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0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΔΔΙΓΑΣ

Έν τή όδώ τής ένεργείας, είς τά οτχά— 
διον τής δράσεως καί κατά τήν έκτέλεσιν 
τών αποφασιστικών μέτρων τών διανοητι
κών άποκυήσεων πρός άνόρθωσιν κοσμικών 
υποθέσεων καί βελτίωσιν τής ανθρώπινης 
ζωής, μοιραίως έκάστοτε ό θάνατος κατά 
προδιαγεγραμμένου ίσως (;) σχέδιον άφνω 
επέρχεται καί τέρμα θέτει εις τήν έίακο- 
λούθησιν εργασίας, ήτις πέπρωται ή έπί' 

/^ρτά αύτά ίχνη καί πάλιν νά έζακο- 
.λουθήση βαίνουσα, οπερ πάντως 
σπάνιον, ή έπί τά βελτίω, όπερ 

Γ λίαν, δυσχερές, ή έπί' τά’χέίρω 
όπερ πολύ σννηθες.

Ο θάνατος άρα εΐνε περίστα-
• σις τοΰ κόσμου, ήν φύσει ό άν

θρωπος αποτροπιάζεται και διά 
τοΰτο πάντοτε έπί τή άπωλεία 

τοιαύτης προς τό γενικόν καλόν δρωσης προσωπικό- 
τητος έν τή κοινωνία ολοφύρεται. Ματαία έν τούτοις 
έπίδειίις πρός ήν οί φυσικοί νόμοι δέν τείνουσι τά ώτα· 
”0 μέλλει νά γίνη, γίγνεται, άδιάφορον άν τής πο
λιτείας, εκκλησίας και τής οικογένειας α! υποθέσεις 
κατά τήν ανθρώπινον κρίσιν, ©πισθοδρομοΰσιν ή κατα
στρέφονται. Μία βροχή δύναται τά πάντα έν τώ κόσμω 

·. νά .μεταόάλη, όπως μία χιών τά πάντα νά σταματήση. 
Όποία λόιπον μάταιοπονία ί άλλά καί όποιον μυστήριον 

, ή κενόσπουδος χαί ματαιοπόνος αυτή έργασία, ήν άλ
λως ούδαμόσε, ούτε άνωθεν ούτε κάτωθεν έπιτρέπεται 
τινι νά άμελήση, πολύ δέ μάλλον νά έγκαταλείψη, άδιά- 
φόρον καί άν διαρκούσ,ης τής άσχολίαςτου ταύτης ή αό
ρατος χειρ τόν σταματήση. Τοΰτ’ ακριβώς δέ λέγεται 
<θεία βούλησις».

Ό Γερμανός Καλλιγάς ήτο όργανον εναργές, δράσις 
ακαταπόνητος,βούλησις εΰσταλής,έργασία γόνιμος,ένέρ- 
γεια-άδόκητος,πράγματι 8έ μηχανή κινουμένη έν όαω έζη 
καί ήτις ήδη έσταμάτησε. Τήν δέ στάσιν τής μηχανής 
αυτής προυκάλεσαν πολλά στοιχεία, διότι , ή άντίδρασίς 
έπεόλήθη πανταχόσε όρατώς καί άοράτως. Δέν έίετάζο- 
μεν τά αίτια, ούδέ τόν μοχλόν τοΰ Άρχιμίδους, όστις 
οΰδάμόσε ύπό τσϋ άνθρωπον εΰρίσκεται, άλλά κρίνομεν. 
έκ τών φαινομένων καί τών αποτελεσμάτων, ώς δέδοται. 
ί1ΡΤν· - , , /

Καί ώς έπιτρέπεται ήδη ήμϊν βαθέως λυπούμεθα διά 
τήν στάσιν τής μηχανής αύτής καί τήν άπέλευσιν έκ της

εκκλησίας άνδρός, όστις πολλάς ώφελείας καί τώ κλήρω 
καί τή κοινωνία παρείχε. 1
, Αλλ εΓνε αρα κάι τοΰτο σκόπιμος παράστασις τής 
άκαίρου προόδου τον ήμετέρου έθνους όπερ πάνυ γορ- 
γώς ήρίατο νά βαίνη είς. άνάπτυίιν, μή έπιτρεπομένην 
έτι; ' . '

Αί ακατανόητοι πάντοτε βουλαί I I ...
Έναυλοι τυγχάνουσιν έτι ήμϊν αι πρός τήν πρόοδον 

καί άνάπτνίιν τοΰ ήμετέρου έθνους, όλίγαι λέίεις του 
— Έργαζόμεθα, κατα- 

πονοϋμεν κύριε Πρίντεζη, 
πράττομεν ό,τι δυνάμεθα, 
έως ότον πέσωμεν θύματα 
τής έργασίας,μοί έλεγε αέ

ριον, ότε - έπε- 
σκέφθην αύτόν. 

-Καί όντως ε- 
. πεσε θΰμα έργα- 

σίας ήτις βίους 
καί -'χολής επό*  
τιζεν αύτόν 

ζώντα, νΰνδ’ όμως τεθνεώτα, περιβάλλει δόξης 
τιμήε- Ροϋς.

ετί 
καί

- ---- ----------------------------------------■■ ·.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
0 ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

(Συνέχεια’ΐδέ προηγ1. ψύλλον)

Μβτά μικράν τέλος πολύ στενόχωρου, όπως στενή ητοκαι η 
πεντακοσιόμετρος αδτη χακσροίζικος δίοδος, πορείαν μας, άνέ*  
πνευσα ζωϊκόν αέρα καί'ησΰάνθην οτι ανέζων. .

— Πολύ κακή δδός, μοί λέγει τότε μειδιών ό κ, Ζιράρ.·
— Ναι, ώς ή οδός φοΰ Παραδείσου, ειπον καί Άδη ας ?8ω*  

μεν τί 0’ άπολαΰσωμεν μετά τοιοΰτον ριψοκίνδυνο*  διάδημα.
Μετά δεκάλεπτου ■ δ’είτα πορείαν ίτι διά μέσου αγρών καί 

αμπελώνων, έφθάσαμεν προ μικροΰ τίνος ναοΰ συνεχομένου πρδς 
μ^ράν κατοικίαν, ουδόλως κατοικουμένην καί έξωθεν της 
οποίας κατά την επιθυμίαν τοΰ κ. Ζογγλα αφιππεύσαμε*  8πως 
κατασκηνώσωμεν προγευμάτίσωμεν καί άναλάβωμεν έκ τοΰ 
πολλοΰ καμάτου της πςλυώρου ίππο-ημιονοδρομίας μάς. Έ- 
πλησίαζε μεσημβρία. Πρδ τούτου όμως ήρξάμεβα κατοπτεύον- 
τες τδ άσυλόν μας, όπέρ συνέκειτο έκ μικρού τίνος ναοΰ, απθ-: 
τελουμένου τδ πλεΤστον έκ τετραγώνων όγκωλίθων καί-παναρ- 
χαίων μαρμάρων άναμίκτων μετ’ ασβέστου καί πλίνθων κατά 
νεώτέραν πρόχειρον οικοδομικήν; καί συνεχομένου πρός μικράν-
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κατοικίαν, «κ δύο δωμάτιο»*,  ώ» οί τοίχοι ομοίως συνέκειντο 
έκ λείψανων αρχαίων κτιρίων.

’Ολίγον δ’ άπωτέρω κεϊται έτερον άρχαΐον τετράγωνον οικο
δόμημα,οδηνος οί τοίχοι κατά ρυθμόν πελασγικόν καί ούχί έλ’ 
ληνικόν κατασκευασμένοι, προϋποτιθέασιν έποχήν μάλλον προϊ
στορικήν . Ήπόρησα πολύ έπί τή συναντήσει ένταΰθα τοιούτων 
παναρχαίων λειψάνων, δικαιώσας πληρέστατα τούς υποστηρί
ζοντας τήν τοιαύτην καταγωγήν αύτών χαι ένώ μετ’ «κπλήξέως 
άφ’ έτερου συνέλεγον έχ τοΰ εδάφους συντρίμματα τεμαχίων 
έλληνικωτάτων αρχαίων αγγείων, έκαλούμην «πανειλημένως 
υπό τών συνοδοιπόρων μου εις τδ φαγητών.

Έσπευσα άμέσως χαί έκάθισα παρ ’ αΰτοΤς έλληνικώ έξοχι- 
κφ τω τρόπφ χαι προ έκτεθέντων άφθόνων εδεσμάτων, έξ 
αμνού καί δρνιθος οπτής, χοιρομηρίου χεχαρυχευμένου, ώών, 
τυρού, σταφυλών χαί οίνον άπηριτζομένων. Αφού δ’ έφάγομεν 
όσον έδυνάμεθα έν πλήρετ βρέξει χαι διαθέσει, έχαπνίσαμεν 
άνα ίν σιγαρέτον καί μ«τ ’ ολίγον έχινήσαμεν διά τάς έν τφ 
Μέσα Βουνφ ύπαρχούσας πολλάς αρχαιότητας.

• Μετά πορείαν ένός τετάρτου τής ώρας εύρισχόμεθα έχει. 
Πληθύς αρχαίων λειψάνων χαί συντριμμάτων μας περιέβαλλε 
πανταχόσε. Τι δέ πρώτον, τί δ’ ύστατον νά έξετάσωμεν; ’Εδώ 
λίθοι ύγχώδεις χαί πλάκες χαί χίονες συντετριμένοι χαι ενεπί
γραφος ών οί χαρακτήρες απολύτως δυσανάγνωστοι τυγχάνουσι 
έχ1 τής·άπδ τής πολυκαιρίας αλλοιώσεως αυτών, εκεί τοίχοι 
κανονικοί καί συμμετρικοί,έδώθεν λελαξενμένα εδώλια καί ακα
τάληπτα διαμερίσματα, έκεΤθεν άντρον μετά κυκλοτερούς «ίσό- 
δου.εν τφ βουνω δι’ ανθρώπινης χειρδς'χατεσκευασμένον.

—Τί φρονείτε; μέ ήρώτησεν τότε ό κ.Ζογγλά, είναι ελλη
νικής εποχής έργα;

— Τί νά σάς είπω ; τφ απαντώ, πολύ περίεργα είναι 8λα 
ταϋτα, καί αί έλίγαι άρχαιολογικαί γνώσεις μου μέ πείθουσι, 
ατηριζόμεναι καί έπ’ αυτής τής ιστορίας τού τόπου, ήτις απο
δέχεται 8τι Κάρες, Κρήτες, Πελασγοί καί Φοίνικες κατφκη- 
σαν τδ πρώτον τήν νήσον ταύτην,δτι ταΟτα είσίν αναμφισβήτητα 
τεκμήρια τής έγκαταστάσεως πάντων τούτων, ενταύθα.Όπως δέ 
κατόπιν τούτων} έγκατεστάθησαν έτεροι λαοί καί ήδη ήμεΐς,οϊτι- 
νες λαμβάνόντες λίθους έκ τών οικοδομών εκείνων κατασκευά
ζομε» τάς νεωτέρας κατοικίας μας,άς.οί απόγονοί μας θά^θαυ- 
μαζωσι καί άμφιβάλλωσιν αν ήμεΐς ή εκείνοι έκτίσαμεν αύτάς, 
ούτως υποθέτω, ότι οί Έλληνες κατόπιν τών Πελασγών και 
Φοινίκων έγκατέστησαν καί έβίωσαν ένταΰθα.'

Μή έχοντεςδ’ άλλο αξιοπερίεργο*  νά παρατηρήσαμε*  έπί 
τόπου, ή τήν ώραίαν πρός τήν Μεσόγειον πέραν και λαμπράν 
.εκτεταμένη*  ύδατίνην επιφάνειαν, ήν τετράκις ήδη διέτρεξα, 
κατήλθομεν προς τήν άκτην καί διηυθύνθημε*  είς τή*  μονή» 
τής Περίσσιας . .

■ Λαμπρά μονή, παρά λαμπρά*  άκτήν ! Περιβάλλεται άπδ 
μέγα προαύλιο*  καί πολλά κελλία. Εισιλθόντες έντδς τοΰ ναοΰ 

>έθαυμάσαμεν τον παμμεγέθη αύτοΰ θόλον, τή» ώραίαν διακό- 
σμησι*  καί’ τό κάλλος καί είτα έδέχθημεν έν τή αιθούση τής 
ΰποδοχής τδν προσφερθέντα ήμϊν ύπδ τοΰ νεωκδρου καφφέ καί 
μαστίχην καί ειταίππεόσαντες έκκινήσαμεν πρδς .τή*  πόλιν τών 
φηρών,διά τής πεδιάδος,έπισκεφθέντες καί τδν μικρόν ναδν τοΰ 

• αγίου Νικολάου τοΰ Μαρμαρίτου, άποτελουμένου έκ μαρμαρο- 
. κτίστου ώραίας καί σώας οικοδομής, άποτελέσαντες οίίτω μέγα 
κύκλωμα έπί τής νήσου καί έφθάσαμεν περί τήν έσπέραν. είς 
τάς κατοικίας μας, πολύ' μέν άπηυδισμένοι,άλλ’έντελώς ευχα
ριστημένοι· έκ·τώ*  πολλών καί ώραίω*  έντυπώσεών μας.

Τήν επαύριον μετέβην πρός έπίσκεψι» τοΰ επισκόπου τών 
δυτικώ» χ, Αντωνίου Γαλλιμπέρτη. Κατάγεται ·:κ Κωνσταν
τινουπόλεως,, ίπου διετέλεσε έπί 21 έτη εφημέριος, διατελεϊ 
δε έν Θήρα επίσκοπος άπδ δεκαεπταετίας καί έχει τιμηθή ΰπδ 
τοΰ αργυρού Σταυρού τοΰ Σωτήρος. Περί τοΰ σεβαστού τούτου 

. πατρδς. πλεΤστα καλά διαδίδονται, μεγάλως δέ έπαινεϊται καί 
. έκτιμαται ή πρδς τήν πίστην, άρετήν, τήν άγαθοεργία*  και τδ 

καλόν αγαθή αυτού προαίρεσις καί διάθεσις. Αί καλαί πράξεις 
: καί τα. καλό έργα αφίνουσιν όπισθεν αύτών τοσοϋτον ζωηρά ίχνη 

μετά τήν έκτέλεσίν των, άτινα οόδ’ ό χρόνος ουδέ τά μελα
νώτερα χρώματα δύνανταί ποτέ νά έξαλείψωσΓ ή δέ στερεότυ

πος Ιστορία παραλαμβάνονσα έχεΐθεν τά άποτυπώματα αυτών 
τά-μεταφέρει έν ταΤς χρυσαϊς σελϊσι τής παγκοσμίου αυτής 
βίβλου Όσφ δε δ άνθρωπος προσπαθεί άθορύβως νά ευεργετή 
τδν πλησίον του,τοσοϋτον ή ήχώ τής ευεργεσίας αντανακλά έπί 
τής καρδίας.. .

Όλως δέ μειλιχίως, ταπεινώς καί προσεινώς προσήλθε*  
άμα τή είσόδω μου εις τήν αίθουσαν τής επισκοπής ό αγαθό
τατος, ποιμενάρχης καί άσπασθεις τήν δεξιάν τον παρεκάθισε 
πλησίον μου.

— Πότε ήλθατε; μοί λέγει.
— Π^δ τεσσάρων ήμερών καί αναχωρώ τήν Δευτέραν.
— Εισθε ευχαριστημένος άπδ τδν τόπον μας;
— Πολύ. Οί κάτοικοι τυγχάνουσιν εξαιρετικής αγάπης 

καί ύπολήψεως ένταΰθα παρά πάντων τών ξένων. Ούδείς ποτέ 
παρεπονέθη κατ’ αύτών.

— Ναί, είναι πολύ αγαθοί, φιλόπονοι καί φιλόξενοι. Καί έκ-.· 
δίδετε ώραίον περιοδικόν,κύριε Πρίντεζη.

— Μάλιστα,πανιερώτατε, τήν «Φύσιν», σύγγραμμα τής νε
ωτέρας πνευματικής προόδου.

— Γνωρίζω και γράφετε συνήθως άρθρα φιλολογικά καί 
πολύ χριστιανικά.

Ή «Φΰσις», πανιερώτατε, είναι έργον τής ήθικής καί 
τής προόδου, τής θρησκείας καί οικογενειακής αρετής. Πάν
τες κατενοησαν τδν εθνωφελή αυτού σκοπόν καί δποστηρίζουσι*  
αυτόν έχθύμως.

— Εύγε. Νά μέ έγγράψητε καί έμε συνδρομητήν.
— Ευχαρίστως σεβασμιώτατε καί θά σας έγγράψω μάλιστα 

άπδ τής άρχής τής έκδόσεως της διά νά έχητε πλήρη τήν 
σειράν.

— Δέχομαι, -αφού είναι · τόσον λαμπρόν καί ωφέλιμον τδ 
έργόν σας.

— Σας ευχαριστώ. Ήκουσα πανιερώτατε, τφ ειπον,ειτα ότι 
ή Μητρόπολις, ανακαινίζεται έπισκευάζεται καί ευπρεπίζεται δι’ 
εξόδων σας, είναι άληθές;

— Ναί, ητο άνάγκη πλέον νά ,γίνη τούτο. Καί αύται αί 
εικόνες θά τεθώσιν έκεΐ. Μία έπισκευή έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς ητον άναγκαιοτάτη.

— Τούτο πολύ τιμά τήν ύμετέραν ύπέρ τής εκκλησίας μέ
ριμναν, καί τδ ποίμνιόν σας έχει πολύ δίκαιον νά σάς αγαπά 
τόσον καί υπολήπτεται.

— Ό,τι δύναμαι, πράττω καί μέχρι τής τελευταίας πνοής 
μου θά καταγίνωμαι υπέρ τής δόξης τόδ'Χριστόβ.

’Αποχαιρετισας δ’ ειτα τδν σεβάσμιον και καλοκάγαθο*  
τούτον πρωθιεράρχην, μετέβην είς έπίσκεψι*  τού,κ. Βαρβαρή- 
γου, διευθυντοΰ τής έφημερίδος «Σαντορίνης» δ» δυστυχώς μ·ή 
ευρών εις. το γραφείο», του διηυθύνθην παρά τφ κ. Πεταλφ 
διευθυντή τής Θήρας.

Ό κ. Πεταλάς κατεγίνετο εις τήν διόρθωσιν τοΰ φύλλου, 
δύο δέ υπάλληλοί του είς τήν έκτύπωσίν του. Έν δωμάτιον 
κατείχε τδ γραφείο» του κάί έτερον τδ τυπογραφείου, κείμενον 
παρά τή κατοικία του .

Τδν κ. Πεταλαν έγνώριζον πρδ πολλών ετών, είναι .ποιητής 
και θιασώτης, τοΰ καλού καί ωραίου, τής αρετής καί προόδου · 
επιρρεπής δέ π^ς:τήν;8ήμόσίογραφίάν7 'Οσάκις δέ μοί έλε
γε*  είς ’Αθήνας στενοχωρδυμενος περί τών κακώς έχόντων, καί 
δτι θαέξέδιδε φύλλον ίδιον σατυρικόν, πάντοτε τδν άπέτρεπον 
τού σκοποΰ του, διότι γνωρίζω έκ πείρας πόσον δύσκολον 
είναι νά έδραιώοη τις δημοσιογραφικόν’ φύλλο*  έν Έλλάδι. 
Έν θήρφ άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τής έφημερίδος «Θήρας» 
άπδ έτους περίπου, μετά τήν παραίτησιν τού τέως διευθόνοντός 
αύτήνκ. Παπαδοπούλου, ήν κφί συντάσσει καί διοικεί πάνυ 
καλώς, πλήν αί πρόσοδοι αυτής, ώς επαρχιακού φύλλου, είσ'ιν 
έλάχιστοι. '

— Αί', φίλε, κύριε Πέταλά και συνάδελφε, τφ λέγω εισερ
χόμενος, δίδων αύτφ θάρος είς τδ έπίπονονςίργον του, χείριζε, 
χείριζε καλώς τδν κάλαμον, φείδου χρόνου καί κόπου, και σκόρ
πιζε δεξιφ καί αριστερή μελάνην καί ιδέας.

— Αί, που νά έχωμεν όλοι γόνιμον φαντασίαν, ώς τήν ίδι- 
κήν σου, μοί απαντά εγειρόμενος και όλίγον ώς πάντοτε μει
διώ*.

— Καί τί γράφεις; τδν ερωτώ.
— Είμαι είς τά διάφορα.
— Καλά. Έγραψες περί τής άναχωρήσεως τδν Δ.... 

έγραψες περί τής έλευσεως’ τοΰ II...
( ■— Καλα μοί τά ένεθύμησες τδ είχα λησμονήση ! ’Αλλά 
αδελφέ, πώς νά τούς ,εύχαριστήση τίς όλους ; Πάντοτε παρα- 
πονοΰνται.

— Δέν μοΰ λέγεις, κερδίζεις ; ' .
— *Ισα  ίσα τά φέρνω.

—Πάλιν χαλά, σού μένει τό δνόρε, τότε.
— Ώχ, αδελφέ, δέν δύναμαι νά τά καταφέρω όπως θέλω, 

παντού, προσκόμματα.-· ·και· · ·■
— Δέν πταίεις σύ άλλ’ ό περιωρισμένος κύκλος.
Καί άποχσιρετίσας περί τήν μησημβρίαν τόν καλόν μου συν

άδελφον καί φίλον μετέβην είς τήν γαλλικήν σχολήν, όπου ει- 
χον προσκληθή εις τό πρόγευμα. Προ τούτομ ό προεστως χ. 
Ζογγλα μέ ώδήγησεν είς έπίσκεψι» τοΰ καταστήματος τών αρ- 
ρένων χάί τής βιβλιοθήκης, όπου ό κ - Ζιραρ χατεγινετο η8η 
είς ταξινθμησιν τών διαφόρων συγγραμμάτων, μεταξύ τών ο
ποίων παρατηρώ τήν πολύτιμον εκκλησιαστικήν ιστορίαν, τήν 
ιστορίαν τών παπών χαί τά πολύτομα εγκυκλοπαιδικά λεξικά 
τοΰ Λαρούς, ατινα δέν λείπουν άπό πάσης βιβλιοθήκης χαι 
πολλά άλλα αξιόλογα τεύχη.

— Μάς λείπουν πολλά χρήσιμα βιβλία έτι, μοί λέγει ο κ· 
Ζογγλά, άτινα σκοπεύω,^νά προμηθευθώμεν.

— Καί είς τό κατάστημα θά κάμετε μεταρυθμίσεις; ήδη 
μετά τήν έλευσίν σας ; ήρώτησα-

— Βεβαίως, χαί βαθμηδόν τάς άναγκαιωτάτας, θ’ αύξήσω 
τό διαμέρισμα τών κοιτώνων, δπωβ πβριλαμβάνη μείζονα αριθ
μόν εσωτερικών μαθητών, θά προσθέσω χαί δεύτερον έλληνο- 
δίδάσκαλον χαί θά ζητήσω καί τήν άναγνώρισιν τής σχολής 
μάς ·δ*ό  τής 'χοβερνησεως.

Ώς ίμάθον δ’ ήδη ό νέος ούτος προεστως εμφορούμενος 
υπό καλλίστων χαι προοδευτικωτάτων διαθέσεων έξετέλεσεν 
ήδη πάντα τ’ανωτέρω.

Κρουομένου δέ τότε τού κώδωνος προσήλθομεν εις τήν μεγά- 
• λην αίθουσαν τού εστιατορίου,όπου «βρίσκονται τρεϊς έπιμήχεις 
τράπεζαι διά τούς μαθητάς κάΓέναντι έτέρα διά τούς καθηγη
τές, οίτινες πάντοτε συντρώγουσι ταύτοχρόνως.

Ό κ.Ζόγγλα μοί έδωκ« τότε θέσιν πλησίον του, λέγων μοι"
— Πόϊαν θέσιν είχετε, οτε εισθε μαθητής, ένθυμεΤσθε;
— Μάλιστα, έκεϊ ακριβώς πρός τό αριστερόν μέρος.
— Έκεϊκάθητοι καί ό υίός σας, σήμερον όμως έτοποθετή- 

σαμεν αυτόν απέναντι διά νά τόν βλέπετε και σάς βλέπει.
— Σάς εύχαριστώ πολύ, άπήντησα.
Καί άμέσως ήρχίσαμεννά τρώγωμεν, ένώ εις έκ τών μαθη

τών κατά τό σύνηθες ήρξατο άναγινώσκων Ιστορίαν γαλλιστί, 
ένφ πάντες οί άλλοι ήσθίον.

Μετ’ολίγον δέ έγερθέντος τού προεστώτος'
—- Πρός τιμήν τού συνδαιτυμόνος μας καί ποτέ μαθητου 

τής σχολής, κ. Πρίντεζη, είπε, διακόπτω τήν άνάγνωσιν.
Καί πάντες οί μαθηταί διέλυσαν τότε τήν σιωπήν *αί  ήρχι- 

σαν μετ’ «ύχαριστήσεως νά συνωμιλώσιν, ένώ διαρκούσης τής 
άναγνώσεως δέν επιτρέπεται τούτο.

— Πολύ «πεθυμούν νά έδλεπον τάς ’Αθήνας μοι λέγει τότε 
ό κ. Ζογγλά. Μανθάνω δτι είναι πολύ ώραία πόλις. ,

— Είναι άληθές.καί υπό έποψιν αρχαίας ιστορίας καί υπό 
έποψιν νεωτέρου καλλωπισμού. Έχει λαμπρός οικοδομάς, ας 
οδτε είς ευρωπαϊκός πόλεις αληθώς «ύρίσκετε.

— Πώς; αΐ Άθήναι ; τόσον νέα πόλις;
— Ναί, διόπ καί χώρον έχομε» καί χρήματα καί λίθους 

καί’άσβεστο» καί μάρμαρο» έν αφθονία.
' Είς τά έπίδόρϊιίά' έκομίσθή ήμΤν καί'παλαιός έκλ«κτός οίνος 
θηραϊκός, δτε παρεκάλεσα τόν προεστώτα νά μοί πληρώση δύο 
ποτήρια οίνου, εν έκ τοΰ. νέου καί έτερον έ*  τοΰ παλαιού, ότε 
έγε'ρθείς·
—Προπίνω, ειπον, διά μέν τοΰ παλαιού οίνου είς άνάμνηάιν 

τής ποτέ μαθητείας μου ένταΰθα, διά δέ τοΰ νέου ύπέρ τής 
προόδου καί. εύημ«ρ«Εας τής σχολής καί ύγείαν πάντων καθη
γητών καί μαθητών.

(«πεται συνέχίια) Φ. Ο.

ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΟΛΎΜΠΙΑΝ 

( Έντνττώείεες έκδρομΛς).

-Παράδοξος λαός ήμ’ΐς οί Έλληνες. Άσφιχτοϋμεν έν Ά- 
θήναις άπο τοΰ ’Απριλίου μέχρι τοΰ Νοεμβρίου, ώς έπί τό 
πλεϊστον έν μέσφ άνυποφόρου καύσωνος καί πντγηροΰ κονι- 
ορτοΰ, ΰποφέροντες έ* ίλλείψεως τοΰ ύδατος καί τής πρα- 

σινάΧας, ή προτιμώμεν κατ’ έτος τό μέχρι Παρισίων ή ί- 
τέρας μεγαλουπόλεως . ταξείδιον, ένφ ακόμη δέν έγνωρίσα- 
μιν τήν πατρίδα μας, άφοΰ άγνοοΰμεν καί αύτάς τάς μο- 
ναδικάς κάλλονάς τής παμφύτου Πελοπόννησου μας καί αυ
τά τά θαυμάσια τοπέϊά τών Νήσων μας. Τί δε μάλλον πα
ράξενου τοϋ νά περιερχόμεθα συχνάκις τά πλεϊστα τής Εύ· 
ρώπης γνωστά έπί καλλονή μέρη καί νά διστάίωμεννά έκ— - 
δράμωμεν μέχρι Κορίνθου, Πατρών καί Πύργου, εις ολί
γων ώρών άπό τών ’Αθηνών άπόστασιν, ΐνα θαυμάσωμν» 
τήν. ήμετέραν χώραν, ήτες ίγκλείει αδτη πολλάς ίλβετικάς, 
βοεμικάς καί τυρολικάς. γωνίας I

' Μόλις έγκαταλείψη τις τό πετρώδες καί ξηρόν τής Άτ- 
τσκής έδαφος καί τό όμμα του προσηλωθή έπ’ έκείνου τής 
Πελοπόννησου, άπ’ αυτής τής Κορίνθου, τάπης καταπρά- 
σινος ίκτείνεται ίνώπιον απέραντος, δεξιόθεν και άριστερο— 
θεν, καθ’ ολην σχεδόν τήν γραμμήν, ήν διασχίζει ό σιδηρό
δρομος ’Αθηνών Πελοπόννησου, μέχρι τής ’Ολυμπίας, τοΰ 
σημείου δηλαδή έκείνου μέχρις ου έσταματήσαμεν έν τή ίκ- 
δρομή ήμών. Όποϊαι λαμπραί φυτεΐαι καί οΐα βλάστησες, 
τί έπιδεκτικόν έδαφος καί όπόσαι θαλιραί πεδιάδες, όποιοι 
κατάφυτοι λόφοι και τίνες εύοσμοι κοιλάδες ! Πανταχού 
πλούτος, ζωή,εύδαιμον μέλλον. Ή τερπνή άμπελος κρύπτει 
διά τοΰ πυάνοΰ της φυλλώματος τό παχύτατου τής Άχαίας 
καί ’Ήλ.δος έδαφος. Αί πρόοδοι τής φυτείας τής άμπέλόυ ' 
τυγχάνουσι καταπληκτικαί. Άπό έτους είς έτος ή παρα
γωγή τοΰ ξανθού προϊόντος πολλαπλασιάζεται καί ό είσα· 
γόμενος έν τή χώρι? χρυσός αυξάνει καθ’ ολόκληρα έκατομ- 
μύρια. Ή ’Ελλάς άνευ τής Πελοποννήσου, θα ήτο ή πενε- 
στέρα χώρα τής ύφηλίου. Παντός επαίνου καί ευλογιών 
ακόμη πολλών είσίν άξιοι οί έργαζόμενοι ΰπερ τής σταφίδος.

Μεταξύ πασών τούτων τών άριστα καλλιεργημένων έκ- 
τάσεων μόνο*  ή Μανωλάς ποιεί έξαίρεσιν, μένουσα κατά . 
τό πλεϊστον χέρσος. ”Αν αφαίρεση τις τά δάση της, τό ■■ 
λοιπόν μέρος δύναται κατά τό πλεϊστον νά θεωρηθή.ώς παρ
θένον φυτείας.Δεν είνε άδικο*  καί έπιβλαβές τοσοϋτον πρόσ
φοροι ποεκίλων φυτειών έκτάσεις νά μένωσι στεΐραι πάσης 
παραγωγής;

Οί κάτοικοι είς τάς πόλεις Πατρώ», Αίγιου, Πύργου-καί 
Κορίνθου έξημεροΰνται καί έκπολιτίζονται ήμέρ$ τή ήμέρςρ.. . 
Αί-άγριαι ίκεϊναι μορφαί, ώ» απαραίτητον κόσμημα ήτο 
όό ήλιοκαίς καί ή ατημέλητος γε*«άς,  αί συναντώμεναι πρό 
τινων ακόμη έτών καί έν αυτή τή πόλεε τών Πάτρών, έκ- 
λείπουσι βαθμηδόν έκ τών μεγάλων κέντρων. Ή αμφιβόλου 
καθαριότητος φουστανέλλα άντικαθίσταται ωσαύτως διά 
τών Ευρωπαϊκών ένδυμάτων, τά ήθη αυτά μεταβάλλονται 
καί σσημέραι έξημεροΰνται. Καί πώς ήτο δυνατόν έν τφ 
προοδεύοντι διαμερίσματι έκείνφ νά έπιμένωσιν ακόμη οί 
κάτοικοι έν τή βαρβάρφ προγ«νεστέριρ καταστάσει; Δεν ήτο ϊ 
επόμενον νά παρηκολόύθουν καί ούτοε τά μεγάλα άλλα κέν
τρα τοΰ βασιλείου ; Τά πάντα έγένοντο καί γίνονται πρός 
έξημέρωσίν των. Τό σιδηροδρομικόν δίκτυο», 8ι’δπερ ίδ«ι 
νά σεμνύνηται ό πολιτικός εκείνος άνήρ,πρός τόν όποιον όφείτ . 
λεται ή έπίστρωσις, έπερατώθη είς τά πλειστα μέρη Καί δσον ’ . 
οΰπω. ή Πελοπόννησος πασα θά δεασχίζηται ύπό σιδηροδρό-. 
μου άπό άκρου είς άκρον. Τά μέσα ταϋτα τής συγκοινω
νίας, έκτός τής έξημερώσεως, ώθοϋσι πρός τά πρόσω τό ίμ- 
πόριο», έπολλαπλασίασαν ήδη τάς συναλλαγάς καί έπιφέ- ■ 
ρουσι τήν κυκλοφορίαν, τοΰ χρήματος. Η κίνησις τών με
ρών έκείνων ιίνε πρωτοφανής όντως έν Έλλάδι. Έπι ήμί- 
σειαν ώραν καί πλέον άνεμείναμιν την πληρωμήν τοΰ εισι
τηρίου ήμών έν τφ σταθμφ Πύργου. Τοσοΰτος ήτον ά συνω
στισμός τών έπιβατών. ’Εκτός τού σιδηροδρόμου κάλαι 
άμαξιταί όδοί διασταυροΰσι τάς μεγάλας ίκείνας έκτάσεις.' 
Μόνον, ή συντήρησίς των, τόσον έχει, όσον καί πανταχού 
τής ’Ελλάδος, καθυστεροΐ. Καί άλλαι πλεΐσται ακόμη· 
πρόοδοι ζσυνετελέσθησαν καί καθ’ ίκάστην συντελούνται 
δι* ών ό Πελοποννήσιος άγεται, έκών άκων, είς τό ν’ά·
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πεκδυθή τον παλαιόν άνθρωπον καινά ίνδυθή τόν νέον.
Ή ίποχή άλλως τι καλεΐ τοϋτο καί ή πρόοδος Θά ήτο 

έτι μεγαλειτερα, ίάν ή πολίτικη δέν άνεμιγνύετο παρ’ ήμΐν 
παρεμβάλουσα έν πάσι προσκόμματα. Έν τοότοις ανάγκη 
παβα νά ίκλείψη διά παντός τρόπου παν διασωζόμενον Ιτι 
ίχνος· της όπισθοδρομιχότητος και της ίν τισι βαρβαρότητος. 
Τοιαΰτα δ ’ Ιχνη σώζονται δυστυχώς άχόμη και ταΰτα χρη- 
σιμεύουσιν ώς μόλισμα παρακωλΰον την έξολόθρευσιν της 
νόσου. Διατί ίρα γε δέν ίπιδιορθοΰσιν οί αρμόδιοι τόν τηλέ
γραφον Πύργου—’Ολυμπίων, άλλ’ ίχουσιν αφήσει πάντας 
τούς τηλεγραφικούς πασσάλους άνευ συρμάτων, διότι ταΰτα 

• άπό καιροΰ κατέστρεψεν, ώς έμάθομεν, ή βαρβαρότης τών 
κατοίκων, οίτινες έσχον τό θράσος νά τά άφαιρέσωσιν, όπως 
τά χρησιμοποιήσωσιν «ίς οΐκιακάς χρείας. Δίν δέ είναι καί 
τοΰτοίν Κακόν παράδειγμα άτιμωρησίας των παραβαινόντων 
τόν νόμον και ακηδίας των τεταγμένων πρός φρούρησιν αύ
τοΰ : Τί δέ Θά λέγουν τόσοι διερχομένοι έκεΐθεν ξένοι ;

Περί .’Ολυμπίας, τής.Θεσπεσίας καί έλκυστικής κοιλάδος 
ταύτης, της περιστοιχιζομένης ΰπό πολλών χαταφύτων λο
φίσκων, ϊνθα ίβραβεύετο άλλοτε ή άρετή, καί ίν η τοσαύτη 
ίκλεχτη τέχνη είχε συσσωρευθή κατά την αρχαιότητα, δια- 
σωθςϊσα έτι καί νΰν έν τή άνευρέσει, έκτος τών άλλων, του 
καλλιμόρφου Έρμου τοϋ Πραξιτέλους ιδίως, της εύπλάστου 
.Νίκης τοΰ Παιωνίου χαί τών ίχλάμπρων αετωμάτων του 
ναόΰ τοΰ Διός, περιττόν, νομίζομε», νά ποιήσωμεν μνείαν 
ίντ'αΰθά. Τοσαΰτα έγράφησαν παρά τ« τών Γερμανών. τών 
ήμετίρων καί άλλων, ώστε πας Έλλην, αρχαιοδίφης χαί 
μή, Θά ίχη άκριβή γνώσιν που ακριβώς εκειτο, παρά τινων 
χαί πότε κατισκευάσθη τό Ήραΐον, ό Ναός του Διός, τό 
Μητρφον,. ή ίξέδρα Ήρώδου τοΰ Αττικού, τό Λιωνιδαϊον< 
το Φιλιππεΐον, τό Πρυτανείο», τό Γυμνάσιον, τό Πιλόπιον, 
το. Βουλευτήριον,ή Παλαίστρα, οί Θησαζυροί, ό Βωμός τοΰ 
Διος, ό οίκος τοΰ Νερωνος, τό Μωσαιχόν» τό Στάδιον χτλ. 
Συνεπώς ουδόν νέον Θά προσετίθιτο παρ’ ημών εις τάς τών 

>' άλλων σοφάς μελετάς, εις ας προχείρως δύναταί τις πάντοτε 
.νά πρόσφεύγη.

Έπι τοΰ Έρμου όμως τοΰ Πραξιτέλους, τοΰ ίν τφ Μου- 
σιίφ τοΰ μεγάλου της Ελλάδος εύεργέτουκ. Συγγροΰ εύρί- 
«κομένου, άδύνατον αίνε νά μη σταματήσωμιν ίπί μαχρόν.
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Οποίον όντως ίξοχον άριστοτέχνημα παρήγαγςν η σμίλη τοΰ 
θείου ίκείνομ άγαλματοποιοΰ ! Ή ώραωτης, η (ντέλεια, ή 
λίπτότης, ή στάσις, ή Ικφρασιςι τό χαριέστατον μειδίαμα, 
χαί αί τοΰ συνόλου εξαίσιας καλλονής λεπτομέρίιαι τοΰ λα- 
ξ»υτοΰ μαρμάρου ίκείνου προκαλοΰσι την ίκπληξιν, τό θάμ- 
βος και διεγείροοσι παρά τφ θεατή εύχάριστον αίσθημα 
τ?.δράσει, μαγνητίζον καί ίπιφέρον ήδυτάτην ίκστασιν.

Τό άγαλμα όμως τοΰτο εΰρομεν κακώς τετοποθετη- 
μένον ίν τή μικρφτου αίθούστρ. *0  φωτισμός ίκ τοΰ πλαγίου 
παραθύρου εισερχόμενος, προσπίπτει κακώς έπ’ αύτοΰ/Ητον 
«νχγχαΐόν νά έφωτίζετο καί άνωθεν κατά τι. ’Εκτός τού
του ουδεμία προφυλαξις τοΰ πολυτεμωτάτου τούτου κειμη
λίου ίγένετο ίναντίον τών σεισμών. Ό,τι έσώθη ίπί τοσού- 
τους αιώνας, ε’νι δυνατόν νά χαταστραφή κατά τόν πρώτον 
ίχϊΐ σεισμόν. Τά χώματα τοΰ Κρονίου λόφου προεφύλαξαν 
τόν Έρμην ίπί ολοκλήρους έκατονταετηρίδας, περικαλύψαν- 
τά αύτόν. Τά τείχη όμως τοΰ Μουσείου, κατακρημνιζόμενα 
δύνανται νά μεταβάλωσι τό Πραξιτίλειον αριστούργημα εις 
τεμάχια άμορφα, Διατί λοιπόν νά μη τοποθετηθή τοΰτο έν- 
τός ξύλινης αιθούσης κάι νά μη στρωθή ό πέριξ χώρος εκ 
λεπτής άμμου ; ’Εάν εύρισκετο είς άλλων χιϊρας ό ίκπα- 
γλος Έρμης μας, τόδ’.έδαφος εκείνων διηνεκώς ίσείετο, ώς 
τό ήμέτερον, θ« ελαμβάνοντο βεβαιως πάσαι αί αναγχαιαι 
προφυλάξεις. Παρ’ ήμΐν όμως· ούδεμία μέριμνα. Άπ’ίναν- 
τίχς έπετράπη νά τεθώσι βέβηλοι χεϊρες κακών έργατών ίπ’ 
αύτοΰ και νά-διατρυθή όπισθεν, ΐνα στερεωθή διά σιδηράς 
άκομψου ράβδου ίπί τοϋ οικοδομήματος, καί πιθανόν είνι νά 
διαπραχθώσε καί άλλαι βαναυσότητες ίπ’ αύτοΰ.

Πολύς επίσης έγενετο και γίνεται λόγος περί προσθήκης 
τών κνημών καί τοΰ άριστεροΰ ποδός, μη άνευρεθεντων, ώς 
γνωστόν, κατά την άνασκαφήν, άλλα προστεθέντων κατ’ 
αυτάς τφ άγάλματι. Πολλοί δε έισίν οί παραδεχόμενοι 5τι 
η γινόμενη αδτη προσθήκη καταστρέφει τό άγαλμα καί ότι 
προτιμότερο» θά ήτο νά έμενεν σ Έρμης Ακρωτηριασμένος. 
Πρός τούς υποστηρίζοντας την γνώμην ταύτην διαφωνοΰμεν. 
Συνιστώμεν μόνον θερμώς την παρά γνωστής .φήμης εύρω- 
παίου καλλιτέχνου άντικατάστασιν τών προσθηκών, διότι τό 
μοναδικόν τοΰτο κακλιτέχνημα χερδίζει σπουδαίως έν τή 
αρτιότητι αύτοΰ.

Η ’Ολυμπία ιινε πρόωρισμένη νά δεχθή άπειρον κόσμον 
περιηγητών. Ανάγκη μόνον νά έπισπευσθή ή ανοικοδόμησες 
καί ή ίντελης λειτουργία τοΰσχεδιαζομενου ξενοδοχείου,ού- 
τινος τά κέρδη ίσονται πολλά, διότι ή άρίστη ίχείνη μαγευ- 
τικώτάτή χαί κατάφυτος τοποθεσία, ή διασχιζόμενη παρά τοϋ 
οφιοεεδοΰς ΆλφειοΟ, θά έλκόση τούς ξένους καί θά τούς κρα- 
τή έχει ίπ*  άρκετόν χρόνον πρός θαυμασμόν πάντων ίκεϊ τών 
αξιοθαύμαστων. Άρκεΐ μόνον οί ξένοι νά μή ύφίστανται 
σάς σημερινάς ισχυράς άφαιμάζειε τών ξενοδόχων τοΰ Πύρ
γου ιδίως, οίτινις ίκτός των άλλων άπεριγράπτων παρέχου- 
σι πάντοτε τφ περιηγητή εν δωμάτιον μετά τεσσάρων κραβ- 
βάτων καί τον ύποχρεοΰσιν ή νά κοιμηθή ίν τφ αύτφ δωμα- 
τίφ μετά τριών ξένων, ή νά πλήρωσή πολλάς κλίνας αντί 
μιάς I ( -

Καλόν όμως από τοΰδε οί διευθύνοντες τόν σιδηρόδρομόν 
Πελοπόννησου νά θέσωσιν είς ένέργειαν μηνιαίως τουλάχιστον 
ανγχαταβαπχούξ συρμού? ( trains de plaisir ), όπως και 
εις τα ισχνά βαλάντια ίπιτραπή ή μέχρι τών ίερών τούτων 
τόπων ίκδρομής πρός έπίσκεψιν τών Ιερών έκείνων θέσεων, 
αιτινες περικλείουσι τά λαμπρά ταΰτα έργα τών προγόνων 
ήμών, δι & και μόνον δυνάμεθα σήμερον νά σεμνυώμεθα.Είνάι 
οε καί τοΰτο εν ασφαλές· μέσον δι’ού υποδεικνύεται ήμΐν ή ο
δός, δι ής θέλομεν δοξασθη ίν τφ μέλλοντι. Προσπαθήσω- 
μεν λοιπόν παντί σθενει ν ’ άπομιμηθώμεν έκείν,ους.

Κατά Μάϊον 1891. 'ε. ΈμπεερΙκος.
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il JiflKStl ΙΕΙΙΙΕΤΕΙΜ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΙΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 «αλλιτεχηκών εικόνων )ν νφ κειμίντρ.

Κατά μετά|ρ<κΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

(Συνέχεια*  ίδε προηγ. ψύλλον)

Κατά παράδοξον συγκυρίαν, ή νήσος ΐφ ’ ής εΰρίσκοντο 
ήτο κινητή.

— Περίεργον, είπεν ό Όσιπώφ, είναι αποτέλεσμα τής 
έπικρατούσης βαρύτητος τών σωμάτων τοΰ Άρεος, ητις εινε 
ίλαφροτέρα Της γής·

Μετά πολλάς δέ περιπέτειας, καθ’ άς ολίγον Ελειψε ν’ά- 
ποθάνωσι τής πείνης, άν ό Φρικουλέ δίν είχε προβλέψει καί 
δεν’ ίφερε μεθ’ 'έαυτοΰ φιάλην συμπεπυκ»ωμένου ζωμοΰ, 
ή μικρά νήσος των κατ’ ολίγον μετηνέχθη ύπό τοΰ ανέμου 
χαί προσεκολήθη είςτήν μεγάλην ξηράν.

Έξελθόντες δέ έν τφ άμα, έβάδισαν καθ’ όλην την 
ημέραν χαί πρός την έσπίραν άφίκοντο ελεεινοί καί κατα
βεβλημένοι εις μεγάλην τινά πόλιν.

__Ή Φωτεινή Πόλις I άνέχραξεν ό Φρικουλέ.
■—Ναι, αύτή είναι, ύπέλαβεν ό γέρων σοφος, ήμικατε- 

στραμμένη, ώς την ε’ίχομεν άφήση. Φαίνεται ίδώ τά. πάντα 
μετακινούνται, προσέθηχεν.

θά το μοιράσωμεν, άμα φθάσωμεν είε τήν γην.

— Μετά τοιοΰτον μάλιστα κατακλυσμόν, ύπέλαβεν ο 
Γοντράν.

Τήν ίπαύριον, ό ΦαρενχάΧτ λαμβάνων τόν κόμητα κατ’ 
ιδίαν

__ Λοιπόν ; τφ λέγει, μοί έδώκατ» τόν λόγον σας.
— Ποιον λόγον μου ; άπεκρίθη ό κόμης ίκπληκτος-
— Ότι θά συντελέσητε νά έπανέλθωμεν εις τήν γην, 

καί ώς τίμιος άνθρωπος....
— Ναί, αλλά...
—Τί αλλά; ίννοώ νά ίκτελέσητε τόν λόγον σας.
— Καλώς, άφήσατέ με τότε νά σκεφθώ.
Μετά τοΰτο ό Γοντράν έλαβε χατ’ ίοίαν τον φίλον του 

καί τφ λέγει·
— Σκέπτομαι νά ίγκαταλείψωμεν τόν Άρην και . νά 

ίπανέλθωμεν εις τήν γην. *

— Τί λέγεις ; τφ άπαντφ ό Φρικουλέ, καί ό Όσιπώφ, 
δστις δεν θά θέληση ;

— Αδιάφορο» ! θά τφ τό έπιβάλωμεν άμα τό έννοήσγι 
καί ότε πλέον θά είναι άργά.

— Καί τόν γάμον σου δεν τόν λαμβάνεις ύπ’ δψιν ;
Ή δυσαρέσκεια του .θά ματαιώση τήν συγκατάθεσίν του.
— Είναι δευτιρεΰον ζήτημα τοΰτο, οΰτινος τήν λύσιν πι

στεύω νά μοί διευκολύνης.
— Εύχαρίστως, είμαι έΐς τάς διαταγάς σου, αλλά.. διά 

τίνος μέσου νομίζεις θά κατορθώσωμεν νά φύγωμεν ίντεϋ- 
θεν, ε’σχίφθης ;

Ό "Αρειος τόν ελαβεν από «ής κόμης.

__ Δηλαδή έσκέφθην τόν τρόπον, αλλά τό μέσον θά κα
τασκευάσεις σύ, ώς μηχανικός.

__ Καλά, άλλ’ είπε μοι.τόν τρόπον.
__ ’Ιδού, άπλούστατον. Χθες τό έσπέρας ίν συζητήσει 

μετά τοΰ κ. Όσιπώφ έλίγετε, ότι θά συναντήσωμεν μετά 
τινας ημέρας τό ρεΰμα τών διαττόντων αστέρων, οπερ ίρ^ 
χόμενον εκ τής γης θά διέλθη ίντεΰθεν καί μετά τοΰτο θά 
επισκεφθη τόν Δία, Ποσειδώνα καί Ούρανόν, διά νά διέλθη 
πάλιν έκ της γής, ώστε,..ώστε, άφοΰ μάς κατεσχεύασις ΤΟ' 
βλήμα, όπερ μάς μετέφερεν είς την Σελήνην, τήν ίκ σελη· 
νίου σφαίραν, μεθ’ ής μετέβημεν είς τον Ερμή» καί το μ**  
ταλλικόν βλήμα, όπερ μάς μετέφερεν ίνταΰθα,.νομίζω δτι 
είσαι ό καταλληλότερος νά έφεύργς και κατασκευάσης καί το 
άνάλογον μέσον, όπερ θά μάς μεταφέρη είς την γήν.

Μετά μεκράν σκέψιν ό Φρικουλέ τφ άπήντησεν.
— Καλώς, θά συνενοηθώ μετά τοΰ Άοτοχά.
Τήν έπαύριον. ό Φρικουλέ έσχε μακράν διάλεξιν μετά τοΰ 

Άρείου, αποτέλεσμα τής όποιας ύπήρξεν ή άμεσος κατα
σκευή ίναερίου μεταλλικού σκάφους, όπερ μετά τινας ήμέ» 
ρας έμελλε νά τους μεταφέρη ίπί τοΰ άστεροειδοΰς ρεύματος. 
Τό νέον δέ τοΰτο μηχάνημα κατά τάς υποδείξεις τοΰ Ά- 
οταχα έφερεν έλικα ώς προωστήρα καί ηλεκτρικήν δύναμιν 
ώς κινητήρα, ής ή εφαρμογή ήτο συνήθης παρά τοΐς 'Ά- 
ρείοις.

Μετά τρεϊς ήμέρας ότε ίμελλον ν’άναχωρήσωσιν, ό κό
μης διεχινδύνευσε τήν ίξής πρότασιν, ήν έκαμε τφ Όσιπώφ.

— Δυνάμεθα χαί εις τήν Γήν νά μεταβώμεν διά τοΰ 
μέσου, τούτου; τφ είπεν.

— *Ώ  I δι’ έχει έχομε» άκόμη καιρόν, τφ άπήντησεν 
άποφασιστικώς ό γέρων σοφός, ούδεν ίπείγει.

Ό κόμης ίσιώπησεν.
— Καί άπό τι μέταλλον κατεσκευάσθη το νέον· τοΰτο 

σκάφος ; ήρώτησε τότε ό .Φαρενχάίτ.
— Έκ λιθίου, τφ άπήντησεν ό Φρικουλέ, ίλαφροτάτου 

καί πολυτίμου μετάλλου, όπερ θά άντικαταστήση το τε- 
μάχιον τοΰ άδάμαντος, τό όποιον ήναγκάσθημεν νά ρί- 
ψωμεν άπό τής έκ τοΰ Φόβου άναχωρήσεώς μας, ίλλείψει 
ισορροπίας.
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— Κρϊμ*  I έν ίκατοριριύρίον φράγκων. Καί τί άξίας 
ilvs τό μίταλλον τοΰτο, ήρώτήσεν ό Φαρενχάϊτ.
, —.’®Χ« 77 χιλ. φράγκα τδ χιλιόγραμμο», άπήντησεν 
ό Φρικουλέ,δηλαδή 46 εκατομμύρια φράγκα περίπου τό δλον.

• *0  άμερικανός παρετήριι τό σκάφος μετά μειδιάματος,
θα τό μοιράσωμεν, άμα φθάσωμεν βις τήν γην, 

προσέθηκιν είτα.
— Βεβαίως θά μοιρασθή ιΐς’πέντε τεμάχια ή Ά σ τ ρ α- 

πή, άπήντησεν ό Γοντράν, διότι ούτως έβάπτισαν τδ 
νέον τοΰτο έναέριον σκάφος των.

Τήν έπαύριον, τήν μεσημβρίαν ακριβώς, άφοΰ άπεχαιρί- 
τισαν τούς Άρείους, ή Αστραπή έγκατέλειψε τό στερεόν 
έδαφος βαίνουσα πρδς τά όψη μετ’ίλιγγιάδους ταχΰτητος ώς 
μικρόν βέλος ίκσφενδονισθέν ύπό τερατώδους τόξ;υ

— Περίεργον,, έλιγεν ή Σελήνη, πόθεν παράγεται ό η
λεκτρισμός, του όποιου· ώς είπατε κάμνετε χρήσιν. Δέν βλέ
πω ούδέν σχετικόν μηχάνημα.

. , — Είναι νέα άνακάλυψις τών Άρείων, τή άπήντησεν 
δ Φρικουλέ, οότινος τδ μυστικόν δέν ήθέλησαν νά μάς ει- 
πθυν. Αυτοί συλλέγουν καί στερεοποιούν τδν ηλεκτρισμόν 
καί ούτω τδν μεταχειρίζονται. Είναι δέ αυτά τά μικρά 
τεμάχια, ίν είδει φυσιγγίων.

— Πόσα νέα πράγματα θά μεταδώσωμεν είς τούς πα-
. τριώτας μας, είς τήν γήν, άμα φθάσωμεν, έλεγε μετ’ εν

θουσιασμού ό άμερικανός. Έχω τήν. κεφαλήν πεπληρωμένην 
έκ τοιούτων έφευρέσεων καί ανακαλύψεων.

. Οΰτω συζητοΰντες αί ώραι παρήρχοντο καί ό Άρης 
όλονέν ήλαττοΰτο κάτωθι αυτών. Μετά παρέλευσι» δ’ ολί
γου χρόνου άφίκοντο έντδς τοΰ αστεροειδούς ρεύματος καί 

’ πρδς μεγίατην Ικπληξιν τοΰ Φαρενχάϊτ, παρετήρησεν ούτος 
ότι τό βλήμα των έλάμβανεν έναν τίαν δαύθυνσιν τής προσ
διορισμένης.

— Πώς ; ήρώτησε τότε ό άμερικανός τδν κόμητα, δέν 
είπατε, οτι θά διευθυνθώμεν πρδς τήν γήν ;

— Βεβαίως, άπήντησεν ούτος, άλλ’άφοΰ κάμωμεν τόν 
γΰρον τοΰ Διός, Ποσειδώνβς καί Οΰρανοδ. Εύρισκόμεθα 
τήν έπίρειαν τοδ ρεύματος.

Ό άμερικανός τότε άπελπισθείς τούς ίκαλονύκτισε 
μετέβη νά κοιμηθή.

■ Πόσα μέτρα καθ’ ώραν διανύομεν ; ήρώτησε
' γέροντα δ Φρικουλέ.

—τ 85.000 μέτρα κατά δευτερόλεπτου, ήτοι 6, 620 
καθ’ ώραν. Μετά δύο μήνας θά είμεθα έπί τοδ Διός και 
έντδς 5 μηνών έπί τοΰ Κρόνου.

Ο Γοντράν έπλησίασε περιχαρής.
— Καί τοΰτο οφείλεται εις τήν καταπληκτικήν ταχύ- 

' τητα. τοΰ ηλεκτρισμού, προσέθηκεν δ γέρων σοφός.
Μετά τινας ημέρας, ένφ πρωίαν τινά ό Όσιπώφ κα-

, ·; τεγίνετο έξετάζων τούς άστέρας καί τά περίχωρα, έπέστρεψε 
λίαν περιχαρής πρδς τούς συντρόφους του.
— Είσερχόμεθα ήδη είς τήν ζώνην τών μικρών πλανητών 

τοΐς λέγει, πλήρης χαράς καί συγκινήσεως.
— Είσθε βέβαιος ; άνέκραξεν δλως έξαλλος ό Γοντράν.

.’Ιδού, άγαπητέ συνάδελφε, παρατηρήσατε, τφ λέγει 
δ γέρων κάί προτείνων αύτφ τό τηλεσκόπιον.

— Καί θά βραδύνωμεν, πάτερ, νά διατρέξωμεν αυτήν
: τήν-ζώνην τών μικρών πλανητών ;

— Φαντάσθητι, τέκνον μου, 77 έκατομμόρια λεύγας, καί 
234 τροχιάς όπου θά διακόψωμεν τοιούτων πλανητών. Πλήν 

. ή φοβερά ταχύτης μας...
•■i Καί μήπως έχετε τήν άξίωσιν, άγαπητέ μοι κ. Όσι

πώφ, διέκοψε τότε ό Φαρενχάϊτ, νά σταματήσωμεν έφ’ 
ίκάστου αυτών ;
— Δέν μάς μένει καιρός. Χρειαζόμεθα δυστυχώς χιλιά

δων έτών καιρόν, ώστε θά παρατηρήσωμεν καί μελετήσω- 
•μεν αυτούς διά τοΰ τηλεσκοπίου.

Είτα Ji |Χ<τ’ ολίγον άνίχραζιν·

χαί

τόν

ί

—; Τ» αστεροειδές ρεύμα, οπερ μάς μεταφέρει, εισέρχεται 
εις την ζώνην αρ. 28 I διεκόψαμεν δε τήν τροχιάν Τή; Με- · 
δούσης I

Καί ουτω βαθμηδόν είσχωροΰντες έν τή άστεροειδεϊ ζώνη ' 
διήνυσαν κατά τούς ύπολογισμούς τοδ Όσιπώφ έν δια- 
στόματι μηνδς άνά μέσον τοΰ άπειρου τούτου 216 έκατομ. ’ 
χιλιόμετρα, διελθόντις εναλλάξ τήν Φλώραν, Άριάδνην, 
Αρμονίαν, Μελπομένην, Βικτωρίαν, Ζήλειαν, Ουρανίαν, 
Άθώρ, Βαυκίδα, Ίριδα κάί Βαρβάραν.

Είτα ή ’Αστραπή διήλθε πλησίον τών πλανητών Ευας, 
Φωτός, Κλωθώς, Ηρας, ‘Ροδόπης, Ευτυχίας, Πομπηίας 
καί είτα τής Δημήτρας καί Παλλάδος, αίτινες είσίν άληθεϊς 
κόσμοι καί περιβάλλονται εξ άτμοσφαίρας, άφήσαντες όπι- 
σθέν των τήν ’Ισαβέλλαν, Εύδώραν, Αντιγόνην, ’Αγλα
ΐαν, Καλλιόπη», Ψυχήν, Κλυταιμνήστραν, ’Εσπέραν, Ευ
ρώπην κτλ. ένώ ταύτοχρόνως έπλησίαζεν πρός τόν Δία, τδν 
κολλοσόν Τών ουρανίων σωμάτων.

— Ποσάκες μιγαλείτερος τής γής είναι ό Ζευς ; ήρώ- 
τησεν ή Σελήνη.

— Φαντάσθητι 800 σφαίρας όμοϋ, τού μεγέθους τής 
γής ήνωμένας καί θά ίχης ιδέαν τοΰ Διός, άπήντησεν ' 
ό Όσιπώφ-

Τήν στιγμήν ταύτην'ένεφάνη-ό Φαρενχάϊτ, έν απελπι
στική καταστάσίι.Ήτ.ον απο πολλών ήμερών περιωρισμέ- 
νος εις τό διαμέρισμά του καί δέν ώμίλει εις ούδένα.

— "Η θά μοΰ ιιπήτε ακριβώς ποϋ εύρισκόμεθα, ή θά Τι
νάξω αμέσως τήν ’Αστραπήν καί όλους σας είς τδν άέρα, 
τοίς είπε μετ’ άγανακτήσεως, καί ίν ταΰτφ τοΐς {δείκνυε 
ίκρηκτικάς τινας ύλας, άς έκράτει έντδς τών χειρών του.

— Πρδς τι ό θυμός ούτος έναντίον μας, ήρώτήσεν ή Σε
λήνη, Ιπεμβαίνουσα μειλιχίως·

— Διότι μέ άπατατε, άπεκρίθη ό άμερικανός, ένφ μοί 
ύπόσχεσθι, οτι θά έπιστρεψωμεν είς τήν γήν, άπομακρυ- 
νόμεθα. -,

— Πλησιάζομε» είς τον Δία, τφ λέγει τότε ό γέρων σοφός
— Δεν μέ ένδιαφέρει ό Ζευς, πότε θά φθάσωμεν είς τήν 

γήν ; αΰτό θέλω όριστικώς πλέον νά μάθω.
— Μετά τδν Δία θά μεταβώμεν είς τδν Κρόνον, τφ 

άπήντησε τότε ό γέρων σοφός, περισσότερα δέν δυνάμεθα 
νά σάς είπωμεν. '>

Ό Φαρενχάϊτ τότε ήναψε θρυαλλίδα διά νά άνατινάξη 
τό βλήμα, 8τε συλλαβόντες αυτόν ό Φρικουλέ καί δ Γοντράν 
τδν έθεσαν είς περιορισμόν.

— Είναι τρελλός ί άνέκραξε τότε μετά θλίψεως ό γέ
ρων, σταυρώσας τάς χεΐρας;

— Ή δέ Σελήνη διασκεδάζουσα τήν περίστασιν·
— Είναι κατοικήσιμος ό Ζεύς : πάτερ ήρώτήσεν αυτόν.
— Μά, πολύ φοβούμαι ότι δέν είναι κατοικήσιμος.
— Πώς ; τφ λέγει τότε ό Γοντράν, ή άτμόσφαιρά του; 

αί άπό τής γής κατοπτεύσεις μας, δέν έλυσαν τό ζήτημα 
τοΰτο ;

—Έχω ίναντίαν γνώμην, άπεκρίθη ό γέρων, διότι κεΐται 
τόσφ μακράν τοΰ ήλίου, ώστε άμφεβάλλω, άλλως τε ή φύσις 
τών δορυφόρων του,Ίου,Ευρώπης,Γανυμήδους,καί Καλλι- 
στοΰς,σωμάτων έντελώςξηρών μέ κάμνει νά αμφιβάλλω πολύ 

Ήδη έπλησίαζον πρδς τον πλανήτην καί ή έλξις αύτοδ 
έπιρρεάζουσα το βλήμα είλκυεν αυτό πρός εαυτόν μετά 
μεγάλης δυνάμεως.

— Βαίνομεν ταχύτερου 1 άνέκραξεν ό γέρων.
— 29, 000 μ. κατά δευτερόλεπτου, προσέθηκεν ό Φρι- 

κουλέ μετά μικρόν ύπολογισμόν, ήτοι 2?, 650 λεύγας καθ’ 
ώραν,

■—Διατρέχομεν μέγιστον κίνδυνον έκ τής ταχείας αύτής 
πτώσεως, προσέθηκεν ό γέρων καί δ θεός βοηθός.

Πάντες μετά- συγκινήσεως ήκουσαν τάς λέξεις ταύτας.
Μετ’ ού πολύ εΐσήλθο» είς τήν άτμόσφαιραν τοΰ Διός 

καί ή κρίσιμος στιγμή έπέκειτό.

Οΰδείς ίδύνατο νά προμαντευση τί ήθελε συμβη έκ τής 
πτώσεως καί πάντες μετ’αγωνίας άνέμενον αύτήν.

Αίφνης δμως καί παρ ’ έλπίδα τό άερόστατον ίστη έν μέ- 
σφ τής ατμόσφαιρας τοΰ Διός.

— Περίεργον I τί συμβαίνει ; ήρώτήσεν ό Γοντράν.
— Άπλούστατον, ή πυκνότης αύτής δέν μάς άφίνει νά 

προχωρήσωμιν, άπεκρίθη ό γέρων σοφός.
Καί πάντες έπλησίασαν τάς θυρίδας, κατασκοπεύοντες 

τά πέριξ καί τό έδαφος τοΰ Διός,οτε όΦρικουλέ άνεφώνησεν"
— Είμεθα χαμένοι I άν μένωμεν έδώ περισσότερον. Πα

ρατηρήσατε. ’Ωκεανός διαλελυμένου σιδήρου βράζει απέ
ναντι ήμών.

Μετ’ έκπλήξεως δέ παρατηρήσαντες τήν όδυνηράν κατά- 
στασιν τοΰ έδάφους καί τά πυριφλεγή νέφη άτινα έξήρχοντο 
έκεΐθεν, μετά υπεράνθρωπους προσπαθείας κατώρθωσαν νά 
φύγωσιν έκεΐθεν και νά^άνυψωθώσι πρός τήν αστεροειδή ζώνην

— Καλείτερον I άνέκραξεν δ Γοντράν, διά νά έξακολου-, 
θήσωμεν τό ταξείδιόν μας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ’
£3^·- EF ΠβίρΓ τον Κρόνο*.
ί^Φερομένη ήδη ή ’Αστραπή ύπό τοΰ αστεροειδούς ρεύματος 

είχε ΐπαναλάβει τήν προτίραν αύτής ταχύτητα καί διήνυε 
δεκαοκτώ χιλιάδας λεύγας καθ’ ημέραν.

Ό Ήλιος ίπαισθητώς έσμικρύνετο είς τήν όρασιν τών ή· 
μετέρων γηίνων, ή δέ γη, ή ’Αφροδίτη καί δ ’Ερμής διε- 
χρίνοντο ώχρώς ώς μικρά σώματα.

Ό δέ Κρόνος λαμπρός καί βαθμηδόν μεγαλοποιούμενος 
έκειτο ήδη άνωθεν αύτών.

— Περί Κρόνου, τί φρονείτε πάτερ; ήρώτήσεν ήΣελήνη.
— Ό Κρόνος δέν διαφέρει σημαντικώς τοΰ Διός, άπε

κρίθη ό γέρων.. Ή έν αύτφ βαρύτης είναι έλαφροτέρα τής 
γής, περί τοΰ κατοισίμου δ ’αύτοΰ, ούδεις δύναται νά γίνη λό
γος-Ή δέ έντασίς του άπόλλυται είς τό σκότος τών αιώνων.. 

. .. Δέκα ήμερών άεροδρομίας ύπελείπετο έτι, έως ότου άφι- 
χθώσιν είς τόν Κρόνον, ότε ούτος έν μέσφ λαμπροτάτου όρί- 
ζοντος έδείκνυε τοΐς ήμετέρΟις ταξειδιώταις τούς περί αύτόν 
παμμεγέθεις καί λαμπρούς δακτυλίους του.

— 'Γπάρχει ατμόσφαιρα καί έπ’αυτών ; ήρώτησε τότε ή» 
Σελήνη.

— Υπάρχει, άλλ*  άσθενεστάτη, άπεκρίθη ό γέρων.
Ό δέ Γοντράν λαμβάνων τότε κατά μέρος τόν φίλον του.
Δέν μοί λέγεις, τφ είπεν, δέν είναι δυνατόν νά συντο- 

μεύσωμεν αύτό τό διαβολεμένον ταξείδων ; ύποφερω έλεεινά.
— Πώς νά κάμωμίν ; Εύρισκόμεθα ήδη μεταξύ σφυράς 

καί άκμονος. Άν σταματήσωμεν έπί τοΰ Κρόνου νά σκε- 
φθώμεν έκεΐθεν τό μέσον τής συντομίας, θά χάσωμεν πο
λύτιμον καιρόν, άν ίξάκολουθήσωμεν δέ τόν δρόμον μας δια- 
ΐρέχομεν πολλούς κινδύνους, τής άσφυξίας, τοΰ γήρατος, 
τής πείνης, καί τις οίδε τί είσέτι.

— Διάβολε I τι πρέπει τότε νά γίνη ;
— Νά όμιλήσωμεν σοβαρώς περί τούτου είς τόν γέροντα. 
Μόλις όμως ούτος ήκουσε τάς διαθέσεις των
— Τί λέγετε ; τοΐς είπε, Ιχετε τό θάρρος νά έγκαταλεί- 

ψητε τό σπάνιον τοΰτο φαινόμενον, τήν μοναδικήν αύτήν 
ευκαιρίαν Τής κατοπτεύσεως τοΰ σύμπαντος διά νά έπανελ- 
θητε είς τήν γήν ;

■— Μά θ’ άποθάνωμεν καθ’ οδόν, τφ είπεν δ Γοντράν.
— Καί είς τήν γήν θ’ άποθάνωμεν, άπεκρίθη λακωνι— 

κώς ό γέρων.
— Κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει τότε ό Φρικουλέ, μή φαί- 

νεσθε τόσον σκληρός είς αγνόν αίσθημα δύο νέων τόσον τρυ
φερών. Είναι τέκνα σας καί πρέπει να τά λυπηθήτε.

Ό Όσιπώφ έφάνη συγκινούμενος.
— Πόσος χρόνος άπαιτεϊται νά περιέλθωμεν οΰτω μέχρι 

τής. γής, ήρώτήσεν.
— Πέντε ίτη, άπήντησεν ό Φρικουλέ.

— ’Επιστήμη καί αίσθημα, είτα άνε'κραξεν, είναι δύο 

ατβιχιΐα τά όποια ήδη μάχονται έν τή διανοίφ μου. Πώς 
υά κάμω διά νά ευχαριστήσω άμφότιρα ; είπεν.

Μετ’ δλίγον δέ’
— Ά, ιδού, εύρον, είπεν. Συγκατατίθεμαι νά μή μετά— 

βώμεν έπί τοΰ Κρόνου, ούτε έπί τών, δορυφόρων του, καί ί- 
φοΰ περιέλθομεν τόν Ποσειδώνα, νά έπιστρεψωμεν πρός τήν 
γην· ’

— Ναί, άλλ’ αί προμήθειαΐ μας εξαντλούνται καί είναι 
έπάνεγκες νά σταματήσωμεν ίκεί, έπεϊπιν 0 Φρικουλέ.

Τούτου συμφωνηθέντος, ό Όσιπώφ έκάλεσεν αυτους να 
θαυμάσωσι τούς δακτυλίους τοΰ Κρόνου, οΐτινες διέχεον 
φλόγας είς τά πέριξ καί είτα άπεσύρθησαν νά κοιμηθώσιν.

(Έπεται συνέχεια)

ΤΙΣ ΕΚΕΙΝΗ 5

I 
■Τήν ύπαρξίν σου, φίλε, εκείνη 
Οπό τούς πόδας ήτις κρατεί, 
δΓ ήν τόν βίον αου ’δέν ήδύνει 
μηδέ φιλία,ίμηδ’αρετή.. . 
ής αί αλλόκοτοι απαιτήσεις 
διά σέ είναι «νόμος’ζωής», 
αΐς χρεωοτεϊς νά ύπηρετήοης 
χωρίς τό αίτιον νά νοής ...

Ήτις ελέγχει σε ή εμπαίζει, 
άνευ δ’ αιτίας, έκ περισσού, 
απλώς ώς μάστιξ οου ώς εΐ έζη, 
όλους λατρεύει, όλους πλήνσοΰ . . . 
Ήτις, ποθούσα νά ο’έπιπλήττη, 
σού άνατρέπει πάντα σκοπόν 
και τό συμφέρον ’της απορρίπτει 
όπως σε βλέπη- θύμα λυπών . . ,

Π[
Ήτις σοι ψέγει, φεϋ! άεννάως 
ελλείψεις έρωτος και στοργής, 
ενώ σύ, δύστηνε, όλος χάος 
έρπεις εμπρός ’της ως έναγής ... 
’Ητις είς κΰμα ζηλοτυπίας 
νά σε βυθίζη τόσον φιλεΤ, 
εύθύς δ’ ως νεύσονσα, μετά βίας 
κάμπτεται γόνυ^καί κεφαλή · . ·

IV
Ήτις πορθεί διά τών θέλγητρων 

. καρδίαν πασαν αυτοστιγμεί, 
πικρών δακρύων δέ μαϋρον ρεΐθρον 
άρχοντ’ έκόάλλειν οΐ όφθαλμοί . . . 
’Ητις ώς άθυρμα γλίσχρον έχει 
τοΰ μαύρου στήβους σου τόν παλμόν, 
ήτις πρός πάνταε λυσσώσά τρέχει 
άρκεέ ν ’ άκούση καν στεναγμόν . . .

V 
’Εκείνη, τέλος, ήτις κολάσεις, 
άπειρους έχει είς*  προσψοράν, 
ήτις σε κάμνει ν’ άηδιασης 
πάσαν άπόλαυσιν ή χαράν ... 
Άλλ*  ήτις αίφνης άν μειδιάση 
Έδέμ’ καί Ήλιόν σοι δωρεΤ, 
πλήν, σώφρων ούσα, έν άποστάσει 
άδιακόπως σε προχωρεί . . .

, VI 
Λοιπόν εκείνη ή ούτω δρώσα 
κατά τάς κλίσεις ’της καί βουλάς, 
εΐν’ ή γυνή ή σέ άγαπώσα 
ή ή γυνή ήν σύ αγαπάς 
Κώνσπολι; \ . Αημ. ΜελισσΛαουλος

Ί '! ·Λ ·
'ί-'ί;

IS
.....
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Ν. I. Τ. Τεργέστη». Συνδρομή σας ίλήφθη.Εύχαριστοΰμε». 
Άπόδειςις ταχυδρομιχώς.— Ν. Β. Rost ο f»D on. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Άπόδειξις παρεδόθη κομιστή. — Δ. Μ. Μ. Κω ν/π ο λ t ν. 
’Επιστολή σας έλήφθη. Ταχυδρομιχώς άπηντήσαμεν.—Κ. Λ.® ή
ρα ν. Επιστολή έλήφθη χαί σας άπηντήσαμεν.— ©. Ψ. Μυτη- 
λ ή ν η ν. Άπεστείλαμεν άπαντα τά ζητούμενα φύλλα.— Γ. Δ. I. 
Κέρκυραν. Έλήφθη χαί ευχαριστούμε» θερμότατα. Καί ήμεΐς 
ουδέποτε λησμονούμε» φίλοφροσυνας χαί ριζόγαλα. Φύλλα άποστέλ- 
λομεν ώς γράφετε. —Κ. Λ. Βραΐλαν. Προσεχώς άποστέλλομεν 
παραγγελίαν σας χαί ήσυχειτε. Στείλατε λογοπαίγνια χαί δ,τι θέ
λετε, άρχει νά ήναι κατάλληλα.—Δ. Γ. Καλάμας. Δώρόν σας 
προσεχώς άποστέλλεται.—Ν. Κ. Σύρον. Δέν έχέρδισαν άπαντες 
οί συνδρομηταί, άλλ’ έβδομήχοντα αριθμοί.—Μ· Μ. Τρίπολιν. 
Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστούμε»----- Π. Κ. Λευκωσίαν.
‘Επιστολή χαί φωτογραφίαν έλήφθησαν. Γράφομε» έν έχτάσει τα
χυδρομιχώς.

Διάφορο» ’Ερωτήσεις
112. Έ» μέτρο» μήκος χαί δν μέτρδν πλάτος τί σχηματίζουσιν;
113. Ποία θεωρείται ώς αρχική μονά; έν τή Γεωγράφίφ;
114. Ποία θεωρείται ώς κοινή μονάς χρόνου είς πάντα τα έθνη;
115. ’Από πόσους άνδραςσυνέκειτο ό ιερός λόχος τών Θηβαίων; 
146. Το σμήνος τών μελισσών με τί ισοδύναμοι ;
1-17. Τί καλείται κόσκινο» του Έρατοσθένους ;

ΙΙαπποΰς

Λ,ύββες τών έν Τφ {>«’άρ· ΑένιγμΛτων.
‘ 101 . Αίνιγμα. Ήνί>ξ καί ή ημέρα,

Έλυσαν αυτό ό κ.· Γ. X. Δραχόπουλος χαί 0 χ. Δημοσθ. X. 
Δραχόπουλος έξ *Λθη»ώ»,  ή δεσποινίς Αμαλία α. Ζιανέττου έχ 
Κωνσταντινουπόλεως καί δ χ. Ν. Πολυδωρόπουλος έχ Σύρου.

102. Αίνιγμα. ’Ο ιέίλυς.
Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Αικατερίνη Ν· Νικούλη έχ βόλου, οί 

χχ. Γ. X. Δραχόπουλος καί Δημοσθ. X. Δραχόπουλος έξ Αθηνών, 
ή δεσποινίς 'Αμαλία Ζιανέττου έχ Κων/πόλεως καί δ χ. Ν. Πο
λυδωρόπουλος έγ Σύρου. .

403. Αίνιγμα. 'Β ψαλίς.

Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Αμαλία Α.Ζιανέττου έχ Κων/πόλεως, 
b χ. Ν. Πολυδωρόπουλος έκ Σύρου χαί δ χ. Μ, Άργυρόπουλος έξ 
’Αθηνών.

Μ. ;Χ. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
Ιβάριβ. — *08ός  !Λρι6τ·ίδον — άρι6. 1β

Αναλαμβάνει παντός ίίδαυς βιβλιοδετιχήν εργασίαν, άπό 
απλής συρραφής μέχρι πολυτελέστατου δι’ αίθουσας δεσίμα
τος, Δέχεται παραγγελίας κατάστιχων παντός σχεδίου καί 
άγγλοαμιριχανικοΰ συστήματος. λ

Τιμά!δννάγ0ντάμ9θ; ■'

ΜΕΤΑΞΟΤΦΑΝΤΟΤΡΓΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

Οδός Φιλιλλήναν
-’Απαράμιλλα μεταξοϋψή καλλιτεχνήμασα βραδευθέντα είς 

τάς παγκοσμίους εκθέσεις Σικάγου καί Πάρισίων. Ποικίλα 
καί πολυτελή μεταξωτά υφάσματα διαφόρων ειδών. Πάντα 
είδη τήςέλληνικής μεταξοϋφαντουργίας βϋρίσκονται έν τφ £- 
νωτέρφ καταστηματι είς τιμάς μβτριωτάτας.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΠΛΕΙΟΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝΗ

■ Αθήνας, όδός Μουβών, άροθ. 1.
Πλατεία συντάγματος

Εργασία τελειοτάτη- Περιποίησις έκτακτος. Καθαριότης 
' εις το έπακρον. Προθυμία απαράμιλλος.

Τό κατάστημα διαθέτει ειδικόν τεχνίτην ίιά την κόμω- 
σιν των κυρίων και την κατ’οίκον περιχόσμήβιν.

ΡΑΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

S ΙΙΟΡΐΟΪΙΟΪ 
^8 — 'Οδός Περικλέους (οπιοθεν 'Ρόμέης) — ^8 
, K0MWTBS ΣΤΒΡΕΟΤΠΣ ΕΥΘΥΜΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

GRANDE MANUFACTURE
DES

CIGARETTES EGYPTIENNES
GEO· FRANDJfiLAIDIS 

Place de I'Opera, a c6te du Grand New-H0tel 
LE CAIRE (Egypte)

« ΑΘΗΝΑ »
To άριστον χαι εύθηνότατον περιοδικόν Έρ^οχ^ιρων, et>p- 

μ&ν καί άναγνωβμάταν έκδιδόμενον δις τοΰ μηνός άπό τοΰ 
1891.

■ Συνδρομή Έλλάδ; Δρ- 10. Έξωτ. φρ. χρ.10. 
ίΔ«*ιΛ«*ηίε>*ί.πρ0<ι  τόν. ιδιοκτήτην χαί διευθυντήν 

ΘΕΜ.ΑΓΗΝΟΡΑΝ.
OS. Καρύτβη, 16, Λαρά τήν. Βουλήν

Είς Αθήνας.

Κ_.

Έξεδόθη ίσχάτως ύπό τοϋ καλλίστου νέου Ίωάννου Βι- 
δάλη Μηλεώρη νέα μουσική σύνθεσις ύπό τόν τίτλον

AMOUR OUBL_l£ 
VALSE POUR PIANO 

όπερ συνιστώμεν πασι τοΐς φιλομούσοις. Εύρίσκεται παρά τοϊς 
χ. χ. Ντιβόρτ καί Καβάδηκαι παρ’ ήμΐν καί τιμάται δρ· 2. ·

ΚΟΝΙΑΚ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΗΔΥΠΟΤΑ

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΝΕΤΜΑΤΟΠΟΙΕ1ΩΝ

Πώληαες χονβρεκή καί λβκνίκή 
wew oomos

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ
Άθήναι. όδός Σταδίου ίο (έναντι Βουλής

Γ γ· κορτεΣη

5 όδός Σταδίου, 5.
Εκλεκτή χαί πλούσια συλλογή όλων τών ειδών της Γραφικής,
— Βιβλία διδακτικά, φιλολογικά, ιστορικά, επιστημονικά, 

,Έκτκλειται πάσα τυπογραφική εργασία.
Έκτυποΰνται σπιγμιαίως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ δι’ευρωπαϊκών 

. έντελώς στοιχείων χαί δι’· ειδικού ταχυπιεστηρίου.
Έκτύπωσις τιμολογίων, πινάκων, νεκρώσιμων, Αγγελιών, 

λογαριασμών, καταλόγων Χενοδοχείων χλπ. 
’Εντέλεια έργασέας, ταχύτηε καί άχρίβεια.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ 
διό τοίις νέονς όννδρομητός τϋς «Φνόβως».

Οί ίγγραψόμενοι νέοι συνδρομηταί τής «Φύσεως» άπό 1 
Ίανουαρίου 1896 λαμβάνουσι καί την νεωστί εκδοθεϊσαν 
δίτομον χαί μετά 135 χαλλιτεχνιχωτάτων εικόνων χεχο- 
σμημένην Μυθολογίαν τής Αρχαίας 'Ελλάδος.

ΟΙ μεν τοΰ Έσώτερικοΰ άντί δρ. 15.
Οί δέ τοΰ Εξωτερικού αντί φρ. 15.
Έλιυθέραν παντός τ«χ. τέλους, συμπεριλαμβανόμενος έν 

τή τιμή ταύτη και τής συνδρομής τής «Φύσεως» χαί τής 
αξίας τών δύο τευχών.

Έχ τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝί^ΟΥ
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