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Ρ ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ώς γλυκύ .θαλπερόν έαρ καί σε- 
λαγίζουσα αιθρία διαδέχεται παγε
ρόν χειμώνα καί ζοφερόν ύδατο- 
σταγή ατμόσφαιραν, ούτω δεινώς 
χειμαζομένην ύπό τής ανομίας καί 
τοΰ πνευματικού οκότους τήν αν
θρωπότητα διέσχισενάπ’άκρου είς 
άκρον φωτοβόλος, εκθαμβωτική, 
έκπαγλος λάμ’ψιο, ής εστία άνεδεί- 

*χθη«ή ταπεινή Βηθλεέμ. Ή πενιχρά 
φάτνη καί ή χλιαρά τών άκάκων 

^τής αρετής ενσαρκώσεων πνοήθερ- 
μαίνονσι τόν βασιλέα τών βασι- 
λευόν των, όστις έίελέίατο τήν 
τοιάυτην κοιτίδα,ινα άπό τών πρώ
των αυγών τοΰ έπί γής βίου του 
δώση τό παράδειγμα τής ταπεινο
φροσύνης.Ό μέγας.ουτος τής άν
θρωπότητος διδάσκαλος, ό φιλό
στοργος αύτήο πο,ιμήν,ό ενσαρκω
θείς, ϊνα καί διά τοΰ αίματός του 
ετί θεμελιώση τάς βάσεις ιδανικού 
κοινωνικού οικοδομήματος, δώση 
άίιοθαύμαστον υπόδειγμα ·τής έπί 
γής τελειότητος,περιβάλλεται σάρ- . 
κα καί οστά, ίνα ή άπιστος καί βε- 
βακχευμένη άνθρωπότης θή τόν 
δάκτυλον είς τόν τύπον τών ήλων 
καί διά ζώντος παραδείγματος 
παιδαγωγηθή καί γαλουχηθή. 'Ο
ποία άρρητος τελειότης, όποιον 

• σεμνόν μεγαλεϊον, όποϊαι αίγλήεσ- 
σαι’ύποθήκαι συνοδεύουσι την’με
λίρρυτον αύτοΰ διδασκαλίαν I Τί 
δέν ήνώρθωσεν αυτή,περί τίνος δεν 
προεΐδε ; Τό τής πολιας άρχαιό- 
τητος άΕίωμα «όδόντα άντί «όδόν- 
τος κατεκεραύνωσε μέν ό μέγας 
υιός τής Φαιναρέτης, ά^λά τήν 

. διδασκαλίαν αύτοΰ,ήτις ως άστρα- 
πή διέσχισεν έπί μικρόν σύμπασαν 
τήν κοινωνικήν άχλύν, έμελλε νά 
στέγαση ό φωτοβόλος Ήλιος 
τής δικαιοσύνης διά τών παγχρύσων 
«Άγαπ&τε τούς ίχ&ρούς υμών, εύλογείτε τού$ παταρω- 
μένους υμάς, καλ&ζ ποιείτε τούς μιβοΰντας ύμας χλπ. 
άτινα άναντιρρήτως έφαρμοζόμενα απεργάζονται θείαν

βημάτων του:

ρ

Ή πρώτη μεταμέλεια τον άν&ρώπου. 
(Έχ τον άπωλεσβέντος Παραδείσου τοΰ Μίλτωνος).

και αίθερίαν κοινωνίαν, αίχμηροτάτην έρημον ούσαν είς 
μίση καί εγκλήματα. Tic πραότερος τοΰ μεγάλου τού- 

. του τής άνθρωπότητος νομοθέτου, όστις φείδεται καί 
τού αΐματος τοϋ πρός διατροφήν τού ανθρώπου προω-
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ριομένου αμνού, έπιζητών άναίμικτον, πνευματικήν θυ
σίαν ; Όύόεις ονειροπόλησε*  ενωσιν τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους,ως ό συμπαθέστατος Ναζωραίος; είπων «χαί 
σετβί μία ποίμνη, els Λοιμόν»,, ούδείς ένετεΐλατο τήν 
διάδοσιν τών ύποθηκών καί έπιταγμάτων του διά τοΰ 
λόγου καί μόνου. Πάντες οί ,άρχηγοί θρησκευμάτων 
κραδαίνουσι. διά τών οπαδών των βομφαίας και ίίφη γυ
μνά υπέρ τήν κεφαλήν τών αλλόπιστων, έν ω ό γλυκύς 
υιός τής Παρθένου, τό ευοσμον τής άνθρωπότητος έαρ 
ώς μόνον ούράνιον οπλον προτείνει τήν- αγάπην. Τήν 

* άγάπην, ής ήτο αύτή ή ένσάρκωσις, τήν αγάπην, ήτις 
Αυτόν έπί γής ήνεγκε, τήν αγάπην*  ής ένεκε.ν απέλυσε 
τών αμαρτιών τήν "έν τώ οΐκω τοΰ Φαρισαίου αμαρτωλήν. 

,γυναίκα, Sw ήγάπηβεν αύτη πολύ. Τήν θειοτάτην ψάσιν 
του, ϊνα μή άγνοήση ούδείς αυτήν αναγκάζεται νά όνο- 
μάση αύτός ούτος διά τΰν*Έγί>  είμι ό άρτορ τή$ ξωζς, 
ίγώ «ι’μι τό τοΰ κόσμου». Διατυπώσας δέ διά τοΰ
λαμπρού χρωστήρος τής θειοτάτης αυτού διδασκαλίας 
άπαν τό κοινωνικόν οικοδόμημα, δπερ άναντιρρήτως θέ
λει έπικρατήσει πανταχού, ένεκα τής άκρας τελειότητάς 
του, δπως διά τής γεννήοεώς του κατέρριψε τήν σίίαν 
καί τό μεγαλείου τών χρυσηλάτων μεγάρων, καταστή-

■ σας αύτά πολλώ υποδεέστερα τής πενιχρός μέν άλλά 
πλήρους ποιήοεως φάτνης, ουτω διά- τής έκ τοΰ κφομου 
άπελευσεώς του έπεοτέγασε τήν ύπέρλαμπρον αύτού 
διδασκαλίαν,δούς άπαράμιλλον δείγμα άνείικακίας, μα.- 
κροθυμίας πρωτοφανούς άφοσιώσεως, θυσιάσας ώς καλός 
καί φιλόστοργος ποιμήν τήν ψυχήν αύτού ύπέρ τών προ
βάτων, ιδία δέ ύπέρ τού απολωλότος προβάτου, διότι 
ήλθει» είς tor κόσμον ονχΐ διχαίονς καλ^σαι, άλλ’ ε?μαρ- 
τωλούς εκ μετάνοιαν.

Δι,καίως άρα ή άνθρωπότης, μνήμων τής άνατολής 
τοιούτου φαεινού άστέρος έπί, τού πενιχρού αύτής στε
ρεώματος καί τοΰ ζωογόνου θάλπους, δι’ ού ούτος 
έθέρμάνεν αύτήν διά παντός, πανηγυρίζει τήν τοιαύτην 
χαρμόσυνου ήμέραν, ήτ,ις ΰπήρίεν ή αφετηρία τής 
σωτηριωδεστάτης τών βεβορβορωμένων τού Άδάμ απο
γόνων άναγεννήσεως, μετ’ εύγνωμοσύνης δέ αρρήτου 
άναμιμνήσκεται τής · μεγίστης ταύτης ευεργεσίας, ής 
οί αγλαοί καρποί όσημέραι πληθυνονται, ή δέ ζείδωρος 
αύτής αύρα έπί μάλλον εκτείνεται, έπί μάλλον έζαπλοΰ- 
ται καί πνέει απ’άκρου εις άκρον τής οικουμένης, ήτις 
τήν ησυχίαν, τήν γαλήνην, τήν εύημερίαύ καί τήν 
ι».’..·..·— χρύεται έκ τώ' ναμάτων τής χρυαορρήμονος 

τού θειοτάτου καί ανυπερβλήτου τής άνθρω- 
διδασκάλου. '
* Χωρίτης έκ Κορωχίου

έξύψωαιν 
διδαχής 
ηβτητος

Ο ΠΟΘΟΣ ΜΟΥ
♦-

. Αετέ πουλί περήφανο πάρε με στά πτερά σου 
καί φέρε με στή Μούρεσι πατρίδα τή γλυκεία μου 
Ώ| μή μ ’ άφήσης πάρε με θέλω ν*  άρθώ κοντά σου,’ 
νά ίδώ έκείνην π’ άγαπώ noy λαχταρεΐ ή καρδία μσυ.

• .
Άπό τά σύννεφα ψηλά, ή άπό δένδρου κλώνο, 

ομου θά σταματήσωμί' θέλω νά ’δώ έκείνην ’ 
πού μ’ έδωκε τόν έρωτα, τό στεναγμό, τόν πόνο, 
καί ,άφήρεσέ διά παντός ψυχής μου τήν γαλήνην.

Θέλω νά ίδώ τά μάτια της τά πολυαγαπημένα 
τά ζηλευτά μαλλάκια της, τό λουλουδένιο στόμα 
τ’άφροπλασμένο σώμα της, τά φρύδια τά γραμμένα 
νά ίδώ άν κρατή τόν όρκον της, άν μ’άγαπά άκόμα

Έκ τών βχθων τοΰ Νείλου Μιλτ. Κ. Κορπέτης

------------------------------------------------------- -------------------- 1—t -----

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ 
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

’ . *

*
(Συνέχεια, ΐδέ προηγ. ψύλλον

Ένφ 8’ έπορευόμην, καθ’ δδόν συνηντήθφ μετά τοΰ κ. Πέ
ταλα, Παλαιού έξ ’Αθηνών φίλου, καλλίστου καί εύπαιδεύτου 
νέου καί νυν διευθυντοΰ τής έφημερίδοςΆΘήρας».

—· ’Αδελφέ, μοί λέγει, περιχαρής ό κ. Πεταλας, άπό χ^ές 
έμαθον οτι είσαι έδώ καί' σε ζητώ πανταχόσε, εί έγεινες ; πώς 
εΰρέθης έδώ ; *

— Ώ.Ι τον κ. "Πεταλαν, δεν έπερίμενον νά «έ ΐδω έδώ.
Φίλε μου, τφ ειπον, έφερα τον υιόν μου είς τό κατάστημα καί 
ωφελούμενος της περιστάσεως επισκέπτομαι τούς συνδρομη
τές μου. ·

— “Ώστε, αν δεν τό έμάνθανον η δεν σε ανεζητουν, δέν θά
έβλεπώμεθα. ' , . .,

— Πώς ; πάντως θά έπεσκεπτόμην τά γραφεία της «Θή
ρας» καί της «Σαντορίνης» καί άναγκαίως θά συνηντώμεθα.

,— Ώστε θά έχω τήν έπίσκεψίν σου καί εις τό γραφεΐον μου
— Άναντιρρήτως, διότι θά γράψω καί περί, τοΰ τύπου σας.
— Περιηγητής δημοσιογράφος έγειφες ; ποΰ μεταβαίνεις ήδη;
— Εις έπίσκεψίν τοΰ φίλου καί συνδρομήτοΰ μου κ. Π. 

Δελένδα, τοΰ βουλευτο’ΰ «ας,
— Αϊ, τότε θά σέ συνοδεύσω, άν θέλης.
—■ Ευχαρίστως.
Καί ένφ έπορευόμεθα, συνηντήθημεν καί μετά τοΰ κ. Δες 

λένδα καθ' οδόν, οστις έπειδή είχεν έπείγουσαν έργασίαν νά 
τελειώση, ώς μας ειπεν, -προκειμένου ν’ αναχώρηση διά τάς 
’Αθήνας, μας,ώδήγησεν εις τήν οικίαν του, οπού μας συνέ
στησε πρός τήν άξιόλογον καί εΰγενεστάτην κυρίαν του Μα
ρίαν, πρός τήν κυρίαν Μαργαρίταν Βαζεγγίου, θυγατέρα τοΰ 
τέως προξένου της. Γαλλίας καί ήμετέρου προστάτου, αοιδίμου 
κ. Μιχ. Γκίζη καί τούς παρσυρεθέντας κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν έκεΐ κυρίους Βερνάρδον Κουέρτσ μετά της κυρίας του,' 
Τραπεζίτην έκ Σύρου καί προσωρινώς δι’ υποθέσεις των διαμέ- 
νοντας τότε έκ Θήρα. Μεθ’ δ δ κ. Π. Δελένδας μας έζήτησε 
συγγνώμην καί άπηλθε είς τήν έργασίαν του.

— Κάί πώς σας φαίνεται ή νήσος μας; κ.Πρίντεζη, ήρώ-
τησεν ή Κυρία Δελένδα. . ,

— Πολύ κ4λή καί αρκετά ανεπτυγμένος κόσμος είναι έδώ
απήντησα, πλην μετά λύπης μου,άντελήφθην οτι τό γυναικείου 
φύλλου αδικείται. ·

— Άπό τί ; ηρώτησε μετά περιεργείας ή κ. Κουέρτσ.
— Άπό έλλειψιν αναλογών κέντρων, περιπάτων, συνανα

στροφών, θεαματικών παραστάσεων, εσπερίδων κτλ. Μετά λύ
πης μου παρετήρησα οτι αί γυναίκες έδώ είναι πολύ πέριω- 
ρισμέναι ένφ εθαύμασα τουναντίον τήν πνευματικήν αυτών -ανά- 
πτυξιν.

Πασαι έγέλασαν διά τήν άπροσδόκητον έκφρασίν μου.
— Καί ποΰ αποδίδετε τοΰτο; κ. Πρίντεζη, ήρώτησε μετ' 

ενδιαφέροντος ή Κυρία Μαρία.
— Μά. . . μάλλον εις τήν ύπερβολικήν περιποίησιν αύτοϋ

άπό μέρους τών άνδρών. . ■
— Καί πώς’ γνωρίζετε τοΰτο ; δτι μας περιποιούνται πολύ 

οί άνδρες μας. · .
—. Από δύο τινά. Πρώτον άπό τήν .‘ιστορίαν, ήτις παραδέ

χεται τήν καλλονήν τής Θηραίας γυναικός καί τήν άσχημίαν 
τοΰ ©ηραίου ανδρός, καί δεύτερον άπό τήν διαρκή οΐκουρίαν καί 
διηνειίή ασχολίαν εις τά οικιακά τής γυναικός, άτινα έφελκύ-. 
ουσι την προσοχήν .καί-περιποίησιν τοΰ άνδρός.

Αί'κυρίαι παρετήρουν άλλήλςς μετά περιεργίας καί σιωπής, 
ό δέ κ. Πεταλας ηναγκάσθή ν’ άποδεχθή μετά παρρησίας τήν 
γνώμην μου. '

— Ώστε όμοιάζομεν πρός καλογραίας, κ. Πρίντεζη, είπε 
πανυ εύφυώς ή κυρία Μαργαρίτα Βαζεγγίου.

— Καί μήπως ή Θήρα δέν είναι εν μεγάλου μοναστήριον, 
ύπέλαβεν ό κ. Κουέρτσ, άφοΰ τόσον δυσκόλως δύναται τις νά

«
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φύγη εντεύθεν'η καί·νά έλθη καί άφοΰ μόνον αί έκκλησίαι 
είναι τό καταφύγιου τών γυναικών; Θά παρακαλέσω μάλιστα 

■:'τόν κ. Πρίντεζην νά καταγγείλη καί προφορικούς καί έγγραφως 
την ακαταστασίαν της έπιβιβάσεως καί άποβιβασεως τών επι
βατών. .Σας βεβαιώ, οτι πολλοί.άπαφεύγουσι νά ταξειδεύωσιν, 
άκριβώς διότι τά ατμόπλοια ελλιμενίζονται είς φοβέρας μακράς 
αποστάσεις. ’ ,

' — Δέν ύπέστην καί έγώ προχθές τό μαρΐύριον αυτό ; και 
συλλογίζομαι μάλιστα, άν πρίπη ν’ άναχωρήσω.

— Καλητερον, μείνατε έδώ, ανέκραξαν πάντες, θα καλογη- 
ρέψητε καί σείς.
.— Είθε' κυρία μου νά έμόναζον, αλλά ή φύσις1 νίκα τάς 

έπιθυμίας μας καί δυστυχώς δέν δύναμαι.
— Καί πώς δυνάμεθα ημείς ;
—Είναι φυσικόν αποτέλεσμα της ίδιότητδςσας. ’Αν ή συγ

κοινωνία τής Θήρας ήτο ομαλή καί εύκολος, «ας βεβαιώ πασαι 
θά έγκατελείπατε τήν νήσον σας καί οί άνδρες σας θα σας 
άνεζήτουν είς τά πέρατα της οικουμένης.

— Μά τόσον πολύ μας εφοβήθητε; Πολλοί μας έκλαμβα- 
νουν ήπίας ώς αμνούς καί έλαφράς ώς. . ..·

— Παρεξηγήθην ίσως, θέλω νά είπω, oxt τό γυναικείου 
πρ’ος τό ανδρικόν πνεΰμα διαφέρει πολύ έδώ. Τοΰ μέν ανδρός 

'είναι ήπιον, μαλακόν, καί· άγαθόν, ένφ τής γυναικός είναι 
γοργόν, χάριεν, ευφυές, καί πετεινόν.......... ·

’Αφοΰ δ’είπομεν έτι αρκετά εύτραπελα καί σοβαρα απεχαιρε- 
τησαμεν τήν εύχάριστον ταύτην συναναστροφήν και απηλθομεν 
εις μακράν περίπατον μετά τοΰ κ. Πέταλα και ειτα έπεστρε· 
ψάμεν είς τό καφενεϊον, Τή επαύριον ητο Κυριακή.

• Ή Κυριακή έν ταΐς μικραϊς πόλεσι τοΰ Κράτους και ιδίως 
έν ταΐς πρωτευούσαις τών νήσων ενέχει τι τό ίδιάζον, τό επα
γωγόν, τό άρχαϊλόν καί δή χριστιανικόν, δπερ δυστυχώς ούδ’ 
είς τάς ’Αθήνας,ούδ’ εις τάς Πάτρας καί Βόλον, Σΰρον, Χαλ- 

,κίδα κτλ. αΛαντα τις ούδαμώς,. Ή χροιά τής χριστιανικής καί 
έξαιρέτου ταύτης'ήμέρας άπό πολλοΰ· άτυχώς ώχετο απιοΰσα 

' άπό τής έλληνικωτάτης ήμών καί χριστιανικωτάτης καρδίας, 
’τό δέ θειον άρωμα τοΰ λιβάνου,. μύρου, μύρτου καί θύμου, εύ- ’ 
τυχώς εΰρηται εν ταΐς μικροπόλεσι ταύταις, οπού .τό σά·; 
ρωθρον τοΰ κακώς νοουμένου πολιτισμού δέν έφθασεν έτι έως 
έκεΐ δπως έγκαταστήση τό τής ύλης καί τέχνης.

Διήλ’θον τής άγορας τής πόλιως έν μέσφ πλήθους χωρικών 
καί αστών προϊόντων καί ζώων,εμπορευμάτων και εδωδίμων,βυ
τίων καί τουλουμίων καί δή κρεάτων και ιχθύων και άπροσδο'· 

, κήτως ηύφράνθην έπί τή συναναστροφή τοΰ κύκλου έκείνου.
Άλλος τις ίσως, .’Αθηναίος ή Παρισινός, γαντιφόρος, θά προ- 
έβαλε τό ^ινομακτρόν του πρό τής ρινός όπως αποφυγή την 
συνάφειαν τής λεπτής αίσθήσεώς του πρός τό άγνόν μΰρον τής 

-άρχαϊζούσης έτι έκείνης χριστιανικής πανηγύρεως. Εγω όμως 
.πλησιάσας έξήτασα τούς πάντας· καί τά πάντα πριν ή έτι καί 
ή’εΐκών αϋτη άποσκορακισθή άπό τάς έλληνικάς ήμών καλένδας.

Μετά τήν άπόλυσιν τής ΐεράς λειτουργίας προσέρχονται έκεΐ 
πάντες αστοί, χωρικοί καί χωρικοί, έμποροι βιομήχανοι, 
ιερείς καί πτωχοί καί συναλλάσσονται καί εμπορεύονται.

Καί φυσικώς. Μετά τήν προσευχήν ή συναλλαγή, μετά τήν 
ψυχικήν διάπλασιν ή σωματική διάταξις, μετά τόν πνευματικόν 
φόρον ή υλική άπόλαυσις καί ειτα πάντες απέρχονται ευχάριστη*  

,μένοι,.καί δ τόπος εκείνος κενοΰται. .· »
Τίς διωργάνωσε τάς πανηγύρεις καί τά κέντρα, καί τις διά 

τών μέσων τούτων συνήψε τήν άλληλλουχίαν τών χωρικών σχέ- 
σιν και τήν αμοιβαίαν σύμπτυξιν τών μικρών αύτών ανθρώπων;

. — Ή ανάγκη .
— Καί την ανάγκην, τίς έγέννησε ;

‘ Τ’)’ δεκάτην ώραν μετέβην είς έπίσκεψίν.τής σχολής τών 
θηλέων τοΰ γαλλικού εκπαιδευτηρίου. Ήρξάμην άπό τοΰ ναού. 
Ή γλυκύφθογγος αρμονία τοΰ μουσικού οργάνου πρός τας’λε- 
πτάς αθώας ώδάς ‘τών μικρών κορασίων τής μονής μοί απο- 
σπώσι την προσοχήν καί σταματώ πρό τής θύρας τοΰ ναοΰ.

Ήτο πλήρης εικόνων καί φώτων, άνθέων καί λιβάνου, αρ
χιερέων καί ιερέων, άνδρών καί γυναικών, κορασίων καί παί- 
δων,. μοναχών καί καλογραιών, πάντων γονυπετώς μετά κατα- 
νυξεωςκαί εύλαβείας άκρο,ωμένων τής ωδικής ΐεράς λειτουρ- 
γί«ς·

Έπλησίασα καί μίετ’έκπλήξεως είδον δτι δέν υπήρχε πλέον 
θέσις,'ουτε δι’ έμέ. '

Δικαίως ειπον, διότι δέν είμαι έκκλησιολάτρις.

Είμαι χριστιανός, είμαι Οερσεβής, άλλά δέν είμαι καί φίλος . - 
τών ματαίων επιδείξεων καί τής κούφου φαντασίας. Είς τάς ϊ - 
μεγαλοπόλεις δέν απαντά ‘ή ειλικρινής καί απέριττος,·άθώος καί 62 '· 
απλή αύτη χριστιανική συνάθροισες. Προτιμώ δ’ άπειράκι; νά Υ® 
φαινωμαι χριστιανός δπου δει άλλ’δχι καί τοιοΰτος οπού ού δει.

Έν τούτοις έκεΐ προσειλκύσθην τόσον ώστε εισεχώρησα έντός 
τοΰ ναοΰ χωρίς νά τό ένοήσω. Προέβην καί έκάθισα πλησίον 
τών καλογραιών, άδιαφορήσας έντελώς περί τών περί έμοΰ έν-, 
τυπώσεων τοΰ κόσμου. Ρίψας δέ βλέμμα πέριξ, θαυμασίως 
παρετήρησα δτι ούδείς προσέχει τόν νοΰν είς τούς είσερχομέ- 
νους καί έξερχομένους καί οτι πάντες τουναντίον είσίν άφοσιω- 
μένοι είς τήν προσευχήν καί τήν ιεροτελεστίαν.

— Ά ! κάλλκηα, ειπον, κατ’ έμαυτόν, τό χριστιανικόν αί
σθημα καί καθήκον είναι πολύ άνεπτυγμένον ένταΰθα καί έκα
στος γνωρίζει κάλλιον ήμών τών μεγαλοπολιτών καί μεγα- 
λαύχων τό 4 γνώθι σεαυτόν ».

Ό ναος,τή έπιμεμελημένη φροντίδι τών καλογραιών τής μο
νής εινβμ κάλλιστα έστολισμένος καί περιπεποιημένος.Λαμπραί 
καί κάλλισται κάί πλούσιοι καί πολυπληθείς εικόνες καί άνθη 
καί Ιερά σκεύη περικοσμοΰσιν αύτον πανταχόθεν'πολυέλαιοι δέ 
καί καθίσματα καί τάπητες καί κηροπήγια συμπλήροΰσι τήν 
μεγαλοπρέπειαν καί σοβαρότητα τοΰ ίεροΰ αΰτοΰ τεμένους; ’ 

Τρεις Ιερείς ίερουργοΰσιν, ένφ δ Επίσκοπος Θήρας, άγιος
• Γαλιμπέρτης καί λοιποί ιερείς τοΰ καταστήματος καί οί Δομι

νικανοί μοναχοί μετά παραδειγματικής εύλαβείας καί χάριτος 
παρακολουθοΰσι τήν ωδικήν ταύτην λειτουργίαν, ης τά μουσικά 
ασματα είναι συνθέματα τών καλητέρων εύρωπαίων μουσουργών 
Μετά πολλής ήδφνής καί εύχαριστήσεως παρακολουθώ καί έγώ 
τήν έξέλιξιν τής ουρανίας ταύτης βμηγΰρεως καί ένδομύχως 
λυπούμαι, διότι δ κόσμος ούτος δέν είνε έμπλεως άπό τοι-' 
ούτων χριστιανικών καθηκόντων άλλά τουναντίον νά είναι πλή
ρης παθών καί έκδικήσεων,εγκλημάτων *αί  ιοβόλων προθέσεων.

Ήδη δ ίερευς ύψοΐ τά άγια μυστήρια, ή ωδική μουσική πα- 
ρακολουθεϊ έναρμονίω$ τήν ιεροτελεστίαν και αί καρδίαι τών 
έκκλησιαζομένων συνανυψοΰντακ ευθέως πρός ^δν ύψιστον θεόν I 

Όποια φιλοσοφία ! ήν μάτην τό χρήμα καί ή ψευδολατρεία 
ζητοΰσι νά καθυποβάλλωσιν εις τήν μηδαμινότητα. Μία τοι- 
αύτη Ιεροτελεστία υπερβαίνει τά δυσεκατομμύρια βυτίων χρυ
σίου, καί δυσεκατόμυρίας ανθρωπίνων ψευδεπιδείξεων ;

Υπάρχει σύγκρισις ; . ' ■
Μετά τήν περαίωσιν τής λειτουργίας, πάντες άπεσύρθησαν 

εις τά ίδια πάνυ .ήσύχως καί άθορύβως, ώσεί μόνον ψυχαί καί 
ούχί άνρθωποι νά έκκλησιάζόντο έκεΐ. .

(επεται συνέχεια) Φ. Ή.
■--------------—y-issse ο ftp  -----------------(

ΠΟΙΚΙΛΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή πενία, ή άθλιότης, ή ατιμία κ.αι τό έγκλημα είναι 
οί αδιάσπαστοι σύντροφοι καί πιστότατοι φίλοϊ τής άργίας.

Τό φίλημα είναι τό πϋρ τό διατηρούν τόν έρωτα άσβε- ; '
στον, ή δέ ηδονή τό.δδωρ, όπερ κατασβεννύει αύτον.

Ό πλούσιος ομοιάζει μ,? όρος, τό όποιον φαίνεται παντα-
χ.βΰ καί ΐστάται μεθ1’ ύπερηφα«ε’ίας· «ί δέ φτωχοί με σωρει-" * ' 
αν άχυρων, τά όποια ή ίλαφροτίρα πνοή παρασύρει.

Ό ύποσκελίζων γόν άλλον,όπως καταλάβη τήν θέσιν του, 
δέν· διαφέρει τοΰ ληστοδ τοΟ ληστεύντος τούς οδοιπόρους.

Είς τόν άπηλπισμένον τά πάντα φαίνονται σκοτεινά καί 
άπαίσια,οί δέ άνθρωποι ώς δαίμονες μαΰροι καίκατηραμένοι,

Τό κάτοπτρου, St’ού.δυνάμεθα νά ίδωμεν ασφαλώς τάς 
διαθέσεις ένός ατόμου, είναι οί λόγοι τοΰ.

Ό ίχων τό στίγμα έπι τοΰ μετώπου κλίνει πάντοτε τήν 
κεφαλήν πρός τά κάτω, δέν δύναται νά ΐδη τούς άνθρώπους 
καί δέν όμιλιΐ μετά θάρρους.

Ή αμάθεια είς τους άνθρώπους είνε ώς ή βάωρία είς τόν 
σίδηρονή δέ παιδεία ώ; ή λείανσις, ήτις αντανακλά τό φώς 
καί ίπΐ τών άλλων αντικειμένων . . .

Κύπρος Γ. ΙΙαππαγεάνν^ς

«
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*0 Φρικουλέ άνήλβεν επί τοΰ βλήματος.

— Είμεθα σύντροφοι τοϋ Μιχαήλ Όσιπώφ, έγώ ονομά
ζομαι Άλκίδης Φρικουλέ, μηχανικός καί ό φίλος μου Γον— 
τράν δέ Φλαμμερμόν, μέλλων γαμβρός του, οιτινες ήκολου.-· 
θήσαμεν αυτόν πρός ίξερεύνησιν τών ουρανίων κόσμων καί 
άνακάλυψιν υμών. .

. Τό πρόσωπον τοϋ Σάρπ ήλλοιώθη άμέσφς καί κατέστη
πελίδνότατος, μή δυνηθεΐς ού^έ λέξιν ν’ άρθρώση.

— Εννοείται, έξηκολούθησε τότε ό μηχανικός, δτι πάσα 
άντίστασις έσεται ανωφελής, καί δέον αμέσως νά μάς άκο- 
λουθήσητε, άλλως τε· . . ,

" 'Καί άμφότεροι τω παρουσίασαν πρό τοϋ μετώπου του'τά ■ 
πολύκροτα αύτών.

— Ό Μιχαήλ Όσιπώφ καί ό Φαρενχάϊτ, έπεϊπε τότε 
ό κόμης,σάς άναμένουσιν εκεί διά νά τοϊς δώσητε λόγον είς 
μερικούς μικρούς λογαριασμούς σας, πλήν έχετε πρό τούτου 
νά λογαριασθήτε καί μετ’ έμοΰ.

. —- Μέθ’ υμών ; καί τί ίχομεν μαζύ ;
— Τήν Σελήνην, τήν όποιαν μοί άφηρέσμτε καί τήν . 

οποίαν τυχαίως άνεύρομεν.. ...
—Νομίζω, ότι ή Σελήνη σάς έξήγησε τους λόγους, δι’ 

ους ήναγκάσθην νά τήν λάβω μαζύ μου. ."Αν νομίζετε δέ, 
δτι τήν άνεύρετε τυχαίως, άπατάσθε, διότι Ιγώ τήν έγκα- 
τέλειψα ακριβώς, ότε ή περαιτέρω διαμονή της μαζύ μου 
ητο έπικίνδυνος δι’ αύτήν καί τήν άφήκα εις μέρος, δθεν έ- 
γνώριζον, ίτι θά διήρχέσθε.

Ό Φρικουλέ καί δΓόντράν παρετήρουν άλλήλους μετ’εκ- 
. πλήξεως, ότε .ό πρώτος , έσύριξεν εις-τό. ούς τοΰ. δευτέρου; · .

11 ΙΙΡίΜΙ ΙΕΡΙΠΕΤΕ1Α1
i

ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 χαλλιτεχνικ&ν εικόνων iv τά> κειμίνω.

Κατά μετάφραΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

9
(Συνέχεια· ίδε ιςροηγ., ψύλλον)

Met.’ ολίγον ύπόχωφος κρότος ήχούσθη καί είτα τριγμός 
μεταλλικός, διαμέρισμά τι τοΰ βλήματος άνεώχθη καί ό- 
Φαιδώρ Σάρπ έπεφάνη έντρομος προ τοΰ Φρικουλέ χαί Γον- 

■ τράν, οιτινες έκράτουν τά πολύκροτα αυτών είς χεϊρας.
’ — Τίνες εισθι και τί ζητείτε άπό Ιμέ ; ήρώτησεν αυτούς 

μετ’απορίας ό Σάρπ.

. Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ. ΘΕΟΥ.

—Μοι φαίνεται, ότι ό άνθρωπος αυτός θά μάς έξαγάγη 
άπό κακήν αμηχανίαν.

Καί αποτεινόμενος πρός τόν Σάρπ' ♦
— Κατά τήν ένταΰθα πτώαιν σας, τφ λέγει, ϊδετε τόν . 

Ήφαιστον, πιστεύετε είς τήν υπαρξιν αύτοΰ ;

I

»

Ό Σάρπ κατέστη πελιδνότατος.
— Όπως σάς βλέπω καί είματ πρόθυμος νά διαβεβάιώ- 

σω τήν υπαρξιν του είς πάντα άμφιβάλλοντα περί τούτου.
—Τότ.ε, αγαπητέ κύριε Σάρπ, ό Γοντράν και έγώ είμεθα 

φίλοι σας, -κρατήσατε τόν λόγον σας καί ημείς τόν ίδι- 
χόν μας καί μή φοβεΐσθε.

Ταυτοχρόνως δέ πάντες συνέσφιγξαν τάς χεΐρας. .
— “Ηδη, άγομεν πρός συνάντησιν και. τών άλλων, είπε 

τότε ό Φρικουλέ.
Ένφ δ’ έπορεύοντο πρώτη ή Σελήνη παρατηρήσασα- αύ- 

.τούς, ίσπευσεν πρός προυπάντησίν των. ·
—Τέλος, έρχεσθε, τοϊς είπε, πόσον μάς έθέσατε είς άνη· 

συχίαν !
—Συγγνώμην! αγαπητή, τή άπεκρίθη ό Γοντράν, ει’ργά- 

σθημεν διά τήν εύτϋχίαν άμφοτέρφν.
Έν τ' αύτφ δέ προσηλθον και ό Όσιπώφ μετά τοΰ -Ά- 

μερικανοΰ,οΐτινες έπί τή θέα τοΰ Φαιδώρ Σάρπ έμειναν έκ
πληκτοι, όπισθόδρομήσαντες έν παυτώ δύο βήματα.

Αύθωρεί δέ ό άμερικανός έχύθη. ώς τίγρις κατά τοΰ ά- 
σπονδοτέρου έχθροϋ του, δπως τόν καΤασπαράξη διά τών 
χειρών καί τών όδόντων του, δτε- ό μέν Φρικουλέ έκράτήσίν 
αύτόν διά τοϋ φορέματος,· ό δέ γέρων σοφός μεσολαβών με
ταξύ αύτών' ■ '

Συνέσφιγξαν

—Στήτε, στήτε, κύριε Φαρε-^- 
χάϊτ, ανέκραξε δι’έντονου φωνής, 
ό άνθρωπος αύτός μοί ανήκει πρό 
υμών, -οιότι υπήρξε έχθρός μου 

,πρίν η γίνη ύμέτερος. .
—’Αδιάφορου, αδιάφορου,πρέ- . 

πει άμέσως .νά τώ έφαρμώσωμεν 
τόν νόμον τοϋ Λύντζ,άν.έκραξεν έ- ' 
πανειλημένως μετάλύσσηςό άμε- 
ρικανός, τό τόν φυλάττομεν; 
. Πλήν όΣάρπ στρεφόμενος πρός 

άότόν'
—Συγγνώμην, κύριε'ίω^άθαν, ' 

τφ λέγει,μετά θαυμάσιας έπιτη- 
' δειότητος,άδίκως μέ κατηγορείτε, . 

ότι σάς ήδίκησα καί κατέστρέψα. 
ΤΙ σάς ύπεσχεθην ; Μέταλεΐά , ά-· 

τάς χείρας' δάμαντός ; . . . ίδου ! έκράτησα · 
τόν λόγον μου,άφοϋ ήδη εύρίσκε- . 

σθε έπι χώρας, απαρτιζόμενης καθ’ ολοκληρίαν έξ άδα- 
μάντων.
• - —.Δέν οφείλω, τοϋτο είς σέ, άθλιε*  κλέπτα, άπεκ'ρίθή ό ' '

β
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1 Φαρενχάϊτ, και ητο έ’τοιμος νά ΐπιπέση κατ’αύτδΰ,'ότε με- 
: σολαβοΰντος τοΰ Όσιπώφ· <

— 0 άθλιος άύτος μοί ανήκει, ϊίπιν καί δέν θά επιτρέψω
' «ίς ούδένα να τον πειράξη. ·

— Καί σείς έκ&κησι» ζητείτε άπό ίμέ; ύπίλαβεν ό Σάρπ. 
Εχει καλώς, άλλα πριν ή άναλάβητε · νά κορε.σητε τά 

, μίση σας &ι’ όσα σάς έηαμα, έπιτρέψατε’νά σάς έρωτήσω, 
ίάν τα αστρονομικά ζητήματα σας ένδιάφίρουσι πάντοτε 
ώς καί κατά τό παρελθόν.

—Καί προς τί ή έρώτησις αυτή; ήρώτησεν ρ σοφός γέρων.
— Διά νά σάς υποβάλλω μίαν πρότασιν. ,
—' Όποιαν ;
— Κατά την διάρκειαν τών είκοσι ημερών, καθ’ άς ίτα- 

ξείδευον παρά τόν ήλιον, Ιπεδόθην εις σπουδαίας περί του 
‘κεντρικού άστέρος τοΰ Σύμπαντος μελετάς, αΐτινες μοι 
ί^ώπαν τήν«κλείδα πολλών προβλημάτων, άτινα κατέχουσιν 
άπό πολλών αιώνων τους αστρονόμους της γης ιί; βαθυτά-- 
την άπορίαν. Τάς παρατηρήσεις μου δε ταότας εσημείωσα 
ifti ημερολογίου, τό όποιον ςύχαρίσως σάς παραχωρώ', &ν 
μοί άφήσητε την ζωήν καί μί προσλάβητε ώς συνεργάτην σας.

— .Ποτέ I ανέκραξαν ό Φαρενχάϊτ,ποτέ Ι κύριε Όσιπώφ, 
μη δεχθητε, θά σάς άπατήση I

Ό γέρων, την κεφαλήν «χων κεκλιμένη» έπί τοΰ στη-
• θους εσκέπγετο. Elta δε .μετά συγκίνησεως είπεν'

— Φαιδώρ Σάρ« 1 ί*  όνόματι τής έπιστήμης δέχομαι I
— Τι· κάμνετε ; άνέκ’ραξεν ό άμιρικανρς, τάς σημειώ

σεις αύτάς, μετά τόν θανατόν του, θά τάς λάβωμςν!
— Τίποτε δεν θά λάβωμεν, δώτι ουδόν θά ένοήσωμεν ά- 

νευ αΰτοΰ ές αυτών.
Είτα δέ στρεφόμενος προς την Σελήνηί και τόν'κόμητα.
— Και σείς, τί λέγετε ;:τοϊς είπεν, τόν· συγχωρεΐτε δι’ 

? όσά σμς ίπραξεν ; . ;
—· Ευχαρίστως, άφοϋ καί σείς, πάτερ, τόν συγχωρεΐτε, 

άπεκρίθη η θυγάτηρ του.
— Και έγώ τόν συγχωρώ, ίπί τφ δρφ, είπεν ό Γοντράν 

νά μάς είπη είλικρινώς τί φρονεί περί τοΰ πλανήτου Ή- 
• φαίστου.

Έπήλθε απόλυτος σιωπή επί τή έρώτήσει ταότη τοΰ κό- 
μητος, καθ’ ήν ήκρυσθη ό κρότος τής ύψώσεως τοΰ λύκου 
τοΰ πολύκροτου τοΰ Φρικουλέ, όστις προς έκπλήξιν πάν
των προητοίμαζεν αύτό.

Ό Σάρπ ίρρίγησεν. .
—> Είδαν, ΐδίοις όμμασιν, είπεν οΰτος. πάφαχρήμα καί 

έβε^αεώθην κατά την προγνωστικήν τοΰ Λεβεριέ,.ότι ό πλα
νήτης οΰτος διαγράφει περί τόν ήλιον τροχιάν 33 ημερών 
καί ότι είναι μάλλον νεφελώδης μάζα ή κόσμος, όπως 
οί λοιποί πλανήται.

Ό Όσεπώφ έπί τφ δηλώσει ταύτη κατέστη ωχρότατος 
καί πλησιάζω» τόν κόμητα·_

— Συγγνώμην, τφ είπε, καί ομολογώ ότι [ν τή άστρο- 
μί$ είμαι ετι παιδίον απέναντι ύμών.· , ’
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; ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KH'.
To ημερολόγιο*  το© Σάρπ.

■ Λτέλενΰις πληόίον τοΰ Ήλίου καί . 
κάθοδος, εις τον “Αρην. ,

*

Κατά τά συμπεφωνημένα ό Φαεδώρ Σάρπ παρέδωκεν 
. εις τόν Μιχαήλ Όσιπώφ τό ημερολόγιο» αύτου, ήτοι ά- 

πάσας τάς σημειώσεις αύτου επί τών αστρονομικών παρα
τηρητών τού, άπό τής ημέρας, καθ’ήν έγκατέλειψε την 
Σελήνην μόνην εις τόν Έρμήν, μέχρι τής πτώσιώς του εις 
τόν κομήτην.

Έν πρώτοις οδύρεται διά την μοναξίαν αΰτοΰ καί είτα 
προαισθανόμενος τό τέλος του, λυπείτα», ότι θά πίση έπί 

·· τοΰ ήλιου,· όπου θά·εΰρη.οίκτρότατ.ον. ,θάν.αγον^ . ....

• ι .
Μετά τοΰτο περιγράφει τήν έπιστημονικήν αΰτοΰ πο

ρείαν περιξ καί πλησίον τοΰ ήλιου, ένθα, ό σωφός γέρων ευ
ρίσκει πολυτίμους δι’·αΰτόν. πληροφορίας.
, Μετά την ανάγνωσιν αύτου πλησιάζει τόν τέως ασπον
δότερου αυτοϋ έχθρόν καί τόν συγχωρεΐ δι ’ όσα δεινά είχε 
μέχρι τοΰδε ύποφέρει, ι χάριν τής έπιστήμης. |Π'ροτρέπει δέ 
πάντας νά πράξωσι τό αΰτό.

Μόνοςό Ιωνήθαν Φαρενχάίτ. προσήλθι μιτά'δυσκολίας 
καί διά συγχεκομένης φωνής είπε^ ότι προτιμά νά άναχω- 
■ρήση διά να μη έμποδίζηταε ή, έλευθέρα αΰτοΰ συνείδησις,. 
αφοϋ πάντες υπεχώρησαν είς τά συμπεφωνημένα.

1 Ό Φρικουλέ τφ ύπεσχέθη τοΰτο ιδιαιτέρως, μόλις πα- 
ρουσιασθή ή κατάλληλος εΰκαιρί».

— Καί πότε, φρονείτε, ότι θά παρουσεασθή ή κατάλ
ληλος αυτή ευκαιρία ; ήρώτησε μετ’ ίνδιαφέροντος ό’ «με— 
ρικανός.

— Όπόταν ή· ουρά τοΰ κομήτου μας διέλθη πλησίον 
τής γης, θά εΰρισκώμεθα έν τή ατμόσφαιρα αΰτής καί .τότε.

— Καί τότε; διέκοψεν ό Φαρενχάϊτ μετ ανυπομονησίας.
— Τότε ευκόλως δυνάμεθα νά κατέλθωμεν είς τήν γε

νέτειραν δι’αεροστάτου.
— Καί ποϋ θά εΰρωμεν αερόστατο» ;
— Έχομεν τήν σφαίραν μάς, τήν όποιαν δυνάμεθα νά 

μςίατρέψωμεν καί; πληρώσωμεν δι’ υδρογόνου, όπερ έν ά-
• φθονείς εύρίσκομεν ένταϋθα. ’

— Καί πότε νομίζετε, ότι θά φθάσωμεν εις τήν γήϊνον 
ατμόσφαιραν ; ■

— Μετά τριις'μήνας ακριβώς, άλλά δέν δυνάμεθα νά 
έργασθώμεν άπό τοΰδε, διότι ίπί τινα καιρόν θά μείνωμεν 
αδρανείς, ήναγκασμέίοι δντες νά είσέλθωμεν είς τό ύδωρ, 
όταν πλησιάσωμεν τον ήλιον, ϊνα μή καώμεν ύπό τής- με
γάλης θερμότητος αυτού. Όπόταν δε διέλθωμεν τό περιήλιον 
καί άρχίσωμεν νά άπομακρυνώμεθα αΰτοΰ, τότε ίσεται και
ρός τής εργασίας ταύτης.

Ό άμερικανός,Φρικουλέ καί Γοντράν εσφιγξαν άμοιβαίως 
τάς χεϊρας καί συνεφώνησαν, ίνα μή διακοινώσωσι τό σχέ—. 

.διόν των είς ούδένα άλλον.
• Μετ’ ολίγον έπλησίασαν αύτούς ό Όσιπώφ καί ό Σάρπ, 

οιτινες αδελφικώς πλέον συνεζήτουν περί τών φωτεινών 
προβολών τοΰ ήλιου. Ό Σάρπ διϊσχυρίζετο, ότι αΰται προ- 
ήρχοντο έκ τών έσωθεν τοΰ ήλιου έκπεμπομένων υδρογόνων 
αερίων, ατινα πάλιν έπανέπιπτον έπί τοΰ ήλίου. Ό δέ Ό- 
σςπώφ ΰπεστήριζε τό εναντίον, όπερ έξήγει'τήν ίξάντλησιν 
τών ηλιακών υλών καί συνεπώς τήν κατάσβεσιν αΰτοΰ.
, Τήν έπαύριον «Ιχον πολύ πλησιάσρ τόν ήλιον καί έτριξαν 

πάντες προς τόν γέροντα, σωφόν, όστις τούς έκάλκ νά θαυ- 
μάσωσι τό σπάνιον καί λαμπρόν φαινόμενον, τής εκπομπής 
προβολών άπό τοΰ κεντρικού άστέρος, έκ τοΰ πλησίον.
'— Μέγας θεός ! άνέκραξεν ίν τφ θαυμασμφ του δ. γέ

ρων, καί ειτα έσιώπησεν. .
• Άπασα ή δυτική πλευρά του ήλίου' έφαίνετο’ διατε-’ 

λοΰσα ί» φανταστικφ ίμπρησμφ. Παμμεγέθεις διάπυροι 
φλόγες έξήρχοντο έκ τών σπλάγχνων αΰτοΰ,πολλών χιλίά-. 
δών χιλιομέτρων μήκους,άπας δέ ό. ίναντι όρίζων κατελαμ- 
πρύνετο ΰπό τοΰ άπλετου φωτός.

• Μετ' ουδέ πολύ,ή εκπομπή 'αδτη τών φλογών βαθμη
δόν κατεπραΰνετο. μέχρις ίτόυ εντελώς κατέπαυσεν, ό δέ

‘ήλιος έπ’ανέλαβε τήν συνήθη αΰτοΰ δψιν.
Τότε ό Γοντράν τή ΰποδέίξει τοΰ. Φρικουλέ ίδήλωσεν, ότι 

συνεπιιμ τών υπολογισμών του, ίμελλον νά διελθωσι 
230,000 λεύγας -ιρλησίον τοΰ ήλίου, καί ότι όπως άπο- 
φύγωσι τόν κίνδυνον τής καταστροφής των έν τή ήλιακη 
πυρφ, έβεώρει καλόν ν’ά είσέλθω.σιν έντός *ής  έκ σεληνίου 
σφαίρας των, άφοΰ πρώτον μεταφέρωσιν αυτήν έντός τοΰ 
ΰδατός.

Πάντες συνεχάρησαν τόν κόμητα έπί τή προνοητική αύ- 
τών. σκέψμ καί άμέρφς. έπ· λήφθησαν τοΰ,έργου.

{
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Διά τής έτοιμότητος δέ καί επιτηο»ότητος Τοΰ Φρικουλέ 
ή έπιβίβασις καί βύθισις αυτών έν τφ ύδατι έχίνετο τα-' 
χέως καί πάνυ όπιτυχώς, _

Ότε δ’ εΰρίσκοντοΐν τή'θέσει ταύτη ζωηρά έγένετο .συζή
τησες μεταξύ τοΰ Όσιπώφ και τοΰ Σάρπ περί τής πορείας · 
τοΰ κομήτου μετά τήν άπομάκρυνσιν αΰτοΰ άπό τοΰ περι
ηλίου, παραδεχθεντων, ότι οΰτος θά,λάβ^ τήν πζός τήν 
τροχιάν τοΰ "Αρεως.πορείαν. .

— Διάβολε !.. άνέκραξε τότε ό Φαρενχάϊτ, αντί νά' 
•πλησιάσωμεν τήν γήν, άπομαιρυνόμεθα αΰτής;

— Είχομε» λάθος είς τούς απολογισμούς μ’ας,τφ έσύρι- 
ξεν είς τό ους,δ Γοντράν. . . ’

—Μοί φαίνετ.αι,ότι αιωνίως οί ύπολ'ογισμοί μας θά σφάλ- 
•λωσιν,τόσ.ον οί έμοί διά,τόνΣάρπ όσον όί ίδικοί σου διά τήν 
2ελήνην,έάν δέν σκεφθώμεν διαφοροτρόπως καί έρρωμίνως, 
τφ «άπήντησιν ό άμερεκανός. . · · .

Μετά δεκαπέντε ήμερων πορείαν οΰτω, ό Όσιπώφ εδή- 
λωσε τοΐς συντρόφοις του, Οτε ό κομήτης^ βαδίζει ιτρός τον 
•πρώτον δορυφόρον τοΰ “Αρεως, τόν Δεϊμόν . κάί ότι έδει νά 
προετοιμάσωσι τό άερόστατον έγκαίρως»

Τούτου δέ γινομένου ό- Όσιπώφ μετά δύο ημέρας, τοΐς 
ανήγγειλε» ότι ό Δέϊμος δέν φαίνεται πλέον καί οτι αντί 
αύτοϋ’διακρίν'εται ό δεύτερος δορυφόρος toO Άρίως όΦοβος

— Καλήτερον,. έπεϊπεν ό Σάρπ, διότι τότε θ άπέχο- 
μςν μόλις 6,000 χιλ. τοΰ Άρεως καί εύκολώτερον θά δυ
νάμεθα νά πηδήσωμιν έπ αύτου.

—Νά πηδήσωμεν έπ’αύτοΰ,συνιπλήρώσεν ό αμερικανος. 
καί άπό έκεΐ είς τήν γήν !

— Πολλά πηδήματα θά κάμωμεν διά νά φθάσωμεν ϊως 
έκεΐ, προσέθηκεν ό Φρικουλέ.

(Έπεται. συνέχεια)
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Φέρε, ω αδρα πόντιός, είς παλαια τεμένη, 
Λείψαν ’‘αρχαίου έρωτος, ζωή στεφανωμένη. 
Φέρε, τά κρίνα τοΰ άφροΰ 'που σβύνουν στ’ άκβογίάλι, 
Νάναι σκοπός τοΰ τραγουδίοΰ, ποΰ θ’ άρχινήσω πάλι 
Καθώς καί πριν, σάν άφηνε στής θάλασσας την άκρη, 
Σε κάθε άφροΰ σταλαγματιά, καί κρυσταλλένιο δάκρυ.

Φέρε! τό δάκρυ, στέρεψε, κ’ειν’«παραπόνου ήχος, 
Τώρα ή κάθε μου γραμμή, ο κάθε μου ό στίχος, · 
Δέν ψάλλω τής άνρίξεως τό βόδον, δε» τό ψάλλω I 
Έκεϊνο έκλινεν άλλοΰ, δέν θά ζητήσω άλλο ' 
Τής δάφνης ψάλλω μονάχα ερημωμένου κλώνον, 
Τήνλήθή» τόσων λογισμών, τόν παρελθόντα χρόνον ;

“Ησυχα έφύσα, απαλά στά μαύρα τα μαλλιά της 
Τό αγέρι καί μοΰ εφέρνε τούς όρκους τής απάτης. 
Αυτή, αυτό μοΰ έλεγε τή» ΰπαρξιν εκείνης, * 
Απατεώνας καλλονής, τής λατρευτής οδύνης. 
’Απατηλή ύπόσχεσις καί λήθη φρικαλέα, 
Τοΰ όρκου ήτο σύμβολο^’ ω δωρεά γενναία I

Γενναία ! όχι ! ό δειλός .τό πάθος δέν γνωρίζει, 
Όσον τό τρέφει ό καιρός καί στή ψυχή ανθίζει ! 
’Εκείνη ήτο, σήμερον νά άρνηθώ δέν μέλλω, , 

Το 8, τι χθες έλάτρευα «αί,νά λα.τρεύω· θέλω- 
Ήτο β'ωμός ύπάρξεως, βωμός ιερωμένος, 
Μοί ήτο θειον ονειρον, θεός ενσαρκωμένος.

. Τήν είδον ! όλη καλλονή, μειδίαμα καί χάρις, 
Πώς τήν ήγάπων άγγελοι τήν δυστυχή έθάρρεις. 
Ότι έζήτουν υψηλά τήν κόρην νά άρπάσουν. 
Ώ! μέ τοιαύτην καλλονήν καί τί δέν άνταλλάσουν! 
Κρίμα ! έκείγη «έστρεψε τά βλέμματα μΐά 'μέρα, 
Καί'είς τήν γήν κατέπεσεν άπ’ τον υψηλόν αιθέρα.
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Ακόμα εενε ! δίκαιε Θεέ σύ έσο μάρτ^ς,
Μία τής λήθης καν σταγών, άν σκέψις τις άντάρ,τις 
Με έσειρε πρός τ'σ βαθύ τοΰ ψεύδους μεγαλείο ! 
Ακόμα είνε! σιωπή, τά χέίλη μου ας κλείω !
Μοί <ί»ε άγνωστος I Θεέ ! καί ά» τοιαύτη ητο, 
Δι’ άγνωστόν της εραστήν δέν θά.συνεκινεϊτο ! '

Μίαν πρωίαν έξαφνα δεν ήθελε ξυπνήσει,
Καί με .μειδίαμα γλυκύ δέν ήθελε ζητήσει, ,
Ευωδιάζοντας παλμοϋ. τήν ταραχήν ·νά εύρη;
Ευδαίμων όστις ταραχήν τοιαύτην δέν ηξεύρει! 
Μέ βλέμμα καΐον καί φωνήν καί όψιν τεθλιμμένη», 
Πνοήν δέν θά είσέπνεε μέ πάθος μυρωμένη»;

Φεϋ 1 είμαι τέκνο» τοΰ Βορρά, κι ’ είς κάθε τρικυμίαν, 
Περνώ άφρούς καε κύματα £ητών τήν έρημία» 1
Και ένφ μόνος, ναυαγός συντετριμμένος, μένω, ,· 
Αυτήν βεμδάζων, ύψηλά σ’ τούς,ουρανούς διαβαίνω- 
Δέν κλαίω 1 ώ I τό δάκρυον μέ άπηρνήθη πλέον 1 
Ακόμα χθες διέτρεχα τούς ρεμβασμούς μοωκλαίων,!

’Έγέρθητι, αγαπητή σκιά τοΰ παρελθόντος 1 
Έγέρθητι .1 σ’άναζητα εις μνήμα φθισιώντος 
Τό δάκρυ, ίσως δυνηθής νά έπιφέρης πάλιν, 
Φύλλα ιτέας πίπτοντα, εις έραστοΰ αγκάλην ! ,
‘Ισως τό βλέμμα συμπαθές, γοργόν ενατένιση, 
Καί έκ τοΰ υψους δυνηθή αυτήν νά συγκίνηση !

Ντΐνος
------- -——----- .
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La musa mia carissimo 
Ch’ era da lungo muta

Lascia il tacer, e. Candida 
Con -verst vi salute·

• Lasciate caro il piangere, 
Sempre cosi 6 il mond’o, , · 

•Deh 1 tutti' 16 conoscono
Ed io pure ch’ e tondo 1

G. X. Politis-

·,

'muoMmjYSEiis11 ■
' ’ * *

Π. Ο· Ά λ ι β;έ ρ I ο ν. ’Επιστολή έλήφβη. . Άναμένομίν ώς 
γράφετε. — Κ. Μ. Κ ά ϊ ρ ο ν. Φύλλα σάς ’άπεάτείλαμεν. Χρή- ■ 
ματα έλήφθησαν. Εύχα’ριστοδμβν. — Θ. Π. Κύμη». Συνδρομή 
σας ελήφθη. ’Αριθμός λαχείου σας 244 4 δεξιςς άποδείξεώς σας αριθυ 
μάς._ 3. Π. Γαργαλιάνους. Λύσεις άφίκοντο όλίγον βρα
δέως- "Εχει καλώς. —· Γ. ρ. Μήλο». Συνδρομή σας ίλήφθη. 
Εΰχάρισνοΰμεν. Άπίδειξις άπεστάλη σύν αριθμώ λαχείου, σας. — 
Γ. Φ; Μ ε σ σ ή ν η ν. ’Επιταγή έλήφθη. Ευχαριστούμε». Γαλ
λικόν μυθιστόρημα άπεστείλαμεν ταχυδρομικές. Αναμένομε» εκ- . 
καθάρισιν-,— Λ. Έ. Δ α ρ 3 α ν έ λ ι α. Επιστολή και φρ. ·23 · 
έλήφθησαν. Άπόδειξις άπερτάλη κάί έγράψαμεν. — Α··Α. Χ«· 
λ ο « ά ν. Χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε». Γράφομε». — Β. 
Σ. Ά λ ε ξ ά ν δ.ρ ε ι α ν. Χρήματα έλήφθησαν. Παραγγελία 
άποστέλλεται. — Ε. £Φ. Κέρκυρα». Συνεστημένη έλήφθη. 
'Εχει καλώς. Γράφε μου. Εΰχαριστοϋμεν· Π. Δ. Π α ρ ί σ ι
ους. "Εχει καλδς. Ταχυδρομικώς έ» εκτάσει.

♦

. ' ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ'

’ 101. Αίνιγμα.
Δύο είμεθα καί αί δύο άδελφαί
Άπό τόν πατέρα,λίαν άγαπηταί.
Μία όμως άποόνήσχει καί άλλη ζ?>.
Καί αυτή ά*  κοιμηΟή, τό παν βά χαβή.

102- Αίνιγμα.
"Ανω τής’ χίμης σου βασιλεύω

’κ’ έ'όσιρ ζής σέ προστατεύω * .
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I μήπως βραχής καί ζεσταθής 
καί είς θάνατον κατευθυνθήε.

103. Αίνιγμα;
ΑΙ μέν γυναίκες δι*  έμοΰ διχοτομούν τά ροΰχα 
Πολλάκις δμως κατ’ έμοΰ μεγάλην έχουν φούρκα.

. . Ν. Πάνος.

. Λύβαίς τών iv τώ ύπ’ άρςΒ. 2β αίνεγμάτων.
91. Τετράγωνον γραμμάτων.

'ΚΑΛΟΣ 
A X Β I Μ 

"Ελυσαν αύτό οί x.x. Ν. Πέρδικας έχ Σύρου Λ ΕΐΚ Η 
χαί Λέων. Πορφυρόπουλο; έχ Μασσαλίας. ΟΙΚΟΝ·

ΣΜΗΝΗ
92 ’Αντίστροφη ’Ασία—αία*. 

"Ελυσαν-αυτό δ κ. Γ. X. Δραχόπουλος, έξ ’Αθηνών καί Λ. Πβρ- 
φυρόχουλος έχ Μασσαλίας- ■ '

, ( 91. Αίνιγμα. 'Οδούς—οδς—υς.
Έλυσαν -αυτό & χ. Γ. X. Δραχόπουλος έξ ‘Αθηνών χαί Ν. Πέρ

δικας έχ Σύρου. ■
96. Αίνιγμα, Φωλιά μυρμήκων.

Ούδείς έλυσεν. '

Ι· ΜΙΛΤΩΝΟΣ
Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Κατά γλαφυράν μετάφραβιν έκ τοΰ ’Αγγλιχοΰ.
ΠΑΥΛΟΥ rjPA-TEIA-TOY

Προσεχώς έκδίδεται έν τών μεγαλουργημάτων της ανθρώπι
νης διανοίας, τοΰ -/ιγαντιαίου’έργου τοΰ Όμηρου της ’Αγγλίας 
ΜΙΛΤΩΝΟΣ, τοΰ · · .

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
Παν δτι μέγα καί υψηλόν γκυκύ καί έναρμόνιον, άγριος κ*ί  

απροσίτου .μεγαλείου ήδυνήθη ποτέ νά έμπνευσθή ανθρώπινοί 
νόΰς, ενυπάρχει είς ΰψιστον .βαθμόν εντός τοΰ άριστοτεχνήματόί 
τοΰ μετά τόν "Ομηρον μεγίστου τών ποιητών τοΰ κόσμου Μ ί λ- 
τω ν ο ς. Ό «Άπολεσθείς Παράδεισος» είναι έκ τών άριστο- 

• τεχνημάτων τά δποΤα μόνον κατά -χιλιετηρίδας παράγει ή άνθρω- 
πότης. Μετά τοΰ ευαγγελίου και της ΙΛΙΑΔΟΣ, οφείλει πάς 
άνθρωπος, νοών τί έστί μέγα καί τέλειον νά έχη πάντοτε 
τοΰ Μίλτωνος τόν «Άπολεσθεντα Παράξειόον». Ό μέγάς φι
λόσοφος Κάρλαΰλ είπεν δτι. έάν δ άνθρωπος είχε καιρόν είς τόν 
βίόν του νά άναγνώση δυο μόνον βιβλία, τό έν έπρεπε πάντοτε 
νά ήνε ό «Άπολεσθείς Παράδεισος».

Ό «Άπολεσθείς Παράδεισος» έκδοθησεται κατά φυλλάδια 
* δεκάλεπτα*  έκαστον δέ φυλλάδιον θα φέρη καί μιαν εικόνα τοΰ 

έξοχου Dori, Τό δλον έργον θέλει άπαρτισθή έκ 40—50 ,φυλ- 
λτδίων. Έγγράφόνται συνδρομηταί προπληρωτέως δι’ δλον τό 
έργον αντί 4 δραχ. μόνον, έκ δέ τοΰ εξωτερικού άντί φρ. χρ. 4. 
παρά τφ εκδότη Α. Φέξη καί παρ’ ήμΐν,

..'t

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠ0ΙΕΙΟΝ

Ν. ΠΑΝΑΓΟΓ ΚΑΙ. Δβ Φ0Γ2ΑΡΑ
•ίδρχΛΙν ΕΝ ΧΑΛΚΙΔί τφ 1 

Άγγίλεχα ύδύποτον καί'γευστικώτατον. 
Z«|A»€xa «St Georges». .
Βερμούτ, Άμέρ, Φβρνέτ, Άψίντ.' 
ΉβύΛοτα (Liqueurs) διάφορά, μπανάνα,άνςζέτ 
' Μαραβχένο, β*ν*8εχτ£νη,  χαχάο, ανανάς, 

χιραβά βαρτρίζ, χίνά, μάντα, ροβόλεον, 
τρςαντάφΰλλον. πεχρόν χτλ.χτλ. 

Μ*γάλη  παρακαταθήκη έξ όλων τών είδών.

t

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠίϊΛΕΙΟΝ
ΓΕ£1ΐ>Γ10Τ ΣΤΗΝΗ

*έ>.Οήν«ι, οδός Μουβών, άρεϋ. 1·
■Πλατεία συντάγματος

’Εργασία τελειοτάτη. Περιποίησις έκτακτος. Καθαριότης 
είς το ε'πακρον. Προθυμία, απαράμιλλος.

Τό κατάστημα διαθέτει ειδικόν τεχνίτην ίιά την κόμω- 
σιν των κυριών καί τήν κατ’ οίκον περικόσμησιν.

■ . 1

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
8»i τούς νίονς «ϊυνδρομητάς τΛς «Φιίΰβως»· ■

Οί ίγγραφόμενοι νέοι συνδρομηταΐ της «Φύσεως» άπό 1 
’Ιανουάριου 1896 λαμβάνουσι χαί την νεωστΐ έκδοθεϊσαν 
δίτομον χαί μετά 135 καλλιτεχνικότατων εικόνων κεκο- . 
σμημςνην Μυ&ο^ογΙαν trig Αρχαίας ΈλΙάάοζ.

Οί μέν τοΰ ’Εσωτερικού άντί δρ. 15.
Οί δέ τοΰ ’Εξωτερικού άντί ς>ρ. 15.
Έλευβέραν παντός ταχ. τέλους, συμπεριλαμβανομένης ίν 

τή τιμή ταύτη καί της συνδρομής της «Φύσεως» κάί της 
αξίας τών δύο τευχών. · · ·

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 
Μ ΜΜΔΒΙΐ ■ 

ΓΕΩΡΓ- Α’ ΚΟΥΤΣΙΚΟΤ
ΕΝ ΒΟ-Λ-Ω.

Είς τό κάλλιστον καί καθ’όλους τούς κανόνας τής τέχνης 
κατάστημα τοΰτο κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευμα
τώδη ποτά καί πωλοϋνται· είς τιμάς συμφερωτάτας, οίον. 
Κονιάκ^οϋμι,οΰζο, μαστίχα,σατρεζ, κερασώ,άψέντ,φερνέτ, 
κακάο ζαμάΐκα κτλ. Ποεότης γεϋσις εξαίρετος, χρώμα, 
φυσικώ-ςατον, διαύγεια εντελής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΑΟΣ KAI Σ*
παρά τήν /ίαπνιχαρέαν άρι&. 7. Ό$ό$ Έφμοϋ

Πωλοϋνται υφάσματα αγγλικής στερεότητος χαί παρισιανής φι
λοκαλίας είς τιμάς πολύ συμφερύσας, ώς χαί χασέδες, λινά, περ
κάλια, δίμητα; βατίστες χτλ.

Ταβάνια X***  μονοκόμματα δρ. 6,25
Χασέθες μέ τον πήχυν .... λεπτ. 40

ΜΕΤΑδΟΓΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

’ ,Όδί>ς ΦιΐίΜήναν
’Απαράμιλλα μεταξοΰφή καλλιτεχνήμασα βρώθεύθέντα είς 

τάς παγκοσμίους εκθέσεις Σικάγου κάί Παρισίων., Ποικίλα 
καί πολυτελή μεταξωτά υφάσματα διαφόρων ειδών. Πάντα τά 
είδη τής έλληνικής μεταξοϋφαντουργίας εόρίσκονται έν τφ «- 

. νω,τέρφ καταστήματι εις τιμάς μετριωτάτας.

. ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
Στο$ ΗαλΑ άρ. 1»— 1Τ

ΕΠΙ THE ΟΔΟΥ Α®ΗΝΑΙΔΟΧ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΝΕΑ EtAH ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ 
Τιμαί λίαν 0νγκατα6αττκοί.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Μ., X. ΑΡΝΙΩΤΟΥ

1β άρεθ. —’ Όδός Άρεόταίδον — άριθύ 1β
’Αναλαμβάνει παντός είδους βιβλιο^ετικήν έργασίαν, άπό 

απλής σύρραξής μέχρι πολυτελεστάτου δι’ αίθουσας δεσίμα
τος, Δέχεται παραγγελίας· κατάστιχων παντός σχεδίου κκΐ 
άγγλοαμιρικανεκοΰ συστήματος.

ΤιμαΙ iivsaiisHtoi Ονναγανιΰμοϋ.

Χυνβρομ.ηταΙ έγγράφόνται εις τήν « Φυσιν »■ άπό 
1ης Ίανουαρίου είς τα γραφεία αυτής οδός ’Ομήρου, άριθ. 
ΐ3. Εις πάνα νέον συνδρομητήν δωρείται κα· έν βιβλίον.

Έκ τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΥ

1

»


