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Ή καταγωγή τοδ κσσμοπλανήτου καί οποραδικοΰ τού
του γένους κατά παράδοέον συγκυρίαν άμφιοόητεΤται εί- 
οέτι ύπό τής Ιστορίας· πιθανότατα δέ, καλοΰσι τοιού- 
τους τούς μετανάοτας άπό τής άνωτέρας Αίγυπτου,άπό 
τής είσόολής τόΰ Καμίύσου εις Αίγυπτον καί διαοκορ- 
πιοθέντας είς Αγγλίαν, 'Ρωοόίαν καί Αυστρίαν. Οί πλεΤ- 
στοι αυτών διαιτώνται νομαδικώς, ώς σιδηρουργοί, μου
σικοί ή πεταλωταί καί ίπποκόμοι-'τινές δέ συνωκίσθησαν 
κατά διαφόρους πόλεις, ώς έν ’Αγγλία καί 'Ρωοοία,ενθα 
και ή κόμησσα Τολστόϊ έ£ αυτών γενεαλογεΓται. Πάν
τες όμως διετήρηοαν τά πατρώα έθιμα καί κοινήν τήν 
γλώσσαν.Αί γυναίκες δ’αΰτών φημίζονται διά τήν ώραιό- 
τητα, σωφροσύνην καί τήν περί τήν μαντείαν δεινότητα 
αύτών «επ’ όλίγοις ,τιοϊ κερμαχίοις τά τοΰ μέλλοντος 

δίκην Πυθίας ή Σιόυλλας τοϊς πυνθανομένοις χρησμο- 
λογούσας».

Έχουσι δέ τοιαύτην πρός τό χρηματίζεοθαι κλίσιν, 
ώστε αί ώραιότεραι τούτων δι’άσεμνων χωρών έν συνα- 
θροίσεοι καί πανηγύρεσι ,έπιδεικνύούοαι τά κάλλη των, 
προσελκύουσι τοΰ ελαφρού καί κούφου κοινού τήν περι
έργειαν καί τό, χρήμα. Τοιαύτην δέ τινα σκηνήν παρί- 
στηοι και ή ανωτέρω είκών. Αιγύπτια κοσμοπλανήτις 
όρχουμένη ευρύθμως πρός αυλόν καί λύραν τάς αίοχίστας 
ορχήσεις καί κορδακίέουσα έν τώ μέσω ευαρίθμων άνα- 
τολιτών θεατών, προκαλεϊ τήν νωχέλειαν καί νάρκωσιν 
αυτών έπ’ ελάχιστη άμοιόή. 'Ο ανατολίτης άρέσκεται 
εις ταΰτα καί ίδέτε αύτόν μετά πόσης ηδονής καί εΰ- 
χαριστήσεως έίαπλοΰται έπί τοΰ έδάφους και άπολαμόά-
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νει τοΰ θεάματος.'Ό δέ προυχων αΐθίωψ και την καπνο
σύριγγά του δέν έλειψε νά μεταψερη πρός πληρεστέ- 
ραν άπόλαυσιν τοΰ πράγματος. Τοΰντεΰθεν δέ πολλοί 
τοιοΰτοι προαέλαόον ώς σκλάβας τοιαύτας γυναίκας, 
πρδς έντβλεατέραν έτι άπόλαυσιν της διαακεδάσεως. Αί 
τοιαΰται δέ γυναίκες, ώς παααι, αΐτινες διά τοΰ κάλ
λους καί τών θελγήτρων αυτών έκέντηααν τών πολυτα- 
λάντων αστών τήν χορδήν,ποσάκις δέν έγένοντο καί ·υμ- 
βίαι αυτών καί συμεθήίαν είς τάς κοινωνικός‘τών κρα
τών τύχας ;

Απεριόριστοι βουλαί ! Φρέκ.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΛΑΧΤΑΡΑ
’Στή ράχι ένός βουνού έκεϊ’ψηλά 
έπήγαινα συχνά μικρός ν’ ακούσω, 
Πουλί κρυμμένο μέσα στη σπηληά 
γλυκά πού τραγουδούσε άπ’ τή φωληά 
τή φλόγα πού μοΰ άναψε νά σούοω.

Τήν ώμορφη νά εύρω τή φωληά, 
φοόούμουνα μονάχος νά πατήσω 
’στήν άγρια εκείνη τή σπηληά 
πού αντηχούσε μαγική λαλιά 
Πουλιού ποΰ τόσο 'πήγα ν'αγαπήσω

Κάτω ’στον ίσκιο μιας καλής μηληας 
ποΰ ήτο φυτεμμένη παρά —πέρα, 
τοΰ'κάκου ήχο ’κείνης τής λαλιάς 
ν’ ακούσω,-καρτερούσα, μίαν ημέρα.

Τή ρίζα της κρατώντας αγκαλιά 
τδν πόνο μου κρυφά — κρυφά τής λέγω, 
σπηληά κι’ έρμη φωληά ’στή σιγαλιά 
αφήνω πειά' κι’ άπ’ τό βουνό τους φεύγε

Περίσσια χάρι, ή μηληά, δροσιά, 
μοΰ ’χάριζε, τδν πόνο, μου νά πλύνω! 
μά ’στή μεγάλη έγώ απελπισία 
δέν ζήλευα ’στον Ιακχο της νά μείνω.

Χρόνχά πολλά περάοαν μια φορά, 
τήν πρώτη σαν θυμήθηκα λαχτάρα, 
είς τδ βουνό έπήγα, μέ χαρά 
στή μαύρη μου καρδχά καί μέ τρομάρα.

Βουβή, για πάντα, ήτο ήσπηληά I 
’Στα χόρτα ή μηληά, ίηρή, γυρμένη !
Τήν πρώτη χαιρετώ μέ δυο φιλιά, 
τήν άλλη μέ δυο δάκρυα τήν καϋμμένη !

ΚάΕρον Σ. KttaiMt,

ΠΛΑΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Βλέπ’ όλη νύχτα γλυκά τδ φεγγαράκι 

απ’ άκρη σ’ άκρη τόν ουρανό νά σχίζη
Γοργά τ’ άστέρια νά γέρνουν στο βουνάκι

κι’ αυτόν τόν ήλιο μέ φλόγες νά γυρίζη.
, Κι’ ενώ τό ξεύρω πώς μόν’ ή Γή μας τρέχει

Κ’ ενώ το έχω κάθε στιγμή ’στο νοΰ μου 
Ή Πλάνη πάντα σάν μαγεμμένον μ’ έχει 

. και παίρνω αλήθεια το ψέμμα τοΰ ματιού μου 
. ’Στα τόσα μάγια τοΰ γελαστού μας κόσμου

■ χύνεται γύρω στήν Αρετή σκοτάδι
Κ’ένώ τόν δρόμο τόν πλάνο βλέπω ’μπρος μου

θέλω νά παίρνω για τήν Έδέμ τόν "Αδη. !
Άθηνησι Τ. X. Κ«νδηλ®ρ«>5

ΕΠΙΣΚΕΨ1Σ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

(συνέχεια, ίδέ προηγ. ψύλλον)
Το ξενοδοχείο* είς δ μέ ώδήγησσν, δέν -:ίν= μόνον τοιοντον, 

αλλ είνε καί καφφενείον καί έστιατόριον και έντευκτήριον καί 
λέσχη. Και ού μόνον έχει τά προσόντα ταϋτα, τά όποια χαρα- 
κτηρίζουσι τδ έν λόγφ κέντρον, άλλ ’ είνε καί εκκλησία. 
Ναί,_ αυτή είνε ή εκκλησία της Θήρας, διότι έκεΐ συντελεΐται 
τδ, «αγαπάτε άλλήλους». Εκεί συνέρχονται πάντες,ξένοι καί εν
τόπιοι, ως αδελφοί, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και φυλής και 
ζητουσι τά μέσα τής άνετου καί. ηθικής αυτών διαβιώσεως, διά 
τής συναθροίσεως καί αγάπης. ΙΊδς τόπος έχει ανάγκην τοιαύ- 
της εστίας και οί θηραϊοι πρώτοι κατενόησαν τδν ενεργητικόν 
αυτής, σκοπόν καί εύχομαι νά τδν διαιωνίσωσι πρδς όφελος αυ
τών, ηθικόν και υλικόν. Η συνάφεια, άδελφοποίησις, γνωριμία, 
ομόνοια καί αδελφικός συγχρωτισμός τών κατοίκων; έντοπίων 
καί διαβατικών μιας πόλεως, συντελεί άναμφιλέκτως εις τήν 
πρόοδον, άνάπτυξιν καί ευδαιμονίαν μιας κοινωνίας. Κοινωνία 
δέ τοιαυτη δέν εινε δυνατόν η νά η εθνωφελής και σωτήριος εΐς 
τήν ευημερίαν παντός νέου κράτους.

Ωδηγήθην είς τό καφφενείον κείμενον έν τφ μεσαίφ διαμε- 
ρίσματι τριωρόφου^παρά τή αγορά οικήματος, οπού έπίομενμα- 
στίχην, ειτα εις την παρακειμένην αίθουσαν, χρησιμεόουσαν ώς 
έστιατόριον, όπου έδειπνήσαμε* καί μετά τούτο είς τό άνω δια
μέρισμα, χρησιμεΰον ώς κοιτών, όπου και έκοιμήθην.

Τδ καφφενείον άποτελεΐται άπό μίαν έπαρκώς μεγάλην αί
θουσαν εύπρεπώς έστολισμένην, έν ή υπάρχει σφαιριστήριο·? καί 
αναγνωστήριου καί^άπδ δυο μικρά δωμάτια, όπου συναντά τις 
πάσαςτάς τάξεις τής Θηραϊκής κοινωνίας, βουλευτας, κτημα
τίας, εμπόρους, δημοσιογράφους, δικηγόρους, λογίους κτλ.αδελ
φικώς καί αξιοπρεπώς παίζοντας, συζητοΰντας ή καί θεωμένους.

Τό έστιατόριον άποτελεΐται άπδ μίαν αίθουσαν, περιέχουσαν 
τρεϊς έπιμήκεις τραπέζας και μίαν μιεροτέραν παρακειμένην, 
χρησιμευουσαν ως μαγειρείου, ένφ μαγειρεύεται διά πάντας εν 

. μόνον, αλλά κάλλιστον καί εκλεκτόν φαγητό», ουδόλως παρα- 
λάσσον πρδς οικιακόν έδεσμα, καί ένφ ευρίσκετε τδν καλλίτε
ρου θηραϊκόν οίνον μετά της προθυμοτέρας καί ταχυτέρας πε- 
ριπονήσεως.

Οί κοιτώνες κεϊνται, ώς είπομεν, είς τδ άνω διαμέσίσμά,άπο- 
τελούμενοί έξ ολίγων μέν άλλ’ ευπρεπών καί καθαρών δωμα
τίων μετά πάντων τών εν αΰτώ, χρειωδών καί όπου τή άληθεία 
μετά τής άπαιτουμένης ησυχίας εύρίσκει τις καί τήν άναγκαίαν 
άνάπαυσιν

Είς τό έστιατόριον εγνώρισα τδν διευθυντήν τής λέσχης ταυ- 
της. ούτω καλουμένης άνέκαθεν, διότι τό πριν , διετηρεΐτο 
ύπό τακτικών μελών, κ., Ίωάν. 'Ροϋσσον, άνδρα δραστήριου 
καί επιμελέστατου είς τδ καθήκον του, καί οστις παρά προσ-~_ 
σδοκίαν μοί ειπεν, ότι μόλις καλύπτει τά έξοδά"του.

— Απορώ πώς δέν ζημιόνεσαι, τφ άπήντησα τότε, άφοΰ, τό ' 
σον καλας μερίδας πιλαφιού, μακαρονάδος καί σούπας δίδεις 
αντί 15 λεπτών καί πλήρη πινάκια εκλεκτών εδεσμάτων άντί 
μόνον 60 καί 80, τδν δέ καφφέ άντί 10 λεπτών καί τήν μα 
στίχην καί ούζον άντί 5 μόνον λεπτών. Εις ’Αθήνας είς τοι- 
αδτα κέντρα πληρόνομεν τά διπλάσια .

Ο κ. Ροΰσος άφοΰ έκίνησε. μετά θλίψεως τήν κεφαλήν-
—Τδ γνωρίζω, μοί ειπεν, άλλ ’ ούτω δυστυχώς έχομεν πλέον 

συνειθίσει τούς πελότας μας.
Τήν νύκτα έκείνην έκκμήθην εξαίρετα. "Υπνον έλαφρόν, ώς 

λέγουσιν, άνευ ονείρου _ καί μονοκόματον. Ή δέ κλίνη οδτε 
σκληρά, οδτε μαλακή ήτο, άλλ’ όπως τήν ήθελον- οί δ’ έπι- 
σκέπται τής νυκτδς οΰδαμώς μ’ήνώχλησαν. Ώς φαίνεται, δέν ύ· 
πάρχουσι τοιοΰτοι έκεΐ. 

Την πρωίαν περί τήν 6 ώραν άφυπνίσθην υπό τών άκτίνων
τοΰ ήλίου, οί’τινες άπροκλήτως εισέδοον άπό τής θυρίδος τοΰ
δωματίου μου. Έγερθείς δ’ έν τφ «μα καί. ,πλησιάσας αυτήν
παρέστην πρό εξαίσιου καί λαμπρότατου θεάματος. Διακόσια

μέτρα κάτωθι έμοΰ ή θάλασσα, δ κόλπος τής Θήρας,ή τρομερά 
χοάνη, ής τήν φοβεράν τής νυκτδς όψιν τοσοΰτον λεπτο
μερώς τδ πριν περιέγραψα, μεγαλοπρεπής, θαυμασία, ήρε
μος καί ώραία έκεΐ ύπό τά βλέμματά μου έκειτο ανίσχυρος πλέον 
καί ουτιδανή. Τδ δέ βλέμμα μου δεσπόζον όλης εκείνης τής 
περιοχής άνευ φόβου πλέον ούδενός καί τής έλαχίστης εσωτε
ρικής διαμάχης άνεζήτει ήρέμως τά θέλγητρα τής φυσικής 
εκείνης εικόνος. Καί έν τή άφάτφ εκείνη νηνεμία καί ηρεμία 
άκωλύτως τά εύρισκεν.
’-^’Εκάθισα παρά τήν θυρίδα μου τότε, ΐζήτησα νά μοί φέρωσι 
καφφέ καί άναπωλών έν τη μνήμη μου τήν Ιστορίαν τοΰ άτυχους 
εκείνου τόπου, διήλθον ώς έν πανοράματι ενώπιον μου παντα τα 
γεγονότα τής γεωλογικής μεταβολής τής πρό έμοΰ έκτάσεως.

Έναντί μου ή εστία τοΰΉφαίστου, αί μελαναί νήσοι έκ τών 
εγκάτων τής χοάνης έξελθοΰσαι, ολίγον άπωτέρω ή μικρόνήσος 
θηρασία,τδ τέως μέλος τής όλης Θήρας καί πρδ έμοΰ οί από
τομοι κρημνοί καί οί μελανοί βράχοι,ήτοι τδ άτελές εργον,τής 
καταποντίσεως διακοσίων μέτρων καί πλέον υψώματος- πάντα 
ταϋτα άκινδύνως, ήσυχα διατελοΰντα νΰν μετά πεισματώδη πά
λην πρδς τά ακάματα φυσικά στοιχεία τοΰ Ηφαίστου έπί μα
κραίωνος- ήδη καί περιοδικώς, κατάκεινται έκεΐ περιδεή, άνα- 
μένοντα νέαν έγε’ρσιν τών εχθρικών εκείνων οπλών.

Ή φυσις είσέτι έκεΐ παλαίει, μάχεται, νικφ καί ηρεμεί καί 
ειτα έκ νέου έπαναλαμβάνει τδ άχαρι τοΰτο έργον, έως δτου 
κατά τδν γεωλογικόν νόμον τής σφαίρας μας παραδώση στερεόν 
πλέον τδ’.ίδάφος πρδς νέμησιν ταΐς μεταγενεστέραις γενεαϊς. Ά- 
διάφορον άν καταστραφώσιν αί ΰπάρχουσαι. Ό κόσμος ώς ανέ
καθεν έπλάσθη, προώρισταε διά τάς άπωτέρω γενεάς. Αί δε με- 
ταγενέστεραι αύται γενεαί θά είίρωσι παντοΰ τδ έδαφος τής γής 
τελειότερον, όπως άνετώτερον διαβιώσωσιν. Ή ιστορία τοΰ κό
σμου τοιαύτην διαθήκην προϋποτίθησιν.

Ή άργέγονος κατασκευή τοΰ φλοιοΰ τής γής έκληροδότησεν 
ήμΐν τούς κατακλυσμούς, ούτοι «κληροδότησαν ήμϊν τάς πλημ
μύρας και τάς ηφαιστειώδεις καταστροφάς καί ερημώσεις, αΰτοι 
τούς ύετούς καί τούς σειμούς, καί είς τδ μέλλον ούτοι θά 
κληροδοτήσωσιν ήμΐν αβλαβείς πλέον κινήσεις τών στοιχείων μέ- 
χρις δτου ό φλοιός τής γής στερεοποιηθή έπί τοΰ εδάφους του .

Ή γεωλογική έξέλεξις τής Θήρας είναι πολύ περίεργος καί 
παρουσιάζει τό σπάνιον φαινόμενον νά παριστα έν σμικρώ άπά- 
σας σχεδόν τάς γεωλογικός περιπετείας τοΰ φλοιοΰ τής γής- 

•άνευ δ’ύπερβολής δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι αΐ γεωλογικοί πε- 
ριπέτειαι ταύτης είσι περιπέτειαι άντανακλώσαι έπί. τής συστά- 
σεως αΰτοΰ τοΰ κόσμου. '

Πρός'κατανόήσιν τής γεωλογικής καί ιστορικής καταστάσεως 
τής νήσου ταύτης, άνάγκη ν’άναδράμωμεν είς τά γενόμενα 
άπδ τών αρχαιότατων χρόνων.

Κατά τάς άρχαίας γεωλογικός έποχάς, πριν ή δ ’Ωκεανός 
είσθάλη έκ τοΰ πορθμοΰ τών Γαδείρων (Γιβραλτάρης) εις τήν 
Μεσόγειον νΰν θάλασσαν καί άποτελέση δλον αυτόν τδν υγρόν 
ογκον, δν σήμερον βλέπομεν, αί νήσοι τοΰ Αιγαίου ώς καί ή 
λοιπή 'Ελλάς άπήρτιζον μίαν ολην συνεχή ξηράν, ήτοι ίν μο
νομερές έδαφικδν ποικίλον έπίπεδον, συνεχόμενον μετά τής Α
σίας καί ’Αφρικής- άπόδειξις δέ τούτου σύν τοΐς άλλοις είναι ή 
ίίπαρξις είς πλεΐστα μέρη τής 'Ελλάδος έτι καί νΰν οστών δια
φόρων ζφων ένοικούντων έν ταΐς χώραις έκείναις . Συνεπώς καί 
ή Θήρα κατά τήν εποχήν εκείνην άπετέλει μέρος τοΰ εκτετα
μένου εκείνον έπιπέδου. Είσβαλλούσης δ’ ώς.εΐπομεν, τής θα
λάσσης άπδ τοΰ πέραν τών Γαδείρων Ώκεανοΰ είς τήν Μεσό
γειο* χώραν τότε έγεννήθησαν αί νήσοι ή μάλλον έκαλύφθησαν 
τά χθαμαλά μέρη καί άπέμειναν αί όψηλότεραί κορυφαί τών 
βρέων, έν αίςκαί ή Θήρα, άποτελοΰσα τότε νησίδων ρομβοειδές, 
μεταδληθέν εκτοτε καί κατά διαφόρους έποχάς συνεπεία κατα
ποντισμού έξ ήφαιστειωδών εκρήξεων τοΰ τρίτου μέρους αυτής, 
είς σχήμα ίππείου πετάλου. 'Απλή τις έποψις τοΰ κόλπου αρ
κεί νά πείση έκαστον, δτι ή Θήρα, θηρασία καί Άσπρονήσιον 
άπήρτιζον άλλοτε μίαν καί τήν αυτήν νήσον- έν δε τφ μεταξύ 
διαστήματι ,ύπήρχεν δρος 3,000 ώς έγγιστα ποδών ύψους άπδ 

•τής έπιφανείας τής .θαλάσσης, δπερ καί αυτό κατεποντίσθη, καί 
ακριβώς έκειτο έν αύτη τή θέσει τοΰ νΰν αχανούς κόλπου τής 
νήσου, τοΰ έχοντος 213 όργυιάς βάθος εΐς τδν μέγιστον αύτοΰ 
πυθμένα.

Ό χρόνος καί τά αποτελέσματα τών πρώτων προϊστορικών 
εκρήξεων τών καταποντισασών τδ τρίτον μέρος τήςθήρας δυσ
τυχώς απομένει έτι άγνωστος ήμϊν’οσον 8’ άφορα τάς γενομέ- 

νας διαφόρους νεωτέρας εκτοτε κατά γνωστός έποχάς εκρή
ξεις, είσίν έν συντόμφ αύται :

Ή άρχαιοτέρα γνωστή είνε ή τής Μεγάλης ήΠαλαιας Καμ- 
μένης, νήσου άναφανείσης τφ 198 π.χ. καί περί ής ό Στράβων 
γράφει: «Μέσον Θήρας καί θηρασίας έκπεσοΰσαι φλόγες έκ 
τοΰ πέλαγους έφ ’ ημέρας τέτταρας, ώστε πασαν ζέειν καί φλέ- 
γεσθαι τήν θάλατταν, άνεφύησαν κατ’ ολίγον έξαιρομένων ώς 
όργανικώς καί συντεθειμένων έκ μύδρων,νήσον έχουσαν δώδεκα 
σταδίων.τήν περίμετρον»

Έν τη χρονολογία τοΰ θεοφάνους γίνεται μνεία καί περί 
έτέρας έκρήξεως έπισυμβάσης κατά τδ 726 άπδ X. έτος, καί ης 
ποιούνται μνείαν διάφοροι τών νεωτέρων συγγραφέων, μάλιστα 
ό Βέτος, Βαρόνως καί Φλευρής.

Τφ 1457 συνέβη έτέρα έκρηξις, καθ’ ήν κατά τδν Φουκέ 
συνέβη καταποντισμός μέρους τοΰ βράχου τής ΙΙαλαιάς Χαμ
μένης, ού λείψανον δ παρακείμενος τοΰ Διαπορίου βράχος.

Έτέρα έκρηξις συνέβη κατά τδ 1570, κατ’άλλους δέ 1573, 
δτε άνεφάνη ή Μικρά Καμμένη. Κατά τήν άνάδυσιν ταύτην 
έσχηματίσθη έπί τής κορυφής αυτής, ώς γράφει δ ’Ιησουίτης 
Ριχάρδος, ήφαίστειος κρατήρ καί οί έξ αύτοΰ έκσφενδονιζόμενοι 
μύδροι έφθανον, ώς λέγουσι, μέχρι τής πόλεως Φηρών.

Άπό τοΰ 1649 δέ έτους έγένοντο μόνον έκ διαλειμμάτων 
σεισμοί έν Θήρα,άνευ σημαντικών μεταβολών έν τή νήσφ,μέχρι 
τοΰ έτους 1866, δτε μετεβλήθησαν αί όπάρχουσαι' εκτοτε συν- 
θήκαι. Μόνον δε κατά τό έτος 1707-1710 έγένοντο σημαντι
κοί σεισμοί συνοδευόμενοι ύπό κρότων, μυκηθμών, καπνοΰ καί 
φοβερών ήχων, καί δή άνατινασσομένων μύδρων, κατατρομά- 
ζοντες τούς κατοίκους τής Θήρας. Άνεφάνη δέ καί ύφαλός τις 
τότε,βστις βαθμηδόν έπεκταθείς πρός τά άνωέσχημάτισε μικράν 
νήσον, ύπερβαίνουσαν κατά τήν επιφάνειαν τήν Παλαιόν Καμμέ- 
νην καί ήτις κεΐται μεταξύ ταύτης καί τής Μικρας Καμμένης.

Άπδ τοΰ 1866 μέχρι τοΰ 1870 ή άτυχης αύτη νήσος διετέ- 
λει είς διηνεκή πάλην πρός πάντα τά ηφαιστειογενή στοιχεία 
τοΰ έκεΐ κρατήρος, δστις ήδη φαίνεται ώς πλέον ήσυχάζων καί 
τέλεον σβέσθείς. Διαρκείς κρότοι, σεισμοί, καπνοί, άναθυμιά* 
σεις άφθονων ύδροθειούχων κλ.αερίων, ποικίλαι φλόγες,εκσφεν
δονίσεις μύδρων, εκπυρσοκροτήσεις υλών, άνιζήσεις καί καθιζή
σεις έδάφων καί τά τοιαΰτα έκράτουν νυχθημερόν τήν νήσον καί 
τούς κατοίκους είς διαρκή φόβον καί τρόμον.

Τήν περί τούτων έξιστόρησιν ώς καί τών αναδυθέντων νη
σιδίων άγ. Γεωργίου καί Άφροέσσης, ώς πάντη ακατάλληλον 
έν ταΐς παρούσαις έντυπώσεσί μας παραλείπομεν, παραπέμ- 
ποντες τους ήμετέρους άναγνώστας πρδς πλείονα διαφώ- 
τισιν είς τδ έπί τούτφ έκδοθέν ύπό τοΰ άειμνήστου ίατροΰ καί 
φυσιοδίφου τής νήσου ταύτης καί άκαμάτου τής έπιστήμης σκα- 
πανέως κ.Ί. Δεκιγάλα, Ημερολόγιου, περί τής έν έτει 1866 
γενομένης ηφαιστείου έκρήξεως, οστις λεπτομερώς ήκολού- 
θησεν βλην τήν έξέλιξιν ταύτης καί άκριβεΐς σημειώσεις ά- 
πέστειλεν είς τήν Ακαδημίαν τών 'Επιστημών τών Παρισίων.

(έπεται συνέχεια) Ροΰς.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ

Όπόυ περάοης βγαίνουνε 
λογιύ — λογιώ λουλούδια 
κι’ άπ’ των πτωχών τά δάκρυα 
ποτίζονται κι’ άνθοΟν.
Κι’ όπου διαδής άκουγονται 
παρηγοριάς τραγούδια 
καί τήν ελπίδα δίνουνε 
ο’ αύτούς ποΰ τήν ποθούν.

Καί τά τραγούδια πνίγουνε 
τους στεναγμούς, ποΰ βγαίνουν 
άπ’ τΰν πτωχών τήν αραχλη 
καί πονετή καρδιά.
Καί τών ανθών τ’αρώματα
ατούς ουρανούς πηγαίνουν,
«τούς τόπους πούνε ή άφθαρτη
κί’ αιώνια ευωδιά.

Έν Πεφ«ι«ΐ I. 0. Αημητρόπουλοε
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
SINES ΚΑΙ ΣΙΝΙΚΗ

~ Ή Σινική, ώς γνωστόν, «Και χώρα μεγάλη καί πολυάνθρωπος 
τής ’AaltK, χωριζβμένη άπό τής Μογγολίας διά τοδ μεγάλου τοί
χους εκτεινόμενου εΐς 2500 χιλιόμετρα καί διαιρούμενη είς 18 νομούς 
ων Σκαστός υποδιαιρείται εις πολλάς επαρχίας. 'Β Σινική ύπο τών 
αυτοχθόνων καλείται Ουράνιον κράτος,βιότι οί κάτοικοι αυτής θεω
ρούνται ώς γνήσιοι άπίγονοι τοδ ουρανού, τους λοιπούς λαούς τής 
ύφηλίου θεωρούντες ώς βεβήλους καί αποβλήτους, άποατέργοντες νά 
Ιλθωσί ποτέ είς μετ’ αύτών κοινωνίαν, 8t* δπερ περιφρονουσι τδν 
ευρωπαϊκόν πολιτισμόν,οΰβεν ετερον τών Ιδίων άναγνωρίζοντες.’Απο» 
τελοδσι πληθυσμόν εκ 340 ίκατ. ών ή πρωτ.Πεκΐνον περιέχει 4 εκ. 

Οί Σΐνες ειχον πολύ προοδεύσει είς τας τέχνας καί τάς επιστή-
μας· εγίνωσχον τον πολυγνώμονα, τήν τυπογραφίαν, τήν πυριτιν

καί άλλαο νεωτέρας τών εΰρωπαίων εφευρέσεις, Τά δε καλλιτεχνή
ματα αυτών εκτιμώνται πολύ παρά τών καλλιτεχνών καΐ τών tv· 
πόρων τής Ευρώπης τάξεων.

Ή φιλολογία τών Σινών είναι πλουσιωτάτη, εχούσι βιβλία παμ
πληθή, ή δέ γραφή τής γλώσσης είνε ίδιάζουσα καθ' ίσον εικονίζει 
ούχί τούς ήχους, άλλα τάς ιδίας καί σύγκειεαι ίξ εκατόν χιλιάδων 
χαρακτήρων, ώστε ύλίγοι εδυνήβησαν νά ίκμάθωσιν αυτούς, τδ δε 
Β. τυπογραφιών εν Παρισίοις Σχει άπό τίνος 42,700 τοιούτους..

Ή πολιτεία είναι μοναρχική, δ θ' Αύτοκράτωρ διοικεί απολύτως
ίκλίγων τούς άρχοντας εκ τών λογιωτάτων,ή δ’άρχή -τοδ Σθνους ανά
γεται εις 30 αιώνας π.Χ. ύπέ δέ τής Ιστορίας του είς 100,000 Στη.

♦. Π.

Η ΦΥΣΙΣ
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ΑΙ niPUOSOI ΙΕΠΜΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Mstet 300 καλλιτεχνικήν εικόνων έν τφ «ειμίνω.

Κατά μετά^ρασιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ.' .

Ατά. yeeov τών ονρανών.
(Συνεχεία, ’ιοε προηγούμ. φύλλον).;

Ό Μιχαήλ Όσιπώφ προσκεκολημένος ίπί μιδς θυρίδος 
τοΰ έναερίου σκάφους έξηταζε το άπειρον, ένφ ό Φρικουλέ 
έλάμβανε σημειώσεις ίπί χάρτου, 
καί ό Γοντράν τούς άγκώνας έ- 
χων ίπι των γονάτων ίστηριγμέ- 
νους και τό μέτωπον ίπί τών χει- 
ρών του, διετέλετ ακίνητος, σκε- 
πτόμενος. Όδέ Τωνάθαν Φα
ρενχάϊτ έκοιμάτο βαθεως.

Αίφνης ό κόμης άνεστέναξεν.
— Τί έχεις πάλιν ; ήρώτη

σεν ό Φρικουλέ.
— Νά, . . . Ιχω, ότι προ 

δεκαοκτώ ακριβώς μηνών έζή- 
τησα, τήν χεΐρα τής; Σελήνης 
καί. . .

Ό Φρικουλέ ίγέλασε σατα- 
νικώς. '

— Καί βεβαίως είσαι δυστυ
χής, τφ είπεν, διότι βρίσκεσαι 
in είς το αύτό σημεΐον, μή προ· 
χωρήσας ίκτοτε ουδέ κατά κε
ραίαν.

Πλήν αγνοείς τήν. ευτυχίαν
σου.

— Άλκίδη ί τφ λέγει ό Γον- 
τράν,πάντοτε μέπειράζεις. Έγώ, 
μάθε αγαπώ τήνΣιλήνην και ίν- 
νοώ νά τήν'νυμφιυθώ.'

—ί> Αί, καί δι* αυτό παρα- 
πονεϊσαι ; δέν γνωρίζεις, ότι αί 
εύτυχίστεραι στιγμαί- τοΰ βίου, 
είνε αί πρό τοδ γάμου ;

•— Ναί I άλλ’ έχασα πλέον 
τήν υπομονήν μου καί έγεινα-γελοίος ί 

' · — Έν τούτοις τότε ακριβώς θά σέ 
θά σέ ίδω φίροντα τήν αλυσεν τοδ γάμου είς τόν λαιμόν σου.

Αί λέξεις αύται άάέσπασαν τήν προσοχήν τοΰ γίροντος, 
όστις μολονότι κατεγίνέτο είς τήν ίξετασιν τών άστέρων,πα
ρακολουθεί μηχανικώς-καί τήν ομιλίαν των.

— Κύριε I τφ λέγει, ή έκφρασίς σας ήτο αυθάδης.
— Τοιαύτην γνώμην περί γάμου έγώ έχω, άπήντησε 

ψυχρώς ό Φρικουλέ. . <
Ό γέρων συσπάσας τάς όφρΰς*
— Καί ίπιτρέπιτε, νά όμιλώσιν ουτω ένώπιό’ν σας περί 

τής μνηστής σας; ίίπε τότε. πρός τον κόμητα.
— Τής μνηστής του ; άνέκραξεν ό Φρικουλέ, καί άπο 

πότε έγεινε τοιαύτη, άφοΰ καί ό κόμης άγνιεϊ τοΰτο καί μέ 
ήρώ-ία πρό ολίγου. ,

— Κύριε Γοντράν ! ζητώ ίκανοποίησιν, άνεφώνησιν ό 
γέρων, έξαλλος θυμού.

a:

Ή ’Αφροδίτη καί δ δορυφόρος αυτής.

θεωρώ γιλοΐον,οτε
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’Αλλά, κύριε Όσιπώφ, ίμορμύριςεν ό κόμης. . .έχει 
όλίγον δίκαιον, διότι πρό 18 μηνών σάς έζήτησα τήν χεΤρα 
τής κόρης σας έν Πετρουπόλες, καί είμεθα σήμερον...

— Είς 15,000 λεύγας μακράν τής Αφροδίτης, προσέθη
κεν ό Φρικουλέ.

—Είς 15,000 λεύγας άκριβώς εξηκολούθησεν ό Γοντράν 
καί έν τούτοις εύρίσκομαι πολύ μακράν ετι φεΰ! τής ήμέρας 
καθ’ήν θά λάβω τήν ευτυχίαν νά οδηγήσω τήν δεσποινίδα 
θυγατέρα, σας πρό του βωμοί! τοΰ υμεναίου I

Ό Όσεπώφ σταυρώσας τότε τάς χεΐράς του, είπε.
— Δεν άνέμενον τοιαύτην συμπεριφοράν άπό ύμάς.Έγώ 

ήλθον νά σάς ζητήσω .ή ύμεΐς ; Ευτυχώς δέ, ένθυμοΰμαι 
κατά λέξιν τί μοί είπατε είς τό Άστεροσκοπεΐοντής Πουλ- 
κόβας. «Όυτε τά έκατομμύρια, ούτε τά δισεκατομμύρια, 
ούτε τά τρισεκατομμύρια τών λευγών θά δυνηθώσι νά σβύ- 
σωσι τόν έρωτά μου».Καί ήδη λοιπόν, ·δτε μόλις διετρεξα- 
μεν έκατόμμ^ριά τινα, μετανοείτε δι’ όσα είπατι ;

— Όχι, ουδέποτε μετενόησα, άπήντησεν ό Γοντράν μετά 
θλίψεως καί σάς παρακαλώ μην 
άποδίδετε τήν έκφρασίν μου 
ταύτην η είς τήν μεγάλην άφο- 
σίωσίν μου πρός τήν δεσποινίδα 
θυγατέρα σας.

ΌΆμερικανός δέ τότε μετ’ 
άγανακτησεως παρέμβας*

—Όλων αύτών αιτία είνε, 
είπεν, ό άτεμος αυτός Σάρπ I 
δέν θά δυνηθώ τέλος νά τόν 
συλλάβω είς- τάς χεΐράς μου ;

— Πιστεύω, τφ είπεν ό Φρι·
■ κουλέ, μετά τέσσαρας ήμέρας 

θτε θά.είμεθα είς τόν Έρμήν 
; νά λάβωμεν τήν ευτυχίαν νά 
• •τόν διαμελίσωμεν πάντες. .

— Άχ ! ή έκδίκησις, ύπε- 
τονθόρισεν ό Αμερικανός, είνε 
φαγητόν, το_ όποιον έπρεπε νά 
φαγωθή ζεστόν !
, —’Αμα έπανεύρωμεν αύτόν
τόν άθλιον άαί την Σελήνην, 
προσέθηκεν ό Γοντράν, φρονώ, 
$Π θά εινέ- πλέον καιρός νά 

. ίπιστρέψωμεν εις τήν γήν.
—Έάν τοΰτο θά εινε δυνα

τόν, άπήντησεν ό γέρων.
— Έάν θά είνε . δυνατόν ; 

ήρώτησε μετ’ άπορίας ό Φα- 
•ρενχάϊτ. Τί λέγετε ; Καί.νομί
ζετε, ότι θά γυρίζω1 καί έγώ, 
όπως καί-ό-Γοντράν τούς ού-

Γ»

♦

νά μάθω αστρονομίαν; ’Αρκεί ίως έδώ,

— Καί σείς κ. Φρικουλέ, ήρώτησε ·τότέ. ό γέρων αύτόν. 
Τί λέγετε; Εισθε διατεθειμένος νά ίπιστρέψητε ;

— Τί νά σας εΐπω, αξιότιμε κ. Όσιπώφ, τφ άπεκρίθη 
ό μηχανικός, ήέκδρομή αυτή άνά τούς πλανήτας άρχίζ» νά 
νά μέ απογοητεύει.

Τότε ό γέρων άποτθινόμενος τφ Γοντράν ·
— Ήκούσα^ε, τφ λέγει, άφοΰ ούδέν πλέον ένδιαφίρον I- 

χουσιν οί κύριοι ουτοι νά μάς άκολουθήσωσι πέραν τοδ Έρ
μου, σδςάφίνω τήν ΙκλΟγήν τών μέσων, όπως έπιστρέψω- 
σιν είς τήν γήν. . ,

Καί Ιν ταύτφ στραφείς έλαβε τήν προ τής θυρίδας τοδ
αεροστάτου προτέραν αύτοΰ θίσιν.

Ό Φαρενχάϊτ Ιφάνη ευχαριστημένος έκ τής δηλώσεως
ταύτης, ό δε Φρικουλέ καί ό Γοντράν διηρώτωγ μετ’ απο
ρίας άλλήλους δςά τών βλεμμάτων.

ρανίους κόσμους, δια 
άρκετά Ιμάθομεν.

. *
>

0
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—ΛοιΛόν, ήρώτησε τότε ό ’Αμερικανός τούτου;, τί λέ
γετε ; πότε wxtiirct νά άναχωρήσωμεν διά τήνγήν ;

—Τοϋτο Εξαρτάται (κ πολλών περιστάσεων.Συλλογισθειτε 
ότι ό Έρμη; απέχει τοΰ Ήλιου μόλις 57,250,000 χιλιό
μετρα, ήτοι 44,300(000 λεύγας, ότι ή διάμετρός του δεν 
φθάνει πλέον τών L,200 λευγών καί ότι ό όγκος αΰτοϋ ίσο- 
δυναμεΐ προς τά 38 μόνον Εκατοστά της γης.

— Αϊ, καί τί μ’ Ενδιαφέρουσιν εμέ όλα ταΰτα ;
•—Τί σ’ Ενδιαφέρουσι; καί δέν πρέπει νά γνώρίζης, ότι ό 

Έρμης εινε δ μικρότερος όλου τοϋ ηλιακού συστήματος καί 
ό πλησιέατερος πρός τόν κεντρικόν άστέρα, τόν ήλιον, πλα
νήτης ;

— Τό συμπέρασμα! παρακαλώ.
— Τό συμπέρασμα, ότι ό Έρμης πολύ διαφέρει τών άλ

λων κόσμων, ή τροχιά του εινε λίαν, Εκκεντρική, ίχουσα 
σχήμα έλειψοειδές κάι ότι ό πλανήτης ούτος διατρέχει τήν 
διάμετρον αΰτοϋ είς 88 ημέρας.

— Δηλαδή, προσέθηκεν ό Γοντράν το έτος τοϋ Έρμόϋ 
έχει μόνον 88 ημέρας. ■

'0 Αμερικανός έσιώπα παρατηρών αύτούς.
— Καί γνωρίζετε τάς συνεπείας’τής ταχείας αύτής πο

ρείας τοΰ Έρμοϋ ; ίξηκολούθησέ λίγων αΰτφ δ Φρικουλε. 
Έν παιδίον τής γής μετακομιζόμενον «Εκεί θά έμάνθάνε νά 
γράφη καί ν’ άναγινώσκη είς ίν έτος, παιδίον τής γής πεντα
ετές θά ώμοίαζε πρός έφηβον νέον, ήμεΐς δέ πρός έκατοντου- 
τιδας. ' .

— Ή εντασις τής θερμότητος τοΰ ήλιου, προσέθηκεν ό · 
κόμης, είνε δεκάκις μεγαλειτέρα έκεϊ τής γής,ή δ’ ανάπτυ
ξες τής ζωής πρέπει νά εινε εις καταπληκτικόν βαθμόν δια
δεδομένη.

— Ή θεωρία αΰτη δέν μοί φαίνεται ορθή, είπε τότε δ 
γέρων στραφείς, διότι αί τηλεσκοπικαί καί φασματοσκοπικαί 
παρατηρήσεις βεβαιοϋσιν, οτι ό Ερμής περιβάλλεται υπό 
σημαντικής καί πυκνοτάτης ατμόσφαιρας; έν τή οποία: πλέ- 
ουσι μεγας αριθμός νεφών, άτινα προφυλάττουσι τόν πλα
νήτην Εναντίον τής καταστρεπτικής θερμότητος τών ηλιακών , 
άκτίνων. . ♦

— Ώστε ; ήρώτησεν ό Φαρενχάίτ.
— Ώστε, λαμβάνοντες ύπ’όψει τήν εντασιν τής θερμό- 

τήτος αΰτοϋ,’ καί ότι ό κόσμος ούτος εινε δ τελευταίος ύπό 
τοΰ Σύμπαντος γεννηθείς, δέον νά εύρίσκηται είς τάς αΰτάς 
οΐας ή γή μας.συνθήκας, ότε ήτον έν τή πρωτογόνφ αύτής 
καταστάσει.

—Ώστε, ύπέλαβεν ό ’Αμερικανός μετ·’ άνήσυχον σκέψιν, 
δέν θά εΰρωμεν έκεΐ ανθρώπους, ώς έν τή σελήνή καί τή’Α-

—Κατά τάς θεωρίας· τών αστρονόμων Ούίγγενς και Φον - 
τενέλλου, οί κάτοικοι τοϋ Έρμόϋ πρέπει νά είνε1, άπήντη
σεν ό σοφός γέρων, μικρά όντα, ζωηρά, εύκίνητα καί διαρ
κώς κινούμενα, μαύρα δέ ώς οί Αίθίοπες.

*0 Φρικουλε έσπευσε συμβουλευόμενος τά έργαλεϊά του.
— Τί παρατηρείτε ήδη ; ήρώτησεν δ Όσιπώφ.
-—Ότι διατρέχομεν τό κενόν μετός καταπληκτικής τα- 

χύτητος καί μετά 48 ώρας θά διερχώμεθα τήν μεταξύ’Αφρο- 
δίτης και Έρμοϋ ούδετέραν ζώνην.

Ό Όσιπώφ ίφάνη εύχαριστημένος. *
. Τεσσαράκοντα ώραι παρήλθον ούτω εν άπελπιδι μονοτο- 

νίφ διά τόν κόμη*ος κάί. τόν άμερικανόν, τοΰ. μέν ολονίν ά- 
ναστενάζοντος διά τήν Σελήνην καί τοΰ Ετέρου ανησυχούν- 
τος διά τήν φυγήν τοϋ Σάρπ, Ενφ' ό γέρων καί δ Φρικουλέ 
κατεγίνοντο είς επιστημονικά; πάντοτε Εκζητήσεις.

-τΜετά πόσα ετη, ταζιιδεύοντεξ ουτω, ήρώτησεν ό άμε-
ρικανός τότε τόν γέροντα σοφόγ, δύνασθε νά έπισκεφθήτε καί
μελετήσητε πάντα; τούς πλανήτας ;

• 1— ’Ετη ; αιώνας μάλλον ει’πέτε, άπεκρίθη ό γέρων καί
όχι νά μελετήσητε, άλλ’ απλώς ν’ άρχίσητε’ νά ένοήτε τό
σύμπαν.

Ο ’Αμερικανός εμεινεν έκπληκτος, οπερ άντιληφθεΐς ό 
γέρων σοφός·

— Η σοφία τοΰ δημιουργού είναι θαυμασία καί απερι
όριστος, ίξηκολουθησεν.’Ιδού δε καί εν περίεργον άντικείμε- 
νον.’Ακριβώς τώρα παρετήρησα έναν άστέρα, ον ό Γρουμ- 
πριδζ κατέταξεν ύπό τόν αριθμόν 1830 καί όσ-rt; είς μεγά- 
λην απορίαν τίθησι πάντα; τούς σοφού; τή; ύφηλίου, ένεκα 
τής θαυμασία; αύτοΰ ταχύτητος. Διανύει 320 χιλιόμετρα 
κατά δευτερόλεπτου. _ ’

Ο ’Αμερικανό; άνέωξεν έπί μάλλον τούς οφθαλμούς.
— Καί δστις ίξηκολουθησεν δ γέρων, δέν ανήκει είς τό 

ορατόν ήμΐν Σύμπαν, διότι σώμα ίλκόμενον ύπό τής όμά- 
δος τών γνωστών ήμΐν ήλιων δέν Εχει ταχύτητα άνωτέραν 

’τών 40 χιλιομ. καθ’ ώραν. ’Ακριβώς δέ ήδη καταγίνομαι 
ν’ άνακαλύψω τήν καταγωγήν τοΰ τοιούτου άστερος, όστις 
έρχεται έκ τοΰ βάθους τοΰ ακαταλόγιστου άπειρου.

—Ποΰ χάνουν τόν νοϋν των οί σοφοί μας, είπε καθ’έαυ- 
τόν δ Γοντράν.

Παρά προσδοκίαν ή δψι; τοΰ Φρικουλε ήλλοιώθη καί μετά 
δέους προσέβλεψε τόν γέροντα.

— Τί είνε ; τί είνε : ήρώτησεν ούτος.
— Αί βελόναι τών Εργαλείων μας άνετράπησαν.
— Αί, φυσικώτατον, διέβημεν τήν. ούδετέραν ζώνην καί. 

άρχίζομεν νά πίπτωμεν, έπιΐπιν δ γέρων.
— Ναί ! άλλά ποΰ πίπτομεν ;
Ό γέρων ίσπευσεν αμέσως πρός τά Εργαλεία καί τό πρό- 

σωπον του μιτιβλήθη άπροσδοκήτως. Έλαβεν δ* ειτα τό 
τηλεσκόπιον καί παρετηρει μετά προσοχής τόν ήλιονιΜεθ’ δ· 
λαμβάνων τάς χεΐρας πάντων

— Συγγνώμην! συγγνώμην! τοΐς ελεγε δακρύων, διότι Εγε- 
νόμην αίτια τής καταστροφή; σας.

— Τί τ(«χει 5 τί είνε ; τόν ήρώτων επανειλημμένο»; έν
τρομοι οί σύντροφοί του.

— Πίπτομεν Επί τοΰ ήλίου ! είπεν'έν συγκινήσει.
. — Πίπτομεν έπί τοΰ ήλίου- ! επανέλαβον πάντες έν άπελ- 

ρισί^·.
— Θάνατος φοβερός ! θά καώμεν Εντός τής κολάσεώς ! 

άνέκραξεν άπελπις ό ’Αμερικανός. ·
Η δέ θερμότης τοΰ ήλίου καθίστατο βαθμηδόν αίσθη- 

τοτέρα καί ή απελπισία τών ήμετέρων. ηύξάνετο βαθμηδόν 
καταπληκτικώς.'

Ο ’Αμερικανός τότε λαμβάνων.τό ρεβόλβερ αύτοΰ ήτοι- 
μάζετο ν’ αΰτοκτονήση, δτε δ σοφό; γέρων καλέσα; αύτού; 
πλησίον του"

— Φίλοι μου, τοΐς’είπεν, εί; τήν κρισιμωτάτην αυτήν 
στιγμήν πρέπει νά συγχωρήσωμιν άλλήλους. Δέν είνε αλη
θές, μέ συγχωρεΐτε πάντες, ότι σάς έφερα είς τόν θάνατον ;

Ησαν δ’ετοιμοι νά σ’υγχωρηθώσιν,δτε Εγειρόμενος αίφνης ’ 
δ Φρικουλε*

— Σταθήτε ! τοϊς ειπεν, έν μόνον λεπτόν ! ’
Καί ετρεξεν πρό; τά Εργαλεία. Ειτα ‘δ’ Επανερχόμενος·
— Σωτηρία ! ανέκραξε, δέν χανόμεθα, άλλά τούνανίίον 

βαίνομεν πρός τόν σκοπόν μας,
Πάντες παρετήρουν αύτόν μετά δέους.
—Δέν πίπτομεν, έξηκολούθησε,πρός τόν.ήλιον,άλλά συνε

πείς τών ούρανίων μηχανικών νόμων, .διαγράφομεν περί τόν 
ήλιον καμπύλην, άνολκτήν ή κλειστήν, παραβολικήν ή υπερ
βολικήν ή καί έλειψοειδή, «διάφορον , τό βέβαιον όμως-εινε 
ότι συμπίπτει αυτή πρός _τήν τροχιάν τοϋ Έρμοϋ,εί; δν δέν 
θά. βραδύνωμεν νά πέσωμεν.

Μετά συντόμους συζητήσεις ίβεβαιώθη ή άκρίβεια τών 
υπολογισμών του καί καταφιλών αυτόν ό Γοντράν

— Σοί χρεωστοΰμεν πάντες. τήν ζωήν μας, τφ ειπεν.
—· Και ηδη πείθομαι, ότι Εχεις τύχην καί ό γάμο; σου- 

θάττον ή βράδιον θά έκτελεσθή ύπό τοιούτου; όρους, τφ ά
πεκρίθη ό Φρικουλέ, Επίσης άσπαζόμενος αύτόν.

(Έπεται συνέχεια)

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Καί Εν τούτοι; εί; Εν μόνον βλέμμα του Ενόμισεν ότι ά- 
νέγνωσε τάς δύο μαγικά; ταύτα; λέξεις : σέ .αγαπώ I έγ- 
χαραχθείσας ήδη άνεξιτήλοις γράμμασεν Εν τή καρδίς της. 
Έπ’ οΰδενΐ τρόπφ ήδύνατο ν’ άπαλλαχθή τοΰ φλέγοντος 

Έρωτος τοΰ καταλαβρντο; αυτήν.
Άλλ’-εκείνος, πολύ νέος άκόμη, παιδί ίσως, /μείνε.ψυ

χρός πρό τών εκδηλώσεων τής τοιαύτη; άπειρου καί διηνε
κούς συνάμα λατρείας. Μή δέν ώρκίσθη ν’ άποφύγή νά πε- 

' ριφρονήσν; ίσαεί τόν Ερωτα, μεθ’ δλων τών άπολαύσεών του, 
μεθ’δλων τών ίλαφροτήτων καί μορφασμών του ύφ’οίαν 
δήποτε όψιν καί &ν ήθελε τφ παρουσιασθή ; Έδύνατο λοι
πόν μετά τοιαύτην άπόφασιν νά ήττηθή, άφιέμενος είς ά- 
περίσκεπτόν τι αίσθημα ;

■— Με άγαπφ, τό γνωρίζω, Εσκέπτετο, άλλά θέλω νά 
είμαι. Ισχυρός, πλήρη; Ενεργητιχότητος, οπω; μείνω αναίσθη
τος είς τόν έρωτά της. Πρέπει νά τήν Εγκαταλείψω διά 
παντός, νά μή τήν έπανείδω πλέον., θέλω νά εξέλθω νικη
τής διά νά δύναμαι νά λέγω *. Ουδέποτε ήγάπησα !

Δέν είχεν είσέτι άποπερατώσει τήν σκέψιν του ταύτην, 
δτε τήν επανειδε. Τό βλέμμα της, υγρόν άκόμη Εκ τών 
δακρύων, επληξεν Εκ νέου τούς οφθαλμούς του* ή αγγελική 
φωνή τη; Έλυσε τό πρώτον ήδη τήν παγεράν σιγήν ήν Εκεί
νος ειχεν όρκισθή νά τηρήση άπέναντί τη; καί, δειλώς, ή 
ν;αρά κόρη' Επροχώρησε διά νά θλίψη τήνχεΐρα εκείνου,δστις . 
Επεθύμει νά μείνη ανίκητος, άκαμπτος.

Έτο δυνατόν νά μή αίσθανθή, οΰδέ τώρα τήν καρδίαν 
. του σφοδρώς παλλομένην πρό τοιούτου άγνοϋ ερωτο; ; . . . 

δέν Επρεπε ν’ άφοπλεσθή πρό τή; συγκινητική; άφελείας τή; 
κόρης ; . . . ’Ασυνάρτητοι και συγκεχυμένα! σκέψεις τφ 
Επήλθον, Επρόκειτο λοιπόν νά παραιτηθώ τή; σταθερά; άπο- 
φάσεώς του, ·νά λησμονήση τόν κανόνα τής διαγωγής, ήν 
είχε διαγράψει καί νά περιβάλλη διά τρυφερού .Εναγκαλι
σμού τήν άθφαν παιδίσκην, ήτις ήρχετο νά Επικαλεσθή τόν 

Ερωτά του'; Δέν ώφειλε νά τήν θλίψη Επί τοΰ στήθους του, 
νά τή ζητήση συγγνώμην διά τήν σκληρότητά του και νά 
τή ψιθυρίση σιγηλώς γλυκειαν ε’κφρασιν, Εξ εκείνων αϊτινε; 
άρκούσιν, δπω; προξενήσωσεν ωκεανόν εΰτυχία; ;

Τήν στιγμήν, καθ ην ήττηθείς yno τοϋ έ'ρωτος, Επρόκειτο 
νά ύποκύψη, νά Ενδώση νά τήν άγαπήση αίφνήδιο; άπό- ■ 
φασις τφ έπήλθεν : ενδόμυχός τις φωνή τφ ίφώνησε : «Μι
κρόψυχε ! τί κάμνεις ; » Άπορρίψας δέ πάντα Ενδοιασμόν, 
ώσεί πτοηθείς, είπε* «Όχι ! θ’ άντισταθώ.άκόμη !»

Ήμέρας τινάς μετέπειτα άνεχώρει μέ τήν άπόφασιν νά 
λησμονήση λίαν ταχέως τήν δυστυχή μικράν,ήτις τφ είχε 
δώσει τήν καρδίαν της. Έγκατέλειψε οικογένειαν, γονείς, 
φίλους καί Εκείνην Ετι, ή όποια τόν ήγάπα τόσον πολύ κα| 
ή όποια εθρήνησε διά τήν άναχώρησίν του.

Δύο μήνες ειχον διαρρεύσει άπό της άναχωρήσεώ; του, 
δτε μανθάνει μίαν ημέραν, οτι ή μικρούλα Έπνεε τά λοίσθια 
καί οτι διαρκώς Εζήτει νά τόν ιδη. Άνελύθη είς δάκρυα.

Τώρα οέν άντηχιϊ πλέον είς τά ώτά του ή λεξι; «μικρό
ψυχε», άλλ’ άλλη τις φοβερωτέρα καί μάλλον σκληρά δια
γράφεται εν τή ψυχή του. ’Αχάριστε I ·

Καυστεκή ,θλίψι; ήρξατο νά τόν βασανίζη καί ή συνείδη- 
σίς του, τφ Εφώνει. «Όχι, δΕν είμαι αχάριστος’ τήν ήγά
πησα πάντοτε καί ' θά τήν άγαπώ μέχρι θανάτου I »

• Πλήν φεύ! ήτο πλέον αργά I Έσπευσε νά τήν Επανίδη, 
άλλά τήν εύρε νεκράν ή ψυχή της είχε πετάξει.

ί

Τό πάν μετεβλήθη εκτοτε. Έκεϊ.κάτω, όπισθεν τού χω
ρίου,ύπό τήν σκιάν ύψικόμων κυπαρίσσων,ό διαβάτη; συναν- 
τ? συχνάκις νεαρόν περιπατητήν τεθλιμμενονβαδίζει άκρο- 
-ποδητεί Επί Επιταφίου χλόη;.,., είτα ϊσταται αιφνηδίως* 

τό βλέμμα του προσηλούται Επί τεθραυσμένου σταυροϋ-,κε- 
καλυμμένου ύπό στεφάνων.Γονυπετεΐ Επί τή; γή; καί ίκει, 
κεκλιμένος Επί τή; χλόη;, ίν τφ μέσω αβρών χρυσανθέμων 
καί μυοσωτίδων, χύνει πικρά δάκρυα, δάκρυα μεταμελεία;, 
σκεπτόμενο; τήν άπωλεσθεΐσαν εΰτυχίαν καί Εκείνην, ήςτά 
ήδέα όνειρα πετάξαντα διά παντό;, θά κατέλαβον, άναμ- 
φιβόλως, γωνίαν τινά τοΰ μυστηριώδους παραδείσου.

(’Εκ τοΰ Γαλλικού) Αουκία Τσορώνη

AMWHU TSS
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Δ. Κ. Σύρον. Συνδρομή σας έλήφβη. ’Απόδειξή καί αριθμός 
.λαχείου σας εν παρόντι ^ύλλφ, — Γ. Φ. Θήρα ν. ’Επιστολή 
καί δέμα Ελήφβησαν καί εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς εγράψαμεν. 
— Ή. *Α. Μ ελ t γαλ S. ’Επιστολή μετά περιεχομένων Ελήφβη. 
Φύλλα σας άπεστείλαμεν.—7. Δ. θ ή ρ α ν.Έπιστολαί Ελήφβησαν 
καί ενηργήσαμεν. Άναμένομεν οίνου;. Η. Π. Τρίπολιν. Έ
χετε δίκαιον. ’Αριθμός λά/είου σας 1317, δ δεξιόθεν-άποδείξεώς σας 
αριθμός. — Κ. Λ. Βραίλα. Συνδρομή σας Ελήφβη. Άπόδειξις 
μετ’ άριβμοΰ λαχείου σας άποστίλλεται ταχυδρομιχώς. Ευχάριστου- 
μεν. — Γ. Β. Κ έρ χ υ ρ α ν.,Μάλιστα· χαί αριθμός λαχείου σας 
613.— I- Γ. Γ. Μαρχόπουλον. ’Επιστολή μετά περιεχο
μένων έλήφβη καί εύχαριστοδιχεν. ’Εκποιήσατε Επίλοιπα πρός 1 δρ. 
Ταχυδρομιχώς γράφομεν.— Κ. Α. Λ ε ω ν ί δ ι ο ν. Συνδρομή σας 
ελήφβη. ’Αριθμός λαχείου σας 1897, ό δεξιόθεν άποδείξεώς σας, ήτμ 
στέλλεται ήμΐν έν παρόντι φύλλω.— Γ. X. Χαλκίδα. ’Επιστο
λή καί δύο φιάλαι . κονιάκ όιά πρώτον λύτην Ελήφβησαν, καί Εχει 
καλώς.— Α. Π. Λ ε μ η β σ ό ν. Έπί τέλους άπαλλαξατέ μας τής 
συνεχούς αύτής ύπβνθυμήσεως έχάστοτε. Άναμένομεν συνδρομήν.-— 
Μ. Τ· θ ή ρ α ν. ’Επιστολή χαί λύσεις Ελήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν 
δι’ Ενεργεία; σας. Άναμένομεν αποτέλεσμα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
91. Τετράγωνον γραμμάτων.

— Πάν 5,τι ’μας αρέσχει τοιούτως χαλουμεν.
— ΤΙος τοϋ Σαδώχ, πατήρ τοΰ ’Ελιούδ.
— Τά πρωτεία κατέχω είς τάς πέντε φυλάς. .
— (Αιτιατική) Διαβάτα, πανταχοΰ μ’ απαντάς.
— Πτηνών ή Εντόμων πετφντων δμάς.

92. Άντεβτροφή.
Ώς ίχω ά» μ’ άφήσης μίαν ήπειρον εμφαίνω. 
Άντιστρόφως.δ* άν με λάθης ειμαρμένην σημαίνω.

Κώνσπολις ά. Μ. Μελεσβόηουλος.
. 93. Αίνιγμα.

Εις τό στόμα σου μέ εχεις 4
"Οταν στέκης κι’ όταν τρέχης.

"Αν δέ μ’ άποχεφαλίσης
Και μ’ άποτραχηλίσης·
Σέ άχούω δτι ’πής.
Κόψε πάλιν τό χεφάλι
Εις τήν λάάπην θά μ’ εύρής. Ζτ. Μαρής

Λ,ύσβις τών ίν τώ ύη* άρβϋ. 93 αςνεγμ.άτων.
V

81. Αριθμητεπύν «αίγνιον.
Κατάστρωσις πρώιη

2, 4, 8' 40, 12, 14, 18, 20
, Τό άθροισμα .τοΰ '/» πάντων = 44

2 +.4 + 18 + 20 = ·44
8 + 10+ 12 + 14.= 44

Κατάστρωσις δεύτερα
8, 2, 10, 4, 12, 18, 14,. 20
8+10+12+14 = 44
2+4 + 18+ 20 = 44

Σημ. Τό παίγνιον εφαρμόζεται καί Επί τεσσάρων, δέκα εξ, κτλ. 
αριθμών.

Έλυσαν αύτό, Προκόπιος Ν. Συμωνίδης Εξ Αθηνών καί ό. χ. Ν. 
Σπαρτιάτης εξ Αθηνών.
82. ΠαραλληλΦγραμον συλλαβών. u

' α ψι δα
. υ ψι φω νί α

δα νι α
ά Ούδείς ελυσεν

83. Αντιστροφή, Ζώμα—’Αμώς.
Έλυσαν αύτό Προκόπιος Ν. Συμωνίδης εξ -'Αθηνών, χαί ό κ. Ν.

Σπαρτιάτης εξ Άβηνών.
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ΊΔΡΥΘΕΝ ΤΛ 1877-ΕΝ-ΧΑΛΚΙΔΙ'

•ί

ΤΟ ΜΕΠΣΤΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ·ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ

«
ΤΟ ΜΟΜΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ•

δπερ κέκτηται εύρείας έκτάσεις αμπελώνων παρά τούς 
γθυνζιζ ’ δύο Πύργους τής Χαλκίδος, τών έποίων τδ προϊόν χρη

σιμεύει άποκλειστικώς είς τήν παραγωγήν ΚΟΝΙΑΚ-

ί

t

ΔΙΕΥ@ΥΝΖΙΖ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΝΙΑΚ
X A Λ Κ I Δ Α

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
λαλιυιολ δ^ερ παρασκευάζει ΚΟΝΙΑΚ (Eau de vie de vin) φυ-

* σικόν άνευ προσθήκης τεχνικών χρωμάτων καί άρωμάτων 
’ t » ► έπομένως, ύπέρτερον πάντων ύπό ύγιεινήν έποψιν.

Έξ^άποστάγματος^μοσχάτου οίνον Χαλκίδος, τον όποίον το πλεχστον μέρος τΛς έσοδβίας 1894 
άγοράσθη παρά της 'Εταιρείας.

ΥΨΙΣΤΗ ΔΪΑΚΡΙΣΓΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
• - · ■ ■ ■■'■: ’ ■ έ · . .

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ίξ όλων τών Ελληνικών ΚΟΝΙΑΚ, όπερ έβραβεύθη έν τή Πάγκοσμίφ Κολομβιακή ’Εκθέσει τοΰ Σικά
γου (1893) 8ιά ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ καί ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ ώς καί ίν τή.τοϋ Λιών 1894. Περί τής γνησιό- 
τητο; αύτοΰ δύναται έκαστος νά πεισθή ίπισκεπτόμενος τάς εΰρείας άποθήκας τοΰ·έργοστασίου, αί όποΐαι είναι προσιταί 
παντί τφ βουλομένφ. Οί ίργοστασιάρχαι προσφερουσι ΜΟΝΟΝ ΜΟ κιβώτια «ςονεάκ πραγματικά καί όχι δεκάδας 
χιλιάδας φράγκα υποθετικά καί φαντασιώδη, είς τον άνακαλύψοντα χημ,εηώς ότι το Eau de vie de vin '°ΰ ίργοστασίου 
δέν ίίνε γνηΛον απόσταγμα μοσχάτου οίνου.

Γνωστής γινόμενης τής’γνησιότητος τοΰ Κονιάκ τών κ.κ. Χατζηπαναγιώτου καί Ιν αυτή τή Γαλλίφ, ό ίν Παριβίοι; 
. διευθυντής τοδ χημείου Expert Chimiste directeur du Laboratoire de la Bourse de Commerce Ko; L.Pad0 έλαδεν 
φιάλας τιν'άς ίκ τοδ ίν Βρυξέλαι; πρακτορείου των τών δποίων άναλύσας τό περιεχόμενον καί ευρώ* σπάνια αποτελέσματα 
’άποφάίνεται ώς ίξής εΐς τό πάνυ εΰγενώς παραχωρηθέν πιστοποιητικον ίπικικηρωμίνον καί παρά τής. άστυν. τών Παρισιων.

Τό Κονιάκ (Eau de vie de vin·) τών ίν Χαλκίδι κ.κ. Γ. Χατζηπαναγιώτου καί άδελφοδ soumis a notre examen 
(apr4s 1’analyse foite) presente la composition normale des fines champagnes superieures et ne renfermejaii- 
cun§ substance riuisible a ia sante ‘ . .

. ‘ Bourse de commerce) Le Directeur
Laboratoire-Paris ) L. Pade 

Le commissaire. de Police F· Arr.'Paris Quartier des Halles. · ■ '.
ΣΗΜ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ. Πρό; αποφυγήν τών πολυαρίθμων απομιμήσεων ζητητίον τήν ίπι τοΰ περιλαίμιου έκά'στης 

φιάλης ιδιόχειρόν υπογραφήν τών έργοστασιαρχών.

ΤΑ ΚΟΝΙΑΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΥ
' · ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Έν τή ίν Ζαππείφ Διαρκεΐ Βιοτεχνική ’Εκθέσει.Έν τοΐς. καταστήμαβιν αδελφών Βαρβιτσιώτη, 
δδός Άθηνάς. Έν τφ παρά τά Χαυτεΐα κομμωτηρίφ ή « Ακαδημαϊκή Νεολαία» Παναγεώτου 
Παπάζογλου. . .
Έν τφ καταστήματι ’Αδελφών Ζάχου. .
Παρά τοΐς άντιπροσώποις τής, ’Εταιρείας είς τάς κυριωτερας πόλεις τής ΥΦΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. .
ι ’ · ■

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ·

ΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
•ΕΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

««

I


