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ι. Χείμαρρος ΠάρνηΟος.

Τό πρώτον ήδη συμβαίνει, δ,τι συνέβη ίσχάτως έν τη φύσει άνύδρω Άτ- 
τ*Χή  περιφιριί? ύπό τβ της βροχής, τοΰ άνέμου, της χαλάζης χαί της πλημ
μύρας. Διαρκής, ώς άπό χιραυνοΰ βροχή, άνεμος ισχυρότατος, χάλαζα Επα
ναληπτική καί ύδατα ποταμηδόν, ώς χείμαρροι ορμητικοί καί φοβεροί κατά 
τι τόν όγκον καί την όψιν έπέδραμον αίφνηδίως χαι ώς έχ συνθήκης κατά τών 
Αθηνών, Πειραιώς και τών περιχώρων αύτών κατά τό δείλι της 14 ληγοντος.

'Από πρωίας η ατμόσφαιρα ητο βεβαρυμένη χαΐ συνεφώοης, άπό δέ τής^με- 
σημβρίας προεμηνύετο ά) μέλλουσα φοβερά αυτή καταιγίς. Άλλά, τις θνητός 
Επιστήμων η αστρονόμος ήδύνατο νά προαγγείλη τό ΐπικείμενον γεγονός ; Ούδείς, 
άλλά μόνον της φύσεως τά προμηνύματα, άτινα δέν ήδυνήθησαν να διεγεί- 
ρωσι τόν είς τά μάταια και πάντοτι τά κοσμικά καταγινόμενον χαΐ άφιερωμέ— 
νον άνόητον χαΐ αιωνίως απρόβλεπτον άνθρωπον.

Άπό της 2 μ. μ. βροχή ραγδαία ήρξατο χαταπίπτουσα μεθ’ όρμής πολλής 
καί ένίοτε συνοδευομενη ύπό χαλάζης.

Ό ουρανός ήτο καθ’ ολοκληρίαν νεφοσκεπής χαΐ αΐ δ8οί έπλημμύρουν ρευμά
των. Μιτά παρέλευσιν δέ ώρας πδσαι αί συγκοινωνία! διεκόπησαν έκ τής πλημ
μύρας, τοϋ ύπατος άνελθόντος ύπέρ τό ήμισυ πιρίπου μίτρον, δτε πλέον ή σύγ- 

1 !."χυσις καί ή ταραχή ήρξαντο νά καταλαμβάνωσι τούς πάντας. Αί υπόγειοι οΐκίαι 
. ΪΙκαί τά καταστήματα έπληροϋντο ήδη ύδάτων καί κραυγαί γοεραί σποραδικώς 
' ’ήρξαντο άκουόμεναι καί ζητοΰσαι βοήθειαν.

Έν τούτοις ή βροχή έξηκολούθει άδιαχόπως χαταπίπτουσα μετά τής αύτής 
. πάντοτε δυνάμιως καί όρμής, καί πάσαι αί όδοΐ άμφοτέρων τών πόλεων είχον 
μεταβληθή είς ποτάμια παρασΰροντα πάν τό προστυχόν.

Τήν 4 8μως μ. μ. τδ κακόν έκο- 
ρυφώθη ιίς τό ζινίθ και ή θύελλα 
είχιι φθάσει είς τό μέγιστον αύτης 
στοιχιϊον, κατατρωπώσασα πάντας 
έντός τών ασφαλέστερων μερών τών 
οικιών των. Άλλά δέν ήτο μόνον 
τοΰτο; Αί διασταυρούμενα! διξιό- 
θεν καί άριστιρόθεν και άνωθι ήμών 
βρονταί και άστραπαΐ ήρξαντο νά 
φοβίζωσι τούς πάντας και άναμε- 
μνήσκουσαι ήμΐν, 8τι μεγαλειτερα 
έπίτασις τής χαταιγίδος ήδύνατο 
νά μίς στείλη καί είς αύτά τά' 
βασίλεια τοΰ Πλούτωνος.Καί πολ
λοί ήρξαντο σταυροκοπούμενοι και 
προσευχόμενοι.

Τί ίγίνετο εΐς τά καταστραφέν- 
τα και εΤτα γνωσθέντα μέρη ού- 
δεις έγνώριζεν /τι, πλήν ευκόλως 
ήδύνατό τις νά μαντιύση τάς εκ τής 
τοιαύτης βροχής καταστροφάς καί 
ζημίας. Και ώς νά μήν ήρκουν 
τά κατακλύζοντα ταΰτα στοιχεία
τήν τοπικήν άνωθι ήμών κατα- 3- Καταρράκτης χειμάρρου Πεντέλης λαμόάνων άρμητικήν πορείαν πρός τόν ΊλιΟάόν.
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3· Συνάντησες ΊΧμΜοΟ καί ρεύματος προφήτου Ήλία παρά τό ΒαθραχονήΛον.

στρεπτικήν ένέργειάν των, 
λάβρω; έπέδραμον είς τάς 
ήμετέρας πόλεις και χεί
μαρροι ύδάτων έκ των 
παρακειμένων τή πόλει 
τών Αθηνών πλησιόχω
ρων όρεων, Πεντέλης,Πά· 
ρνηθος, Τμητού καί λοι
πών λόφων, Άπό τής με
σημβρίας αί Άθήναι καί δ 
Πειραιεύς έλούοντο είς τό 
υδωρ,άλλά άπό της 4 μ μ. 
ώρας ή ενσκήψασα πατα
γώδης θύελλα καί δ έπελ- 
θών έκ τών όρέων δρμη- 
τικός χείμαρρος κατέκλυ
ζαν τά πάντα ^δι’άφθό- 
νων νετών, μετατρέψαν- 
τες, καταστρεψαντες καί 
άνατρέψαντες πάνθ’ όσα 
καθ' δδόν των συνήντησαν 
είτε άψυχα, είτε έμψυχα. 
‘Ο ουρανός δεν διεκρίνετο 
καθ’ δλην την διάρκειαν τής καταιγίοος η ώς πελώριος σκο
τεινός καταρράκτης άνοικτιρμόνως έμών ποταμούς ύδάτων, 
χαλάζης καί άνεμων. "Εκαστος οίκος περιεβάλλετο ύπό 
στενής ύετώδους στεφάνης καί ούδαμώς διεκρίνετο τί είς 
τόν απέναντι αυτού γείτονα συνέβαινεν. Ήτο άληθης θιο - 
μηνία, ής πάντες ηύχόμιθα την ταχεΐαν κατάπαυσιν, καί 
ήτις όμως ουδόλως έδήλου ήμΐν τήν τοιαύτην διάθεσίν της.

Οΐ περιώνυμοι ποταμοί τού ημέρου αττικού έδάφους Κη- 
φισσδς, Ίλισσδ» καί Ήριδανός, οίτινες ανέκαθεν ίδείκνυντο 
ήμΐν ώς ρύακες μικροί, εντελώς φιλήσυχοι καί ακίνδυνοι 
καί πάντοτε ευεργετικοί, καί φιλειρηνικοί, ουδόλως δημι- 
ουργοϋντες φρικαλέα καί καταστρεπτικά θεάματα, αίφνη- 
δίως όλως καί παρ’έλπίδα μετεβλήθησαν εις χειμάρρου; 
ραγδαίους, Νείλους και Δουνάβεις, προξενήσαντες παμμεγέ- 
θεις, δθεν διήλθον καταστροφάς καί συμφοράς, συμπαρασύ- 
ροντες έν τή δρμητική αυτών διαβάσει οικίας καί γεφύρας, 
δένδρα καί έπιπλα, άνθρώπους καί ζώα. Καί συνεπώς κατε- 
κλύσθησαν ύπό τών ύδάτων καί οδοί καί πλατεΐαι καί υπό
γεια και χαμηλοί οίκίσκοι καί πάντες οί παριλίσσιοι κήποι 
καί αί λεκανοειδείς συνοικίαι,όπου ή σωτηρίατών ανθρώπων 
ήτο αξιοθρήνητος. Πάσαι αΐ σιδηροδρομικά! καί άμαξοδρο- 
μικαί συγκοινωνία! μεταξύ τών δύο πόλεων καί τών περιχώ
ρων καί έν αύταΐς άκόμη διεκόπησαν καί αναρίθμητοι ζημίαι 
προσεγίνοντο. Καί πρώτον αΐ σκηναι τών έν Κολονφ ευρισκο
μένων Αρμενίων παρεσύρθησαν, τδ λεκανόπεδον τής ’Ατ
τικής μετεβλήθη είς λίμνην άπέραντον,εύρεΐα συνοικία έν Πει- 
ραιεΐ ή τών Καμινίων μέ τά έργοστάσια κατέστη προσιτή μό - 
νον διά λέμβων, συνοικίαι δέ δλόκληρο1 τού Βατραχονησίου, 
τής Βάθειας, Κολοκυνθούς έπλημμύρησαν ώστε οί έν αύτοΐς 
κάτοικοι δεετρεξαν μέγιστον κίνδυνον. ’Αλλά καί πάντα τά 
έν Πειραιει έργοστάσια περιεκλείσθησαν ύπό τών ύετών άπο- 
κλείσαντα έπι δλόκληρον νύκτα πειναλέα καί ριγώντα καί 
περίτρομα τά κινδυνεύοντα έν αύτοΐς έργαζόμε*α  άτομα. 
Δεν περιγράφεται τό θέαμα τώ» γυναικών καί τών παι
διών, διά γοερών κραυγών έπικαλουμένων βοήθειαν καί 
τών συριγγών τών ατμομηχανών άπελπιστικώ; συρεζουσών 
Καί είς πλεΐστα άλλα μέρη εντός τών πόλεων καί τών 
περ χώρων ή καταστροφή συνετέλει τό εργον της.

Ό πρώτος σιδηρόδρομος Πελοπονήσου μετά δυσχεριίας 
καί βραδέως διελθών τήν Κακήν Σκάλαν καί προχωρήσας 
μέχρις Έλευσϊνος, εστη πρός στιγμήν, άλλα κατά κακήν 
τύχην προβάς έξ άπροβλεψίας τών αρμοδίων, οΐτινες κυριο- 
λεκτικώς τά είχον χαμένα, έγκαταλείψαντες έξ αδυναμίας 
τά πάντα είς τήν τύχην, διήλθε μετά μεγάλης δυσκολίας 

τον Κολωνόν καί κατερχόμενος παρά τούς Μύλους Παινέση 
είσήλθεν έντός τού πλημμηρούντος τήν θέσιν έκείνην ΰδατος, 
τού μέν μηχανικού Νεράντζη άνατιναχθέντος καί κατα- 
πλακωθέντος ύπό τού συρμού έντός τής ίλύος,τοϋ δέ θερμα- 
στού τραυματισθέντος ευτυχώς έλαφρώς. Οί έπιβάται ευτυ
χώς, στάντος τού συρμού, ήδυνήθησαν νά έξέλθώσιν καί 
πεζή νά μεταβώσιν ε’ις Αθήνας.

Ή γραμμή τού σιδηροδρόμου Πειραιώς ομοίως έπαθεν 
εις διάφορα σημεία καί πάσα συγκοινωνία έσταιχάτησι.

Ή γέφυρα τούτροχιοδρό μου Φαλήρου, δμοίως βλαβεισης 
καί τής γραμμής αύτής, διεκόπη καί ταύτης πάσα συγκοι
νωνία.’Ομοίως καί άπό Μαρκοπούλου είς Λαύριον παθούσης 
τής γραμμής άνεστάλη πάσα μετά τού Λαυρίου τού σιδη
ροδρόμου ’Αττικής συγκοινωνία.

Έν Βαθραχονησίφ τό έκτυλιχθέν δράμα ήτο σπαραξι
κάρδιου. ‘Η άφθόνως πίπτουσα βροχή έπήνεγκι καταστρο
φάς καί δυστυχήματα απροσδόκητα. Περί τήν 4 ώραν μ. μ. 
ό Ίλισσός ύπερεξεχείλισε, πρός δέ τό εσπέρας, δτε ό ύέτι- 
νος χείμαρρος έκ τών όρέων δρμητικώς κατερχόμενος άφί- 
κετο μέχρις έκεΐ, άπό τού πυροβολικού, τά δρμητικώς φιρό- 
μένα δδατα κατέκλυσαν τά πάντα καί πάσας τάς πέριξ ποι
μένας οίκίας τού Βαθραχονησίου. Δραματικώτατον τότε 
έπηκολουθησε τό θέαμα. Ό χείμαρρος συμπαρέσυρε δ,τι προ 
αυτού εΰρεν, οί δέ ποταμογείτονες ύπέστησαν τά πάν- 
δείνα. Τά δδατα παρέσυραν αυτούς και τάς οικίας καί τά 
έπιπλα των, χωρίς νά δύνωντατ νά άντιστώσι κατά τής 
φοράς των. Συμπαρέσυρε δέ 12 έξ αύτών, μετά τής πτω
χής Μαριγούς Μουγιατζάκη καί τών τεσσάρων τέκνων της, 
λεχώ δέ πρόσφατος μετά τού νεογνού της παρεσύρθη καί 
έξηφανίσθη. Μικρόν κοράσιον παλαιόν κατά τού θανάτου, 
έπεκαλεΐτο βοήθειαν διά ζωηρών κραυγών ! Άνήρ τις ε- 
σπευσε νά τό σώση καί τό προφθάνει νεκρόν παρασυρθεί; 
καί αύτός ύπό τών ύδάτων. Άπόστρατος ένωμοτάρχης πα
λαιών έπι ήμίσειαν ώραν καταβάλλεται και παρασύρεται. 
Γραία δυστυχής κρατούσα είς τάς άγκάλας της τόν μικρόν 
έγγονόν της χάνεται ύπό τά δδατα. Οί δέ σωζόμενοι κατα- 
βάλλουσιν ύπερκνθρώπου; προσπάθειας. Πάσαι δέ αί γέφυ- 
ραι τοΰ Ίλισσού εκτός τών λίθινων τού Σταδίου καί τού νε
κροταφείου παρεσύρθησαν μετά τών βάσεων αύτών, ούδέ 
ίχνος άπομείναντος ώ; καί πάντα τά έπιπλα καί άλλα είδη 
.τών οικιών έφέροντο δρμητικώς ύπό τών ύδάτων.

Έν δέ Κολοκυνθού καί Χασικί αΐ καταστροφαί έπίσης 
ύπήρξαν μεγάλαι, ολίγων πνιγέντων.

Έν Πειραιει όμως ή καταστροφή υπήρξε μεγαλητέρα. Τό
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φωταέριον έπαυσε λειτουργούν, αί συνοικίαι Τδραϊκή, τών 
Καμινίων καί Λέκα έπλημμύρισαν, τό δέ δδωρ ύπερέβη τό 
μέτρον· τότε αί λέμβοι πλεουσιν εις τήν ξηράν, οί δέ έργά- 
ται εινε άποκεκλεισμένοι εντός τών εργοστασίων, τών όποιων 
αί μηχαναί έκπέμπουσι διηνεκείς συριγμούς. Πυροβολισμοί 
ρίπτονται συνεχείς καί άποτελεΐται οδτω σύγχυσις καί πά
ταγος πανδαιμόνιος.

Τό Άλίπεδον τού Φαλήρου μετεβλήθη είς λίμνην απειλη
τικήν καί αί μεταβαίνουσαε άμαξαι είς Πειραιά έξ 'Αθηνών 
καί τ’άνάπαλιν κινδυνιύουσι-πάσαι ν ’άνατραπώσι. Μία 
τοιαΰτη θέλουσα νά οιέλθη τό ύπό τοΰ δδατος κατακεκλει- 
σμένον τούτο μέρος καί φερουσα αξιωματικούς, κινδυνεύει 
σπουδαίως καί μόλις διασώζονται ύπό τών έκ παρακειμένου 
εργοστασίου ριφθέντων αύτοΐς σχοινιών.

Έπι τή άνηκούστφ ταύτη ένσκηψάστ) τοσοΰτον αίφνι- 
δίως συμφορά, πάντες οι δυνάμενοι προσέρχονται έπι- 
κούροι. Έν Πειραιά ναύται τών ξένων καί ήμετέρων πλοίων 
έξέρχονται μετά έργαλείων καί λέμβων, παρεχοντες χεϊρα 
βοήθειας καί πλείστους άπό βεβαίου θανάτου διασώζοντες. 
Καθ ' δλην δέ τήν νύκτα τό ηλεκτρικόν φως τών πλοίων 
τούτων εφώτιζε τά κινδυνεύοντα έκεϊσε μέρη, τάς συνοικίας, 
καί τήν έν τφ σκότει διατελούσαν πόλιν τού Πειραιώς.

Ταύτα πάντα συνέβαινον κατά τήν άξιοθρήνητον εκείνην 
μετά μεσημβρίαν καί νύκτα καί ίσως πολλά πλείονα τών 
άνωθι περιγραφομένων, αλλά τό μάλλον αξιολύπητου είναι, 
οτι άπωλέσθησαν περί τά 60—70 άτομα. Άπασα δε ύπό 
τής καταιγίδος ταύτης καί τής πλημμύρας έπελθούσα ζη
μία ύπολογίζεται είς 5 εκατομμύρια, ώς έγγιστα. Μόνον 
δέ ε’ις τά εργοστάσια τών άδιλφών Ρετσίνα βεβαιούται 
ή προξενηθεϊσα ζημία ε’ις εκατοντάδας χιλιάδας δραχμών.

Πολλά δέ τούτων ήναγκάσθησαν νά διακόψωσιν έπι πολύ 
τάς έργασίας των.

Αί ζημίαε τού φωταερίου ανέρχονται είς 40,000 καί 
πλέον, αί δέ τού τροχιοδρόμου είσί σημαντεκώτεραι, μή 
δυναμένου νά ε’ργασθή καθ’ δλον τον χειμώνα.

Έν γένει ζημίαι έγένοντο ούχί μόνον ε’ις εργοστάσια καί 
σιδηροδρόμους,αλλά καί είς οικίας καί είς άπωλεσθέντα έμ- 
πορεύματα καί αντικείμενα.

Καί ήτο θέαμα συγκινητικώτατον τό μετά τήν καταιγί
δα, ένφ ό ουρανός τής ’Αττικής ειχεν επαναλάβει τήν φαι- 
δράν καί γλυκεΐαν αυτού δψιν.

Ό μέν έκλαιε το τέκνον του, έτερος τήν σύζυγόν του, 
άλλη άνεζήτει τόν άνδρα της καί έτεροι τά ύπάρχοντά 
των. Ούδείς ενθυμείται παρομοίαν καταστροφήν.

Κόσμος άπειρος εσπευσε τήν έπιούσαν νά έπισκεφθή τά 
μέρη τού δράματος. Έκ τών πρώτων δέ εδραμον οΐ ήμέ- 
τεροι βασιλείς, δ διάδοχος, οί πρίγκιπες, οΐ υπουργοί, ό μη
τροπολίτης καί μετά συγκενήσεως έθεώντο τά πάντα καί 
ΐζήτουν σχετικάς πληροφορίας.

Έδέησε δέ πρός μικράν άνακούφισιν τών παθόντων καί 
διότι πάντες είσί πένητες καί είς τήν έργατικήν τάξιν άνή- 
κοντές, ν’ άνοιχθή ΐν τφ άμα έν τή Μητροπόλει ’Αθηνών 
κατάλογος συνδρομών, έν φ πρώτος ό βασιλεύς ένεγράφη 
διά τρισχιλίας δραχμάς,ή βασίλισσα διά 2,000, δ κ.’Αλ. 
Σκουζές 2,000, δ κ. Συγγρός 2,000, οί δήμοι 'Αθηνών 
καί Πειραιώς άνά 10,000, ή κυβέρνησις 50,000 και πολ
λοί άλλοι διά άλλα ποσά. Μέχρι σήμερον συνελεγησαν άνω 
τών 80,000 δραχμών, άλλ’ αί ζημίαι είναι πολύ μεγα- 
λείτεραι και άπαιτούνται γενικώτεραι καί γενναιότεραι συν- 
δρομαί. '

’Ακολούθως έγνώσθησαν πολλαί άλλαι είσφοραί. Ή πριγ- 
κίπισσα Σοφία συνέστησεν επιτροπήν έκ κυριών πρός συλ
λογήν εράνων ύπέρ τών παθόντων, δ δέ κ. Γούσιος έν’Αλε- 
ξανδρείφ ομοίως, ώς και άλλοι:
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ι[ Άπό πρωίας τής 15 έπιούσης τής καταστροφής δ ύπουρ- 
- γός τών Εσωτερικών κ. Μαυρομιχάλης μετά τοϋ κ. Βλα- 

χοπούλου έπεσκέφθησαν τά καταστραφέντα μέρη, πρός 
πληρεστέραν άντίληψιν τών καταστροφών καί αυθωρεί διε- 
τάχθησαν πεντήκοντα στρατιώται νά μεταβώσιν είς Βατρα- 
κονήσιον όπως έκθάψουν εκ τών καταχωσθεισών οικιών πτώ
ματα καί πράγματα. 'Ομοίως μετέβησαν καί είς Πειραιά 
δπου διέταξαν παρόμοια μέτρα. Έστάλησαν δέ στρατιώται 
καί ιατροί είς πάντα τά προσβληθέντα μέρη, όπως παρά
σχουν βοήθειαν και σωτηρίαν. Είς τόν Πειραιά έστάλησαν 
σκηναί καί άλλα έφόδια.

Τά ίκ τής ίλύος άνασυρθέντα πτώματα ανέρχονται ε’ις 
πεντήκοντα. Τρία πτώματα γυναικών καί παίδών παρα- 
συρθέντα έκ τών παρά τόν Ίλισσόν οικιών άνευρέθησαν 
πλησίον τών φυλακών Συγγρού. Έρεύνης γινόμενης ύπό 
τών έκεΐσε φυλάκων άνευρίθησαν δύο πτώματα γυναικών 
γυμνά καί ίν κορασιού μικρού, δέκα ίτών. Εύρέθη έπίσης 

ύπό τών οικείων του έντός τοϋ κήπου Ματζούνη, παρά 
τά Ελαιοτριβεία, καί τό πτώμα τού Α. Γρυπαράκη, 
κρητός, κατά τό ήμισυ κεχωσμένον εντός τοϋ πηλού.

Έν Βατραχονησίφ παρεσύρθησαν ύπό τοϋ Ίλισσού πο
ταμού καί έπνίγησαν οΐ έξης·

‘Η Μαρούλα Μπογιατζάκη μετά τών τεσσάρων τέκνων 
της Μαρίας, Κωνσταντίνου, θεολογίας καί Δημητρίου, 
έπίσης δ Λέων Καρδιακός ή Μόσχα Μπογιατζή, ή Τάσ
σω σύζυγος Κ. Πούλου καί έν κοράσιον δωδεκαετές. Κατέρ- 
ρευσαν δέ αί οίκίαι τοΰ Δ. Κωστοπούλου, Κ. Πούλου, Δ. 
Άλιμαντή, Δ. Σωτηροπούλου, άδελφών Σκουρτανιώτου, 
Σπ. Καλαβρά, Γ. Μαρμπέλη, Λ. Να.ούμ καί Δ. Στερ- 
γίου, τά παρά τό Άντρον θέατρα, ή ύδρομηχανή τοΰ Ζαπ- 
πείου, αί οίκίαι τής Σμαράγδας Πείνας, τοΰ Κ. Μπανε- 
λάκη καί Ίω. Χάραλη.

Είς Κολοκύνθοΰν 12 οίκίαι κατέρρευσαν, αΐτινες άφήκαν 
νεκρούς τήν Γιαννοΰλα Ιΐαρατζή καί τά δύο αύτής τέκνα 
Ίωάννην καί Σταμάτην μωλωπισθέντα καί τοΰ συζύγου της 
Κωνσταντίνου τυχαίως διασωθέντος.

Είς τούς μύλους Παινέση παρά τά Σεπόλια κατέρρευσεν 
δμοίως μικρά οικία, έν ή έθανατώθησαν αΐ έν αυτή οίκοΰ· 
σαι Άργυρώ Κατσίπη, Ζαμπία Λιανάκη καί Κατίνα Κα- 
τσιμπανάκη.

Έπίσης εύρέθησαν ΐν τή περιφερείς τής Κολοκυνθούς τά 
πτώματα τοϋ Άντ. Φουφουδή ετών 50 καί ένος βρέφους.

Έν Πειραιει όμως ή θανατική απώλεια ύπήρξε μεγαλει- 
τέρα καί άλγεινοτέρα καί άλλα μέν πτώματα μετεφέρθη- 
σαν εις τό κατά τόν άγιον Διονύσιον νεκροταφειον, άλλα δέ 
παρελήφθησαν παρά τών συγγενών αύτών. Έν δέ ταίς συ- 
νοικίαις Λεύκας καί Καμινίων, έν αίς συνέβησαν τά περισ
σότερα δυστυχήματα, κατέρρευσαν πολλαί οίκίαι καί ύπέ
στησαν σημαντικάς ζημίας τά εν αύταΐς ευρισκόμενα έργο- 
στάσια.

Τό ρεύμα τής Κολοκυνθούς έκτραπέν τής κοίτης του κα- 
τέρριψε τήν οίκίαν Βουτσαρά. Είς τά Πατήσια κατεστρά- 
φησαν πάντες σχεδόν οί κήποι.1· Ή τηλεγραφική συγκοινω
νία ίπαθε σημαντικώς είς πολλά αυτής σημεία. Μεγάλας 
βλάβας ύπέστησαν τά τεχνητά έργα τής σιδηροδρομικής 
γραμμής Πελοπονήσου, ή δέ δευτέρ· 
γκάσθη νά σταματήση είςΈλευσΐνα θεωρηθεΐσα επί ώραν ώς 
καταστραφεΐσα.

Είς έν τών υπογείων τής δδοϋ Αιαντος μήτηρ καί τέκνον 
έκινδύνευσαν, διότι κατελήφθησαν αίφνιδίως ύπό τού ρεύμα
τος Τό δυστυχές παιδίον έπνίγη, ή δέ μήτηρ έσώθη. Είς 
έτερον ύπόγειον οινοπωλείου - ίπί τής δδοϋ Άθηνάς τέσσαρες 
άνθρωποι καταληφθέντες έπίσης αίφνιδίως μόλις κατώρθω- 
σαν νά σωθώσι κολυμβώντες. Τά βαρέλια τοΰ οίνου επλεον 
ε’ις τό ύδωρ. Είς δέ τήν συνοικίαν Μεταξουργείου δυστυχής

ια αμαξοστοιχία ήνα-
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5· Ναυτόπαις σώζων’τήν Αδελφήν του.

γραία κατοικούσα μόνη είς ύπόγειον βαθύ, εύρέθη 
μένη ύπό τού υδατος σχεδόν μέχρι τού λαιμού 
ίσώθη, άρπαγεΐσα ύπό τής κόρης της.

Παρόμοιαι σκηναί συνέβησαν είς πάσας τάς

κεκαλυμ- 
καί μόλις

συνοικίας' 
τής πόλεως, τό δέ θέαμα ία τής φρίκης καί τής απογνώ
σεις δέν δύναται ή διά καταλλήλου χρωστήρος πιστότε- 
ρον νά παρασταθή. Καταστήματα πολλά 'ισόγεια επίσης 
έπλημμύρησαν καί αί προξενηθεΐσαι ζημίαι είνε μεγάλαι.

Ή συγκίνησις τών παθόντων κατά τήν ώραν τής κατα
στροφής είναι φυσικώς απερίγραπτος. Πρέπει νά τήν ίδη 
τι; διά νά τήν ίννοήση.

Έν τφ Ίλισσφ ή καταιγίς ίθεωρεΐτο μέν σπουδαία καί 
τά κατερχόμινα έκιΐάπ’ εύθείας έκ τού ούρανοΰ υδατα ή· 
σαν πολλά, άλλά τούτο δέν έτρόμαζε καί τόσον τούς πο· 
ταμογείτονας, διότι δ Ίλισσός διωχίτιυ· ταΰτα ασφαλώς 
δεά τής κοίτης του πρός τήν θάλασσαν. Ούδέν επομένως 
είχον νά φοβηθώσι. Πλήν άπωτίρω ή χύτρα έβραζε. Πρός 
τά όρη ή βροχή ητο τοσοΰ- 
τον απότομος καί ραγδαία, 
ώστε προς τό εσπέρας αί- 
φνηδίως τά δδατα κατελ- 
θόντα σωρηδόν καί μεθ’ 
δρμής, κατέκλυσαν τόν 
’Ιλισσόν, διοχετευθέντα έν 
άκαρεί πρός τάς δχθας αύ
τοϋ, ένθα άνυπόπτως διημέ- 
ρευον καί διηνυκτερευον οί 
έν ταΐς οίκίαις αύτών πα
ρόχθιοι κάτοικοι, 
συνέβη 
έκ τών χειμάρρων τού Κη- 
φισσοϋ καί άλλων. Ουτω 
δέ δλόκληροι οικογένειας 
παρεσύρθησαν , άλλαι δέ 
μόλις έσώθησαν διά ξύλων, 
σχοινίων κτλ. άφίνοντες τά 
άδύνατα μέλη είς τήν διά- 
κρισιν τών ύδάτων.

Ό θόρυβος, ή βοή καί 
δ πάταγος τών φοβερών 
στοιχείων τής θυέλλης ταύ
της είναι άπερίγγραπτος.

Κατά τό λέγιν δέ δια
φόρων άύτικόων μαρτύρων 
ώμοίαζε πρός θάλασσαν 
μαινομένην τρικυμιωδώς καί 
καταλαμβάνουσαν έξ άπρο- 
όπτου τήν ξηράν.

Το αύ- 
καί ής Π»ιρ®ιά

0. Ίήν'λαμόάνει είς τήν Αγκάλην του,καί τήν 
φέρει μακράν της πλημμύρας.

Δποψις οικίας έν τώ Ίλισσώ, ής <Λ κάτοικοι 
έσώθηόαν διά τής στέγης.

Έπιθυμοΰντες νά παράσχωμεν εικόνα όσον τό δυνατόν 
πιστοτέραν και ζωηροτέρχν της ανεξάλειπτου ταύτης θυέλ- 
λης καί καταστροφής, έν τφ ήμετέρφ περιοόικφ, μετά της 
αναγραφής τών συμβατών λυπηρών σκηνών, μεταδίδομεν 
ώδε τοΐς άγαπητοϊς συνδρομηταϊς ημών αντίγραφα δσφ 
τό δυνατόν άκριβή τών ποικίλων φάσεων, τοπιίων καί λυ
πηρών τούτων σκηνών διά τής δημοσιεύσεω; τών σχετικών 
εικόνων. Καί έν μεν τη πρώτη είκόνι παρίσταται ή αρχή 
τής γενέσεως καί τοΰ σχηματισμού τών έκ τών ορίων ίπι- 
δραμόντων ύετίνων χειμάρρων, οΐτινε; μεθ’ ύρμής έξεχύθη- 
σαν έν τοΐς ποταμοϊς. Έν δέ τή δέυτέρ? ή πτώσις έν ειδει 
καταρράκτου μαινομένου ετέρου χειμάρρου λαμβάνοντος ορ
μητικόν δρόμον πρός τούς ποταμούς. Έν τη τρίτη, ή κάθο
δος αύτοϋ καί ένωσις τοΰ μετά τοΰ προφήτουΉλίου είς τόν 
Ίλισσόν καί ΰ κατακλυσμός τής κοίτης του μετά πάντων 
τώνπαρόχθιων, συμπαρασύρων ώς μέγιστος Δουνάβιεος ποτά· 
μός τά πάντα. Έν τήτετάρτη άποψις μέρους 5/9ης τοΰ Ί- 
λισσοϋ μετά τήν καταστροφήν, μετ απόψεως άπογυμνωθείσης 
οικίας,ής οί κάτοικοι εσώθησαν έκ τής στέγης καί άλλων δλο- 
τελώς παρασυρθεντων καί έρειπωθέντων. Έν τη πέμπτη 
καί έκτη ναυτόποιίς σώζων μετά παρκδειγμκτικής αύτα- 
παρνήσεω; τήν αδελφήν του, ενφ ή άδιάκοπος βροχή 

κρουνηδον περιλούει άμφοτέ- 
ρους καί τό ψύχος .ενθαρρύ
νει καί ή θεάρεστος αύτη 
πράξις ένδυναμόνει καί τούς 
δύο. Έν τή έβδομη πατήρ 
σώζων μετά τρόμου τόν 
μικρόν υιόν του, ένφ άπω- 
λεσεν έν ταύτφ τήν σύζυγον 
καί τό βρέφος του. Έν τή 
όγδοη τό άλίπεδον τοΰ 
Φαλήρου, πλημμυροΰν ΰδα- 
τος καί ή άμαξα μετά 
τών επιβατών αύτής κινδυ- 
νεύουσα έν μέσφ τών ύδά- 
των.’Εν τή ΐννάτη ή πρώ
τη αμαξοστοιχία Πελο - 
πονήσου εισχωρούσα εΐς 
τήν παρά τούς μύλους Παι- 
νεση πλημμύραν καί άνα- 
τινάσσουσα τόν μηχανικόν 
αύτής, δν είτα κα.ταπλα- 
κόνει οπισθοδρομούσα. Έν 
τή δεκάτη άτυχης σύζυγος 
κλαίων τούς πνιγέντας σύ
ζυγον αύτοϋ καί τέκνον. 
Καί ίν τή ίνδεκάτη τό άλί
πεδον τών Καμινίων τήν 
επιούσαν τής καταστροφής, 
0τε τά υδατα δέν ειχον έτι 

άποσυρθή όλοσχερώς ίκει- 
θεν.

Ή τής 14

Νοιμβρίου θά μείνη 
ιστορική είς τά χρονι
κά τών Αθηνών. Εις 
τό ήπιον κλίμα μας, 
έν ώ αί άτμοσφαιρικαί 
μεταβολαί, όσον οξείας 
καί άν ήνε, σπανίως 
εξέρχονται τοΰ ειδυλ

λιακού χαρακτήρος , 
έσχομεν φαινόμενον ά- 
δόκητον, άπολήξαν εις 
σκληράν καταστροφήν. 
Ό άλάστωρ δαίμων 
τής φύσεως έξεμάνη, 
καί εντός ολίγων στιγ
μών έφθειρεν, άνέσκα- 
ψεν, άνέτρεψε, συντε- 
λέσας ίργον όλέθριον.

Καί έκεΐ δπου μέ
χρι προχθές έπεκράτει 
ή γαλήνη τοΰ οικογε
νειακού βίου, έκεΐ όπου 
«uptcxi καταφύγιου ή 
έντιμος ίργασία, ά- 
πλοϋνται ήδη φρικτά 
συντρίμματα καί έρεί- 
πια καί άντηχοΰσιν οί 
γόοι καί οί κοπετοί 
τών αθώων θυμάτων.

Δί κραυγαί αύτών 
θά εΰρωσιν Ιλπίζομεν, 
ταχίστην άπήχησιν 
οίκτου καί έλέους ο
πού δει.

r 7· Πατήρ σώζων τήν κόρην του. ένφ Απόλλυσι τήν σύζυγον - 
καί τδ τέκνον του.

ρ.Ή άμαξοάτοιχία χωρούσα είς τά ύδατα καί Λ πτώσις τοΰ μηχανικού.

έλέους ο-

Φ. Π

8. Ή ίν τή πλημμύρα του Αλιπέοου κινδυνεύουσα άμαξα.

Ώς φαίνεται, ό χει_ 
μών εφέτος εϊνε έκτα
κτος καί μοναδικός είί 
ψύχη , άνεμους, ναυ
άγια, πλημμύρας καί 
καταστροφάς καί δέν 
πρέπει νό παραίενευ- 
ώμεθα καί παραπονού- 
μεθα καί · τόσον, οτι 
μόνον έν Έλλάδι συνέ- 
©ησ'αν αί ανωτέρω άνα- 
φερόμεναι θύελλαι , 
πλημμύραι καί κατα- 
στροφαί, διότι και είς 
πολλά άλλα μέρη τής 
Ευρώπης παρόμοιοι έ- 
πήλθον σκηναί, καί δή 
πολλώ φοδερώτεραι καί σημαντικότεροι, κατά τόν αυτόν 
περίπου χρόνον.

’Ιδού πώς ευρωπαϊκά φύλλα αφηγούνται τά κατά τήν 
τελευταίαν ένσκήψασαν θύελλαν. Πρό τούτου όμως εΐνε 
ανάγκη νά εϊπωμεν, ότι ό κυκλών ούτος εΐνε φυσικώ- 
τατος καί περιεργότατος ένσκήψας έν Ευρώπη καί περι- 
ελθών διαδοχικώς τά διάφορα σημεία τής περιοδείας του.

Λυπηρόν δμως είνε ότι όλοι οί άστρονόμοι τής ΰφη-

λίου αδρότατα πλη
ρώνονται ηθικώς καί 
ύλικώς διά τάς ύπε- 
ραστρύας παρατη - 
ρήσεις καί ανακαλύ
ψεις των ενώ διά τάς 
εγκοσμίους καρκινο- 
όατοΰσι ή μάλλον ά- 
διαφοροΰσι. Καί έν 
τούτοις φιλανθρωπι- 
κύτερον καΐι οΰσ:α- 
ατικύτερον θά ήτο, 
άν προέλεγον ήμΐν 
τήν έγκυμοούνην καί 
εκρήξιν τοΰ. κύκλω· 
νος τούτου, ινα έ- 
λαμβάνομεν εγκαί
ρως τά κατάλληλα 
μέτρα μας ή τήν ά- 
νακάλυψιν καί τρο
χιάν τοΰ έκατοντά- 
κις μυριοστού πρώ
του πλανήτου ή τό 
χρώμα τοΰ άστέρος 
τού δεινός αστερι
σμού, ών ή πλημμύ
ρα μετά μυριάδας 
μυριάδων ετών δύνα
ται νά έλθη μέχρις 
εδώ νά μας κατα
πόντιση.

’Ιδού λοιπόν τά 
τοΰ γήινου τούτου 
κυκλώνος, όπως πε- 
ριγράφονται.

«Τή 5)17 Νοβρίου, 
συνεπείς θυελλώδους ά
νεμου, ή ναυσιπλοΐα 
έκωλύετο τά μέγιστα 
έν Τεργέστη·, πολλά 
δέ ατμόπλοια ήναγ- 

κάοθησαν ν’ άναστεί - 
λουν τόν άπόπλουν αύ
τών . Συνεπείς τού τρι
κυμιώδους τούτου καιροΰ 
και ή θαλαμηγός «Σφα
κτηρία» δέν ήδυνήθη νά 
άποπλεύση έκ Τεργέστης 
είς Βενετίαν, δπόθεν θά 
έπέβαινεν αύτής ή βασι
λική οικογένεια τής’Ελ
λάδος, ήτις έμελλε νά 
έκδράμη έκεΐσε'άλλά καί 
ίν Βενετίφ ’ή τρικυμία 
ίμαίνετο τρομερά· [ολό
κληρος σχεδόν ή πόλκ 
είχε κατακλυσθή, ή δέ 
άτμοπλοϊκή συγκοινω - 

ειχεν ένσκήψει επίσης έννία διεκόπη. Άπό τής 4)16
τε Βελιγραδίφ καί Σεμλίνφ τρομερά καταιγίς, μεγά
λος προκαλΐσασα ζημίας, έξ ών πολλαί άποβάθραι ά- 
πεσπάσθησαν, ή τών σκαφών ,συγκοινωνία άνεκόπη έν τφ 
Δουνάβει, πολλά δε σλέπια κατεκερματίσθησαν. Τό άτμό- 
πλοιον « Θήβαι· ΐξεσφενδονίοθη είς τάς άκτάς παρά . 
τήν Βισνίτσαν.

Ώς τρομεροί όμως περιγράφονται αί εν Βοσνίφ πήμ-
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μυραι. Ή πόλις Βγιλίνα, ώς καί τά προς τον Δρίναν κεί
μενα μέρη κατικλϋσθησαν φοβιρώς. Ό οέ Δρίνας κατέκλυ- 
σ<ν έπιφάνειαν έχτάσιως 24 περίπου τετραγ. χιλιομέτρων. 
Διά μέσου τών δοών τής Βγελίνας έκυλίετο ρεύμα υδατος 
ύψους ενός μέτρου, ίιακόψαν πάσαν συγκοινωνίαν. Ώς έχ 
τούτου $έ πολλά! oUlat χατέρρευβαν χαί άλλαι έβλάβησαν. 
Τρομερότερα όμως ύπήρξαν τά άποτελέσματα ίν τοΐς πέριξ 
τής πόλεως ταύτης.

Ή γερμανική συνοικία Φράντζ Γιοζεφςφελδ μετετράπη 
εις σωρόν ερειπίων. Έκτων 164 ίέ οικιών μόνον 18 έσώθη- 
σαν έχ τής χαταρρεύσεως, οί 5έ έν τή συνοιχίφ ταύτη μόλις 
κατόρθωσαν νά σωθώσι γυμνοί, χαΐ όλίγιστοι ήδυνήθησαν νά 
σωθώσι Οι’ Ιππων καί άμάξης· οί δε λοιποί χατέφυγον είς 
τούς χορτοβολώνας, όπου παρέμειναν έπί 2 ημέρας χαι 1 
νύχτα, χαί έδεώντο κατ’ άνάγχην ,τόν χείμαρρον παρασύ- 
ροντα τάς οικίας αυτών,

Περί τούς 1000 κατοίκους τού τμήματος τούτου έμειναν 
άστεγοι, είσαχδέντες προσωρινός είς τάς σχολάς, τούς στρα
τώνας κτλ. Έν Γιάγγιφ τής Βοσνίας άπώλλοντο 19 ανθρώ
πινοι υπάρξεις.

Έν τφ τμήματι Δβορόβτι οί κάτοικοι άνήλθον είς τά 
δένδρα, οπού ήναγχάβθησαν έπί διήμερον νά διατρίψωσιν,· 
Μεγώλαε εΤνε αί άπώλειαι κτηνών. Παρετηροΰντο δύο δλό- 
κλήροι φάλαγγες άτόμων, διασχίζουσαι τά πχθόντα μέρη 
προς προμήθειαν άρτου καί άλλων ζωοτροφιών είς τούς 
κατά χιλιάδας άριθμουμένους πεινώντας.

Ένεκα τής καταιγίδος τής 5)17 κατεθραύσθη έν τφ 
Δουνάβει σχάφος πλήρες σιτηρών,άνήχον είς τον έν Βουδα
πέστη οίκον Βόλφιγγερ χαι Ράχ. 'Ολόκληρον τό φορτίον, 
άνερχόμενον είς 3600 στατήρας, χατεστράφη.

Κατά τάς έκ Ρωσσίας ειδήσεις, δ Βόλγας έπάγη· ή δε 
ναυσιπλοΐα άνεστάλη δριστικώς. Έν Κρονστάδη δε ίπάγη 
επίσης b 5ρμος, διαχοπείσης τής μεταξύ Κρονστάδης καί 
Πετρουπόλεως άτμοπλοΐκής υπηρεσίας.

‘Ι*θβ$.

----------- ---------------------------------------------------

Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ

Τό πτηνόν έττιψαιίεχ τήν γην κα,ν.ϊπταται έν σιω
πή' αγνοεί ποΰ ύπάγει Ό ουρανός σκοτίζεται· ό 
καιρός εινε βαρύς· λ όμίχλη καί Λ καταιγις είσϊ 
διακεχυμέναι είς τούς αέρας- Ή τρικυμία βρνχαται 
όπισθεν τον όρους καί Λ Αχώ παρατείνει τόν θό
ρυβον-

’Εγείρεται ό κονιορτόςείς ανεμοστροβίλους πρός 
τό στερέωμα σνμπαρασύρων μεθ 'έαυτον φύλλα καί 
χόρτα- Παρατήρησαν τά νέφη όπόσον ζοφερά πα- 
ρίστανται είς τήν δρασίν! Ίδέ, σχηματίζονται ώς 
τολνπαι, ώς κναφευόμενον έριον.

Ό θεός νά μάς βοηθήσμ ! Ό θεός νά μάς δια- 
φυλάξμ! Έκ τούτον τον νέφους έξερεύχθη γραμμή 
πνρός ! θραύεται τό πάν' όποία ανατροπή 1 Τά 
παράθυρα και αύτή ή οίκία συγκλονίζονται. Καί 
όμως τό παιδίον κοιμάται έντός τής κοιτίδος του 
και δι’ ούδέν ανησυχεί.

’Ακούεις τόν θόρνοον αύτόν εκεί είς τά ύφη ά
νωθεν τοϋ γειτονικού χωρίου ; Δέν παύει- νομίζεις 
ότι θά μάς έκκωφάνμ· Εινε κεραυνός 1 αύτός μόνος 
μάς έμενε. Έστω βοηθός μας ό θεός ! Όποιος πά
ταγος 1 κατεσυνέτριφε δένδρον τι τού κήπον-

Καί τό παιδίον κοιμάται, κοιμάται. Γί πρός αύτό 
ή καταιγίς ; Αύτό λέγει τύ>ρα έν έαντω :— Τί μοι 
μέλλει 1 δϊν, ύπάρχει είς οφθαλμός έπαγρνπνών έπ’ 
έμού ; Ή αναπνοή τον εινε έλαφρά και στρέφεται 
ήσύχως πρός τό άλλο μέρος — Κοιμού, παιδίον, 
κοιμού·

Η ΦΥΧΙΣ

Ιδέ τήν μικράν έκείνην πνρίνην γραμμήν- "Α
κούε ! ή καταιγις Αντηχεί πόρρω καί έγγύς' πλη
σιάζει ! Ύπαγε 1 τάχυ.ον καί κρέμασε τά δίκτυα. 
’Εμπρός, τούτο θά εινε διά τελευταίαν φοράν’ υγι
αίνετε, ώραϊα σπαρτά μου !

’Αστραπή έπί της έκκλησίας καί ενώπιον τής 
ο{κίαςί Πώς αύξάνονν οΐ κρουνοί! Ή τρικυμία 
δέν παύει. Είναι ή έσχάτη όλων συμφορά- Είνε 
Αληθές, δτι τό έπιστεύσάμεν ήδη άπας, καί όμως 
μετά την καταιγίδα, τό πάν καλλύνεται πλειότερον 
παρά ποτέ.

τό παιδίον κοιμάται, κοιμάται' όλίγον ανησυχεί 
διά την χιόνα καί διανοείται:—Διατί νά κλαύσω; 
ΜΛ δέν θά μένη πάντοτε Λ διαμονή μου είς την 
άκραν τής πεδιάδος ; Είνε άληθές, χάρις τώ θεώ 1 
ποτέ δέν έλειφεν απ’ έκεί μέχρι τούδε-

Ώ ! άν μάς έδίδεν ό θεός πνεύμα παιδίου 1 Ό- 
πόση χαρά, όπόση παραμυθία ! "Ας βρέχη, άς πί- 
πτμ χιών, τό παιδίον κοιμάται γλυκέως καί όνει- 
ρεύεται τόν θεόν. Καί ό Παντοδύναμος έκπληροϊ 
τήν ύπόσχεσιν αώτου πεμπων πρός αύτό άγγελον 
φύλακα, οιασώζοντα αύτό άπό τού κινδύνου-

'Αλλά πώς ή καταιγίς αίφνης κατέπανσεν 1 Ό 
ήλιος λάμπει έκ νέου. Άς δοξάσωμεν τόν ύφιστον 
καίτοι μάλιστα έφθασε πολύ αργά-—Πολύ αργά!·. 
’Αλλά μήπως δέν ύπάρχουσιν είσέτι πλεϊστα φυτά 
έν τώ λειμώνι καί καρποί έπί τού δένδρου ;

Ά ! τό παιδίον έξυπνα τέλος I πόσον καλώς 
έκοιμήθη I Μειδιά καί ούδέν γνωρίζει τών συμβάν
των. Ίδέ, ίδέ όποιον ήθος έχει το πρόσωπόν του ! 
θά έλεγέ τις δτι Λ καταιγίς τό ώφέλησε-

Φάων.

AAESANAPOY ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ
Η ΜΗΤΗΡ

Ασέληνος, ζοφώδης νύξ ! στενάζουν τά στοιχεία. 
Ό πλημμυρησας ποταμός άφρίζων αναβράζει. 
Την γην νά κρύψη άπασαν τό ύδωρ, πλησιάζει. 
*Ω 1 θέαμα τρομακτικόν I ύ ! έποψις άγρια ! 1

Τά θέμεθλα σαλεύονται· οίκίαι καταπίπτουν. 
Οΰδεις φραγμός άντίκειται είς βεΰμα καταέαΤνον. 
Κραυγαί φευγόντων αντηχούν καί θρήνοι πνιγομένων, 
Καί ζώα, δένδρα καί νεκροί τά ύδατα καλύπτουν.

Πλήν μόνη αδιάφορος ούδ’ώτα, ούδ’αισθήσεις
Ή μήτηρ έχει· απαθής δέν φεύγει, δέν κινείται. 

Οϋαί ! τό τέκνον της νεκρόν ένώπιόν της κβΤται, 
Καί πέριξ της γή έρημος ή θορυβούσα φύσις.

Τό ρεΰμ’ αυξάνει, καί κραυγαί πληροϋσι τόν άέρα, 
Άλλ’οί κλαυθμοί δέν παύουσι καί θρήνοι τής άθλιας· 
Τής πολύκροτου ταραχής, τής λυσσης τής άγριας 
Ή ταραχή τού στήθους της πολύ άγριωτέρα.

Ώς φεύγοντα φαντάσματα διώκει ό βορέας 
ΓιγαντιαΤα τμήματα διαφανών κρυστάλλων.
Τό ύδωρ, παν έμπόδισν, παν χώμα ΰπερβάλλον, 
Ύψοΰται, εις τήν κλαίουσαν νά δώση θλίψεις νέας.

Πλήν τολμηρόν πλοιάριον προβαίνει νά την σώση, 
Βραχίων οδηγεί αύτό αόρατος καί θείος.
«Λαβέ 6,τι πολύτιμον» ήκούσθη αίφνιδίως, 
«Καί σπεϋσον πριν τά ύδατα είσέτι άναβώσι».

Εις τήν φωνήν άνέκυψεν εκείνη έκ χιλίων 
Καρδιοφθόρων σκέψεων καί στοχασμών βαθέων.
Τό βλέμμα περίστρεψε. Τό πάν εμπρός της νέον, 
Καί μοίρα καταστρεπτική, ό θάνατος πλησίον !

Άδημονοϋσ’ απανταχού ζητεί τούς θησαυρούς της, 
Πλήν δένεύρίσκει άργυρον, άδάμαντας, χρυσίον. 
'Η όρασή της άσθενής έκ τών πολλών δακρύων. 
Έκ τής άμέτρου θλίψεως έσάλευσεν ό νους της.

«Έλθέ» καί πάλιν έκραξε φωνή άπό τοΰ πλοίου· 
«Πάσα στιγμή πολύτιμος, έλθέ καί μη βραδύνης», 
Καί πάλιν περιβλέψαντες οί οφθαλμοί εκείνης 
Άπήντησαν τό λείψανον τού προσφιλούς παιδίου.

« Ώ ! δυστυχία !» έκραξαν τά χείλη τής άθλιας· 
Ιδού, ιδούό θησαυρός· αύτόν έζήτουν μόνον».
Τό τέκνον της έπάρασα έπί τών βραχιόνων 
ΈρρίφΘ’ είς πλοιάριον μέ γέλωτα μανίας.

ΜΙΚΡΑ ΕΙΧ ΤΗΝΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 

(Συνέχεια και τέλος.]

Το μαγιχόν τοΰτο πανόραμα τό έκπλήποί τόν νοδν ήμών ποι
κίλλει ή συνεχής συνδιάλεξις δλων ήμών, ε; τόν αριθμόν άνερχομέ- 
νων χαί πρό πάντων αί νοστιμότατοι φράσεις τής μετράς μον αί 
προξενοΰσαι τοίις άσβεστους γέλωτας ήμων χαί ήτις είναι διασχεδα- 
στιχωτάτη είς τοιαύτας έχδρομάς και τερπνότατη είς τοιαύτας περι
στάσεις.

Την ανωτέρω χατανυχτιχήν τής φόσεως τελετήν, χι9' ήν ό ο
φθαλμός τού ανβρώπου βαμβοΰται έκ τοϋ ύπερμετ^ου τούτου μεγα
λείου τού παντός, ή ψυχή έ<6αμβο; ατενίζει τάς μεγαλοπρεπείς 
ταύτας σπγμάς χατανυσσομενη υπό τοιαύτη; αίγλης χαί περιβαλ
λόμενη ύπό τόσης ευτυχίας χαι χα0’ ήν ό άνόρωπος άνασχιρτ» έχ 
χαράς ποόών χιλιάδα ίτών «αΐ βίον αμιγή βλίψεων, ξένον οικογενει
ακών χαί κοινωνικών περισπασμών, ώς έλεγεν ή μήτηρ μου όπως 
ζη*ί!>  **ί  ζνίΐ συνεχώς αποβαυμάζων τήν άτιλεύτητον ευδαιμο
νίαν, τήν διαχυνομένην είς ήρεμίαν καί γλυκύτητα χαί άποτελουμέ- 
νην ύπό χαράς ζωής καί ευτυχίας, τήν κατανυκτιχήν λέγω ταύτην 
τής φύσεως τελετήν διακόπτει 4 κώδων τοΰ ναοδ τής μονής.

Μετ'· απορίας έβεώμεν άλλήλας άποροΰσαι τί ή κωδωνοκρουσία 
εκείνη έσήιεαινε, δτε έξαγαγοΰσα τό ώρολίγιόν μου βλέπω μετ’έχ- 
πλήξεως τόν ώ^οδείχτην δειχνύοντα δύο μετά τό μεσονύκτιον ώρας 
παρελθούσας εν τόσφ βραχεί χρόνιχψ διαστήματι είς όσον παρέρ
χονται όλαι αί ευτυχείς ώραι τοϋ βίου μας.

Τήν ώραν ταύτην έζηγέρΟησαν τοϋ σκληραγωγικού ύπνου των αί 
πένόιμοι ρασοφόροι, όπως μεταβώσιν είς τόν δρθρον. Άφ' έσπέρας 
είχομεν ύποσχεβή είς τήν γλυκεΐαν ήγουμένην ,ότι ία παρενρςσπώ- 
μεβα απο τής ώρας ταύτης καί ήμείς είς τόν ναόν μετά τάς παρα
κλήσεις της- μαβοΰσα όμως αδτη 5τι διετελουμεν δϋπνοι μέχρι τής 
-ώρας μάς παρήγγειλε, ότι δυνάμεβα νά άναπαυθώμεν χαί ότι κατά 
τήν πρωινήν λειτουργίαν ήδυνάμεβα νά παρευρεβώμεν. Κατεχλίύη- 
•μεν τότε είς τήν μεγάλην χαί εύρείαν αίθουσαν έπΐ παχειών κλινο
στρωμνών χαί ύπερυψήλων κλινών καί περί τήν 5ην πρωινήν ώραν 
ήγέρβημεν είδοποιηβείσαι ύπό τής υποτακτικής τής ηγούμενης.

Φιλοξενηβείσαι χαί πάλιν έν τώ ήγουμε.είφ παβ’ δλην τήν ήυέ- 
φαν, ήτοιμάσβημεν διά τήν επιστροφήν μας, έλβόντων τών δ»ων 
-είς προϋπάντησιν ήυών, χα«’ ήν ώραν ειχομεν διατάξει νά ελ- 
-βωσιν, όπως μας παραλάβωσιν. Όσον ή άνοδος αποβαίνει βραδεία 
χαί ,δύσχολος, τόσον ή χάβοδος είναι εύκολος, άλλ ’ οχληρά ενεχεν 
τοΰ ατάχτου βαδίσματος τών ζώων διά τό κατωφερές τοΰ έδάφους, 
άλλ’ αί πολύχροοι άργυραί αποχρώσεις τοδ έν τή χρυσή κοίτη 
καταδύοντος ήλιου δεν μάς άφήχε νά σκεββώμιν έπί πολύ τοδτο'· 
όσον χατηρχόμεθα διεχρίνομεν τά τήδε χάχεΐσε ώς λεύκάς όβόνας 
διεσπαρμένα χωρία, άτινα διά τοϋ έγχολπίου τηλεσκοπίου όπερ ε· 
φερον ήδυνάμεβα νά ϊχωμεν ένώπιόν μας τάς άπλάς χωρικός 
χαβημένας ύπό δχσύφυλλον μωρέαν χαι νηβοόσας διά τής ήλαχά- 
της αυτών έρια προβάτων, άτινα προετοιμάζουσχί, πωλοΰσι συνή- 

•βως έν τή πρωτευοΰση· εδώ παςδία γυμνόποδα άπλήστως χαταβρο- 
χβίζοντα τεμάχια μίλανος κρίθινου άρτου καί πλήρη ευθυμίας τρέ
χοντα περίτό προγονικόν έκείνο δένδρον χατάμεσττον έκ μαύρων χαι 
»οειδών γευστικών καρπών έφ’ών αί τελευταίαι τοΰ χρυσιζοντος 

w αχτίνες ριπτόμεναι έπ' αυτών καί έπί του θαλλεροΰ φυλλώ
ματος έφαίνοντο μακρόθεν ώς θελκτικά γλυχυτάτου χρώματος βουμ-

ιο- Τά Καμίνια μετά τΛν βροχήν.

πίνια έρριμμένα έπί σαπφειριζούσης ανώμαλου χλόης, τήν δποίαν 
θωπευιικώς έπέψαυε ή πνέουσα έσπερινή αδρα.

'Απλή δ'ε καί κομψότατη οικία φιλοκαλως περιβαλλόμενη χαί 
ένστόργως περιπτυσσομένη ύπό πλουσίας αναδενδράοος κατάμεστου 
έκ σταφυλών προσήλχυσε τήν προσοχήν τής φίλης μου, ίδούσης 
δμάδα ξηρών βότανών παρελθούσης άνοίξεως μέ τά χρυσίζοντα καί 
ασθενή έχ τής ξηρασίας στελέχη των καί έντελώς μεμαραμμένα 
φύλλα ίτινα κεκλιμμένα πρός τήν γήν παρουσίαζον αντίθετον τής 
γείτονος άναδενδράδβς είχόνα-

«Σφριγώσα νεότης χαΐ πικρόν γήρας, εΐπεν ή φίλη μου, πρός τήν 
μητέρα μου δειχνύουσα διά τής χειρός της τά δύο έκείνα είδη τών 
φυτών.

Άλλ’ ή ώρα παρήρχετο χαί βαθμηδόν άπεμαχρυνόμεθα τοϋ χω
ρίου τούτου όπερ έχτισμένον εις τάς χλιτυας βουνού, έξηφανίσθη εν
τελώς μετ’ όλίγον έχ τών οφθαλμών μας χαί μετ’αρκετήν πορείαν 
ιφθάσαμεν εί: τόν ναόν τής Ευαγγελίστριας, άφ’ όπου μετά πενθή
μερον καθ' 0 θά συνεπληροϋτο εΐκοσαήμερον άναπαυσεως διάστημα 
διά πάντα δημοδιδάσκαλον, άνιχωρήσαμεν έχ τής τόσας γλυχείας 
αναμνήσεις καταλεπούσης ήμι· Τήνου χαί μετά δίωρον πλοϋν προ- 
σηγγίσαμεν είς Σύρον.

Ευαγγβλία Κορωναίου.

ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΥ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια· ίδε προηγ. φύλλον).

Έξήλθον χαί έγώ, ένψ οί πλεϊστοι τών επιβατών έπρατταν 
τό αυτό, μεταβαίνοντες εις τό έστιατόριον τοϋ σταθμού πρός 
έστίασιν.

Δύο μεγάλαι αίθουσαι πλήρεις τραπεζών χαι καθισμάτων μέ 
πληθύν κόσμου, άνδρών, γυναικών καί παίϊων, κινούμενων και 
γβλώντων, καί ταΰτοχρόνως βιατασσόντων νά τοΤ< κομίσωσι φα*  
γητά καί ποτά έκπλήττουσι τήν δρασίν μου. Κάθημαι αμέσως 
είς τήν πρώτην παρουσιασθεΐσαν μοι κενήν θέσιν. παρά τινι 
νεαρψ άγγλιρ καί ίιατάσσω πρός ταχυτέραν περαίωσιν τοϋ 
γεύματός μου, δ,τι καί αύτός διέταξε. Μοι κομίζουσι σούπαν 
έξαίρετον καί πολύ εΰγευστον,ροσμπίφ άξιολογώτατον, πεποικιλ· 
μένον μετά μπιζελιών, τυρόν Ελβετίας, μίαν φιάλην ζύθου 
εγχωρίου, γλύκισμα λαμπρότατον, καφφέ καί μίαν φραντζόλαν. 
Τά καταβροχθίζω έν τάχει καί πληρόνω μετά πολλής μου 
εύχαριστήσεως καί προθυμίας—τί νομίζετε παρακαλώ, κύριοι 
πατριώται; μόνον 2 φράγκα.—Παρατηρώ τόν ξενοδόχον μετά 
περιέργειας μήπως έκαμε λάθος καί πείθομαι περί τής αλή
θειας, βλέπων δτι χαί ό παρακαθήμενός μοι έπλήρωσε τό αύτό ’ 
Αμέσως 8 ’ έσ*έφθην  τήν διαφοράν του έν τφ σταθμφ τής Κο' 

ρίνθου εστιατορίου, δπου πληρόνει τις περισσότερον και τρώγει 
πολύ ολιγώτερον- Μόνον διά μίαν φιάλην ζύθου πληρόνομεν 
2 1)2}ραχμάς.

— Very good, εΐπεν ό άγγλος καί ήγέρθη.
— very good, εΐπον καί έγώ καί έξήλθον έκεϊθεν ευχαρι

στημένος, καταλαβών τήν ςν τφ βαγονίφ θέσιν μου.
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Μετεμελήθην όμως οτι έβιάσθην νά φύγω διότι ειχον »τι άλ
λον τόσον χρόνον προ έμοϋ διαθέσιμον μέχρις ού ό συρμός εκ
κίνηση .

Είς την μίαν ώραν παρά 10 λεπτά άκοιβώς άνεχωρήσαμεν έκεί- 
θεν. Έν τφ αύτφ δέ βαγονίφ συνεταξείδευε και εις βούλγαρος 
μετά της οικογένειας του, οστις μετά τινας στιγμάς μοί αποτείνει 
έρώτησιν βουλγαριστί, νομίζων ίσως οτι είμαι κάτοικος τών μερών 
εκείνων καί ομιλώ την γλώσσαν του.

Τφ απαντώ ελληνιστί, πλήν μη έννοών χαί ούτος την γλώσ
σαν μου, μοί αποτείνεται ρωμουνιστί. Άλλα μη ένοών εγώ ουδέ 
ταύτην, τφ ανταπαντώ γαλλιστί, ύποθέτων, οτι θά γνωρίζη 
την πασίγνωστον ταύτην διαλεχτόν, άλλα χαί ταύτην μη γνω- 
ριζών ούτος μοί δμιλεί τουρκιστί. «Διάβολε, είπον χατ’έμαυ· 
τόν, 8σας γλώσσας δέν γνωρίζω έγώ, όμιλεϊ;» χαί τφ άπαντφ 
ίταλιστί. Τό γουδί τό γουδοχέρι, ούτε αυτήν (γνώριζε χαί 
αναγκάζομαι τότε νά τφ είπω τροχάδην αγγλιστί.

— Do you speek english; 
—Νό, μοί άπαντα.

—■Sprechen Sie deutch?
—Νό, επαναλαμβάνει. Και άγαναχτών, διότι μέ όχτώ δια

λέκτους δέν είνε δυνατόν νά ύπάρξη συνενόησις μετά Βουλ
γάρου, εμειδίασα πιχρώς χαί χινών έπανειλημμένως πρός αύτόν 
την κεφαλήν μου έν εϊδει αποχαιρετισμοί μετά μακράν σΰνδιά*  
λεξιν, έξ ής ούδ’ έγώ ούδ’ αυτός ένοησαμεν τίποτε μέν τυπι- 
χώς, πολλά δέ ούσιαστιχώς, έκλινα την κεφαλήν μου πρός 
την ράχιν μου καί προσεπάθησα νά άναπαυθώ ώς έκ τοϋ κόπου 
της τερπνής ταύτης συνομιλίας μας χαι της μεγάλης χαί κο
πιώδους κινήσιως της αμαξοστοιχίας. Αυτός δέ κατέγινεν όμΐ' 
λών μετά της συζύγου του χαί τών τεχνών του νά διασκέδαση 
την άφόρητον ταύτην άμαξοσιδηροπορίαν μας.

Περί την 7 ώραν τέλος της εσπέρας ό συρμός άναχδπτε» 
την πορείαν χαί μετά ήμίσειαν ώραν βραδυπορείαν 
κήπων, οΐΜών χαι παρά 
τόν AouvaStv βαίνοντες, 
άφιχνούμεθα έντός τοϋ 
στάθμου τοϋ Ρουχστου- 
χίου, δστις όντως είίρηται 
έν καταλληλότατη χαί 
λαμπροτάτη θέσει.

Έξελθών δ’ αυθωρεί 
έλαβον άμαξαν καί διηυ- 
θύνθην είς τό ξενοδοχείον 
τής Ευρώπης, 8που άφοϋ 
ήτοιμάσθην ολίγον καί 
άπέσεισα τήν έχτοδ συρ
μού φιλοξενηθείσαν έπι 
τών ενδυμάτων μου α
ρκετήν κόνιν, έξήλθον 
πρός αναζήτησιν του αυ
τόθι άνταποχριτοΰ μου π. 
Ήλ. Εύσταθιάδου.

Διελθών μέτριας τινας 
δδούς πλέον ή ήττον κα-

άνά μέσον

Πατΐιρ κλαίων^τύν βύζυγον κα\ τό τέκνον του.

λάς λιθόστρωτους καί χαθαράς,μέ οικίας ένθεν χαί ένθεν άρχούν- 
ίως εύρωπαίζούσας κατά τε τήν θέσιν χαί τόν ρυθμόν είσήλθονειτα 
ένέτέρα μεγαλειτέρα τό μήκος χαί τό πλάτος,(στολισμένη δέ διά 
μεγάλων και ωραίων οίχοδομών χαί σειράν χαλλίστων εμπορι
κών καταστημάτων κάτωθι αύτών. Μή βραδυνας δέ νά ένοήσω 
δτε εύρισκόμην έντη χεντριχωτέρα θέσει τής πόλιως, ήρώτησα 
έμπορόν τινα, αν γνωρίζη νά μοί ύποδείξη τήν διεύθυνσιν τοϋ χ. 
Εύσταθιάδου.

— ’Ιδού, μοί 
χατά μήχος τής 
αριστερόθεν ύπό 
οικιών.

Έξηχολούθησα βαδίζων εύχαριστημένος, περιερχόμενος τό 
ώραίον τοϋτο μέρος τής πόλεως καί μόλις φθάσας έχεϊ πλη
σίον, ήρώτησα δεύτερον κύριον νά μοί ύποδείξη αύτόν.

— ’Ιδού, αύτός είναι, μοί άπαντά, δστις συνομιλεί παρά 
τήν θύραντοϋ καταστήματος του, μετά τοϋ κυρίου έχείνου.

Έπλησίασα αύτόν.
Ό π. Εύσταθιάδης είνε μιχρόσωμός τις άνήρ, ήρέμου χαι 

συμπαθέστατης φυσιογνωμίας, μέ μικρότατου μύσταχα, μικρό
τατους οφθαλμούς χαί μικρότατα τά λοιπά χαρακτηριστικά του, 

άπαντα άμέσως, έξαχολουθήσατε βαδίζοντες 
αύτής όδοϋ και θά εύρήτε τό κατάστημά του 
τήν σειράν τών μεγάλων έχεί διαχρινομένων

έχτός βεβαίως τοϋ καταστήματος του, τό οποίον άντιθέτως είνε 
πολύ μεγάλον καί έχτεταμένον και πάλιν άντιθέτως περιέχει 
πολλά μεγάλα πράγματα, διά τήν δρασιν τών δποίων απαιτούν
ται μεγάλοι οφθαλμοί. Κλίναι έδώ, χαθήκλαι έχεΤ, σάχκοι 
έδώ, βυτία έχει, κιβώτια έδώ, όγχώδη δέματα έχει χτλ. κτλ. 
Είνε δέ μέγας τόν νοδν χαί τήν χαρδίαν χαί έφορος τής έλλη- 
νιχής χοινότητος Ρουχστουχίου.

— Ό χ.Ήλίας Εύσταθιάδης; τόν ερωτώ.
— Μάλιστα, έγώ είμαι, μοί άπαντα χαί μέ παρατηρεί έπι- 

σταμένως.
— Πρίντεζης, τφλέγω.
Καί ήλλαξεν άμέσως φυσιογνωμίαν έπι τη άπροσδοχήτφ εμ

φανίσει μου.
— Μπα, δ χ. Πρίντεζης μοί άπαντα, χαί έμειδία έξ εύχα*  

ριστήσεως βλέπων με.
— Μά, ορίστε μέσα, ορίστε, μοί λέγει τότε.
Και εΐσελθόντες έν τφ ίδιαιτέρφ αύτοΰ γραφείφ μοίπαρέσχε 

πάνυ φιλοτίμως χαί εύγενώς τάς πρώτας τής φιλοξενείας περι
ποιήσεις-

— Καί τι χάμνει ό αδελφός μου, οί ανεψιοί μου, μ’ έρωτά 
άμέσως -

— Πολύ χαλά, πολύ χαλά 8λοι, τφ άπήντησα- Ό αδελφός 
σας δ σχολάρχης, ώς έμαθον, λαβών ήδη τήν σύνταξιν του 
διορίζεται παρά τινι ίδιωτικφ έχπαιδευτηρίφ έν Άθήναις χαί 
είνε ήδη πολύ εύχαριστημένος, διότι έχτός τοϋ ϊτι θά έχη σύν
ταξιν χαί μισθόν χαλόν, θά εΰρίσχεται χαί είς τήν πρωτεύου
σαν πλησίον τών τέκνων του. Ό ανεψιός σας Γεώργιος μετέβη 
εσχάτως είς Παρισίους πρός έκμάθησιν τής κατασκευής τεχνη
τών πτερών καί πτηνών χώ τής ταριχεύσεως αύτών. Οί λοι
ποί ανεψιοί σας είνε έπίσης πάντες χαλά χαί τοποθετημένοι είς 
διαφόρους θέσετς.

— Kat πότε επιστρέφει δ Γεώργιος έχ Παρισίων, Αυτός είναι 
δ καλείτερος μοί φαίνε
ται χαί τόν είχατε έπι 
τινα καιρόν μαζύ σας.

' Μοί έγραφε δέ πρό τί
νος νά τφ στείλω έν- 
τεϋθεν πτηνά διά τήν ερ
γασίαν του, άλλ’ έδώ δέν 

ί υπάρχουν 8,τι ζητεί.
— Ναι, μάλλον είς 

1 τήν Θεσσαλίαν καί εις 
τήν Αίγυπτον έπρεπε ν’ 
άποτανθη, όπως χαί έ· 
πραξεν. Ένόμισεν, 8τι 
θά ύπήρχον έδώ άπό τά 
σπάνια διαβατικά πτηνά. 
Εις τήν έργασίαν μου τόν 
ειχον έπι τέσσαρα πέντε 
έτη καί έμορφώθη κα
λώς. Ήδη δε αναμένε
ται. είς Αθήνας μετά δύο 
μήνας.

— Έσχόπϊυον» Κύριε Πρίντεζη, νά στείλω τόν υίόν μου 
τόν μεγάλε ίτερον είς 'Αθήναςν’άχολοοθήση έχεΐ τό γυμνάσιου, 
διότι έδώ δέν έχομεν ολας τάς τάξεις, άλλα πάλιν μοϋ φαί
νεται πολύ μακράν έχτός άν ήμην βέβαιος 8τι δ αδελφός μου 
θά διέμενε διαρκώς εις τάς Αθήνας ■

— Βεβαίως πρέπει νά τό χάμητε, αύτό, είτε διά τάς Αθή
νας είτε άλλοθι πλησιέστερον, διότι δέν πρέπει νά χάση τήν 
σειράν του.

— Ναι, θά γράψω τοϋ άδελφοϋ μου.
Τήν στιγμήν έχείνην είσήλθεν ό χ· Ψαλτίδης έμπορος χατ 

συνδρομητής χαί πρώην ανταποκριτής μου, δν δέν έγνώριζον 
έξ οψεως, καί τόν οποίον άμέσως μοί συνέστησεν ό π. Εύ
σταθιάδης .

Ό χ. Ψαλτίδης χάλλιστος νέος, μεμορφωμένος καί πολύ· 
φιλόμουσος έχάρη πολύ ώς καί έγώ διά τήν αίφνίδιον ταύτην 
συνάντησ'ν μας.

—Καί πώς τά περνάτε έδώ, ήρώτησα, πώς πηγαίνει τό εμ
πορίου, ή χοινότης σας ;

(“Επεται συνέχεια)

J


