,

Ετος Στ'.

Έκόίόεται
τή ι/ΐ3 καί 15/27
εκάατοο μηνάς.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τό Ταίναρο» ακρωτήριο» έν ΙΙελοποννήσω. — ‘II ηθική παραφροσύνη. Ιατρική
μελέτη. — ‘Η αλιεία τοΰ σαλομοΰ έν τώ ‘Ρήνιο. — ‘Η εΓσοιΙο; τή; Στοά; τών πρε
σβευτών έν τή Άλάμόρα τή; 'Ισπανίας. — 'Αλέξ. ΙΙούσκιν. ·ΙΙ ilann τή; ΙΙίκα;.
Μετάφρ. I. Δ. (Τέλος.) — ·Η νήσο; Κρακατώ καί ό πορθμό; τή; Σόνόη; ύπό Έιίμόνιϊου Κοττώ. Μετάφρ. έκ τοΰ Γαλλικού. — ΙΙοίησ·;. ‘Ο ΜεΟούα;. ‘Τπό Άνιίρέου

Γιμή ετήσια
προπληρωμένη
sig χρυσόν.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
'Ροόόλ. 16.
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Γ. Δαλλαπόρτα. — Τό άσμα τού Ιουνίου. Διήγημα. (Τέλος.) — Διάφορα. —
Αινίγαατα καί λύσει;.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τό Ταίναρο» άκρωτήρων έν ΙΙελοποννήσο». — ‘Η αλιεία τοΰ σαλομοΰ έν τώ
‘Ι’ήιιο. — ‘if στοά τών πρεσβευτών ir τη 'Αλάμόρα τή; ‘Ισπανία;. — ·Η νήσο;
Κρακατώ καί ή έκρηίι; αύτή;. — Τό άσμα τού ’Ιουνίου. — ‘Ο κήπο; τού μεγάρου
τού ‘ΟλλανόΌΰ τοποτηρητοΰ έν Ιάβα.

ΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΠΕΛΟΓΤΟΝΝΗΣΩι.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Ό έν Βερολίνω πρεσβευτής τής 'Ελ
λάδος Κύριος ’Αλέξανδρος 'Ρ. 'Ραγχαοής,
άποπερατώσας κατ αύτάς τήν μετάφρασιν
τοΰ “Φαύστου', άπέστειλεν ήμΐν τό χειρό

θά βλέπη τήν τεταραγμένην θάλασσαν, ήτις δέν
θά ζητη τοΰ λοιποΰ άνθρωπίνους θυσίας, ώς
έζήτει αύτάς έν τή άρχαιότητι καί κατά τούς
χρόνους, καθ’ ους οί άνθρωποι, ήττον άνεπτυγμένοι, δέν εΐχον είσέτι εύρει τρόπον νά δαμάσωσι καί αύτά τά στοιχεία. 'Οπωσδήποτε τό
Ταίναρον θά μείνη διά παντός μία τών μεγαλο
πρεπέστερων θέσεων τής εις τοιαύτας τοποθεσίας
τοσοΰτον πλούσιας πατρίδος ήμών

γραφον όπως δημοσίευσή έν τώ ‘“Εσπέρω”.
’Ασμένως άγγέλλομεν τοΰτο τοΐς ήμετέροις
άναγνώσταις, πεποιθότες δτι
ενδιαφέροντος Οέλουσι πάντες
στούργημα τοΰτο τοΰ Goethe
ύπό τοΰ έξοχωτέρου παρ’ ήμΐν

μετά πολλοϋ
ιδει τό αρι
μεταφρασθέν
λογίου. Τής

πολυτίμου ταύτης μεταφράσεως, ής άρχόμεθα διά τοΰ προσεχούς τεύχους, θέλει
προταχθή ή είκών τοΰ σεδαστοΰ ήμών φί
λου καί καΟηγητοΰ μετά συντόμου σημειώσεως τών φιλολογικών καί ποιητικών αύτοΰ
έργων.
Σ. τ. Δ.

Η ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
’Ιατρική μελέτη.
ΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ
ΕΝ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΩι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 321.|

τής μεσημβρινής
άκρας τής Πελοπόννη
σου,ώς γρηγορουσασκοπιά πρός τήν μεσόγειον
θάλασσαν, ύψοΰταιάπότομον καί άγριον άκρωτήριον ή μάλλον είπεΐν βρά
χος πετρώδης, τό Ταίναρον,
τό άπό τής Αρχαιότητας πολυθρύλλητον καί έπίφοβον τοΐς
ναυτιλλομένοις. Ό διά θαλάσσης
πρός τήν Ελλάδα ερχόμενος βλέπει
μακρόθεν τήν άπορρώγα ταύτην άκραν
ύψουμένην έκ τής θαλάσσης, ής τά
άφρώδη κύματα τήν περιβρέχουσιν. Έπί τοΰ
Ακρωτηρίου τούτου τής Λακωνίας ύπήρχεν έν
άρχαΐα έποχή ό διαπρεπής ναός τοΰ ΙΙοσειδώνος
μέ τό σκοτεινόν αύτοΰ σπήλαιον, οπού έλέγετο
δτι ήτο ή είσοδος τοΰ‘Άδου. Ή ζωηρά τών
'Ελλήνων φαντασία αύτήν τήν θέσιν έχαρακτήρισεν ώς είσοδον είς τόν Άδην, καί τοΰτο δι
καίως, διότι δέν δύναταί τις νά φαντασθή μέρος
άγριώτερον τούτου, ένθα ή θάλασσα μυκωμένη
έπαπειλεΐ νά καταβύθιση τά περιπλέοντα πλοία,
τά όποΐα εύρίσκονται έκτεθειμένα είς τάς ιδιό
τροπους ωμότητας τής Θέτιδος. ’Επιστέφεται
δέ τό Ταίναρον ύπό τών βραχωδών τοΰ Ταΰγέτου κορυφών, αΐτινες έκ τοΰ υψους αύτών έπιβλέπουσι τήν ύπό τούς πόδας αύτών θυελλώδη
θάλασσαν. Σήμερον, μετά τήν έφεύρεσιν τοΰ
άτμοΰ, τό Ταίναρον άπώλεσε μέγα μέρος τής
άγριότητός του, διότι τά άτμόπλοια άσφαλώς
τό έπικίνδυνον άκρωτήριον περιπλέουσι. Μετ’ ού
πολύ δέ, δτε, θεοΰ εύδοκοΰντος, θά ένεργηθή ή
τομή τοΰ ’ Ισθμού τής Κορίνθου, τά πλοία θά
εχωσιν όδόν πολύ άσφαλεστέραν, καί τό Ταί
ναρον θά μείνη ήσυχον καί μεμονωμένον καί

ΙΑ τών θλιβερωτέρων Ανακαλύψεων, ας
πρό τίνος έποιήσατο ή ιατροδικαστική
έπιστήμη, είναι ή έπικληθεΐσα ηθική
παραφροσύνη, ή διανοητική έκείνη νόσος,
ήτις διαφέρει πασών τών άλλων νόσων τοΰ εί
δους τούτου.
Έν φ αΐ άλλοι νόσοι τοΰ έγκεφάλου έπιφέρουσι διαταράξεις τών διανοητικών δυνάμεων,
ή ηθική παραφροσύνη ούδέν τοιοΰτον σύμπτωμα
έχει, άλλά βλέπων τις άνθρωπον πάσχοντα έξ
αύτής νομίζει δτι έχει ένώπιόν του άνθρωπον
καί δρθώς σκεπτόμενον καί λογικώς ένεργοΰντα.
Έν έπιμελεστέρα δμως έξετάσει έννοεΐ τις δτι
παρ’ αύτφ συνέβη έντελής μεταβολή καί τοΰ
πνεύματος, καί τοΰ βίου καί τών σκέψεών του
καί τών αίσθήσεών του καί δτι ή δλη ηθική
καί διανοητική φύσις τοΰ νοσοΰντος έλαβεν έντελή άλλοίωσιν, ούδέν δριον ηθικής, ούδένα περι
ορισμόν τών νόμων άναγνωρίζουσαν.
Ή νόσος έπέρχεται βαθμηδόν καί διέρχεται
διάφορα στάδια, τά όποΐα δμως δλα δύνανται
νά χαρακτηρισθώσιν ώς στάδια παραφροσύνης.
Εν τών σταδίων τούτων είναι αί διανοητικοί
νόσοι αί παραγόμεναι έκ τής καταχρήσεως πνευ
ματωδών ποτών, έν αίς πρώτην θέσιν κατέχει
τό delirium tremens. Ύποδιαίρεσις αύτοΰ είναι
ή διαρκής φιλοποσία, δηλ. ή διηνεκής έπι
θυμία τοΰ πίνειν, περί ής διά μακρών άναφέρει
είς τών ειδικών ιατρών τής ’Ιταλίας, ό Ταμπουρίνης, δστις διηγείται το Ακόλουθον περιστατικόν πρός ύποστήριξιν τής γνώμης του.
Πρό τεσσάρων περίπου έτών κάτοικός τις
τής πόλεως Μαντούης, ού μακράν τής Βερώνης,
μετέβη παρά τώ ίατρφ Σάκκη, δπως τόν συμβουλευθή περί τοΰ υιού αύτοΰ. 'Ο νέος ούτος,
όνόματι Καΐσαρ Ν., διήγε, κατά τήν μαρτυρίαν
τοΰ πατρός, βίον άτακτον, δν μάτην προσεπάθησαν δ τε πατήρ καί ή μήτηρ διά συμβουλών καί
προτροπών νά διορθώσωσιν· ούδεμία τιμωρία
ίσχυσεν, ουδέ καί τριετής έν τφ στρατώ ύπηρεσία. Τοσοΰτον μάλλον παράδοξος ήτο ή άταξία
αυτή έν τφ βίφ, καθ’ δσον ό νέος ύπήρξεν άείποτε συνετός, σκεπτικός καί άγαθώτατος. Έπο
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μένως έπήλθεν είς τόν πατέρα ή ύποψία μή ό υιός
του πάσχη τάς φρένας. Ό ιατρός Σάκκης έξετάσας
έπισταμένως τά πάντα, συνεβούλευσε τόν πατέοα
νά τοποθέτηση τόν υιόν του έν τινι φρενοιατρείφ
πρός ίασιν, διότι, είπεν, αν παραμεληθή ή τοι
αύτη κατάστασις, δύναται εύκόλως νά καταλήξη
ή όριστικώς είς τό φρενοκομεΐον ή έν τή ειρκτή.
'Ο πατήρ δμως, παρακούσας τήν συνετήν ταύτην
συμβουλήν, άπεφάσισε νά κρατήση τόν υιόν του
έν τή οικία καί νά έξακολουθήση τήν μέχρι
τοΰδε θεραπείαν άλλά κακώς έπραξεν, ώς άπεδείχθη έκ τών υστέρων.
Πρός πλειοτέραν διαφώτισιν δφείλομεν νά
σκιαγραφήσωμεν τόν βίον τοΰ Καίσαρος Ν. Ό
πατήρ αύτοΰ είναι οίνοπώλης, εύκατάστατος καί
εύϋπόληπτος. Καί αύτός καί ό άδελφός του,
δστις ιδίως ήγάπα τόν Καίσαρα, μεγάλας κατέβαλον προσπάθειας πρός έκπαίδευσιν καί μόρ.
φωσιν τοΰ νέου. ’Οκταετής είσήχθη είς τό σχολεΐον, έν φ ή διαγωγή του ύπήρξε πάντοτε
άρίστη. Έν ήλικία δεκαέξ έτών ένεγράφη μα
θητής είς τό πολυτεχνεΐον τής πατρίδος του.
Έκτοτε ήρξατο ή άταξία έν τφ βίφ του. Έπί
ήμέρας ολοκλήρους άντί νά μεταβαίνη πρός άκρόασιν τών μαθημάτων του, διέμενε μετά συμμα
θητών του έν τοΐς οίνοπωλείοις, ένθα έπινε κατά
κόρον καί οίνον καί πνευματώδη ποτά. Μετ’ ού
πολύ δέν τφ έπήρκουν πλέον τά χρήματα, δσα
τφ έδιδεν ό πατήρ καί ό θείος· ήρξατο νά κάμνη
χρέη, τά όποΐα ό πατήρ προθύμως έπλήρονεν.
Άλλ’ αί παρεκτροπαί έγένοντο τοσαΰται, ώστε
ό πατήρ άπεφάσισε νά τόν άποσύρη άπό τοΰ
σχολείου καί νά τόν έπιτηρή αύστηρώς έν τή
οικία. Άλλά καί τοΰτο είς μάτην· ή κατάχρησις τών πνευματωδών ποτών έξηκολούθει.
' Ούδεμίαν εδρισκον εύχαρίστησιν έν τή οινοπο
σία, ουτω αύτός άνέφερεν είς τάς άνακριτικάς
άρχάς· άλλ’ δ,τι μέ παρεκίνει νά πίνω ήτο άλλόκοτός τις έπιθυμία νά καταναλίσκω οίνον
καί — άδιακρίτως πρός τά χρηματικά μου
μέσα — νά κιρνώ καί τούς συντρόφους μου.
Ούδέποτε έμέθυον, άλλ’ εύρισκόμην έν καταστάσει ταραχής καί διηνεκούς έξάψεως.”
'Ημέραν τινά ό άδελφός του, δν περιπαθώς
ήγάπα, έθραυσεν έν τινι χωρίφ μεταξύ Μαν
τούης καί Βερώνης τόν πόδα του. Ό πατήρ
δραμών έκεΐ μετά τοΰ Καίσαρος, διέταξε τούτον
νά ειδοποίηση τήν Ανησυχούσαν μητέρα δτι ούδείς ύπήρχε φόβος περί τού τραύματος. Άλλ’ ό
Καΐσαρ άντί νά έπιστρέψη είς Μάντουαν, λαμ
βάνει τήν έναντίαν διεύθυνσιν, μεταβαίνει είς
χωρίον τι, δπου καί διανυκτερεύει καί έκεΐθεν
έπισκέπτεται διάφορα άλλα χωρία, τρώγων, πί
νων, ούδέν πληρόνων καί πάντας τούς γνωρίμους
τοΰ πατρός του φορολογών. Τότε άπεφάσισεν
ό πατήρ νά τόν κατατάξη είς τόν στρατόν·
πλήν είς μάτην, καί έκεΐ άτακτος βίος, οινο
ποσία, χρέη! 'Ένεκα τής εύφυΐας του προήχθη
ταχέως είς ύπαξιωματικόν. 'Ημέραν τινα λαμ
βάνει άδειαν δπως έπισκεφθή τούς γονείς του.
’Αναχωρεί άπό Ίμολαν, ένθα ήτο τό τάγμα του,
καί άντί νά ύπάγη είς Μάντουαν σταματά έν
Βονωνία, δπου παραδίδεται άκάθεκτος είς τήν
οινοποσίαν, διέρχεται τάς ήμέρας του άσκόπως
καί ύπερβαίνει κατά πολύ τήν προθεσμίαν τής
άδειας του. '0 συνταγματάρχης του γράφει
πρός τούς γονείς, ούτοι δέ άπαντώσιν δτι ούδέ
ειδον τόν υιόν των· γίνονται έρευναι καί τέλος
εύρίσκεται ό Καΐσαρ έν Βονωνία έν καταστάσει
μέθης· συλλαμβάνεται, άγεται είς ν1μολαν, δι
κάζεται ώς λιποτάκτης καί καταδικάζεται είς
άπώλειαν τοΰ βαθμού του.
Τό έρχόμενον έτος λαμβάνει πάλιν όλιγοήμερον άδειαν όπως έπισκεφθή τούς γονείς του·
μεταβαίνει εις Μάντουαν, ύπόσχεται νά διορ-
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θωθή καί πράγματι έπί τινας ήμέρας άπέχει
εντελώς τής οινοποσίας, πρός μεγίστην τής οικο
γένειας του χαράν. Άλλ’ ήμέραν τινά ένοικιάζει άμαξαν, φεύγει κρυφίως έκ Μαντούης
και έν τφ πρώτφ τής οδού οινοπωλεία» παρα
δίδεται είς τήν οινοποσίαν μετά τοΰ αμαξηλάτου.
Έν τή αύλή τού ξενοδοχείου βλέπει αίφνης
άμαξαν έλαφράν καί ίππον· τφ έπέρχεται ή
ορεξις νά τήν άγοράση ■ συμφωνεί είς τήν υπερ
βολικήν τιμήν τών 800 φράγκων καί μή έχων
μετρητά, εκδίδει συνάλλαγμα πληρωτέον μετά
τέσσαρας ήμέρας· έπιστρέφει είς Μάντουαν καί
χωρίς νά μεταβή είς τήν πατρικήν οικίαν έπι
σκέπτεται τό θέατρον, περί τό μεσονύκτιον δέ
αναχωρεί είς Γουαστάλλαν, ένθα πωλεΐ καί
άμαξαν καί ίππον άντί 140 φράγκων, τά όποΐα
κατασπαταλά έν Πάρμη εντός τριών ήμερών ·
"Οτε δ’ έπέστρεψεν εις Μάντουαν πλήρης χρεών
συλλαμβάνεται έπί καταγγελία τοΰ πρώτου πωλητού, δστις διεμαρτύρησε τό συνάλλαγμα. '0
πατήρ πάλιν πληρόνει καί ό Απερίσκεπτος νεα
νίας άφίνεται ελεύθερος.
Τό αύστηοόν τοΰτο μάθημα έσχεν έπιρροήν
τινα έπί τού Καίσαρος, δστις έπί χρόνον ικανόν
διήγε βίον τακτικόν. Αίφνης δμως Ασθενεί ό
θεΐός του έν Πάρμη· σπεύδει αύτός, δπως τόν
περιποιηθή· άλλά μόλις παρέρχεται ό κίνδυνος
καί ιδού πάλιν παραδίδεται αχαλίνωτος είς τήν
οινοποσίαν. Έν Πάρμη άγοοάζει πάλιν άμαξαν
άντί 900 φράγκων, μεταβαίνει δΐ αύτής είς
πλησιόχωρόν τινα πόλιν, πωλεΐ τήν άμαξαν άντί
120 φράγκων, δανείζεται παρά τού Αγοραστού
καί άλλα 60 φράγκα, καί δαπανά τά χρήματα
ταύτα έν τοΐς οίνοπωλείοις, μέχρι; ου πατρικός
τις φίλος τον όδηγεΐ είς Μάντουαν παρά τή
οικογένεια του. Τοιαΰται ήσαν αί παρεκτροπαί
τοΰ Καίσαρος έπί πολύν χρόνον συνήρχετο έπί
στιγμήν, άπεφάσιζε νά διορθωθή καί πάλιν άνευ
αιτίας τινός παρεδίδετο είς τό παλαιόν του έλάττωμα.
Βαθμηδόν δμως τά άτακτήματά του προύκάλεσαν τήν έπέμβασιν τής δικαστικής άρχής.
Τή 21 Δεκεμβρίου τού έτους 1ί>78 κατεδικάσθη
είς πρόστιμο·? 50 φράγκων, διότι ένοικιάσας άμα
ξαν έπώλησεν αύτήν. Ή άπόφασις έλεγεν “δτι
καταδικάζεται είς τό μικρόν τούτο πρόστιμον,
διότι ένήργησεν ύπό τό κράτος έξάψεως προκληθείσης ύπό ύπερμέτρου πότου”. Τή 21 Φε
βρουάριου 1879 καταδικάζεται τό δεύτερον είς
φυλάκισιν 15 ήμερών διά τό αύτό παράππτωμα.
Τή 5 Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους καταδικάζεται εκ
τρίτου πάλιν δι’ αύθαίρετον πώλησιν ένοικιασθείσης άμάξης είς δεκαπενθήμερον φυλάκισιν
καί είς 100 φράγκων πρόστιμον. Τέλος τή 8
Σεπτεμβρίου 1880 ένάγεται ό Καΐσαρ είς τό
δικαστήριον έπί απάτη καί καταχρήσει.
Ιδού δέ περί τίνος έπρόκειτο. Ό πατήρ του
ένεπιστεύθη τφ Καίσαρι τήν άγοράν σταφυλών
έν Νεαπόλει· μετά πολλής προθυμίας έδέχθη
ούτος τήν εντολήν, καί μετά τοσούτου ζήλου
διεξήγαγεν αύτήν, ώστε πάντες ήρξαντο έλπίζοντες τά βέλτιστα. Κατά τήν άγοράν τών στα
φυλών καί τάς διαπραγματεύσεις έν διαφόροις
πόλεσι τής έπαρχίας Νεαπόλεως, εΐχεν βοηθόν
έξάδελφόν του τινά Λεωνίδαν καλούμενον, δστις
είχε τό αύτό οικογενειακόν όνομα Ν. Τή 8
Σεπτεμβρίου μετέβη ό Καΐσαρ είς τό ταχυδρομεΐον τής Βαρλέττης καί έζήτησεν έπιστολήν
συστημένην είς όνομα τής οικογένειας του. Ό
ταχυδρομικός ύπάλληλος είπεν δτι πράγματι
ύπάρχει τοιαύτη έπιστολή προς τόν Λεωνίδαν
Ν., άλλ’ δτι άνάγκη είναι ό παραλήπτης ν’ άποδείξη τήν ταύτότητά του. Ό Καΐσαρ εύρε συμ
μαθητήν του, γνωρίζοντα αύτόν μόνον έκ τοΰ
οικογενειακού του δνόματος, καί ό συμμαθητής
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ούτος, κάτοικος Βαρλέττης. έδωκε τήν άπαιτουμένην πιστοποίησιν, μεθ’ δ ό Καΐσαρ παρελαβε
τήν έπιστολήν, ήτις περιείχε 5000 φράγκων.
Κατάχρησι; φανερά! — Μεταβαίνει είτα είς
ξενοδοχεΐον, προσκαλεΐ είς τό γεύμα ένα γνώ
ριμόν του, είς δν καί έπιδεικνύει τά χαρτονο
μίσματα, τά έν τω φακέλλφ ύπάρχοντα, καί
άπό τής στιγμής έκείνης επαναλαμβάνει τόν
παλαιόν άτακτον βίον του, περιφερόμενος άπό
πόλεως είς πόλιν καί άπό χωρίου είς χωρίον,
τρώγων, πίνων καί σπαταλών άσκόπως καί άπερισκέπτως τά χρήματα. Τοΰτο δέν διήρκεσεν
έπί πολύ, διότι καταγγελθείς συνελήφθη καί
παρεπέμφθη είς τό κακουργιοδικεΐον τής πόλεως
Τράνης.
Τό δικαστήριον άνέβαλε τήν δίκην, διατάξαν
νά κλεισθή ό ύπόδικο; είς φρενοκομεΐον πρός
έξέτασιν. Έκ τής έκθέσεως τοΰ διευθυντοΰ άποσπώμεν τά εξής. 'Η διαγωγή τού Καίσαρος Ν.
ύπήρξε πάντοτε άρίστη- καθ’ δλην τήν έν τφ
καταστήματι ήμών διαμονήν του ούδέποτε έδειξε
σημεία διανοητικής διαταράξεως ■ είχε μόρφωσιν,
κλίσιν πρός τά ιδεώδη καί άφηρημένα καί ιδίως
πρό; τήν ποίησιν ήτο άγαθός, φιλειρηνικός, μετριόφρων καί άνευ Απαιτήσεων, πρός τούς Ασθε
νείς πλήρης συμπάθειας, πρός τούς γονείς του
είς άκρον φιλόστοργος. Συχνότατα έγραφεν έπι
στολάς πρός τούς γονείς του, έν αίς τοΐς έξέφραζε τήν λύπην του διά τά συμβάντα καί συ
νάμα τοΐς έδιδε τήν ελπίδα, δτι θά κατορθώση
νά ύπερνικήση τό έλάττωμα τής οινοποσίας, είς
ήν καί μόνον άπέδιδεν δλα; του τάς παρεκτροπάς. Οί έπιτηροΰντες αύτόν έν τφ φρενοκομείο»
παρετήρουν δτι τόν όλίγον οίνον, δν τφ παρέθετον είς τήν τράπεζαν, έπινε πάντοτε διά μιας
καί δτι ή μόνη του έπιθυμία κατά τάς μεγάλας
έορτάς ήτο νά λάβη έκτακτον φιάλην οίνου. ΈΙ
φιάλη αυτή τφ παρεχωρεΐτο συνήθως, άλλά είς
δύο δόσεις διά δύο συνεχείς ήμέρας. Τό παρά
δοξον είναι, δτι ούδέποτε έζήτησε νά δωροδοκήση τούς έπιστάτας, δπως λάβη πλειότερον
οίνον. Ή καθημερινή μικρά δόσις τοΰ οίνου
έπήνεγκεν έπ’ αύτοΰ δφθαλμοφανή καί βαθεΐαν
άλλοίωσιν.
Πρό τοΰ γεύματος ήτο ζωηρός,
εύπροσήγορος, γλυκύς, εύγλωττος καί σκεπτικός ■
μετά τό γεύμα δμως, καί μάλιστα έν ταΐς ήμε
ρα·.;, καθ’ άς έλάμβανε τήν ήμίσειαν φιάλην
οίνου, τό πρόσωπόν του ήλλοιοΰτο, οί όφθαλμοί
του έγένοντο Ασταθείς καί σπινθηροβολούντες,
ώς είς τά βρέφη, έξεφράζετο μέ δυσκολίαν, καί
έφαίνετο άφηρημένος καί καταβεβλημμένος·
συνέβαινε παρ’ αύτφ έπισκίασις τών διανοητικών
δυνάμεων Ανάλογος πρός τήν δόσιν τοΰ γευθέντος οίνου. Τό κρανίον του μετρηθέν εύρέθη έν
όμαλωτάτη καταστάσει· τό σώμά του είναι ευρωστον, τό πρόσωπόν του εύχάριστον καί έχον
έκφρασιν γλυκεΐαν.
Οί έν τή δίκη καταθέσαντες τάς μαρτυρίας
των ιατροί άνέφερον δτι έν τή οικογένεια του
ύπάρχει τάσι; τις πρός τάς νόσους τοΰ έγκε
φάλου καί προς τήν Αποπληξίαν, ιδίως είς τά
μέλη τής μητρικής αύτοΰ οικογένειας. Τό δικαστήριον βασιζόμενον έπί τών έκθέσεων τούτων
έχαρακτήρισε τάς έγκληματικάς πράξεις ώς διαπραχθείσας έν άκαταλογίστφ καταστάσει καί
έκήρηξεν τόν ύπόδικον άθώον.
'0 Σαιξπήρο; έν τφ “Άμλέτφ” άναφέρει
τόν Άμλέτον λέγοντα περί τού φόνου τού Πο
λωνίου·
““Ο,τι επραξά ποτέ.
Διαταράξαν έν ϋμΐν καί φύσιν καί τιμήν
Καί ήθη, παρρησίφ νΰν ομολογώ,
“Οτι παραφερόμενος διέπραξα.
‘Αμλέτος ήτο ό Λαέρτην προσβολών ;
ΙΙοσώς. Διότι ό ‘Αμλέτος άφ’ έαυτοΰ

Κεχωρισμένος, μή ών πλέον ό αύτός,
ΙΙροσβάλλει τόν Λαέρτην, ό ‘Αμλέτος ούκ
Έσ’τίν ό προσβαλών. Άρνεϊται ίσχυρώς.
‘0 προσβολών δε; ‘Η παραφορά αύτοΰ.’’
Σαιςπ. ‘Αμλέτος Ε'- β'.

“Έπραξαν καλώς οί δικασταί άθωώσαντες τόν
Καίσαρα Ν.; '0 ιατρός Ταμπουρίνης λέγει ναί,
άλλά προσθέτει· "Αί ύποσχέσεις, άς έδωκεν ό
Καΐσαρ, παρεκίνησαν τούς γονείς του νά τόν
παραλάβωσι πάλιν είς τήν οικίαν των, άλλά δυ
στυχώς αί παρεκτροπαί του δέν έπαυσαν· διό
καί πάλιν έκλείσθη εντός φρενοκομείου καί πά
λιν άφέθη κατόπιν έλεύθερος. Καί τοΰτο θέλει
έξακολουθήσει μέχρις ού καί οί δυστυχείς εκεί
νοι γονείς πεισθώσιν δτι ή νόσος είναι Ανίατος
καί βτι άνάγκη είναι νά κλεισθή όριστικώς είς
τό φρενοκομεΐον, δπως καί αύτός ήσυχάση καί
τήν κοινωνίαν άπό τών παρεκτροπών του άπαλλάςη.
*
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Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΜΟΥ

ΕΝ ΤΩι ΡΗΝΩι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ 325.)
'Ρήνος είναι είς τών μάλλον ίχθυοφόρων ποταμών τής Εύρώπης καί ή έν
αύτφ αλιεία Ανέκαθεν πολύ δραστηρίως
ένηργεΐτο. Ό ιχθύς δέ, δστις ιδίως καί κατά
προτίμησιν άλιεύεται, ένεκα τής μεγάλης αύτοΰ
ζητήσεως, είναι ό σαλομός, δστις έπί έκάστης
όπωσοΰν περιπεποιημένης τραπέζης παρατίθεται.
Ό σαλομός εΰρεται συνήθως μεταξύ τοΰ Στρασ
βούργου καί τής Βρίσακ, ένθα ό ποταμός είναι
στενότερος καί σχηματίζει ρεύμα ορμητικόν.
’Έχων τήν ιδιότητα νά ζή άδιακρίτως έν τή
θαλάσση καί έν τφ γλυκεΐ υδατι ό σαλομός έγκαταλείπει κατά τό θέρος τήν Βόρειον θάλασσαν
καί Ανέρχεται τόν Ρήνον μέχρι τού καταρράκτου
τοΰ Λαουφεμβούργου. Ή δέ Αλιεία αύτοΰ έκτελεΐται άπό τοΰ μηνός ’ Ιουνίου μέχρι τού Δε
κεμβρίου. Τό κρέας αύτοΰ είναι νοστιμώτερον
άμέσως έν άρχή δτε άπό τής θαλάσσης εισέρ
χεται εις τόν ποταμόν, διότι κατά τήν έν τφ
γλυκεΐ υδατι διαμονήν του ό ιχθύς ούτος καθί
σταται ίχνότερος καί ώς έκ τούτου άπόλλυσι
κάπως καί τήν γεΰσιν αύτοΰ. Τό θήλυ κατατίθησι τά ώά έντός δπής ήν δρύττει είς τήν
άμμον τής όχθης · τά ώά ταΰτα έκκολάπτονται
ύπό τού άρρενος · μετά επτά ή όκτώ έβδομάδας
γεννώνται οί μικροί σαλομοί, οΐτινες μένουσιν
έν τφ 'Ρήνφ έπί 15—20 μήνας, μεθ’ δ τόν
έπιόντα ’Απρίλιον διευθύνονται έν στίφοις πυ
κνοί; πρός τήν θάλασσαν.
'Η Αλιεία τού σαλομοΰ έν τφ 'Ρήνφ, ήν
παριστα ή παρατεθειμένη είκών, ένεργεΐται διά
δικτύων, άλλά καί έν διαφόροις θέσεσι καί διαφοροτρόπως. Τό σύνηθες έργαλεΐον είναι τε
τράγωνον δίκτυον άνηρτημένον άπό μακρας ράβ
δου. Τό δίκτυον τοΰτο βυθίζεται είς τόν πυθ
μένα τοΰ υδατος καί έμπροσθεν αύτοΰ στήνεται
δεύτερον δίκτυον μέ πλατέα άμματα ,(μάτια)
δΐ ών εύκόλως διέρχεται ό ιχθύς. Διερχόμενος
δμως προστρίβεται εί; τό δίκτυον, τό όποιον
συνεχόμενον πρός μικρούς κωδωνίσκους κρούει
αύτούς. '0 αλιεύς άκούων τόν ήχον έντείνει
τό σχοινίον καί ό ιχθύς συλλαμβάνεται.
’Άλλοτε πάλιν ό Αλιεύς τοποθετείται έν κα
θαρά νυκτί πανσελήνου παρά τήν όχθην τοΰ πο
ταμού, δπου σχηματίζει μικρόν ξύλινον ικρίωμα
μέ κάθισμα έπ’ αύτοΰ. Έκεΐ καθήμενος επι
βλέπει τόν ποταμόν, καί έπειδή ό σαλομός άνερ-

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ
τών πρεσβευτών έν τή Άλάμβρα τής Ισπανίας.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 328.)
Άλάμβρα (έκ τοΰ άραβικοΰ Kelatal-liam-rah, ήτοι ό έρυθροΰς ΙΙύργος)
όνομάζεται τό φρούριον τής έν 'Ισπανία
Γρενάδης, τό όποιον έν θέσει κείμενον έπιφανεΐ
καί γραφική έςουσιάζει τήν πόλιν. Ή Άλάμ
βρα, κειμένη έπί κορυφής βραχώδους, τής χωριζούσης δύο ποταμούς, ήτο ή έδρα τών Μαύρων
βασιλέων καί σήμερον έτι χρησιμεύει ώς φρού
ριον καί βασιλική κατοικία. Τό μεγαλοπρεπές
τούτο οικοδόμημα έχει έκτασιν 3’/2 χιλιομέτρων
καί περικυκλοΰται ύπό τών άρχαίων αύτοΰ τει
χών καί τών δχυρών πύργων του. Εκτός του

διασήμου άνακτόρου τών Μαύρων βασιλέων περι
λαμβάνονται έντός τών τειχών καί ένοριακή έκκλησία, μοναστήριον, δπερ σήμερον μετεβλήθη
εις στρατώνα, πολλά οικήματα καί τό ήμιτελες
μέγαρον τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ 1/., τό
όποιον σήμερον χρησιμεύει ώς άποθήκη τοΰ
πυροβολικού. Μέρος τών άρχαίων οικοδομών
καί τών πύργων μετεβλήθη εις ειρκτήν. Διά
λαμπροτάτου κήπου χωρίζεται ή ’Αλάμβρα άπό
έτέρου φρουρίου, Torres Bermejos καλουμένου,
τό όποιον, ώς λέγεται, άνηγέρθη ύπό τών Φοι
νίκων.
Τό άνάκτορον τών βασιλέων τών Μαύρων
έκτίσθη έν τοΐς έτεσι 1213—1338. Εισέρχεται
τις έν αύτω διά μεγάλης στοάς, περιβαλλούσης
τετράγωνον αύλήν· προς άνατολάς κεΐται ή αί
θουσα τών πρεσβευτών, εις ήν εισέρχεται τις
δι’ έτέρας μεγαλοπρεπούς στοάς, ής εικόνα παραθέτομεν. ' II αίθουσα τών πρεσβευτών είναι
χώρος τετράγωνος έπιστεφόμενος ύπό θόλου 20
μέτρων υψους καί κεκοσμημένος δι’ δλης τής
ποικίλης τών Μαύρων άρχιτεκτονικής. Άπό
τών παραθύρων αύτής τό βλέμμα έκτείνεται έπί
τών δύο ποταμών, έπί τής πόλεως Γρενάδης καί
τής ευφόρου αύτής πεδιάδας. Άπό τής πρώτης
αύλής μεταβαίνει τις εις τήν αύλήν τών λεόν
των, ήτις έχει τό όνομά της έκ μεγάλου πίδακος, έρειδομένου έπί δώδεκα λεόντων ■ μετά τής
αύλής ταύτης συνέχεται ή αίθουσα τών δύο
αδελφών, ή αίθουσα τού δικαστηρίου καί ή τών
Άβεγκεράγων. Τάς αύλάς δλας περιβάλλουσι
κομψοί στοαί, δροσερά δωμάτια, κηπάρια καί
μεγάλοι έςώσται μέ θέαν μαγευτικήν. Ή έσωτερική διακόσμησις τής Άλάμβρας είναι χαρίεσσα, ζωηρά, πολυποίκιλος· τό έζωτερικόν της
δμως είναι σοβαρόν καί εμποιεί τήν έντύπωσιν
φρουρίου.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ.

Η DAMΑ ΤΗΣ ΠΙΚΑΣ.
(La flame de pique.)
Μετάφρασις Π. Δημητριά&ου.

(Συνέχεια καί τέλος).
Δ'.

Αουΐζα έκάθητο εις τό δωμάτιόν της
μέ τοΰ χορού τήν ένδυμασίαν βεβυθισμένη είς συλλογισμούς. Έλθοΰσα
εις τήν οικίαν έσπευσε νά άποπέμψη τήν έςυπνήσασαν υπηρέτριαν ήτις τής έπρόσφερε τάς
ύπηρεσίας της είπούσα δτι θά έκδυθή μόνη.
Εισελθοΰσα τεταραγμένη εις τό δωμάτιόν της
ήλπιζε δτι θά τόν εύρη. Μέ τό πρώτον βλέμμα
έπείσθη περί τής άπουσίας του καί ηύχαρίστησε τήν τύχην ήτις δέν έπέτρεψε τήν συνάντησίν των. ’ Εκάθησεν ένδεδυμένη καί ήρχισε
νά άναπολή τά συμβάντα δλίγων ήμερών ατινα
άνεπαισθήτως τόσον μακράν τήν παρέσυρον. Δέν
παρήλθον τρεις εβδομάδες άφότου κατά πρώτην
φοράν παρετήρησεν έκ τοΰ παραθύρου νέον άν
θρωπον καί διετέλει ήδη μετ’ αύτοΰ εις άλληλογραφίαν δστις έτόλμησε νά τή άπαιτήση
νυκτερινήν συνέντευςιν. Ίο όνομά του έγίνωσκε
άπό τινας έπιστολάς του. Ουδέποτε συνωμίλησε
μετ’ αύτοΰ, ούδέποτε ήκουσε τήν φωνήν του.
Τίποτε περί αύτοΰ δέν έγνώριζε μέχρι τής πα-
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ρούσης εσπέρας. ΙΙαραδόςως κατ’ αύτήν τήν
ιδίαν εσπέραν εις τόν χορόν ό Τ . . . έκδικούμενος τήν νέαν δούκισσαν Ρ . . . ήτις παρά το
σύνηθες έχαριεντίζετο μετ’ άλλων προσεκάλεσε
τήν Λουίζαν καί έχόρευσε μετ’ αύτής άτελεύτητον μαζούρκαν. Καθ’ ολην τήν έσπέραν
ήστείζετο διά τήν πρός τους άζιωματικοΰς τοΰ
μηχανικού προτίμησίν της καί τήν διεβεβαίωνε
δτι γνωρίζει περισσότερα παρ’ δσον αύτή υπο
θέτει. Μερικοί έκ τών άστεϊσμών του ήσαν
τόσον έπιτυχεΐς ώστε ή Αουΐζα ύπέθεσεν δτι
τό μυστικόν της τω ήτο γνωστόν.
— Άπό ποιον έπληροφορήθητε τά τοιαΰτα;
ήρώτησεν ή Αουΐζα γελώσα.
— Άπό τόν φίλον τοΰ γνωστού σας προσώ
που, άπεκρίθη ό Τ . . . προσώπου λίαν άςιοσημειώτου.
— Καί ποΐοις είναι ό άςιοσημείωτος ούτος
άνθρωπος;
— Είναι ό "Ερμαν.
Ή Αουΐζα δέν άπεκρίθη- αί χεΐρές της
δμως καί οί πόδες της έπάγωσαν.
— Αύτός ό "Ερμαν, έςηκολούθησεν ό Τ.. .
είναι άληθώς ρωμαντικός άνήρ. Έχει κατα
τομήν Χαπολέοντος καί ψυχήν Μεφιστοφελοΰς.
Νομίζω δτι εις τήν συνείδησίν του ένοικοΰσι
τρεις κακίαι . . . Διατί ώχριάτε; . . .
— Έχω κεφαλαλγίαν . . . Τί λοιπόν σάς
είπεν ό "Ερμαν;
— Ό "Ερμαν είναι πολύ δυσηρεστημένος
κατά τοΰ φίλου του καί λέγει δτι έάν ήτο εις
τήν θέσιν του θά έφέρετο οιαφοροτρόπως. 'Υπο
πτεύομαι μάλιστα δτι έχει τήν προσοχήν του
έστραμμένην πρός ύμάς καί δέν άκούει μέ άδιαφορίαν τας έρωτικάς έκχύσεις τοΰ φίλου του.
— Καί ποΰ μέ συνήντησεν;
— Εις τήν Εκκλησίαν ίσως, εις τόν περί
πατον, τις γινώσκει; ίσως ίσως εις τό δω
μάτιόν σας όπόταν έκοιμάσθε ... έκ τούτου αρ
χίζουν τά τοιαΰτα πάντοτε.
Αί πλησιάσασαι πρός αύτούς τρεις Κυρίαι
μέ τάς έρωτήσεις των διέκοψαν τόν άφόρητον
καί περίεργον συνάμα διά τήν Λουίζαν διάλογον.
Άφ’ ού έπέστρεψεν εις τήν θέσιν του ό 1 ...
ή Αουΐζα ήθέλησε νά έςακολουθήση τόν διακοπέντα διάλογον άλλά ή μαζούρκα έτελείωσε
καί ή κόμησσα άνεχώρησεν.
Αί άποκαλύψεις τού Τ . . . δέν ήσαν άλλο τι
είμή συνήθεις τού χορού φλυαρίαι, αύταί δμως
εισέδυσαν βαθέως εις τήν ψυχήν τής εξημμένης
νέας. Ή διαγραφεΐσα ύπό τοΰ Τ... είκών
τού "Ερμαν ώμοίαζε μέ έκείνην τήν όποιαν καί
ή ιδία έσχημάτισε καί χάρις εις τά νεώτατα
μυθιστορήματα ό τετριμμένος ούτος τύπος καί
έτρόμαζε καί ήχμαλώτιζε τήν φαντασίαν της.
Έκάθητο λοιπόν έχουσα έσταυρωμένας τάς γυμνάς χεΐράς της καί τήν κεφαλήν κεκαλλωπισμένην μέ τά νωπά άνθη κεκλιμμένην έπί
τού στήθους της . . . Αίφνης ή θύρα ήνοίχθη
καί ό "Ερμαν είσήλθεν.
— Πόθεν έρχεσθε; τόν ήρώτησεν έντρομος
καί ύποτραυλίζουσα.
— Άπό τόν κοιτώνα τής κομήσσης, άπε
κρίθη ό "Ερμαν, ... 'Η κόμησσα άπέθανε!
— Τί λέγετε;
— Καί ίσως, έςηκολούθησεν ό "Ερμαν, είμαι
ή αιτία τού θανάτου της.
Ή Αουΐζα έρριψε τά βλέμματά της έπ’ αύ
τοΰ καί οί λόγοι τοΰ Τ . . . άντήχησαν εις τήν
ψυχήν της. "Εις τήν συνείδησίν τοΰ άνθρώπου τούτου έμφωλεύουσι τρεις κα
κίαι.” Ό "Ερμαν έκάθησε πλησίον τοΰ παρα
θύρου και διηγήθη εις αύτήν τά διατρέξαντα.
'Η Αουΐζα τόν ήκουσε μέ φρίκην. Αί πλή
ρεις πάθους έκεΐναι έπιστολαί, αί φλογέρα!
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χόμενος τον ποταμόν πλέει σχεδόν εις τήν επι
φάνειαν, ή πορεία αύτοΰ προδίδεται διά γραμμής
σχηματιζομένης έν τω δδατι. '·* άλιεύς ποιεί
σημεΐον διά τού πίλου του· ευθύς άποσπάται
λέμβος από τής όχθης και ό ιχθύς σολλαμβάνεται, έκτός έάν ό φρουρός ήπατήθη και έςέλαβεν ώς τήν έμφάνισιν ιχθύος τήν άντανάκλασιν
τοΰ φωτός τής σελήνης έπί τοΰ υδατος. 'Η επι
τυχία ή ή άποτυχία τής αλιείας έςαρτώνται έκ
τοΰ ζωηροτέρου ή άμυδροτέρου φωτός τής σε
λήνης.
Ή καταλληλοτέρα έποχή πρός αλιείαν είναι
ή έποχή, καθ ’ ήν οί ιχθύς άνελθόντες τον πο
ταμόν συνδυάζονται. Ότε δέ τό φθινόπωρον τά
ΰδατα καθίστανται άβαθέστερα, οί άλιεΐς κατασκευάζουσιν έπί τής όχθης μικρόν παράπηγμα
πρός διαρκεστέραν έκεΐ διαμονήν. Έκλέγουσι
θέσιν, όπου ό ποταμός σχηματίζει ρεύμα όρμητικώτερον και ώς έκ τούτου καί τά ΰδατα αύτοΰ
είναι διαυγέστερα. Έκεΐ δέ όρύττουσιν έν τω
ΰδατι μικρόν λάκκον διά τά ώά τοΰ σαλομοΰ.
Έν τοσούτφ έπέρχονται αί όμίχλαι τοΰ ’Οκτω
βρίου · στήνονται τά δίκτυα κατά μήκος των
οχθών. Δύο μικρότερα δίκτυα βυθίζονται εις
τόν ποταμόν εναντίον τοΰ ρεύματος, καί συγκοινωνοΰσι διά σχοινιών πρός τό παράπηγμα. Άρρην
σαλομός δεδεμένος χρησιμεύει ώς δόλωμα- εις
τήν άκραν τοΰ σχοινιού τούτου, ήτις φθάνει μέ
χρι τοΰ παραπήγματος, υπάρχει κωδωνίσκος.
Οΐ άλιεΐς κάθηνται έντός τοΰ παραπήγματος
ήσύχως καπνίζοντες.
’Ανέρχεται τόν ποταμόν θήλυς σαλομός, δστις
βλέπων εις τήν θέσιν έκείνην τό ύδωρ τόσον δια
φανές καί τόν λάκκον έτοιμον, προθύμως κατα
θέτει τά ώά του. Οΐ παρακολουθοΰντες άρρενες
σαλομοί σπεύδουσι νά είσέλθωσιν εις τήν πρό
χειρον φωλεάν, καί βλέπουσι τον αιχμάλωτον
σαλομόν, δν προσπαθοΰσι νά έκδιώςωσιν έκεΐθεν,
διότι ή φωλεά δεν έχει χώρον διά πλείονας.
'Ορμα λοιπόν ό έλεύθερος σαλομός κατά τοΰ
αίχμαλιΰτου, δστις προσδεδεμένος ών δέν δύναται
νά ύπερασπισθή καί ζητεί νά φύγη ένώπιον τοΰ
αντιπάλου του. Τό πήδημά του έντείνει τό
σχοινίον καί κρούεται ό έν τω παραπήγματι
κωδωνίσκος. Τρέχουσιν οί άλιεΐς καί μετ’ ευ
κολίας συλλαμβάνουσι τόν άπερίσκεπτον ΐχθύν,
δστις υπό τοΰ πάθους αύτοΰ φερόμενος ένέπεσεν
εις τήν στηθεΐσαν αύτω παγίδα. Τήν αύτήν
σχεδόν μέθοδον μεταχειρίζονται καί οί θηρευταί
πρός σύλληψιν των ώραίων άγριων άλεκτρυώνων,
οΰς παρασύρει ή άμοιβαία άντιζηλεία εις τήν
παγίδα τοΰ θανάτου. Μή πολλάκις ή άντιζηλεία
καί το πάθος τοΰ έρωτος δέν φέρει καί τον λο
γικόν άνθρωπον εις τόν όλεθρον;
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άπαιτήσεις, ή θρασύτης, ή ίσχυρογνώμων ζαταδίωξις> δλα τούτα δέν ήσαν λοιπόν έρως! Χρή
ματα! . . . ’Ιδού τί έδίψα ή ψυχή του. Δέν
ήούνατο αυτή νά έπαρζέση εις τήν επιθυμίαν
του και νά τον άποκαταστήση ευτυχή. Ή
πτωχή νεάνις έχρησίμβυσε τυφλόν δργανον τοΰ
ληστοΰ καί φονέως τής εύεργέτιδός της. II ικρώς, πλήν αργά εκλαιε μεταμελούμενη. 'Ο
"Ερμαν τήν έβλεπε σιωπών. 'II καρδία του
διερρυγνύετο, άλλ’ ούτε τά δάκρυα τής πτωχής
νεάνιδος, ούτε ή Οαυμασία χάρις τής λύπης της
έτάραττον τήν σζληράν ψυχήν του. Ούτε τύψεις
συνειδότος ήσθάνετο διά τον Θάνατον τής γραίας.
Μία και μόνη ιδέα τον έτάραττε· ή άνεπίστροφος απώλεια τοΰ μυστικού άπό τό όποιον
έπερίμενε νά πλουτήση.
— Είσθε τέρας! ειπεν έπι τέλους ή Λουΐζα.
— ’Εγώ δέν έπεθύμουν τον Θάνατόν της,
ειπεν ό "Ερμαν, τό πιστόλιόν μου δέν είναι
πλήρες. Και άμφότεροι έσιώπησαν. —
Ή πρωία έπήρχετο. 'Η Λουΐζα έσβεσε τό
κηρίον. ’Ασθενές φως έφώτιζε τό δωμάτιόν
της. Άπέμαξε τούς δακρυρροοΰντας δφθαλμούς
της και έρριψε τά βλέμματά της έπΐ τοΰ "Ερ
μαν δστις έκάθητο πλησίον τοΰ παραΘύρου φοβερώς συνωφρυούμενος. Είς τοιαύτην θέσιν καταπληκτικώς ώμοίαζε τήν εικόνα τοΰ Ναπολέοντος.
'II όμοιότης αυτή κατέπληξε τήν Λουΐζαν.
— Πώς Θά έξέλθετε τής οικίας; ειπεν έπι
τέλους ή Λουΐζα. "Ηθελον νά σάς οδηγήσω
άπό τήν κρυφίαν κλίμακα άλλά πρέπει νά
διαβώ πλησίον τοΰ κοιτώνος καί φοβούμαι.
— Όδηγήσατέ με πώς νά τήν ευρώ και
έγώ μόνος έξέρχομαι.
'Η Λουΐζα ήγέρθη, έξήγαγεν έκ τής σκευ
οθήκης κλείδα τήν όποιαν ένεχείρισεν εις τον
"Ερμαν και τφ έδωκε τάς δεούσας όδηγίας.
Αύτός δέ έσφιγξε τήν ψυχράν καί άναίσθητον
χεΐρά της, έφίλησε τήν κεκλιμένην κεφαλήν της
και έξήλθε.
Καταβάς διά τής έλιχοειδοΰς κλίμακος είσήλθε πάλιν εις τον κοιτώνα τής κομήσσης.
Η νεκρά έκειτο άπολιθωμένη, τό πρόσωπόν της
εξέφραζε βαθεΐαν ηρεμίαν. Έστάθη πολλήν
ώραν έμπροσθέν της παρατηρών αυτήν, έπιΘυμών νά πεισθή περί τής φρικτής άληθείας. Έπΐ
τέλους είσήλθεν εις τό σπουδαστήριον καί ψηλαφών τον τοίχον εύρε κλίμακα σκοτεινήν τήν
όποιαν ήρχισε νά καταβαίνη. "Εις αυτήν τήν
ιδίαν κλίμακα” διελογίζετο “ίσως προ έξήκοντα
έτών εις αυτόν τον ίδιον κοιτώνα κατά τήν αυ
τήν ώραν ένδεδυμένος μέ κεντημένου έπανοφώριον, κτενισμένος κατά τον τότε συρμόν, σφιγγών
είς τήν καρδίαν του τόν τρίγωνον πΐλόν του,
είσήρχετο λαΘραίως εύτυχής τις Θνητός προ πολλοΰ άποχαιρετήσας τόν κόσμον, ή καρδία δέ τής
έρωμένης του έπαυσε σήμερον νά πάλλη.”

Ε'.

Τρεις ήμέρας μετά τήν άπαίσιον νύκτα είς
τάς ώρας τής πρωίας ό "Ερμαν άπήλθεν είς
τό Μοναστήριον τοΰ .... δπου έπρόκειτο νά
ψαλή ή νεκρώσιμος άκολουθία τής άποβιωσάσης
κομήσσης. Μή αισθανόμενος ούδεμίαν μετά
νοιαν, δέν ήδύνατο δμως και έντελώς νά κατασιγάση τήν φωνήν τής συνειδήσεώς του, ήτις
συνεχώς τφ έπανελάμβανε■ “Σύ είσαι ό φονεύς
τής γραίας.” Άπιστος ών κατείχετο άπό πληΘύν προλήψεων. Έπίστευεν δτι ή άποβιώσασα
κόμησσα ήδύνατο νά έχη κακήν έπιρροήν έπΐ τής
ζωής του καί άπεφάσισε νά παρευρεθή εις τόν
ένταφιασμόν της δπως ζητήση παρ’ αύτής συγχώρησιν.
‘Η ’Εκκλησία ήτο πλήρης. 'Ο "Ερμαν δυσκόλως ήδυνήΘη νά διάσχιση τό πλήθος. Τό

φέρετρου έκειτο έπΐ πολυτελούς κρηπΐδος καί
ύπό ούρανόυ κεκοσμημένον μέ βελούδινα παρα
πετάσματα. 'Η νεκρά έκειτο μέ χεΐρας έσταυρωμένας έπΐ τού στήθους, μέ κεκρύφαλον άπό
δαντέλλας καί μέ λευκήν μεταξωτήν έσθήτα.
Κύκλω ϊσταντο οί οικιακοί της ύπηρέται ένδεδυμένοι μέ πένθιμους στολάς, φέροντες έπΐ τοΰ
ώμου ταινίας μέ τό οικοσήμου τής κομήσσης
καί κρατοΰυτες είς τάς χεΐρας λαμπάδας· τέκνα,
έγγονοι και δισέγγονοι ϊσταντο βαθέως πενθηφοροΰντες. Ούδεΐς έκλαιε. Τά δάκρυα θά ήσαν
μόνον προσποίησις . . . 'Η κόμησσα ήτο γραΐα
καί ό θάνατός της ούδένα ήδύνατο νά έκπλήξη·
οΐ συγγενείς της μάλλον τήν ένόμιζον μεταξύ
τών νεκρών προ πολλοΰ. Διάσημος ίεροκήρυξ
έξεφώνησε τόν έπικήδειον.
Είς άπλάς και
συγκινητικός έκφράσεις παρέστησε τόν ειρηνικόν
θάνατον τής δικαίας, τής όποιας τά μακρά έτη,
ειπεν, υπήρξαν ήρεμος καί κατανυκτική προετοι
μασία διά τήν μέλλουσαν ζωήν. "Ό "Αγγελος
τοΰ θανάτου” ειπεν έπΐ τέλους “ κατέλαβεν αυ
τήν έγρηγοροΰσαν έν άγαθοεργίαις καί προσ
δοκούσαν τόν έπουράνιον νυμφίον.’’ ΤΊ τελετή
έξετελέσθη δι δλης τής πένθιμου λαμπρότητας
καί τάξεως. Οΐ συγγενείς προσήλΟον πρώτοι
διά νά άσπασθώσι τήν νεκράν. Μετά ταΰτα
προσήλθον και οί πολυάριθμοι ξένοι έλΟόντες νά
άποχαρετίσωσιν έκείνην, ήτις έπΐ πολύν χρόνον
συμμετείχε τών ματαίων τέρψεών των. Κατόπιν
προσήλΘον καί απαντες οί οικιακοί της. Τελευ
ταίος άπεφάσισε νά προσέλθη κα’ι ό "Ερμαν.
Ιίροσκυνήσας έδαφιαίως έκυψεν έπί τινα λεπτά
έπΐ τοΰ ψυχρού έδάφους κατεσπαρμένου άπό
φύλλα έλάτης. Έπΐ τέλους άνεσηκώθη ωχρός
καθώς ή νεκρά, άνέβη τάς βαθμίδας τής κρη
πΐδος καί έκυψε . . . Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν
τφ έφάνη δτι ή κόμησσα προσέβλεψεν έπ’ αύτοΰ
είρωνικώς καμμύουσα τόν ένα οφθαλμόν. "Εστρεψεν άμέσως τό πρόσωπόν του δπισθοχωρών καί
ύπτιος κατέπεσε έπΐ τού έδάφους. Έκείνην τήν
στιγμήν μετέφερον τήν Λουΐζαν λειπόθυμον είς
τό προαύλιον. Τό έπεισόδιον τούτο έτάραξε τήν
πένθιμον τελετήν. Μεταξύ τών άκολούθων ήγέρθη
υπόκωφος θόρυβος· συγγενής τις τής μακαρίτιδος
έψιθύρισεν είς τό ούς τοΰ πλησίον του ίσταμένου
Άγγλου, δτι ό νέος άξιωματικός είναι νόθος υιός
τής μακαρίδος. Είς τούτο ό Άγγλος άπεκρίθη
ψυχρώς ώ!
Καθ’ δλην τήν ήμέραν ό Έρμαν διετέλει
λίαν τεταραγμένος. Γευματίσας είς μεμονωμένον ξενοδοχεΐον έπιε πολύ έναντίον τών εξεών
του, έλπίζων νά κατευνάση τήν έσωτερικήν τα
ραχήν του. Άλλά τό ποτόν έτι μάλλον έξήψε
τήν φαντασίαν του. Έπιστρέψας είς τό δωμά
τιόν του χωρίς νά έκδυθή έρρίφθη είς τήν κλίνην
καί άπεκοιμήθη βαθέως.
'Η σελήνη έφώτιζε τό δωμάτιόν του όπόταν
έξύπνησε. Παρατηρήσας τό ώρολόγιόν του είδεν
δτι είναι τρεις ώραι τής πρωίας. Μή δυνάμενος πλέον νά κοιμηθή έκάθησεν έπΐ τής κλί
νης καί άνεπόλει τόν ένταφιασμόν τής γραίας
κομήσσης.
Κατ’ αυτήν τήν στιγμήν τφ έφάνη δτι κά
ποιος έκ τού παραθύρου τής οδού τόν έβλεπε
καί πάραυτα έκρύβη. Μετά παρέλευσιν ενός
λεπτού ήκουσεν δτι ήνοιξαν τήν Θύραν τοΰ προθαλάμου. Ό "Ερμαν ένόμισεν δτι ό υπηρέτης
του μεθυσμένος κατά τήν συνήθειάν του έπέστρεφε έκ τής νυχτερινής περιοδείας του. Πά
ραυτα δμως ήκουσεν άγνωστον βάδισμα ■ είσήρ
χετο τις ήσύχως σύρων παντούφλας. Ή Θύρα
ήνεώχθη καί είσήλθε γυνή φέρουσα λευκήν
έσθήτα. Ό "Ερμαν τήν έξέλαβε διά τήν γραίαν
τροφόν του και ήπόρησε μή δυνάμενος νά μαντεύση τί τήν ήνάγκασε νά έλθη κατά τοιαύτην
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ώραν. Άλλ’ ή κατάλευκος γυνή δλισθήσασα
αίφνης παρουσιάσθη έμπροσθέν του — καί ό
' Ερμαν άνεγνώρισε τήν κόμησσαν.
— ΤΙλθον προς σέ, τφ ειπεν μέ στερεάν
φωνήν, έναντίον τής θελήσεώς μου- άλλά διετάχθην νά έκπληρώσω τήν παράκλησίν σου. Τό
τρία, το επτά και ό άσος θά κερδίσουν δι’ έσέ ·
μέ τήν παρατήρησιν δμως δτι κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ ήμερονυκτίου νά μή ποντάρης είμή
είς ένα καί μόνον χαρτίον καί δτι είς τό έξής
καθ δλην σου τήν ζωήν δέν θά λάβης χαρτία
είς τάς χεΐράς σου. Σοΰ συγχωρώ τόν θάνατόν
μου μέ τήν ύποχρέωσιν δτι θά νυμφευθής τήν
Λουΐζαν μου.
Μόλις έπαυσε νά όμιλή και στρέψασα τά
νώτα έβάδισε προς τήν θύραν. Ό "Ερμαν ήκουσε
τον κτύπον τής θύρας τοΰ προαυλίου καί παρετήρησεν δτι κάποιος πάλιν τόν έβλεπε έκ τοΰ
παραθύρου.
'Ο "Ερμαν έπΐ πολλήν ώραν δέν ήδύνατο νά
συνέλθη έκ τής ταραχής του. Έσηκώθη καί
είσήλθε είς τό παρακείμενον δωμάτιόν. 'Ο υπη
ρέτης του μεθυσμένος έκοιμάτο έπί τοΰ έδάφους
καί διά τής βίας ήδυνήθη νά τον έξυπνήση,
άλλά ήτο άδύνατον νά άρθρώαη λέξιν. Ή θύρα
τοΰ προαυλίου ήτο κεκλεισμένη · έπέστρεψεν είς
τό δωμάτιόν καί έγραψε τήν οπτασίαν του.
Στ’.

Δύο άκίνητοι ίδέαι είς τήν νοητήν φύσιν
είναι άδύνατον νά συνυπάρξωσι, καθώς καί έν
τή φύσει δύο σώματα δέν δύνανται νά κατέχωσιν ένα και τόν αυτόν χώρον. Τό τρία, τό
έπτά, ό άσος συντόμως έπεσκότισαν είς τήν
φαντασίαν τοΰ "Ερμαν τήν εικόνα τής μακαρί
τιδος γραίας. Τό τρία, τό έπτά, ό άσος περιεπλανώντο νυχθημερόν είς τά χείλη του καί δέν
έξήρχοντο τής μνήμης του. Άπαντών νεάνιδα
μέ ώραΐον άνάστημα έψιθόριζεν " άπαράλλακτος
καθώς τό τρία σπαθί”. Ιών ήρώτων " τί ώρα
είναι;” άπεκρίνετο παρά πέντε έπτά”. "Εκα
στος προγάστωρ τφ ύπενθύμιζε τόν άσον. Τό
τρία, το έπτά, ό άσος λαμβάνοντα δλα τά σχε
τικά σχήματα τόν κατεδίωκον καί είς αυτόν τον
ύπνον του. Ίο τρία ήνθει έμπροσθέν του είς
σχήμα μεγαλοπρεπούς ρόδου. Τό έπτά τώ παρίστατο ώς γοτθική πύλη, ό άσος — ώς μεγίστη
άράχνη. "Ολαι αί ίδέαι του συνεκεντροΰντο είς
έν σημεΐον — νά έπωφεληθή τοΰ μυστικοΰ τό
όποιον τόσον άκριβά τφ έκόστιζε. "Ηρχισε νά
σκέπτεται περί παραιτήσεως έκ τής ύπηρεσίας
και περί περιηγήσεως. Έπεθύμει νά ζητήση
τόν θησαυρόν τής γοητευτικής τύχης είς δημό
σια τοΰ χαρτοπαιγνίου καταστήματα τών Παρισίων. Τυχαία περίπτωσις τόν άπήλλαξεν άπδ
τάς φροντίδας ταύτας.
Είς τήν Μόσχαν έσυστήθη έταιρία παρά
πλουσίων χαρτοπαικτών ύπό τήν προεδρείαν τοΰ
πολυθρυλλήτου Σ . . . δστις διήλθε τόν βίον του
χαρτοπαικτών καί άποκτήσας έκατομμύρια κερδίζων όμόλογα καί πληρώνων χρήματα. Πολυ
χρόνιος πεΐρα τφ προσεπόρισε τήν έμπιστοσύνην
τών συντρόφων του. 'Η μεγολοπρεπής καί έστολισμένη οικία, ό έμπειρος μάγειρος, ή περιποίησις, ή έπικρατοΰσα εύθυμία συνετέλεσαν νά
έπισύρωσιν τήν εύμένειαν τοΰ κοινού. Άφιχθεΐς
ό Σ ... είς Πετρούπολιν έγένετο άμέσως δεκτός
παρά τή νεολαία λησμονησάσης τούς χορούς διά
τα χαρτία καί προτιμησάσης τάς συγκινήσεις
τοΰ ' φαρααώ” τών λοιπών διασκεδάσεων. ‘ΟΝ...
ώδήγησε τόν "Ερμαν είς τήν οικίαν τοΰ Σ . . .
Τά μεγαλοπρεπή δωμάτια τής οικίας ήσαν
πλήρη θαμώνων. Στρατηγοί τινες καί μυστικοσύμβουλοι έπαιζον whist- οί νέοι έκάθηντο κατακεκλιμένοι είς τά πολυτελή άνάκλιντρα τρώ-
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γοντες παγωτά καί καπνίζοντες. 'Ο Πρόεδρος
Σ . . . καθήμενος έμπροσθεν τραπέζης μάκρος
κύκλω τής όποιας συνωθοΰντο περί τούς είκοσι
χαρτοπαΐκτας “έκοπτε”. '0 Σ . . . είχεν έν
τιμον έξωτερικόν Οί ζωηροί δφθαλμοί του ζωο
γονούμενοι άπό παντοτεινόν μειδίαμα, ή λευκή
κόμη του, τό εύτραφές καί άνθηρόν πρόσωπόν
του έξέφραζον άγαθότητα. '0 Ν . . . τφ έσύστησε τόν "Ερμαν. Ό Σ . . . σφίγξας τήν χεΐρά
του τόν παρεκάλεσε νά καθίση καί έξηκολούθησε
νά κόπτη.
Τό “ κόψιμον” διήρκεσεν έπΐ πολλήν ώραν.
Έπΐ τής τραπέζης έκειντο περισσότερα τών τριά
κοντα χαρτιών. 'Ο Σ . . . είς έκαστον άνοιγμα
χαρτιού έστέκετο διά νά δώση καιρόν είς τους
παίζοντας νά παρασκευασθώσι· φιλοφρόνως σημειώνων τά άπωλεσθέντα καί έτι φιλοφρονέστερον
είσακούων καί έκπληρών τάς αιτήσεις των, διπλόνων καί έκδιπλόνων τάς γωνίας τών χαρ
τιών μέ άπέριττον χάριν. Έπΐ τέλους τδ "κό
ψιμον” έτελείωσε. Ό Σ . . . ήλλαξε χαρτία καί
ήτοιμάσθη καί πάλιν νά άρχίση.
— Επιτρέπετε νά θέσω χαρτί; ειπεν ό
"Ερμαν έκτείνων τήν χεΐρά του όπισθεν ευτρα
φούς Κυρίου.
‘Ο Σ . . . έμειδίασε καί έχαιρέτισεν είς ση
μεΐον εύμενοΰς συγκαταθέσεως. Ό Ν . . . έγέλασε καί συνεχάρη τόν "Ερμαν διά τήν κατάλυσιν πολυχρονίου νηστείας καί τφ ηύχήθη κα
λήν άρχήν.
— Δέχεσθε; ειπεν ό "Ερμαν, σημειών διά
κρητΐδος τό ποσόν έπΐ τοΰ χαρτιού του.
— Πόσον; ήρώτησεν ό Σ . . . καμμύων τούς
δφθαλμούς, σάς ζητώ συγγνώμην καθότι δέν
βλέπω καθαρώς.
— Τεσσαράκοντα έπτά χιλιάδάς, άπεκρίθη
ό "Ερμαν.
Είς τάς λέξεις ταύτας δλων αί κεφαλαΐ
έστράφησαν στιγμηδδν καί δλων οΐ δφθαλμοί
προσηλώθησαν έπί τοΰ "Ερμαν.
Ό Ν . . . ύπέθεσεν δτι ό "Ερμαν έτρελλάθη.
— Έπιτρέψατέ μοι νά σάς παρατηρήσω, ειπεν
ό Σ . . . μέ τό παντοτεινόν του μειδίαμα, δτι τδ
παιγνίδιόν σας είναι άρεκτά σπουδαίου, καί . ..
— Άρνεΐσθε λοιπόν νά δεχθήτε τήν κατα
βολήν μου;
'Ο Σ . . . έκυψε τήν κεφαλήν είς σημεΐον
συγκαταθέσεως. — Έπιτρέψατέ μοι νά σάς πα
ρατηρήσω, τφ ειπεν, δτι διατελών άντιπρόσωπος
τών συνεταίρων μου δέν δύναμαι νά δεχθώ είμή
άπέναντι χρημάτων. "Οσον άφορα τδν έαυτόν
μου είμαι πεπεισμένος δτι άρκεΐ ό λόγος σας
μόνον, άλλά διά τήν τάξιν τοΰ παιγνιδιού σάς
παρακαλώ νά καταθέσητε τά χρήματα.
Ό "Ερμαν έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του
τραπεζικόν γραμμάτων, τφ έδωκε είς τδν Σ ...
δστις παρατηρήσας αύτδ στιγμιαίως τό έθεσεν
έπί τοΰ χαρτιού του.
"Ηρχισε νά κόπτη. Δεξιόθεν έξήχθη τδ έννέα, άριστερόθεν τδ τρία.
— Έκέρδισα, ειπεν ό "Ερμαν άνοίγων τδ
χαρτίον του.
Μεταξύ τών παιζόντων ήγέρθη ψιθυρισμός.
Ό Σ . . . έμόρφασε άλλ’ άμέσως τδ μειδίαμα
έπανήλθεν εις τδ πρόσωπόν του.
— Επιθυμείτε νά τά λάβετε; ήρώτησε τδν
"Ερμαν.
— Έάν δέν σάς δίδη κόπον, κάμετέ μοι
τήν χάριν.
'Ο Σ . . . έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του τρα
πεζικός όμολογίας και τδν έπλήρωσε. Ό "Ερ
μαν έλαβε τά χρήματα καί άπεσύρθη τής τρα
πέζης, έπιε ποτήριον λεμονάδας καί άνεχώρησε
κατευθυνθείς είς τήν οικίαν του.
Τήν εσπέραν τής έπιούσης ό "Ερμαν παρου-
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σιάσθη πάλιν είς τδν οίκον τοΰ Σ . . . δστις
"έκοπτε”. 'Ο "Ερμαν έπλησίασεν είς τήν τρά
πεζαν καί δλοι έσπευσαν νά τφ προσφέρωσι θέ
σιν. 'Ο Σ . . . φιλοφρόνως τόν έχαιρέτισε.
κόψ
'Ο "Ερμαν έπερίμενε πάλιν νέον "κόψιμον
”,
έξέλεξε χαρτί, τδ έθεσεν έπΐ τής τραπέζης καταθέσας έπ’ αύτοΰ τάς έδικάς του 47 χιλιάδας
καί τδ χθεσινόν κέρδος.
'Ο Σ .. . ήρχισε νά κόπτη. 'Ο φάντης
έξήλθε δεξιά, τδ έπτά άριστερά.
Ό "Ερμαν ήνοιξε τδ έπτά.
"Ολοι κατεπλάγησαν. 'Ο Σ . . μέ δλην τήν
άταραξίαν του έφάνη δτι έθορυβήθη. Έμέτρησε
τάς 94 χιλιάδας καί τάς έδωκε είς τόν "Ερμαν
δστις παραλαβών άταράχως τά χρήματα άπεμακρύνθη καί πάλιν τής τραπέζης.
Τήν έπομένην εσπέραν πάλιν παρουσιασθη
είς τήν τράπεζαν. "Ολοι τδν έπερίμενον · οί
στρατηγοί καί οί μυστικοσύμβουλοι παρήτησαν
τδ παιγνίδιόν των, οί νέοι άξιωματικοΐ έπήδησαν
έκ τών άνακλίντρων, απαντες συνηθροίσθησαν
είς τδν θάλαμον τοΰ χαρτοπαιγνίου περικυκλώσαντες τδ "Ερμαν. Οί λοιποί χαρτοπαΐκται δέν
έπαιζον, περιμένοντες άνυπομόνως νά ΐδωσι τδ
τέλος τοσοΰτον δραματικού παιγνιδιού. Ό Έρ
μαν ΐστατο παρά τήν τράπεζαν ετοιμαζόμενος
μόνος νά “ποντάρη” άπέναντι τοΰ ώχροΰ άλλα
πάντοτε μειδιώντος Σ ... "Εκαστος ήνοιξε δέσμην
χαρτιών. Ό Σ .. . άνεκάτωσε τά χαρτία, ό δέ
"Ερμαν έσυρε χαρτί έκ τής δέσμης, τδ έθεσε
έπί τής τραπέζης καλύψας αύτδ μέ τραπεζικός
όμολογίας. Οί παριστάμενοι σιωπώντες παρηκολούθουν μετά συγκινήσεως τήν πρωτοφανή
ταύτην μονομαχίαν.
'Ο Σ . . . ήρχισε νά "κόπτη”. Αί χεΐρές
του έτρεμον. Δεξιόθεν έξήλθεν ή dama, άρι
στερόθεν ό άσος.
— Ό άσος έκέρδισεν! ειπεν ό "Ερμαν άνοίξας τδ χαρτίον του.
— 'Η dama σας έχασε, είπε θωπευτικώς
δ Σ...
'Ο "Ερμαν έφρικίασε. Τφ δντι άντΐ τοΰ
άσου έκειτο πρδ αύτοΰ ή dama τής πίκας. Δέν
έπίστευε τούς ίδιους του δφθαλμούς μή έννοών
πώς ήδυνήθη νά άπατηθή. —
Τφ έφάνη τότε δτι ή dama τής πίκας είρω
νικώς έμειδία. 'Η άσυνήθης όμοιότης τδν κατέπληξε.
__ “Παληόγρυια” έκραξε μέ άπελπισίαν.
'Ο Σ . . . άπέσυρε τά έπΐ τής τραπέζης τρα
πεζικά γραμμάτια. 'Ο "Ερμαν ΐστατο άκίνητος.
"Οταν άπεμακρύνθη τής τραπέζης μεταξύ τών
παρεστώτων ήγέρθη θορυβώδης διάλογος. Οί
χορτοπαΐκται έλεγον · “"Επαιξε μεγαλοπρεπώς.”
*0 Σ . . . ήλλαξε έκ νέου χαρτία καί τδ παιγνίδιον πάλιν έξηκολούθησε τδν δρόμον του.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Ό "Ερμαν παρεφρόνησε. Κάθηται είς τδ
Νοσοκομεΐον είς τδν άριθμδν 17. Είς ούδεμίαν
έρώτησιν άποκρίνεται, ψιθυρίζει άκαταπαύστως
καί ταχέως “τρία, έπτά, άσος... τρία,
έπτά, dama”.
‘Η Λουΐζα ένυμφεύθη τδν υιόν τοΰ ποτέ έπιστάτου τής κομήσσης, νέον άξιέραστον καί κατέχοντα καλήν περιουσίαν. Παρ’ αύτή άνατρέφεται πτωχή συγγενής της.
'Ο Σ . . . προβιβασθεΐς ’ίλαρχος ένυμφεύθη
τήν Δούκισσαν Π . . .

Η ΝΗΣΟΣ ΚΡΑΚΑΤΩ
καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό
Έδμόνδου Κοττώ.
Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού.

(Μετά εικόνων,

^Ηι 11 Μαΐου τοΰ έτους 1884 εύρισκόμην
έν Σιγγαπόρη έπανερχόμενους έξ έκδρομής είς τήν νήσον Βορνέον. Τδ άτμόι
πλοιον Ώξος τών γαλλικών Διαπορθμεύσεων
άφίχθη, φέρον τούς δύο φίλους μου κκ. Βρεών
καί Κόρταλς, οΐτινες είχον λάβει έντολήν παρά
τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας νά έπιχειρήσωσιν
έπιστημονικήν έρευναν τοΰ πορθμού τής Σόνδης
καί τής ήφαιστείου νήσου Κρακατώ. Έν IIαρισίοις ήδη είχον συμφωνήσει νά παρακολου
θήσω είς τήν έχδρομήν ταύτην τούς δύο φίλους
μου καί οί τρεις εϊμεθα τακτικοί είς τόν τόπον
τής συνεντεύξεως.
Τήν αύτήν έσπέραν έπεβιβάσθημεν έπΐ τοΰ
άτμοπλοίου “Έμύρνη”, τδ όποιον δΐς τοΰ μηνδς
μετά τήν άφιξιν τών ταχυδρομικών φακέλλων
έν Σιγγαπόρη μεταβαίνει είς Βατάβιαν. Έν
Βαταβία άφίχθημεν τή 14 Μαΐου μετά λίαν
έπιτυχή διάπλουν πεντήκοντα δύο ωρών.
’Αμέσως οί δύο φίλοι μου έκαμαν τά άναγκαΐα διαβήματα πρδς έξασφάλισιν τής έντολής
των, καί είς τοΰτο μεγάλως συνέδραμεν ήμας ό
πρόξενος τής Γαλλίας, δστις έπαρουσίασεν ήμας
είς τδν γενικόν διοικητήν τών όλλανδικών ’Ιν
διών, διαμένοντα έν τή γραφικωτάτη έπαύλει
του Βουΐτενζορκ, ής τδν λαμπρόν κήπον παριστα ή παρατεθειμένη είκών. 'Η Αύτοΰ Έξοχ.
έθεσεν είς τήν διάθεσιν ήμών μικρόν άτμόπλοιον
τής κυβερνήσεως, το όποιον μίαν έβδομάδα μετά
τήν άφιξιν ήμών ήτο έντελώς έτοιμον δπως
άποπλεύση πρδς τδν πορθμόν τής Σόνδης.
Πριν δμως έπιχειρήσω περιγραφήν τής έπιστημονικής ήμών έκδρομής νομίζω έπάναγκες
ν’ άναφέρω τινά περί τής μικράς νήσου Κρα
κατώ, ήτις άγνωστος μέχρι τοΰδε τοΐς πολλοΐς,
κατέστη ένεκα τής έν αύτή σύμβασης έκρήξεως
τοΐς πάσι γνωστή.
Περί τδ τέλος Αύγούστου τού έτους 1883,
άκριβώς ένα μήνα μετά τδν έν Ίσχίφ τής Ίταλίας έπισυμβάντα καταστρεπτικόν σεισμόν, ό
τηλέγραφος άνήγγειλεν έν Εύρώπη καταστροφήν
έτι φοβερωτέραν. "Εκρηξις φρικώδης συμβάσα
έν τώ πορθμφ τής Σόνδης έπέφερεν ανυπολο
γίστους ζημίας έν ’Ιάβα καί Σουμάτρφ καί
έφόνευσε πλέον τών 100 χιλιάδων ανθρώπων.
Βεβαίως οί κατά πρώτον τηλεγραφηθέντες
ούτοι άριθμοΐ ήσαν ύπερβολικοί, άλλ’ ούχ ήττον
ή πραγματικότης ήτο φρικώδης αύτή καθ’ έαυτήν. Σήμερον έβεβαιώθη ρητώς δτι ό άριθμός
τών θυμάτων τής φοβέρας έκρήξεως άνήλθεν είς
40 χιλιάδας, ών τδ πλεΐστον μέρος κατεποντίσθη ύπδ τά τεράστια κύματα, οί δέ λοιποί
έπνίγησαν ύπδ βροχήν λασπώδη ή έκάησαν ύπό
τής πεπυρακτωμένης τέφρας.
'Η νήσος Κρακατώ κεΐται είς 6°8' νοτίου
πλάτους, καί 103°6Ζ άνατολικοΰ μήκους πρδς
τδ δυτικόν μέρος τοΰ πορθμού τής Σόνδης έν
ίση σχεδόν άποστάσει άπδ τής Ιάβας καί τής
Σουμάτρας. Έκ τοΰ σχήματός της άνέκαθεν
ήδη έθεωρεΐτο ώς ήφαίστιον· ή μόνη αύτής
εκρηξις, ήν άναφέρει ή ιστορία, είναι ή τοΰ
έτους 1680.
Έν άρχή τοΰ 1883 ή έντελώς άκατοίκητος
νήσος ήτο κεκαλυμμένη ύπδ πυκνών δασών, καί
οί έπιστήμονες χατέτασσον αύτήν μεταξύ τών
έσβεσμένων ήφαιστίων, δτε αίφνης, τή 20 Μαΐου
άφυπνίσθη ή άπδ δύο έκατονταετηρίδων ήσυχά-
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ζουσα αύτής ενέργεια. Πρός βορραν τής νήσου
ό λόφος ΓΙερβουβατάν, μόλις 120 μέτρα ύψούμενος ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης,
ήρξατο έχπέμπων φλόγας καί καπνόν, συνοδευομένας ύπό βροντών όμοιαζουσών πυροβολισμούς.
‘Ο κρότος ήκούετο εύκρινώ; έν Βαταβία καί
Βουίτενζορκ, είς άπόστασιν δηλ. 150 χιλιομέ
τρων έν εύθεία γραμμή. Έπί τρεις δλους μήνας
έξηκολούθουν αί έκρήξεις. Κατά δέ τον Ιού
νιον νέος έσχηματίσθη κρατήρ, Δανάν κληθείς.
Έν αρχή τοΰ Αύγούστου τρεις ήσαν αί κυρίαι
τής έκρήξεως έστίαι, έξαιρέσει διαφόρων άλλων
ρηγμάτων, έξ ών έξήρχοντο ατμοί καί καπνός
πυκνός. Καί δμως ή ύψηλοτέρα τής νήσου κο
ρυφή, τό δρος 'Ρακατά, εχον ύψος 832 μέτρων,
ούδέν σημεΐον ένεργείας έδήλου.
Ή έκρηξις έξηκολούθει τόν ομαλόν αύτής
δρόμον, δτε αίφνης, τή 26 Αύγούστου, ήκούσθη
έν Βαταβία υπόκωφος κρότος ώς βροντής άπομεμακρυσμένης. Οί κρότοι βαθμηδόν έγίνοντο
συχνότεροι καί τέλος τόσον ισχυροί, ώστε κατά
τήν νύκτα τής 26 πρός τήν 27 Αύγούστου ούδείς
ήουνήθη νά κοιμηθή έκ τών κατοικούντων τό
δυτικόν τής Ιάβας μέρος. Τή δέ 27 είς τάς
7 */2 τής πρωίας ήκούσθη κρότος τόσον ισχυρός,
ώστε πολλοί έν Βαταβίφ υπέθεσαν δτι νέον
ήφαίστιον άνεφάνη. ΓΙερί τήν 10 ώραν ό ούρανός έκαλύφθη ύπό σκοτεινού κίτρινου νέφους
καί σκότος βαθύ έκάλυψε τήν ατμόσφαιραν.
Συγχρόνως δέ καί βροχή τέφρας ήρξατο καταπίπτουσα έν αφθονία. 'Η βροχή αυτή οιαρκέσασα μέχρι τής 3 μ. μ. έπαυσε, καί τό φώς
τής ήμέρας έπανήλθεν. '0 κρότος τής πρωίας
τής 27 ήτο έν Βαταβία ό πάντων ισχυρότεροςπολλών μαγαζείων αί υελοι έθραύσθησαν. Άπό
τής ώρας έκείνης μέχρι τής έβδομης τής έσπέρας ούδέν ήκούσθη, τότε δμως ό κρότος έπανελήφθη ■ τοΰτο διήρκεσε μέχρι τής δωδεκάτης
τής νυκτός, δτε πλέον έπαυσεν όριστικώς.
Περί τών έν τή νήσω Κρακατώ καί έν ταΐς
λοιπαΐς νήσοις τού πορθμού τής Σόνδης κατά
τάς φρικώδεις τής έκρήξεως ήμέρας συμβάντων
όλίγαι μόνον ύπάρχουσι μαρτυρίαι αύτοπτών
μαρτύρων. Ή μόνη κατοικουμένη νήσος ήτο ή
Σεβεσή, είς άπόστασιν τριάκοντα μιλιών τής
Κρακατώ. Οί τρισχίλιοι κάτοικοι τής Σεβεσή
έφονεύθησαν πάντες μέχρι τοΰ τελευταίου. Έπί
τής Ιάβας αί πόλεις Μεράκ, Άγγιέρ καί Τσαριγγίν, έν αίς ύπήρχον Ευρωπαίοι, κατεστράφησαν έντελώς. Οί πλεΐστοι τών Ευρωπαίων
έφυγον, έκ δέ τών άπομεινάντων δλίγιστοι διεσώθησαν. Τέλος δέ σκότος βαθύ κατεκάλυψε
την χώραν απασαν, έπαυξήσαν τήν φρίκην τών
τραγικών έκείνων στιγμών.
Έν καιρω τής έκρήξεως δέκα πλοία έπλεον
έν τω πορθμφ τής Σόνδης, ών οί πλοίαρχοι άνέφερον περί τοΰ καταπληκτικού φαινομένου, άλλ’ άτελώς μόνον ένεκα τού περικαλύπτοντος αύτούς
σκότους. Είς έξ αύτών ήδυνήθη μ’ δλον τοΰτο
νά καταμέτρηση τήν στήλην τοΰ καπνού, τήν
έκσφενδονισθεϊσαν ύπό τής πρώτης έκρήξεως.
'Π στήλη αυτή είχε κατ’ αύτόν ύψος είκοσι καί
έπτα μέτρων. Ιίαραοόξως πώς ούδέν τών πλοίων
έπαθε σπουδαίας ζημίας, αν καί τά κύματα ύψώθησαν κατά πολύ ύπεράνω τής παραλίας· άλλά
τα κύματα ταύτα ήσαν μεγάλης έκτάσεως καί
τά πλοϊα ύψοΰντο έπ’ αύτών άνεπαισθήτως.
Πολύ πιθανόν είναι δτι ή έκρηξις τής πρωίας
τής 27 Αύγούστου συνέπεσε μετά τής καταβυθίσεως τοΰ βορείου μέρους τής νήσου Κρα
κατώ.
Εκτασις είκοσι τετραγωνικών χιλιομέ
τρων, τα ουο τρίτα σχεδόν τής νήσου, συμπεριλαμβάνοντα τό ήμισυ τοΰ όρους 'Ρακατά καί τά
δύο ήφαίστια Δανάν καί Περβουβατάν, έβυθίσθη
εις την θαλασσαν. Ιοΰτο συνεπέφερε καί τήν
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έξόγκωσιν τών κυμάτων, τά όποΐα λυσσαλέα
έχυθησαν έπί τών παραλίων τών νήσων ’Ιάβας
καί Σουμάτρας, είσδύσαντα έπί μιλιά δλα είς
τήν ξηράν, καταρρίψαντα οικήματα ώς στελέχη
ψαθών, έκριζώσαντα πελώρια δένδρα καί καταβροχθίσαντα χιλιάδας άνθρωπίνων πλασμάτων.
Τά κύματα ταΰτα, τά όποΐα άκόμη έπί τής
παραλίας τοΰ Βαντάμ, δηλ. είς άπόστασιν τριά
κοντα χιλιομέτρων, είχον τό φοβερόν ύψος 30 ή
καί 36 μέτρων, παρουσιάζουσι τήν άνώτατον
βαθμόν τής διαδόσεως, δν μέχρι τοΰδε έγίνωσκεν
ή έπιστήμη. Τό μεγαλείτερον πάντων τών κυ
μάτων, τό καταστρέψαν τήν πόλιν Τσαριγγίν έν
’Ιάβα καί τήν πόλιν Τελόκ-Βετόγκ έν Σουμάτρα,
ού μόνον έν Κίνα καί Ιαπωνία, έν Μαδαγασκάρη
και καθ’ δλον τόν Ειρηνικόν έγένετο επαισθητόν,
άλλά καί μέχρι τοΰ Ατλαντικού Ώκεανοΰ είσέδυσε καί έπέφερεν υψωσιν τών ύδάτων έν τώ
λιμένι τής ‘Ροχέλλης έν Γαλλία. Έν άλλοις
λόγοις τό κΰμα τοΰτο περιήλθεν τήν γηίνην
σφαίραν ολόκληρον.
'Η έκρηξις τής νήσου Κρακατώ ύπήρξεν ή
πασών ισχυρότερα, καί τό ποσον τής έκσφενδονισθείσης τέφρας ύπολογίζεται άνελθόν είς 11
κυβικά χιλιόμετρα! ΙΙερΐ τήν Κρακατώ ή τέφρα
καί ή έλαφρόπετρα συνεσωρεύθη είς τοιοΰτον
βαθμόν, ώστε δλαι αί πέριξ νήσοι έκαλύφθησαν
ύπό φαιοχρόου σινδόνος πάχους 30—40 μέτρων.
Νέαι νήσοι άνέδυσαν έκ τών άβαθών τοΰ πορθμοΰ ύδάτων, άλλ’ αί νήσοι αύται δέν έβράδυνον
νά καταποντισθώσι πάλιν ύπό τήν έπιρροήν τών
κυμάτων, τά όποΐα προσέβαλλον αύτάς. ‘Ο λιμήν τής Ααμπόγγης έν Σουμάτρα έφράχθη έπί
εξ μήνας ύπό στρώματος κισσήρεως (έλαφροπέτρας), παρακωλύοντος πάσαν έν αύτή κίνησιν.
'0 πλωτός ούτος φράκτης, έχων πλάτος ενός
χιλιομέτρου, είχε μήκος τριάκοντα χιλιομέτρων
καί πάχος δέκα μέχρι δώδεκα μέτρων. Βαθ
μηδόν ή κίσσηρις ύπό τών άνέμων καί τών ρευ
μάτων διεσκορπίσθη, καί τά άπεσπασμένα αυτής
τεμάχια είς μεγάλας μετεκομίσθησαν άποστάσεις.
'II τέφρα ωσαύτως κατέλαβε μεγάλας εκτάσεις
καί έφθασε μέχρι Σιγγαπόρης καί ’Ιαπωνίας.
Τινές διϊσχυρίζονται δτι έλαφρά τέφρα φερομένη
ύπό τοΰ άνέμου κατέπεσε καί μέχρις 'Ισπανίας.
Μεταβαίνω ήδη είς τήν περιγραφήν τής έκδρομής ήμών. Τήν 21 Μαίου, είς τάς 6 τής
πρωίας, έπέβημεν τοΰ σιδηροδρόμου έν Βαταβία,
δπως με αβώμεν είς Τανδιόγκ-Πριόκ, νέον λι
μένα, δν κατασκευάζει ή ολλανδική κυβέρνησις
έν μέσφ έκτεταμένων ελών. Πολλά ήδη έδαπανήθησαν είς τό έργον τοΰτο χρήματα, άλλά τό
έργον, πράγματι κολοσσιαΐον,δέν έπερατώθη είσέτι.
Ιό 1 ανδιόγκ-Πριόκ θεωρείται θέσις εις άκρον
νοσώδης, καί εύνόητον τοΰτο, διότι ό σιδηρό
δρομος διέρχεται διά βαλτώδους χώρας. Οί πυ
ρετοί έπιπολάζουσιν ένταΰθα καί ιδίως εύκολον
είναι νά προσβληθή τις ύπό τοΰ πυρετοΰ τήν
νύκτα. Οί 'Ολλανδοί διατείνονται δτι τοΰτο εί
ναι ύπερβολή, ούχ ήττον δμως οί πλοίαρχοι προτιμώσι νά άράξωσιν είς άπόστασιν άπό τοΰ άξένου
τούτου λιμένος.
Ό αρχιμηχανικός, κ. Βάν Βέρκελ, μάς περιεμενεν εν τω σταθμφ τοΰ σιδηροδρόμου, ένθα
παρουσιάζει ήμΐν τόν πλοίαρχον καί τόν πρωρέα
τοΰ άτμοπλοίου “Κεδίρ”, τό όποιον ή ολλανδική
κυβέρνησις παρεχώρησεν ήμΐν έπί τινας ήμέρας.
Εύτυχώς τό άτμόπλοιον ήτο έτοιμον καί εΐχομεν
τήν εύχαρίστησιν ν’ άναχωρήσωμεν άμέσως.
Βραδέως έξήλθομεν τοΰ λιμένος διά μέσου
πολλών ταπεινών νήσων, αΐτινες ώς άνθοδέσμαι
ύψοΰνται άπό τοΰ κόλπου τοΰ Ώκεανοΰ. Τό
θέαμα είναι ώραΐον. Μακρόθεν φαίνονται δύο
ύψηλά ήφαίστια, τό Γεδέ καί τό Σαλάκ, καί
πρός δυσμάς έκτείνεται μακρά σειρά όρέων. Πλη-
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σίον δε πυκνή ομίχλη μάς καλύπτει τήν θέαν
τής Βαταβίας. Ή ομίχλη αΰτη προέρχεται έκ
τών άναθυμιάσεων τών έλών κατά τήν πρωινήν
ώραν βραδύτερον ό έκ τής θαλάσσης πνέων
άνεμος διαλύει τήν δμίχλην ταύτην.
ΙΙαραπλέομεν τήν παραλίαν Ταγγιράγκ, ήτις
κατεπλημμυρίσθη είς άπόστασιν 1000 — 1500
μέτρων. Εννέα χωρία έπ’ αύτής κατεστράφησαν έντελώς, πέντε έν μέρει καί 2340 κά
τοικοι έπνίγησαν. Ό πλοΰς είναι τερπνός, διότι
καί ή άτμοσφαΐρα ήτις έν τφ λιμένι ήτο πνι
γηρά είναι δροσερά έν μέσφ τής θαλάσσης.
Περί τήν μεσημβρίαν διερχόμεθα έμπροσθεν
τοΰ κόλπου τοΰ Βαντάμ, είς τό βάθος τοΰ όποιου
έκτείνεται ή έπαρχία Σεράγκ, δπου ό άριθμος
τών θυμάτων τής έκρήξεως άνήλθεν είς 1933.
Μετ ολίγον περικάμπτομεν το άκρωτήριον τοΰ
Αγιου Νικολάου καί τοΰτο τόσον πλησίον, ώστε
δυνάμεθα έν άνέσει νά παρατηρήσωμεν τάς γενομένας καταστροφάς.
Τό άτμόπλοιον' Κεδίρ” άλλάσσει διεύθυνσιν
καί πλέει διά μέσου τοΰ πορθμού τής Σόνδης.
Πρός τά δεξιά βλέπομεν τάς άκτάς τής Σουματρας, έπιστεφομένας ύπό τοΰ μεγάλου ήφαιστίου 'Ραγιά- Βασσά, προς τά άριστερά έπί
τής’Ιάβας τήν ώραίαν θέσιν Μεράκ. Πρό ήμών
έχομεν τήν παράδοξον νήσον Πουλο-'Ρενιάγκ,
ήν οί 'Ολλανδοί καλοΰσι Dwars in den Weg
(έν μέσφ τής όδοΰ). 'II νήσος αΰτη φαίνεται
μακρόθεν διηρημένη είς τέσσαρα τεμάχια· διό
και έπιστεύθη έν άρχή δτι έχωρίσθη συνέπεια
τής έκρήξεως. ’Αληθώς ή νήσος σύγκειται έκ
τεσσάρων ύψωμάτων, ήνωμένων πρός άλληλα διά
τριών ταπεινών ισθμών. ’Άλλοτε είχε πυκνά
δάση, άλλ’ ή θάλασσα τά πλεΐστα δένδρα κατέρριψεν.
Περιπλέομεν είς άπόστασιν δύο μιλίων τήν
παραλίαν τής έπαρχίας Βαντάμ. Τά δένδρα
δλα έξηφανίσθησαν, ·■’·!1 ίχνος φαίνεται
καί“· ~
ουδέ
άνθρωπίνης κατοικίας, Έκεΐ, ένθα πρό εννέα
άκόμη μηνών έζων άνθρωποι ήσυχοι καί εύδαίμονες έν μέσφ κήπων εύθαλών, δέν ύπάρχει
σήμερον ή έλώδης καί έρημος πεδιάς. Ό πλοί
αρχος έπέδειξεν ήμΐν τήν θέσιν, έν ή έκειτο ή
πόλις Άγγιέρ, λιμήν καλός τής Ιάβας έπί τοΰ
πορθμού τής Σόνδης. "Ολη ή πέριξ πεδιάς,
πλάτος χιλίων μέτρων έχουσα, έντελώς ήρημώθη.
’Ολίγον άπώτερον ύπήρχεν ή θέσις Τσαριγγίν,
ής επίσης και τό τελευταΐον ίχνος έξηφανίσθη.
Ή θέσις αΰτη περιβάλλεται ύπό λόφων 20—30
μέτρων, έπί τών όποιων κατέφυγον οί δυστυχείς
κάτοικοι αμα έννοήσαντες τόν κίνδυνον. Έν
Μεράκ, Άγγιέρ καί Τσαριγγίν τά θύματα συμποσοΰνται είς 19,632, ών οί 32 Ευρωπαίοι.
Ίεσσαράκοντα δκτώ χωρία κατεστράφησαν έν
τελώς καί τριάκοντα επτά έν μέρει.
’Ολίγον προ τής δύσεως τοΰ ήλιου είδομεν
κατά πρώτον τήν νήσον Κρακατώ (δρα τήν ει
κόνα), ήτις μακρόθεν έμφανίζεται ύπό τό σχήμα
τριγώνου- πλησιέστερον πρός δυσμάς ύψοΰται τό
ήφαίστιον Σεβεσή. Μετ’ όλίγας στιγμάς ό ήλιος
δύει καί θέαμα μαγευτικόν παρουσιάζεται πρό
τών δφθαλμών ήμών· τά όρη καί τά ήφαίστια
λαμβάνουσιν ίώχρουν χρωματισμόν, πρός τήν
δυσιν ό όρίζων, κίτρινος κατ’ άρχάς, γίνεται ροδόχρους, ίώχρους καί είτα βαθύς κυανούς- έμ
προσθεν ήμών ή μέλαινα κορυφή τοΰ Πουλο'Ρενιάγκ μέ τά ύψηλά τη; δένδρα, τά όποΐα
φαίνονται πεφυτευμένα έντός τής θαλάσσης. Αδύ
νατον είναι νά φαντασθή τις ώραιοτέραν άρμονιαν χρωμάτων καί άν ποτέ ζωγράφος τις κατώρθου νά τά άπεικονίση διά τοΰ χρωστήρος, τό
έργον του ήθελε θεωρηθή ώς άποκύημα όνείρου
ή νοσούσης κεφαλής.
(Έπεται συνέχεια.)
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Ο ΜΕΘ ΟΥ ΑΣ.
"Μεθούας” είναι ποίημα εύτράπελον,
γεγραμμένον εις γλώσσαν δημώδη, άρμόζουσαν είς τήν ύπόθεσιν. Είναι δέ
σειρά δεκατετράστιχων ρυθμού ίταλίζοντος. 'Η
δημώδης γλώσσα, αυθόρμητον προϊόν τής ελ
ληνικής διανοίας, έχει τήν λαλουμένην ώς βάσιν,
ήτις είναι ή γλώσσα τής φύσεως. Είναι έκφρασις καθαρά καί άπλή τοΰ πνεύματος τής
νέας Ελλάδος, γλώσσα έν τή παρθενική αύτής
φύσει κατά πάντα λόγου άξια, θησαυρός δε ακέ
νωτος τών δημωδών φσμάτων, δν επί τοσοΰτον
θαυμάζουσι καί ζηλεύουσιν οι ξένοι. Ώς είπεΐν
κατοπτρίζεται έν αύτή ό σιδηροΰς τής δουλείας
αιών, αί περιπαθείς τής Έπαναστάσεως σκηναί,
τά ήρωϊκά αισθήματα καί τά μαρτύρια τών
αγωνιστών, αί έλπίδες δέ καί οί πόθοι τοΰ ελ
ληνικού λαοΰ, έκ τής καρδίας τοΰ όποιου άπέρρευσεν. Καί είναι τοσαύτη ή χάρις και η άπλυ
της καί ή σαφήνεια τής δημώδους γλώσση;,
ώστε άποοαίνει αυθόρμητον αυτόχρημα εκχειλισμα τοΰ αισθήματος τοΰ ποιητικωτάτου λαοΰ
τής οικουμένης, προκύψαν ώς έκ τής φυσικής
τών πραγμάτων φοράς και εν ταΐς ιστορικαΐς
τοΰ έθνους περιπετείαις. Είναι δέ ή νεωτέρα
φάσις είς ήν περιήλθεν ή άρχαΐα, κατά νόμους
τή ιδία φύσει έγκειμένους.
Ή γλώσσα, ώς τό δένδρον τοΰ δάσους, φυλλορροεΐ καί φυλλοφορεί. Γηράσκουσιν αί λέ
ξεις· άνθοΰσι δέ καί άκμάζουσι νέαι. Είς τό
φύλλον τό μόλις φυέν δέν θά ήτο μωρία ν’ άντικαταστήση τις τό φύλλον τό παοακμασαν;
“Έθαλλε ποτέ καί αύτό καί διέχυνεν εύωδίαν·
άλλ’ έπεσε καί κεΐται ήδη νεκρόν· δζει τήν
οσμήν τής σήψεως. Διατί νά προτιμώμεν λέ
ξεις καί φράσεις, ώς έκ τής παλαιύτητος αύτών
νεκρά; καί ψυχρά;, λέξεων καί φράσεων νέων,
μεστών ζωής καί χρωμάτων; '0 Ελληνισμός
έζησεν είς τοΰ; αιώνας· ύπερ τας τριάκοντα
έκατονταετηρίδας διατρέχει τόν πνευματικόν ορί
ζοντα, ποΰ μέν φαεινότερος, ποΰ δέ άμυδρότερος
καί ύπό άχλύος επισκιαζόμενος, άλλ’ ούδέποτε
καταλιπών τήν έδραν ή έςαφανισθείς. Εις τας
καταιγίδας έμεινε τό δένδρον άκράδαντον. Άλλά
ποσάκις κατά τοΰ; μακροΰς αιώνα; δέν ήλλαξε
φύλλα, καί άνθη δέ καί καρπούς! . . . Βαθύρριζον έφ’ δσον καί ούρανογεΐτον, μή δέν άπεβη
έπί τέλους άγνώριστον;
Άλλ’ είναι γλώσσα σόλοικος, βάρβαρος,
έφθαρμένη, άλλ’ είναι ράκος, θα ελεγεν εν όργή
ό γραμματικός. Έστω. Αλλά μή είς δλους
τούς αιώνας καί είς δλα τά έθνη δέν παρέλαβεν
ό καλλιτέχνης έφθαρμένην τήν γλώσσαν άπό
τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ, άναδείξας αύτήν διά τοΰ
μυστηρίου τής τέχνης άθάνατον καί γλώσ
σαν ένίοτε τών θεών; Τό ελληνίζειν μη δεν
έμαθον παρά τοΰ λαοΰ οί άρχαΐοι ήμών προ
πάτορες; Άνήγαγον δέ αύτό είς τά αιθέρια υψη
τοΰ ιδεώδους, είς άνάστημα τέλειον καί είς μορ
φήν εύγενή καί ώραίαν, είς τά έξοχα έκεΐνα
αριστουργήματα, ατινα έκπληκτοι θαυμάζουσιν
οί αιώνες. Βάρβαρον έν τή γλώσση καί έφθαρμένον θά ήτο παν δ,τι δέν ύπελήφθη διά τής
συνήθειας δρθόν. Καί έπακριβοΐ, λεπτύνει,
καθωραΐζει καί ιδανικεύει ό καλλιτέχνης τήν
γλώσσαν, άλλ’ είναι ό λαός ό δημιουργών. Ή
λαλουμένη δέν άπορρεει, άλλ εισρεει εις την
γραφομένην, ώς άπό πηγής έκ τής φύσεως έρχομένης. θεματογραφίαν πλήρη άμαρτημάτων
έκάλεσαν οί σοφοί τήν έπιτετηδευμένην καί δλως
τεχνητήν έκείνην μίμησιν, ήν γλώσσαν λόγιαν
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έκάλεσαν οί εχοντες έστραμμένον τό ομμα εις
τάς παρελθούσας τής γλώσση; μορφάς.
Καί είναι μέν άληθές δτι ή άρχαΐα έκθαμ
βοι διά τών καλλονών καί τοΰ μεγαλείου αύτής,
άλλ’ είναι άπρακτο; κενοσπουδία καί παραλογισμός έξαλλο; τό νά έπιχειρώμεν δ,τι είναι
έναντίον είς τούς νόμους τής φύσεως, ώς έκ τοΰ
ζήλου τοΰ νά άναστήσωμεν τήν άρχαίαν ή και
νά προσεγγίσωμεν είς αύτήν. 'Η σπουδή τοΰ
νά έκριζώσωμεν τό πνεύμα τής άναλυσεως, το
έν χιλιετεΐ καί έπέκεινα βίω ήγεμονεΰσαν, είναι
άνατροπή τής ιστορίας, ήτι; εύρύνει τά; μεταξύ
τής λαλουμένης καί τής γραπτής διαστάσεις,
διαιωνίζουσα ουτω τήν άμάθειαν τών πολλών
καί παρεμποδίζουσα τοΰ πολυπαθοΰ; ήμών γέ
νους τήν προαγωγήν καί άνάπτυςιν έν έποχή
κρισίμφ, οΐαν διέρχεται ό Έλλην άπανταχοθεν
έπαπειλούμενος. Ούτε δέ, έφ’ δσον μέγα και
άν ύποτεθή τό μεγαλεΐον τής άρχαΐα; γλώσση;,
θά ήτο ποτέ δυνατόν νά ύποθέση τις δτι άπερρόφησε τήν δυναμικότητα πάσαν τής άνθρω
πίνης φύσεως, ήτις έν τή ούσία αύτής εί
ναι άπειρος καί αιώνιος, καί έκ τής άναπτύξεως τής όποιας γεννώνται οί πολιτισμοί και
αί γλώσσαι. Qu’est-ce que la langue? "La
vie fait verbe; le mot fait ame,” είπεν ό δαι
μόνιος Βίκτωρ Ουγγω. Απόρροια, τω δντι, η
γλώσσα τής πνευματικής τοΰ άνθρώπου ζωή:
άκολουθεΐ πιστώς τάς μεταβολά; αύτή; και τας
αλλοιώσεις, εϊκονίζουσα πάσα; τάς έν τε τφ
άτομο» καί τή κοινωνία ποικίλα; αύτή; καί
ίδιοβούλους θέσεις. Αιώνια δέ, ουτω, είς τήν
πηγήν τη; καί άπειρος, άλλοίαν, έν άλλο» χώρω
καί χρόνφ, έκάστοτε φέρει μορφήν, άναπτυσσομένη μετά τών λαών καί τή; άνθρωπότητος,
ποικιλλομένη δέ κατά τήν ήλικίαν, τά ήθη, τήν
πνευματικήν καί τήν ύλικήν άνάπτυξιν τών ατό
μων καί τών λαών. "Εκαστος, διά τοΰτο, πο
λιτισμός γεννά καί ιδίαν γλώσσης μορφήν.
Ώς πρό; τόν ένδεκασύλλαβον, τόν ίταλίζοντα ρυθμόν, παρατηρώ, θά ήδύνατο νά εΐπη
τις αύτόν άρχαΐζοντα, καθόσον έν Ίταλίφ
παρά τών Ελλήνων καί τούτον παρέλαβον,
ώ; γνωστόν. Έν τή χώρα, έν ή είδε τό πρώτον
τό φώς, καλόν ό ένδεκασύλλαβος ν’ άναζήση,
έπ’ άγαθω τής νεοελληνικής φιλολογίας, διότι
θαυμασίως έκδηλοΐ τήν ψυχολογικήν κατάστασιν
διά τής ποικιλίας τοΰ τονισμού, ότέ μέν βρα
δέως, ότέ δέ γοργω τφ βήματι τόν οίστρον τονίζων, βαίνων οίονεί άγέρωχο; ίππος, ότέ μέν
ύπερηφάνως καλπάζων, ότε δε απο ρητήρος
ορμών.
Άνδρέας Γ. Δαλλαπόρτας.

Ο ΜΕΘΟΥΑΣ.

Είς τήν Κρανηά έγίνηκε σταφύλι
Ποΰ έζύγιζε καί λίτρα τό καθένα.
Άδειο βαρέλι δέν έχει κανένα
Κ’ έφάγανε έφέτο καί οί σκύλοι.
*
Κρασοπατέρες πώτρεχαν στά ξένα
Έφθάνανε άχώριστοι λές φίλοι,
Ούτε νά γράψη θά βρεθή κονδύλι
Τά ζεύκια δσα έχουν καωμένα.
Στεφανωμένος τώρα με λουλουοια
Είν’ ό Χλωρός ποΰ κάθετ’ έκεΐ πέρα,
Μέ τά παιδιά κ’ έχει χαραΐς χαρούδια.

Φθυνό καί έσυνάχθηκε ή λέρα.
Φωναΐς, κακό έκεΐ-μέσα, τραγούδια,
Χοροί, χαλα ό κόσμος δλη ’μέρα.
♦

Πρωί κ’ ή βουλιασμένη ή βαρέλα,
Ποΰ λειτουργούν, άκόμη δέν άνοίγει.
Μά τό Χλωρό ή δίψα τονε-φρύγει
Καί πάει νάν τώρτη τοΰ άνθρώπου τρέλλα.

Ήλθ’ ή ψυχή ατό στόμα καί τόν πνίγει.
"“Άνοιξε βρέ παιδί μου τώρα, έλα.”
— Κι’ ό κόσμος ποΰ έδιάβαινε έγέλα. —
"Μωρέ μά ψυχοπόνεση ολίγη,
"Ούτε καϋμένε νάστενε Όβραΐοι.
"’Έλα καί κέοασέ με τώρ’ άλήθεια.
"Κώστα . . . μωρέ καρφί νά μήν τοΰς καίει.
ί·

"Έφρύγηκα, δέν είναι παραμύθια” . . .
Καί τό παιδί, ποΰ άνοιγε, τοΰ λέει
Σώχω τή σκορδαλιά μέ κολοκύθια.

Το σύρ’τα φέρ’τα ήτανε στή χώρα,
Ποΰχαν φωτιαΐς είς τή Φανερωμένη,
Καί ήτο πανηγύρι έκεΐ τώρα.
Τοΰ Κώστα ή δουλειά είς τό βαγένι.

Κρασί άπό τό νιό έδω πληθώρα
Κ’ είναι στουπί οί φίλοι καωμένοι.
Άποζητιέται μόνε αύτήν τήν ώρα,
Ποΰ έξω ό Χλωρό; άκόμη μένει.
•
Στή Χάρη της, έκεΐ ’ναι παγεμένος.
Καί δέρνεται άπ’ τό πρωΐ καί κλαίει,
Ποΰ είναι ό Πανάγος πεθαμένος.
θρηνεί, θρηνεί καί λέει κΐ δλο λέει,
Στό μνήμα τοΰ Πανάγου καθισμένος,
Κΐ άπανουθέτου τό μεθύσι ρέει.

"Ξύπνα γλυκό, ξύπνα χρυσό μου ’ταίρι"Έλα πάλε νά πας μέ τό Χλωρό σου,
"Νά φάτε τό αρνί στό Κρυονέρι.
"Σέ κράζει, τώρα ’δω, ό ψυχογιό; σου.

"θυμάσαι στήν Κρανηά τό καλοκαίρι,
"Πώπινες δυο σταμνιά στό καθησιό σου,
"Καί σοΰχ’ άλατιστό τό χοιρομέρι;.. .
' Πάλε έγώ θέ νάμαι στό πλευρό σου.
"Ξύπνα, ΙΙανάγο, έλα τώρα, λέει,
"Φθυνό, φθυνό· καί θά φθυνίνη άκόμα,
“ Ώσά νερό έφέτο θέ νά ρέη,
' Καί σΰ στή γή στό μαύρο μέσα χώμα;”
Καί δέονεται ςτό μνήμά του, ποΰ κλαίει,
Κι άπ’ τό κρασί σέ συνεπέρν’ ή βρώμα.
ί

Στή θύρα τς’ Εκκλησία; έκεΐ θαμμένος
Είναι δυο χρόνια τώρα ό Πανάγος,
Τρανός κρασοπατέρας άκουσμένος.
’Ψηλός, ξανθός, μέ γένεια ωσάν τράγος,
Έταν ό μακαρίτης διαβασμένος,
Καί έπερνοΰσε για σοφός, γιά μάγος.
Μπεκρής κι’ αύτός, φλαφλάς, μά φωτισμένος,
Άλλοι πάλε σοΰ λένε σαλτιμπάγος.

Αύτόνε ό Χλωρός είναι ποΰ κλαίει
Κι’ άπ’ το πρωΐ δέν παύει έκειό τό στόμα.
"Ξύπνα, Πανάγο, έλα τώρα, λέει,

"Φθυνό, φθυνό, καί θά φθυνίνη άκόμα,
"Ώσά νερό έφέτο θέ νά ρέη,
"Καί σΰ στή γή, στό μαΰρο μέσα χώμα;”

Κρέας δέν τρώνε, ούτε τρώνε ψάρι,
Σαρακοστή καί ό Χλωρός νηστεύει.
Μ’ άπό τή νύχτα τώρα μαγερεύει
Ποΰ τά παιδιά είς τήν Κρανηά θά πάρη.
*
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Μέ λαδερά κανείς δέν άποκρεύει.
Καί πίνει κι’ άπό μια μέ τόση χάρη,
ΓΙοΰ θαλεγες μ’ αύτδ ’ναι παλληκάρι,
Κι’ ώς τόσο τά εξήντα τά κοντεύει.
*
Χτένια πλακί, ρειχτιαΐς, σουπιαΐς, χταπόδια,
θά σώχουν τό σπανάκι τσιγαρίδι,
θά σώχουν άχηνιούς, γαϊδουροπόδια,
♦

Καί μέ τδ λεμονάκι του τδ ’στρείδι.
Καί τί θαρρείς; πώς είναι έδω βόδια; . . .
"Η τάχα ό Χλωρός φώς είναι γίδι; . . .
*
’’Εμεινε ή βαρέλα τώρα χήρα,
Ούτε κανείς έκεΐ όποΰ πηγαίνει.
Άπό τή νύχτα στοΰ Χλωρού τή θύρα
Είν’ δλοι εδω τώρα μαζωμένοι.

Κίτσο, άπ’ τδ παληδ καί ποτηράκια.
Άκούς πού διαθήκη τώρα κάνω,
Καϋμένε καί δέ βγάνεις δυο κρασάκια.
Στον κόσμο αύτόνε τώρα ’δω τον πλάνο.
Γιά μέ είν’ ολα τ’ άλλα παιγνιδάκια
Νά, τδ κρασί θά λυπηθώ πού χάνω.
’Άνοιξε βσα ευρης μποκαλάκια·
Νάν το χορτάσω κάνε ά θά πεθάνω.
*
Γιά δέ! . . . άποκαρόνει! . . . κορασίδα! .
Διψώ· μά ξέρεις πώς; ώσάν τδ σκύλο.
Φέρε κ’ έλούλαις· καί καμμιά γαρίδα.

’Δέ χρώμα! . . . σά βενετικό λές μήλο.
Μάναι χρονώνε· κ’ είν’ άπό σταφίδα.
Νέχταρ- ά σού άρέση νά σού στείλω.

Καί τονε-κλαΐνε ώς πού τονε-βγάζουν.
Δέτε . . . τόν έχουν, μέσα στά λουλούδια . . .
Φωναΐς· κακό· γυναίκες όπού βλυάζουν,
¥

Παπάδαις, έξαφτέρυγ’ αγγελούδια . . .
Ω οί καιροί ’δω κάτου πώς άλλάζουν,
Έπάψαν οί χοροί καί τά τραγούδια...

*
Στο ξάγναντο, έκεΐ στο Κρυονέρι,
Στήν Έκκλησιά, πούν’ ό Χλωρός θαμμένος,
Ιίόσαις φοραΐς, χειμώνα-καλοκαίρι,
Μέ τά παιδιά δέν ήτο παγεμένος, . . .

Μ’ έζέστανε πού τώπια τδ κρασάκι
Κι’ άς λένε οί γιατροί οί φαρμασόνοι,
IIώς τδ κρασί πού πίνω μέ σκοτόνει.
Κέρνα έδω καί τ’ άλλο μποκαλάκι.
ν

Γιά ’δέτα πώς πηδούνε τ’ άδερφάκια! . . .
Εις τήν Κρανηά, εις τού Χλωρού τ’ αμπέλι,
Έκεΐ δέ νά τδ πιουν, στά χορταράκια.

Μέ τά θαλασσινά θάν’ ένα μέλι,
θά πάη τδ παληδ σέ μποκαλάκια,
Άπό τό νιό, γιομάτο τδ βαρέλι.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΥ.

Νά ξεμπερδεύω στο ζητώ γιά χάρη
Καί νά κ’ έγώ απόψε πού δέν πίνω.
Στον ανεψιό μου τόν Παπά-Μαρίνο
Άφίνω δύο λαιμούς μαργαριτάρι.
♦

Ί δ πετραχήλι πώχω μές τ’ άρμάρι
Καί τό σταυρό στην Έκκλησιά τ’ άφίνω.
Τού Κώστα τδ κακάβι μου τού δίνω,
Καί σάν πεθάνω νάλθη νά τδ πάρη.
*
Εις τδ σεντούκι, πώχω τήν προμέσα,
Έχω κ’ ένα ρολόι μ' άλυσσΐδα.
Τούτα νά δώσουν πού χρωστώ τού Μπλέσα.

Τ’ αμπέλι στήν Κρανηά καί τή σταφίδα,
Μ’ βσαις άμυγδαλιαΐς βρεθούνε μέσα,
Και μέ τς’ έληαΐς, τ’ άφίνω στήν πατρίδα.
Εις τά παιδιά άφίνω τήν ευχή μου,
ΚΓ δσο κρασί βρεθή μές τδ βουτσίμου.
Καί έχω, δέ σοΰ λέω, καί παράδαις·
Μά νά οπού τους έχω σκορπισμένους,
Κ’ είν’ οί χρεοφειλέταις μασκαράδαις.
Τους έχω, Βασιλάκι μου, χαμένους.
Άν είχα τώρ’ αύτά τά παραδάκια,
θά ’πάντρευα φτωχά κοπελουδάκια,
Καί θάβλεπα κ’ έγώ, εις τή θανή μου,
Εις τους φτωχούς, έκεΐ μές τά σωκάκια,
Χεριαΐς νάν τά σκορπάνε άπ’ τδ πουγγίμου.
’Άν είναι, άδερφέμου, μασκαράδαις.
Ν’ άκούωμαι ’γώ τώρα γιά παράδαις;
Τή κόλυβα καί τά μνημόσυνά μου,
Ά ζή, νά μοΰ τά κάνει ή πεθερά μου
Γιά νά μέ συχωράνε καί νά κλαΐνε,
Κάθε πού τ’ όνομά μου θέ νά λένε.
Γράψε καί τούτο νάχης τήν εύχή μου,
ΙΙοΰ σού τδ λέω μέσ’ άπ’ τήν ψυχή μου.
ΓΙώς εις τόν κόσμο αύτόνε έδω τόν πλάνο,
"Αν τύχη καί μού τύχη νά πεθάνω,
Μόν’ τό κρασί θά λυπηθώ πού χάνω.
♦

Νά πας άπ’ τδ παληδ ατού Βασιλάκι
Μά τί; τά σωτικά. τά βαλσαμόνει.
Νά δής πού θά μού πάψουνε οί πόνοι,
Κι’ άπόψ’ ά δέ θά κοιμηθώ ’λιγάκι.
♦

Σύ πάλε τδ γουδί τδ γουδοχέρι.
Βρ’ άπ’ τδ παληό· πούναι στά μποκαλάκια.
Καί δέ νά πας καί νάλθης χέρι-χέρι,

¥

’Άν έλθη καί κανείς νά προσκυνήση,
Στδ μνήμα τού Χλωρού ποτέ δέν πάει.
Μά έλα, τώρα ’δω, ή ίδια ή Φύση,
¥

Ειτ’ τ’ αέρι όλόγλυκο φυσάει,
Ειτ’ άνεμος βογγφ στδ κυπαρίσσι,
Όλημερνά π’ αύτόνε άποζητάει.
¥

ΙΙούναι, σού λέει, πούναι νά καθήση,
Στή χλωρωσά μέ τά παιδιά νά φάη,
Πάλε μέ τόν Πανάγο του νά πάη,
Ο Ί υχογιδς τ’ αρνί νά ματαψήση.
Μά ολα τώρ’ αύτά ποιος τά ρωτάει.

Μ ή μάς ξαφνίσουν πάλε τ’ άδερφάκια.
11’ άκου· καί βάλε κ’ ένα χοιρομέρι
Κ’ ένα κουτί χαλβά γιά τά παιδάκια.*)
Αρρωστος είναι δ Χλωρός· μά έλα
Πού τά παιδιά είν’ πάλε στδ σιργιάνι.
Καί είπε πώς θά πάη κι’ ας πεθάνη·
Κ’ έπήρε καί γιομάτη τή βαρέλα.
♦

Ί’ αρνί δέν είχαν ψήσει πού τά φθάνει.
Κ’ έχόρευε έδω-τώρα κ’ έγέλα,
ΙΙοΰ τούλθε ζάλη· έπειτα σάν τρέλλα·
Καί χίλια-δυδ άρχίνησε νά κάνη.
¥

Κλάψαις · κακό· πώς φθάνανε διαόλοι·
Πώς χάφτανε δμπρός του σάν τδ γλάρο·
Καί όπώς βουλευτάδαις ήταν' ολοι.
¥

Γ αδέρφια τονε-βάνουνε στδ κάρρο,
Καί τονε-πάνε ίσια στ’ Αργοστόλι.
Σέ ’λίγο ’πολεμούσε μέ τδ Χάρο.

Εμεινε ή Κρανηά ώρφανεμένη
Καί έρημη τού Κώστα ή βαρέλα.
Καί τώρα ’δω πάει νάν τσώρτη τρέλλα,
Κ’ είναι μέ τήν καρδιά μέσα καμένη,

ΙΓ άκούνε τήν καμπάνα καί σημαίνει.
Μωρ’ ό Χλωρός!;; πού έχόρευε κ’ έγέλα
Κ’ ήτανε ’σάν τήν ώμορφη κοπέλα!;;
Ακούς όπού σού λένε δακρυσμένοι.
¥

*) Ό Μεθούα; ήτο ώ; φαίνεται πατριώτης καί
•ζαζ,ής καρδίας άνθρωπο;, άλλ’ ήτο αχαλίνωτο; ή ορμή
αύτοΰ πρός τήν μέθην καί τήν κραιπάλην. "Αρρωστο;,
είσέτι, μετά τήν σύνταξιν τή; διαθήκης ύπό τοΰ Βασιλάκη, μετέβη εί; την έξοχήν, αμα πληροφορηθείς δτι
ήσαν έκεΐ εύθυμοΰντε; οί οπαδοί του. Έν τή ακμή
τή; άσωτεία;, έπιπτεν, έπί τέλους, αποπληκτο;· καί
έν παραφροσύνη μετεφέρετο εί; τήν πόλιν, δπου μετ’ ο
λίγα; ώρα; έξέπνεεν. Εΐχεν ήδη, άπό πολλοϋ, καταν
τήσει αύτόν εύήθη ή μέθη, μέχρις ού ή αποπληξία
ίθετο τέρμα εί; τόν έλεεινόν έζείνον ιίίον.
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— 'Υποθέτω δτι άπήλθεν εις "Αβρήν, δπως έκεΐθεν μεταβή εις Νέαν 'Υόρκην. Είναι κακούργος!
Πριν άπέλθω τω άφησα
δλίγα χρήματα καί τω ύπεσχέθην νά έλθω τήν έπι
οΰσαν φέρων μετ’ έμού και
τον σκύλον. Άκούσας τού
το δ ασθενής έμειδίασε καί
είπεν δτι ό σκύλος Σπούτ
είναι ό μόνος φίλος του.

¥

Κόσμος έλεεινός αυτός, χαμένος,
Όπού σ’ άλησμονάει χέρι-χέρι.
Αν ήναι ζωντανός ή πεθαμένος,
Ποιός το ρωτά καί ποιος τώρα τό ξέρει.

*

Χορεύουν, τραγουδούν χεροπιασμένοι
Κ’ ένας είναι τυφλός καί παίζει λύρα.
Γιά τήν Κρανηά είν’ τώρα κινημένοι
Καί ό Χλωρός είν’ ή χρυσή τους μοίρα.

Άρ. 141.

Ε'.
Έπιστρέψας εις τδ ξενοδοχεΐον έγραψα επιστο
λήν πρός τόν κ. 'Ρέδγαιτ,
έν ή τω έξέθετον τά πάντα,
καί έτέραν έπιστολήν πρός
τόν Βίλλην, ω ανήγγειλαν
δτι ό Βάρτελ άνεχώρησε
συμπαραλαβών καί τα κλαπέντα χρήματα, καί τω
έλεγον δτι καλόν ήτο νά
γείνωσιν αί δέουσαι έρευναι
έν "Αβρή πρός σύλληψιν
τού κλέπτου.
'Η πρώτη μου φροντίς ήτο νά άνεύρω τόν
γέροντα εφημέριον, περί ού μοί εΐχεν ομιλήσει
ό Φαίρκλω. Τδ πράγμα δέν ήτο δύσκολον.
Ήτο γέρων δγδοηκοντούτης, άλλ’ έχων σώας
τάς διανοητικός του δυνάμεις καί άριστον μνημονικόν. Ό εφημέριος μοί διηγήθη τήν λυπηράν
ιστορίαν τού Διονυσίου Φαίρκλω.

Ή Έππη καί ό Στάμφορδ Νεβισών.
— Έχετε δίκαιον, μοί είπε τελευτών τό
άληθές δνομά του είναι Διονύσιος Ι’εδγαιτ. 'Π σύζυγος τού Φαίρκλω τω άπεκάλυψε
τούτο πρδ τοΰ θανάτου της· άλλ’ ό Διονύσιος
ήτο τότε λίαν απερίσκεπτος καί δέν έλαβεν αύτο
ύπ’ δψιν.

Ηύχαρίστησα τόν σε
βάσμιον ιερέα, δστις ύπεσχέθη νά μεταβή τήν έπιούσαν πρός έπίσκεψιν τού
Διονυσίου.
Τήν έπιοΰσαν έλαβον
τηλεγράφημα παρά τού κ.
'Ρέδγαιτ, άγγέλλον μοί δτι
έρχεται εις Λόγκπορτ, παραγγέλλον μοί ταύτοχρόνως νά ζητήσω τόν κάλλίτερον ιατρόν, δστις νά
έπισκεφθή τόν ασθενή. 'Ως
τοιούτον μοί εσύστησαν τόν
κ. Μακδονάλ, δν καί ώδήγησα παρά τω Διονυσίω.
Μετά τήν έπίσκεψιν του ό
ιατρός μοί είπεν
— Ό άνθρωπος ούτος
σάς είναι ξένος;
— Ναι.
— Δέν έχει ή δλίγων
μόνων ημερών ζωήν, καί
ή ιατρική έπιστήμη άδυνατεΐ νά τόν διατηρήση.
Έρχομαι καί πάλιν, άν
έπιθυμήτε, άλλ’ ούδέν δύ
ναμαι νά πράξω δι’ αύτόν.
Τόν παρεκάλεσα νά έλ
θη τήν έπιοΰσαν, δπερ καί
Είτα δέ ώδήγησα τόν μιμοί ύπεσχέθη.
κοόν Tiisor.v καί τδν σκύλον εις τήν όδδν Μελ
βούρνης.' Ουδέποτε θέλω λησμονήσει τήν χαράν
τοΰ σκύλου δταν είδε τόν κύριόν του · έχόρευε
παρά τήν κλίνην καί έπήδα έπ’ αύτής καί τω
έλειχε πρόσωπον καί χεΐρας.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.
I

Διήγημα έκ τοΰ ’Αγγλικού.
(Συνέχεια.)

τότε τφ Φαίρκλιρ, δτι ό κ. 'Ρέδύποθέτει δτι είναι άδελφός του.
Πώς γίνεται τούτο; είπεν ό
δέν γνωρίζει τους συγγενείς του

ό κ. 'Ρέδγαιτ;
I ώ έξέφρασα δτι οί γονείς του άποθανόντες
τον άφησαν μικρόν καί μεταξύ ξένων.
— Τδ δνομά σου είναι 'Ρέδγαιτ; τον ήρώτησα.
— Αγνοώ, μοί άπήντησε. Τούτο μόνον
ήξεύρω δτι μέ υίοθέτησεν ό κ. Φαίρκλω. Άφ’ ου
έμεγάλωσα, μοί είπεν δτι δέν ήμην υιός του,
καί δτι ό πατήρ μου ήτο ώρολογοποιός, ή δέ
μήτηρ μου ήτο πολύ πτωχή. Παραδώσασά με
εις τόν Φαίρκλω δέν μέ έζήτησε πλέον. Καί
ό Φαίρκλω ούδέποτε ήκουσέ τι περί τών γο
νέων μου. Άφ’ ού άπέθανεν ό Φαίρκλω καί ή
σύζυγός του έμεινα μόνος, καί έζήτησα εργασίαν.
Ίότε συνήντησα τόν Βάρτελ, δστις μοί ώμίλει
συχνά περί 'Ρέδγαιτ, δν έμίσει.
— Καί δμως, είπον, ούδείς εντιμότερος άν
θρωπος τού ’Ρέδγαιτ έν τω κόσμιρ.
— Παράδοξον πολύ μοί φαίνεται, είπε μετά
τινας στιγμάς δ δυστυχής, ό 'Ρέδγαιτ νά ήναι
άδελφός μου. 'Υπάρχει δμως ενταύθα άνήρ,
δστις δύναται νά σάς διαφώτιση περί τούτου.
Είναι ούτος γέρων εφημέριος τής έκκλησίας έν
όδω Βαστώβης καί καλείται Κάλδερβουδ.
— Νομίζεις, δτι ό Βάρτελ άνεχώρησεν; ήρώτησα.

Ο ΚΗΤΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΕΝ ΙΑΒΑι.
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— Αυτός είναι καλλίτερος άπό βλους τους
ιατρούς τοΰ κόσμου, ειπεν ό Διονύσιος. '0 χον
δρής εκείνος άνθρωπος, δστις μ’ έπεσκέφθη, δέν
δύναται νά κάμη τι· τό είδα είς τδ βλέμμα του.
Τψ είπον τί μοι άνέφερεν δ εφημέριος και
τφ Ανήγγειλα τήν άφιξιν τοΰ κ. 'Ρέδγαιτ.
— Έάν έγνώριζον δτι ήτο άδελφός μου,
ειπεν ό Διονύσιος, δέν θά τόν έκλεπτα.
Καί έξηκολούβει θωπεύων τδν σκύλον.
— Ούδέν πιστότερον τοΰ σκύλου, ειπεν· δ
Σπούτ ουδέποτε δ’ άλλάξη.

Στ'.
Μετά μεσημβρίαν άφιχθη ό κ. 'Ρέδγαιτ, καί
εγώ τφ έδειξα τδν δρόμον πρδς τήν όδόν Μελ
βούρνης. Είς τήν συνέντευξιν τών δύο Αδελφών
δέν ήμην παρών, καί ουδέ ήκουσα ποτέ παρά
τοΰ κ. 'Ρέδγαιτ τί συνέβη κατ’ αύτήν. Άλλ’ δ
κ. Κάλδερβουδ παρευρίσκετο · ό σεβάσμιος ίερεύς μετέβη κατά τήν ύπόσχεσίν του νά παρη
γόρηση άνθρωπον καταπατήσαντα τους νόμους
τοΰ θεοΰ καί τών ανθρώπων, ού τίνος δμως ό
θάνατος έπέκειτο.
Έπεριπάτουν έν τή δδφ δτε εϊδον τδν εφη
μέριον έξερχόμενον τής ύπ’ άρ. 82 οικίας.
— Τούς άφησα δμοΰ, μοί είπε τείνων μοι
τήν χεΐρά. 'Οποία ευλογία νά δύναταί τις νά
συγχώρηση! Ό έν τή οικία ταύτη αμαρτωλός
παρεξετράπη τής εύθείας δδοΰ καί μεγάλως ήδίκησε τδν αδελφόν του· άλλ’ δ κ.'Ρέδγαιτ είναι
άνήρ άγαθώτατος.
Τί θά ελεγον έν Σβαρφτώνι άν ήκουον ταΰτα;
Πράγματι ό κ. 'Ρέδγαιτ είναι άγαθώτατος· ου
δέποτε έπίστευον δτι έχει καρδίαν τόσον εύαίσθητον.
— Έάν δ Διονύσιος, ειπεν δ ίερεύς άποχαιρετών με, διήγε βίον στερήσεων, ώς δ άδελ
φός του, θά ήτο δι’ αύτδν καλλίτερον!
Έπί πολύ έπερίμενα τδν κ. 'Ρέδγαιτ· τέλος
ήλθε καί μετέβημεν είς τδ ξενοδοχεΐον. Καθ’ δ
δδν ουδέ ήνοιξε τδ στόμα του. Έν τώ ξενο
δοχείο! μοί είπε ν’ άπέλθω είς Σβάρφτων καί
νά παραλάβω μετ’ έμοΰ καί τδν μικρόν υιόν
τοΰ Τίφφη, καί δτι έκεΐνος θά μείνη νά ϊδη τδ
τέλος· θά έφερε δέ μεθ’ έαυτοΰ τδν σκύλον.
Τήν παραγγελίαν ταύτην τοΰ προϊσταμένου μου
έξετέλεσα καί άφιχθείς είς Σβάρφτων παρέδωκα
τδν μικρόν παΐδα είς τούς γονείς του.
ζ·.

Ό κ. 'Ρέδγαιτ έμεινε δεκαπέντε ήμέρας είς
Λόγκπορτ. 'Όταν δέ έπέστρεψεν είς Σβάρφτων
ειπεν·
— 'Ο δυστυχής μετενόησεν. Χαίρω δτι τδν
είδα πριν άποθάνη.
Αΐ λέξεις αύται ήσαν αί μόναι ας ποτέ άνέφερε περί τοΰ άδελφοΰ του . . .
'Ο άστυνομικδς υπάλληλος Βίλλης υπήρξε
τυχηρδς έν Άβρη, κατώρθωσε δηλ. νά συλλάβη
τδν Βάρτελ έπί τοΰ άτμοπλοίου, δστις κατεδικάσθη εις δέκα έτών δεσμά.
Η'.

Άφ’ ού δλα τά νέφη διεσκεδάσθησαν καί
καθαρός έστιλβεν ό ούρανός ύπεράνω ήμών, ή
Εππη καί εγώ, κρατούμενοι έκ τών χειρών,
ίστάμεθα ένώπιον τοΰ πατρός αύτής. Ό κ. 'Ρέδ
γαιτ δέν ώμίλησεν, άλλά τήν έφίλησε καί μοί
έμειδίασεν — ώς ήθελε μειδιάσει δ πατήρ μου.
Μετά τινας ήμέρας είπε ·
— Σύ καί ή “Εππη δέν πρέπει νά ζήσητε
κεχωρισμένοι. θά σάς κτίσω οικίαν πλησίον
μας.

Τοΰτο καί έπραξε καί έν τή νεοκτίστφ οικία
ζώμεν ήδη. Είμεθα ύπανδρευμένοι καί εύτυχεΐς !
— Είχετε ρόδα καί άκάνθας, μάς έλεγεν δ
κ.'Ρέδγαιτ· καί ήδη δ θεός νά σάς δίδη πάν
τοτε ρόδα άνευ άκανθών !
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— Καί ήδη, κόρη μου, ειπεν ό Κ. 'Ρέδγαιτ,
ψάλε μας τδ ασμα τής μητρός σου.
Καί ή “Εππη έψαλε μέ τήν γλυκεΐαν αύτής
φωνήν τδ περιπαθές ασμα.
ΤΕΛΟΣ.

Θ'.

'Η “Εππη μου άνέγνωσεν δσα κατέθεσα έπί
τοΰ χάρτου τούτου, καί μοί ειπεν δτι οφείλω
νά εξηγήσω δτι δ Βάρτελ ούδέν έγίνωσκε περί
τών χιλίων λιρών, τών κατατεθεισών έν τώ
χρηματοκιβωτίφ τήν νύκτα τής κλοπής. Ήτο
άπλή σύμπτωσις δτι τοσαύτα χρήματα εύρίσκοντο έκεΐ. Ό κλέπτης έξελέξατο τήν νύκτα
έκείνην διότι έγίνωσκεν δτι ό Πάρσοης θά ήτο
άπών έκ τοΰ γραφείου.
'Ωσαύτως μέ παρεκίνησεν ή “Εππη νά εΐπω
τι καί περί τής οικογένειας Πρέκτερ. ‘Ο Τιμό
θεος Πρέκτερ είναι είσέτι υπάλληλος παρ’ ήμΐν.
'Η Κλάρα, ή άνεψιά του, εργάζεται έν τώ ίδιαιτέρφ γραφείφ μετά τής Μύρας. Ό Βέρνων
Πρέκτερ ουδέποτε πλέον έγραψεν έν ταΐς έφημερίσι, μετ’ όλίγον δέ καί άπέθανεν. 'Ο άδελ
φός του Τιμόθεος μοί είπε περί αύτοΰ πρό τινων
ήμερών ·
— Ό άδελφός μου Βέρνων ήτο άλλόκοτος
άνθρωπος· θά έξετέλει μεγάλα πράγματα, αν
ήτο έπιτηδειότερος.
'Ο κ.'Ρέδγαιτ ούδέποτε πλέον ήσθάνθη προσ
βολήν τινα τής νόσου, ήτις τδν κατέτρυχεν άλ
λοτε κατά τήν εποχήν τής κλοπής. 'Ομολογεί
δτι μάλλον έφοβήθη, καί γέλα δσάκις ενθυμείται
είς ποιον μυστηριώδες σκότος διετελοΰμεν έπί
πολλάς ήμέρας. Έγώ υποθέτω δτι ήσθένει
πράγματι, άλλ’ δτε ή νόσος του δέν ήτο άρχή
παραφροσύνης. Άλλ’ έκ τοΰ κακού προήλθε τδ
καλόν, ώς τοΰτο πολλάκις συμβαίνει.
— Χαίρω δτι ούδέποτε ύπωπτεύθην ούτε
τδν πατέρα μου ούτε σέ, μοί ειπεν ή σύζυ
γός μου.
— Καί διατί δέν άμφέβαλλες περί ήμών ;
— Διότι ήξευρα δτι άμφότεροι ήτο άδύνατον
νά διαπράξετε εργον άτιμον.
— Καί είναι τοΰτο ή μόνη αιτία;
— θέλεις καλλιτέραν ταύτης; 'Ο πάππος
μου έγραψεν εν τινι τών βιβλίων του· "Άσφαλέστερον είναι ν’ άμφιβάλλη τις περί φυσικών
πιθανοτήτων ή περί ηθικών.” Ώ Στάμφορδ, θά
έπροτίμων νά πιστεύσω δτι τδ χρηματοκιβώτιον
άφ’ έαυτοΰ έγκατέλιπε τήν θέσιν του ή ν’ άμφιβάλλω περί τής άκεραιότητος τοΰ χαρακτήρας
σου καί τής τιμιότητος τοΰ πατρός μου.
Γ.

Άλλ’ ιδού εισέρχεται δ Ούγος. Τί λέγει
πρδς τήν αδελφήν του;
— “Εππη, εννοώ νά νυμφευθώ καί νομίζω
δτι πρέπει ν’ άκολουθήσω τό παράδειγμά σου.
Ή ένδοξος α’. Ιουνίου, ώς καλεΐ αύτήν δ Στάμ
φορδ, είναι ή πρδς τοΰτο καταλληλοτέρα ήμέρα.
— Λαμπρά ημέρα πράγματι! ειπεν ή“Εππη·
άλλ’ ή Μύρα ούδέν περί τούτου μοί άνέφερεν,
αν καί πρό όλίγων στιγμών ήτο ένταΰθα.
'Ο Ούγος άπήντησεν δτι ούδέν είπε πρδς τήν
Μύραν. Ή “Εππη τδν έπέπληξε διά τοΰτο καί
τώ ειπεν δτι πρέπει νά προσενεχθή ώς άνήρ
πεπολιτισμένος . . .
Εισέρχονται ό κ. 'Ρέδγαιτ καί ό θωμάς,
δμιλοΰντες περί συμφερόντων τοΰ έργοστασίου.
Άλλ’ δ Ούγος καί ή Μύρα δέν φαίνονται άκόμη· μήπως δέν τήν εύρεν;.. .Άλλ’ ιδού, έρχον
ται εύδαίμονές καί ζωηροί . . . Είθε νά ώσιν
εύτυχεΐς, ώς είμεθα ήμεΐς. Ούδεμίαν καλλιτέραν εύχήν δύναμαι νά τοΐς δώσω.

ΤΟ ΧΑΣΙΣ Η ΙΝΔΙΚΟΝ ΚΑΝΝΑΒΙ.

εισαγωγή τοΰ σπουδαίου τούτου προϊόν
τος είς τήν Ελλάδα όφείλεται είς ένα
τών ένθέρμων ήμών πατριωτών, τδν
έν Αάρνακι Κύπρου ήδη διαμένοντα Κύριον
Γρηγόριον Ν. Κυζίδην. Ευρισκόμενος ούτος
έν έτει 1874 έν Αίγύπτφ χάριν εμπορίας καί
άκούσας δτι ή όθωμανική Κυβέρνησις έμπόδισε
τήν καλλιέργειαν τοΰ φυτού τούτου έν τώ κράτει αύτής, έσκέφθη δτι τδ χασίς καλλιεργού
μενο'? έν Ελλάδι ήθελε καταστή παραγωγόν
πλούτου· διδ καί έσπευσε πλήρης έλπίδων είς
τήν πατρίδα καί μέ θυσίαν χρηματικήν ύπεροαίνουσαν τάς 80 χιλιάδας δραχμών κατώρθωσε
νά είσάξη τήν καλλιέργειαν αύτοΰ είς διαφόρους
έπαρχίας, ώς τήν τοΰ “Αργους, τής Ναυπακτίας,
τοΰ Μεσολλογίου, τής Τριχωνίας, τών Πατρών.
Ή άφιξίς - του έν Ελλάδι συνδέεται καί προς
άστείον έπεισόδιον, τδ έξης· Κατ’ έκείνην τήν
έποχήν εύρίσκετο είς τά πράγματα ή Κυβέρνησις τοΰ Βούλγαρη, ήτις μαθοΰσα, τίς οίδε
πώς, δτι δ κ. Γρηγόριος Κυζίδης ήλθε διά
πολιτικούς λόγους, ινα υποστήριξή δηλ. τήν με
ρίδα τοΰ Δεληγεώργη, έθεσεν δλα τά όργανά
της είς κίνησιν, φοβουμένη μή ό έν τή έπαρχία
ευρισκόμενος κ. Κυζίδης συλλέξη στρατόν καί
πολεμήση κατά τοΰ καθεστώτος. Άλλ’ ή άποστολή τοΰ ήμετέρου ομογενούς δέν είχε χαρα
κτήρα πολεμικόν, άλλ’ δλως ειρηνικόν, διότι
έποόκειτο περί τών προκαταρκτικών μελετών
προς καλλιέργειαν τοΰ πολυτίμου προϊόντος.
Ό σκοπός αύτοΰ έξετελέσθη καί σήμερον ή καλ
λιέργεια τοΰ χασίς πολλάς έπασχολεΐ χεΐρας καί
άρκετά είς τδ κράτος επιφέρει χρήματα.
Τό χασίς, έν ταΐς άνατολικαις Ίνδίαις βάγκ
ή γουάζα καλούμενου, είναι φυτδν έχον δύναμιν μεθυστικήν, καπνίζεται δέ, ώς τδ δπιον,
ή καί μασσάται· ιδίως δέ μεγάλη αύτοΰ χρήσις
γίνεται έν Αίγύπτφ. Ενίοτε τό χασίς άναμιγνύεται μετά γλυκισμάτων ή καί ποτών καί
παρέχει ενέργειαν διεγερτικήν. Τδ χασίς ή ιν
δικόν κάνναβι δέν διακρίνεται άπδ τοΰ κοινού,
εύρωπαϊκοΰ καννάβεως, δπερ καί τοΰτο έξ Ανα
τολής μετεκομίσθη είς τήν Εύρώπην, άλλά δέν
εχει τοσαύτην μεθυστικήν δύναμιν ώς τό ινδικόν.
Τδ πλεΐστον τοΰ προϊόντος τούτου είσάγεται έκ
Βομβάης καί Καλκούττης, γίνεται δέ χρήσις
αύτοΰ είς τά φάρμακα. Τό στέλεχος τοΰ χασίς
παραγει τριών ειδών καρπούς, καί τδ μέν φύλ
λον τριβόμενον γίνεται κόνις- έντδς δέ τοΰ
φύλλου είναι δ σπόρος, τδ λεγόμενον κοινώς
κανναβοΰρι, δπερ χρησιμεύει είς τροφήν τών
πτηνών· τό στέλεχος τέλος τίθεται έντδς τοΰ
υδατος καί παράγει τό ώραιότερον κάνναβι διά
τήν κατασκευήν τών λεπτών σχοινιών. Οί έν
Ελλάδι καλλιεργήσαντες αύτδ τδ φυτδν ένόησαν
άμέσως τδ ώφέλιμον αύτοΰ καί ή καλλιέργεια
άπδ δέκα ήδη έτών έγενικεύθη. Έν Κύπριο,
παρήχθη καλλίεργηθέν καταλλήλως άριστον εί
δος χασίς- άλλ’ ή άγγλική Κυβέρνησις, έπί τή
παραστάσει τής Πύλης, έμπόδισεν άπό τίνος τήν
καλλιέργειαν αύτοΰ.

Ίδ μεγαλείτερον κτήμα τοΰ κόσμου.
Μέχρι τοΰδε τδ μεγαλείτερον κτήμα ήτο τδ τοΰ
κ. Dalrymple έν τή έπαρχίφ Δακοτα τών ΊΙνω-
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μένων τής Αμερικής Πολιτειών. Περί τής
έκτάσεως τού κτήματος τούτου δύναταί τις νά
λάβη ιδέαν, δταν μάθη, δτι τδ άροτρον, τδ έργαζόμενον έν αύτώ, έχρειάζετο ολόκληρον ημέ
ραν, άπό πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός, δπως
άνοιξη ένα αύλακα άπδ τοΰ ένδς είς τδ άλλο
άκρον τοΰ κτήματος. ’Εσχάτως δμως μεγάλοι
τινές τραπεζΐται τής Νέας 'Τόρκης συνεταιρισθέντες ήγόρασαν κτήμα κείμενον έξ ήμισείας
έν τώ κράτει τής Λουϊζιάνης, καί έν ταΐς
Ήνωμ. Πολιτείαις καί έχον έκτασιν τριπλάσίαν τοΰ προμνηθέντος κτήματος. Τδ κτήμα
τοΰτο έχει μήκος μέν 160 χιλιομέτρων (ήτοι
άπ’ Αθηνών μέχρις Αίγιου περίπου) πλάτος
δέ 40, έκτασιν δέ έν δλφ 640,000 πλέθρων
(6*/ϊ δισεκατομμυρίων μέτρων). Κατά τδν χρό
νον τής άγοράς τό κτήμα ούδέν παρεΐχεν εισό
δημα είς τδ κράτος, καί έν αύτώ έβοσκον οί
περιοικοΰντες κτηνοτρόφοι τά ζώά των δωρεάν.
Ύπελογίσθη δτι 30,00(1 ίπποι, βόες καί πρόβατα
έτρέφοντο έξ αύτοΰ. Ή πρώτη φροντίς τής
νέας έταιρίας καί ιδίως τοΰ διευθυντοΰ αύτής
κ. Ούάτκινς ήτο νά διαιρέση τήν άπέραντον ταύ
την έκτασιν είς τμήματα βοσκών πρδς εύχερεστέραν έπίβλεψιν. Είς άπόστασιν 9—10 χιλιο
μέτρων άπ’ άλλήλων ίδρύθησαν σταθμοί, ών οί
φράκται μόνον άπήτησαν δαπάνην 250 χιλιάδων
φράγκων. Επιμελής τοΰ έδάφους έξέτασις Απέ
δειξε·? δτι το κτήμα είναι κατάλληλον διά τήν
καλλιέργειαν όρυζίου, βάμβακος, ζακχάρεως καί
σίτου. Ή άροτρίωσις έγένετο διά άτμοκινήτων
μηχανών, ών δύο χρησιμεύουσι δι’ έκτασιν 60
πλέθρων. 'Έκαστον άτμοκίνητον άροτρον ύπηρετεΐται ύπδ τριών Ανδρών καί άροτρια 10 πλέ
θρα καθ’ έκάστην. Διά μηχανών γίνεται ή
σπορά, ό καθαρισμός καί ή συλλογή τών προϊόν
των, ώστε έν δλφ τώ κτήματι ούδε εις βοΰς,
ούδέ είς ίππος έργάζεται. 'Τπάρχουσι μόνον
ίπποι τινές διά τούς ποιμένας, οΐτινες έπιτηροΰσι τήν βοσκήν τών 16 χιλ. βοών τοΰ κτή
ματος. Διά τδ πολυπληθές προσωπικόν έσυστήθη μύλος, μαγαζεΐον, έν φ πωλοΰνται δλα
τά χρειώδη, ταχυδρομείου καί τηλεγραφείου.
Ό σιδηρόδρομος τοΰ νοτίου Ειρηνικού διασχίζει
τδ κτήμα έν έκτάσει 57 χιλιομέτρων καί έχει
δύο σταθμούς, άφ’ ών διακλαδαΰνται πλεΐστοι
ίπποσιδηρόδρομοι πρδς δλας τάς διευθύνσεις. Οί
μικρότεροι κτηματίαι θεωροΰσι τήν σύστασιν τής
έταιρίας λίαν έπιζήμιον δΐ εαυτούς, δπερ καί
πράγματι είναι, καί προύκάλεσαν τήν έπέμβασιν
τής Κυβερνήσεως, ήτις άπηγόρευσε τοΰ λοιπού
είς ξένους τήν σύστασιν εταιριών προς γεωργικούς
σκοπούς. Έκτος δέ τούτου τά μεγάλα κτήματα
άφαιροΰσιν άπό τοΰ λαού τήν έργασίαν, χρησιμο
ποιούντο ολίγους μόνον έργάτας, καθότι έν ω, ώς
άνωτέρω εϊπομεν, διά τής μηχανής έργαζόμενοι
τρεις άνδρες δργώνουσι καθ’ έκάστην 10 πλέθρα
γής, διά του ύπδ βοών ή ίππων συρομένου άρο
τρου μόλις 2—3 πλέθρα δύνανται ν’ άποπερατώσωσιν· έπομένως ή άνάγκη έργατικών χειρών
έλαττούται κατά ’/5 ή */s. Καί δ μέν κτημα
τίας θεωρεί τούτο θρίαμβον τής έπιστήμης, ό
δέ έργάτης, καί μετ’ αύτοΰ καί ό μικρός κτη
ματίας, έκλαμβάνουσι τοΰτο ώς άδικον προτίμησιν τοΰ μεγάλου, δστις έπιχειρεΐ καταστρε
πτικόν πρδς τδν μικρόν συναγωνισμόν.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 526.
Είς τήν φλόγα μου ούδεΐς που
θ’ άντιστή τήν πυρωμένην·
Πΰρ έγώ είμί, θερμαίνω
Καί καρδίαν παγωμένην.
$
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Προβλήματος 524.

Είς τάς πανηγύρεις θέσιν
’Επιβλητικήν κατέχω,
Καί είς γεύματα τόν τύπον
Τής λαμπρότητος παρέχω.

Α

Καί ό “Ερως τάς σπονδάς του
Σπένδει δΐ έμοΰ πολλάκις·
Έν έμοί ευρίσκει θάρρος
Κΐ ό δειλότερος συχνάκις.
*
Επιστήμονας, λογίους
Σοφωτέρους καθιστώ,
Καί τούς σοβαρούς άκόμη
Πάντοτε εύχαριστώ,
•
Τέχνην έχω νά άλλάσσω
Τήν στυγνήν μελαγχολίαν
Μέ τήν μαγικήν μου ράβδον
Είς βροντώδη εύθυμίαν.
*
Δοτήρ είμαι τής ύγείας
Καί πατήρ τής άληθείας.
Ταΰτα, λύτα, θά πιστεύσης,
’Άν έν πρώτοις μέ μαντεύσης.

Τ

Έκ τών άρχικών στοιχείων έννέα δμηρικών
όνομάτων νά σχηματισθή δισύλλαβο·? άρχαΐον
γνωμικόν.
Πρόβλημα 528.
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Οί αστερίσκοι έν τφ άνω τετραγώνφ νά συμπληρωθώσι διά στοιχείων αλφαβητικών, ούτως
ώστε σταυροειδώς μέν νά σχηματισθώσι δύο
άρχαίων έπισήμων γυναικών όνόματα, ών τά
μεσαία στοιχεία είί τά 4 διδόμενα, είς δέ τάς
τέσσαρας πλευράς συμπληρούμενοι οί Αστερίσκοι
νά σχηματίσωσι τά όνόματα τεσσάρων άρχαίων
πόλεων τής Ελλάδος.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 521.

Μέ κρατεί μητρός άγκάλη
Άποπνέουσα τό μύρον
Καί μ’ άσπάζεται ή δρόσος
Είς τήν αύραν τών ζεφύρων.
Ένα πόδα πλήν άλλάσσων
θ’ άπορήσης παραχρήμα,
Τοΰ πελάγους τάς άκτάς μου
Πώς άσπάζεται τδ κύμα.

'Ρόδον — Ρόδος.
Αινίγματος 522.
Δάμων —- Δαίμων.
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Προβλήματος 525.
SZ αραθών.
-τ-, λευσίς.
—■ ανάγρα.
> μαλςούπολις.
α ώλος.
Ο λυμπία.
> αύριον.
= λις.

Πρόβλημα 527.

*'

Ρ

Γ

Ν.

*

Η

Αινίγματος 523.
Πνύξ — Νύξ.

α άτραι.
>· θήνας.
Ζ αύπακτος.
ύρναβον.
ρωπός.
Ζ αύπλιον.
όρτυς.
>■ αμία.
-ΐ πάτη.
όρινθος.
—ί δρα.
"Ελυσα». Τά 517, 518 καί 519 Κυρία Ί®. Α.
Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά καί κ. Γ. Κ. Ζέρρος
έν Προύση· τά 517 καί 518 ή δεσποινίς A. 1. Σ. έν
Γιουργίβφ· τδ 521 ό κ. Κωνστ. Μόνος ένταΰθα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Χάριν τών νέων έγγραφομένων συνδρομητών
τοΰ εβδόμου έτους τοΰ "Εσπέρου” ή Διεύθυνσις
άπεφάσισε νά θέση είς τήν διάθεσιν αύτών 200
πλήρη άντίτυπα τοΰ προηγουμένου έκτου τόμου
είς τήν έξαιρετικήν τιμήν 20 μόνον φράγ
κων (χρ.). Τά 200 ταΰτα άντίτυπα παραχωροΰνται τοΐς νέοις Κυριοις συνδρομηταΐς, βπως
έχωσι τήν συνέχειαν άρθρων τινών καί διηγη
μάτων περιεχομένων έν τφ έκτφ τόμφ.
Ό μόνος ορος τής έκτάκτου ταύτης παραχωρήσεως είναι ή έγκαιρος καταβολή τής ετή
σιας συνδρομής διά τό έβδομον έτος καί ή σύν
αύτή άποστολή τών 20 φράγκων, συγκαταβατικής
άξίας τοΰ έκτου τόμου.
Άμα δέ συμπληρωθή ό άριθμδς τών 200 άντιτύπων ή Διεύθυνσις δέν δύναται νά παραχώρηση
άλλα είς τήν εξαιρετικήν ταύτην τιμήν, καθότι
τόσα μόνον έχει διαθέσιμα δια τόν σκοπόν τούτον·
Οί έπιθυμούντες τδν έκτον τόμον πολυτελώς
καί έπιχρύσως δεδεμένον δέον νά προσθέσωσι
10 φράγκα διά τήν δαπάνην τοΰ δεσίματος. '0
τόμος, είτε δεδεμένος είτε άδετος, άποστέλλεται
ελεύθερος ταχυδρομικών τελών.
Επειδή αί έγγραφαί τών νέων συνδρομητών
διά το έβδομον έτος ήρξαντο ήδη καί δ άριθμδς
τών έξαιρετικώς διατεθειμένων 200 άντιτύπων
τοΰ 6 τόμου είναι μικρός άναλόγως τών συνή
θως έγγραφομένων συνδρομητών, έφιστώμεν τήν
προσοχήν τών έπιθυμούντων τήν άπόκτησιν τοΰ
έκτου τόμου ύπό τούς άνω δρους νά έγγραφώσιν
έγκαίρως, δπως προλάβωσι πριν ή τά άντίτυπα
διατεθώσινΐ
Ή Διεΰθυισις τοΰ " 'Εσπεροι/'.
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LEIPZIG.

Παρακαλοΰνται οΐ έπιατέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ

τής

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

Α ΝΑΤΟΛΗΣ

έκφωνηθέντων ύπό ιεραρχών καί ιερο
κηρύκων τής όρθοδόβου ανατολικής’Εκ
κλησίας άπό τοΰ ΑΩΞΑ'.— ΑΩΠΣτ'.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

φιλολογικόν καί επιστημονικόν τού
έτους 1887,

’Εκδίδονται
ύκό

έκόιδό'-χενον ύπό

Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

Τόμ. Α'.—Δ'.

Έτος Στ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1886.

JOSEPH GARNIER.

("Ε*Λ <Τ.)

Μ ετάφρασις
ΧΡΗΣΤΟΤ ΑΘ. ΖΑΠ1ΙΛ.

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Ωι

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

1887.

1887.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
Πωλοΰμεν άπό τοΰδε τά περίφημα μαχαιροπείρουνα έν κιβωτίφ κατά
τήν εικόνα ταότην ·
12 τεμάχια, ήτοι 12 μαχαίρια, ή 6 μαχαίρια
και 6 πειρούνια, άντί φράγκων 13.75.
24 τεμάχια, ήτοι 24 μαχαίρια, ή 12 μαχαί
ρια και 12 πειρούνια, άντί φράγκων 26.25.
Τά κιβώτια ταΰτα είναι αληθές κόσμημα
έκάστης οικίας καί τραπέζης.
Αΐ λαβαι είναι έκ τής λεπτοτέρας μαρμάρινου
λεγομένης πορσελάνης μετά ωραίων χρωμα
τισμών, κυανο-πρασίνου, κυανο-κοκκίνου μετά
κοσμημάτων κεχρυσωμένων.
Αί λεπίδες είναι έκ λεπτότατου μετάλλου προ μικρού άνακαλυφθέντος,
τό όποιον δέν διακρίνεται άπό άληθοΰς χρυσού. Τά μαχαιροπείρουνα
κεΐνται εντός κομψοτάτης πυξίδος.
Τό κατάστημα έγγυάται περί τής στερεότητος αυτών. Οι ίδόντες αυτά
έξεπλάγησαν έπί τή ωραία έπεξαργασία και έπί τή μετρωτάτη αυτών τιμή.
Ιίαραγγελίας έπί προκαταβολή τού τιμήματος δέχεται τό έμπορικόν
κατάστημα ύπό τόν τίτλον AVaarenhaus „Zur Monarchie“ έν ΚωνστανTiwjrolft. Ίουσούφ Ίζεδΐν Χάν. 5. Γαλατφ. —
Τά κιβώτια ταΰτα μέ τά μαχαιροπείρουνα είναι ιδίως κατάλληλα
διά δώρα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνος είς τάς
4 μ. μ.
Είς Καλκούτταν διά ΙΙόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια (Ιέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.
ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύβυνσι; καί τό Γενικόν
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικού Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. β).

Έν τφ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ
έν Λειψία (Elster-Stkasse No. 41)
εδρηνται τά έξης βιβλία·
Εσπεροι· τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'.
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τιμάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό

δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Σημ. ‘11 Συλλογή διαιρείται είς τέσσαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταίου τεύχος πε
ριέχει καί χρησιμότατου λεπτομερή ΙΙίνακα τών περιεχομένων Λόγων, διηρημένων κατ’ είδος πρός ευκολίαν τής
εύρέσεως τών ζητουμένων. 'Εκαστον
τεύχος τιμαται αργυρών γροσίων δέκα,
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

Άχνης Σαίθ. Βλέμματα έπί τής
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ.

μέ εϊκόν. φρ. 7.
Μιχαήλ Παλαεολόχος. Διήγημα έκ
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπό
Ί. Π. Δεδεμ. φο. 2 */2.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.
- ->*«-

Εκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοϋτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50

έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 όγκώδεις τόμους, ών οΐ 11 έδημοσιεύθησαν ήδη.

'Έκαστος τόμος τιμαται·
Άδετος μίν μαρκών 7.50.
ΔεδεμΗ’ος δια λινοΰ μ. 9.
Ήμιδιρμάτινος μ. 9.50.
’Effl ι’ξαιριτικοΰ χάρτου και πλουσίως δεδεμενος μ. 15.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.
ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝ IΗΣ10Υ-ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην
έκάστης εβδομάδας τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον,
’Αθήνας καί Πειραιά.
Έκ Ιίειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ.
είς Φιοϋμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.
Ί ό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισή είς Κέρκυραν
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Ευξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμων
και έκ Φιουμίου).
Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
[SO

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ

έν ΛΕΙΨΙΑι.
έν ΛΕΙΨΙΑι.
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