεως, έν η διά τής Ατομικής του Αξίας Απέσπασε
πλεϊστα καί σπουδαία βραβεία ύπέρ τών έκθεμάτων τής έμβρυοειδούς τότε έλλ βιομηχανίας. Εξί
σου δέ διεκρίθη πανταχοϋ, δπου Αντιπροσώπευσε
τήν ’Ελλάδα, δηλ έν τοΐς διεθνέσι ηοινικολογικοΐς
συνεδρίοις τής Στοκχόλμης ΐφ 1878, τής 'Ρώμης
τφ 1885, τής ΓΙετρουπόλεως τφ 1890, δπου καί
Αντιπρόεδρος τού συνεδρίου έξελέγη διά τάς έπιτυχεϊς περί φυλακών προτάσεις του, άννψώσας τδ
έλλ. γόητρον είς μέγιστον βαθμόν. Κορύφωμα δέ
τών έργων του είνε τό δτι τή διαταγή τού μακαρί
του Άλεξ. Κουμουνδο&ρου Ακολούθησε τδν νύν
σεβαστόν Αρχηγόν του είς τό μέγα Βερολίνειον συνέδριον τού 1878, έν φ έκρίνετο Α τύχη τής ύποδούλου 'Ελλάδος, κατόπιν δέ είργάσθη ώς γραμ
ματείς έν τη πρδς διακανόνισιν τών συνόρων
μικτή έπιτροπή κατά τδ 1879, λίαν συντελέσας καί
ούτος είς τήν έπιτέλεσχν τών έν τφ Ιδω πρωτοκόλλω
; τής Βερολινείου διασκέφεως άναφερομένων.
Ό κ. Σκουζές ών είς τών θερμών όπαδών τής
προκατόχου Κυβερνήσεως καί σπουδάσας κατά
βάθος τάς Αρχάς καί τό πρόγραμμα αύτής δέν
ώκνησεν, εύθύς ώς συνήγαγε τδ συμπέρασμα, δτι
δι’ αύτής τό έθνος ήγετο είς τδ βάραθρον τής άπωλείας καί καταστροφής, νά άπολακτίση αύτην καταπολεμήσας Από τού βήματος τής Βουλής καί
τόν Τρικουπικόν τού 1895 προϋπολογισμόν. Έν
δέ τφ έθν. κομμάτι έκ πεποιθΑσεως, πρδς τδν μέγαν
αύτού Αγέτην καταταχθείς ό κ. Α. Σκουζές πλεϊστα
κατώρθωσεν έν αύτφ νά δχακανονίση, συντελέσας
είς την σύνταξιν καί σύμπηξιν ίσχνρού έν ’Αττική
συνδυασμού, ό δέ μέχρι τοΰδε βίος του καί τά
πλεονεκτήματα, ύφ' ών περιβάλλεται, συνδυαζόμενα πρδς την εύστάθειαν καί τήν χρηστότητα τού
ήθους καί τού χαρακτήρός του έμπνέουσι τήν πεποίθησιν είς τε τούς φίλους του καί αύτούς τούς
έχθρούς του δτι έν τφ ύφηλφ νύν άξιώματι, δπερ
αύτή Α Αξία του προΟήνεγκεν αύτφ, θέλει τά μά
λιστα διακριθή συνεχίζων τήν εύγενή καί πατριωτικωτάτην πορείαν του, ήν έξ Απαλών έτι όνύχων
προεχάραξε πρδς Ανύφωσιν καί ύποστήριξίν τής
έν τη τής καταστροφής όλισθηροτάτμ ύδφ άχθείσης Ατυχούς Αμών πατρίδος.
XrT »T-j_iT A Τ* ι<ιΤιΑ Τ-Ά Τ-^Τ· Α *Γ·

τή

ΥΠΟΥΡΓΟΖ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Άριστος γνώμων τής Αξίας πάσης προσωπικότητος είνε Α έκ μέρους τών έχθρών αύτής κρίΛς,
ίσον 5έ αϋτη εύμενεστέρα καί μάλλον έπαινβτχκΑ
Αποβαίνει, τοοΌύτον τό κρινόμβνον πρόσωπον έξυι^ούτατ κάί λαμπρύνεται, άτε μλ έδραζόμενον έπί
ηροσπεποιημένου έστιν δτε καί ύποπτου προελεύσεως έπαίνον καί τής έπευφημίας τών φίλων.
Ούδείς τών ίχθρών τής πρό Αμών εύγενούς μομφής,
Αν Από φύαεως καί γένους ύπέροχος έν τή πολι
τεία θέσις καί άρτία μόρφωσις άνήγαγον έίς τό
αξίωμα τού έπί τών Εξωτερικών τής Ελλάδος
Υπουργού, ούδείς λέγομεν, εύρέθη νά φέξη τήν
τοιαύτην Ανάρρηαιν,ούοΙ αύτών τών δυσμενέστατα
διακειμένων αύτφ έξαιρουμένων. πολλφ οέ μάλλον
των φίλων, άλλά σύμπασα Α κοινωνία έπεδοκίμάσε
την πρβξιν τοϋ σεβαστού Αρχηγού, όμολογήσασα
■άνεπιφυλάκτως, δτι αΐ έξωτερικαί Αμών-ύποθέσεις
εύρον είδιχώτατον ίθύντορα, δστις έν αύτή τή
ύπηρέσίμ διατελέσας καί πολύτιμον συνεργόν έχων
τήν λεπτότητα τής φύσεώς του κατώρθωσε μόνος
αύτός ίσως νά κατανοήση πάσας τάς λεπτεπιλέπτους καί έλαστικωτάτας τού κλάδου τούτου πε
ριστάσεις.
Ό κ. Α. Σκουζές πατρόθεν τε καί μητρόθεν
ίλκων τό γένος έξ οικογενειών, ών τδ ένδοξον
ίνομα άρρήκτως συνεδέθη μετά τής ίερας τού
1821 Αμών έπαναστάσεως, μέλος δέ μιας τών έργατικωτάτων καί κοινωφελών έκείνων οίκογενειών,
αϊτινες ώς άρτηρίαι ζωογονούσι τΑν κοινωνίαν,
ιδία δέ τάς μικροτέρας αύτής τάξεις, Αείποτε εύρί·
σκεται έν στενότατη σχέσει πρδς πάσαν κοινωνικήν
Ανάγκην, τδ δέ δνομα Σκουζές μεταξύ τών πρώτων
πάντοτε παρελαύνει έν συνεισφοραΐς κλπ. Ό έκλεκτδς ούτος τή; ’Αττικής βουλευτής, άνατραφείς
έν δλη τή ήθική αύστηρότητι καί τή φιλοοτόργφ
μερίμνμ, παιδευθείς δέ έγκνκλοπαιδικώς καί κατό
πιν μορφωθείς έπιστημονικώς, άμα τφ πέρατι τών
έπιστημ. σπουδών του κατέλαβε νεότατος τήν θέσιν γραμματέως τής έν Βιέννη έλλ. πρεσβείας τφ
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Μετά

300 καλλιτεχνικών

τήν άναχώρησιν τοϋ Σάρπ ε’ι; την σελήνην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΓ.

Ή τελευταία ήμερα τής διαμονής των
επί τής γής.
(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. φύλλον).
Κατά την ώραν τής ίχτιλέσεω; τοϋ μεγάλου σχεδίου Του
καταλημμένο; ύπό άχατανοήτου
ταραχής καί συγκχνήβιως. Μετά παρίλιυσιν τοβούτου χρό
νου νά ιύρίσχηταί τι; πρό τής έχτιλέσεω; τοιούτου γιγαν
τώσου; τολμήματος ίπρεπεν οντω; νά live έχ μαρμάρου,8«ω;
% γέρων σοφός ιύρίσκετο

μή χαταλνιφθή ύπδ τοιαύτη; συγχχνήσιω; 1

Ελπίζω, βτι διήλίιτε'ώραίαν νύχτα’, ειπεν $ χόμη;
Ό γέρων τότε έμειδίασε καί θέτων την χειρα επί τοϋ
ώμου τοϋ Φρικουλέ
*
— Αί 1 τφ λέγει διά ταπεινή; καί ήσυχου φωνή;, ίεν
εννοείτε δτι διά νά έχδιχηθώ τον όδηγώ μετ’ έμοϋ ; Προσω
πικό; μισώ τόν Σάρπ καί έάν πέση εί; χιϊρά; μου, κύριο;
οίίε τί έχει νά γείνη... Καθ’ίσον άφορφ τον Φαρενχάίτ...

βεβαίως θά καταδίωξη τόν κλέπτην αυτόν μέχρι τών Ασχέ
των, καί άλλοίμονον &ν τόν συλλέβη. Δέν πρέπει ό άθλιο;
αυτό; νά τιμωρηθή ;
— Άναμφιβόλω; ΰπό τήν Γποψιν αυτήν έχετε δίκαιον,
Ιπεΐπεν ό μηχανικό;, άλλά σκεφθήτε, κ. Όσιπώφ,μήπω; είς
ταζεεδιώτη; έπί πλέον, olo; ό Φ?ρενχά'ίτ, άνατρίψη τά σχέ

διά σα;.
*- Ησυχάσατε,Ιάν τοϋτο μόνον εΐοε, έπανέλαβεν ό γέρων
*
σοφός
έχω λάβει πάντα τά μέτρα μου, αί ίέ προμήθειαι
εΤνε αρκετοί οι
*
όλου; μάς.
Αίφνης ηχηροί γέλωτες ήκούσθησαν όπισθεν τοϋ μηχανι- .
κοϋ, δστις έστράφη δλω; έκπληκτος.
Ήτο ή Σελήνη, ήτις καθημένη όπισθεν έπί τραπέζη; άπό
τινων στιγμών ήκουε μετά προσοχή; την συνδιάλεξιν.
— Ά 1 κύριε Φρικουλέ, τφ λέγει αυτή, φαίνεται φοβεϊσθε νά φθάσωμεν εί; τήν ώραίαν σελήνην.
— Δεσποινίς, τή άπήντησεν ό Φρικουλέ, μοι φαίνεται,
δτι αΐ μέχρι τοϋδε ίργασίαι μου άπο^εικνύουσι τό ίναντίον
πλήν φοβούμαι αντί νά φθάσωμεν έκει, μήπω; ό διάβολο;
μέ; μεταφίρη εις τό βασιλείαν του.
Ή νεάνις τότε παρετήρησεν αυτόν μετά κωμικού ΰφους.

Ήτον ή Σ«λήνη, ήτι; χαβημένη βτΐ τραπέζηο
Άφυπνισβει; πιρι το λευκαυγές ήρξατο έν σπουδή νά έν*

δυηται, δτι ήχουσε βηματισμού; εζωθεν τή; σκηνή; του κα
*

’Σ τή φλόγα εκείνη των 'μματιων,ίπύχουνε λάμψι τόση,
Θά ’φεύγαν οί αίμοβόροι. ..
*Η θά γονάτιζε ό εχθρός, τά όπλα ν’άπιθώοη
'Σ τόν καπετάνιον έμπροστά . . .’ς τά δύο σου 'μμάτια

τητο; του .πολύ δύνάταε νάμδ; βλέψη.. Άλλως τε φρονώ
δτι εινε και προσωπικό; έχθρό; σας, ^.ιότι σννέτρεζεν εί;

Κατά μετά^ρωΗν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

ί’Ζ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ TOY KAPAISKAKHI

Άν είχε ό γυχός τής Καλογριάς, ποΰχε ψυχή μεγάλη,
Τά δυό σου μαύρα ’μμάτια,
Δέν θά τολμοΰβ'ό Κιουταχής, ό φαΰλοί νά προβάλη,
Μέ τού; κακούργους τους πεζούς, τά Έαφνισμένα άτια!

— Νομίζω, ίεν θά ίχήτε, τήν άπαίτησιν νά έγκαταλείφωμεν τόν δυστυχή αυτόν , έπί. τή; κορυφή; του Κοτοπάξη.
— Σκεφθήτε, τώ- λέγει τότε ό.Φρικουλέ, οτι εί; οΰδέν
ίύναται νά μάς ώφελήση,ίνφ τοΰναντίον ένεκα τή; έθνιχό-

εικόνων Ιν τφ χεεμ,ίνφ.

ι>ι·"

’Σ ΤΗ ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΑ

..

μετ’ ολίγον ίφάνη δ Φρικουλέ καλών αυτόν διά

ταπεινή;

φωνή;·
— Σει; ; κ. Φρικουλέ, έμορμύρισεν δ γέρων
*
τι συμβαίν« καί ήλθετε τόσον πρωί;

— Παρακαλώ, άπήντηβεν ό νέο; μηχανικό;, ά; όμιλώμεν ταπεινώ;, χ. Όσιπώφ ,διότι δέν πρέπει νά μάθγι τις,'ότι
ηλθον ένταΰθα κατά τοιαύτην ώραν.
Λαμβάνων δ’ αυτόν άπό τή; χ«ρο; ό Όσιπώφ έντό; τή;
σκηνή;·
— Καλώ;, έλθετε μέσα,

τω είπεν. Καί περί τίνος πρό

—· Άχ I κ. Φρικουλέ, τφ λέγει, πόσον σάς λυπούμαι, δτι
αί έπιστημονικαΐ γνώσεις σας δέν είνε τόσον εύρεΐαε, όσον αί

Ιπέ-

τοϋ Γοντράν. Τουλάχιστον ουτο; ούίεμίαν μέχρι τοϋδε
δειξεν Αμφιβολίαν, καί γνωρίζει τό δρομολόγιων του κάλλιον

παντός άλλου.
Είτα δέ στρεφομένη πρδς τόν πατέρα της
*
—Πάτιρ, τφ λέγει, ,ήθελον νά μάθω, ίιατί θ’άναχωρήσώμεν σήμερον, άφοϋ ή σελήνη μόλε; μετά πέντε ήμέρας
θά είνε πλήθουσα.
— Διότι, τή άπεκρίθη ό γέρων, πρέπει νά είνε τοιαύτη

κατά τήν στιγμήν τής άφίζεώς σας έκεΐ καί διότι μετά τεσ
σάρων ημερών πορείαν θά εΰρισκόμεθα προ τή; πανσέληνου.
— Καί είσθε βέβαιο;, ύπίλαβεν αδτή, ότι κατά τήν

κειται ;
— Σκέπτεσθε σοβαρώς, κ. Όσιπώφ, νά λάβητε μεθ'ΰμών

προσδιορισθεΐσαν στιγμήν θά γείνη

αυτόν τόν ’Αμερικανόν Φάρε εχάϊτ ;
Ό γέρων έξεπλάγη έπί τούτφ.
— Και τί θέλετε νά πράζω τώρα ; τφ άπαντ?.

εί; Τοιαύτην μεγάλην άπόστασιν ;
Ό Όσιπώφ πάρετήρησε τότε τήν κόρην του

ή άναμινομένη ίκρηξις

καί ότι αυτή ίσται τοσοϋτον Ισχυρά,ώστε νά μάς μεταφίρη

σοχής.
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— Μήπως φοβείσαι'; τήν έρωτφ. Εΐνε ίτι καιρός ν’άπο-

φασίσρς'περί της συμμετοχής σου.
• *Η Σελήνη ,Ικινήθη βιαίως καίεΐπε·
— Νά φοβηθώ έγώ ; παντάπασι. Αφού θά εύρίσκομαι
μεταξύ ύμών καί τοϋ Γοντράν, τί νά φοβηθώ ; Είτε ή ζωή
είτε δ θάνατος pit άναμίνκ, ολίγον μ’ένδιαφέρει,άφοδ θά εύρίσκισθε πλησίον [ίου.
Ό γέρων λαμβάνων τάς χειρας της θυγατρός του.

— Αγαπητόν τέκνον,

τή εΐπε, καί κατεφίλησεν αυτήν

έπι τών παρειών. .
— Εΐμαι γυνή Ιτι νέα, έξηκολούθησεν ή Σελήνη, καί

φυσικώς είμαι ολίγον' περίεργος νά μάθω έκ τών προτέρων
τί μέλλει νά έπακολουθήσή καί όπως μή φοβηθώ και ίκλάβω ώς κινδύνους φαινόμενα έντελώς φυσικά καίάπλά.

γέρων

—Συγχωρήσατέ του τούτο, προεθυμοποιήθη ν’ άπαντήσηι
δ μηχανικός, διότι πρώτην φοράν διήλθε νύκτα’ πλησίον η

φαιστείου, ένθα δ ύπνος εΐνε βαρύς.
Ή ήμερα διήλθε βραδέως. ’Από τής πρωίας κατεγίνοντο
νά προπαρασκευάζωσι πάντα τά χρειώδη, άτινα. έμελλον
μιθ'έαυτών νά μεταφέρωσι δηλ.έργαλεΐα, μηχανήματα, τρο
φής κτλ. ένφ δ Όσιπώφ καθήμενος έπί βράχου έπανελάμβανε πάντας τούς υπολογισμούς του",-όπως βεβαίωθή 3τι τί·
ποτέ δέν εΐχε λησμονηθή έν τφ μεγάλφ προβλήματι,

8περ·

έμελλε νά λύση κατά πάσαν πιθανότητα. Ό Φλαμμερμόν
τότε βαθεως άνεστέναξε άναλογιζόμενος τούς Παρισίους,
τήν Ίταλίαν καί τήν Πετρούπολιν, ένφ δ Φρικουλέ ολως.
νευρώδης άνησύχει σφόδρα διά τήν συμμετοχήν του είς τοιαύτην αινιγματώδη επιχείρησιν. Μέχρι τινός έπίστευεν οτε.
τό πρόβλημα τοϋτο θά εΐχε λύσιν κωμικοτραγικήν. Άλλ’

— Έν τοιαύτγι περιπτώσει, άπήντησεν δ
ήσύχως,
όπόταν έλθη ή στιγμή, το ήφαίστειον δλον ευπειθές είς τήν
θέλησίν μου θά άφυπνισθή, ίνα έκτινάξιρ τούς ατμούς του,
τούς άπό τοσούτου χρόνου συνεσταλμένος εύρισκομένους, καί
διά σημείου τής χέιρός μας νέα δίός θ’ άνοιχθή εις τά πεπυρακτωμένα' έγκατα και τά υπόγεια αέρια, ών ή έλευθέρωσις θά μάς έητιν{ίξν)._ε’ν. 4$ *ενώ μετά, ταχύΐητος άνω τών
12 χιλιομ. έν τφ α δευτερολέπτφ.;

θΰμά της. Έσφιγγε φρίνητιωοώς τούς γρόνθους, ύψωνε πολλάκις τάς χεϊρας καί δέν έβλεπε τήν ώραν τής άναχωρή-

Τό μέτωπον τής Σελήνης έλαφρώς συνεστάλη.
—Άλλα τότε, ήρώτησεν,ίέν θά μάς' περιβάλη ανυπόφορος

σεως. Όλη ή φροντίς του ήτο πώς νά έκδικηθή τόν Φαιδώρ Σάρπ, τόν κλέπτην και προδότην τής πατρίδος του.

θερμότης καί δέν θά ύπάρχη φόβος νά πάθωμεν έξ άσφυξίας;
Ό Όσιπώφ έμειδίασεν.
—Ουίέν τούτων, τέκνον μου, θά συμβή, διότι ή έκρηξις
θά εΐνε τοσοΰτον ακαριαία, ώστε έν ένι δευτερολίπτφ θά
ευρισκώμεθα ήδη μακράν τοΰ κρατήρος τοϋ Κοτοπάξη.

έν τούτοις άπό τής. πρωίας ή πρός τήν βελήνην ίκδρομη
ηρξατο νά τφ φαίνηται ώς φανταστική πραγματικότης.
Ό νους του ώδηγεΐτο,ώς έξ ένστικτου,ύπό άλλοίας δυνάμεως.

Ό δέ Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ ίβάδιζε λίαν εσκεμμένως καί
διά μεγάλων βημάτων, ώ; μεγάλη άρκτος καραδοκούσα τό

Έθεώρει τό ζήτημα έθνικόν. Τόσαύτη δέ ήτο ή άγανάκτη-

σίς του,ώστε καί είς αυτά τά βάθη τοϋ ωκεανού έδύνατο vot
κατέλθη, όπως άναζητήση τό θϋμά του.

ήτο

χεία περιέχοντα πεπιεσμένου άέρα καί άτινα φράττουσιν έν
τελώς τήν έστίαν τοϋ κρατηρος. Ταΰτα δέ μετά τήν άνα-

Ήδη έσήμανεν, ή δωδεκάτη τής μεσημβρίας'
ή ώρα.
τοϋ γεύματος, δπερ εΐχεν άποφασισθή νά γείνη έντός τοϋ
βλήματος.: Κάτωθεν αυτού υπόκωφοι κρότοι καί αναβρασμοί
ήκούοντο, έν φ τό βλή^α ξιέτέλει ήσυχον, πλήν ή ησυχία
αυτή ήτο τρομακτική καί πρόδρομος μεγάλης καταιγίδος.

χώρησίν μας θά πέσωσιν είτε έν τφ κρατήρι είτε έν τφ κενφ.
— Όποιον όμως κρότον θ ’ άκούσωμεν ; ΰπέλαβεν ή Σε

Ή Σελήνη καθημένη πολύ πλησίον τοΰ πατρός της παρετήρει έκπληκτος καί πεφόβημένη τό. μέγα χάος, είς δ ε-

λήνη. Δέν εΐνε ανάγκη, πάτερ, νά φράξωμεν τά ώτά μας;
— Ούδάμώς άπήντησεν ό γέρων, διότι ούδέν θ’ άκου·

μελλον νά κατέλθωσι· τό δέ φορειον, δπερ έ*κειτο

Άλλως τε ή θερμότης δέν θά δυνηθή νά φθάση άχρις ημών,
διότι το βλήμά μας φέρει κάτωθεν αύτοϋ δύο Ισομεγέθη δο

σωμεν, έπειδή ή ταχύτης τοϋ βλήματός μας ίσται ένδεκα
χιλιομέτρ. τουλάχιστον κατά δευτερόλεπτου,ίνφ ή τοϋ ήχου
ταχύτης μόλις τριακόσίων μέτρων, συνεπώς, εννοείς, ότι δ
κρότος δέν θά λάβη καιρόν νά προοβάλγι τά ώτά μας.

—Ναί, έχετε δίκάιον,· άπήντησεν ή Σελήνη,καί βραχεία
σιωπή έπηκολούθησε : Καν μετ’ ολίγον.
■:—Καί διά κλίνας; πάτερ, δέν έφροντίσατε;·ποϋ θά κοεμώμεθα τήν νύκτα;
Ό Όσιπώφ μειδιάσας άπήντησεν.
— ’Επειδή ό ανάλογος χώρος μάς έλειπε δι * ειδικά δια·

προ αυτών

μετά χιλίων πεντακοσίων μέτρων καλφδίου έμελλε νά τούς
μιταφέρη είς τήν βαθείαν άβυσσον.
— Λοιπόν, εΐπε σόβαρώς δ Φλαμμερμόν, τίς θά είσέλθη

πρώτος, θελήσας ουτω νά διακόψη τήν προσοχήν τής Σε
λήνης.
Ό Φαρενχάϊτ έκαμε πρός τά έμπρός καί εΐπεν
—-’Εάν έπιτρέπετε, κατέρχομαι πρώτος.
Ό κόμης θέσας τήν χιιρα επί τών ώμων αυτού·

— Όχι κύριε, τφ λέγει, θά κατέλθη πρώτος άνθρωπός τις
έκ τοΰ οίκου μας, &ν έκφράζωμαι καλώς.
—Τότε, έπεΐπιν δ Φρικουλέ, εΐσθε έκ Του. οίκου καί δι

μερίσματα αιθούσης, εστιατορίου καί κοιτώνος, ή μεγάλη
κυκλική αίθουσα θά χρησιμεύση ώς κοιτών διά τούς κυρίους
Φλαμμερμόν, Φρικουλέ καί Φαρεγχάϊτ, οίτινες δύνανται νά
κριμώνται είτε επί τών διβανιων, είτε έπι τών κρεμαστών
έκ .τής στέγης κλινών. Τό άνωθεν διαμέρισμα διαιρείται,
ώ; γνωρίζεις, είς τρία μέρη, τό μαγειρείου, τό έργαστήριον

καιούσθε νά κατέλθητε πρώτος.

καί τήν αποθήκην.Είς το μαγειρείου θά κοιμώμαι ίγώ, δη
λαδή έπί κρεμαστής κλίνης, θ’άναπαύωμαι δέ όσάκις. τά

καί είσήλθεν δ Όσιπώφ έν τώ φορείφ δεύτερος καί μετ’
αυτόν ή Σελήνη.
Έμενον δ Φρικουλέ καί δ Φαρενχάϊτ.
—Πώς θά κάμωμεν ήδη ήμεΐς; ήρώτησεν δ’Αμερικανός.
— Δέν σάς εννοώ άπήντησεν δ Φρικουλέ.
—Δηλαδή πώς θά κατέλθη δ τελευταίος, διότι βεβαίως
ή οπή τοϋ κρατήρος πρέπει νά έλευθερωθή άπό τά μηχανή

μέλη μου καταπονούνται, διότι δι’ ημάς πλέον δέν θά ύπάρχη νύξ,όπόταν φύγωμεν έκ τής γής ταύτης καί θά εύρισκώμεθα πάντοτε έν μέσφ τών ακτινών τοΰ ήλίου. Καθ’
όσον δ’ άφορ? τό έργαστήριον, θά εΐνε είς τήν διάθεσίν σου
έπί δώδεκα ώρας τό ημερονύκτιου.
Ένφ δε ουτω συνωμίλουν προσήλθεν δ κόμης ίλως χα-

b

ρίεις καί μετ’ άύτόν
’Αμερικανός.
—Δεσποινίς, εΐπεν δ Φαρενχάϊτ εισερχόμενος, έλπίζω ότι
διήλθετέ ώραίαν νύκτα— Πολύ έξαίρετον, άπήντησεν ή Σελήνη, καί σάς ευχα

ριστώ πολύ" άλλ’ώς βλέπετε, προηγήθη υμών δ κ.Φρικουλέ

Καί τούτου άποφασισθέντος εισήλθε πρώτος δ Γοντράν,
δστις μετ’ ολίγον εχάθη είς τά βάθη τοΰ κρατήρος. Ζωηρά

συγκίνησις κατείχε πάντας.
Μετά εν τέταρτον δ ηλεκτρικός κώδων ήχησε σημείων
ουτω τήν αίσίαν κάθοδον τοϋ Γοντράν δ κάλως άνειλίχθη

ματα ταΰτα καί τά καλώδια.
—Μη άνησυχήτε, διά τούτο, άπήντησεν δ μηχανικός.
Κάτέλθιτε σεις κ ’ εγώ θά μείνω τελευταίος νά διορθώσω τα
πάντα.
Μετά τοϋτο άφήρεσεν έκ τής οπής τοϋ κρατήρος πάντα
τά έμπόδια καί μετά ήμίσειαν ώραν έθηκε περί τήν όσφύν

πλατείαν ζώνην, ήν πρόσέδησε διά καταλλήλου καλφδίου
προσηρμοσμενου έπί παρακειμένου βράχου διά τροχαλίας
καί λαβών είς χ
*ϊ?ας
τήν ηλεκτρικήν λυχνίαν ήρξατο νά
κατέρχηται μόνος έν τφ κρατήρι, ένφ διά τής έτέρας χειρός
•έκράτει τό έτερον καλφδιον,δπερ ώλίσθαινεν έντός τής πα
λάμης του.
Μετ’ ολίγον εύρίσκοντο πάντες έντός τής κυκλικής α’ιθο.ύσης τοϋ βλήματος έπί τή θίφ τού δποίου δ Ίωανάίαν
. άνέκραξεν.
—'Εχετε τά συγχαρητήριά μου πάντες, κύριοι, διά τήν
■έπιτυχή κατασκευήν πάντων, καί άν τό βλήμα, ώς δέν άμφιβάλλω, εΐνε στερεόν, θά κάμωμεν έν λαμπρόν ταξείδιον.

—Ευχαριστοΰμεν άγαπητέ κ. Φαρενχάϊτ, άπήντησεν δ

•γέρων, πλήν δέν εΐδετε ακόμη ολα.
Καί έν τάχει ώδήγησεν αυτόν πανταχόθεν, δ δέ Αμε
ρικανός έμείνεν ένθουσιασμένος διά τήν έντελειαν 5λων τών

τό ώρολόγιον. έσήμαινε τήν 6ην ώραν. Έξετάσαντες δέ τά

πάντα έκ νέου καί ευρόντις αυτά έν καλή καταστάσεε,
έτάχθησαν ύπό τοϋ γέρόντός νά καθίσωσιν πάντες έπί τών
πέριξ άνακλίνΤρων.
— Προσοχή, εΐπε τότε δ γέρων, εΐνε ίξ καί 8 λεπτά,
μετά δύο λεπτά άναχωροΰμεν. Τότε δ Φρικουλέ ε'στριψε λαβήν τινα. καί τό ηλεκτρικόν
φώς έσβέσθη.
Δευτερόλεπτά τινα παρήλθον ίν θανασίμφ άγωνίφ.
Αϊφνης τρομερά δόνησις έκίνησε'τό βλήμα, κρότος φοβερός
έπηκολούθησε,πάντες ένόμισάν ότι εύρίσκοντο έντος πυρκαϊάς
καί τό βλήμα έντός άπεριγράπτου πυρός καί καπνού ίγκαταλεΐπον τήν γήν έφέρετο μετά καταπληκτικής ταχύτητοςπρός
τό άχανες,ταχύτερον τού ήχου,ώς εΐχε δηλώσει δ’Οσιπώφ.

άπαιτουμένων.
Λαμβάνων δέ τήν χεΐρα τού Γοντράν
— ’Εάν εΐσθε είς ’Αμερικήν, τφ λέγει, θά έγίνεσθε. εκα
τομμυριούχος είς ίζ μήνας.
— Προσοχή, εΐπε τότε δ Φρικουλέ· θά κλείσω στεγανώς,

όπως δοκιμάσωμεν καί διαρκοΰντος τοϋ γεύματος, .&ν τά α

ναπνευστικά ήμών μέσα λειτουργούσε καλώς.
—Ζήτω δ Μιχαήλ Όσιπώφ, άνέκραξεν αίφνης δ Φαρεν
χάϊτ πλήρης ένθουσιασμοϋ. ’Αναπνέω περίφημα.
— Κ ’ έγώ, κ ’ έγώ άνεφώνησαν πάντες ένθουσιασμενοι και
ευχαριστημένοι. Ή δέ Σελήνη συγκεκινημενη καί μειδιώσα
έβάδιζε κατά μήκος τής αιθούσης, εΐτα δέ ήτοίμασε τήν
τράπεζαν καί παρεκάθήσαν πάντες.
Ήτο ήδη 5η ώρα μ.μ. πλήν ή δρεξις αυτών, ώς φαίνε

ται, εΐχε μειωθϋ προ τής συγκίνήσεως τής μεγάλης έπιχειρήσεως.
— Αί I τί κάθησθε, πρέπει νά φάγητε, εΐπεν ή Σελήνη,
διότι ίσως μετά τήν άναχώρησιν θά εΐσθε άπησχολημένοι.
— Βιβαίως, βεβαίως, άπήντησεν δ Ίωνάθαν καί διότι
τίς οίδε,ίσως τό γεύμα τοϋτο εΐνε τό τελευναϊον τής ζωής μάς,
—Τίς οΐδεν, έπεΐπεν δ Φρικουλέ. Ίσως απόψε δειπνήσωμεν είς τό βασίλειον τοϋ Πλούτωνος.

Πάντες έφρικίασαν.
— Άς άφήσωμεν τά άστεια,προσέθηκεν δ Όσιπώφ, καί
&ς τρώγωμεν.
Μετ’ ολίγον δ Φρικουλέ ήτοιμάζετο νά κάμη πρόποσιν
υπέρ τοϋ ΜιχαήλΌσιπώφ, δτ’ αίφνιδίως τό βλήμα έκινήθη
βιαίως είς τήν βάσιν του. Πάντες έστησαν μέ τά κύπελλα

άνά χεΐρας.
— Ή έκρηξις I άνεφώνησεν δ γέρων.
— Ή έκρηξις ! έπανέλαβεν δ Ίωνάθαν. Καλώς νά μάς
ελθη.
—Πίνω είς ΰγίειαν τοϋ’Οσιπώφ καί τοϋ Κοτοπάξη, άνίκράξε τότε δ Φρικουλέ, τών δύο τούτων.δυνάμιων,τής μιάς
πνευματικής, τής δ’ άλλης υλικής, χάριν τών δποίων άπερχόμεθα μετ’ολίγον πρός κατάκτησιν τών άγνωστων κόσμων.

Πάντες έπιον είς ΰγίειαν, μεθ’δ τά βλέμματα πάντων
•έστράφησαν πρός τό ώρολόγιον, δπερ έδείκνυε τήν 6ην ώραν

παρά τέταρτον.
Τό βλήμα έκινήθ^ καί έκ δευτέρου.
— Εΐνε προειδοπόίησις τής Ικρήξεώς, εΐπεν δ Φρικουλέ.

— θά περιμένωμιν προσέθηκεν δ Όσιπώφ.Δέν δυνάμεθα
νά παλαίσωμεν κατά τών τυφλών δυνάμεων τής φύσεω;
καί Ιδίως κατά τών εκρήξεων. Δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμιν τήν δύνάμίν των, άλλάνά τήν έμποδίσωμεν, ποτέ’έλα- βον τά μέτρα μου, όπως έπιταχύνω τήν έχρηξιν, έν πιριπτώσει, καθ' ήν δεν ήθελε γεΐνη κατά την προσδιορισθεΐσαν
ύπ’ έμοΰ στιγμήν άλλα νά τήν έπιβραδύνω δεν δύναμαι.
Ούδείς άπήντησεν είς ταΰτα και πάντες περιέμενον τήν
κρίσιμον στιγμήν. Έξωθεν οί σεισμόί τοϋ ίδάφους ηδξανον
καί βαθμηδόν οί κρότοι ήκούοντο περισσότερον.
Τέλος περαιωθέντος τοϋ γεύματος ήγερθησαν πάντες, ένφ

'Ή εκρήξίς τοϋ Κοτοπάξη.
’Εντούτοις οί ήμέτεροέ.τολμηροί ταξειδιώτοι δέν έλαβον
έντελή γνώσιν τών γινομένων,- διότι ούτε τοΰ κρότου καλώς
άντελήφθησαν ουτέ τού γϊνομένου κατακλυσμού. Παμμεγέθης δέσμη φλογών παντάκάσίων μέτρων δψους περίπου ύψώθή
άνω τοϋ κρατήρος τοϋ"Κοτοπάξη καί κρότος φοβερός διετά-

’ραξε τά πέριξ. Πολλαί οίκίαι κάτε’κρημνίσθησαν, πλοΐά
τινα μολονότι μακρόθεν κείμενα, ώ; έκ τοϋ σάλου τής θα
λάσσης, κατεποντίσθησαν,δ δέ τρόαος εΐχε καταλάβει πάσαν
τήν ίκεϊ.πέριξ χώραν. Τούτο όσημειώθη είς τά χρονικά της
Αμερικής, ή δέ Δημοκρατία τοϋ Ισημερινού ανέγραψε έπί

πλέον μίαν καταστροφήν εις'τήν ιστορίαν της.
(Έπεται συνέχεια)

moiNrfim „iW‘
Γ. Φ. Κάϊρον. Έπιστςλή «λήφ$η· ταχιΑρομικώ; έγράψκμεν
έν έκτάσιι.—A. A. X ελ ο υάν. Έσίστολή-έλήφβη. *0χε< καλώς.
Άναμένομεν.-—X. Φ. Γ,αφ γ « λ ιά ν ο □ ς.,Έπιστολή έλήφβη, ζη
τούμεναφύλλα σας απέσταλήσαν· ταχυϊρομικώς έγραψαμεν.—Ν.Γ.
Ά θ ή να ι ο ν.Ζητουμένρυς.άριβμοδ'ς σας άπεσιίλαμεν περί παραγ
γελίας σάς βέλόμεν φροντίσει τα δέοντα. — θ. Π. "Σ έ δ αά τ ο υ
πό λ ιν. Επιστολή ελήφβη καί άποροδμεν έπί τούς γραφομένοις·
ταχυδρομικές γράφομεν νυν καθέκαστα. — Π. Π. B vtJv^v.
Συνδρομή σας ελήφβή, έυχαριστόδμεν πολύ· ταχυδρομικώς σας άπεστείλαμεν ήυερολύγιον.— Κ. Α. Ένταδθα. Έργο» σας δυστυ
χώς δέν ένειίριβη. — X. Ν. Κ. Τ σ ε σ μ έ. ’Επιστολή καί χρήματα ελήφίησαν. Άναμένομενώς γράφετε συντύμώς έκκαβάριφν..
—Γ.Π.Β ατ ι λ ή ν Κ ύ π ρ ου.’Επιστολή έλήφθη. Ταχοδρομικώς
γράφομεν καθέκαστα.Βύχαριστόΰμεν θερμώς δι’ εύγενεϊς καϊ. καλάς
διαθέσεις σχς.— I. Π. Βέζίκων. Χρήματα έλήφθησαν- ταχυίρομικώς εγράψχμεν. Χάίρομεν πολύ διά βελτίωσιν ύγιείάς. ■— Ν. Μ.
Λ αύ ρ ι ον. Συνεστηυένη μετά περιεχομένων έλήφθη.Εΰχαριστοϋμεν πσλό. — Σ. Α. Άλ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν. Νεώτέρα επιστολή ελήίθή καί εΰχάριστοδμεν πολύ διά τάς έν αυτή πληροφορίας· διά
συνδρομήτριαν συμμορφούμεθα. — Κ. Κ- Καϊρον. Συνεστημένη
*
έλήψθη
εΰχάριστοδμεν- προσεχώς έχετε παραγγελίαν.— Κ. Γ. Κ.
Πύ ρ γνν Βουλ γ α ρ ί α ς.Πρθς έξάκολούθήσιν φύλλου ανάγκη
στείλαι συνδρθμήν σίς, τ- Αά ρ ύ α κ α Κύπρου, ^ίς, ενεγράψάμέν άπο Ιής ’Ιανουάριού τρέχ. έτους. Συνδρομήν σας δίδετε
αυτόθι ανταποκριτή μας, ώς γράφομεν. — Π. Ε. Τ, Τ ό δ ρ ν ο—
ϊίάγουρέλι. Εικόνας δεν έδρ&μεν είσέτϊ· ταχυδρομικές σας
γράφομεν.— Ν. Γ. ίέβαστούπολιν. Έπιττόλημε
4
*
«piεχομένων έλήφθη· εΰχάριστοδμεν πολύ· ταχυδρομικώς γράφομεν.
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-:ΑΙΝ?_ΓΜΔΤΔ,
36. Αίνιγμα
Είμαι τής Μακεδονίας
_ '
βασιλεύς δνομαστός.
"Αν εις δύο μ
* χωρίσης xal τδ δεύτερόν μου λάβνμ,
Θ4 άνευρης τδ ίσχύον
πάντων τών ιθνώνστοιχεΐον.
37. Αίνιγμα
'Ως ενδυναμωτικέ»
άβαντες
επιζητούν,
άμ’ άποχεφαλισθώ
δλοι τότε μέ μισούν.

.

μ’

38. Αίνιγμα

iftv

τ<5ν έν τώ

Τω

φύλλω

«2νεγμ4των.

26 Αίνιγμα. "Αρτεμες-’-ίον—’Αρτεμίσιαν .
"Ελυσαν αυτό, οί κκ.Κ. Τσακάκης xal Κ. Γερακάρης έξ Άθη·
νών, ή διί Έλ. Μπίχου έκ Πειραιώς, δ χ. Γ. Α. Κωνσταντινίδης
έκ Πειραιώς, δ χ. Δ; “Αχολος έξ Αθηνών.
24 Αίνιγμα,. "Τδρα—-"Ιος—'ΤδραΤως.
"Ελυσαν αυτό, ή Δίς 'Ελένη Μπίκου έκ Πειραιώς, δ χ. Ν.Σαμνιωτάκης εκ Βόλου χαί ή δις ΜαρίαΑλεξάνδρου έκ θηβών.
28 Αίνιγμα. Κάπρος—ΚαρπΟς.
"Ελυσαν άΰτό, δί χκ. Γ. Α. Κωνσταντίνίδν,ς' έκ Πειραιώς, δ χ.
Κ. Παταχίάς έξ Αθηνών.
·
29, Αίνιγμα. "Αγγελός—"Αγγλος
Ούδείς ίλυσεν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΝ ΒΟΛΩ
: -4
* ■»»■

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ήτέχνου
διιύ&υνβι
ς τηςοί«Φνβεως:»
μβτά είόικσΟ
καλλι
tv
Παρι
ο
ι
ς
δι
ά
τήε» κατασκευήν Ελαιογρα
φινουώνixltig τοΐμΐγας άκολούδοι
μέγε&ος Ιχ μιχρ&ν φατογραφι&ν ειλημμέ
ς fyoc? xal τιμαίς :
14
Αι' Ελαι»ογραφίαν μήκους
10 αντί Ί
»
19 > 12
-»
>
»
22 » 16
»
27 α 22
>
»
»
35 » 27
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»
41 « 33
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»
55 « 46
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«
60 « 50
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τη$ «Φύαεη& χαΧ είβϊ α^οπί
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>
ίί^γ^αφημίνου
άμπκιψίνου.
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Δ ΠαςίΛίων μ^χρί χατοέχεα$ τον άπσ^/χτον ώρ/σ8ηχλ^ον.
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Α
ντϊ
30 φρ. μόνον ό αύτός καλλιτέχνης άποβτέλλει
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ογψχφία αδι'ς μιτά
πλαιβίου, παριβτώβας διάφορα
φνβι
κ
ά
τοχεί
αΐ
&
ούδας
φαγητού λαμπρ&$ ixs^sifγαβμένας.
Μ
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Το πρώτον <ΐν« σύμφωνον,
καί δίφθογγος τδ δεύτερον,
τδ δ’ επίλοιπου εΰθυς
είς τδ ποόσωπον θα 'βρής'
δε αμφιβολίας
άν δλόκληρον μέ λάβης
σπεδσον, φίλε, τής 'Ρωσσίας
βίς τάς .πάλαι ποτέ πόλεις.
39. ‘Κρώτηοες
Τίνες Αριθμοί εινε παράγοντες καί αφαιρετέοι άμα, ίξ ών παρήχθη όλικδν μέν γινόμενον δρ. 4,096, ύπόλοίπον δέ δρ. 96.
Λύβ«ε$

1

Η ΦΥΣΙΣ

-

»

i

Β

«

«

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

’

Διανύσαντες ήδη τδν τρίτον μήνα τοΟ 6ου ίτους τής
«φύσεως» παρακαλοδμεν τούς ήμετέρους συνδρομητές
ε&αρεστουμένους, ίπως μδς άηοστείλωσι τήν συνδρομήν
των τοΟ τρέχοντος ήδη έτους διά ταχυδρομικής έπιταγής, γραμματοσήμων ή συνεστήμένης έπιστολής, δηως
.καλύπτομεν καί. ήμ'είς τάς διά τήν έκδοσιν τοΟ φύλλου
τακτικές δαπάνας.
Μ
'Μ
ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»

Ειδοποιούνται όσοι έκ τών συνδρομητών της «Φύσεως»
Τήν παρελθουσαν Κυριακήν δ χ.Νικόλ. Νιχολαίδης άνέφξε τάς
φυλάττόυσι τήν σειράν τών φύλλων «εΰτής καί χαταρτίζουσι
,πύλας μεγαλοπρεπούς μεγάρου προωρισμένου νά δενθή καί άναπτόξη
τους.τρυφερούς βλαστούς τών κατοίκων Βόλου. Το ύπδ παεαν Ιποτόμους, ώς χαί οί προμηθευόμςνοι ίτησίωζ έκ τών γραφείων
ψιν άρτιώτατον τούτο τών Μουσών ίδρυμα ίνιχαινίσβη χατά τήν.Γ*™μΛς-4ι»Αέμ»νς-τθνβύτοος;'''φΓί ί+θΐμάσ6<ντων τών καλυμ
οιρημίνην,ήμοραν ύπδ τάς οΰγάς^όθΗΒΐ^λ^η^ίίέΙ^όΛν^ίηί
μάτων καί τευχών τού 5ου ήδη λήζαντος ίτους εΰρίσκονται
,τροπολίτου Τριχχάλων χαί ύπδ τά συγχαρητήρια.τοδ παρισταμένΟυ
τάύτα ίν τοϊς γραφειοις ημών, εις τάς συνήθεις τιμάς.
απείρου πλήθους, ενώπιον τοϋ δποίου δ διευθυντής.του εκπαιδευτη
’Επίσης έΰρίσκονται χαί σώματα απλά καί χρυσόβτα
ρίου έπιλαδόμενος τοδ .λίγου έξέθηκε λεπτομερώς τά του λήξαντος
τού 1, 2, 3, 4 καί 5 ίτους.
οχολιχοΰ ϊτους.
’Εν τφσχολαρχεία» χαί γυμνασίφ κατά τδν. λόγον τόΰ διευθυντοΰ
έφηρμόσθη ακριβέστατα τδ πρόγραμμά του υπουργείου ύπδ τών 8ιδαξαντων διαπρεπών έν τοίς γράμμασινάνδρών» Πρδς δέ έδιδάχθη
ή ζωγραφική καί ή ενόργανος γυμναστική ύπδ ειδικών διδασκάλων.
'Ομοίως εν τφ προπαιδευτικφ τμήμάτι τί τε τεχνικά χα.1 τά λοιπά
μαθήματα εύδοκιμώτατα όδιδάχθησαν .ύπδ δοχιμωτάγων διδασκάλων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
.αμφοτέριον τών φύλων.
Μετά δέ τήν περί διδασκαλίας ταύτης λογοδοσίαν του δ χ. Νιχολαίδης ευστόχως έπραγματεύθη τδ ζήτημα αποδείξας διά σοφών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΗΑΓΟΓΗ
χαί πειστικών επιχειρημάτων τήν
Καί δρθώς. έννοουμένην
ΑΝΤΙΠΡΟΣίλΤΤΟΣ
πνευματικήν αγωγήν τοΟ ανθρώπου,τήν προάγουσαν ίτίμα. χαί xotνωνίας χαί τήν δποίαν έπιμόνως έπιδιώςαντές ο! ήμέτεροι πρόγοΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ
. νοι Ι«θασαν είς τδ ζενίθ τής πνευματικής χαί υλικής αύτώή αχμής.
Λήξαντος. τοΰ εναρκτήριου λόγου, ήρξαντο αί εξετάσεις, οι
SSTTOAO^O3COXS
-άγλάότατοί καρποί τών δποίων εν γένει ικανοποίησαν έξόχως τδν
ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΙΤΑ.ΈΆ^Γ’ΓΕΛ.ΙΟΝ
μοχθήσαντα διευθυντήν καί επί μάλλον «παγίωσαν τήν προς αότδν
ΕΚ ΤΟΝ ΚΛΤΑΕΤΗΜΛΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
. πεποίθησιν καί έκτίμησιν τής κοινωνίας Βόλου.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΗΣ
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