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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ.
(Μετά εικόνας, όρα σελ. 337.)

ΚΤΕΝΗ τοΰ Παρθενώνος περιγραφήν δεν 
προτιθέμεθα νά δώσωμεν ένταΰθα, διότι 
καί ό χώρος δέν τδ έπιτρέπει, καί ή

τοιαύτη περιγραφή άπαιτεΐ ολόκληρον επιστη
μονικήν συγγραφήν. Συνοδεύομεν δμως τήν
παρατεθειμένην εικόνα τοΰ ωραιότερου ναοΰ τής 
άρχαιότητος δι’ δλίγων λέξεων.

Ύπήρχεν έποχή άρχαιοτάτη, καθ’ ήν αί 
χώραι τής 'Ελλάδος κατφκοΰντο ύπο βαρβάρων 
λαών, ή μάλλον είπεΐν ύπδ στιφών κατελθόντων 
εις τήν ’Αττικήν έκ διαφόρων τόπων. Ία ύψη 
τών δρέων καί τά σκοτεινά άντρα ήσαν ή συνή
θης τών λαών τούτων κατοικία, τροφή δέ αυτών 
τά ωμά τών ζώων κρέατα και οί καρποί τών 
αγρίων δένδρων. Οί λαοί ούτοι ούτε γνώσεις 
είχον τής καλλιέργειας τής γής ούτε είχον πολι
τισμόν τινα.

Πόθεν ήλθον τά στίφη ταΰτα, τά έν αρχαιό
τατη έποχή τήν 'Αττικήν οίκήσαντα, ήτο άγνω
στον τοΐς μεταγενεστέροις · διό καί ή κοινή 
παράδοσις έλεγεν αύτούς τούς λαούς γηγενείς, 
ήτοι έκ τής γής γεννηθέντας καί έκάλεσεν 
αύτούς Πελασγούς.

Έν τφ μέσω τής ’Αττικής ύψοΰτο βράχος 
οΰχί υψηλός πολύ, ή μετά ταΰτα χληθεΐσα 
Άκρόπολις τών ’Αθηνών· έπί τοΰ βράχου δέ 
τούτου κατωκουν κατά τήν μαρτυρίαν τών άρ
χαίων συγγραφέων οί πρώτοι τής χώρας κάτοι
κοι, Πελασγοί καί Κραναοί κληθέντες. Έκεΐ 
κατέφευγον έν καιρω κινδύνου, έκεΐ είχον τά 
καταλύμματά των καί τάς άγέλας τών ζώων
των.

Άγνωστον είναι έπίσης πότε κυρίως οί λαοί 
έκεΐνοι οί άγριοι συνέλαβον κατά πρώτον τήν 
ιδέαν άνωτέρου κατά τήν φύσιν δντος, τδ όποιον 
ως θειον ελατρευσαν. Ιοΰτο μόνον γινώσκομεν 
δτι τδ θειον τοΰτο δν ήτο κατά τήν δοξασίαν 
αύτών δν άνωτέρας φύσεως, φοβερόν καί έχθρι- 
κώς πρός τούς θνητούς διακείμενον. Ή δύναμις 
τής φύσεως, ή έν τοΐς σπλάγχνοις τής γής 
οίκοΰσα καί τήν γήν σειούσα, ό φρικώδης κεραυ
νός, ό έξ ύψους καταπίπτων, ή θυελλώδης βροχή, 
ή τούς χειμάρρους πληρούσα — έν γένει δέ αί 
δυνάμεις τής φύσεως, αι τδ ανθρώπινον γένος 
καταστρέφουσαι, ήσαν αί κατά πρώτον έλκύσα- 
σαι τήν προσοχήν τών ανθρώπων, οΐτινες μή 
δυνάμενοι νά έξηγήσωσιν αύτάς τάς έξέλαβον 
ώς προσωποποιήσεις δντων ύπερανθρώπων, ών 
τήν δργήν οί θνητοί έπειρώντο νά έξιλεώσωσι 
δια δεήσεων καί θυσιών.

Φυσικόν ήτο επομένως δτι έσκέφθησαν νά 
κατασκευάσωσι πρός τοΰτο καί μέρη, είς α 
συνερχόμενοι νά άναπέμπωσι δεήσεις πρός τάς 
διαφόρους θεότητας. Τά μέρη ταΰτα, βωμούς 
και ναούς, άνήγειρον έπί τών ύψωμάτων, δπου 
ήσαν καί αί κατοικίαι αύτών. Ούτω λοιπόν καί 
έπί τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως άνηγέρθησαν 
οί πρώτοι βωμοί· έπ’ αύτοΰ έλατρεύετο έν άρ- 
χαιοτάτοις χρόνοις Ζεύς ό Πολιεύς, ό κεραυνο- 
βόλος θεός· έπ’ αύτοΰ εσχε καί τήν πρώτην 
λατρείαν της ή ’Αθήνα, ή ένοπλος άπό τής 
κεφαλής τοΰ Διός έκπηδήσασα, ή άντιπροσω- 
πεύουσα τόν φλογερόν κεραυνόν τόν έκλάμποντα 
έκ τοΰ νεφελώδους ούρανοϋ.

Προϊόντος τοΰ χρόνου, άφ’ ού οί τήν χώραν 
οίκοΰντες βάρβαροι λαοί είχον κάπως έκπολι- 
τισθή διά τής έπιδράσεως ιδίως τών διά θαλάσ
σης εκ μικράς Ασίας έλθόντων άποίκων, αί πριν 
άγριαι τής χώρας θεότητες μετέβαλον φύσιν, 
και ήμεροι καί φιλάνθρωποι θεοί διεδέχθησαν 
τούς πριν άγριους καί ώμούς. 'Η έξ άνατολών 

εισαχθεΐσα έξις τοΰ καλλιεργεΐν τήν γήν μετέ
βαλε τούς πριν νομάδας λαούς είς λαούς μονί
μου κατοικίας, καί ή θεά Γή, ή καρποφόρος 
μητηρ, ή τδ άνθρώπινον γένος τρέφουσα, κατέ
λαβε παρα τφ Διΐ τήν άνήκουσαν αύτή θέσιν.

Ωσαύτως καί ή ’Αθήνα μετέβαλε βαθμηδόν 
φυσιν καί άπό κεραυνοβόλου έγένετο θεά φιλάν
θρωπος, θεά τής καρποφόρου γής καί ώ; τοιαύτη 
μήτηρ του Έριχθονίου, τοΰ καρπού τής γής. 
Δύο έπομένως λατρεία·, τής θεάς ταύτης, διά
φοροι τήν φύσιν, ύπήρχον έπί τής Άκροπόλεως 
τών ’Αθηνών, ή λατρεία τής ένοπλου έκ τής 
κεφαλής τοΰ Διός έκπηδησάσης παρθένου θεάς, 
καί ή λατρεία τής ’Αθήνας, μητρδς τοΰ Έριχ- 
θονιου. Καί ή μέν πρώτη Άθηνά έλατρεύετο 
έντός τοΰ ΙΙαρθενώνος (ναοΰ τής παρθένου 
Αθηνάς), ή δέ δευτέρα έντός τοΰ ναοΰ τής 
Πολιάδος Άθηνάς, τοΰ κοινώς Έρεχθείου 
καλουμένου.

Πότε τό πρώτον άνηγέρθη ναός είς τιμήν 
τής Παρθένου θεάς, είναι άγνωστον· γινώσκομεν 
μόνον δτι δτε οί ΙΙέρσαι είσβαλόντες είς τήν 
Ελλάδα κατέστρεψαν τήν ’Αττικήν διά πυρδς 
καί σιδήρου, έ’καυσαν καί τό άρχαΐον ιερόν τής 
Άθηνάς, τδ κοινώς Έκατόμπεδον καλούμενον. 
0 ναός ούτος, ό τήν δνομασίαν του έκ τοΰ με

γέθους αύτοΰ λαβών, έκειτο έν τή αύτή θέσει, 
έν ή βραδύτερον άνηγέρθη ό μεγαλοπρεπής 
Παρθενών. Τό άρχαιότατον ιερόν έμεινεν 
άτελές καί λείψανα αύτοΰ, άνάγλυφα, σφόνδυλοι 
κιόνων καί άλλα τεμάχια εύρέθησαν έν τοΐς 
χώμασι τής Άκροπόλεως.

Απελθόντων τών Περσών τής χώρας ό Περι
κλής έπεχείρησε κατά τήν Ε'. πρ. Χρ. έκατον- 
ταετηρίδα τήν άνέγερσιν νέου μεγαλοπρεπούς 
ναού, ού άρχιτέκτονες υπήρξαν οί διάσημοι ’Ικτί
νος καί Καλλικράτης, έν ω τήν γλυπτικήν δια- 
κόσμησιν άνέλαβεν ό ύπατος τών τής άρχαιότη
τος γλυπτών, ο Φειδίας. Ίού λαμπρού τούτου 
ναού τής Παρθένου Άθηνάς εύρίσκομεν λεπτο
μερή περιγραφήν παρά τοΐς άρχαίοις συγγρα- 
φεΰσιν. Έκ στιλπνοτάτου λευκού Πεντελησίου 
μαρμάρου οίκο δομηθείς ήτο ό ναός δκτάστηλος, 
περίπτερος, μήκος μέν έχων 69 γαλλικών μέ
τρων καί πλάτος 31. Εΐχεν δκτώ στήλας κατά 
μέτωπον καί δεκαεπτά κατά τάς πλευράς. ‘Ο 
τού ναοΰ σηκός, μήκους μέν 47 μέτρων καί 
πλάτους 21, έχωρίζετο εις δύο τμήματα, είς τόν 
πρόναον καί τόν οπισθόδομον, έντός τοΰ όποιου 
έφυλάττοντο τά χρήματα τών συμμάχων. 'Ο 
ναός ήτο έστραμμένος πρός τόν άνατέλλοντα 
ήλιον. Αί στήλαι, δωρικού ρυθμού, άνευ βάσεως 
καί μέ άπλά κιονόκρανα, έχουσιν ύψος 10,30 μ. 
Κεΐται τό δλον οικοδόμημα έπί βάσεως πορίνων 
λίθων στηριζομένης έπί τοΰ βράχου τής Άκρο- 
πόλεως · τρεις μεγάλοι μαρμάρινοι βαθμίδες 
άγουσι πρός αύτό.

Ααμπρα έργα τής γλυπτικής έκόσμουν τόν 
ναόν, έργα τής σχολής τοΰ Φειδίου. Αί γλυπτι
κοί παραστάσεις είχον στενήν πρός τήν λατρείαν 
τής Άθηνάς σχέσιν· ούτως έπί τού άνατολικοΰ 
άετώματος παρίστατο ή γέννησις τής Άθηνάς, 
ούχί καθ’ ήν στιγμήν έκπηδα έκ τής κεφαλής 
τοΰ Διός, άλλά δτε τό πρώτον έμφανίζεται έν 
μέσιρ τών ’Ολυμπίων θεών, τοΰ 'Ηλιου άνατέλ- 
λοντος καί δυούσης τής Σελήνης. Τό πρός 
δυσμάς άέτωμα έκοσμεΐτο διά τής παραστάσεως 
τής εριδος τής Αθηνάς καί τοΰ Ποσειδώνος έπί 
παρουσία τών έγχωρίων θεοτήτων· παρίστατο ό 
Ποσειδών διά τής τριαίνης τήν γήν σχίζων καί 
ή Άθηνά άναδεικνύουσα τήν έλαίαν. Άρχαιο- 
τάτη τής χώρας παράδοσις ήτο, δτι τό πάλαι 
ό Ποσειδών καί ή Άθηνά ήρισαν πρός άλλή- 
λους περί κατοχής τής ’Αττικής, καί δτι ή 
Άθηνά ένίκησε καί έδώρησε τή χώρα τό δέν- 

δρον τής έλαίας. Έπί δέ τών μετοπών παοί- 
σταντο άγώνες γιγάντων καί θεών, ’Αμαζόνων 
καί Ελλήνων, καί ιδίως άγώνες τής Άθηνάς 
κατα δυνάμεων έχθρικών.

Καί τό άνω μέρος τοΰ σηκού έκοσμεΐτο 
δι’ άναγλύφων παραστάσεων τής μεγαλοπρεπούς 
εορτής τών Παναθηναίων, τής είς τιμήν τής 
θεάς ύπό τών κατοίκων τής χώρας τελουμένης, 
τής πομπής τής φερόύσης τόν πέπλον τή θεά 
επι τής Ακροπόλεως, καί τής παραδόσεως τοΰ 
ιερού πέπλου είς τήν ιέρειαν τής Άθηνάς έπί 
παρουσία τών έγχωρίων θεοτήτων.

Εντός δέ τοΰ ναοΰ έπί υψηλού βάθρου ιστατο 
τό χρυσελεφάντινον άγαλμα τής ’Αθηνάς, έργον 
τοΰ έξοχου Φειδίου. Ή θεά παρίστατο έν χι- 
τώνι ποδήρη, φέρουοα κράνος έπί τής κεφαλής 
καί έχουσα άσπίδα παρά τούς πόδας· έν τή 
δεξιά χειρί έκράτει Νίκην, ώς θεά νικηφόρος, 
ώς καταοαλοΰσα τούς έχθρούς καί προστάτις 
τής χώρας γενομένη. Τού άγάλματος τούτου 
άπομίμησις είναι τό άγαλμα τής Άθηνάς, τό 
προ ες ετών επι τής Άκροπόλεως εύρεθέν καί 
δλως άδίκως ώς έργον τοΰ Φειδίου κατά ποώ- 
τον θεωρηθέν.

Υποδουλωθεί σης τής Ελλάδος καί ό Παρ
θένων έν μέρει περιήλθεν είς λήθην· βάρβαρα 
στίφη, απο βορρά είς τήν Ελλάδα είσβαλόντα. 
έσεβάσθησαν τό άριστούργημα τοΰτο τής αρχαίας 
καλλιτεχνίας. Ό ιστοριογράφος Ζώσιμος διη
γείται δτι ό Άλάριχος, ό βασιλεύς τών Γότθων, 
πολιορκών τήν Άκρόπολιν, εΐδεν αίφνης ένώπιον 
αύτοΰ τήν Αθήναν έν δλη τή μεγαλοπρεπείς 
της καί φοβηθείς έφείσθη τής χώρας. Τω 63U 
μ. Χρ. μετεβλήθη ό Παρθενών είς χριστιανικήν 
έκκλησίαν- εικόνες αγίων έκάλυψαν τούς έσω- 
τερικους τοΰ σηκοΰ τοίχους. Τών εικόνων τού
των σώζονται μέχρι σήμερον ίχνη. Κατά τόν 
ιε'. αιώνα έγένετο ό Παρθενών τουρκικόν τέ
μενος.

Ακριβώς κατά τούς χρόνους έκείνους ήρξατο 
άναζώσα έν Εύρώπη ή μελέτη τών άρχαίων τής 
Ελλάδος συγγραφέων καί ποιητών, καί ώς έκ 

τούτου καί ή άγάπη πρός τήν χώραν, τήν το- 
σοΰτον μεγάλους άνδρας άναδείξασαν. Περιη- 
γηταί περιήρχοντο τήν χώραν είς άναζήτησιν 
άρχαίων μνημείων καί έπιγραφών, καί ίκαναί 
περιγραφαί τής έποχής έκείνης μαρτυροΰσι περί 
τοΰ ένθουσιασμοΰ τών Εύρωπαίων ύπέρ τής αρ
χαίας Ελλάδος. Τών περιγραφών τούτων, αι- 
τινες είναι σπουδαιότατοι διά τήν ιστορίαν τής 
πατριδος ημών, άναφέρομέν τινας. Τοΰ έτους 
1573 σώζεται περιγραφή τής Ελλάδος δύο λο
γιών Ελλήνων, τοΰ Ζυγομαλά καί Καβασίλα. 
Κατά τό 1465 περιηγήθη τήν χώραν ό Ιταλός 
Ι’Γ. Zambetti, δστις καί άπεικόνισε διάφορα 
τών σωζομένων μνημείων, ώς καί τόν Παρθε
νώνα. Κατά τό 1674 έπεσκέφθησαν τήν Άκρό- 
πολιν ό Κορνήλιος Magni καί ό ζωγράφος Car
rey, ω όφείλομεν σπουδαιοτάτας άπεικονίσεις τοΰ 
Παρθενώνας, δστις τότε έσώζετο σχεδόν άκέ- 
ραιος. Κατά τό 1676 ήλθον είς τήν Ελλάδα 
ό Γάλλος Spon και ό Άγγλος Wheler, διά
σημοι περιηγηταί, περιγράψαντες τά σωζόμενα 
μνη μεΐα.

Εν έτει 1687 οί Ενετοί γενόμενοι κύριοι 
τής Πελοπόννησου έπεχείρησαν καί τής ’Αττικής 
τήν κυρίευσιν καί στήσαντες τάς κανονοστοιχίας 
των έπι τοΰ Μουσείου λόφου ήρξαντο πυροβο- 
λοΰντες κατά τής Άκροπόλεως- τή 28 Σεπτεμ
βρίου τοΰ αύτοΰ έτους βόμβα πεσοΰσα έπί τοΰ 
ΙΙαρθενώνος άνέφλεξε τήν έντός αύτοΰ έναπο- 
τεταμιευμένην πυρίτιδα καί τό μεγαλοπρεπές 
τής άρχαιότητος οικοδόμημα έπαθε σπουδαιο- 
τάτην βλάβην. Έν ω προ τής δυστυχούς έκεί
νης ημέρας έσώζετο σχεδόν άκέραιος, σήμερον 

έχομεν ένώπιον ημών κορμόν μόνον. Κατά τόν 
παρόντα δέ αιώνα τέλος έπέπρωτο ό Παρθενών 
νά ύποστή καί άλλην βεβήλωσιν, και ταύ.ςν 
διά χειρός Άγγλου πεπολιτισμένου, τοΰ Λόρδου 
Elgin, δστις γυμνώσας τόν Παρθενώνα τοΰ καλ- 
λίστου αύτοΰ κοσμήματος, τών γλυπτικών αύτοΰ 
παραστάσεων, μετεκόμισε τά ληστευθεντα είς 
Λονδϊνον, ένθα ύπό τόν ομιχλώδη τής Αγγλία: 
ούρανόν τά άριστουργήματα εκείνα τής ελληνικής 
τέχνης βαίνουσι βαθμηδόν πρός τήν καταστροφήν.

’Εσχάτως μεταξύ ΙΙαρθενώνος καί Έρεχθείου 
έγένοντο άνασκαφαί λίαν ενδιαφέρουσα·., αίτινες 
έφεραν είς φώς σπουδαιότατα τής άρχαιότητος 
άντικείμενα, περί ών έπιφυλασσόμεθα νά γρά- 
ψωμεν έν έκτάσει βραδύτερον.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α ΥΣΤΟ Σ.

Μετάφρασις Άλ. Ρ. Ραγκαβή.

Άσμενοι άοχόμεθα σήμερον τής δημοσιευ- 
σεως έν τω “'Εσπέρα)’’ τής μεταφράσεως τοΰ 
δράματος "Φαύστου”, τοΰ άριστουργήματος τής 
γερμανικής φιλολογίας. Μεταφραστής αύτοΰ εί
ναι ό έξοχος τών Ελλήνων φιλολόγων, Κύριος 
Αλέξανδρος 'Ρ. Ραγκαβής, ού καί τήν 
εικόνα παρεθέτομεν. Ό γνωστότατος έν τω επι
στημονικά) κόσμω καί ακάματος άνήρ, προς ταις 
πολιτικαΐς καί διπλωματικαΐς αύτοΰ άσχολίαις, 
εύρίσκει αείποτε χρόνον ικανόν, δπως έπιδοθή 
είς τήν προσφιλή αύτψ φιλολογίαν. Βιογραφίαν 
τοΰ σεβαστού άνδρός δέν παραθέτομεν, διότι ό 
βίος αύτοΰ καί ή πολιτεία γνωστά τυγχάνουσι τω 
Πανελλήνια). Είς ένδειξιν δμως τοΰ ποσά οφεί
λει ή ήμετέρα φιλολογία είς τόν γλαφυρόν αύ
τοΰ κάλαμον άοκεΐ νά δημοσιεύσωμεν ενταύθα 
σύντομον σημείωσιν τών φιλολογικών καί ποιη
τικών αύτοΰ έργων.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Λυρικά. Τόμ. 1. Δραματικά. 
Τραγφδίαι· Οί τριάκοντα.— Δούκας.— Φρο- 
σύνη. — Παραμονή. — Κωμφδίαι· Γάμος 
Κουτρούλη. — Διός έπίσκεψις. — Άγροικο- 
γιάννης.

ΔΙΗΓΗΜΑΊΊΚΑ. Δήμος καί'Ελένη. — Λαο
πλάνος. — Ταξειδεύτρια. — Διονύσου πλούς. 
— Γοργός ιέραξ.

ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. Τάσσου Ιε
ρουσαλήμ. — Δάντου Κόλασις. — Σαιξπήρου 
Ιούλιος Καΐσαρ. — Λέσσιγγ Νάθαν. — Σχίλ- 
λερ Γουλιέλμος Τέλλος. — Χειρίς. — I αϊτού 
’Ιφιγένεια έν Ταύροις. — Φαΰστος.

ANTIQUITES HELLENIQUES. Επιγρα
φών έκδοσις καί διασάφησις· γαλλιστί. Γόμοι 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ. 
Τόμοι 2 μετά πινάκων.^

Π0ΛΙΤΙΚΑ1 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ. Τόμοι 2. j 
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ μετά πινάκων.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ άρχαίων ’Αθηνών μετά 

πινάκων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ. 'Ιστορία τής άρχαίας Ελλάδος. 

— Χρηστομάθεια Ελληνική. — Χρηστομά
θεια γερμανική.

ΛΕΞΙΚΟΝ Γάλλο-ελληνικόν (μετά Σαμουρκάση 
καί Νικολαίδου τοΰ Λεβαδέως).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προβλήματα (μετά Σκ. Σού- 
τσου). Ί όμ. 2.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Παράλληλοι βίοι. Μετάφρασις. 
Τόμ. 10.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Τόμοι 3.
Μεταφράσεις ξένων διηγημάτων Οί ίππόται 

τοΰ Στερεώματος υπό Φεοάλ. — Ανευ οικο
γένειας ύπδ Ohnet. — Κάμπη 'Ροδινσών, τόμ. 2. 
— ’Ηθικά πρός χρήσιν τών παίοων τού αύτοΰ. — 
Μεταφράσεις άρχαίων δραμάτων. Αισχύλου 
ΙΙέρσαι. — Σοφοκλέους ’Αντιγόνη. — Άοιστο- 
φάνους Νεφέλαι. — Ειρήνη. — Ορνιθες. 
Ueber die Ausspraclie des Griechischen. — 
Histoire de la litterature grecque moderne. 
Γόμοι 2. — Διάφοροι μεταφράσεις είς ξενας 
γλώσσας.

ΠΡΟΣΗΜΕΙίΙΣΙΣ

περί τοϋ δράματος τοΰ Φαύστου.

καν 
π α

ο όνομα Φαΰστος (Faustus, 
Εύτύχιος) ήν ούχί σπάνιον 
κατά τήν ιε’·' εκατονταετη
ρίδα. Ό ήρως τοΰ παρόντος 
δράματος έκαλεΐτο, ή 
κατά τάς μεσαιωνικός 
ραδόσεις έξελαμβάνετο κα- 

ΐ λού μένος Ιωάννης Φ α ύ - 
ι^στος, ύπό τοΰ Γαίτου μετ- 
Κ ονομασθείς Ερρίκος. Ο τό 
*1509 γεννηθείς Άββάτης 

Τριθέμιος (Tritheim) αύτε- 
καλεΐτο " Φαΰστος ό μι
κρός’’· έξ ού έπεται δτι ό 
Ιωάννης Φαΰστος ήν κατά 

τι αύτοΰ αρχαιότερος, καί πιθανώς ό κατά τό 
τέλος τής ιε'. εκατονταετηρίδας έν Βυρτεμβέργη 
έξ απόρων γεννηθείς, καί έν τω Πανεπιστημείω 
τής Κρακοβίας βαθμόν διδάκτορος λαβών, άφ’ ού 
έσπούδασε τήν ιατρικήν, καί προσέτι και την 
μαγικήν. Αυτή δ’ έπισήμως έδιδάσκετο έκεΐ, 
καί έθεωρεΐτο τότε ώς σπουδαία έπιστήμη, ώστε 
καί οί έμβοιθέστεροι τών λογίων καί θεολόγων 
κατά τούς χρόνους έκείνους έπίστευον είς τήν 
παρουσίαν ορατού διαβόλου εν Γερμανία· και ό 
Λούθηρος έν τοΐς Συμποσιακοΐς Διολόγοις του 
ομολογεί τούς πειρασμούς εις ούς τόν ένέβαλλεν 
ό διάβολος ούτος.

Μετά τούτο λέγεται ό Φαΰστος περιελθών 
τήν Εύρώπην, καί, — κατά Μελάγχθωνα, ού 
τήν μαρτυρίαν αναφέρει ό μαθητης αυτού Μαν- 
λιος, — συλληφθείς έν Βυρτεμβέργη καί εΐτα 
έν Νυρεμβέργη, ΐνα φυλακισθή, ώς μάγος, ώς 
όογανον τού διαβόλου, και ώς καυχωμενος οτι 
αύτός, διά τών γοητειών του, άνέδειξε τόν Αύ- 
τοκράτορα τής Γερμανίας νικητήν έν Ιταλία, 
πιθανώς έν Παυία τό 1525, άλλά κατορθωσας 
νά δραπετεύση έξ άμφοτέοων τών πόλεων.

Ό ιατρός Φίλιππος Βεγάρδης, έν τφ Index 
sanitatis, δ έξέδωκεν έν Βόρμς τό 1539, γράφει 
περί αύτοΰ · 
τάς 
τοΰ 
έπί 
καί 
τήν 
όμοιας άλλας τέχνας.

' * · " Πρό τινων έτών περιήλθε πάσας
χώρας, επαρχίας καί κράτη. Τό όνομα αύ- 
έγένετο τοΐς πάσι γνωστόν, καί φημίζεται 
ίκανότητι ού μόνον είς τήν ιατρικήν, άλλα 
είς τήν χειρομαντείαν, τήν νεκρομαντείαν, 
φυσιογνωμικήν, τήν κρυσταλλοψίαν, και 

. Καί αύτός δ’ ώμολόγει, 
ούο ήρνεΐτο δτι ούτως εΐχεν, δτι τό όνομα αύ-
τού ήτον Φαΰστος, καί άπεκάλει έαυτόν φιλό
σοφον φιλοσόφων. ’Αλλα πόσοι δεν μοι τον 
κατήγγειλαν ώς έξαπατήσαντα αύτούς! Πολλοί 
τόν άριθμόν αληθώς.’

έγευμά-
π“Ρ’„ 
μέν ΐπ- 
προστί- 

φοβερόν 
τό δέ λείψα- 

πρηνές έν τή θήκη, εί καί πεν-

παρά τφ Φαύστφ, 
δύω διάβολοι, ύπό σχήμα ό 
κυνός! "Τό έκτρωμα τοΰτο, 
εύπιστος συγγραφεύς, είχε 
διάβολος τόν άπέπνιξε,

ό
Ό

V

'Έτερος δέ λόγιος, ό θεολόγος Ιωάννης Γάστ, 
διηγείται (Sermones eonviviales) δτι 
τισεν έν Βασιλεία 
ύπηρέτουν 
που, ό δέ 
θεισιν 
τέλος, 
νόν του έκειτο 
τάκις οΐ περί αύτόν τό έστρεψαν πρός τα άνω.

Τό 1587 ό Σπείς (Spiess) έδημοσίευσεν έν 
Φοαγκοφόρτη τά περί Φαύστου ύπο τον τιτλόν · 
" 'Ιστορία τού Διδάκτορος Ίω. Φαύστου, τοΰ γνω
στού μάγου καί μελανοτέχνου”, διηγούμενος οτι 
συνεδέθη ό Φαΰστος μετά τοϋ διαβόλου επι 
ρητόν χρόνον, καί τά συμβάντα αύτοΰ εκτιθεις 
μέχρις ού έλαβε τά έπίχειρα τής διαγωγής του, 
τά πλεΐστα, ώς λέγει, άρυόμενος έκ παραλειπο
μένων σημειώσεων αύτοΰ τοϋ Φαυστου. Ίο σύγ
γραμμα οέ τοΰτο διεδόθη άμέσως, μετατυπωθεν, 
καί είς διαφόρους 

Κατ’ αύτό έν
γλώσσας μεταφρασθέν.
αλλοις ό 

γειών έπεκαλέσθη διά νυκτός 
Βυρτεμβέργης τόν διάβολον, 
έπεσκέπτετο κατ’ οίκον καί συνεζήτει με 
τοΰ, άποκαλύψας αύτω δτι εκαλείτο Μεφ 
φελής. 
24 έτών 
έκέντησε 
άπετέϊ 
(Άνθρωπε, φύγε), 
λής, ύπό σχήμα μοναχού, τω έπρομήθευι 
φάς καί οίνον έκ 
καί τών ιερέων τής . . .
ένδύματα έξ Αύγούστης καί Φραγκοφόρτης, καί 
παρείχε βίον πολυτελή είς αύτόν τε καί είς τον 
ύποτακτικόν του Χριστόφορον Βάγνερ, νοθον, ως 
έλέγετο, καθολικού ίερέως. "Οτε δ’ ό Φαΰστος 
ήθέλησε νά νυμφευθή, ό Μεφιστοφελης αντεστη, 
διϊσχυρισθείς δτι ό γάμος 
θεώ, καί έπομένως άθ

Πολλά δέ διδασκόμενος 
διαβόλου έπί τής πλάσεως, 
ώρών τοϋ έτους, 
κατήλθεν , 
μετ’ αύτοΰ 
ύπό δρακόντων 
λοΰς, 
έπτη
Μν,

μα- 
τής 
τόν 
αύ- 

άποκαλύψας αύτω δτι εκαλείτο Μεφιστο- 
Συνωμολόγησε δέ μετ’ αύτοΰ συμβολαιον 

, πρός ού τήν ύπογραφήν ό Φαΰστος 
τήν χεΐρά του· τό δ’ έκρεΰσαν αιμα 

,λεσεν αύτομάτως τάς λέξεις· Ο homo fuge 
Κατ’ άρχάς ό Μεφιστοφε-

Φαΰστος δια 
έντός δάσους 
δστις έκτοτε 

»

, >ε τρα
τών άποθηκών τού άρχιερεως 

Σαλσβούργης, καί λαμπρά

έστίν άρεστός τφ 
:ησις τοΰ συμβολαίου, 

ό Φαΰστος παρά τού 
τών πλανητών, τών 

τής τών δαιμόνων κυριαρχίας, 
έξακολουθεΐ ό αύτός διηγούμενος, 
είς τόν Άδην έφ’ άμάξης συρομένης 

εΐτα δ’ έπιβάς τοΰ Μεφιστοφε- 
μεταμορφωθέντος είς πτερωτόν ίππον, 

πρός διαφόρους χώρας, εν άλλαις εις Ρώ- 
δπου έτρωγε καί έπινεν άοράτως έκ τής 

παπικής τραπέζης, καί όσάκις ό Πάπας εκαμνε 
τόν σταυρόν του, τφ έφυσα κατα προσωπον, με- 
χρις ού διετάχθη γενική κωδωνοκρουσία πρός 
άπέλασιν τοΰ πονηρού πνεύματος, καί τότε, 
μετά τριήμερον διαμονήν, άπήλθεν είς Κωνσταν
τινούπολή, καί λαβών τό σχήμα τού Μωάμεθ, 
έξενίσθη μεγαλοπρεπώς παρά τφ Σουλτάνψ. 
Εΐτα δέ, διαπτάς τήν Αίγυπτον, το Μαρόκκον, 
τάς Όρκνείας νήσους, τήν Σκυθίαν, τήν’Αραβίαν, 
τήν Περσίαν, καί άφιχθείς είς τήν νήσον (!) 
Καύκασον, έκ τής κορυφής αύτού έπισκοπεΐ τόν 
κήπον τοΰ Παραδείσου. ’Επιστρέψας δ εις Γερ
μανίαν, άπήλθεν είς Ίνσβρούκον, είς τήν Αυλήν 
Καρόλου Ε'., καί πλήν άλλων τερατουργημάτων 
έπεκαλέσθη, κατ’ άπαίτησιν τού Αύτοκράτορος, 
είς τό προφανές τάς σκιάς Αλεξάνδρου τοΰ Με
γάλου καί τής συζύγου αύτοΰ.

Εΐτα δ’ είς διαφόρους πόλεις τής βορείου 
Γερμανίας (Λειψίαν, Γόθαν, Έρφούρτην κτλ.) 
τάς μαγικάς τέχνας του έπιδεικνύων, έτρύπησε 
τράπεζαν, έξ ής άνέβρυσεν οίνος, άνεκάλεσεν, 
αιτήσει συντροφιάς φοιτητών, τήν σκιάν τής 
'Ελένης, κτλ. Έν δέ τφ 23 έτει τοΰ συμβολαίου 
φέρει ό Μεφιστοφελής πρός αύτόν τήν Ελένην, 
ής δ Φαΰστος έρα, καί έξ αύτής άποκτφ υιόν, 
κληθέντα Ίοϋστον Φαϋστον.
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Τήν δέ νύκτα τή; λήξειυ; τοΰ συμβολαίου, 
ΐίς καπηλείαν τοΰ χωρίου 'Ρίμλιχ, παρά τή Βιτ- 
τεμβέργη, μετά φοιτητών συγκαθήμενος, μελαγ- 
■/ολικώς τοΐς ομολογεί δτι μετεμελήθη, και δτι 
προθύμω; θά κατέλειπε τώ διαβόλφ τό σώμα 
του, άν έδύνατο νά λάβη συγχώρησιν διά τήν 
ψυχήν του. Άλλά το μεσονύκτιον φοβερά ένέ- 
σκηψε καταιγίς, κα’ι τό πρωί εύρέθησαν τά μέλη 
του κατασπαραγμένα, αφανής δ’ έγένετο ή Ελένη 
και ό υίδ; αυτής. Ό δέ Βάγνερ, κατά διαθήκην, 
τδν έκληρονόμησεν, ιδίως τήν έν Βιττεμβέργη 
οικίαν του.

Ταΰτα ό Σπεί; μυθιστορεΐ. Έξεδόθη δ’ έν 
έτει 1592 βιογραφία και αύτοΰ τοΰ Βάγνερ, 
καθ’ ήν ό διάβολος συνοδεύει αυτόν ύπό μορφήν 
πίθηκος, φέροντος όνομα Auerhahn, είδος πα
ρωδίας τής περί Φαύστου παραδόσεως.

Έκ τού βιβλίου τοΰ Σπείς ήρύσθησαν τήν 
ύπόθεσιν τά νεοροσπάστων θέατρα τών χρόνων 
έκείνων. Συνέθεσε δέ κατ’ αύτήν και ό Άγ
γλος ποιητής Μαρλώ (Marlow) τραγιρδίαν, δι- 
δαχθεΐσαν έν Λονδίνω τώ 1593.

Και ό Λέσσιγγ δ’ έγραψε τραγωδίαν "Φαΰ- 
στον’, άλλ’ άπολεσθεΐσαν πριν ή έκδοθή, πλήν 
δλΐγων τεμαχίων περισωθέντων. Και πολλοί 
δ’ άλλοι τήν αύτήν ύλην Εξηργάσθησαν διά τήν 
σκηνήν, εν δλοις 7 μέν προ τής έμφανίσεως 
τών πρώτων άποσπασμάτων τοΰ δράματος τοΰ 
Γαίτου, 9 δέ άπδ τοΰ χρόνου εκείνου μέχρις ού 
συνεπληρώθη τδ α'. τούτου μέρος, καί έτεροι 14 
(έν δλοις 30) μέχρι τοΰ έντελοΰς καταρτισμού 
και τής έκδόσεως και τοΰ β'. μέρους.

Ό δέ Γαίτης (Johann Wolfgang Goethe), 
γεννηθείς έν Φραγκοφόρτη, αύτή τή πόλει τής 
διαμονής τοΰ Φαύστου, τή 28 Αύγούστου 1749, 
πρωΐμως συνέλαβε τήν ιδέαν τής συγγραφής 
αύτοΰ. Έν έτει 1768, ασθενών, καί έν συνεχεΐ 
συναναστροφή μετά τής νέας Κλεττεμβέργ δια- 
τελών, συνεζήτει μετ’ αύτής θεολογικά ζητή
ματα, άνεγίνωσκε βιβλία καββαλιστικά καί έπε- 
δίδετο εις άλχημιχά πειράματα. Έκ τούτων 
τδ πρώτον είλκύσθη ή ποιητική αύτοΰ διάνοια 
πρδς τοΰ Φαύστου τήν παράδοσιν, καί τώ έπήλ- 
Οεν ή ιδέα νά διαδραματίση αύτήν.

Κατά τά 1773, είς ηλικίαν 24 έτών, είχεν 
ήδη άρχίσει τό έργον, ού χωρία άνέγνω τώ 
Κλοπστόκω τδν Σεπτέμβριον τοΰ επομένου έτους, 
καί έν έτει 1775 απήγγειλε σκηνάς αύτοΰ έν 
τή αύλή τής Βεϊμάρης, παρόντος καί τοΰ Βει- 
λάνδου. Άλλά μετά ταΰτα, ύπδ τήν έπιρροήν 
κλασικών μελετών καί εμπνεύσεων, ών προϊόν 
ύπήρξεν ή έν 'Γαύροις ’Ιφιγένεια, άπέσχεν έφ’ ι
κανόν χρόνον τής έργασίας τοΰ Φαύστου, καί 
μόνον έν έτει 1780 έστρεψε πάλιν πρδς αύτδν 
τήν προσοχήν του, καί έποίησέ τινα τοΰ Β'. μέ
ρους, α δμως μετά ταΰτα άπέρριψεν.

"Οτε δέ τό 1786 άπήλθεν είς Ιταλίαν, ώς 
μόνον συνέκδημον έλαβε τδ χειρόγραφον, δ είχεν 
αρχίσει πρδ 15 έτών άλλ’ είς αύτδ μόνον κατά 
τούς τελευταίους μήνας τής Εκεί διαμονής του 
ήσχολήθη, συνθείς πρό τής Επιστροφή; του καί 
μετ’ αύτήν (18 Ίουν. 1788) σκηνάς τινας πρδς 
άλλήλας άσυναρτήτους, ας ένέσπειρεν είς δ,τι 
είχε ποιήσει προηγουμένως. Μόνον δ’ έν έτει 
1790, ήτοι 19 έτη μετά τού έργου τήν έναρςιν, 
έξέδωκεν έν Λειψία, ώς "απόσπασμα”, δσα αύ
τοΰ τεμάχια είχε συνθέσει.

Έκτοτε, έμψυχούμενος καί ύπό τής επιδοκι
μασίας τοΰ Σχίλλερ, δστις τώ 1794 τώ έγραφεν, 
δτι "τδ οημοσιευθέν άπόσπασμα τψ έφάνη ώς 
κορμός Έρακλέους”, καί τδ έπιδν έτος έν Ίένη 
συμβουλευθείς αύτδν περί τοΰ δλου σχεδίου, έξη- 
κολούθησεν έκ διαλειμμάτων γραφών τινά ότέ 
μέν τοΰ πρώτου μέρους ότέ δέ τοΰ δευτέρου, καί 
μόλις τέλος έν έτει 1808 έξέδωκε τδ πρώτον

μέρος πλήρες, 37 δλα έτη άφ’ ού είχεν άρχίσει 
τήν σύνθεσιν.

Μετά 1 6 δ’ 
ένέκυψεν αύθις 
μαχίων 
καί είς τήν συμπλήρωσιν αύτών 
έξέδωκε -........................... -·’-·· ’

έτερα έτη, τδ 1824 καί 1826, 
είς τήν συναρμολογίαν τών τε- 

α έμελλον ν’ άπαρτίσωσι τδ S', μέρος 
ι, καί τδ 1827 

σκηνάς αύτοΰ, ούχί δμως ώς αποτε
λούσα; μέρος τοΰ Φαύστου, άλλ’ ως ίδιον ποί
ημα, δ άπεκάλεσεν· " Ελένη, κλασικορρω- 
μαντική φαντασμαγορία”, καί έν ω, δι ε
νός προσώπου, τοΰ Εύφορίωνος, ήθελε νά παρα- 
στήση τδν Βύρωνα.

Εμψυχωθείς δ’ ύπδ τής εύμενοΰς υποδοχής 
ής έτυχεν ή δημοσίευσις αυτή, έςέδωκε τδ Επό
μενον έτος μέρη τινά τής πρώτη; Πράξεω; τοΰ 
δευτέρου μέρους, καί έπί δύο» έτη έξηκολούθησε 
ποιών τεμάχια κατά 
του, ά μετά ταΰτα 
ολον έργον. Τέλος δε, τή 28 Αύγούστου 1831, 
ημέραν τών 82'”'' γενεθλίων του, καί 58 έτη 
άφ’ ου ήρξατο τοΰ έργου, έσφράγισεν αύτδ ώς 
περατωθέν, καί διέταξε νά μή έκδοθή πρδ τοΰ 
θανάτου του, δστις καί επήλθε μετά μήνας έπτά.

Τά δύω λοιπόν Μέρη τοΰ Φαύστου είσί 
προϊόντα διαφόρων Εποχών τοΰ βίου τοΰ ποιη- 
τοΰ, ούοέ πολλήν έχουσι προσάλληλα τής ύπο- 
θέσεως τήν συνάφειαν. Ίδ πρώτον, καί τοι καί 
αύτό στερούμενου κυρίως δραματικού σχεδίου, 
κέκτηται δμως ενότητα ύπυθέσεως, τήν τοΰ Εγ
κλήματος τής Μαργαρίτας, συγχωρηθέντος διότι 
ήν άκούσιον καί πραχθέν έν παραφορά. Άλλά 
τό δεύτερον, είκονίζον τάς κατά τήν παράδοσιν 
μετά ταΰτα πλανήσεις τοΰ Φαύστου, άπολήγει 
καί είς αύτοΰ τήν μάλλον άναιτιολόγητον συγ- 
χώρησιν, ώστε ύπδ δραματικήν εποψιν ούχί 
μέγα κέκτηται Ενδιαφέρον, ούδ’ έστίν άναγκαία 
συνέπεια τοΰ πρώτου, ώς δράματος· δι’ δ καί 
ή τούτου μετάφρασις δέν συναπαιτεΐ καί τήν 
Εκείνου ύποχρεωτικώς.

Περί άμφοτέρων δέ δέν δύναται νά ρηθή 
δτι, εις άλλα δραματικά.έργα τοΰ Γαίτου, δια- 
πρέπουσι διά τό έντεχνον τής πλοκής, καί 
τοΰ δευτέρου μάλιστα έντελώς Ελλείπει 
έλεος, 
χεΐον.

Λ ’

τάς στιγμιαίας Εμπνεύσεις 
έζήτει νά συνείρη είς τδ 

τή 28 Αύγούστου 1831

έκ
* το 

τό χαρακτηριστικόν τής τραγφόίας στοι- 
Σκοπός αύτών έστίν ούχί ή συγκίνησις, 

άλλά μάλλον ό 
κτηρισμδς 
έν τή πλάσει. 
στουργημάτων 
είς τήν λαμπρότητα καί τδ βάθος τών ιδεών, 
ώς καί είς τήν δύναμιν, τήν χάριν καί τήν αρ
μονίαν τής γλώσσης καί τής στιχουργίας.

Διστάζων αν είς τοιαύτας απαράμιλλους καλ- 
λονάς έπιτρέπηται τώ μεταφραστή νά έκτείνη 
χεϊρα Ορασεΐαν, ήθέλησα νά δοκιμάσω τδ πεί
ραμα, Ετοιμος είς παν βήμα νά δπισθοδρομήσω 
καί ν’ άποστώ τοΰ τολμήματος· άλλά, παρα- 
συρόμενος, έχώρουν βαθμηδόν περαιτέρω, μέχρις 
ού άφίχθην είς τοΰ Α'. μέρους τδ τέλος · άπέ- 
σχον ο’ έντελώς τοΰ δευτέρου.

Έκ σεβασμού προς τδ πρωτότυπον, καί ινα 
μείνω δ,τι έγγύτερον αύτοΰ, έπροσπάθησα νά 
μεταχειρισθώ τδ αύτδ μέτρον, τδ όμοιοκατά- 
ληκτον ιαμβικόν έν τώ κυρίιυ διαλόγφ, άπδ τοΰ 
διμέτρου μέχρι τοΰ άκαταλήκτου τρίμετρου, τού
του ένίοτε, άλλά σπανίως, παραβιάσας τήν άναγ- 
καίαν τομήν, ώς συμβαίνει τοΰτο καί είς τδν 
έν τώ δράματι τούτιρ τήν στιχουργίαν όπωσοΰν 
άνετώτερον ή έν τοΐς άλλοις ποιητικοί; αύτοΰ 
έργοις μετελθόντα Γερμανόν ποιητήν. Έπεμε- 
λήθην δ’ δσον ένήν ν’ άποδώσω τούς στίχους 
του πρωτοτύπου δι’ ισαρίθμων τής μεταφράσεως.

Καί αυτή μέν ή έμή προσπάθεια· άν δέ καί 
κατ’ έλάχιστον έπέτυχεν, άλλοις νά κρίνωσιν. 
Εγκλημα δ’ άν ήν ή μετάφρασις, δικαιολογίαν

φιλοσοφικός καί ηθικός χαρα- 
οΰ άνθρώπου καί τής δέσεως αύτοΰ 

Ή δ’ άμίμητος άξια τών άρι- 
τούτων συνίσταται πρδ πάντων

δυστυχώς πρδς συγχώρησιν δεν δύναμαι νά προ
τείνω ήν ή Μαργαρίτα, δτι ήν άκούσιον.

A. Ρ. ‘ Ραγκαΐής.

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ. *>

Καί πάλιν μοί προσέρχεσθε, ίνδάλματ’ άεροφυή, 
Ών άντελήφθη άλλοτε θολός ό δφθαλμός μου! 
Θέλετε μείνει μετ’ έμοΰ καί θέλετε μοί προσφυεΐ; 
Είν αυτή τής καρδίας μου εύχή καί τοΰ νοός 

μου;
Έλθετε, κ’ έστω έπ’ Εμέ ή πασά σας έπιρροή. 
Προβήτε, άτμοΰφαντα κινούμενα έμπρός μου. 
Α ίαθάνομαι, 
ό

τδ στήθος μου ζωογονεί είς νέον 
άνεμος ό μαγικός, δ πέρις ύμών πνέων.

*
Γνωστάς εικόνας φέρετε τών εύδαιμόνων ημε

ρών,
έγείρετε είς προφανές σκιάς πεφιλημένας, 

τούς έρωτας τών πριν 
καιρών, 

ώς παραδόσεις σκοτεινός καί λελησμονημένας. 
Τοΰ βίου τον λαβύρινθον, τόν δρόμον τόν ανιαρόν, 
άκούομεν είς τάς φωνάς ύμών τάς τεθλιμμένος, 
πρδς δέ καί τά δνόματα τοσούτων φίλων δντων, 
τών είς τδν τάφον πρδ έμοΰ άδίκως κατελθόντων.

Τά μέλλοντά μου άσματα

» κ 
καί τάς φιλίας λέγετε,

δέν θεν’ άκούση 
ή ψυχή 
τά πρώτα είχον 
ψάλει.

'Η φίλη μοι όμήγυρις φεΰ! διεσπάσθη έν βραχεί, 
Έσβέσθ’ ή έξ αρχής ηχώ καί δέν ήκούσθη άλλη. 
Είς ξένον πλήθος άγνωστον νυν ή φωνή μου άν- 

τηχεΐ.
Αύτό, καί άν χειροκροτή, είς ταραχήν μ’ έμ- 

βάλ λεί-
Οί πρόφρονες άκροαταί ποτέ τοΰ άσματός μου, 
άν ζώσι, περιτρέχουσι τά πέρατα τοΰ κόσμου.

*
Καί ήδη μοί έπέρχεται ή πριν Επιθυμία 

τοΰ κόσμου τοΰ σιωπηλού τών σοβαρών πνευ
μάτων, 

καί ψιθυρίζων αντηχεί, ώ; λύρα αίολία, 
ό τόνος ό άμφίβολος τών νέων μου θυμάτων. 
Έμαλακύνθη, τρυφερά σκιρτά μου ή καρδία, 
καί δάκρυα έκθλίβονται συχνά έκ τών δμμάτων. 
Ό,τι άν έχω, άφανές μακράν, μακράν μου βαίνει, 
”0,τι δ' άπώλεσα, αύτδ μόνον μου κτήμα μένει.

ΓΕπεται συνέχεια.)

τών συνεταίρων μου, δι’ ου;

Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΎΩΝ.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 341.)

9·^5^??ΠΕΙΔΗ κατ’ αύτάς Ενεργουμένων άνασκα- 
«3 Pt'S) <?“ν ”'(ι θέσει τής άρχαίας πόλεως

Σικυώνος άπεκαλύφθη τδ άρχαΐον θεά
τρου αύτής καί ώς έκ τούτου έστράφη πρδς 
αύτήν τδ Ενδιαφέρον τοΰ κοινού, παραθέτομεν 
σήμερον εικόνα, παριστώσαν τήν θέσιν, έν ή 
έκειτο ή διάσημος αυτή πόλις, περί ής θέλομεν 
εΐπει δλίγα τινά.

*) Ί1 άφιέρωοις φαίνεται γραφεΐσα έν έτει 1797, 
ήτοι 29 έτη, άφ’ ου ό ποιητής συνέλαβε τήν πρώτην 
ιδέαν τοΰ δράματός του. Τότε ήν ηλικίας 48 έτών. 
Οί κυριώτεροι τών έν τούτοι; άποΟανόντων φίλων του 
ήσαν ή αδελφή του Κορνηλία, ό Μέρκ, ό Λένζ, ό βα- 
σεδίς καί ό Γόττερ· μακράν του ήσαν ό Ίακώβης, ό 
Κλίγγερ, ό Κίστνερ κτλ. Είχον δ’ άποςενωθή αύτοΰ 
ό Κλοπστόκ, ό Λαβάτερ καί οί Στολβέργοι.

Παρά τήν μεσημβρινήν ακτήν 
τοΰ Κορινθιακού κόλπου καί είς 
μικρόν άπδ τής Κορίνθου άπόστασιν 
έκειτο ή άρχαία πόλις Σικυών. 
Έν τή θέσει, έν ή τά υδατα τοΰ 
Ασωπού ποταμού καταρρέοντα έκ 
τών υψηλών τής Αργολίδας δρέων 
χύνονται είς τήν κορινθιακήν θά
λασσαν, διαβρέχοντα πεδιάδα καρ
ποφόρου, ύπήρχεν έν άρχαιοτάτοις 
ήδη χρόνοι; άποικία διαποντίων φυ
λών. Ή εύφορία τή; χώρας, τα 
πλούσια μεταλλεία χαλκού τά παρά 
τάς δχθας τοΰ Ασωπού κείμενα, καί 
ιδίως ή άπειρος πλήθος πορφυρο- 
φόρων κογχυλίων, ή έν τή παρα- 
κειμένη θαλάσση εύρισκομένη, έφείλ- 
κυσαν έν παναρχαία ήδη εποχή τήν 
προσοχήν τών τολμηρών Φοινίκων, 
τών τάς Ελληνικός θαλάσσας δια- 
πλεόντων, καί σπουδαία άποικία 
ΐδρύθη έν τή θέσει ταύτη. Περί 
τούτου μαρτυροΰσι καί αί ονομα- 
σίαι διαφόρων πόλεων καί αύτής 
τής Σικυώνος, ής ή ρίζα Σικ = Σιγ 
είναι φανερώς φοινικικής καταγω
γής. Άρχαιοτάτη ώσαύτως ύπήρ
χεν ή σχέσις τής χώρας ταύτης 
μετά τής Κύπρου, φοινικικής καί 
ταύτης άποικία;. Ιωνε; μετέβησαν 
κατόπιν εΐ; τήν χώραν ταύτην, ήν 
ώνόμασαν Αίγιάλείαν ώς πρω
τεύουσαν τών Αίγιαλέων, τών τδν 
κορινθιακόν κόλπον κατοικούντων 
Ίώνων. Στεναί ώσαύτως ήσαν αί 
σχέσεις μεταξύ τής Σικυώνος καί 
τών άπέναντι κειμένων ακτών τής 
Φωκίδος καί τής Βοιωτίας, και ώς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

μαρτυροΰσιν άρχαΐοι συγγραφείς, οΐ 
άρχοντες τής Σικυώνος επεμπον τδ 
παλαι τάς άγέλας τών προβάτων των 
πρδς βοσκήν είς τάς εύφορους τών 
μερών έκείνων πεδιάδας. Κοινή ήτο 
καί ή λατρεία, κοιναί καί αί μυθι
κά; παραδόσεις.

Βραδύτερου μετέβησαν είς τήν 
Σικυώνα καί φυλαί Εκ Θεσσαλίας 
διά τής Βοιωτίας έλθούσαι, καί ό 
€·εσσαλδς Έπωπεύς έλέγετο ό θε
μελιωτής τής άκροπόλεως τής Σι
κυώνος. Ή έπιρροή τών Πελοπιδών 
έπεκταθεΐσα έν Π ελοποννήσφ περι- 
ώρισε προϊόντος τοΰ χρόνου τήν 
ίοχύν τών Ίώνων καί ό Ιππόλυτος, 
ό έγγονός τοΰ Ήρακλείδου Φαι
στού, έγένετο εΐ; τών άρχόντων 
τής Σικυώνος. Κατελθόντες μετά 
ταΰτα οί Δωριείς έγένοντο κύριοι 
τής χώρας, καί Φάλιος, ό θεμελιω
τής τής Έπιδάμνου, ήνωσε τήν 
Σικυώνα μετά τής δωρικής Αρ- 
γείας χώρας.

Αί μεταβολαί αύται αί Επελ- 
θοΰσαι είς τδ διάστημα τών αιώ
νων κατέβαλον μέν έν μέρει τήν 
έπιρροήν τών άρχαίων Ίώνων, δέν 
ήδυνήθησαν όμως καί νά τήν Εξον- 
τώσωσιν Εντελώς, ώστε καί έν χρό
νοι; ιστορικοί; Εκτός τών τριών δω
ρικών φυλών τής πόλεω; ύπηρχε 
καί τετάρτη, ή τών Αίγιαλέων 
Ίώνων. Τδ δέ πολυφυλές τών 
κατοίκων συνετέλεσεν ούκ όλίγον 
εί; τδ νά διεγείρη Εμφυλίου; έριδας, 
αΐτινες άπέληξαν, ώς συνήθως, είς 
μακροχρόνιον τυραννίαν. "Ολην

Η ΘΕΣ1Σ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ.
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εκατονταετηρίδα ήρχε τής χώρας ό τοΰ Όρθα- 
γόρα οίκος, δστις πλουτίσα; διά τών πολλών 
αύτοΰ εμπορικών σχέσεων έν άπωτάταις τής 
δύσεως χώραις διέπρεπεν έπί μεγαλοπρεπείς 
καί όντως ηγεμονική φιλοκαλία. ‘Ο Όρθαγόρας 
καί οί διάδοχοι αύτοΰ άνήγειραν έν Σικυώνι 
μεγάλα δημόσια οικοδομήματα καί ναούς, συνε- 
κάλεσαν δέ περί εαυτούς τους μάλλον διαπρε
πείς τής Ελλάδος άνδρας.

Ή ισχύς τής Σικυώνος έπεξετάθη καί έπί 
τών παρακειμένων χωρών καί τοΰτο διήγειρε 
τον φθόνον τής Σπάρτης, ήτις κατόρθωσε νά 
καταβάλη αυτήν καί νά τήν συμπεριλάβη είς 
τον λακωνικόν σύνδεσμον. 'Ως οπαδός δέ τής 
Σπάρτης έλαβε καί ή Σικυών μέρος είς τε τούς 
περσικούς καί είς τούς πελοποννησιακούς πολέ
μους καί έθεωρεΐτο δορυφόρος τών Λακεδαιμο
νίων. Τοιαύτη ύπήρξεν ή θέσις τής Σικυώνος 
μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν ό Πτολεμαίος καί 
μετ’ αύτόν Δημήτριος ό Πολιορκητής ύπεδού- 
λωσαν αύτήν.

Ή πόλις συνέκειτο τότε έκ τριών μερών, 
τής άκροπόλεως, τής κάτω πόλεως, ένθα ήσαν 
αί οίκίαι τών εύπορωτέρων πολιτών, καί έκ τοΰ 
παραθαλασσίου λιμένος. Δημήτριος ό Πολιορ
κητής θελήσας νά καταστήση αύτήν δχυρόν τής 
ισχύος του προπύργιον κατεδάφισε τήν κάτω πό
λιν καί ήνάγκασε τούς κατοίκους νά καταφύγω- 
σιν είς τήν άνω πόλιν, ήν περιέβαλε διά άχυρού 
τείχους. Συμπεριληφθείσης έπειτα τής Σικυώνος 
είς τήν αχαϊκήν ομοσπονδίαν, ή εύδαιμονία αύτής 
ήρξατο πάλιν ακμάζουσα- τό καρποφόρον τής 
/.ώρας, ή βιομηχανία, αί τέχναι άνέδειξαν 
αυτήν πάλιν πλουσίαν. Διάσημοι καί φιλόμου- 
σοι άνδρες, ώς ό Ατταλος, διεκόσμησαν αύτήν 
διά νέων οικοδομών, καί τά καλλιτεχνήματα 
αύτής τήν άνέδειςαν καί αύθις κέντρον πολιτι
σμού καί δόξης. ’Αλλ’ ή άκμή αύτη δέν διήρ- 
κεσεν έπι πολύ, διότι είσβαλόντων τών 'Ρωμαίων 
είς τήν 'Ελλάδα, ήσθάνθη καί ή Σικυών τήν 
σιδηράν τών καταχτητών χεΐρά. Ό Σύλλας, 
κυριεύσα; αύτήν, έπέβαλεν αύτή λύτρα ύπέρογκα 
καί έγύμνωσεν αύτήν πάντων σχεδόν τών άρι- 
στουργημάτων τής τέχνης, τά όποΐα τήν διε- 
κοσμουν. Ουτω βαθμηδόν κατέπεσε σύν τή 
άρχαΐα λαμπρότητι αύτής καί ή πόλις αύτη ώς 
δλαι αί πόλεις τής Ελλάδος.

"Οτε περί τό τέλος τής β'. μ. Χρ. έκατοντα- 
ετηριδος ό Παυσανίας έπεσκέψατο αύτήν εύρε 
μέν οίκοδομήματά τινα σώα, άλλ’ ή πόλις είχε 
σχεδόν έρημωθή έντελώς. Τής Σικυώνος έγκά- 
τελιπεν ήμΐν ό Περιηγητής έκτενή περιγραφήν, 
καί άναφέρει ιερά τής Τύχης καί τών Διοσκού- 
ρων, πολυτελές θέατρον καί στάδιον, έν φ έτε- 
λοΰντο οί γυμνικοί άγώνες. ’Αναφέρει πρός 
τούτοις καί ιερόν τοΰ Διονύσου, τής Λιμναίας 
Αρτέμιδος, τήν λαμπράν άγοράν τής πόλεως 

και αλλα τινά οικοδομήματα, ών καί τό τελευ- 
ταΐον ίχνος έξέλιπεν.

'Η χώρα, έν ή έκειτο ή Σικυών, είναι γρα- 
φικωτάτη · έπι ύψώματος, περιβρεχομένου ύπό 
δύο ποταμών, τοΰ ’Ασωπού καί τοΰ Σελλήεντος, 
έχει τά νώτά της έξησφαλισμένα ύπό ύψηλών 
όρέων, κάτωθεν τών όποιων έκτείνεται πεδιάς 
εύφορωτάτη μέχρι τής θαλάσσης. ’Απέναντι 
ύψοΰνται αί χιονοσκεπείς κορυφαί τοΰ Παρνασ
σού, τοΰ Έλικώνος καί τού Κιθαιρώνος. ’Οχυρά 
τείχη, ών λείψανα διεσώθησαν μέχρι σήμερον, 
περιέβαλλον τήν πόλιν. ’Εν τή άνω πόλει σώ
ζονται τά ίχνη τού άρχαίου θεάτρου, τεσσαρά
κοντα έδώλια λελαξευμένα έν τφ βράχφ· ή 
ορχήστρα είχε μήκος εκατόν ώς έγγιστα ποδών. 
Διά τών κατ’ αύτάς ένεργουμένων άνασκαφών 
έλπίζεται δτι θέλει άποκαλυφθή ολόκληρος τού 
θεάτρου ό περίβολος καί δτι θέλουσιν εύρεθή 

έντός αύτοΰ καί άγάλματά τινα, διότι κατά τάς 
τελευταίας ειδήσεις εΐχεν εύρεθή ήδη κεφαλή 
μαρμάρινος. Γό Στάδιον εύρίσκετο έντός κοιλώ
ματος και είχε μήκος 680 ποδών. ‘Η πέριξ 
χώρα καλύπτεται ύπό τεθραυσμένων τεμαχίων 
πήλινων αγγείων καί μαρμάρινων άντικειμένων, 
αλλ όλιγη έλπίς ύπάρχει δτι θά εύρεθώσι καί 
λείψανα τών άρχαίων οικοδομών, διότι ή κατα
στροφή ύπήρξε μεγάλη.

Ενθα τό πάλαι έξετείνετο ή μεγαλοπρεπής 
πόλις τής Σικυώνος κεΐνται σήμερον αί πενιχρά! 
καλυβαι τού χωρίου Βασιλικών, καί αίσθημα 
βαθείας λύπης καταλαμβάνει τον έπισκεπτόμενον 
τήν έρημωθεΐσαν ταύτην χώραν, ήτις τό πάλαι 
τοσαύτα περιείχε τά θαυμάσια άριστουργήματα. 
ΊΙ θαυμασία φύσις μένει ή αύτή καί άναλλοί- 
ωτος, άλλα καί αΰτη συντείνει είς έπαύξησιν 
τών μελαγχολικών σκέψεων. Π.

ΕΤΡΤΠΓΛΗ.

Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ.

Π
ΡΟ τών πυλών τής Σάμου έμαίνετο ό 
άγών, διότι οί όπλΐται τών Σαμίων ύπό 
τον ήγεμόνα αύτών Πολυκράτη έζήτουν 
ν’ άπωθήσωσι τόν έχθρικόν στρατόν, δν οί ύπό 

προσφύγων Σαμίων προδοτών παρακινηθέντες 
Σπαρτιάται εΐχον άποστείλει είς έπικουρίαν. 
Μάταιαι άπέβαινον αί προσπάθειαι τών Σαμίων 
στρατιωτών. Μετά τεθλιμμένου βλέμματος ε- 
ολεπεν ό Πολυκράτης, πώς εις κατόπιν τού άλ
λου άπωθοΰντο οί στρατιώται του ύπό τών βα- 
ρέως ώπλισμένων Σπαρτιατών, πώς διεσχίζοντο 
οί στίχοι τών άνδρών του καί κατέφευγον είς 
τήν πολιν, μέχρις ού όλίγοι μόνον έμεινον καί 
οι φίλοι του τόν συνεβούλευσαν νά φεισθή τής 
ζωής του καί νά ζητήση άσυλον μετ’ αύτών 
όπισθεν τών τειχών τής πόλεως. Κατ’ άνάγκην 
ήκολούθησεν ό ήγεμών τήν συμβουλήν ταύτην 
καί μετ’ όλίγον καί οί τελευταίοι αύτοΰ στρα
τιώται εύρίσκοντο έντός τής πόλεως. Αί πύλαι 
έκλείσθησαν έπιμελώς καί οί πύργοι καί τά 
τείχη κατεληφθησαν ύπό τών γενναίων τής πό
λεως ύπερασπιστών.

Οι Σπαρτιάται δμως δέν διενοοΰντο νά έπι- 
χειρήσωσιν έφοδον κατά τής πόλεως. Καλώς 
έγίνωσκον παρά τών προσφύγων Σαμίων, πόσον 
όχυρα ησαν τα ύπό τού Πολυκράτους άνεγερ- 
θεντα τείχη, τά έκ μαρμάρου κατεσκευασμένα 
καί δεκαπέντε ποδών ύψος έχοντα, καί πόσον 
βαθεΐαι ήσαν αί πρό έτών ύπό αιχμαλώτων 
Λεσβίων άνορυχθεΐσαι τάφροι, καί ούδόλως έσκό- 
πευον νά δεκατίσωσι τόν στρατόν αύτών άπέναντι 
τοιουτων ανυπερβλήτων προσκομμάτων.

Πρός τούτοις δέ δέν εΐχον καί τάς άπαι- 
τουμένας πολιορκητικός μηχανάς, ών άνευ δέν 
ήτο δυνατόν νά φαντασθή τις άλωσιν τών όχυ- 
ρωμάτων. Διό θάψαντες προηγουμένως τούς 
νεκρούς των άπεσύρθησαν έπί τών έν τφ λιμένι 
πλοίων των, τά όποΐα ήσαν παρατεταγμένα άπό 
τής δυτικής, δύο στάδια μακράς προκυμαίας 
(αριστουργήματος τής άρχαίας άρχιτεκτονικής) 
επί δλης τής έκτάσεως τού λιμένος, είς τρόπον 
ώστε ή Σάμος ήτο έντελώς άποκεκλεισμένη καί 
ούδέν πλοΐον ήδύνατο ούτε νά είσπλεύση ούτε 
νά έκπλεύση.

Έάν ό Πολυκράτης εΐχεν άκόμη τήν ναυ
τικήν αύτού δύναμιν (100 πεντηκοντήρεις), τόν 
μεγαλείτερον στόλον τής μεσογείου, άφ’ ού είχε 
καταστρεψει τους στόλους τής Λέσβου καί τής 
Μιλήτου, εύκόλως ήδύνατο νά συνάψη προς τούς 
Σπαρτιάτας ναυμαχίαν, καθ’ ήν οί έμπειροπό- 
λεμοι Σάμιοι ναύται ήθελον άναμφιβόλω; νι
κήσει. Αλλ ή δολιότης αύτοΰ τού ήγεμόνος 
είχε στερήσει τήν Σάμον τής ισχυρά; ταύτης 
θαλασσία; δυνάμεως. Ό βασιλεύς τών Περσών 
Καμουσης, έν ετει 526, δηλ. τρία έτη πρό τών 
έν τώ διηγήματι τούτφ έκθετομένων συμβάντων 
καί πριν έτι άποθάνει ό βασιλεύς “Αμασις τής 
Αίγύπτου, εΐχεν άπαιτήσει παρά τού Πολυκρά
τους διά τήν κατά τής Αίγύπτου έκστρατείαν 
τον στόλου του, άφ’ ού ό Πολυκράτης τφ ύπε- 
σχέθη τήν έπικουρίαν ταύτην. Ό Πολυκράτης 
έφωδίασε τεσσαράκοντα τών πλοίων του διά τών 
έχθρικώς πρός αύτόν διακειμένων δημοκρατών, 
και κρυφίως ειδοποίησε τόν βασιλέα τών Πεο- 
σων δτι ήτο άδιάφορος περί τής έπανόδου τών 
Σαμίων τούτων ύπηκόων του. "Οτε δμως τά 
πλοία ταΰτα εύρέθησαν έν άνοικτή θαλάσση, 
εμαθον τα πληρώματα αύτών τά προδοτικά σχέ
δια τοΰ ήγεμόνος των, καί εύθύς έπέστρεψαν είς 
Σάμον καί έπετέθησαν κατ’ αύτής. Το δέ απο
τέλεσμα τής έπιθέσεως ταύτης ήτο δτι ένική- 
θησαν, καί άπολέσαντες μέρος τών πλοίων των 
κατεφυγον με τά λείψανα τού στόλου είς Σπάρ
την, ένθα εζήτησαν καί εύρον βοήθειαν.

Ιά όλίγα ταύτα Σαμιακά πλοΐα εύρίσκοντο 
ήδη μεταξύ τού πολιορκοΰντος Σπαρτιατικού 
στολου, έν φ τα άλλα πλοΐα τών Σαμίων ήσαν 
ελλιμενισμένα ανευ έμπειρων κυβερνητών έν 
μέρει μέν προ τής Λέσβου, έν μέρει δέ πρό τής 
Χίου. Όλίγα μόνον έκειντο άφωπλισμένα έν 
τώ λιμένι τής Σάμου.

Καθ’ έκάστην έπεσκέπτετο ό Πολυκράτης 
τά δχυρώματα καί τούς πύργους, δπως πληρο- 
φορηθή ίδίοις όφθαλμοΐς άν οί έχθροί ήτοιμά- 
ζοντο ν άποβιβασθώσι καί νά κινήσωσι κατά 
τής πόλεως. Συνώδευον δέ αύτόν είς τάς έπι- 
θεωρήσεις ταύτας ό Άντίοχος, ό άρχιστράτηγος 
τών Σαμίων, ό ποιητής ’Ανακρέων, βστις έφόρει 
περικεφαλαίαν καί θώρακα είς τάς στρατιωτικός 
ταύτας έκδρομάς, καί ό Μαιάνδριος, ή δεξιά τού 
ήγεμόνος χειρ, ό άνήρ, ού αί συμβουλαΐ ούσιω- 
δώς ειχον συντελεσει, δπως ό Πολυκράτης μετά 
δεκαετή μόλις άπόλυτον ήγεμονίαν άποκτήση 
τον ισχυρότερον έν τή μεσογείφ στόλον.

Ό ’Ανακρέων, δστις όλίγον μετά τήν άνάρ- 
ρησιν τού Πολυκράτους έπί τυύ θρόνου μετέβη 
άπό τών έν Θράκη Άβδήρων είς Σάμον, ήτο 
τότε τεσσαρακοντούτης περίπου τήν ήλικίαν, ήτοι 
κατα δέκα έτη νεώτερος τού ήγεμόνος και προ
στάτου του. Άμφότεροι ώμοίαζον άλλήλους- 
μέλανες, ζωηροί όφθαλμοί, οΐτινες παρά τώ 
Πολυκράτει εΐχον έκφρασιν πλήρη πάθους, έστιλ- 
βον ύπό τό εύγενές μέτωπον, τό ύπό μελαίνης 
κόμης έπιστεφόμενον. Ή κόμη τού Άνακρέον- 
τος ήτο μακροτέρα τής τού ήγεμόνος. Άμφοτεροι 
εΐχον γένειον τό τοΰ Πολυκράτους μεμιγμένον 
ήδη μετά λευκών τριχών, έν φ τό τού Άνακρέ- 
οντος ήτο μέλαν. Παρ’ άμφοτέροις έφαίνετο έν 
γένει ή μεγάλη προσοχή ήν έδιδον είς τήν περί 
τήν ένδυμασίαν καί τόν όπλισμόν των περιποίησιν. 
Ο Ανακρέων ήτο ό άχώριστος τοΰ ήγεμόνος 

όπαδός, ό άριστος, καί ό μόνος φίλος του, "διότι 
ό Πολυκράτης διά τής άπεριορίστου ύπεροψίας 
του εΐχεν άπομακρύνει άφ’ έαυτού πάντα φίλον 
καί όπαδόν πιστόν.

0 Μαιάνδριος, ό πολιτικός τοΰ ήγεμόνος 
σύμοουλος, δστις έτήρει καί τήν έκτεταμένην 
αύτού αλληλογραφίαν, ήτο άνήρ μικρόσωμος, 
ένδεδυμένος ’ίώνιον χιτώνα, μέ δολίους όφθαλ- 

μούς, τόν όποιον ούδείς ήδύνατο να εμπιστευθή ή 
ό άμέριμνος καί ατρόμητος Πολυκράτης. Ο 
Μαιάνδριος είχε καί ούτος τήν ήλικίαν τοΰ 
Άνακρέοντος, άλλά τό έρριτιδωμένον καί ψυχρόν 
πρόσωπόν του τόν έδείκνυε πρεσβύτερον. Αί 
σχέσες μεταξύ Μ αιανδρίου καί Άνακρέοντος δέν 
ήσαν τοσοΰτον φιλικοί, άλλ’ ή άγαθή ευπροση- 
γορία τοΰ ήγεμόνος είχε μέχρι τοΰδε παρακω- 
λύσει τήν φανερόν τοΰ μίσους αύτών έκρηξιν.

"Οτε εσπέραν τινά ό Πολυκράτης μετά τής 
άκολουθίας του τό τρίτον ήδη άνήλθε τόν πύρ
γον τών πρός νότον οχυρωμάτων, δπως παρατη- 
ρήση τάς κινήσεις τών Σπαρτιατών, ειδεν οτι 
ό στόλος εΐχεν άρει τάς άγκύρας καί έπλεε 
πλησίστιος πρός.δυσμάς, διευθυνόμενος, ώς έφαί
νετο, πρός τήν πατρίδα του. Μετ όλίγον τα 
πλοΐα έγένοντο άφαντα είς τόν ορίζοντα, έν φ 
ταύτοχρόνως ξένον τι πλοΐον προσεπάθει νά 
είσέλθη είς τόν λιμένα. Τό πλοΐον τούτο ήτο 
τό πρώτον, τό όποιον ένεφανίζετο είς Σάμον 
μετά τόν άποκλεισμόν· άλλά τό πλοΐον εΐχεν 
άνεμον έναντίον καί έβράδυνε νά είσπλεύση, ο 
δέ Πολυκράτης, δστις άνυπομόνως περιέμενε νά 
μάθη είδησίν τινα παρ’ αύτοΰ, άπελπισθεις κα
τήλθε τού πύργου καί διηυθύνθη πρός τό μέγα- 
οόν του, δπως κοινοποιήση τή προσφιλεΐ αύτοΰ 
θυγατρί Ειρήνη τό εύχάριστον άγγελμα τού 
άπόπλου τών Σπαρτιατών.

Β.

Ή πόλις τής Σάμου ύπό τήν έμφρονα διοί- 
κησιν τού Πολικράτους περιήλθεν είς δόξαν καί 
πλούτον. ’Ήδη έξετείνετο ή πόλις περί τόν 
άσφαλή λιμένα καί έπεστέφετο πρός άνατολας 
καί δυσμάς ύπό πολλών περικαλλών ναών καί 
ύπό κομψών έπαύλεων τών Σαμίων έμπορων. 
Ή προς άνατολάς έκτεινομένη άκρα, Ποσίδειον 
καλουμένη, καί άπέναντι τής έν τή μικρά ’Ασία 
Μυκάλης κειμένη, δθεν τήν έχώριζε θαλάσσιος 
πορθμός έπτά σταδίων, είχε ναόν τοΰ Ποσειδώ- 
νος· έμπροσθεν δέ αύτής έκειτο μικρόν νησίδιον. 
ή Ναρθηκίς. Ή δυτική άκρα, δασώδης, έχωρί- 
ζετο είς δύο σχεδόν ίσα τμήματα ύπό τού μικρού 
ποταμού Ίμβράσου, καί εΐχεν άοχαιότατον μέγαν 
ναόν τής "Ηρας, ήτις ήτο ή τών Σαμίων προ- 
στάτις θεά, διότι έλέγετο δτι έν αύτή τή θέσει 
εΐχε τελέσει τούς γάμους της μετά τού Διός. 
Κατά τήν Σαμιακήν παράδοσιν ένταΰθα καί 
έγεννήθη ή "Ηρα, καί ό ναός αύτής έκτίσθη ύπό 
τών’Αργοναυτών, οΐτινες μετεκόμισαν τό άγαλμα 
τής θεάς άπό τού Άργους είς Σάμον.

Έν τφ ναώ τούτφ τής "Ηρας εύρίσκετο πρό 
τού βωμού ό ύπό τοΰ Πολυκράτους άφιερωθείς 
άνδριάς τού παιδός Βαθύλλου, έργον θαυμαζό- 
μενον ύπό τών άρχαίων ώς αριστούργημα τής 
τέχνης. Ή πόλις έκειτο κυρίως παρά τόν 
λιμένα, μέρος δέ μόνον αύτής ήτο έκτισμένον 
έπί τοΰ πρός βορράν αύτής ύψώματος, τό όποιον 
έμπόδιζε τόν ψυχρόν βόρειον άνεμον. Άπό τού 
ύψώματος τούτου διωχετεύετο καί τό πόσιμον 
ΰδωρ πρός τήν πόλιν διά εύρυτάτου, έπτά στα
δίων μήκος έχοντος όδραγωγείου.*)

Τό μέγαρον τού Πολυκράτους, ή Αστυπά
λαια, έκειτο , ώς δλα τα κυριωτερα κτίρια καί 
ιδίως τό άρχήθεν μέν έκ κίτρινου λίθου, βραδύ- 
τερον δέ έκ λευκού μαρμάρου φκοδομημένον 
θέατρον, πρός τό βορειο-δυτικόν μέρος τού λιμέ
νος, άφ’ ού έχωρίζετο διά τείχους καί όχυρω- 
μάτων· τό μέγαρον έκειτο έπί ύψώματος καί 
εΐχε περί αύτό τείχη στερεά καί κήπους δια- 
βρεχομένους ύπό τού Ίμβράσου ποταμού. Έπί

·) Περί τοΰ μεγάλου τούτου όδραγωγείου έγράψα- 
μεν ήδη έν τφ ‘ Εασέρφ.” -· τ. Δ. 

τού αύτοΰ ύψώματος εύρίσκοντο καί άλλαι οικο- 
δομαί, χρησιμεύουσαι ώς στρατώνες. Ί ο συνο- 
λον δέ τών οικοδομών τούτων άπετελει την 
καλουμένην Άκροπολιν.

Τό ήγεμονικόν μέγαρον, ώς έκτίσθη παρά 
τού πατρός τοΰ Πολυκράτους, τοΰ Αιάκεος, συνι- 
στατο έν άρχή ύπό στερεού, λίθινου οικοδομή
ματος, έχοντος εν μόνον πάτωμα καί έστραμμε- 
νον μέ τήν μακράν αύτού πρόσοψιν προς τον 
λιμένα. Ό Πολυκράτης δέ προσέθηκε πτέρυγα 
έξ άσιατικοΰ μαρμάρου, ήτις μεταξύ άλλων 
αιθουσών περιείχε καί εύρύτατον έστιατόριον, 
ού αί θύραι καί τά παράθυρα έβλεπον πρός τόν 
κήπον. Κατόπιν δέ, πολυπληθεστέρας γενομένης 
τής άκολουθίας αύτού, προσέθηκε καί έτέραν 
πτέρυγα, έν ή εΐχον τά καταλύμματά των οί 
αύλικοί καί οί φίλοι του. Ενταύθα κατώκουν 
ό Ανακρέων καί ό Μαιάνδριος, καί ό ιατρός 
τού ήγεμόνος, Δημοκήδης έκ Κρότωνος, ό υιός 
τού Καλλιφώντος· κατψκουν οε και οι παΐδε, 
καί νεανίαι, οί ύπηρετοΰντες τήν ήγεμονικήν τού 
Πολυκράτους τράπεζαν.

"Οτε ή Ειρήνη, ή εικοσαετής θυγάτηρ του 
ήγεμόνος, έμεινεν ορφανή έκ μητρός, ώρίσθησαν 
αύτή ιδιαίτερα δωμάτια έν τφ άρχαιοτέρφ του 
μεγάρου τμήματι, δπως ή αθώα τής κόρης 
νεότης μή μολυνθή διά τής συγχρωτίσεως πρός 
τούς έλευθεριώτερον βίον διάγοντας όπαδούς τοΰ 
πατρός της.

Καθ’ ήν ήμέραν ό στόλος τής Σπάρτης ηρε 
τόν πρό τής Σάμου αποκλεισμόν, περί τήν εσπέ
ραν γυναικεία μορφή έπιμελώς κεκαλυμμενη 
έξήλθεν έκ τού άρχαιοτέρου τμήματος τών ήγε- 
μονικοϋ μεγάρου καί διελθούσα τήν εύρεϊαν τών 
κυπαρίσσων δενδροστοιχίαν έκαμψεν είς στενήν 
όδόν, ήτις διέσχιζε μικρόν άλσος, κείμενον έν 
μέσφ τοΰ έκτεταμένου κήπου. Έντός τού άλ
σους τούτου ύπήρχε μικρά άδενδρος πλατεία, 
ήν περιέβαλλον ξύλιναί τινες έδραι, καί έν τφ 
μέσο, αύτής ύψοΰτο άγαλμα τής Ίμβρασίας 
"Ηρας, προ τών ποδών τής όποιας ΐστατο τό 
ιερόν αύτή πτηνόν, ή χήν.

'Η κεκαλυμμένη γυνή έλθοΰσα είς τήν θεσιν 
ταύτην έκάθησεν έπί έδρας καί έστρεψε τό 
βλέμμα της πρός μικράν πλαγιαν οδον, ήτις 
έπίσης κατέληγεν είς τήν πλατείαν. Μετ’ όλί
γον ήκούσθησαν ελαφρά βήματα καί άνήρ τις 
έφάνη είς τό άκρον τοΰ δάσους, δστις ιδών 
τήν γυναίκα έσπευσε πρός αύτήν καί έγονά- 
τισε πρό αύτής. Άποκαλύπτων τό κάλυμμα, τό 
περιβάλλον τήν κεφαλήν τής γυναικός, έψιθύρισεν

— "Ω Ειρήνη, πόσον ευχαριστώ τούς θεούς 
διά τήν στιγμήν ταύτην! Πόσον έπόθουν νά 
διέλθω πλησίον σου τήν πρώτην ταύτην ώραν 
τής ελευθερίας, δπως έκφράσωμεν όμού τήν 
χαράν ήμών έπί τή άναχωρήσει τών έχθρών.

— Αγαπητέ μοι Ανακρέων, είπεν ή Ειρήνη 
περιπτυσσομένη τόν ποιητήν καί άσπαζομένη τό 
μέτωπόν του, ήδύνασο νά πιστεύσης δτι ύπάρχει 
δι’ έμέ χαρά, ήτις άνευ τής συμμετοχής σου 
δέν θά μετεβάλλετο είς θλίψιν;

— Τί λέγεις; άπήντησεν ό ποιητής περιπα- 
θώς· ώ! έπανάλαβε τούτο πάλιν, δπως μή έξα- 
λειφθώσι τής μνήμης μου οί γλυκείς ούτοι λόγοι! 
Πράγματι είμαι τό εύτυχέστερον τών πλασμά
των, το όποιον παρήγαγεν ή έμπειρος τού Προ- 
μηθέως χειρ, καί έλαφρόπτερος πέτα ή ψυχή 
μου πρός τά ΰψη τού Όλύμπου, φερομένη ύπό 
τοΰ έρωτός σου, φιλτάτη κόρη!

— Μή είσαι τόσον ύπερβολικός, ποιητά μου, 
είπεν ή ήγεμονόπαις μετά ειρωνικού μειδιάμα
τος- πολύς δέν παρήλθε χρόνος, άφ’ δτου ό 
ποιητής μου τάς αύτάς λέξεις άπέτεινε προς 
τήν ξανθήν Εύρυπύλην, ήτις κατόπιν ένυμφεύθη 
τόν άηδή βυρσοπώλην Άρτέμωνα.

— Μέ αδικείς, Ειρήνη, μέ άδικε?; πολύ! 
'Ομολογώ, δτι ήγάπησα έπί τινα χρόνον τήν 
Εύρυπύλην, ήτις παντός άνδρό; εΐλκυε τήν συμ
πάθειαν διά τού κάλλους της, διά τής πυκνής, 
ξανθής κόμης της, διά τού πνεύματός της. 
Άλλ’ δτε ένόησα δτι ή καρδία της άνήκεν είς 
πολλούς, ή μάλλον είπεΐν είς ούδένα, δτι είναι 
έτοιμη νά δωρήση αύτήν παντί τφ προτείνοντι 
αύτή πλούτον ή δόξαν, δτε ενόησα δτι ό ερως 
της δέν ήτο ένέργεια φυσική άλλά μεμετρημένη 
καί τεχνητή προσποίησις — διέρρηξα παντα 
μετ’ αύτής δεσμόν καί μοί κατέστη αδιαφορώ- 
τέρα τοΰ φύλλου έκείνου, τό όποιον ή εσπερινή 
αύρα άπέσπασεν άπό τού δένδρου τουτου.

— Σέ πιστεύω, φίλε, άπεκρίθη ή Ειρήνη 
προσηλοΰσα τούς μεγάλους ζωηρούς αύτής οφ
θαλμούς έπί τού πρωσώπου τού ποιητού, καί 
ήδη άς γευθώμεν τάς όλίγα; ταύτας στιγμάς — 
ώ Ανακρέων! Τί συμβήσεται; Έάν ό πατήρ 
μου έμάνθανε τόν έρωτα ήμών, θά μ’ έξεδίωκε 
διά παντός άπό τής οικίας.

— Δέν δύναμαι, Ειρήνη, νά πιστεύσω δτι 
ό Πολυκράτης ήθελεν εΐσθαι τόσον σκληρός πρός 
τήν άγαπητήν αύτοΰ θυγατέρα. Καί μή δέν 
είμαι έγώ ό πιστότερος του φίλος; Πώς ήθελε 
προβή κατά σου καί κατ’ έμοΰ είς διάβημα το- 
σον άπάνθρωπον;

— Ανακρέων, είπεν ή κόρη ύψοΰσα τήν 
χεΐρά της- ή προσφιλής τού πατρός μου ιδέα 
ήτο νά μέ παραδώση σύζυγον πρός τόν υιόν τοΰ 
Πεισιστράτου, καί βεβαίως θά έγίνετο άλλος εξ 
άλλου, έάν έματαιοΰτο ό σκοπός του νά ένώση 
τήν ναυτικήν δύναμιν τής Σάμου πρός τόν στρα
τόν τών Αθηναίων έν άδιαρρήκτφ συμμαχία . . . 
Καί δμως, έάν έπανέλθη πάλιν είς τό ζήτημα 
τούτο, θ’ άναγκασθώ νά τφ ομολογήσω δτι ή 
καρδία μου δέν είναι έλευθέρα καί ούδεμίαν 
δύναται νά άνεχθή πίεσιν.

— Σ’ εύχαοιστώ, Ειρήνη, διά τόν λόγον 
τούτον, είπεν ό Ανακρέων, καταφιλών αυτήν. 
Πράξον τούτο- ’Οφείλεις νά τό όμολογήσης, καί 
ήμεΐς θέλομεν ύπομείνει δ,τι οί θεοί ώρισαν 
ήμΐν. Ίδέ! Ή σελήνη διασχίζει τά νέφη· ΐδέ, 
πώς χύνει τήν άργυράν αύτής λάμψιν έπί τών 
όρέων, τά όποΐα ήσαν μέχρι τοΰδε βεβυθισμένα 
έν τφ σκότει. "Ας θεωρήσωμεν τούτο ώς καλόν 
οιωνόν, δτι καί ήμΐν θά λάμψη φώς, και δτι 
δέν θά έχωμεν άνάγκην ν’ άναζητήσωμεν τό 
σκότος τής νυκτός, δπως όμολογήσωμεν τόν 
έρωτα ήμών.

— ’'Εστω, Ανακρέων, είπεν ή κόρη τρυφε- 
ρώς τείνουσα αύτφ τήν χεΐρά- άλλ’ ήδη δφει- 
λεις ν’ άπέλθης δπως παρευρεθής είς τό δεΐπνον.

— Απέρχομαι, άγαπητή μοι, μετά τάς εύδαί- 
μονας ταύτας στιγμάς, άς δέν ήθελον άνταλλάξει 
ούτε άντί τοΰ πεπληρωμένου κέρατο; τή; Αμάλ
θειάς, ούτε άντί τών θησαυρών τής έν Ισπανία 
Ταρτήσσου, ούτε άντί τοΰ χρυσού τοΰ άτυχούς 
Κροίσου. Χαΐρε!

"Εσφιγξε πάλιν τήν ώραίαν κόρην εί; τάς 
άγκάλας του καί άπήλθε διά τής όδοΰ, δι ής 
ήλθεν. Μακρόθεν έβλεπεν ήδη διά μέσου τών 
δένδρων τά φώτα τοΰ ήγεμονικού μεγάρου, τα 
άγγέλλοντα αύτφ δτι τοΰ δείπνου ή ώρα προ- 
σήγγιζεν.

Έπί τινας στιγμάς έμεινεν ή Ειρήνη έν τή 
αύτή θέσει, είτα δέ καλύψασα πάλιν τό πρόσω
πόν της διηυθύνθη πρός τό μέγαρον. Έν μέσφ 
τοΰ άλσους τή έπαρουσιάσθη ένώπιόν της σκο
τεινή άνδρική μορφή.

— Ειρήνη, είπεν ό άνήρ ούτος ταπεινή καί 
τρεμούση φωνή · μοί έπιτρέπεις νά σοι ειπω 
μίαν λέξιν.

Ή ήγεμονόπαις έπειράθη ν’ άντιπαρέλθη. 
άλλ’ ό άνήρ τήν έκράτησεν έκ τού βραχίονας.
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— Δέν σέ άφίνω, Ειρήνη, άν δέν μέ άκρο- 
ασ&ής προηγουμένως·

— Άφες με, είπεν ή Ειρήνη· άφες με!
Τότε ήσθάνθη δτι δύο στιβαροί βραχίονες 

τήν περιέβαλλον έκ τών νώτων · ταχεία ώς 
άστραπή έξήγαγεν ή χειρ της δξύστομον έγχει- 
ριδιον έκ τής ζώνης της.

— Εν βήμα ακόμη άν προχωρήσης, είπε 
προς τόν άνδρα, σέ φονεύω!

Καί έπισπεύδουσα τά βήματα της έξήλθε 
τοΰ δάσους και είδεν ένώπιον της λάμποντα τά 
φώτα τοΰ μεγάρου.

Ό άνήρ συνήλθε βραδέως έκ τής καταλα- 
βούσης αυτόν συγκινήσεως.

— Δι’ αύτήν σου τήν πράξιν, γλυκεία μου 
περιστερά — είπεν άπειλητικώς — Ορκίζομαι 
δτι θά σ εκδικηθώ, θά έλθη στιγμή καθ’ ήν 
γονυπετής θά μέ παρακαλής νά σφίγξω τάς άπα- 
λας σου χεϊρας, αί δποΐαι ήδη τόσον άποτόμως 
μέ άπώθησαν.

Καί ταΰτα ψιθυρίσας διηνθύνθη και ούτος 
πρός τό μέγαρον.

("Επεται συνέχεια.)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΑΚΗΣ.
(Μετά είκόνοί, δρα σελ. 344.1

Ηι 14 τοΰ παρελθόντος Φε
βρουάριου άπεβίωσεν έν Ά- 
θήναις, ένθα πρός νοσηλείαν 
αύτοΰ εύρίσκετο, είς τών 

I εγκριτοτέρων άνωτέρων αξι
ωματικών τοΰ ήμετέρου 

στρατοΰ, ό συνταγματάρχης Λε
ωνίδας Πετροπουλάκης, 
Λάκων τό γένος καί άνήκων είς 
μίαν τών επιφανέστερων οικογε

νειών τής πατρίδος του. 'Ο άνδρεΐος ούτος 
στρατιώτης, ού τήν εικόνα παραθέτομεν σήμερον, 
νεώτατος τήν ηλικίαν έπεδόθη είς τό προσφιλές 
αύτω στάδιον, έν φ έμελλε κατόπιν νά διαπρέψη, 
καί καθ’ άπαντα αύτοΰ τόν βίον διεκρίθη έπί 
αίσθήμασι πατριωτικοΐς καί έπί θρησκευτική 
τών καθηκόντων αύτοΰ έκτελέσει. Διορισθείς 
προ δύο έτών διοικητής τοΰ γ'. πεζικοΰ συν
τάγματος μεγάλους κατέβαλε κόπους πρός γύ- 
μνασιν τών ύπ’ αύτόν άνδρών καί άποσταλείς 
κατά τήν τελευταίαν έπιστράτευσιν είς τά σύν
ορα ανέπτυξε καί ένεργητικότητα μεγάλην καί 
στρατηγικήν ικανότητα ού τήν τυχοΰσαν. ’Εν 
τοΐς συνόροις μάλιστα προσεβλήθη ένεκα τών 
διαφόρων κακουχιών, είς ας ύπεβλήθη, καί ύπό 
τής δεινής νόσου, ής τά σπέρματα έφερον αύτόν 
προώρως είς τόν τάφον πρός ’μέγα πένθος τών 
συγγενών καί συναδέλφων αύτοΰ καί πρός ζη
μίαν τής πατρίδος, ήτις έν τω προσώπφ αύτοΰ 
έστερήθη άξιωματικοΰ νοήμονος καί γενναίου. 
Ό λαός τής Λακωνίας, δικαίως έκτιμών τάς 
πολλάς ύπηρεσίας ας παρέσχεν ό Λεωνίδας Πε
τροπουλάκης έξέλεξεν αύτόν κατά τάς τελευταίας 
βουλευτικός έκλογάς αντιπρόσωπον αύτοΰ· άλλά 
δέν έπρόφθασεν ό άνδρεΐος άξιωματικός νά πα- 
ρακαθήση είς τό κοινοβούλιον, ύποκόψας είς τήν 
άδυσώπητον μοίραν. Κατά τάς έφημερίδας τών 
’Αθηνών, ή κηδεία τοΰ Πετροπουλάκη έτελέσθη 

έπιβλητικώς, καί ό Ελληνικός λαός άπέδειξε 
καί εν τή περιπτώσει ταύτη δτι “τιμά τούς 
μετ αύταπαρνήσεως έργαζομένους καί μοχθοΰν- 
τας ύπερ αύτοΰ καί δτι οί τό καθήκον αύτών 
εκπληρούντες καί άποθνήσκοντες ζώσιν έν ταΐς 
καρδίαις τών έπιζώντων”.

Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΑΚΑΤΩ 

καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό 
Έδμόνδου Κοττώ.

Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού.

(Μετά εικόνων, ορα σελ. 344. 345 καί 349.)

(Συνέχεια.)

22 Μαιου. — Καθ’ βλην τήν νύκτα 
έπλέομεν έναντίον τοΰ άνεμου καί τοΰ 
ρεύματος καί είς ικανήν άπό τής πα

ραλίας άπόστασιν. Καί τό μέρος τοΰτο τό νοτιο
δυτικόν τής έπαρχίας Βαντάμ κατεκαλύφθη ύπό 
τής τέφρας· έπειδή δμως ό πληθυσμός αύτοΰ 
ήτο αραιότερος, ό άριθμός τών θυμάτων ήτο καί 
μικρότερος. Τήν όγδόην τής πρωίας ήγκυροβο- 
λήσαμεν πρό τοΰ φανοΰ τοΰ άκρωτηρίου τής 
’Ιάβας. ("Ορα τήν εικόνα.) ‘Η θάλασσα είναι 
τεταραγμένη· μετά δυσκολίας πολλής κατοοθοΐ 
ή λέμβος νά προσέγγιση είς τήν ξηράν καί έπί 
τών ώμων τών Μαλαίων ύπηρετών μας φερό- 
μενοι δυνάμεθα νά πατήσωμεν τέλος τήν γήν. 
Μεγάλα τεμάχια σιδήρου καί πασσάλων έμ- 
φαίνουσι τήν θέσιν, ένθα έκειτο ή ύπό τών λυσ
σωδών κυμάτων καταστραφεΐσα τήν 2 Αύγού- 
στου 1883 άποβάθρα.

Ιό έδαφος είναι κεκαλυμμένον ύπό τέφρας 
καί έλαφροπέτρας είς μεγάλα καί μικρά τεμάχια. 
Έν φ έπορευόμεθα πρός τόν φανόν, έμάθομεν 
δτι ό έπιστάτης τοΰ φανοΰ εΐχεν άποθάνει πρό 
πέντε ημερών έκ κακοήθους πυρετοΰ. Έκεΐ έζη 
ό δυστυχής έκεΐνος άνθρωπος, μακράν παντός 
Εύρωπαίου καί μόνους συντρόφους έχων τούς 
έγχωρίους ύπηρέτας, οΐτινες δέν ήθέλησαν νά 
τόν θάψωσι φοβούμενοι μή άποδοθή αύτοΐς ό 
θάνατός του. Έν τοιαύτη θλιβερά περιστάσει 
ή διαγωγή ημών ήτο διαγεγραμμένη · ό πλοί
αρχος έπιστοποίησε τακτικώς τόν θάνατον καί 
ό ταλαίπωρος έπιστάτης έτάφη παρ’ ημών παρά 
τούς πόδας μεγάλου δένδρου έντός τάφου, δν 
ήμεΐς αύτοί ήνοίξαμεν. '0 φανός, καταστραφείς 
πρό τριών έτών ύπό ισχυρού σεισμού, είχε πά
λιν στερεώς άνεγερθή έπί βράχου καί έχει ύψος 
40 μέτρων. "Ενεκα τής ύψηλής αύτοΰ δέσεως 
δέν ύπέστη βλάβην τινά έκ τής έκρήξεως, καί 
μάλιστα, σκότους έπικρατοΰντος βαθέος, ό επι
στάτης ούδεν είδεν έκ τοΰ ύπερμεγέθους κύματος 
τής 27, καί μόνον τήν έπιοΰσαν τό πρωί παρε- 
τήρησε μετά φρίκης τήν έπισυμβασαν κατα
στροφήν.]

’Από τοΰ εύρυτάτου δώματος τοΰ φανοΰ, 
πρός τό όποιον άγει κλίμαξ έξ 161 βαθμιδών, 
ώραιοτάτη έκτείνεται θέα πρός τόν πορθμόν τής 
Σόνδης καί πρός τόν άπέραντον Ινδικόν ωκε
ανόν. Μακρόθεν, πρός βορράν, φαίνεται ή νήσος 
Κρακατώ, καί πλησιέστερον αύτής ή μεγάλη 
"Νήσος τοΰ πρίγκηπος”, κεκαλυμμένη ύπό ζο
φερών δασών · κάτωθεν ημών ή θάλασσα μετά 
τών σκοπέλων αύτής καί ή δυτική άκρα τής 
Ιάβας, ήτις άπό δυσμών μέχρις άνατολών, δηλ. 
άπό τοΰ πορθμού τής Σόνδης μέχρι τοΰ πορθμού 
τού Βαλή, έχει έκτασιν 1060 χιλιομέτρων! Περί 

τόν φανόν εύρίσκονται τά οικήματα διά τόν έπι- 
στάτην καί τούς φύλακας, οικοδομά! κομψαί, 
περιποιοΰσαι τιμήν μεγάλην είς τήν άνεγείρασαν 
αυτας όλλανδικήν Κυβέρνησιν.

Ιό περιξ δάσος, τό πρότερον πυκνόν, είναι 
σήμερον άραιόν πολύ καί παρουσιάζει θέαν με
γάλης καταστροφής· ένθεν κάκεΐθεν ογκώδεις 
κορμοί δένδρων, άνευ φλοιού, ΐστανται δρθοί · 
έτεροι δέ κορμοί κατάκεινται έπί τοΰ εδάφους 
έρριμμένοι. Άλλ’ ή φύσις πειράται νά έπανορ- 
θώση βαθμηδόν τάς ζημίας· διά μέσου τοΰ πυ
κνού στρώματος τής τέφρας βλαστάνουσι χόρτα 
και άνθη περιβάλλοντα τούς κατακειμένους και 
άπεξηραμένους γίγαντας τοΰ δάσους.

1ή 24 Μαιου. — 'Ο καύσων είναι άφόρητος 
έν τω στενώ τοΰ άτμοπλοίου κοιτωνίσκω· διό 
καί τήν νύκτα διήλθον έπί τοΰ καταστρώματος 
τετυλιγμένος έντός τοΰ σκεπάσματός μου. Περί 
τήν 3 μετά τό μεσονύκτιον ραγδαία βροχή μ’ έξύ- 
πνησε. Μετ όλίγον ήραμεν τήν άγκυραν καί 
διηυθύνθημεν πρός τήν νήσον τοΰ Πρίγκηπος, 
ένθα έφθάσαμεν είς τάς 7 τής πρωίας.

Η νήσος τοΰ Πρίγκηπος, ή μεγαλειτέρα έν 
τω πορθμφ τής Σόνδης, είναι ακατοίκητος καί 
ούδέποτε διηρευνήθη έπιστημονικώς. Τό έδα
φος της είναι κατακεκαλυμμένον ύπό τέφρας. 
Η παραλία είς άπόστασιν 500 ώς έγγιστα μέ

τρων κατεστράφη έντελώς. ’Ενταύθα είμεθα 
πλησιεστεροι τής Κρακατώ, διό καί ή προξενη- 
θεϊσα ύπό τής λυσσώδους θαλάσσης ζημία 
ύπήρξε μεγαλειτέρα ή έπί τής νήσου ’Ιάβας. 
Πάντα τα δένδρα κατέπεσαν καί τό έδαφος, έν
τελώς άπογυμνωθέν, πληροΰται ογκωδών ριζών, 
αΐτινες καθιστώσι τήν πορείαν είς άκρον έπί- 
πονον. 'Υπό τήν τέφραν ύπάρχουσι λάκκοι 
πλήρεις υδατος, εν οΐς άνά πάσαν στιγμήν βυ
θίζεται τις μέχρι τής ζώνης.

Κατά τήν στιγμήν τής καταστροφής 56 άν
θρωποι εύρίσκοντο τυχαίως έπί τής νήσου, κατα- 
γινόμενοι εις τήν ύλοτομίαν · πάντες έφονεύθησαν. 
Τό ύψος τοΰ κύματος έπί τής βορείου παραλίας 
ητο 15 μέτρων.

Έκεΐθεν διευθυνόμεθα πρός τό Τελόκ-Βελόγκ 
είς τό βάθος τοΰ κόλπου τής Λαμπόγγης, έπί 
τής νήσου Σουματρας. '0 δρόμος ημών μάς 
φέρει πλησίον τής νήσου Κρακατώ. Τέλος δυ
νάμεθα νά ίδωμεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν πολύ- 
κροτον τούτην νήσον. ("Ορα τήν εικόνα.) Μά- 
την ζητεί ό όφθαλμός τήν πυκνήν φυτείαν τήν 
καλύπτουσαν αύτήν πρό έννέα άκόμη μηνών. 
Η νήσος Κρακατώ έμφανίζεται ήμΐν κατάλευκος 

τεθαμμένη ούτως είπεΐν ύπό τήν τέφραν καί 
τήν κίσσηριν. '0 ούρανός, συνεφώδης τήν πρω
ίαν , έκαθαρίσθη, καί έλεύθερον έκτείνεται τό 
βλέμμα έπί τής νήσου δλης. Έκεΐθεν περι- 
πλέομεν τό σύμπλεγμα τών νήσων Ααγούνδη, 
κειμένων κατά τήν είσοδον τοΰ κόλπου τής Λαμ
πόγγης. Έπί τών νήσων τούτων δέν προσεβλήθη 
ύπο τής καταστροφής ή παραλία μόνον, άλλά 
καί αύταί αί κορυφαί τών ύψωμάτων. 'Η εν
τελής αυτή καταστροφή πρέπει ν’ άποδοθή είς 
τήν πυκνήν βροχήν τής πεπυρακτωμένης τέφρας 
και τής θερμής λάσπης, ήν οί πνέοντες άνεμοι 
έφερον πρός τό μέρος τοΰτο.

'Η μεγάλη νήσος Σουμάτρα άπολήγει με- 
σημβρινώς πρός τόν πορθμόν τής Σόνδης είς 
τρεις έκτεταμένας άκρας, σχηματιζούσας δύο 
βαθεΐς καί εύρυτάτους κόλπους, τόν κόλπον τοΰ 
Σεμαγκά πρός δυσμάς καί τόν τής Λαμπόγγης 
πρός ανατολας. Εν τφ πρώτο» τών δύο τούτων 
κόλπων ή πλημμύρα ύπήρξε καταστοεπτικωτέρα. 
Η κωμόπολις Βενεαβάγκ, κειμένη είς άπόστασιν 
130 χιλιομέτρων άπό τής νήσου Κρακατώ, κα- 
τεστράφη έντελώς· τά θύματα έν τω διαμερί- 
σματι τούτφ ύπερέβησαν τούς δισχιλίους άνθρώ- 

πους. Τεράστιον κύμα έσάρωσε τήν οικίαν τοΰ 
όλλανδοΰ έπιθεωρητοΰ καί έφόνευσε τούς 300 
έν αύτή καταφυγόντας έγχωρίους. 6 Απαντες οι 
πρόκριτοι τών χωρίων, συνηγμένοι έν Βενεαβάγκ 
πρός ύποδοχήν τοΰ πεοιμενομένου διοικητοΰ, 
έφονεύθησαν κατά τήν άποφράδα έκείνην νύκτα. 
"Οσοι κατέφυγον είς τά δάση κατεπλακώθησαν 
ύπό τών καταπιπτόντων κλάδων, οΐτινες έθραυ- 
οντο ύπό τό βάρος τής έπ’ αύτών συσσωρευο- 
μένης τέφρας.

Έν τφ κόλπιυ τής Λαμπόγγης ό άριθμός 
τών θυμάτων άνήλθεν είς έπτακισχιλίους- τά 
κύματα έπλημμύρησαν τήν παραλίαν μετ άνη- 
κούστου όρμής· εν κΰμα εΐχεν ύψος 24 μέτρων 
καί τό κΰμα τοΰτο έχύθη λυσσαλέον πρός τα 
χωρία Κετιβάγκ, Τιάντη καί Καλιάνδα, καταρ- 
ρίπτον καί καταβάλλον παν τό προστυγχάνον. 
Τά ίχνη τής διαβάσεως τοΰ φρικώδους τούτου 
κύματος είναι έτι ορατά.

Ήγκυροβολήσαμεν τήν νύκτα είς άπόστασιν 
μιλιών τινών άπό τοΰ Ί ελόκ-Βετόγκ, και τήν 
έπιοΰσαν άπεβιβάσθημεν είς τήν ξηράν. Ή φέ- 
ρουσα ημάς λέμβος ήναγκάζετο νά πλέη άδια- 
κόπως διά μέσου έπιπλεόντων τεμαχίων κισσή- 
ρεως, τά όποια τά μάλιστα έδυσχέραινον τήν 
προχώρησιν. Έπί τής παραλίας Κινέζοι τινές 
έμποροι έστησαν έλεεινά τινα παραπήγματα, έν 
οίς πωλοΰσι τά χρειώδη. '0 Κινέζος έμπορος 
είναι άοκνος οσάκις πρόκειται περί συμφέροντος· 
είς άκρον οικονόμοι καί έπίμονοι είς τό έργον 
των θ’ άνακτησωσι συντόμως τήν άπολεσθεΐσαν 
περιουσίαν· ,τά παραπήγματα δέν θα βραδυνωσι 
νά μετασχηματισθώσιν είς μαγαζεΐα.

Έν τή θέσει τής άκμαζούσης πόλεως, ης αι 
οδοί εύθύγραμμοι έξετείνοντο σκιαζόμεναι ύπό 
πυκνοφύλλων δένδρων, δέν είναι σήμερον ή 
άγονον καί γυμνόν πεδίον πεπληρωμένον δυσω
δών τελμάτων, τά όποια άποπέμπουσι δηλητη
ριώδεις άναθυμιάσεις. Διατρέχομεν τήν πεδιάδα 
ταύτην ύπό τάς καυστικός τοΰ ήλιου ακτίνας. 
Ένταΰθα πλέον τών χιλίων πεντακοσίων άν- 
θρώπων εΰρον οίκτρόν θάνατον. Αί καλυβαι τών 
έγχωρίων έγένοντο άφαντοι χωρίς ν’ άφήσωσιν 
ούδέ ίχνος τής ύπάρξεως αύτών, σαρωθεΐσαι ύπο 
τών άγριων κυμάτων· όλίγον άπωτέρω σωροί 
έρειπίων έμφαίνουσι τήν θέσιν, ένθα ησαν 
έκτισμέναι αί στερεώτεραι τών Εύρωπαίων οί- 
κίαι.

Ό διοικητής είναι άπών, ή δέ οικία του 
προεφυλάχθη άπό τής καταστροφής διότι κεΐται 
έπί λόφου τριάκοντα μέτρων ύπερ τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης· παρ’ όλίγον δμως και 
ή οικία αυτή θά έξηφανίζετο, διότι τά ορμητικά 
κύματα έφθασαν είς μικράν άπ’ αύτής αποστασιν. 
'Η καταστροφή έπήλθε τήν 27 Αύγούστου είς 
τάς 10’/2 τής πρωίας. Κατά τόν κ. Βερβέκ, 
τοσοΰτον ήτο τό σκότος, ώστε δέν ήδύνατο νά 
έννοήση τί κυρίως συνέβαινεν. Οί έν τή οικία 
τού διοικητοΰ καταφυγόντες ήκουσαν μόνον φρι- 
κτόν κρότον, προερχόμενον έκ τοΰ άνέμου, δστις 
έθραυε τά δένδρα καί έξεσφενδόνιζε μετά όρμής 
λάσπην κατά τών θυρών καί παραθύρων. Έρευ- 
νήσαντες παρετηρήσαμεν δτι ή θάλασσα εφθασε 
μέχρι τής πρώτης βαθμίδος τής κλίμακος τής 
άγούσης προς τό ύψωμα, έφ’ ού έκτίσθη ή οικία. 
Κάτωθεν τής βαθμίδος ταύτης φαίνεται καθαρώς 
ή έπελθοΰσα καταστροφή. Άπό τών παραθύρων 
τής οικίας εύρύς έκτείνεται όρίζων έπί τοΰ κόλ
που τής Λαμπόγγης μέχρι τοΰ "Ορους τών πι
θήκων, ύψώματος κωνικού κειμένου έν μέσω 
έρημου πεδιάδος.

("Επεται συνέχεια.)

ΕΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.

Διηγημα.

Μετάφρ. Αικατερίνης ΤΤ. Βασιλειάδου.

Α’.

Φ
ΑΝΤΑΣΘΗΤΕ χαρίεσσαν έξοχικήν οικίαν, 
ούτε έπαυλιν, ούτε πύργον, περικυκλω- 
μένην έκ πρασίνων λειμώνων καί δέν

δρων, κειμένην παρά τήν όχθην τού Δούβεως, 
έντός συρφετού χλόης, όποιον άπαντα τις ένίοτε 
έν ταύτη τή χερσώδει καί εύφόρφ χώρα, καί 
θά έχητε τήν άκριβή εικόνα τοΰ οικήματος, έν 
ω κατωκει τφ 188 ., ό ιατρός Μομβάλ μετά 
τής οικογένειας του.

Τά πάντα ήσαν άνετα καί κομψά είς τήν 
τερπνήν έπαυλιν · εύρύς όρίζων, μόνωσις πλήρης 
θέλγητρων, καί ή έγγύτης τοΰ μεγάλου χωρίου 
Ξ. δπερ παρεΐχεν άληθεΐς πόρους μέ τήν μικράν 
του έκκλησίαν, καί τάς ύλίγας οικογένειας, 
αΐτινες ήρχοντο νά διέλθωσι τήν ιύραίαν εποχήν.

"Ωστε, ούδέν παράδοξον, έάν ό ιατρός Μομ
βάλ, έπιφανοΰς μέλλοντος], κατά τό λέγειν τών 
φίλων του, είχε περιορίσει τάς έπιθυμίας του 
έν τοΐς στενοΐς όρίοις τοΰ κτήματός του. Έκέ- 
κτητο τήν ύπόληψιν καί τήν έμπιστοσύνην τών 
συμπολιτών του, καί απαντες έθεώρουν αύτόν 
ώς τόν πραότερον καί έπιδεξιώτερον ιατρόν, δν 
είχον ποτέ άπαντήσει. ’Έβλεπε τήν σύζυγόν του 
εύτυχή, τά τέκνα του εύθυμα καί καλώς έχοντα· 
ή δέ κόρη του Μαργαρίτα, τό νέον καί ποιητι
κόν τοΰ οίκου του κόσμημα, ηύξανε πλησίον του, 
φέρουσα μεθ’ έαυτής τήν χαράν τής έμφανί- 
σεως της, καί τήν χάριν τών δεκαοκτώ αύτής 
έτών.

Καί ή Μαργαρίτα ώσαύτως ήτον ευτυχής, 
δταν κατά τινα θερμήν καί αιθρίαν πρωίαν τοΰ 
Ιουνίου, κατήρχετο είς τόν λειμώνα μέ τό εργό
χειρου καί τά προσφιλή αύτής βιβλία, άλλα 
πρό πάντων, δταν αί παύσεις έπανέφερον πλησίον 
της τόν πρεσβύτερον αύτής άδελφόν, βοηθόν εις 
τι τών νοσοκομείων τών Παρισίων, καί τόν νεώ- 
τερον, μαθητήν τής Βεζανσώνος, έπανερχόμενον 
κατ’ έτος μετά πληθύος βραβείων και στε
φάνων.

Τί ήθελεν έπιθυμήσει πλειότερον; '0 βίος 
της πολύ ήσυχος, καί σχεδόν μονήρης, τήν προε- 
φύλαττε τών απατηλών όνειροπολημάτων ατινα 
καταλαμβάνουσι τάς νέας κόρας τής ηλικίας της. 
Άνεγίνωσκεν όλίγα μυθιστορήματα, ή μήτηρ 
αύστηρά ώς πρός τοΰτο, τή άπηγόρευε τήν άνά- 
γνωσιν έκείνων τών βιβλίων, τών φερόντων 
έντετυπωμένα ζωηρά καί περιπαθή αισθήματα, 
ατινα άφίνουσιν είς τήν ψυχήν άόριστόν τινα 
στενοχώριαν, καί κενόν τι, δπερ δέν ισχύει πάν
τοτε νά πληρώση ή οικογενειακή στοργή.

Καί δμως ή Μαργαρίτα δέν ήτον παντάπασι 
άμουσος. Ευρισκεν είδος τι ποιήσεως είς τά 
καθημερινά συμβεβηκότα, δτε έξήρχετο μετά 
τοΰ άδελφοΰ της είς περίπατον παρά τήν όχθην 
τοΰ Δούβεως, δτε διεκόσμει τό δωμάτιόν της, 
δτε έπεριποιεΐτο τά άνθη της. Έγνώριζε νά 
ένδύεται μέ πολλήν χάριν, καί δστις ήθελε τήν 
ϊδη μέ τήν έσθήτά της χρώματος γλυκέος καί 
αρμονικού, ής αί χειρίδες φθάνουσαι μέχρι τοΰ 
άγκώνος, άφινον άσκεπεΐς τούς ώραίους βραχίο- 
νάς της, μέ τό άπλοΰν καί κομψόν κτένισμά της. 
άπαλάττον τόν τράχηλον, δπως σχηματίση, όπι
σθεν τής κεφαλής ώραΐον πλόκαμον, άνορθούμε- 
νον ύπό άργυράς κτενός, δστις ήθελεν ϊδει δλα 
ταΰτα, θά άπεκάλει τήν Μαργαρίταν άληθή 
φιλάρεσκον.

Καί δμως δέν ήτο τοιαύτη, καί μάλιστα 
ούδέποτε τή παρουσιάσθη ή περίστασις. Δέν 
έπεται έκ τούτου, δτι ήτον καί τελειοτέρα τών 
άλλων θυγατέρων τής Ευας. 'Ως δλαι αί γυναί
κες, ή Μαργαρίτα ήγάπα νά άρέσκη· άλλά 
μέχρι τοΰδε έπέπρωτο νά άρέσκη μόνον τή οικο
γένεια της, καί τοΰτο ήρκει αύτή.

Τοιαύτη είναι ή ήρωΐς τοΰ διηγήματός μου· 
νέα κόρη μέτριου άναστήματος, λεπτοφυής, ρα
δινή, μέ λεπτήν χροιάν, καί ώραίους μεγάλους 
κυανούς δφθαλμούς, οΐτινες συχνάκις νεύουσι 
π.'ός τήν γήν, δπως άποκρύψωσιν είς τό κοινόν 
τά ενδόμυχα τής ψυχής της αισθήματα.

Β'.

Μεταξύ τών κομψών αύτής συνηθειών ή 
Μαργαρίτα είχε τήν πολυτέλειαν τών άνθέων, 
ώστε ή τράπεζα τού προγεύματος ήτο πλήρης 
τοιούτων, δτε, ώραίαν τινα πρωίαν του αύγού
στου, ό ιατρός Μομβάλ έκάθησε μεταξύ τής 
συζύγου καί θυγατρός του.

Ό γραμματοκομιστής είχε μόλις φθάσει· ό 
Ιατρός έζήτει τάς έφημερίδας του, ή κυρία 
Μομβάλ τάς έπιστολάς της, ή Μαργαρίτα μίαν 
φιλολογικήν Έπιθεώρησιν ήτις τή έφερεν είς 
τήν μόνωσίν της κοσμικούς τινας θορύβους καί 
συχνάκις τά πρωτόλια καλού τίνος φιλολογικού 
έργου.

Έπί πολλά λεπτά ή σιωπή διήρκεσε έν τω 
μικρω έστιατορίω · ό καθείς ήτο βεβυθισμένος 
είς τήν άνάγνωσίν του, καί δτε μετ’ όλίγον ή 
Μαργαρίτα ύψωσε τήν κεφαλήν είδεν έπί τής 
τραπέζης μικρόν τινα φάκελλον, δστις έκειτο 
μονήρης καί έγκαταλελειμμένος.

— Πατέρα, λησμονείς μίαν έπιστολήν, είπε 
θεωρούσα μηχανικώς τήν έπιγραφήν. Καί μίαν 
έπιστολήν τοΰ Γεωργίου! ιδού ή σφραγίς τών 
Παρισίων.

‘0 ιατρός έθραυσε τόν φάκελλον. Πάσαν 
έοδομάδα, ό Γεώργιος, ό πρεσβύτερός τοΰ υιός 
τφ άπηύθυνε μακράς καί φιλοστόργους έπιστο
λάς, έν’ αίς έξέθετε λεπτομερώς τήν χρήσιν 
τού καιρού του, καί προσεπάθει, δσον τό δυνα
τόν περισσότερον, δπως ή οικογένεια του συμμε- 
τάσχη τοΰ σοβαρού καί πολυάσχολου βίου του.

Τήν φοράν ταύτην ή Μαργαρίτα ήπατάτο· 
ή έπιστολή μέ τήν έκ Παρισίων σφραγίδα δέν 
ήτο τοΰ άδελφοΰ της. '0 ιατρός Μομβάλ 
τήν διέτρεξε ζωηρώς. ’Ιδού τί περιείχε·

Le Fontanii, 2 Αύγουστου 188 . .
Αγαπητέ μου Άνδρέα.

Πρό πολλοΰ δέν είδομεν άλλήλους, καί δμως, 
έάν ένθυμήσαι είμεθα ειλικρινείς καί πιστοί 
φίλοι, έτι δέ καί συγγενείς, άν δέν άπατώμαι. 
Τά τής νεότητος έτη παρέρχονται πολύ ταχέως, 
έκαστος μεταβαίνει δπου ό προορισμός του τόν 
καλεΐ, άποχωριζόμεθα, λέγομεν καλήν άντά- 
μωσιν, καί μετ’ ού πολύ έκ μιας καλής καί 
άρχαίας οικειότητος μένει μόλις μία άνά- 
μνησις.

Οί υίοί μας άνεδέχθησαν νά διαιωνίσωσι τήν 
παράδοσιν. Εύρίσκονται είσέτι έν τή θερμοτέρα 
περιόδφ, καί δέν θέλουσι ν’ άκούσωσι νά γίνηται 
λόγος, δπως διέλθωσι κεχωρισμένοι τάς διακο
πές. "Επειδή δέ αί κατοικίαι μας άπέχουσι 
πολύ άλλήλων δπως άνταμωθώμεν ας κάμωμεν 
άμοιβαίαν παραχώρησιν. '0 Γεώργιος καί ό Ροβέρ
τος έχουσιν άδειαν άπουσίας ενός μηνός· θά φέρω 
τόν Γεώργιον είς Φοντανίλ διά τήν ποώτην δεκα
πενθημερίαν, καί θά σοί άποστείλω άμφοτέρους 
νά τελειώσωσι μεθ’ υμών τάς παύσεις των. 
’Επείγομαι νά γνωρίσω τόν υιόν σου, δν ό 'Ρο-
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βέρτος ύπερεπαινεΐ, καί έάν δώσης τήν συγκα- 
τά&εσίν σου είς τά σχέδια τών τέκνων μας, θά 
ημαι ευτυχής νά τά ίδω πραγματοποιούμενα.

Ό άφωσιωμένος σοι
Δελανού.”

Είς τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής ταύτης, ή 
κυρία Μομοάλ έγένετο σοβαρά, ή δέ Μαργαρίτα 
έποίησε μορφασμόν.

— Λοιπόν, τί λέγεις; ήρώτησεν ό ιατρός τήν 
σύζυγόν του. Ή πρότασις αύτη σέ συμφέρει;

— ’Αγνοώ. Είναι κατά τι σκληρόν νά ϊδη 
τις θυσιαζόμενον τό ήμισυ μέρος τών διακοπών 
τοΰ Γεωργίου, άλλά δέν ήθελεν εΐσθαι εγωισμός 
να θελήσωμεν νά τον κοατήσωμεν πλησίον μας, 
δτε 0ά ήδύνατο νά διέλθη δεκαπέντε ήμέρας 
τεοπνας μετά τοΰ έπιστηθειοτέρου φίλου του; 
Φοβούμαι μήπως ευρίσκει έαυτόν πολύ άπομε- 
μονωμένον ένταΰθα.

— Το φοβούμαι και έγώ, καί είμαι τόσον 
μάλλον τής γνώμης σου, καθ’ δσον θέλω λογισθή 
εύτυχής νά ίδω άνανεουμένας τάς μετά τοΰ 
Δελανού σχέσεις μου. Είναι εξαίρετος καί 
έντιμότατος άνθρωπος, καί έάν ό υιός του τώ 
δμοιάζη ή γηραιά μας οικία θέλει είσθαι πολύ 
φαιδρά. Δέν μάς μένει ή νά συμβουλευθώμεν 
τήν Μαργαρίταν. | -

— Ούδόλως σκέπτομαι ώς ύμεΐς, άπήντησεν 
αύτη, καί δέν βλέπω πώς ό κύριος ‘Ροβέρτος 
θα ήδύνατο νά άναπληρώση τον αγαπητόν μας 
Γεώργιον. Προβλέπω ένα μήνα μονώσεως, δταν 
θ άφιχθώσιν. Ό Γεώργιος Οά έχη τόν φίλον 
του, καί δέν θά σκέπτηται πλέον περί ήμών. 
'Γούτο είναι λυπηρόν.

— Πράγματι θά παραπεμφθής είς τήν δευ- 
τέραν τάξιν, άγαπητή μου. Δέν πιστεύω δμως, 
δτι ό Γεώργιος θά εγκατάλειψη τήν μικράν του 
Μαργαρίταν, ήν δέν άπολαύει ή κατά μακρά 
διαλείμματα, καί τήν όποιαν θά ήναι ευτυχή ς 
νά έπανεύρη. Δέν τό πιστεύεις;

— Ώ! δέν συλλογίζομαι τούτο, πατέρα ! 
’Αλλ’ ό Γεώργιος είναι αχάριστο; καί θά τω 
είπω τούτο κατά πρόσωπόν, δταν έλθη.

Η συνδιάλεξις ήλλαξε, ήμίσειαν δ’ ώραν μετά 
ταύτα ή Μαργαρίτα, πρό τοΰ ήνεωγμένου παρα
θύρου της, έσκέπτετο μελαγχολικώς. Ήγάπα 
πολύ τόν πρεσβύτερόν της άδελφόν, καί πρό 
πολλού έσυλλογίζετο τόν μήνα τών διακοπών, 
δν όλόκληρον τή εΐχεν ύποσχεθή.

Οποία ώραϊα σχέδια! ιδού δλα ματαιούμενα 
τώρα. Ό Γεώργιος δέν έρχεται ή διά δεκα
πέντε ήμέρας μόνον. ’Ερχόμενος δέ θά είσάξη 
είς τήν οίκογένειάν των, τήν τόσον ήνωμένην 
μέχρι τούδε, ξένον στοιχεΐον!

Γ.

Δεκαπέντε ήμέραι παρήλθον. Ό Μαυρίκιος, 
ό δευτερότοκος τού ιατρού, έχει διακοπάς , καί 
εξέρχεται μετά τής άδελφής του είς διεξοδικού; 
περιπάτους.

Τό σχολικόν έτος ήτον τόσον μακρόν, καί ό 
Μαυρίκιος έχει τόσα νά εΐπη !

Είναι δλην τήν ήμέραν όμοΰ, άλιεύουν, έξέρ- 
χονται είς περίπατον, γινώσκοντε; δ’ άμφότεροι 
τήν κωπηλασίαν, διέρχονται πολλά; ώρας έν τή 
μικρά λέμβω, (ήτις φέρει το υποκοριστικόν τοΰ 
δνόματος τής νέας κόρης ■ ‘Ρίτα.

Τό εσπέρας, ό Μαυρίκιος γράφει τά μαθή- 
ματά του, συχνάκις βοηθούμενο; ύπό τής άδελ
φής του, καί όποια θελητική άντίθεσις ύπάρχει 
μεταξύ τής μελαίνης τούτου, καί τής ξανθής 
αύτής κεφαλής άμφοτέρων ήνωμένων ύπό τήν 
αύτήν λυχνίαν καί ζητουσών τήν λύσιν δυσκόλου 
τίνος προβλήματος.

Ουτω διήρχοντο τάς παύσεις, ήδέως καί τα
χέως, άναμένοντες τήν ήμέραν τής άφίξεως τοΰ 
Γεωργίου. Δέν εΐχεν ούτος ορίσει ακριβώς τήν 
έποχήν.

— θά είσβάλλωμεν παρ’ ύμΐν ώραίαν τινά 
πρωίαν, έγραφε, ήλιοκαυμένοι, ισχνοί έκ τών 
μακρών περιπάτων. Τώρα έγεινα άληθής χω
ρικός, άπαρνηθείς τάς παρισινός μου άξιώσεις.

Ή Μαργαρίτα άνεστέναξεν δλίγον. Ό Γε
ώργιός της νά καταστή είς τήν χώραν ταύτην 
τών άγροίκων “άληθής χωρικός”. Παρά τήν 
θέλησίν της ή είκών τού άδελφού της παρίστατο 
είς τούς δφθαλμούς της. Νέον παχύν δυσκί- 
νητον, αμβλύνουν, μέ πρόσωπόν καί χεΐρας έρυ- 
θοάς · ούτως έφαντάζετο αύτόν ήδη.

Μορφασμός δλίγον τι περιφρονητικός έπίεζε 
τότε τό ώραΐον της στόμα, άλλά δέν τήν ήμ- 
πόδιζεν ούδόλως τοΰ νά άστειζηται μέ τόν 
Μαυρίκιον, νά παίζη κρόκετ, ή κρυπτόν, καί νά 
παραδίδηται είς χιλίας παιδικά; διασκεδάσεις.

Βραδύτερον, άναπολούσα τήν περίοδον ταύ
την τής ζωής της ή Μαργαρίτα ήδυνήθη νά τήν 
θεωρήση ώς τήν καλλιτέραν τοΰ βίου της. Είς 
τήν ήλικίαν ταύτην, καθ’ ήν μία κόρη δέν είναι 
πλέον παιδίον, δέν είναι είσέτι γυνή, αύτη έζη 
έν τω παρόντι, άνευ λύπης διά τό παρελθόν, 
άνευ μερίμνης διά τό μέλλον εύθυμος, εύτυχής, 
άμέριμνος, άπολαύουσα τοΰ ήλιου, τών άνθέων 
καί τής εύδίας. Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής 
ψυχής της· μή χύσασα ποτέ δάκρυα σοβαρά 
ένόμιζεν, δτι δέν ήτο δυνατόν νά παρέχη δι’ αύ
τήν λύπας καί άπογοητεύσεις ό βίος.

Ήτο ήδη εσπέρας, δτε έπέστρεψεν έξ’ ενός 
μακρού περιπάτου μετά τοΰ άδελφού της · τό 
έρύθημα τού προσώπου καί ή ζωηοότης τής 
δψεώς της άπεδείκνυον, δτι ό περίπατος ούτος 
ήτο πλήρης συμβάντων. Εΐχον άναγκασθή νά 
άναρριχηθώσιν εις αποτόμους άτραπούς, νά διέλ- 
θωσι πολύ πλησίον τοΰ Δούβεως, νά περιπατή- 
σωσι πολύ ταχέως διά νά μή έπιστρέψωσι πολύ 
άργά, καί κατά τήν στιγμήν ταύτην ήτο ένη- 
σχολημένη έπί τού άνδηρου νά διοοθώση τήν 
άκαταστασίαν τής κόμης της.

Οί πυκνοί ξανθοί βόστρυχοί της διέφευγον 
παρά τήν θέλησίν της τών άνεπιτηδείων αύτής 
δακτύλων. ‘Ο Μαυρίκιος ήτον πλησίον της 
κεκλιμένος έπί εδωλίου, βοηθών αύτήν δσον πλει- 
ότερον ήδύνατο, άλλ’ όποιαν βοήθειαν δύναται 
νά παρέξη δεκαπενταετής νέος είς γυνακνεΐον 
κτένισμα; Πολύ μικράν, άληθώς- καί ή Μαρ
γαρίτα γελώσα καί άνυπομονοΰσα συνάμα, ούδό
λως ήκουσε τό κάλπασμα δύο πλησιαζόντων 
ίππων. Δέν ύψωσι τήν κεφαλήν, είμή δτε έφ- 
θασαν πλησίον της καί τότε διέκρινε δύο ιππείς, 
τόν άδελφόν της πρώτον, ύστερον δέ υψηλόν 
τινα καί ώραΐον νεανίαν, δστις άφίππευσε καί 
ήλθε νά χαιρετίση αύτήν μετά σεβασμού.

Αύτη ΐστατο τεθορυβημένη καί έρυθριώσα. 
'0 Μαυρίκιος ύπεγέλα. άλλ’ ή Μαργαρίτα δέν 
εΐχεν ούδεμίαν επιθυμίαν διά γέλωτα, ή άκα- 
ταστασία τής ένδυμασία; της τήν ήρέθιζεν έσω- 
τερικώς, καί ήσθάνετο έαυτήν δειλιώσαν ένώπιον 
τοΰ φίλου τοΰ άδελφού της.

— Είναι τωόντι ή μικρά μου Ρίτα, ήν 
άνευρίσκω μεταμεμορφωμένην εις μεγάλην; άνέ- 
κραξεν ό Γεώργιος βιαίως. Τήν άνεσήκωσεν είς 
τούς βραχίονας του καί δτε παρήλθεν ή πρώτη 
διάχοσις, έσκέφθη τέλος νά τή συστήση τόν 
σύντροφόν του.

— 'Ο 'Ροβέρτος Δελανού, είπε γελών, φίλος 
μου καί έξάδελφός σου. Έλα δά, μικρά μου 
άδελφή, είς τούς συγγενείς δίοουσι τούλάχιστον 
τήν χεΐρά.

Ή Μαργαρίτα ύψωσε τό ειλικρινές καί 
ώραΐον βλέμμα της, καί συνήντησε τό τοΰ έξ- 

αδέλφου της πρόσωπόν. Οΐμοι! ποΰ ήτον ό 
άγροΐκος χωρικός τής φαντασίας της; . . . Δια- 
σκεδαστική έκφρασις άνεγινώσκετο έπί τών χα
ρακτήρων τοΰ νεανίου, καί έπί τέλους ή Μαρ
γαρίτα, μή δυναμένη νά κρατηθή πλειότερον, 
άφέθη είς ειλικρινή καγχασμόν.

— Σάς ζητώ συγγνώμην διότι σάς δέχομαι 
ούτως, είπεν, άλλ’ είς τήν έξοχήν! . . .

(“Επεται συνέχεια.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Ελληνικής Μυθολογίας καί ιστορίας 
τά κυριώτερα έν έπιτομή ύπό Βιργινία; 
Στεφάνοβικ Σκυλίτση, έν Λειψία 1887.— 
Εύχάριστον είναι όσάκις λαμβάνει τις άνά χεΐρας 
βιβλίον ελληνικόν κομψώς τετυπωμένον καί φιλο- 
κάλως διεσκευασμένον, διότι δυστυχώς σπανί- 
ζουσιν έτι παρ’ ήμΐν τοιαΰτα συγγράμματα. Έτι 
δμως εύαρεστότερον είναι τό αίσθημα τοΰτο, 
δταν τό βιβλίον ήναι γεγραμμένον ύπό Έλληνί- 
δος. Παρ’ ήμΐν δέν είναι πολλαΐ αί Κυρίαι, αί 
μέ τά γράμματα άσχολούμεναι καί τοΰτο ούχί 
δί έλλειψιν γνώσεων, διότι τό ήμέτερον γυναι
κείου φΰλον είναι άρκούντως μεμορφωμένον, άλλά 
διότι δέν έδόθη είσέτι είς τό έθνος ήμών ή τοι- 
αυτη τάσις. Διά τούς λόγους τούτους μετά 
χαράς χαιρετίζομεν τό παρόν βιβλίον, έν ω διά 
γλώσσης καθαράς καί εύλήπτου έκτίθενται έν 
έπιτομή τά κυριώτερα τής Ελληνικής Μυθολο
γίας καί'Ιστορία;. Ή συγγράψασα αύτό Κυρία 
Βιργινία Στεφάνοβικ Σκυλίτση είναι ή νύμφη 
τοΰ σεβαστού άνδρός Ζαννή Στεφ. Σκυλίτση, 
τοΰ πρό έτους έν Κωνσταντινουπόλει άποβιώ- 
σαντος καί μνήμην άγαθήν τοσοΰτον καταλιπόν- 
τος. Τή μνήμη αύτοΰ καί άφιερούται τό 
πόνημα τοΰτο. "Σκοπός τού άνά χεΐρας πονη- 
“ματιού, λέγει έν τω προοιμίω ή μετριόφρων 
"συγγραφεύς, δέν είναι νά διδάξη πάσαν τήν 
“Ελληνικήν μυθολογίαν καί ιστορίαν έν άκριβεΐ 
“τάξει καί άλληλουχίφ, άλλ’ δπως παράσχη 
"σκιαγραφίαν τινά αύτών, έκ τής όποιας μετά 
"τέρψεως νά μανθάνωσιν οί νέοι τά μνήμης άξια.”

Τό βιβλίον, κομψότατα έκδεδομένον, κοσμεί
ται διά τής προσωπογραφίας τοΰ άειμνήστου 
Ζαννή Στεφ. Σκυλίτση καί διά πολλών εικόνων, 
διαφωτιζουσών τό κείμενον, περιέχει δέ σελίδας 
222 έν σχήματι τετάρτου.

’Από καρδίας συγχαίρομεν τή λόγια δεσποίνη 
καί έπί τή έκλογή τοΰ θέματος καί έπί τή καταλ- 
λήλιρ συγγραφή εύχόμενοι δπως καί άλλαΓ Ελλη- 
νίδες μιμηθώσι τό άξιομίμητον αύτής παράδειγμα.

ΤΑ ΥΔΝΑ ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.

Ο ύδνον (truffe) είναι τό γευστικώτατον 
έκεΐνο είδος τών μυκήτων, τό όποιον 
ιδίως εύρηται έν τή μεσημβρινή Γαλλία 

καί έν ’Αλσατία. ’Ήδη κατά τον 17 αιώνα τά 
ύδνα τή; ’Αλσατίας μετεφέροντο είς διάφορα 
μέρη τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας, ένθα ήγο- 
ράζοντο έπί άδροτάτη τιμή, ιδίως οέ έλέγετο 
δτι τά καλλίτερα ύδνα έφύοντο έπί μικρού όρους 
κειμένου παρά τήν κωμόπολιν Όρσβήρ, έφ ου 
έκειτο μικρό: Ναός είς τιμήν τής άγια; Πολόνης. 
Έν τή άρχαΐα "Τοπογραφία τής ’Αλσατίας” 
εύρηται τό εξής χωρίον "Έπί τοΰ όρους τούτου 
φύονται τά καλλίτερα ύδνα, είδη μυκήτων.” 
Άναφέρομεν δέ τό χωρίον τούτο δπως άποδει- 
ξωμεν δτι τά ύδνα έθεωρούντο άνήκοντα είς τήν 
οικογένειαν τών μυκήτων καί πριν έτι οί βοτα
νικοί κατατάξωσιν αύτά εί; αύτήν.

Ή συλλογή τών ύδνων έν τή θέσει ταύτη 
ήτο άλλοτε έμποδισμένη έπί αύστηροτάτη ποινή, 
καί παρεχωρεΐτο μόνον διά βασιλικού διατάγμα
τος εις τινας προνομιούχους, οΐτινες μετά πολ
λοΰ κόπου κατώρθουν νά λάβωσι τήν παραχώ- 
ρησιν. Άρχαΐον δημοτικόν κατάστιχον τής 
κωμοπόλεως'Αγίας Μαρία; άναφέρει περί απο
στολής ύδνων έκ μέρους τού όιοικητού προ τόν 
στρατηγόν τού Λουδοβίκου ιδ'., τόν διάσημον ΤΑ ΥΔΝΑ (TRUFFES) ΕΝ ΑΛΣΑΤΙΑι.

Ο ΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΒΑΣ.

Λουβοά. "Πέντε φλωρίνια καί 36 σολδία πλη- 
ρωθέντα τή 20 Σεπτεμβρίου 1673 είς τόν Κά- 
σπαρον Έδεριχ διά μεταφοράν δέματος ύδνων 
πρός τόν έν Νανσή στρατηγόν Λουβοά έκ μέρους 
τού διοικητοΰ Πονσέ.”

Σήμερον δμως ή συλλογή τών ύδνων είναι 
έλευθέρα. Ό μόνος περιορισμός, δν έθεσαν αί 
άοχαί, είναι νά μή είσάγωνται χοίροι είς τά 
μέρη, έν οΐς φύονται τά ύδνα, διότι οί χοίροι 
μεγάλην δεικνόουσι προτίμησιν διά τό φυτόν 
τούτο. Οί κάτοικοι τών περιχώρων μεταχειρί
ζονται κύνας πρός ευρεσιν τών ύονοφόρων θέ
σεων · ΐνα δέ διατηρηθή είς τούς κύνας ή άπαι- 
τουμένη πρός τοΰτο όσφρησις, περιορίζονται ουτοι 
μέχρι τής έποχής τής συλλογής, δτε οδηγούνται 
είς τά δάση καί άνιχνεύουσι τά ύδνα. Είναι 
δέ οί κύνες ουτοι τοσοΰτον καλώς γεγυμνασμένοι, 
ώστε ούδέποτε τρώγουσιν ή άφανίζουσι το φυτόν, 
άλλά διά ζωηρών σημείων έπιδεικνύουσιν είς 
τούς χωρικούς τήν θέσιν, έν ή όφείλουσι νά 
σκάψωσιν.
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ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΘΑΝΑΤΙΚΩΝ^

ΠΟΙΝΩΝ.)

εγα άδικον έχουσιν οί διατεινόμενοι δτι 
σήμερον δέν είναι δονατδν νά έπιβληθή 
αδίκως θανατική ποινή. Κα'ι είναι μέν

δρθόν, ώς λέγουσιν οί τοΰτο διϊσχυριζόμενοι, δτι 
τακτικοί καί δεόντως έξησκημένοι δικασταί σπα- 
νίως άπατώνται και δτι παρέχεται τφ καταδι- 
κασθέντι παν μέσον, δπως άναθεωρουμένης τής 
δίκης του άποδείςη τήν αθωότητα του · ούχ’ ήτ- 
τον δμως οί ένορκοι, οί δικάζοντες τά έγκλή- 
ματα, είναι δικασταί δλως αγύμναστοι καί 
εύκολον είναι ν’ άπατώνται καί αυτοί, ώς άπα-
τάται ό προκατειλημμένος είσαγγελεύς, δστις 
παριστα αύτοΐς τήν ύπόθεσιν ώς αύτδς τήν αν
τιλαμβάνεται. Οί τήν απάτην μή παραδεχόμενοι 
νομομαθείς προσθέτουσιν δτι οί ένορκοι είναι 
υπέρ το δέον διατεθειμένοι πρδς τήν επιείκειαν, 
δέν λαμβάνουσιν δμως ύπ’ δψιν δτι ιδίως εις 
βαρέα καί πολύπλοκα εγκλήματα ή κρίσις αυ
τών δύναται νά έπηρεασθή διά εύνοήτου συγκι- 
νήσεως.

Καί έν αύτή τή Άγγλίφ, ένθα απαιτείται 
παμψηφία τών δώδεκα ένορκων δπως έπιβληθή 
θανατική ποινή, δέν υπάρχει έντελής βεβαιότης 
ώς πρδς τάς τοιαύτας ποινάς, Sv δικαίως ή αδί
κως έπεβλήθησαν. Ό έν Λονδίνω ύπαρχων 
Σύλλογος Howard, δ έπιδιώκων τήν διόρθωσιν 
τοΰ ποινικού νόμου, έφιστα τήν προσοχήν του 
έπί τοΰ έξης περιστατικού.

Κατά Μάΐον τοΰ έτους 1884 παρεπέμφθησαν 
τρεις άνδρες δνόματι Lowson, Hodgson καί 
Siddle είς τδ κακουργιοδικεϊον. Κατηγοροΰντο 
ούτοι έπί τφ φόνφ τοΰ αστυνομικού κλητήρος 
Σμίθ. Μετά τήν έξέτασιν πολλών μαρτύρων 
καί μετά πολλάς αγορεύσεις τών συνηγόρων καί 
τοΰ είσαγγελέως έφθασαν καί ένορκοι καί δικα- 
σταί είς τδ συμπέρασμα ν’ άθωώσωσι τδν ένα 
τών ύποδίκων, τδν Hodgson, καί νά κηρύξωσιν 
ένοχους τούς άλλους δύο, τδν Lowson καί τδν 
Siddle. Άμφότεροι κατεδικάσθησαν είς τόν 
δι’ αγχόνης θάνατον. Ό Siddle δμως διεμαρ- 
τύρετο δτι ήτο άθώος.

’Επειδή δέ μετά τδ πέρας τής δίκης ήγέρ- 
θησαν άμφιβολίαι τινές περί τής είς τδν Siddle 
έπιβληθείσης ποινής, καί ό τών έσωτερικών 
ύπουργός έμαθεν δτι ζητήματά τινα είχον μείνει 
σκοτεινά, διέταξεν ούτος νεωτέρας καί άκριβε- 
στέρας ανακρίσεις καί παρεμπόδισε τήν έκτέλε- 
otv τής κεφαλικής ποινής. Ό Lowson άπηγ- 
χονίσθη τή 27 Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους· πριν δέ 
άποθάνη έξωμολογήθη τφ ίερεϊ, δτι ό Siddle 
ητο έντελώς άθώος καί δτι έτερός τις, ού τδ 
δνομα δέν ήθελε ν’ άναφέρη, έπληςε πρώτος, 
αύτδς δέ, ό Lowson, κατέφερε τήν δευτέραν 
πληγήν. Πρδς τήν μαρτυρίαν ταύτην συνεφώ- 
νησαν καί αί γενόμεναι ανακρίσεις, καί μάλιστα 
άπεδείχθη δι’ αύτών δτι ό Siddle ού μόνον δέν 
έπληξεν, άλλά καί προσεπάθησε νά σώση τήν 
ζωήν τοΰ δολοφονηθέντος κλητήρος. Τή 18 Ιου
νίου ό Siddle άφέθη ελεύθερος διά χάριτος τής 
βασιλίσσης.

Παρόμοιον περιστατικόν συνέβη έσχάτως καί 
έν Γερμανία. Κατεδικάσθη τις ύπδ τοΰ κακουρ- 
γιοδικείου έπί φόνφ είς θάνατον ή ποινή αύτοΰ 
μετετράπη διά βασιλικής χάριτος είς ισόβια 
δεσμά. Ό κατάδικος (διεμαρτύρετο δτι είναι 
άθώος. ’Εν τοσούτφ δκτώ δλα έτη παρήλθον 
καί δ δυστυχής έτήκετο έν τή ειρκτή. Έσχά
τως ένόσησε βαρέως ό άδελφός αύτοΰ· αισθανό
μενος προσεγγίζοντα τδν θάνατον έκάλεσε τδν 
ιερέα τού χωρίου καί ώμολόγησεν αύτώ δτι 
αύτδς ήτο δ φονεύς, καί επομένως δ άδελφός 
του ήτο άθώος καί μάλιστα ούδέ έγνώριζε τόν

φονευθέντα. ’Εννοείται δτι ό κατάδικος άμέσως 
άπελύθη τής φυλακής. Άπεζημιώθη δμως 
διά τάς δκταετεΐς αύτοΰ βασάνους; Ούχί βε
βαίως.

’Απέναντι λοιπόν τών περιστατικών τούτων 
δέν δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν δτι ή έκτέλεσις 
κεφαλικής ποινής έπί άθώων είναι άδύνατος 
κατά τόν αιώνα ήμών. Βεβαίως τδ τοιούτο 
είναι σπάνιον, άλλά, καί αν συμβαίνη, σπανιώ- 
τεοον έτι άποκαλύπτεται. Διότι άφ’ ού κλεισθή 
ό τάφος έπΐ τοΰ θύματος τής άπατης, άληθεύει 
ή ρήσις· "Ό ζών έχει δίκαιον.” Καί πάσα 
άμφιβολία περί τής δικαίως ή άδίκως έπιβλη
θείσης καί έκτελεσθείσης ποινής ύποχωοεΐ άπέ- 
ναντι τοΰ πολιτικού ζητήματος, αν πρέπη νά 
προσβάλληται ή δικαιοδοσία τών δικαστηρίων, 
ή ούχί.
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Ό άνδριάς τοΰ Καποδιστρίου έν Κερ- 

πύο α. Τή 12 τοΰ προσεχούς’Απριλίου θέλουσι 
τελεσθή έν Κερκύρα μετά πολλής έπισημότητος 
τά άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος, δπερ ή πόλις 
τής Κέρκυρας άνήγειρεν είς μνήμην τοΰ ένδοξου 
αύτής τέκνου, τοΰ Κυβερνήτου τής Ελλάδος 
Ίωάννου Καποδιστρίου. Τά πρδς τοΰτο 
έκδοθέντα προσκλητήρια είναι ύπογεγραμμένα 
ύπδ τών μελών τής έπιτροπής Κυρίων Μ. 
Ίδρωμένου, Λ. Βλάχου, Α. Μπότη καί Στ. Βεν- 
τούρα. Περί τής έθνικής ταύτης τελετής θέ- 
λομεν γράψει προσεχώς τά δέοντα.

Νέα άνασκαφή έν Τρωάδι. ’Από τινων 
ήμερων τουρκικαί τινες έφημερίδες άναφέρουσιν 
δτι έν Τροία άνεσκάφη τάφος άρχαΐος, έν φ 
εύρέθη είκών τής βασιλίσσης Εκάβης. 'Η 
άρκούντως παράδοξος είδησις έξηγεΐται ύπό τοΰ 
αρχαιολόγου Κάλβερτ έν τφ άγγλιστί έκδιδομένφ 
“Άνατολικφ κήρυκι.” 'Ανήρ τις, λέγει ό κ. 
Κάλβερτ, είδε κατ’ δναρ δτι έπί τοΰ όρους Βαλή 
Δάγ, έπί τής όδοΰ μεταξύ Βουναρβασή καί 
Έζινέ, ύπάρχει κεκρυμμένος θησαυρός, έσπευσε 
δέ κατά τέσσαρας συνεχείς νύκτας νά κάμη 
μετά τινων ποιμένων έν τή θέσει έκείνη άνα- 
σκαφάς. Πράγματι εύρέθη έκεΐ θολωτός τάφος 
έκ λίθων κατεσκευασμένος, έν ω άνεκαλύφθησαν 
πολλά κοσμήματα χρυσά, ών τά πλεΐστα παρε- 
δόθησαν είς τάς έπιτοπίους άρχάς. Τά άντικεί- 
μενα ταΰτα είναι α'.) διάδημα έκ χρυσών φύλλων 
καί χρυσών βαλάνων, στερεωμένων διά χρυσού 
σύρματος βάρους τδ δλον 100 γραμμαρίων, 
β'.) τεμάχια χρυσής ταινίας, 2 ποδών μήκους, 
έφ’ ής είναι τετυπωμένη έν μικροΐς τετραγώνοις 
ή είκών κιθαριστρίας· γ'.) τμήματα κατόπτρου 
έκ χαλκού, καί δ'.) άγγεΐον νεκρικόν έξ άλα- 
βάστρου.”

Ό κ. Κάλβερτ ύποθέτει δτι τά άντικείμενα 
ταΰτα δέν άνήκουσιν είς τήν ηρωικήν (δμηρικήν) 
έποχήν, άλλ’ είς πολύ μεταγενεστέραν, καί δτι 
δ άνακαλυφθείς τάφος είναι ό τάφος τής γνω
στής Μανίας, τής παρά Ξενοφώντος (Έλλην. 
3. 1) άναφερομένης, ή άνετέθη παρά τοΰ σατρά
που Φαρναβάζου (θουκυδ. 2. 67) ή ήγεμονία 
έπί τής Γεργίθης καί τής Τροίας.

γνωσεν έν μια τών τελευταίων συνεδριάσεων 
τοΰ ’Επιστημονικού Συνδέσμου τής Γαλλίας 
σπουδαιοτάτην διατριβήν περί οινοπνεύματος καί 
τών καταστρεπτικών αύτοΰ συνεπειών. Έξ αύτής 
μανθάνομεν δτι ή έτησία κατανάλωσις τού οινο
πνεύματος άνέρχεται έν μόνη τή Γαλλία είς 
δύο ώς έγγιστα εκατομμύρια έκατολίτρων. Έκ 
τούτων μόνον 25 χιλ. έκατολίτρων κατασκευά
ζονται έξ οίνου, το δέ ύπόλοιπον παράγεται έξ 
δρυζίου, παντζαρίων, σίτου κτλ. Καί τοΰτο 
άκριβώς τδ οινόπνευμα, τδ έκ τοιούτων ειδών 
παραγόμενον, είναι τδ πάντων καταστρεπτικώ- 
τερον διά τδν άνθρώπινον οργανισμόν. ΙΙρδς 
άπόδειξιν τούτου ό Άλγλάβης έκαμε πρόχειρον 
πείραμα διά δύο μικρών χοίρων, ών τδ μέν έπότισε 
διά οινοπνεύματος έξ οίνου, τδ δέ διά τού άλλου 
οινοπνεύματος. Τδ πρώτον, καίτοι μεθυσμένου, 
έφαίνετο ζωηρόν καί εύθυμον, έν φ τδ δεύτερον 
κατέκειτο έπί τής τραπέζης ώσεί νεκρόν καί 
άπόπληκτον. Κατόπιν έκαμε δεύτερον πείραμα 
διά δύο κυνών καί έσχε τά αύτά άποτελέσματα· 
ό κύων, ό πιών οινόπνευμα έκ σίτου κατασκευ- 
ασθέν, κατελήφθη ύπδ έπιληπτικών σπασμών, ώδύ- 
ρετο, καί έζήτει νά δάκνη ώς ύπό ύδροφοβίας πα
θών. Έκ τούτου λαβών τδ ένδόσιμον ό διαπρεπής 
καθηγητής ύπέδειξεν βτι είναι άνάγκη ή κυβέρ- 
νησις νά μή έπιτρέπη κατασκευήν οινοπνεύματος 
ή μόνον έκ καθαρού οίνου. Μετά τοΰτο άνέ- 
φερε περί τών συνεπειών τής πόσεως πνευμα
τωδών ποτών, καί ειπεν ότι έν Ελβετία μεταξύ 
100 φρενοβλαβών, οί 40 έπαθον τάς φρένας έκ 
τής καταχρήσεως τοιούτων ποτών. Έν δέ τή 
Γαλλία τά 3/5 τών εγκλημάτων διαπράττονται 
ύπδ μέθυσων. Έν ’Ολλανδία περιωρίσθη μέν 
ό άριθμδς τών οίνοπνευματοπωλείων, άλλά τά 
άποτελέσματα τής τοιαύτης διατάξεως υπήρξαν 
χειρότερα, διότι ό εργάτης, δ μή εύρίσκων πρό
χειρον οίνοπνευματοπωλεΐον. πίνει έν τή οικία 
του. ’Επομένως τδ μόνον μέσον πρδς περιστο
λήν τοΰ κακού είναι ό περιορισμός τοΰ δηλητη
ρίου τούτου, δηλ. αυστηρά έπιτήρησις τών 
άρχών, όπως τδ οινόπνευμα κατασκευάζηται έκ 
καθαρού οίνου.

έργων έν τφ Ίσθμώ τοΰ Παναμά. Κατ’ αύτήν 
αί έν τφ Ίσθμφ έργαζόμεναι διάφοροι μηχαναί 
έκτελοΰσιν έργασίαν 500 χιλιάδων άνδρών! Ύπο- 
λογίζων τις ότι δέκα άνδρες έκτελοΰσι τήν έρ
γασίαν μηχανής δυνάμεως ένδς ίππου, 
εύκόλως νά εύρη τδ συμπέρασμα, 
κ. Μολινάρην αί έργαζόμεναι 
αί εξής·

δύναται 
Κατά τδν 

μηχαναί είναι

τοστδν έν 2000 έτεσιν. 
κατ’ άνάγκην μετά 
στιγμή, καθ’ ήν ή 
άνεπαρκής πρδς 
γήινου σφαίρας.

Αί συνέπειαι τής καταχρήσεως τοΰ 
οινοπνεύματος. Είς τών σπουδαιοτέρων Γάλ
λων λογίων, ό Αίμύλιος Άλγλάβης, άνέ-

Στατιστική τρικυμιών. Ό κ. Δοβέρκ, 
διευθυντής τοΰ έν Χογκ-Κόγγ άστεροσκοπείου 
συνέταξε πίνακα τών καταστρεπτικωτέρων τρι
κυμιών έν ταΐς διαφόροις θαλάσσαις. Κατά 
τδν πίνακα τοΰτον συμδαίνουσι κατ’ έτος έν μέν 
τή ’Αραβική θαλάσση 70 τρικυμία·., έν δέ τφ 
κόλπφ τής Βεγγάλης 115, έν τφ μεσημβρινά» 
ΊνδικφΏκεανφ 55, έν τή θαλάσση τής ’Ιάβας 12, 
έν τή κινεζική θαλάσση 214, καί τέλος έν τφ 
κόλπφ τοΰ Μεξικού 355. Αί φοβερώτεραι τρι- 
κυμίαι συμβαίνουσιν έν μηνί Αύγούστφ (27 τοΐς 
εκατόν) αί ήπιώτεραι έν μηνί Φεβρουάριο» · μό
νον έν τή θαλάσση τής Ιάβας αί ίσχυρότεραι 
τρικυμίαι συμβαίνουσι κατά μήνα Φεβρουάριον.

Ό πληθυσμός τής ’Ιαπωνίας. Έξ έπι- 
σήμου στατιστικής έκθέσεως πληροφορούμενα 
ότι δ πληθυσμός τής ’Ιαπωνίας άνέρχεται είς 
38,151,217 κατοίκους, έξ ών τά 19,300,261 
άρρενες καί 18,360,000 θήλεις. Οί έν’Ιαπωνία 
ζώντες ξένοι άνέρχονται είς 6178, έξ ών 2471 
Κινέζοι, 616 Άγγλοι, 187 ’Αμερικανοί, 170 
Γερμανοί, 100 Γάλλοι, οί δέ λοιποί 'Ελβετοί, 
'Ολλανδοί, Δανοί, Πορτογάλλοι κτλ. Οί δρα- 
στηριώτεροι τών έν’Ιαπωνία διαμενόντων ξένων 
είναι οί Άγγλοι καί οί Γερμανοί.

Ό ισθμός τοΰ Παναμά. Ό κ. ιΜολι- 
νάρης, άνταποκριτής τοΰ γαλλικού Ινστιτούτου, 
περιηγούμενος νΰν τήν κεντρώαν ’Αμερικήν, άπέ- 
στειλε λίαν ένδιαφέρουσαν έκθεσιν περί τών
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άνδρών κατ’ άνα- 

....__ ........... δύναμις δέν είρ-
γάσθη είσέτι έπί ενός καί τοΰ αύτοΰ σημείου.

Ητοι προσωπικόν 574 χιλ. 
λόγιαν. Τοσαύτη μηχανική

Νέα νήσος έν τφ Είρηνικφ. Ή ναυ
τική έφημερΐς τοΰ Λονδίνου άναφέρει ότι έν τφ 
Είρηνικφ ώκεανω άνεκαλύφθη πρδ μικρού νέα, 
τέως άγνωστος νήσος είς άπόστασιν εκατόν μιλίων 
άπδ τής παραλίας τής Νέας Γουινέας. Ή νή
σος αυτή, ήτις έλαβε τδ όνομα Allison Island, 
έχει μήκος τριών άγγλικών μιλίων, ύψοΰται 
100—150 πόδας ύπεράνω τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης καί είναι κεκαλυμμένη ύπδ πυκνών 
δασών.

Ή χηνοτροφία έν τή άρχαία Αίγύ
πτφ. Κατά τούς έν τφ μουσείο» τοΰ Λούβρου 
έν Παρισίοις διατηρουμένους παπύρους οί άρ- 
χαΐοι Αιγύπτιοι έπεδίδοντο κατ’ έξοχήν είς τήν 
διατροφήν τών χηνών, ών τδ κρέας ήτο άγα- 
πητότατον αύτοΐς, καί άπετέλει τήν κυριωτέραν 
τροφήν έν όλη τή κοιλάδι τοΰ Νείλου. Άπδ 
τής ε'. ήδη δυναστείας οί τάφοι τής αιγυπτια
κής αύτοκρατορίας περιέχουσιν εικόνας, παρι- 
στώσας χηνοτρόφους, καί έν τή διεθνεΐ έκθέσει 
τών Παρισίων τοΰ έτους 1867 ήσαν έκτιθειμέναι 
τοιχογραφίας, εύρεθεΐσαι έν τφ τάφφ τοΰ Τί, 
καί παριστώσαι σκηνάς χηνοτροφίας, ώ> 
δείξε τοΰτο ό πρδ εξ ί.Σ ’ '— ’·
Αιγυπτιολόγος Μαριέττης 
διευθύνας τδ έν I

άπέ- 
έτών άποβιώσας διάσημος 

;, ό έπί πολλά έτη 
Καίριο αιγυπτιακόν μουσεΐον.

τοΰ κόσμου. Ό Άγγλος 
λιέλμος θώμσων, καθηγη-

Τ ό τέλος 
φυσιοδίφης Γου 
τής έν τφ πανεπιστημίφ τής Γλασκώβης (έν 
Σκωτία;) άπέδειξε δι’ άριθμών έν συνεδριάσει 
τής βασιλικής έν Λονδίνο» Έταιρίας ένώπιον 
έκλεκτής δμηγύοεως, ότι τδ τέλος τοΰ κόσμου 
θά έπέλθη άκριβώς μετά 10 εκατομμύρια έτών 
άπδ σήμερον. Ό θώμσων παραδέχεται ότι ό 
ήλιος είναι μεγάλη σφαίρα τείνουσα νά ψυχρανθή. 
Σήμερον ή θερμότης τοΰ ήλιου άντιστοιχεΐ πρδς 
δύναμιν 476,000 δισεκατομμυρίων ίππων- ή δέ 
συστολή τοΰ ήλιου κατ’ έτος είναι 35 μέτρων, ήτοι 
ή θερμότης τοΰ ήλιου έλαττοΰται κατά εν έκα-

'Επομένως θά έπελθη
10 εκατομμύρια έτών ή Αινίγματος 526. 

Ό οίνος.

ΛΥΣΕΙΣ.

iPAl ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 529.

Καθαρόν έχω τδ σώμα,
Ώς τδ ύδωρ, χωρίς χρώμα. 

Άν καί συνεχώς άλλάσσω,
Τήν μορφήν μου δέν θά χάσω. 

Ό χρωστήρ μου είν’ άπλοΰς,
Κι’ όμως καί τοΰ Απελλοΰς 

Κάλλιον απεικονίζει
Καί τά πάντα ζωγραφίζει. 

Κομψούς νέους συμβουλεύω,
Καί πολλάκις στηλιτεύω, 

Κι’ δστις μέ συμβουλευθή 
ΓΙάντ’ άκούει τ’ άληθή. 

Σέ διδάσκω τήν ήμέραν, 
Μέ λυχνίαν τήν εσπέραν.

Ομίλ ώ τοΐς ήγεμόσι,
"Οπως άλλοι δέν τολμώσι, 

Καθαρώς καί όρισμένως 
Κι’ ούδαμώς πεφοβισμένως.

Περί καλλονής ώς Πάρις 
Κρίνω· δι’ έμοΰ ή χάρις

Τήν άξίαν της τηρεί 
Καί τδ γόητρον ό έρως 

Ζωηρώς καί έλευθέρως 
Τήν άρχήν διατηρεί.

Αίνιγμα 530.

"Οταν ήρεμη ή φύσις 
’Άν τδν οίκόν σου άφήσης, 
Μέ εύρίσκεις είς δρυμώνας 
Καί είς χλοερούς λειμώνας. 
Είμ’ έπί τής γής φωστήρ, 
Πλήν ούχί κακών άστήρ■ 
Καί τδ φώς μου έλαττοΰται, 
Άποσβέννυται, νεκροΰται, 
"Αμα σύ μοί Προσέγγισης, 
Καί ν’ άρπάσης μέ ζητήσης. 
"Οταν δέ μέ συλλαμβάνης, 
Αέγε, τί καταλαμβάνεις;

Αίνιγμα 531.

Είμαι μεγάλη καί μικρά, 
Καί εύτυχής καί θλιβερά· 
Άγριου τέρατος τδ θΰμα, 
Γεννώμαι μέν ύπό έν κλίμα, 
Καί ύπδ άλλο κλίμα θνήσκω. 
Παντού τδ κράτος μου εύρίσκω. 
Μέ θεωρεί ό κόσμος όλος, 
Έγώ δέν βλέπω πλήν ούδόλως. 
Τδ .κάλλος μου μέ αρμονίαν 
Δίδ’ είς τά χρώματα άξίαν. 
’Αρχαία είμαι ώς ό κόσμος, 
Καθώς τδ φώς, ώς ό άήρ. 
Μ’ αύτά μέ έπλασ’ ό Πατήρ. 
Χωρίς αύτών ούδέν είμί, 
Χωρίς έμοΰ ούδέν είσί.

Προβλήματος 527.

2 ενέλαος.
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Ε1ΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Χάριν τών νέων έγγραφομένων συνδρομητών 

τοΰ έβδομου έτους τοΰ'"Εσπέρου” ή Διεύθυνσις 
άπεφάσισε νά θέση ε'ις τήν διάθεσιν αύτών 200 
πλήρη άντίτυπα τού προηγουμένου έκτου τόμου 
είς τήν έξαιρετικήν τιμήν 20 μόνον φράγ
κων (χρ·). Τά 200 ταΰτα άντίτυπα παραχω- 
ρούνται τοΐς νέοις Κυρίοις συνδρομηταΐς, δπως 
έχωσι τήν συνέχειαν άρθρων τινών καί διηγη
μάτων περιεχομένων έν τφ έκτφ τόμφ.

Ό μόνος όρος τής έκτάκτου ταύτης παρα- 
χωρήσεως είναι ή έγκαιρος καταβολή τής έτη- 
σίας συνδρομής διά τδ έβδομον έτος καί ή συν 
αύτή άποστολή τών 20 φράγκων, συγκαταβατικής 
άξίας τοΰ έκτου τόμου.

"Αμα δέ συμπληρωθή ό άριθμδς τών 200 άντι- 
τύπων ή Διεύθυνσις δέν δύναται νά παραχωρήση 
άλλα είς τήν έξαιρετικήν ταύτην τιμήν, καθότι 
τόσα μόνον έχει διαθέσιμα διά τδν σκοπόν τοΰτον.

Οί έπιθυμοΰντες τδν έκτον τόμον πολυτελώς 
καί έπιχρύσως δεδεμένον δέον νά προσθέσωσι 
10 φράγκα διά τήν δαπάνην τοΰ δεσίματος. Ό 
τόμος, είτε δεδεμένος είτε άδετος, άποστέλλεται 
έλεύθερος ταχυδρομικών τελών.

Επειδή αί έγγραφα! τών νέων συνδρομητών 
διά τδ έβδομον έτος ήρξαντο ήδη καί ό άριθμδς 
τών έξαιρετικώς διατεθειμένων 200 άντιτύπων 
τοΰ 6ου τόμου είναι μικρός άναλόγως τών συνή
θως έγγραφομένων συνδρομητών, έφιστώμεν τήν 
προσοχήν τών έπιθυμούντων τήν άπόκτησιν τοΰ 
έκτου τόμου ύπδ τούς άνω όρους νά έγγραφώσιν 
έγκαίρως, δπως προλάβωσι πριν ή τά άντίτυπα 
διατεθώσιν.

Ή Aifi’6vrfftg τοΰ "ΕσΛέρου”.
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Παρακαλοΰνται οί έπιστβλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποΐα δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

JOSEPH GARNIER.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

(Έχ<Γ. <Γ.)

Μετάφρασις

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΖΑΙΙΠΑ.

♦
ΕΝ Β 0 Γ Κ Ο Τ Ρ Ε Σ Τ 1 Ωι

1887.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

τής 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

φιλολογικόν και επιστημονικόν τοΰ 
έτους 1887,

έκδιδόυ-ενον ύπό

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

"Erog Στ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΤΟΛΕΙ

1887.

ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

έκφωνηίέντων ύπό ιεραρχών καί ιερο
κηρύκων τ7ι; ορθοδόξου άνατολιζ.ή; ’ Εκ

κλησία; από τού AQSA'.—Αί2Ι1 Στ'.
’ Εζδίδον ται

Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

Toji. Α'. — Δ'.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1886.

Σημ. ‘II Συλλογή διαιρείται εί; τέσ
σαρα τεύχη ή τόμου; έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταϊον τεύχος πε
ριέχει καί χρησιμώτατον λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων , διηρη- 
μένων κατ’ είδος πρό; ευκολίαν τής 
εύρέϊεω; τών ζητουμένων. Έκαστον 
τεύχος τιμάται αργυρών γροσίων δέκα, 
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

Έν τώ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 
έν Λ ειύία (Elster-Strasse No. 41) 
εΰρηνται τά έξης βιβλία·

Etfjr/ρου τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. 
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τι
μάται φράγκων 50.

Longfellow. Το ά<ί(ΐ<ι τοΰ ΧιαβάΟα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου με εικόνας φρ. 6.

’Aj'i’ijg Σιιίβ. Βλέμματα έπι τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. ΓΙ. Δεδεμ. 

μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ ΙΙαλαιολόχος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/2.

την εικόνα ταύτην ·

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
Πωλοΰμεν άπό τοΰδε τά περίφημα μαχαιροπείρουνα έν κιβωτίφ κατά

12 τεμάχια, ήτοι 12 μαχαίρια, ή 6 μαχαίρια 
και 6 πειροόνια, άντί φράγκων 13.75.

24 τεμάχια, ήτοι 24 μαχαίρια, ή 12 μαχαί
ρια κα’ι 12 πειροόνια, άντί φράγκων 26.25.

1 ά κιβώτια ταΰτα είναι άληθές κόσμημα 
έκάστης οικίας και τραπέζης.

Αι λαβα'ι είναι έκ τής λεπτοτέρας μαρμάρινου 
λεγομένης πορσελάνης μετά ουραίων χρωμα
τισμών, κυανο-πρασίνου, κυανο-κοκκίνου μετά 
κοσμημάτων κεχρυσωμένων.

Αί λεπίδες είναι έκ λεπτοτάτου μετάλλου πρό μικρού άνακαλυφθέντος, 
τό όποιον δέν διακρίνεται άπό άληθοΰς χρυσού. Τά μαχαιροπείρουνα 
κεΐνται έντός κομύοτάτης πυξίδος.

Τό κατάστημα έγγυάται περί τής στερεότητος αυτών. Οί ιδόντες αύτά 
έξεπλάγησαν έπί τή ωραία έπεξαογασία καί έπί τή μετριοτάτη αύτών τιμή.

Παραγγελίας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος δέχεται τό εμπορικόν 
κατάστημα ύπό τόν τίτλον Waarenhaus „Zur Monarchie" έν Κωιιίται- 
τινονπό/.tt. Ίουσούφ Ίζεδίν Χάν. 5. Γαλατα. —

Τά κιβώτια ταΰτα μέ τά μαχαιροπείρουνα είναι ιδίως κατάλληλα 
διά δώρα.

BROCKHAUS’
CONVE RSATIONS- LEXIΚΟΝ.

•♦Η--------

Εκδοσις Π”, έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

"Εκαστος τόμος τιμάται·

"Αδετο? μέτ μαρκών 7.50.
Δεδεμενο? διά Λινοί; μ. 9.
Ήμιδερμάτινο? μ. 9.50.
Έπί εξαιρετικοί; χάρτου καί πλουΰίως δεδεμενο? μ. 15.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΓΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν Ota Πόρτο-Σαιδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τας 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Λόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαιδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις και τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΙΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμιοι·, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’ Αγκώνας κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης εβδομάδας τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κο- 
Εινθου δια τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Ιάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή β μ. μ 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Ίό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγιαιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τους λιμένας τοΰ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπο τής 4 Ίανουαρίου 

είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έδδο- 
μάδος.

[SO

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑ». ELSTER-STR. 41. 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑ».


