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ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΑΙ ΚΑΛΑΜΑΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩι.
(Μετά είχόνος, ορα οελ. 349.)

I Καλάμαι είναι μία τών κυριωτέρων πόλεων τής Πελο
πόννησου. Έχει δκτώ χι
λιάδας κατοίκων και κεΐται εί; άπόστασιν ένδς καί
ήμίσεος χιλιομέτρου άπό
τή; θαλάσσης. Άπό τινων
ετών τείνει ή πόλις νά
ένωθή πρός τήν Σκάλαν,
τόν λιμένα, και αί άνεγειρόμεναι οίκίαι σχηματίζουσιν ώς έκτεταμένον προάστειον. Παρά τήν
προκυμαίαν εύρίσκονται διάφορα μαγαζεΐα καί
καφενεία, τό όποια χρησιμεόουσιν ώς τόπος
άναψυχής διά τούς ιναύτας τών έν τφ λιμένι
όρμώντων πλοίων καί διά
τους; κατοίκους έν
............
ώρα Θέρους, οΐτινες μετά τό Θαλάσσιον λουτρόν
κάθηνται έπί στιγμάς είς τήν παραλίαν, δπως
άναπνεύσωσι τόν δροσερόν τής Θαλάσσης άέρα,
διότι ή πόλις τών Καλαμών είναι μία τών θερ
μότερων πόλεων τής 'Ελλάδος.
Η Οψις τών Καλαμών είναι πάντη διάφορος
κατα τα; διαφόρους συνοικίας· καί έν μέν τφ
μεσημβρινά, τμήματι τής πόλεως αί οίκίαι είναι
κομψαι, ευάεροι, καί εύρωπαϊκώς διεσκευσμέναι,
έν δε τή παλαια πόλει, τή έκτεινομένη είς
τας κλιτυας τοΰ ύψώματος, έφ’ ου κεΐται τό
φρούριον, αί όδοί είναι στεναί, άκάΟαρτοι καί
αι οίκίαι πενιχροί, προδίδουσαι τήν πενίαν καί
πολλάκις και την ακηδίαν τών έν αύταΐς οίκούντων. Κάτωθεν τής συνοικίας ταύτης ρέει
ό ποταμός Νέδων, ου ή κοίτη είναι κατάξηρος
κατά τά τρία τέταρτα τοΰ έτους καί χρησιμεύει
ώς τόπος περιπάτου.
Χωρίζονται τά δύο τμήματα τή; πόλεως
διά εύρείας δδοΰ, έν ή εύρίσκονται οίκίαι καλαί
και τα καταστήματα τών πλουσιωτέρων έμπο
ρων. 'Η μία άκρα τής μεγάλης ταύτης οδού
καταλήγει εί; γέφυραν ένοΰσαν τό προάστειον,
έν φ ύπάρχει τό σφαγεΐον καί Οάλλουσιν οί
κήποι, ή δε άλλη άκρα φέρει πρός τήν άγοράν,
σύμπλεγμα ξύλινων παραπηγμάτων άνακαλοΰν
είς τήν μνήμην τά τουρκικά παζάρια. Σήμερον
δμως τά έτοιμόρροπα παραπήγματα άντικαθίστανται διά κομψών καί λιθόκτιστων μαγαζείων,
καί τοΰτο δίδει δψιν άγοράς ευρωπαϊκής. Βαθ
μηδόν έςαλείφονται καί έν Καλάμαις, ώς έν
ταΐς λοιπαις πόλεσι τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου,
τά ίχνη τών παρελθόντων χρόνων τής πενίας
καί τής δυστυχίας.
Η πόλις τών Καλαμών έχει άρκετάς έκκλησίας ών τινες διατηροΰσιν έτι τόν τύπον τοΰ
μεσαιωνικού ρυθμού. Μικρά έκκλησιά, έπισκεοασθεΐσα έν μέρει, χρονολογείται άπό τοΰ ιγΖ.
αίώνος καί ύπεράνω τής Θύρας αύτής διατηρείται
έτι ό σταυρός τών Ναϊτών. ’Εν τή έκκλησιά
τών Αγίων ’Αποστόλων σώζονται έτι άρχαΐαι
τοιχογραφίαι καί άνάγλυφα, άνακαλοΰντα είς
τήν μνήμην τάς διαδεχθείσας ένταΰθα διαφόρους
έξουσίας, ώς ό άετός τής Βενετίας ύπεράνω δύο
λεόντων, τά κρίνα τής Γαλλίας καί τά στέμ
ματα γενουηνσίων τινών οικογενειών.
Καί οίκίαι τινές διατηροΰσι μέχρι σήμερον
τόν μεσαιωνικόν τύπον· ιδίως δέ περίεργοι είναι
αί οίκίαι τής φραγκικής έποχής. Γνωστή είναι
ή συμπάθεια τοΰ Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου πρός
τας Καλαμας, ένθα έγεννήθη ό αρχών έκεϊνος
και ένθα έστησε τήν πρωτεύουσάν του.

Ιό έμπόριον τών Καλαμών είναι ζωηρόν·
τα σύκα, τό έλαιον, ή μέταξα καί άλλα προϊ
όντα έξάγονται άπό πολλών έτών καί οί κά
τοικοι απέκτησαν ούκ εύκαταφρονήτους περι
ουσίας.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Υ Σ Τ Ο Σ.
Μετάφρασις Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβή.
(Συνέχεια.)
ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΘΕΑΤΡΩι.*)

Ποιητής.

Εύθυμος.

Διευθυντής.
Οί δύω σεις, ούς μετά προθυμίας
συντρέχοντάς μοι έν άνάγκαις είδα,
εϊπέτε, ποιαν έχετε ελπίδα
έκβάσεως έντός τής Γερμανίας;
θέλω ν’ άρέσω εί; τό πλήθος, έπειδή
ζή τοΰτο, καί τά πρός τό ζήν παρέχει.
Σανίδες, πάλοι ήτοιμάσθησαν ώς δει.
Καθείς προσμένει έορτήν νά έχη.
Κάθηντ’ έκεΐ, ύψοΰν τούς όφθαλμούς των,
καί περιμένουν τι τών άνηκούστων.
Ήξεύρω μέν είς τούς πολλούς Θωπείαν,
άλλ’ είμαι κ’ είς φριχτήν άμηχανίαν.
Δέν έκακοσυνήθησαν είς τά καλά
αύτοί τφ όντι, πλήν άνέγνωσαν πολλά.
Νά δώσωμέν τι ζωηρόν καί νέον,
εύαρεστον συγχρόνως καί σπουδαΐον.
Θέλω έμπρός τής 'Υψηλής μας Πύλης
χείμαρον μέγαν θεατών καί ξένων
νά ιδω, πλήθος συνοστιζομένων
κ’ είς έφοδον όρμώντων μεθ’ άμίλλης ■
ήμέρας έτι, περί τήν τετάρτην,
πολιορκούντων τό ταμεΐον βία,
καί, ώς τον άρτον έν τή σιτοδία,
εισιτηρίου άπαιτούντων χάρτην.
'0 ποιητής τό θαύμα κατορθοΐ αύτό.
Παρά σού, φίλε, σήμερον τό άπαιτώ.
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Σειράν πολλάκις διανύσαν χρόνων
τέλειον τότε άνακύπτει μόνον
τό ψευδές στίλβον, μόλις άνατέλλον.
τό γνήσιον πλήν λάμπει κ’ εις τό μέλλον.

Εύθυμος.
Τό μέλλον πάλιν καί άδιακόπως!
Εστω κ’ έγώ τό μέλλον πώς σπουδάζω.
Δέν βλέπω ποιος θενά είναι τρόπο;
καί τούς παρόντας νά διασκεδάζω.
Διασκεδάσεις καί οί σύγχρονοί μου
θέλουσι, καί δικαίως συντροφιά
ανθρώπου τούς εύχαριστεΐ εύθυμου,
δστις νά λέγ’ ήξεύρει καί άστεϊα,
τας διαθέσεις δέν φοβείται τών πολλών,
κ’ έξ έναντίας προτιμά κύκλον πλατύν,
όπως περισσοτέρους συγκινή λαλών.
Εμπρός! Λάβετε θάρρους δόσιν άρκετήν.
Λαλεΐτε γλώσσαν πάθους, φαντασίας
καί αισθημάτων, νοός γλώσσαν συνετήν·
πλήν νά μή λείπη καί ρανί; μωρίας.

Δ ι ε υθ υντή ς.
Πολλαί δέ θέαι νά μή λείψωσι ποτέ.
Πρός τό θεάσθαι έρχονται οί θεαταί.
Τοΐς όφθαλμοΐς έχεις πολλά νά δείξης,
καί χαίνοντα τόν όχλον νά έκπληξης,
βέβαιος έσο πώς χειροκροτείσαι,
καί τοΰ κοινού άγαπητός πώς είσαι.
Τό πλήθος μόνον εις τό πλήθος φθάνει,
είς έκαστον εύάρεστόν τι φέρον.
"Οπου πολλά, έκεΐ καθείς λαμβάνει,
και εις τον οίκον επιστρέφει χαίρων.
Φέρετε δράμα; Κερματίσατέ το.
Είν’ ευκολον τό κράμα νά μαγειρεοθή,
καί δύναται προχείρως νά παρατεθή.
Έφέρετέ τι δλον, ύποθέτω·
αι, τί; 'Υπό τοΰ πλήθους θά κατατμηθή.
11 οιη τής.
Τοΰτο έστίν οίκτρόν καί άπρεπές τι,
άνάξιον έμπεπνευσμένων ποιητών.
Ιό βλέπω δτι ή βαναυσουργί’ αύτών
άξίωμά πως ?·
δι’ ύμάς κατέστη.

Ποιητής.
Ιόν όχλον άφες τόν ποικίλον χαί πολύν,
δστις μάς φέρει ζάλην είς τήν κεφαλήν,
κ’ εύκίνητος, δπως ό σάλος πόντου,
μάς παρασύρ’ είς τόν κυματισμόν του.
Είς τ’ ούρανοΰ γαληνιαΐον μέρος
πέμψον με, δπου εύτυχεΐ ό ποιητής,
δπου άγάπη θάλλει, Θάλλει έρως,
ού είν’ ή χειρ ή θεία καλλιεργητής.
Φεΰ! δ,τ’ είς τήν καρδίαν άνατείλη,
κ εν δισταγμοΐς προφέρουσι τά χείλη,
άποτυχόν πολλάκις, ίσως δέ καί μή,
άγρια μία κατεβρόχΘισε στιγμή.

Δ ιε υθ υ ντής.
Έ μομφή αυτή δέν μ’ έγγίζει. Ποιον
άσκοΰντα ποτέ τέχνην θά ίδήτε
χωρίς καλόν νά έχη έργαλεΐον;
Μαλακού ξύλου λεπτουργοί τεχνΐται
σείς, διά τίνας γράφετ’, έννοεΐτε;
"Ερχονται ούτοι πλήξοντες, οί άλλοι
άπό τών συμποσίων Συβαρΐται,
καί άλλοι — δυστυχία σας μεγάλη! —
μετ’ άναγνώσεις τών εφημερίδων,
αμέριμνοι, καθώς είς προσωπίδων
χορόν, καί έξ απλής περιεργείας.
Κυρίαι ΐνα δείξουν τάς στολάς των
συμπαίζουσι χωρίς άντιμιαθίας.
Έκ κορυφών όρων άπροσπελάστων
θέατρον πλήρες, τέρπεται ό ποιητής.
Ίδέτε ό προστάτης ούτος όχλος τίς.
Οι μεν ψυχροί, οί δ’ άλλοι είναι προπετεΐς.
’Εντεύθεν θενά σπεύσουν είς παιγνίδια
χαρτιών, ή είς φαύλα γυναικίδια.
Μωρία διά τούτους είς τόν Παρνασσόν
νά τυραννήτε τήν χορείαν τών Μουσών·
Πιστεύσατέ μοι, δίδετε πολλά, πολλά,
και τοΰ σκοπού σας δέν θά μακρυνθήτε.
Άν τών άνθρώπων σείητε τά μυελά,
άρκεΐ. Σπανίως τούς εύχαριστεΐτε.
Χαίρεις εις ταΰτα ή λυπεΐσαι μάλλον;

*) Φαίνεται δτι έγράφη έν έτει 1798. ’Αφορμήν
ο’ έδωκαν είς αύτό αί πικραί κατακρίσεις, δι’ ών οί
έχθροί τοϋ Γαίτου είχον ύποδεχθή τήν κατά τό 1790
έκδοσιν τών άλλως γενικώς θαυμαοθέντων πρώτων
αποσπασμάτων τοϋ Φαύστου.

II οιητής.
Άπεχ’ έμού, καί ζήτει δοΰλον άλλον.
'0 ποιητής θά ρίψ’ είς τάς τριβόλους
πρός χάριν σου τους θησαυρούς του δλους,
δσα τω δίδ’ ή φύσις δώρα εύγενή;
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Τί δι’ έκείνου τάς καρδία; συγκινεΐ,
δεσπόζοντος συγχρόνως τών στοιχείων;
Δέν είν ή τής ψυχής του άρμονία, ή
άπό τοΰ κόσμου είς αύτήν παλιρροεΐ;
'Η φύσις διά νόμων άειδίων
τήν κλωστήν στρέφει έπί τής άτράκτου.
Έν ω τά πάντα έν δυσαρμονία
διά συγκρούσεως ηχούν άτακτου,
τίς, προϊόντα είς μονότονου σειράν,
τά κατατέμν είς εύρυθμα σημεία;
"Εκαστον τίς συνδέει μετά πάντων,
άρμονιών εργάτης άπεράντων;
Τών παθών ποιος άναφλέγει τήν πυράν,
τό λυκαυγές δ’ έντός νοών σπουδαίων;
Τίς δι’ άνθέων έαρος ώραίων
τών εραστών τό στάδιον στρωννύει;
Τά φύλλα τίς τ’ άσήμαντα μιγνύει
είς λαμπρόν στέμμα, άμοιβήν τή άρετή,
καί θεών κράτος έν Όλύμπφ συγκροτεί;
Τό κράτος τοΰ άνθρώπου έν τφ ποιητή!

Ε ΰ θ υ μ ο ς.

Λοιπόν ας γίνη τοΰ σού κράτους χρήαι?·
Έφάρμοσον αύτό κ’ είς τάς ποιήσεις.
Καθώς είς περιπάθειαν έρώτων,
τυχαίως συναντεΐσαι κατά πρώτον,
τέρπεσαι, μένεις· ένεπλάκης βαθμηδόν
είσ εύτυχής- κατόπιν δυστυχής σχεδόν.
Χαρά τό πρώτον, έπειτ’ άθυμία,
καί έγινεν, ιδού, μυθιστορία.
Δός μας καί σύ, δός μας τοιοΰτο δράμα.
Τοΰ άνθρωπίνου βίου δράττου αμα.
"Ολοι τον ζοΰν, πλήν τόν γνωρίζουν πόσοι;
Είπέ τι έξ αύτοΰ, καί θά χαρώσι.
Πολλάς εικόνας, άνευ σαφήνειας,
ψεύδη μετά σπινθήρας άληθείας,
καί έσκευάσθη τό έξαίρετον ποτόν,
το πάντας τέρπον καί είς πάντας έφετόν.
Τότε τό έργον σου ν’ άποθαυμάση
ή τρυφερά συρρέει νεολαία,
κ’ ή άποκάλυψίς σου ή ωραία
τροφήν μελαγχολίας δίδει πάσι,
καί έκαστος έκλέγει καί συνάπτει
παν δ,τι τήν καρδίαν του έξάπτει.
Χειροκροτούν κλαίοντες ή γελώντες
είς τάς έμπνεύσεις καί είς τάς εικόνας.
Δέν έλκονται οί ώριμ’ ήδη δντες ·
κερδίζετε καρδίας νέας μάνας.

Ποιητής.
Τούς χρόνους φέρε, δτε κ’ έγώ νέος,
κ’ έν τή καρδία μου τό μέλλον πλάττων,
είχον αύτήν πλήρη πυκνών ασμάτων,
καί έξ αύτής έξέροεον ραγδαίως ·
τόν κόσμον μου δμίχλη δτ έσκίαζε,
κ’ έν κάλυκι τό άνθος έμειδία,
πάς λόφος κήπον έαρος ώμοίαζε,
καί έδρεπαν τά ρόδα καί τά ία.
Είχον ούοέν, άλλ’ είχον πλούτον άρκετόν·
τής άληθείας λάτρης, δμως άπατών.
Δός μοι τούς πόθους μου τούς έπιμόνους,
τήν εύτυχίαν, ήτις Οάλλ’ εί; πόνους,
τήν ίσχύν δός μοι τοΰ μισεΐν καί τοΰ έραν·
τήν ηλικίαν φέρε μοι τήν νεαράν.
Εύθυμος.
Σ’ είν’ ή νεότης, φίλε, άναγκαία
έάν έχθρό; έν μάχαις σέ προσβάλλη,
ή άν είς τήν άγκάλην σου ώραια
τά κάλλη της ριφθή νά σ’ έπιβάλλη·
άν είς τό πέρας δολιχοδρομίας
βλέπης τό στέμμα τό μεμακρυσμένον,
ή άν καλήσ’ έκ τοΰ χορού, άσθμαίνων,
είς εύωχίας κ’ είς οινοποσίας.
Άλλά θαορούντως τάς χορδάς τής λύρας
νά λάοητε είς εύγυμνάστους χεΐρας,

ΕΣΠΕΡΟΣ.
είς ευχαριν όδόν πεπλανημένοι
νά σπεύδητε πρός τέρμα έκλογής σας,
ιδού, πρεσβύται, τί; ή έργασία
ύμών, τό καύχημά σας κ’ ή τιμή σας.
'Ως λέγεται, τό γήρας δέν μωραίνει ·
εύρίσκει έτ’ ημάς μωρά παιδία.

Διευθυντής.
Άρκοΰσι λόγοι καί ανταπαντήσεις.
Καί χρείαν έργων έχομεν τφ όντι.
Σείς δαπανάσθε είς οιλοοοονήσεις.
Πρ άξωμεν μάλλον καί ώφέλιμόν τι.
Τί συζητεΐτ’ έμπνεύσεις καί τί κλίσεις;
Δέν στεφανοΰσι τόν διστάζοντα ποτέ.
’Άν άξιήτε δτι είσθε ποιηταί,
ιδού ή 'Ρόδος· φέρετε ποιήσεις.
Τού τί ζητοΰμεν σεις δέν είσθε άδαεΐς.
Νά πίνωμεν δριμέα θέλομεν ποτά.
Χωρίς άργοπορίας βράσατε αύτά.
Αύριον έχεις δ,τι σήμερον ποιείς.
Τό έφικτόν άρπάζετ’ έκ τής κόμης·
ούδέ ήμέραν μή άργήν άφήτε·
έργάζεσθε μεθ’ εύσταθοΰς τής γνώμης·
καθ’ δ όφείλοντες, μή άπαυδήτε.
Πώς δοκιμάζει έκαστος είς τάς σκηνάς
ημών πάν δ,τι δύναται, ήξεύοετε.
Λοιπόν θαρρήτε! Καθ’ ήμέραν μηχανάς,
σκηνογραφίας νέας, δ,τι ευρετε!
Τό φώς τοΰ λυκαυγούς, τό τής ήμέρας
φέρετε· δαψιλεύετε άστέρας.
Δέν λείπουν ύδωρ, πΰρ, δέν λείπουν βράχοι,
ούδέ πτηνά ή ζώα πάσης κλάσεως.
Λοιπόν είς τό σανίδωμα έν τάχει!
καί διαποροευόμενοι τής πλάσεως
τόν κύκλον πάντα, σπεύδετε, πλήν βάδην,
έξ ούρανοΰ διά τή; γής είς "Αδην.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩι.*)

*Ο Κύριος. Τά ουράνια τάγματα. Ειτα Ήιφιστοφιλής.

Προβαίυονσιν οΐ τράς Άρχιίγγιλοι.

'Ραφαήλ.
'Ώς άρχήθεν, ό ήλιος τήν συναυλίαν
τών χρυσών άδελφών του συμψάλλει άστερων,
καί τήν προγεγραμμένην του τέμνει πορείαν,
συμφωνίαν βροντών είς τό τέλος της φέρων.
Τούς άγγέλους ή όψις αύτοΰ κραταιοϊ,
εί καί πάσης νοήσεως είν’ ύπερτέρα·
καί τά θαύματα, α ούδείς νοΰς έννοεΐ,
λαμπρά μένουσιν, ώς έν τή πρώτη ημέρα.
Γαβριήλ.

Έν ταχεία στροφή, έν στροφή προϊούση
όρμα πρόσω τής γής ή κατάκοσμος σφαίρα·
καί νΰν μέν παραδείσων φώς καί ήμερα,
νΰν δέ άγρια σκότη τήν περικυκλούσι.
Τά θαλάσσια κύματα τ’ άφροστεφή
τάς βαθείας τών βράχων προσβάλλουσι βάσεις,
κ’ ή τής σφαίρας αιώνιος περιστροφή
παρασύρει τούς βράχους μετά τής θαλάσσης.
Μ ι χ α ή λ.
Καταιγίδες οομβοΰν είς ξηράς έκ τών πόντων,
κ’ είς τούς πόντους όπίσω άπό τών ξηρών,
κ’ είς άγριας συγκρούσεις πατάγων καί βρόντων
έντός κύκλων έγκλείοον τήν γήν φλογερών.
Καταστρέφουσαι φλόγες βοραί όδηγοΰσι
τά όλέθρια βήματα τοΰ κεραυνού.
Οί σοΐ άγγελοι, Κύριε, πλήν εύλογοΰσι
τήν λαμπράν σου ήμέραν, γλυκύ φώς τ’ ούρανοΰ.

Οί τρεις.
Τούς άγγέλους ή πλάσις ή σή κραταιοϊ,
εί καί πάσης νοήσεως είν’ ύπερτέρα·

·) Φαίνεται δτι έγράφη έν έτει 1797 πρό τοϋ
Προοιμίου.
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καί τό θαΰμά σου, δ ούδείς νοΰς έννοεΐ,
λαμπρόν μένει, καθώς έν τή πρώτη ήμερα.
Μεφιστοφελής.
Άφ’ ου μάς ήλθες, Κύριε, καί μάς τιμάς,
νά μάθης θέλων πώς είσί τά καθ’ ημάς,
ήξεύρων δτι πότε πότε μ’ εύνοεΐς,
κ’ έγώ έχώθην μεταξύ τής συρροής.
Συγγνώμην· τέχνας λόγων άγνοώ πολλάς.
Αύτοί θά μέ χλευάζουν είς πάν λάθος,
κ’ είς τό θερμόν μου θά έγέλας πάθος,
έάν δέν είχες άπομάθει νά γελάς.
Περί ήλιου ούδέν λέγω καί σφαιρών ·
ό άνθρωπος πλήν βλέπω, ό μικρός θεός,
πώς έν άγώσι τήκεται άνιλεώς,
καί είναι οίος ό τών πρώτων ημερών.
Φαντάζομαι, θά ήτον εύτυχέστερος,
άν δέν τφ είχες δώσει πρόσχημα φωτός
έπουρανίου, δπερ νοΰν καλεΐ αύτός,
ών δι’ αύτοΰ τών ζώων ζωωδέστερος.
Τοιοΰτος δέ, αν δέν σάς κακοφαίνεται,
ώς ή μακροσκελής άκρίς μοί φαίνεται,
ήτις πέτα, πηδά, είς χόρτα τρύζει,
τό τερερέμ της άσμα τό νομίζει.
Καί άν έπήδα είς τά χόρτα μόνον!
Τήν μύτην χώνει κ’ είς σωρούς κοπρώνων.
'0 Κύριος.

Δέν έχεις άλλο θέμα ομιλίας;
Πάλιν καί πάλιν τάς καταγγελίας;
Ούδέν καλόν εύρίσκεις πάντοτ’ έπί γής;
Μεφιστοφελής.
‘Ως ήτον, ούτως είναι τόπος οίμογής.
Τούς δυστυχείς άνθρώπους τόσον συμπονώ,
ώστε σχεδόν δέν θέλω νά τούς τυραννώ.
Ό Κύριος.
Τόν Φαΰστον τόν γνωρίζεις;
Μεφιστοφελής.
Τόν σοφόν;
Ό Κύριος.
Έμόν
δοΰλον.
Μεφιστοφελής.
Δουλεύει παραδόξως! Τόν ζωμόν
καί τήν τροφήν λαμβάνει όχι έν τή γή.
Βράζει μακράν πολύ τό μαγειρεΐόν του.
"Οτι ό νοΰς σαλεύ’ είς τό κρανίον του'
ούτ’ έννοεΐ κυρίως, ούδ’ ομολογεί.
Ζητεί χρυσούς άστέρας παρά τ’ ούρανοΰ,
παρά τής γής δέ τάς μεγίστας ήδονάς·
καί τοΰ θερμού του στήθους, τοΰ δξέως νοΰ,
ούδέν τάς άξιώσεις παύει τάς κενάς.
'Ο Κύριος.
‘Υπηρετών μέ ήδη, άν άμβλυωπή,
θέλω τόν φέρει ν’ άναβλέψη καθαοώς.
Είς δένδρον φύλλα άν ίδή ό κηπουρός,
ήξεύρει πώς θά έλθουν άνθη καί καρποί.
Μεφιστοφελής.
Τί στοίχημα, πώς θά τόν άπολέσης,
είς τήν διάθεσίν μου άν τόν θέσης,
νά οδηγώ αύτόν καί συνοδεύω;
'0 Κύριος.
Έν δσφ ζή, δέν τό άπαγορεύω.
Περί αύτόν υφανε τάς πλεκτάνας.
Ό άνθρωπος ύπόκειται είς πλάνας.
Μεφιστοφελής.
Εύχαριστώ · διότι ύπέρ τών νεκρών
ενδιαφέρον έχω άληθώς μικρόν.
Είμί ύπέρ ρόδινων μάλλον παρειών,
καί κατά τοΰτο ώς γαλή κατά μυών.
.
Ό Κύριος.
Σοί έπιτρέπω. Σύλλαβε, άν δυνηθής,
αύτόν, άπόστρεψόν τον τής πηγής του,
καί είς τά κάτω μετά σού νά τόν ώθής
σπεύδε, έντός τοΰ δρόμου τοΰ κακίστου·
κ’ αίσχύνθητι δταν όμολογήσης,

χρηστός άνήρ καί ύπό φαύλα; κλίσεις.
δτι δέν παρεκβαίνει τή; όρθή; όδοΰ.
Μεφιστοφε λής.
Καλόν. Δέν θά παρέλθη χρόνος, και ιδού!
Ποσώς δέν μ’ έκφοβεΐ τό στοίχημά μου.
'Ως στεφανώσω τό κατόρθωμά μου,
τόν θρίαμβόν μου θενά ψάλλω απνευστί,
θά φάγη σκόνιν, και θά τόν ευχάριστή,
καθώς τόν δφιν, τόν προπάτορα μου.
Ό Κύριος.
Πράττε κ’ εις ταΰτα ελευθέριος και θαρρών.
Δέν μ’ είσαι σύ έκ τών μισητοτάτων.
Μεταξύ δλων τών λοιπών πνευμάτων
τών άρνουμένων, προτιμώ τόν πονηρόν.
'Ο άνθρωπο; χαυνώσεως εύκολου
γίνεται θύμα- θέλει ηρεμίαν·
δι’ δ τω επιτρέπω συντροφιάν
τοΰ έρεθίζοντός τον διαβόλου.
Σείς δ’ ώ ηύλογημένοι τοΰ Θεοΰ υιοί,
είς τά τοΰ κόσμου έντραφήτε κάλλη.
Τό "μέλλον είναι” τό παράγον έσαεί,
)
*
δεσμοί; άγάπη; ά; σάς περιβάλλη.
"Ο,τ’ είς μορφών άστάθειαν κυμαίνεται
σείς έν μονίμω τή ιδέα δένετε.
('θ ουρανοί κλτΐιται κα'ι οί ’Αρχάγγελοι αποχωρίζονται.)
Μεφιστοφελής (μονοί).
Εύχαριστοΰμαι προς τόν γέροντα λαλών.
Δέν είναι νά τό κόψω μετ’ αύτοΰ καλόν.
Κύριος μέγας! Καλωσύνη του πολλή
πρό; διαβόλου; φιλάνθρώπως νά λαλή.

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΜΑΝΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΥΤΗΣ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 361.)
Μάνη σχηματίζει τήν μεσημβρινωτέραν
|άκραν τής Πελοποννήσου και άποτελεΐ§>ται έκ τής ζοφερά; και γιγαντιαίας
σειρά; τοΰ Ταϋγέτου, ήν περιβρέχει πρός δυσμάς
μέν ό κόλπος τή; Κορώνης, πρός άνατολάς δέ
ό τοΰ Γυθείου. Πρός νότον τά όρη ταΰτα κλίνουσιν άποτόμως καί καταλήγουσιν είς τήν απορρώγα άκραν, τό Ταίναρον άκρωτήριον. ‘Η έκτασι; τής ελληνική; ταύτης έπαρχίας είναι άπό
βορρά πρό; νότον εί'κοσιν ώ; έγγιστα μιλίων,
τό δέ μεγαλείτερον αύτής πλάτος είναι Οκτώ
μιλίων. Ή δρεινή αυτή γωνία τής γή; έμεινεν,
δ,τι ήτο ανέκαθεν, ή εστία τής ελευθερία; καί
τή; ανεξαρτησίας καί τοΰτο καθ’ δλου; τούς
χρόνου; τής ξένης έν Ιίελοποννήσω εξουσίας.
Καί κατά τά πρώτα ακόμη έτη τή; βασιλείας
τοΰ Όθωνος, δτε ή Βαυαροκρατία ήθέλησε νά
έπιβληθή είς τούς ανεξαρτήτου; τής έπαρχίας
ταύτης κατοίκους, ούτοι μέχρι στάσεως προέβησαν, άπω; άποοείξωσιν δτι ζυγόν δέν ύπομένουσιν. Εί; τό έπεισόόιον τοΰτο άναφέρονται
οΐ έξης ωραίοι στίχοι τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου·
a

“Πλήν, Φέδερ,
)
**
Φέδερ, λέγομεν
ημείς είς σέ τόν ξένον
*) Ό Κύριος δίοωσιν έντολήν τοΐς άγγέλοις νά
έπιμεληθιΰοι τό "μέλλον είναι’’, ήτοι τήν έςακολοΰθησιν
τής δημιουργίας.
*·) Φέδερ έλέγετο ό Βαυαρός στρατηγός, δστις
έστάλη κατά τής Μάνης.

‘11 Μάνη έχει αίχμητάς
άντί λευκών παρθένων ·
‘Η Μάνη έχει Τσιμουδιάν,
Πετρδβουνον ή Μάνη,
Κ’ έκεϊ Βαυαροΰ πώλησις
είς δίδραχμον δέν φθάνει.” *)

Πολλάκις έπί Τουρκοκρατίας ό πασάς τής Τριπόλεως έπέβαλε φόρον είς τούς Μανιάτας, οιτινε; δμως ούδέποτε έπλήρωσαν αύτόν ■ ενίοτε
μόνον προσεφέροντο τώ είσπράκτορι τοΰ φόρου
όλίγα τινά νομίσματα, καί ταΰτα έπί τής λεπίδος ξίφους. ‘0 δέ είσπράκτωρ τά έλάμβανεν
ίστάμενος εκτός τών συνόρων τής έπαρχίας καί
άπήρχετο ήσύχως.
Χαρακτηριστικόν τής Μάνης είναι ή πληθύ; τών ώχυρωμένων πύργων, τούς οποίου;
άπαντά τι; άνά πάν βήμα καί οΐτινες παρέχουσι τή χώρα Ομοιότητά τινα πρός τήν Γαλ
λίαν ή τήν Ιταλίαν κατά τόν μεσαιώνα. ’Εν
τοΐς πύργοι; τούτοι; έζων οΐ άρχηγοί τών δια
φόρων οικογενειών όσάκις έξερρηγνύοντο μεταξύ
αύτών έμφύλιοι έριδες, καί μέχρι σήμερον ή
υποταγή τών κατοίκων πρό; τούς αρχηγούς των
ύφίσταται, άν καί ή έπαρχία πρό πολλοΰ άποτελή μέρος τοΰ Ελληνικού βασιλείου καί έχη
νομάρχας, έπάρχους, δημάρχους καί άλλου; κυ
βερνητικούς υπαλλήλους. Σήμερον πολλοί τών
πύργων τούτων κατέρρευσαν καί τά ερείπια αύ
τών έπιστεφουσι τά υψώματα, ώς μάρτυρες τών
παρελθόντων χρόνων· εντός δέ αύτών έχουσι
τήν κατοικίαν των άρπακτικά πτηνά.
'0 χαρακτήρ τών Μανιατών είναι κυρίως
πολεμικός- «οπλισμένοι περιέρχονται τήν χώραν
των, διότι παρ’ αύτοΐς διατηρείται τό σύστημα
τής έκδίκήσεως, ώ; έν Κορσική. ’Ενίοτε ή έλαχίστη αιτία, ή κλοπή αίγός, ή έκκοπή δένδρου,
παρέχει αφορμήν είς μακροχρόνιον έχθραν, μεταδιδομένην άπό γενεάς είς γενεάν. Οί άνθρωποι
ούτοι, παρ’ οΐς τό αίσθημα τοΰτο, τΐη ίπποτικόν
είναι τοσοΰτον άνεπτυγμένον, είναι είς άκρον
φιλόξενοι. ’Αρκεί έπιστολή ένός τών άρχηγών,
δπως δεχθώσι τόν τήν χώραν αύτών έπισκεπτόμενον ξένον μέ άνοικτάς άγκάλας, καί θέσωσιν
είς τήν διάθεσιν αύτοΰ τήν οικίαν των, τάς τροφάς των, τά ζώά των χωρίς νά θελήσωσιν ούδέ
λεπτόν νά λάβωσιν είς αμοιβήν. ‘ Καθ’ δλον
τό διάστημα τής έν Μάνη διαμονής μου, γράφει
περιηγητής Εύρωπαΐος, διήλθον δλην τήν χώραν
συνοδευόμενος ύπό δεκάδος ώπλισμένων άνδρών,
οΐτινες ούδέποτε ήθέλησαν νά δεχθώσι παρ’ έμοΰ
άλλο τί, ή όλίγην πυρίτιδα καί όλίγον καπνόν.”
Καί αί γυναίκες μετέχουσιν έν Μάνη τοΰ
ίπποτικοΰ τούτου χαρακτήρος· πολλάκις ώπλισμέναι ήγωνίσθησαν πλησίον τών συζύγων καί
τών άδελφών αυτών, άποδεικνύουσαι δτι είναι
άξιαι άπόγονοι τών άρχαίων έκείνων Σπαρτια
τισσών, αΐτινες παρέδιδον είς τά τέκνα των τήν
ασπίδα, λέγουσαι “’Ή τάν, ή έπί τάν”. 'Επό
μενον είναι δτι τοιαΰτα εχουσαι αισθήματα καί
φρονήματα, ούοέ τήν έλαχίστην δέχονται προ
σβολήν ή υβριν· καί άλλοίμονον είς έκεΐνον, δστις
διανοείται νά μεταχειρισθή αύτά; άνοικείως.
Γερμανός τις μουσικός έκ τού είς Μάνην άποσταλέντος βαυαρικού στρατού θελήσας νά είπη
λέξεις τινά; ερωτικά; πρός μίαν κόρην τής Μά
νης, έφονεύθη παρ’ αύτής αυθωρεί.
Τινές διαμφισβητοΰσιν εί; τούς Μανιάτας
τήν έκ τών άρχαίων Σπαρτιατών καταγωγήν
των· άλλ’ ό χαρακτήρ αύτών, τά ήθη καί τά
έθιμα κηρύττουσιν αύτούς στεντόρεια τή φωνή
άπογόνου; τοΰ Λυκούργου καί τοΰ Λεωνίδου.
Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ελαβον τό όνομα
τών Έλευθερο-Λακώνων, διαμείναντες πάντοτε
*) Άποδεικνΰει τοΰτο τήν μεγάλην περιφρόνησιν
τών Μανιατών κατά τών Βαυαρών.
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άκατάβλητοι καί άνεξάρτητοι. Τήν λατρείαν
τών ειδώλων παρήτησαν μόλις έπί τού αύτοκράτορος Βασιλείου (867 μ. Χρ.) δτε καί ήσπάσθησαν τόν Χριστιανισμόν. Οΐ Σταυροφόροι καταλαβόντες τήν Πελοπόννησον εύρον έν Μάνη
πεισματώδη άντίστασιν, καί ήναγκάσθησαν νά
έγείρωσιν όχυρά φρούρια πρός περιστολήν τών
άνυποτάκτων χωρικών. Τό φρούριον τοΰ Μιστρά,
άνεγερθέν ύπό τού Γουλιέλμου Βιλλαρδουΐνου,
είναι εν τών προπυργίων τούτων τής φραγκική;
κυριαρχίας. Μετά τήν άναχώρησιν τών Φράγ
κων έξηκολούθησαν οί άρχηγοί τών Μανιατών
το σύστημα τοΰτο τής διοικήσεως, κηρυττόμενοι
ήγεμονίσκοι, λαμβάνοντες τήν δεκάτην καί έχοντες ιδίας σημαίας καί οικόσημα.
Άπό τού έτους 1472 μέχρι τοΰ 1675 ή
Μάνη έκυοερνάτο ύπό τών άπογόνων τής αύτοκρατορικής οικογένειας τών Κομνηνών, οΐτινες
κατέφυγον έκεΐ μετά τήν αλωσιν τής Τραπεζούντος. Είς τούτων, ό Στέφανος Α'., δστις
έτιτλοφορεΐτο "πρωτόγερος” ήτοι ό πρώτος γε
ρουσιαστής τής λακωνικής γερουσίας, διετηρήθη
^δημοτικός έν τή δρεινή χώρα διά τήν άνδρίαν
του, διά τήν έκτακτον αυτού ρώμην, καί διά τό
κάλλος του. Κατ’ εύθεΐαν άπόγονος τούτου ήτο
ό Γεώργιος έκεΐνος, δστις έκδιωχθείς παρά τών
έπαναστατησάντων Μανιατών, έζήτησεν άσυλον
μετά τών δπαδών του παρά τή δημοκρατία τή;
Γενούης, ήτις τω παρεχώρησε γαίας έν Κορ
σική. Οί ύπ’ αύτόν Μανιάται έκαλλιέργησαν
τήν χώραν καί έπεδόθησαν μετ’ έπιτυχίας είς
τήν γεωργίαν. "Οτε δέ παρεχωρήθη ή Κορσική
τή Γαλλία (έν έτει 1768) οί Μανιάται συνταχθέντε; πρός τού; Γάλλους παρέσχον αύτοΐς
μεγάλην βοήθειαν εί; τήν περιστολήν τών στασιασάντων κατοίκων καί εί; άμοιβήν ελαβον νέα;
παραχωρήσεις γαιών. “Εκτατέ διατηρείται έν
Κορσική ή ελληνική αύτη άποικία μέ τά ήθη
καί έθιμά της, μέ τήν γλώσσάν της, μέ τάς
παραδόσεις της καί μέ τήν θρησκείαν της. Τούς
άρχηγούς αύτών, οΐτινες φέρουσι τό όνομα Στεφανόπουλοι Κομνηνοί (υιοί τού Στεφάνου Κομνηνοΰ) άνεγνώριαεν ό βασιλεύ; Λουδοβίκος ΙΣτ'.
έν έτει 1778 ώς γνησίους άπογόνου; τών βυζαν
τινών αύτοκρατόρων.
Μετά τήν άναχώρησιν τών “πρωτογερόντων”
ή Μάνη περιέπεσεν είς άναρχίαν καί οί έμφύλιοι πόλεμοι ήσαν διηνεκείς. Κατ’ αύτούς διεκρίθησαν οί Μούρτζινοι τής Ζαρνάτας καί οί
Μαυρομιχάλαι, οΐτινες ήσαν οί άνδρειότεροι καί
έπιτυχέστεροι στρατηγοί. Τέλος ύπερίσχυσαν οί
Μαυρομιχάλαι, οΐτινες άνεκηρύχθησαν οί πρώτοι
τής Μάνης άρχηγοί. Ό Ιωάννης Μαυρομιχάλης ήτο ό έν έτει 1777 προστατεύσας τήν ύποχώρησιν τών 'Ρώσσων έκ τής ΙΙελοποννήσου.
Ό μέγας Ναπολέων, στρατηγός ών έν Ιταλία,
έγραψε πρός τούς Μαυρομιχάλας τήν έξής άξιοσημείωτον έπιστολήν, ήτις άποδεικνύει πόσον
ύπελήπτετο αύτούς καί έν γένει τούς Μανιάτας·
"Ό άρχιστράτηγος τή; Ιταλίας πρό; τόν
άρχηγόν τοΰ έλευθέρου τή; Μάνη; λαού.”
“ΙΙολίτα, ελαβον έκ Τεργέστης έπιστολήν
“σου, δι’ ής μοί έκφράζεις τήν έπιθυμίαν σου
"νά φανής χρήσιμος είς τήν γαλλικήν δημοκρα
τίαν, δεχόμενο; τά πλοία αύτής εί; τούς λιμέ"νας σου. ’Ελπίζω δτι θά τηρήσης τήν όπό"σχεσίν σου ώ; έμπρέπει εί; άπόγονον τών
“Σπαρτιατών. Ή γαλλική Δημοκρατία δέν θά
"φανή άγνώμων πρό; τόν λαόν σου. Τό κατ’ έμέ,
"εύχαρίστω; θά δεχθώ τόν άπεσταλμένον σου
καί εύχομαι έγκαρδίως, δπως ή καλή άρμονία
"διατηρήται πάντοτε ακμαία μεταξύ τών δύο
"φιλελευθέρων ήμών έθνών. Χαΐρε, αδελφέ.
Βοναπάρτης.”
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ΕΥΡΥΠΥΛΗ.
Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ.

(Συνέχεια.)

Γ'.

Έν τω έστιατορίφ τοΰ Πολυκράτους μεγάλη,
ήδη έπεκράτει κίνησις. Μεγάλα·, καί πολυπλη
θείς λυχνίαι έπί υψηλών κηροπηγείων καί άπδ
τών τοίχων άνηρτημέναι έπέχεον άπλετου φώς
έν τή εύρεία καί πολυτελεΐ αιθούση. Μικρό;
πρόδομος, κεκοσμη μένος δι’ ευωδών άνθέων
ήνοίγετο πρός τον κήπον, τοΰ όποιου αί έκ
κυπαρίσσων δενδροστοσχίαι έφωτίζοντο μαγικώς
ύπό τοΰ φωτός τής σελήνης. Έν τφ μέσω τοΰ
προδόμου ύπήρχε μικρός πίδαξ, έξ ού άνεπήδων
άρώματα τής Συρίας πληροΰντα τήν αίθουσαν
γλυκείας όσμής.
Πέρσαι δοΰλοι παρέθετον είς τήν τράπεζαν
τά σπανιότερα έδέσματα, έν ω ό οίνοχόος έπλήρου τούς κρατήρας οίνου λεσβίου άπδ άργυροΰ
άμφορέως.
Οΐ συνδαιτυμόνες ήσαν ήδη κατακεκλιμένοι
περί τήν τράπεζαν έπί μαλακών ανακλίντρων·
μεταξύ τούτων ήτο ό ’Ανακρέων καθήμενος πλη
σίον τής Ναννοΰς, μελανοφθάλμου Λεσοίας, ό
στρατηγός Άντίοχος, δστις είχε παρ’ αύτφ
νεάνιδα Σαμίαν, ΊΙλέκτραν καλουμένην, ό αξιω
ματικός, ό τήν ανακτορικήν φρουράν διοικών καί
ό στόλαρχος.
Ό Πολυκράτης εύρίσκετο παρά τήν Εύρυ
πύλην, τήν. ξανθοκομον έκείνην καλλονήν, ήτις
εΐχεν έλκύσει είς έαυτήν τήν προσοχήν τοΰ Άνακρέοντος καί ήτις έπωφελεϊτο τής χάριν έμπορίας είς Σμύρνην απουσίας τοΰ συζύγου της,
δπως τέρψη διά τής παρουσία; της τόν θαυμάζοντα αύτήν ήγεμόνα.
Μία θέσις παρά τήν τράπεζαν ήτο έτι κενή,
δτε ήρξατο τό δεΐπνον.
— Ποΰ είναι ό Μαιάνδριος; εΐπεν ο ’Ανα
κρέων- φαίνεται, ώ Πολύκρατες, δτι έλησμόνησε
τήν είς τό δεΐπνον πρόσκλησίν σου.
— “Όχι, φίλε μου, άπεκρίθη ό Πολυκράτης
εύθύμως. Αιωνίως θά καταφέρεσθε σείς οί δύο;
’Απορώ πώς δέν είπες, δτι ό Μαιάνδριος έχων
συνέντευξή μετά ευειδούς τίνος κόρης, έλησμόνησεν έν ταΐς άγκάλαις αύτής τά πρός τόν ήγεμόνα
καθήκοντά του. Π λήν ας άφήσωμεν τούς άστεϊσμούς. Ό Μαιάνδριος μετά τήν άναχώρησιν
τών Σπαρτιατών Οά εΐχε βεβαίως νά διεκπε
ραίωση σπουδαίας τινάς έπιστολάς, περί ών σύ,
ό έλαφρός ποιητής, ούδέ ιδέαν έχεις. — Πλήν,
ιδού αύτός, δπως διά τής παρουσίας του σέ διαψεύση.
Ό Μαιάνδριος εισήλθεν είς τήν αίθουσαν
σκυθρωπός καί ωχρός τήν δψιν.
— Έχεις δίκαιον, ώ άναξ, είπεν ό Μαιάνδριος εισερχόμενος, έγραψα είς Μιτυλήνην, ώς
μέ διέταξα;, δπως τά έκεΐ εύρισκόμενα πλοΐα
έπανέλθωσι τό ταχύτερον είς Σάμον.
— Σ’ εύχαριστώ, Μαιάνδριε, έπί τή μερίμνη
ταύτη ύπέρ έμοΰ καί ύπέρ τής ευημερίας τής
πατρίδος.— ΙΙλην τώρα λησμύνησον τήν έργασίαν, διότι σήμερον μετά τάς ζοφερά; ήμέρας
τοΰ αποκλεισμού δικαιούμεθα νά εύθυμήσωμεν.
Ούδέποτε ήσθάνθην τοσαύτην χαράν καί εύθυμίαν δσην σήμερον — πλήν δχι· καί τότε δτε
ό δυστυχής Άμασις εύρίσκετο ένταΰθα καί ό
αλιεύς μοί έφερε τόν δακτύλιον, δν εΰρεν έν τώ
σώματι τοΰ ιχθύος, προησθάνθην έπίσης δτι με
γάλη έπέκειτό μοι ευδαιμονία. Μέχρι τής στι
γμής ταύτης ή πρόορησις τοΰ Αιγυπτίου δέν
έπηλήθευσεν. Είσέτι είμαι αγαπητός τοΐς θεοΐς,
οΐτινες ούδέποτε μ’ έγκατέλειπον, έν φ ό Άμα-

σις πρό τεσσάρων ήδη έτών σκέπτεται έν τοΐς
Ηλυσίοις πεδίοις περί τοΰ φθόνου τών θεών.
Ήδη δμως τιμήσατε πάντες τού; έκ Λυδία;
μαγείρου; μου!
Ταΰτα είπών ό ήγεμών κατεκλίθη καί άμέσω; έδραμον τρεις έφηβοι, εύειδεΐς τήν δψιν
καί χαρίεντε; τήν μορφήν, δπως ύπηρετήσωσιν
αύτόν. Οί τρεις ούτοι νεανία·, ήσαν ό μελανόθριξ Κλεόβουλος, ό ωραίος Σμέρδις, δν οί έν
Θράκη "Ελληνες προσέφερον δώρον τφ Πολυκράτει, καί ό ώ; αυλητή; καί χορευτή; διαπρέπων Βάθυλλος. Καί οί τρεις έφόρουν έλαφρούς ροδοχρόους χιτώνας, εΐχον ζώνην περί
τόν χιτώνα καί στέφανον έξ άνθέων έπί τής
κεφαλής. Καί ποτέ μέν προσέφερον τω ήγεμόνι
νέον πινάκιον, ποτέ δέ έπλήρουν τόν κρατήρά
του οίνου, τόν όποιον ό ήγεμών έδέχετο καί
έκένου. Έν τφ μεταξύ ό ’Ανακρέων έλεγε στί
χους τινά; ή ένεκωμίαζε τούς ύπηρετοΰντας
παΐδας, ους έκάλει "Έρωτας καί Χάριτας.
■Ήδη είχε παρατεθή ό ζωμός καί ωραιότατος
τόνος οπτός, δτε ό θυρωρός είσήλθε καί έψιθύρισέ τι είς τό ούς τοΰ παρά τήν θύραν ίσταμένου Βαθύλλου, δστις άμέσως προσήλθε τώ
ήγεμόνι καί τώ άνήγγειλέ τι.
— Άς έλθη άνευ αναβολής, διέταξεν ούτος
ηχηρά τΤΐ φωνϊϊ· κ.αί έν φ ό θυρωρός έξήρχετο
τής αιθούσης, ήγέρθη ό Πολυκράτης καί είπεν
ύψών τόν κρατήρά του.
— Ή εύτυχία, ήν μοι άνήγγειλον οί θεοί,
πλησιάζει. Πέρσης απεσταλμένος έρχεται, δπως
διαπραγματευθή μετ’ έμοΰ, καί ούδόλως αμφι
βάλλω δτι αί διαπραγματεύσεις αύται θέλουσιν
άποβή πρός όφελος έμοΰ καί πρός δόξαν τής
Σάμου. — Πάντες λοιπόν άς κενώσωμεν τούς
κρατήρας καί άς προσφέρωμεν σπονδάς είς τήν
εύνοιαν τής Τύχης καί είς τήν Σαμίαν ήμών
Ηραν!
Καί έκένωσε τόν κρατήρά του απνευστί.
Μετ’ όλίγον εισήλθεν είς τήν αίθουσαν νέος Πέρ
σης πολυτελώς ένδεδυμένος μετά ποικιλοχρόου
χιτώνος, έρυθρών πέδιλων καί στενών περισκελίδων, δστις ύποκλιθεΐς πολλάκις έδαφιαίως
προσήλθε τώ Πολυκράτει, ήσπάσατο τό ένδυμά
του καί έξαγαγών έκ τοΰ κόλπου του κύλινδρον
έπιστολικόν είπεν·
— Έγώ είμί ό Μύρσος, ό υιός τοΰ 1’ύγου·
έρχομαι δέ έκ τής παρά τόν Μαίανδρον Μα
γνησίας καί είμί έντεταλμένος παρά τοΰ κυρίου
μου τοΰ σατράπου τών Σάρδεων Όροίτου νά σοί
έγχειρίσω τό γράμμα τοΰτο.
0 Πολυκράτης είπών αύτφ νά κατακλιθή
έν τή παρά τόν Μαιάνδρων κενή θέσει, καί διατάξας τούς δούλους νά τώ παραθέσωσι τροφάς
καί οίνον, άνέγνωσε τό επόμενον γράμμα·
"Ό Όροίτης τάδε λέγει τφ Πολυκράτει.
"’Ακούω· δτι μεγάλα μελετάς, άλλ’ δτι σοί
έλλείπουσι τά αναγκαία χρήματα, δπως τά
έκτελεσης. Έάν άκολουθήσης τήν συμβουλήν
"μου θά αύξήσης τήν έξουσίαν σου καί θά σώσης καί έμέ· διότι ό βασιλεύς Καμβύσης επι
βουλεύεται φανερά τήν ζωήν μου. Σύ σώσόν
'με, καί έγώ θέλω διανέμει μετά σοΰ τούς
"θησαυρούς τής Περσίας, δι’ ών θά καταστής
αρχών όλης τής 'Ελλάδος. Έάν δμως δέν
πιστεύης δσα σοί λέγω περί τών έν Περσία
"θησαυρών, άπόστειλον προς έμέ άνδρα τής
"εμπιστοσύνης σου, δπως τούς έπιδείξω αύτφ.”
Οί όφθαλμοί τού Πολυκράτους έσπινθηροβόλουν τό πρόσωπόν του, ζωηρότερον γενόμενον
έκ τοΰ οίνου, κατέστη καταπόρφυοον.
— Καί πότε οφείλω νά δώσω άπάντησιν
τφ σατράπη κυρίφ σου; ήρώτησε τόν Μύρσον.
— Αύριον πρέπει ν’ άπέλθω εντεύθεν, διότι
ή άνάγκη έπείγει και ό Όροίτης δέν δόναται
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ν’ άναμείνη τήν έν ’Ασία άφιξιν τοΰ Καμβύσου.
Ηλπιζον ήδη τήν πρωίαν ν’ άφιχθώ ένταΰθα,
άλλ’ ό έναντίος βορράς ήνάγκασεν ήμας νά διατοιχήσωμεν, δπερ έβράδυνε τόν διάπλουν.
— Μαιάνδριε, τί δει γενέσθαι; είπεν ό ήγε
μών. Θέλεις νά μεταβής είς Μαγνησίαν, δπως
έγχειοίσης γράμμα έκ μέρους μου καί ίδης τούς
σωρούς τοΰ Περσικοΰ χρυσού:
— Έάν ό άναξ τό έπιθυμή, άπήντησεν ό
σύμβουλος, γενήσεται ουτω.
— Έστω· γράψε είς άπάντησιν πρός τόν
σατράπην δτι πέμπω σε, τόν πιστότατον τών
υπηρετών μου, είς Μαγνησίαν, πρός έξέτασιν
τής περσικής προτάσεως.
— ΙΙροθύμω; μεταβαίνω- σέ παρακαλώ μό
νον, ώ άναξ, άπό τοΰδε νά μοί χορηγήσης
άδειαν, δπως σήμερον άκόμη ετοιμάσω τό
γράμμα.
— Βεβαίως, άπεκρίθη ό Πολυκράτης· είσαι
έλεύθερος.
Ό Μαιάνδριος άπήλθεν, άλλ’ άντί νά διευθυνθή πρός τό οίκημά του, μετέβη προηγουμέ
νως προς το άρχαϊον τμήμα τοΰ μεγάρου καί
έπί πολύ έστη κάτωθεν πεφωτισμένου παραθύρου,
μεθ’ δ έν τώ σκότει τής νυκτός άπεσύρθη
Έν τή αιθούση μετά τήν άναχώρησιν τοΰ
Μαιανδρίου ή φαιδρότης καί ή εύθυμία έγέ
νετο Ουρυβωδεστέρα. 0 Πολυκράτης ήτο έξαλ
λο; έκ τής χαράς έπί τή προσδοκία τών fjrr
σαυρών τής Περσίας καί τήν χαράν ταύτην
άπεδεϊκνυε κενών τά κύπελλα τοΰ οίνου τό έν
μετά τό άλλο. Ιο παράδειγμα τοΰ ήγεμόνος
έμιμοΰντο καί οί λοιποί συνδαιτυμόνες. Μετά
τό έπιδόρπιον έγένοντο δύο παραστάσεις, καί
πρώτον μέν έχόρευσαν ό Σμέρδις καί ό Κλεό
βουλος διαφόρους χορούς, συνοδευόμενοι ύπό
τοΰ αύλοΰ τοΰ Βαθύλλου· είτα δέ ένειοανίσθη αύλήτρια συνοδεύσασα τόν χορόν τοΰ Βα
θύλλου, δστις μετά πολλή; ζωηρότητος έπεδόθη
είς διαφόρους όρχηστικάς κινήσεις. Οί πλεΐστοι
τών συνδαιτυμόνων ήγέρθησαν τών άνακλίντρων,
όπως καλλίτερον παρακαλουθήσωσι τόν χορόν
ό Ανακρέων ιδίως δέν έπαυεν έξυμνών διά στί
χων καί ποιηματιών τήν τέχνην τών παίδων
καί τήν έπιτυχίαν τής παραστάσεως. Μετά τό
τέλος τοΰ χοροΰ ό ήγεμών προσέφερεν εις έκα
στον τών τριών παίδων πολύτιμον ψέλλιον, είς
δέ τήν αύλητρίδα πολυτελές περιδέραιον.
Ιέλος ό Πολυκράτης διέταξε τήν Εύρυπύλην
νά καταλάβη πρός τιμήν τοΰ Πέρσου ξένου τήν
κενήν θέσιν τοΰ Μαιανδρίου, καί τούτο έ’πραξεν
ή Εύρυπύλη ήναγκασμένη μόνον καί μετά φα
νερά; δυσαρέσκειας.
Ό ήγεμών παρεκάθησε
καί συνωμίλησεν έπί πολύ μετά τής Λυδίας
Ναννοΰς, ήτις ήδη τό πρώτον είχε προσκληθή
είς τό μέγαρον. 'Η πονηρά Ναννώ, γυνή φιλά
ρεσκος εις άκρον, άριστα έπίστατο τήν τέχνην
να έκκαίη τό πάθος παρά τώ ήγεμόνι, ή δέ
παρηγκωνισμένη Εύρυπύλη παρηκολούθει διά
τοΰ βλέμματός της τά τεχνάσματα τής άντιζήλου, χωρίς νά δίδη μεγάλην προσοχήν είς τόν
ξένον γείτονά της, δστις μόλις ένόει τήν ελλη
νικήν γλώσσαν. Ίο πρόσωπόν της έξέφραζεν
αύξάνουσαν ψυχρότητα, τέλος δέ ήγέρθη καί
άποτεινομένη πρός τόν ήγεμόνα, είπε·
— Θ’ άπέλθω, άναξ, διότι ή νύξ έπήλθε καί
έλπίζω δτι συγκατατίθεσαι είς τοΰτο.
— Λπελθε, άπεκρίθη ό Πολυκράτης, άπελθε
είς τήν οικίαν σου δπως άναπαυθής.
Ιό πρόσωπόν τής Εύρυπύλη; έγένετο καταπόρφυρον έξ οργής καί φθόνου. νΑνευ άποχαιρετισμοΰ εξήλθε τής αιθούσης, ήρπασεν άπό
τών χειρών τοΰ δούλου της τό ίμάτιον, περιετυλίχθη έν αύτφ καί άνεχώρησε βήματι ταχεΐ
τοΰ μεγάρου. : ;
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— Ό προδότης! έψιθύρισεν άναχωροΰσα· νά
μέ παραμελήση χάριν τής Λυδία; ταύτης! . . .
Πλήν Οά έλθη ή ώρα, δτε 6’ άναμνησθή τής
στιγμής ταύτης!
Έκδίκησιν μελετώσα διηυθύνθη πρός τήν
οικίαν της. Αί οδοί ήσαν έρημοι. Τέλος εύρέθη
έμπροσθεν τής οικίας της καί ρίγος κατέλαβεν
αύτήν ίδοΰσαν φώς έν αύτή. Μόλις δέ εΐχεν
είσέλθει είς τόν πρόδομον, δτε ένεφανίσθη ένώπιόν της ό σύζυγός της Άρτέμων. Ητο ούτος
άνήρ δυσειδής, σιτόχρους τήν δψιν καί βάναυσος
τούς τρόπους. Ό ’Αρτέμιον έπανήλθε ταχύτερον
ή δ,τι περιεμένετο, έπιβάς τοΰ πλοίου τοΰ κομίσαντος είς Σάμον τόν Πέρσην άπεσταλμένον.
— Ήλθες, πτηνόν μου; είπε μετά ειρωνι
κού μειδιάματος πρός τήν σύζυγόν του. Φαίνε
ται δτι έν τή άπουσίφ μου δέν ύπέφερες πολύ
έκ τής μονοτονίας ... Αί! τό πρόσωπόν σου
είναι ζωηρόν, οί όφθαλμοί σου σπινθηροβολούσα.
Ούδέποτε εΐδον αύτούς τοσοΰτον άπαστράπτοντας! Καί πόσον ώραίαν εύωδίαν άποπέμπεις!
Φέρεις μεθ’ έαυτής τά άρώματα δλα τής Συρίας.
Καί τό στόμα σου ξηρόν δέν έμεινε βεβαίως,
διότι είς βημάτων άπόστασιν αισθάνομαι τήν
οσμήν τοΰ Λεσδίου οίνου!
Καί ταΰτα λέγων ήρπασεν αύτήν άπό τοΰ
βραχίονος καί τή άφήρεσε μέ βιαίαν κίνησιν τό
καλύπτον τήν κεφαλήν καί τράχηλον ίμάτιόν
της, καί άπεκάλυψε τό πολύτιμον περιδέραιον.
— “Α! μέ τό έλαφρόν τοΰτο ένδυμα, καί τό
πολύτιμον τοΰτο περιδέραιον φέρουσα μετέβη;
παρά τώ φίλφ σου! ... Ή εορτή ήτο βεβαίως
μεγαλοπρεπής! Περί τούτου δέν άμφιβάλλω . . .
Άφαίρεσον άμέσως τό περιδέραιον, τό όποιον
σοί έδώρησα, προσέθηκεν ό ’Αρτέμιον μετά
βραγχνής φωνής καί έξελθε άμέσως τής οικίας
μου! Δέν θέλω ν’ άποκτήσω τέκνον, τό όποιον
ήθελεν όνομάσει τήν μητέρα του έταίραν!
Πλήρης οργής τή άπέσπασε τό περιδέραιον
καί τά άλλα κοσμήματα καί ήτοιμάζετο νά
έκβάλη τήν Εύρυπύλην έκτος τής θύρας, δτε
αΰτη κλαίουσα καί δδυρομένη έπεσε πρό τών
ποδών του.
— Συγχώρει, Άρτέμων, συγχώρει! έφώναζεν· Εύσπλάγχνίσου με! Θά σοί ήμαι πιστή
καθ’ δλον τόν βίον πάντα θά έκτελώ, δ,τι μέ
προστάζεις. Εύσπλαγχίσου μέ άκόμη τήν φοράν
ταύτην!
Ό Άρτέμων δμως ούδέ καν έπρόσεξεν είς
τού; λόγους της, άλλ’ άρπάσας αύτήν άπο τών
χειρών της, αΐτινες περιέβαλλον τά γόνατά του,
τήν έσυρεν είς τήν όδόν καί έκεΐ τήν έγκατέλειπε χαμαί, αύτός δέ είσελθών είς τήν οικίαν
έκλεισε μετά πατάγου τήν θύραν.
Ταΰτα πάντα τοσοΰτον αίφνιδίως ένέσκηψαν
κατά τής Εύρυπύλη;, ώστε αΰτη σχεδόν λιπό
θυμος έμεινεν έπί τής όδοΰ. Ό σύζυγός της,
συνήθως έσκεμμένος καί βραδύς είς τάς άποφάσεις του, ένήργησε μετά τοσαύτης βίας καί
αύστηρότητος, ώστε ό δεσμός έφαίνετο αύτή
διαρηχθείς διά παντός.
Είτε ύπέθεσεν ό
Άρτέμων ποΰ διήλθε τήν εσπέραν της, είτε
έλαβε νύξιν περί τούτου διά τίνος προδόσαντος
αύτήν, ή Εύρυπύλη περί τούτου δέν ήτο είς
κατάστασιν νά σκεφθή. Έγερθεΐσα τέλος καί
άφθονα χύνουσα δάκρυα έσκέπτετο ποΰ νά μεταβή καί έλαβε βήματι βοαοεΐ καί συνεσταλ
μένο) τήν προ; τό ήγεμονικον μέγαρον άγουσαν
όδόν.
Έν τιύ έστιατορίφ παοίστατο ήδη ή τελευ
ταία σκηνή· ό Πολυκράτης, κατεχόμενος ύπό
τοΰ οίνου, έκειτο πλησίον τής Ναννοΰς, ό Πέρ
σης άπεσταλμένος έξηκολούθει πίνων καί οί
άξιωματικοί συνδιελέγοντο έν μέθη καί ούτοι
διατελοΰντες μετά τής ωραίας αύλητρίδος. Ό

’Ανακρέων εΐχεν άποσυρθή είς τόν κοιτώνά του.
Είσελθών τότε θυρωρός τις έψιθύρισε λέξεις
τινάς είς τό ούς τοΰ Πολυκράτους.
— Πώς; άνεφώνησεν ό ήγεμών τραυλιζων,
ή Εύρυπύλη είναι έδώ; Ή οιχία της είναι κεκλεισμένη; . . . ’Άς έλθη.
— ’Οχι, δχι, παρετήρησεν ή Ναννώ’ τί
ζητεί ένταΰθα ή Εύρυπύλη. ’Άφε; αύτήν!
Καί έφίλησε τόν Πολυκράτη. Ό θυρωρός
έξήλθεν.
Ή Εύρυπύλη, έκδιωχθεΐσα καί έκ τοΰ με
γάρου, κλαίουσα έξ οργής καί καταισχύνης περιεπλανάτο διά τοΰ σκότους τής νυκτός είς
τάς οδούς. Αίφνης τή έπήλθεν νέα ιδέα. Ό
Πέρσης άπεσταλμένος έπρόκειτο ν’ άναχωρήση
τήν έπιοΰσαν. Βεβαίως ό Πέρσης ήθελε τήν
συμπαραλάβει μετ’ αύτοΰ. Διηυθύνθη πρός τόν
λιμένα έπί τή έλπίδι νά εΰρη τό ξένον πλοΐον.
Άλλά μετά τό πλοΐον τοΰτο εΐχον άφιχθή τήν
αύτήν ήμέραν καί άλλα πλοΐα, τά όποΐα περιέμενον τήν άρσιν τοΰ άποκλεισμοΰ. Επομένως
είς μάτην άνεζήτησε τό περσικόν πλοΐον, καί
άπαυδήσασα άπεφάσισε νά περιμείνη μέχρι τής
πρωίας, δτε θά έζήτει παρά τοΰ λιμενάρχου
Οετικωτέρας πληροφορίας. Άλλά τό ψΰχος τής
νυκτός τήν ήνάγκασε μετ’ όλίγον νά ζητήση
άσυλον έντός μικρά; λέμβου παρά τήν προκυ
μαίαν, ένθα καί περιέπεσεν είς ύπνον, τεταραγμένον.
"Οτε δέ ήγέρθη ήτο πλέον ήμέρα. Ό λιμε
νάρχης τή έδωκε τάς ζητούμενα; πληροφορίας,
καί ή Εύρυπύλη έπεβιβάσθη τοΰ περσικοΰ πλοίου,
δπου έδέχθησαν αύτήν, άφ’ ού είπεν δτι ό Μύρ
σος αύτός τή παρήγγειλε νά έπιβιβασθή. Μετά,
τινας ώρας ήλθε και ό άπεσταλμένος, τοΰ όποιου
ή ώχρότης καί οί βεβαουμένοι όφθαλμοί ένέφαινον τήν κραιπάλην τής παρελθούση; νυκτός. 'Η
Εύρυπύλη τώ άπηύθυνε τήν παράκλησίν της,
ήτις καί έγένετο δεκτή, καί ή έγκαταλελειμμένη
γυνή έλαβεν ώ; κατάλυμμα μικρόν κοιτωνίσκον
έπί τοΰ καταστρώματος, ένθα καί μετ’ ού πολύ
είς τών δούλων παρέθεσε τό πρόγευμα.
Μίαν ώραν μετά ταΰτα έπέβη τοΰ πλοίου
καί ό σύμβουλος Μαιάνδριος παρακολουθόμενος
ύπό δούλου φέροντος έντός κομψής δερμάτινης
θήκης τό γράμμα τοΰ ήγεμόνος. Αί άγκυραι
άνεσύρθησαν καί τό πλοΐον ώθούμενον ύπό ού
ριου άνέμου έπλευσε πρός τήν άκτήν τής μικρας
’Ασίας. Ό Μαιάνδριος καθ’ δλον τόν διάπλουν
δέν είδε τήν Εύρυπύλην, ήτις κατά διαταγήν
τοΰ Μύρσου έμεινε κεκλεισμένη, μέχρι τής στιγ
μής καθ’ ήν πάντες άπεβιβάσθησαν, δπως έπιβώσι
τών περιμενόντων αύτούς ίππων, καί μεταβώσιν
είς τήν Μαγνησίαν.
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("Ε-εται συνέχεια.)

ΑΙ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑΙ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 360.)
^^-^0 έθιμον τών ταυρομαχιών, τών άγώνων
®ξδηλ. άνθρώπων κατά ταύρων πρός διαEfenSg/ σκέδασιν τοΰ λαοΰ, είναι άρχαϊον έπεκράτει τοΰτο παρά τοΐς άρχαίοις ήδη Έλλησιν,
ιδίως έν Θεσσαλία, και παρά τοΐς 'Ρωμαίοι;
έπί τών αύτοκρατόρων. Σήμερον άποτελοΰσι
μίαν τών δημοτικωτέρων διασκεδάσεων τοΰ ισπα
νικού λαού, καί κατά τά δύο τελευταία έτη
είσήχθησαν καί, ώς μή ώφειλε, έν Γαλλίφ.
Ό βασιλεύς τής 'Ισπανίας Κάρολος ό Δ', κατήργησε τάς ταυρομαχίας, άλλ’ έπί τής βασι
λείας τοΰ Ιωσήφ, τοΰ άδελφοΰ τοΰ πρώτου Ναπολέοντος, έσυστήθησαν πάλιν ένεκα λόγων πο
λιτικών.
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Αί ταυρομαχία·, έγίνοντο συνήθως κατά με
γάλας καί έπισήμους βασιλικός έορτάς. Σύνη6ες ήτο κατά τούς γάμους τοΰ βασιλέως ή τοΰ
διαδόχου τής 'Ισπανίας νά τελώνται ταυρομαχίαι έν τή μεγάλη πλατεία τής Μαδρίτης, δτε
οί έπισημότεροι τών εύγενών άνελάμβανον τό
μέρος τών ταυρομάχων. Σήμερον αί ταυρο
μαχία'. παρίστανται είς τάς κυριωτέρας πόλεις
τοΰ βασιλείου, καί τήν παράστασιν άναλαμβάνουσιν ίδιώται ή καί έταιρίαι. Έν Μαδρίτη·
καθ’ δλον τό θέρος έκτελοΰνται απαξ τής έβδομάδος ταυρομαχία·, ύπέρ τοΰ νοσοκομείου· ή
παράστασις γίνεται έν άμφιθεάτρφ, έν φ ύπάρ
χουσι καί θεωρεία καί έδραι. Τοιαΰτα άμφιΟέατρα εύρίσκονται είς δλας τάς μεγαλειτέρας
πόλεις- τό δέ μέγιστον πάντων, χωρητικότητας
20 χιλιάδων θεατών, είναι έν Σεβίλλη. Τοΰτο
καί παριστα ή παρατεθειμένη είκών. Οί ταυρο
μάχοι (toreadores ή toreros), οΐτινες ώς έπάγγελμα έχουσι τούς άγώνας τούτους, μεταβαίνουσιν είς τό άμφιθέατρον έν έπισήμφ πομπή,
προπορευομένου ύπαλλήλου τής δημοτικής αρ
γής. Έπί κεφαλής έρχονται οί λογχοφόρος
(picadores) έφιπποι καί άρχαίαν ισπανικήν στο
λήν περιβιβλημμένοι, οΐτινες έν τφ θεάτρφ λαμβάνουσι θέσιν έν τφ κέντρφ καί κατέναντι τών
θέσεων, έν αίς εύρίσκονται οί ταύροι. "Επονται
οί σημαιοφόροι (banderilleros ή chulos) κεκοσμημένοι διά ποικιλοχρόων ταινιών καί κρα
τούντες έν χερσί μακράν, μεταξωτόν μασχαλιστήρα· τέλος πορεύονται οί ξιφοφόροι (espadas),
οί κυρίως ταυρομάχοι, κρατούντες έν μέν τή
δεξιά γυμνόν ξίφος, έν δέ τή άριστερα τεμάχιον
μεταξωτού ύφάσματος ζωηρού κοκκίνου χρώμα
τος, muleta καλούμενον.
"Αμα ό δημοτικός υπάλληλος δώση τό σημεΐον, άπολύεται ό ταύρος · οί λογχοφόροι έκτελούσι τήν πρώτην κατ’ αύτοΰ έφοδον, πειρώνται
νά κεντήσωσι τόν ταύρον είς τόν ώμον καί
ύποχωροΰσιν δταν τό ζώον όρμήση καί πληγώση
τον ίππον των. Προσέρχονται τότε οί σημαιοφό
ροι, ρίπτουσιν έπί τοΰ ταύρου τούς μασχαλιστήράς των καί διαφεύγουσι ύπερπηδώντες τον έν
τφ άμφιθεάτρφ φράκτην. Εις τών λογχοφόρων
πλησιάζων ζητεί ν’ άποσπάση τό ζώον άπο τοΰ
άντιπάλου του. Τοΰτο μανιώδες γινόμενον όρμα
κατά τών λογχοφόρων, άλλά μετ όλίγον άπαυδα,
καί τότε οί σημαιοφόροι προσέρχονται πάλιν καί
κεντώσι τόν ταύρον διά κέντρων, προσηρτημένων
έπί μικρών ράβδων. Όσάκις ό ταύρος είναι
νωθρός ή δειλός, οί σημαιοφόροι μεταχειρίζονται
ράβδους, αίς προσαρτώνται έκρηκτικά δόρατα,
τά όποΐα έμπηγνυόμενα είς τόν λαιμόν τοΰ ζώου
εκπυρσοκρατοΰσιν. Ό ταύρος λυσσών άοχεται
περιστρεφόμενος έν τφ άμφιθεάτρφ καί έπιτίθεται άδιακρίτως κατά τοΰ πρώτου προστυγχάνοντος άντιπάλου του. Τέλος έμφανίζεται έπί
τής σκηνής ό ξιφοφόρος, δστις συνήθως κατα
φέρει κατά τοΰ ταύρου τήν θανατικήν πληγήν.
Τό ζώον βλέπον τό τεμάχιον τοΰ μεταξωτού
ύφάσματος όρμα κατ’ αύτοΰ, καί ό ξιφοφόρος,
άποφεύγων τήν έφοδον τφ έμπήγει τό ξίφος είς
τό στήθος. Πολλάκις έν μια ήμέρφ φονεύονται
8 η καί 10 ταύροι· σπανίως δέ συμβαίνει νά
φονευθώσιν άνθρωποι. Έάν ό ταύρος δέν πληγή
καιρίως παρά τοΰ ξιφοφόρου, τότε εισέρχονται
είς τό άμφιθέατρον ύπηρέται, μή άνήκοντες είς
τούς ταυρομάχους, καί ουτοι φονεύουσι το κατακείμενον ζώον. Οί ύπηρέται ούτοι καλούνται
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΔΩΝ ΕΚ ΡΩΜΗΣ.

(Μετά είκόνο;, δρα αβλ. 357.)

ΑΤΑ τό έτος 400 πρ. Χρ. τά άνήσυχα
καί φιλοτάραχα στίφη τών Γάλλων έξεστράτευσαν το πρώτον κατά τής 'Ρώ
μης. Έν άκατασχέτιρ έρμη έκυρίευσαν τήν
πόλιν Κλούσιον και 70 χιλιάδες τον αριθμόν,
ένίκησαν κατά κράτος τούς 'Ρωμαίους τή 18
Ιουλίου 390 έν τή αιματηρά παρά τον Άλλίαν
μάχη. '0 νικηφόρος στρατός ύπό τήν όδηγίαν
τοΰ αρχηγού αύτοΰ Βρέννου κατέλαβε τήν Ρώ
μην, εξαιρέσει τοΰ Καπιτωλίου, δτε κατά τήν
μαρτυρίαν τοΰ ιστοριογράφου Λ ιβίου συνέβησαν
αί αποτρόπαιοι σκηναί τής προσβολής τών γε
ρουσιαστών, τής διασώσεως τοΰ Καπιτωλίου καί
κατά πρώτον αντήχησε το "Οί’μοι τοΐς ήττημένοις!” (Vae victis!). Πάντες έφευγον απέ
ναντι τών όρμώντων ληστρικών στιφών. Εν δέ
τή παρατεθειμένη είκόνι τοΰ Γάλλου ζωγράφου
Le Roux παρίσταται ή φυγή τών Έστιάδων,
αΐτινες κατέρχονται τόν Τίβεριν, δπως διασώσωσι τήν παρθενικήν αύτών τιμήν και τά Ιερά
τοΰ τάγματός των, ήτοι τό άγαλμα τής θεάς,
τό παρά τοΰ ΑΙνείου έκ Τροίας είς τήν Ιταλίαν
μετακομισθέν, και τό ιερόν, αιώνιον πΰρ. Είς
τό βάθος φαίνεται ή μαινομένη πυρκαϊά, ή διά
χειρός τών Γάλλων τήν αίωνίαν πόλιν άποτεφρώσασα.
Μετά τής πόλεως έπυρπολήθη καί τό οί
κημα τών Έστιάδων, έν ω διέμενον πισταί είς
τά ιερά αύτών καθήκοντα. Τό οίκημα τοΰτο
έκτίσθη πάλιν κατόπιν έν τή αρχαία αύτοΰ θέ
σει μεταξύ τοΰ ΙΙαλατίνου λόφου καί τής έξ
ανατολών πρός τήν αγοράν άγούσης ίεράς όδοΰ ·
κατηρειπώθη δέ έν έτει 382 μετά Χριστόν μετά
τήν διάλυση» τοΰ τάγματος.
Πρό μικρού άνεσκάφησαν τά ερείπια τοΰ οικήματος τούτου καί
σήμερον έγνώσθη ή άκριβής αύτοΰ διαίρεσις. Τό
οικοδόμημα τοΰτο έκειτο κάτωθεν τής ίεράς
όδοΰ είς άπόστασιν G—8 απ’ αύτής μέτρων, καί
ήνοΰτο μετ’ αύτής διά κλίμακος, έπί τών έρειπίων τής όποιας άνηγέρθη ή σήμερον ύπάρχουσα
έκκλησία τής 'Αγίας Μαρίας τής Σωτείρας
(Santa Maria Liberatrice). Αύλή εύρεΐα 15
μέτρων πλάτους καί GO μέτρων μήκους περιβαλλομένη ύπό στοάς περιέκλειε τό κατάλυμμα
τών Έστιάδων, πρός τό όποιον ήγον τέσσαρες
σειραί μαρμάρινων βαθμιδών. Άνελθών τις τάς
έν μέρει σωζομένας ταύτας βαθμίδας εύρίσκεται
εν αιθούση 9 μέτρων πλάτος καί 12 μ. μήκος
έχούση, έν η, κατά πάσαν πιθανότητα, συνήρχοντο αί ίέρειαι. Πρός τά αριστερά τοΰ περι
στυλίου φαίνεται σειρά οικημάτων, έν μέρει
καλώς διατηρουμένων, τά όποια περιέχουσι μι
κρά παραδόξου σχήματος κελλία· τά κελλία
ταΰτα ουγκοινωνοΰσιν άνά τρία πρός άλληλα.
Τά τρία πρώτα καί τά τρία τελευταία έχουσι
καί πρόδομον χωρίζοντα αύτά άπό τοΰ περι
στυλίου. Έν τω πρώτιρ τών κελλίων τούτων
τώ πρός τόν πρόδομον ΐστανται μεγάλοι σκάφαι
πρός παραλαβήν τοΰ έκ τής Έγερείας πηγής
υδατος, καί έν τω δευτέρω ό μΰλος, έν ω έτρίβετο ό διά τάς θυσίας προωρισμένος σίτος. Τό
τρίτον κελλίον είναι έτι κεχωσμένον. Κατά
πάσαν πιθανότητα έφυλάττετο ένταΰθα τό άλας,
δπερ μετά τοΰ υδατος καί τοΰ σίτου προσεφέρετο
τή θεά. Τά έπίλοιπα κελλία έχρησίμευον βε
βαίως είς κατοικίαν τών εξ Έστιάδων.
Έν τω άνω πατώματι ύπήρχε λουτρόν, ώς
έμφαίνεται τοΰτο έκ τών εύρεθέντων λουτήρων.
Έν τή αύλή ήτο τό πλυντήριον, καί ύπόγειος
άποθήκη, έν ή εύρέθησαν καί άμφορεΐς κεχωσμένοι έν τφ χώματι. Προς τά άριστερά τοΰ

περιστυλίου φαίνονται έρείπια κιόνων, έπιστυλίων
καί τεμαχίων τοίχων καί ψηφιδωτών· τά έρεί
πια ταΰτα άνήκουσι κατά πάσαν πιθανότητα είς
τό μέγαρον τών βασιλέων καί άρχιερέων άπό
τών χρόνων
;
τοΰ Νουμά ΙΙομπιλίου μέχρι τοΰ
Αύγούστου.
I οιαΰτα είναι τά σήμερον σωζόμενα λείψ~·
—
ιψανα
τοΰ ίεροΰ οικοδομήματος, έν ω αί Έστιάδες, αί
φύλακες τοΰ ίεροΰ πυρός, διέμενον έπί τριά
κοντα δλα έτη.
Λέγεται δτι ό Νουμάς, ό ιδρυτής τοΰ ρω
μαϊκοΰ κράτους, ένεκατέστησ; τάς πρώτας' Εστιάδας. Άφ’ ού ύπό τοΰ άρχιερέως έξελέγετο ή
έξ επιφανούς καί έντιμου οίκου καταγομένη
οκταετής ή δεκαετής κόρη, δπως καταταχθή
μεταξύ τών Έστιάδων, ένεδύετο τήν λευκήν
αύτής στολήν καί περιήγετο έν πομπή διά τών
οδών τής πόλεως πρός τόν ναόν τή; θεάς
Εστίας. Έπί δέκα έτη διετέλει ή κόρη ώς
μαθητευομένη έν τή ύπηρεσία τής θεάς, μεθ’ δ
έκείρετο ή κόμη της καί κατετάσσετο είς τάς
Έστιάδας, ών τό καθήκον ήτο ή έκτέλεσις τής
μυστηριώδους λατρείας τής Εστίας καί ή διατήρησις τοΰ αιωνίου πυρός. Έάν Έστιάς τις
παρημέλει τό ιερόν πΰρ έμαστιγοΰτο, τό δέ πΰρ
ήνάπτετο πάλιν διά κατόπτρου καί τών άκτίνων
τοΰ ήλιου.
Ό βίος τών ' Εστιάδων ήτο μέν μονότονος
καί πάσης διασκεδάσεως έστερημένος, άλλά τό
άξίωμα αύτών ήτο μέγα. Έρκει ή συνάντησις
Έστιάδος καθ’ όδόν, δπως σώση τήν ζωήν κατα
δίκου, άγομένου είς τόν τόπον τής καταδίκης·
τά θεωρεία τών Έστιάδων έν τφ θεάτρφ καί
άμφιθεάτρψ ήσαν άμέσως ύπεράνω τοΰ θεωρείου
τής αύτοκρατείρας.
Κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τής ύπηρεσίας
των ή Έστιάς έτέλει τά τής λατρείας, κατά
δέ τήν τρίτην είχεν έντολήν νά διδάσκη τάς
μαθητευομένας. Μετά δέ παρέλευσιν τών τριά
κοντα έτών ή Έστιάς ήτο έλευθέρα ν’ άποχωρήση τοΰ ναοΰ καί νά νυμφευθή ή καί, άν έπροτίμα, νά διαμένη άκόμη έν τή ύπηρεσία. Αί
πλεΐσται τών Έστιάδων έπροτίμων νά έξακολουθήσωσι τά ιερά αύτών καθήκοντα, καθ’ δσον
μάλιστα είχον διανύσει σχεδόν τό τεσσαρακοστόν
τής ηλικίας των έτος.

ΕΝ ΟΝΕΙΡΟΝ.
Διήγημα.
Μετάφρ. Αικατερίνης Π. Βασιλειιίδου.
(Συνέχεια.)

ΕΝΟΜΕΝΗΣ άπαξ τής γνωριμίας, καί οί
τέσσαρες ύπήγον εύθύμως πρός άναζήτησιν
τοΰ ιατρού καί τής συζύγου του.
Είς τό γεύμα, ή Μαργαρίτα έτοποθετήθη
πλησίον τοΰ Ροβέρτου. Είς τήν έξοχήν συν
δέεται τις εύκολώτερον ή είς τήν πόλιν, άλλως
τε ή Μαργαρίτα είχε πολλά νά μάθη. νΗκουσε
τήν εσπέραν έκείνην τήν λεπτομερή άφήγησιν
τών έφιππων περιπάτων τών δύο νέων, τά άθλα
τών θηρευτικών αύτών έκδρομών, τά συμβάντα
τής συνδιαιτήσεώς των. Περί τό τέλος τής
έσπέρας έγίνωσκε λεπτομερώς, δ,τι είχον πράξει
μετά τήν άναχώρησιν των έκ Παρισίων.

Γ
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'Η νέα κόρη ούδόλως παρεδόθη τόσον εύκόλως. Τό έταστικον βλέμμα της προσηλοΰτο
συχνάκις έπί τοΰ 'Ροβέρτου, τοΰ πρώτου νέου,
δν είχε ποτέ ίδει έν οίκειότητι, καί είχεν άνάγκην νά τόν γνωρίση.
'Η έντύπωσις ύπήρξιν ευνοϊκή. Ό 'Ροβέρτος
έδείχθη πολύ άπλοΰς, πολύ προσφιλής, πολύ
άδελφικός, καί ή Μαργαρίτα ένόησεν δτι είχεν
έν αύτφ ειλικρινή καί πιστόν φίλον.
— Έχω νά σάς κάμω μίαν έξομολόγησιν,
τφ είπε καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά άποχωρισθώσι διά τήν νύκτα.
'0 κύριος καί ή κυρία Μονβάλ ήσαν είς
τό βάθος τής αιθούσης μετά τοΰ υιού των, καί
οί δύο νέοι εύρίσκοντο μόνοι παρά τφ είσέτι
ήνεωγμένω κλειδοκυμβάλφ.
— Είναι πολύ σοβαρόν; ήρώτησεν ό 'Ρο
βέρτος μειδιών.
— Πολύ σοβαρόν, άλλά θά ήμαι πλέον
επαναπαυμένη, δταν σάς εξομολογηθώ τά πάντα.
Μάθετε, δτι είχον σχηματίσει περί ύμών κακίστην ιδέαν · πρώτον μέν ήμην πολύ παρωργισμένη, δτι μάς άφηρπάζετε τόν άδελφόν μου,
καί σάς έβρισκα έγωϊστήν καί σκληρόν. 'Ύστε
ρον δέ, σάς έφαντάσθην δλως διάφορον. Φαντασθήτε, καί ή νέα κόρη δέν ήδυνήθη νά έμποδίση έαυτήν τοΰ νά έρυθριάση, άγνοώ, έάν
ήναι πολύ ωφέλιμον νά μάθητε τοΰτο ...άλλά...
έπί τέλους ήρχισε· Φαντασθήτε, δτι είχον άνοήτως φαντασθή νά θεωρήσω ύμας νέον όλίγον
άγροΐκον ... '0 Γεώργιος άνέφερεν είς δλας
αύτοΰ τάς έπιστολάς περί έκδρομών, ζωής άγροτικής . . . θά μέ συγχωρήσητε, δτι σάς έκρινα
τόσον κακώς πριν ή σάς ιδω; . . .
— Ά! έννοώ δλα, άνέκραξεν ό 'Ροβέρτος
γελών. Δέν άνήκει είς ύμας τό μικρόν τοΰτο
σημειωματάριου, δπερ εύρον κατά τήν στιγμήν
ταύτην έπί τής τραπέζης, καί δπερ ελαβον τήν
τόλμην νά φυλλολογίσω;
Τή παρουσίασε τότε πινακίδα πλήρη γελοιο
γραφιών, μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο πάντοτε
είς παχύς νέος, είτε έφιππος, είτε έφ’ άμάξης,
είτε πεζός · έν τινι πολύ ζωηρά σκηνή, ύπό τόν
τίτλον “αλιεία βατράχων”, τόν έβλεπέ τις σφαδάζοντα έντός βαθέος καί βορβορώδους λάκκου.
’Οπισθεν τοΰ αύτοΰ νέου, εύρίσκετο πάντοτε, ώς
σκιά άναπόδραστος, μακρύ τι σημεΐον έπιδεικνΰον τήν σκιαγραφίαν τοΰ Γεωργίου.
— Έμέ, άναμφιβόλως, ήθέλετε νά άπεικονίσητε, είπε δεικνύων τόν παχύν κύριον. Συγ
χαίρω έμαυτφ έπί τη έντυπώσει, ήν ένεποίησα
ύμΐν.
Είπε ταΰτα γελών. άλλ’ ή Μαργαρίτα ήτον
έρυθρά έξ’ άγανακτήσεως.
— Αύτό είναι εν τών άνδραγαθημάτων τοΰ
Μαυρίκιου, είπε ζωηρώς, λυπούμαι δτι τό είδετε· άλλά πώς θά μάς κρίνητε; ’Αληθώς
αίσχύνομαι.
0 'Ροβέρτος τήν έβεβαίωσεν, δτι δλα ήσαν
συγχωρημένα έπί τή συμφωνία δμως, δτι θά
έφέρετο προς αύτόν ώς πρός άδελφόν, καί δέν
θα έποίει ούδεμίαν έξαίρεσιν μεταξύ τοΰ Γεωρ
γίου καί αύτοΰ.
Ιό ύπεσχέθη καί κατέφυγεν είς τό δωμάτιόν
της. Έν τή ησυχία τής νυκτός, φωνή τις έβόα
εις τα ώτά της, άλληλοδιαδόχως σοβαρά ή εύ
θυμος, ερωτηματική ή έλαφρώς σκωπτική. Εν
θυμείτο πάσαν λέξιν, πάν σχήμα τού έξαδέλφου
της- έπανέβλεπε τό ώραΐον αύτοΰ βλέμμα προσηλωμένον έπ’ αύτής μετά φιλικής ειλικρίνειας,
και δλως είς τό γόητρον' τών ενθυμήσεων της
έμεινεν άργά έξυπνος.
' Η φαντασία της μείνασα νεαρά καί άφθαρ
τος, ήσθάνετο ζωηρώς τάς πρώτας ταύτας έντυπώσεις, αΐτινες ήθελον άφίσει πάσαν άλλην
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νεάνιδα άδιάφορον. Καί πράγματι τό έσπέρας
έκεΐνο, δτε άπεκοιμήθη, αίσθημα νέον έγεννάτο
έν τή καρδία της, αίσθημα καθαρόν καί πλήρες
γοήτρου, δπερ μόλις ένόει. Άλλ’ ήτο τοΰτο
άποκλειστικώς αδελφικόν; . . .
Δ'.

Βρέχει, είναι ή πρώτη φορά μετά τήν έναρξιν τών διακοπών, καί ό καθείς έζήτησεν ένασχόλησιν έν τφ οίκφ. 'Ο Μαυρίκιος είναι ένησχολημένος είς τό νά έτοιμάση τά μαθήματά
του, ό Γεώργιος παραδίδεται έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου είς τάς ζωηοοτέρας ιδιοτροπίας τής
φαντασίας του, δπερ φυσικώς άποδιώκει άπαντας, ή Μαργαρίτα κατέφυγεν είς τήν βιβλιοθήκην.
'Η βιβλιοθήκη είναι άσυλον ήνεφγμένον είς
απαντας, δπερ προσφέρει είς έκαστον τέρψεις
καταλλήλους είς τάς βρέξεις του. Είναι ώραΐον
τετράγωνον δωμάτιόν, ούτινος τά παράθυρα καταλαμβάνουσι ολόκληρον πρόσοψη», οί άλλοι τοί
χοι είναι κεκαλυμμένοι ύπό βιβλίων · ύπάρχουσι
βιβλία σπουδαία, διδακτικά, καί διασκεδαστικά·
έπί μιάς τραπέζης άρκεταί φιλολογικά! έπιθεωρήσεις, έν μελανοδοχεΐον, έπιστολικός χάρ
της, τέλος δ,τι άποτελεΐ τά διάφορα στοιχεία
καλής τίνος καί ένεργοΰς άλληλογραφίας.
Ή Μαργαρίτα, άποσυρθεΐσα είς τό έμβαδόν
παραθύρου, έμβαδόν τόσον εύρύ, ώστε έσχηματίζεν είδος μικρού δωματίου, έν ώ δύναται νά
μείνη άόρατος, θεάται τής βροχής πιπτούσης
μελογγολικώς, άλλ’ ούδέν ίχνος λύπης φαίνεται
έπί τοΰ προσώπου της. Ή κακοκαιρία, τά
νέφη, ό θολός ούρανός δέν δύνανται νά τή
έπισκιάσωσι τήν άγαπητήν χώραν, ήτις τή
άναμιμνήσκει τόσα πράγματα· πρό αύτής κεΐται τό δώμα, τόσον εύχάριστον διά τάς μακράς θερινάς έσπέρας, αί πλατεΐαι τοΰ κήπου
δενδροστοιχίαι, εύνοϊκαί είς συνδιάλεξη», ή μικρά
σκιάς, δπου μετέβη τοσάκις καί έκάθησε μέ τό
έργόχειρόν της. Μακρόθεν ό Δοΰβις ποταμός,
μεγαλοπρεπής, ήσυχος καί ή λέμβος ‘"Ρίτα”,
ήτις ιδέας τή γέννα μελαγγολικάς κατά τήν
στιγμήν ταύτην, καί δμως τή άναμιμνήσκει τό
σους φαιδρούς περιπάτους.
'Η νέα κόρη περιλαμβάνει δι’ ένός μακροΰ
βλέμματος δλα τά οικεία ταΰτα μέρη, τόν μόνον
της όρίζοντα, τόν τόσον ήσυχον καί εύτυχή.
Ιδού ό Μαυρίκιος, δστις έμφανίζεται έπί μα
κρών καλοβάθρων νεύει είς τήν άδελφήν του
νά καταβή, καί έπειδή ή νεάνις δέν είχεν διάθεσιν νά τόν συνοδεύση, λαμβάνει απελπιστικόν
ύφος, προσποιείται, δτι άποσπα τάς τρίχας τής
κεφαλής του, καί άπέρχεται δρομαίως.
'Η Μαργαρίτα λαμβάνει τό κέντημά της·
ή προσοχή της μετ’ ού πολύ κατακυριεύεται
ύπό τής δυσκόλου καί λεπτής ταύτης έργασίας,
ώστε δέν άκούει τήν θύραν άνοιγομένην ούδέ τό
βήμα πλησιάζοντος άνθρώπου· δέν άνυψοΐ τήν
κεφαλήν είμή, δτε φωνή εύθυμος τή λέγει·
— Τί κάμετε λοιπόν διά νά ήσθε είς τοιοΰτον βαθμόν προσηλωμένη είς τό έργόχειρόν τοΰτο;
Εισέρχομαι, βήχω, προσπαθώ νά φανερώσω τήν
παρουσίαν μου, φοβούμενος μή γείνω ένοχλητικός, άλλ’ ούδέν δύναται νά σάς άποσπάση τών
ρεμβασμών σα;!
— Δέν ρεμβάζω, άπαντα μειδιώσα καί
δεικνεύουσα το έργόχειρόν - έργάζομαι, δπερ είναι
πολύ όλιγώτερον ποιητικόν.
— Μήπως .είναι τό έργόχειρόν σας τό άπασχολοΰν ύμας είς τοιοΰτον βαθμόν;
— Φοβούμαι πολύ μή έλαττωθή ή πρός με
ύπόληψίς σας, δταν σάς ομολογήσω, δτι ή φαν
τασία μου ήτον κατακυριευμένη ύπό τοΰ στεφά
νου τούτου. Βλέπετε δτι είμαι έντελώς πεζή
καί άξια νά ζώ είς μεμονωμένην έξοχήν.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
— Δέν πιστεύω, δ,τι μοί λέγετε, ούδέποτε
θά τό πιστεύσω, ειπεν ήσύχως ό 'Ροβέρτος
καθήμενος παρά τή Μαργαρίτα.
Καί παρατηρεί μετά θαυμασμού τό νεαρόν
καί γλυκύ τοΰτο πρόσωπόν, καί τούς κυανοΰς
αύτούς δφθαλμούς τούς τόσον βαθεΐς, ώστε φαί
νονται έμπεριέχοντες πληθύν ιδεών.
— Αγαπάτε τήν άνάγνωσιν; επαναλαμβάνει
μετά μικράν σιωπήν. Ποια βιβλία έχετε έκεΐ;
— Τόν Λαμαρτΐνον καί Βίκτορα Ούγώ, τούς
δύο προσφιλείς μου ποιητάς, τούλάχιστον διά
τινα έργα, θαυμάζω πάντοτε τάς Meditations,
καί δέν δύναμαι νά μή άναγινώσκω συχνάκις τό
τόσον γλυκύ καί αρμονικόν βιβλίον Les Enfants.
'Ο 'Ροβέρτος λαμβάνει τούς τόμους καί τούς
άνοίγει άφηρημένως, άλλ’ ίσταται είς μίαν σε
λίδα καί λέγει διά συγκεκικιμένης φωνής·
— Μοί άρέσκει τό ποίημα τοΰ Ούγώ είς
τόν θάνατον τής θυγατρός του. Δέν τό άνεγνώσατε ποτέ μεγαλοφώνως;
— ‘Ομολογώ, ποτέ’ θά έφοβούμην μή παρερ
μηνεύσω τά αισθήματα μου, καί προτιμώ νά τά
σκέπτωμαι ή νά τά έκφράζω.
— θά μοί έπιτρέψητε μίαν μάλλον άδιάκριτον έρώτησιν; Ποιον είναι τό είδος τοΰ βίου
σας ένταΰθα;
— Έξυπνώ ένωρίς συνήθως· μεταβαίνω εις
τήν λειτουργίαν καί έπιστρέφουσα ένασχολοΰμαι
είς μυρίας μικράς οίκιακάς έργασίας· έπειτα
παίζω τό κλειδοκύμβαλον · είτα έρχονται οί
συχνοί καί διεξοδικοί περίπατοι, ή άνάγνωσις,
ήτις είναι δΐ έμέ μεγίστη τέρψις· αί ήμέραι
παρέρχονται μετά ταχύτητος καταπληκτικής.
— Είσθε πράγματι εύτυχής, πολύ εύτυχής,
καί ζηλεύω τήν τόσον ήσυχον υπαρξιν σας.
Άλλά δέν έχετε ποτέ στιγμάς θλίψεως ή καί
άνίας, δποΐαι μάς καταλαμβάνουσι συχνάκις είς
τάς μεγαλοπόλεις;
— ’Ονειροπολείτε, ειπεν ή Μαργαρίτα γελώσα, ούδέποτε άνιώμαι, ούδέποτε έχω μεγάλας
θλίψεις. Καί δμως ένίοτε έχω άφρονας έπιθυμίας· π. χ. νά ημαι άνήρ. νά έπιδιώξω στάδιον,
νά τύχω ένός σκοπού, θά έπεθύμουν νά ήμην
πτωχός, άνευ προστασίας, καί νά δφείλω τό πάν
είς έμαυτόν. Βλέπετε λοιπόν, δτι τά ονειροπολήματά μου δέν έχουσι έκείνην τήν χροιάν τής
ποιήσεως, ήν έφαντάζεσθε είς αύτά άναμφιβόλως.
— Είσθε ισχυρά γυνή, καί θαυμάζω τό
θάρρος σας. Άλλ’ άφετέ μοι νά σάς τό ειπω,
άγνοεΐτε τί έστί τό νά έπιδιώκη τις εν στάδιον
τόσον μακρυνόν, ώστε νά φαίνηται άνεκτέλεστον,
νά έλπίζη είς εύτυχίαν, ήτις ούδέποτε θά έλθη.
Τό άγνοεΐτε, Μαργαρίτα, καί δέν εύχομαι ύμΐν
νά κάμητε τήν θλιβεράν ταύτην πείραν.
ΊΊ φωνή του κατέστη συγκεκινημένη, καί
πλήρης άλγους.
'Η νεάνις τόν παρατηρεί,
άλλ’ ούτος άνέλαβε τό σύνηθες αύτοΰ ύφος,
μειδιών δέ προσθέτει·
— Ποτέ δέν ήθέλαμεν συμφωνήσει, βλέπετεύμεΐς άγαπάτε τήν πάλην, έγώ ζητώ ήσυχιαν·
θά σάς έχρειάζετο ίσως ΰπαρξις άνήσυχος, έγώ
έπιθυμώ εύτυχίαν ήσυχον · μή άναγινώσκετε ποτέ
μυθιστορήματα, είσθε φρόνιμος κόρη, θά ήσθε
άείποτε εύτυχής, καί θά καταστήσητε εύτυχεΐς
τούς περί ύμάς. Άλλ’ ιδού, ή βροχή έπαυσε
καί ό Γεώργιος πρέπει νά έτελείωσε τάς προα
νακρούσεις του είς τό κλειδοκύμβαλον. θέλετε
νά δοκιμάσητε ένα περίπατον μετ’ αύτοΰ καί
έμοΰ;

Ε'.
— Είναι πράγματι δώδεκα ήμέραι δπου
είσθε ένταΰθα; έρωτα πρωίαν τινά ή Μαργαρίτα
καταβαίνουσα έκ τοΰ δωματίου της.

— Είναι δεκατρείς ήμέραι, Ρίτα, καί άναχωροΰμεν αύριον, άπήντησεν ό Γεώργιος μελαγχολικώς.
Καί ή Μαργαρίτα ευρισκεν, δτι αί διακοπαί
είχον παρέλθει πολύ ταχέως, κατ’ άρχάς τό
πρώτον έσπέρας, είτα ή διαδοχή ώρών, ήμερών,
τόσον ένεργώς ένησχολημένων!
Καί πόσον
έμέμφετο έαυτήν διά τάς έγωιστικάς της σκέ
ψεις άπό τής άφίξεως τοΰ 'Ροβέρτου Δελανού!
'Οποίος φίλος ύπήρξε δΐ δλους! εύθυμος καί
άξιαγάπητος σύντροφος είς τάς έξοχικάς έκδρομάς, εύχάριστος είς τάς έσπερινάς συνδιαλέξεις,
καί τό ώμολόγει είς έαυτήν ταπεινή τή φωνή,
τόσον καλός, τόσον εύμενής, τόσον πρόθυμος
πρός αύτήν.
Τήν είχε προειδοποιήσει, δτι καθίστατο ώς
άδελφός, άλλά μήπως ό Μαυρίκιος, έτι δέ καί
ό Γεώργιος ήσαν διά τήν άδελφήν των, δ,τι
αύτδς ύπήρξε δΐ αύτήν; Δέν είχεν άνεπαισθήτως συνειθίση είς δλας τάς μικράς αύτοΰ φιλο
φρονήσεις, καί δέν έμελλον αύταί νά τή λείψωσι
σκληρώς; . . .
Ί Ι νεάνις άπέκρουσε τάς ένοχλητικάς ταύτας
σκέψεις. Ύπήρχε μία είσέτι μεγάλη ήμέρα τών
διακοπών, καί έπρόκειτο νά τήν μεταχειρισθώσι
καλώς.
— ”Ας ύπάγωμεν νά κωπηλατήσωμεν έπί
τοΰ ποταμού, άνέκραξε.
Τό σχέδιον τοΰτο συνεζητήθη, είτα ένεκρίθη,
καί τέλος διωργάνισαν μίαν μεγάλην έκδρομήν,
είς ήν απαντες έπρόκειτο νά λάβωσι μέρος.
Ό καιρός ήτον ιδανικής εύδίας, δλοι ήσθάνοντο έαυτούς καλώς διατεθειμένους· ή ήμέρα
προηγγέλετο έξαιρέτως εύχάριστος, καί πάντες
έπέβησαν τής λέμβρου μετά φαίδρας ζωηρό
τητας.
("Επεται τό τέλος.)

Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΑΚΑΤΩ

καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό
Έδμόνδου Κοττώ.
Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 365.)

(Συνέχεια.)
ΓΚΑΡΔΙΟΝ φιλοξενίαν εύρίσκομεν παρά
τω κ. Δρόγκερς, ύπαλλήλω τής όλλανδικής κυβερνήσεως, δστις κατοικεί μετά
τής νεαράς αύτοΰ συζύγου μικράν οικίαν κατεσκευασμένην έξ ινδικών καλάμων (δρα τήν ει
κόνα). 'Η θέσις αυτή ήτο άλλοτε ύγιεστάτη,
άπό τοΰ παρελθόντος δμως έτους κατέστη νο
σώδης ένεκα τών μιασμάτων, τών άναπεμπομένων έκ τών έλών, τά όποια έσχηματίσθησαν
μετά τήν τελευταίαν πλημμύραν.
Μετά μεσημβρίαν, δτε αί άκτΐνες τοΰ ήλιου
ήσαν όλιγώτερον καυστικαί, ό κ. Δρόγκερς καί
έτερος φίλος του, ό κ. Βάν-Έύχελουμ, μηχα
νικός εύρισκόμενος κατά τύχην έκεΐ, μάς έπρότεινον νά μεταβώμεν πρός έπίσκεψιν τής θέσεως,
έν ή τό άτμόπλοιον "JBarouw” έκάθησεν έπί
τής ξηράς. Καθ’ όδόν εΐδομεν διάφορα αλιευ
τικά πλοιάρια κείμενα έν μέσω τών χόρτων είς
ικανήν άπό τής παραλίας άπόστασιν. Διήλθομεν
άβρόχοις σχεδόν ποσί τόν ποταμόν "Κουριπάν”,
ου παρηκολουθήσαμεν τήν δεξιάν όχθην. Μετ’ ού
πολύ δμως κατελήφθημεν ύπό ραγδαιοτάτης
βροχής, ήτις κατέστησεν είς άκρον ολισθηρόν
,'τήν πεπηγμένην τέφραν, έφ’ ής είμεθα ήναγ-
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χασμένοι νά πατώμεν. 'Η άτραπός μετ’ δλίγον
κατέληγεν είς πυκνόν δάσος, το όποιον μάς έφάνη
εκ πρώτης όψεως άδιάβατυν · txai δμως είσήλ
θομεν είς [αύτό προπορευομένων τών εγχωρίων
οδηγών, [οΐτινες μάς ήνοιξαν δίοδον. Τέλος δε
μετά κοπιώδη οδοιπορίαν μιάς ώρας εύρέθημεν
αίφνης ένώπιον παραδόξου θεάματος· ένώπιον
ήμών εύρίσκεται μέγα τροχοφόρον άτμόπλοιον
νεναυαγημένον έν πλήρει δάσει καί κείμενον ώς
γέφυρα ύπεράνω τοΰ ποταμού· κάτωθεν αύτοΰ
τό £υδωρ ρέει ήσύχως έπί κοίτης σχηματισ
μένης έκ μελαινών πετρών. Ή πυκνή φυτεία
τοΰ ’Ισημερινού περιβάλλει τήν άλλόκοτον ταύ
την εικόνα. 'Ο φίλος μου κ. Βρεών μάτην
προσπαθεί νά στερεώση [αύτήν διά τής φωτο
γραφίας· ή βροχή έξακολουθεΐ καί ή νύς έπέρ
χεται ταχεία, ώστε άνάγκη πάσα νά έπανέλθωμεν είς τά ίδια. Ή έπιατροφή μας ώμοίαζε
πρός φυγήν· βεβρεγμένοι, ριγοΰντες έσπεύσαμεν
νά θερμανθώμεν παρά τήν εστίαν.
Ή έκδρομή αυτή ή πλήρης περιπετειών μοί
άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην έτέραν έκδρομήν, ήν
πρό έτών έπεχείρησα είς Άρίκαν έν τή Ιίερουβίφ. Τή 13 Αύγούστου 1868 συνέπεια ισχυρού
σεισμού κύματα υπερμεγέθη κατέχλυσαν τήν
παράλιον πόλιν Άρίκαν καταποντίσαντα μέγα
μέρος τών χατοίχων αύτής. ‘Γψωθέντα έπί τών
κυμάτων τρία πλοΐα έρρίφθησαν είς τήν ξηράν,
βπου καί έμειναν είς άπόστασιν ενός μιλίου άπό
τής παραλίας. Έκεΐ έμειναν έπί έννέα δλα έτη
μέχρις ού ή θάλασσα πλημμυρήσασα έκ νέου τά
ήλευθέρωσεν άπό τής άκουσίας αύτών αιχμα
λωσίας.
Ιδού δέ καί τό πάθημα τοΰ άτμοπλοίου
"Barouw”. Τό άτμόπλοιον τούτο ήτο έλλιμενισμένον παρά τήν πόλιν Τελόκ-Βετόγκ, δτε
τήν πρωίαν τής 27 Αύγούστου τεράστιον κύμα
τό υψωσεν ύπεράνω τής προκυμαίας καί τό
μετέφερε μέχρι τής κινεζικής συνοικίας· τήν δέ
28 τοΰ μηνός τό άτμόπλοιον έγένετο άφαντον,
εύρέθη δέ έν τή θέσει, έν ή τό είδομεν, έν τω
ποταμω Κουριπάν είς άπόστασιν 3300 μέτρων
άπό τοΰ μέρους, ένθα ήτο ήγκυροβολημένον. Οί
δύο Εύρωπαΐοι, οί έπί τοΰ άτμοπλοίου εύρισκόμενοι κατά τήν στιγμήν τής καταστροφής, ό
πλοίαρχος καί ό μηχανικός, ένόμισαν νά σωθώσι
κρατούμενοι άπό τών κλάδων δένδρου· άλλ’ έ
πήλθε κύμα φοβερώτερον τοΰ πρώτου, κατέρριψε
τό δένδρον καί οί δύο Εύρωπαΐοι έπνίγησαν, έν
ω οί έγχώριοι ναΰται, μείναντες έν τω άτμοπλοίω, έσώθησαν.
Τή 25 Μαιου. — Ό μηχανικός κ. Βάν-Έΰκελουμ, δστις έζήτει εύκαιρίαν νά έπιστρέψη είς
Βατάβιαν, έπεβιβάσθη μεθ’ ήμών έπί τοΰ "Κεδίρη”. Τοΰτο ήτο λίαν εύχάριστον δι’ ημάς,
διότι ό νεαρός ούτος μηχανικός, πρό έτών ήδη
διαμένων έν ταΐς όλλανδικαΐς Ίνδίαις, πολλά
διηγήθη ήμΐν περί τής χώρας καί τών κατοίκων
αύτής.
Τήν πρωΐον, είς τά 8, ήγκυροβολήσαμεν πρό
τής άνατολικής άκτής τής νήσου Σεβουκοΰ είς
άπόστασιν 32 μιλίων άπό τής Τελόκ-Βετόγκ είς
εύθεΐαν διεύθυνσιν πρός τήν νήσον Κρακατώ.
Διά τής λέμβου μετέβημιν είς τήν μικράν νήσον
"Ιίροστασία”, ήτις ήτο κατοικημένη, ώς έμφαίνουσι τά σωζόμενα ίχνη καλλιέργειας τής γής
καί φυτείας· άλλ’ ούδέ σημεΐον σώζεται πλέον
τών έγχωρίων καλυβών, ών οί κάτοικοι, 150
τόν άριθμόν, έπνίγησαν πάντες μέχρι τοΰ τε
λευταίου.
Ή μεγάλη νήσος Σεβουκοΰ, ήν μετά ταΰτα
έπεσκέφθημεν, ήτο άκατοίκητος, είναι δέ ταπει
νότερα τών άλλων καί, αν καί φύσεως ήφαιστίου, δέν έχει κεντρικόν κώνον, ώς ή γείτων
αύτής Σεβεσή. Ένταΰθα εύρισκόμεθα είς δκτώ

ΕΣΠΕΡΟΣ.
μόνον μιλίων άπόστασιν τής Κρακατώ· διό καί
τά ίχνη τής καταστροφής είναι φριχτότερα. Είς
τήν θέσιν τού δάσους δέν ύπάρχει ή σωρός κορ
μών καί κλάδων κατακειμένων ένθεν κάκεΐθεν
είτε είς τάς κλιτύας τών ύψωμάτων είτε έπί
τής συσωρευθείσης τέφρας.
Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθημεν τήν έτέραν
νήσον Σεβεσή.
1 ί άκριβώς συνέβη ένταΰθα,
είναι άδύνατον νά μάθη τις, διότι έκ τών τριςχιλίων αύτής κατοίκων, Μαλαίων ή Κινέζων,
ούδέ εις έσώθη. Τό μέγα κύμα ύψώθη ένταΰθα
άναμφιδόλως πλέον τών 30 μέτρων, καλύπτον
τά πάντα· σήμερον έτι τό έδαφος τής νήσου
είναι κεκαλυμμένον ύπό στρώματος φαιοχρόου
τέφρας, έχοντος πάχος 10 τούλάχιστον μέτρων.
Πρός τούτοις έπί τής νήσου ταύτης κατέπεσε
καί τό πλεΐστον μέρος τής άπό τοΰ κρατήρος
τής Κρακατώ έκσφενδονισθείσης κισσήρεως.
Διερχόμεθα έκτεταμένην πεδιάδα, έρημον
δλως καί έγκαταλελειμένην, έν ή άνά πάν βήμα
ό ποΰς ήμών σκοντάπτει έπί τών άνωμάλων
πετρών, τών καλυπτουσών τό ύπό τών ραγδαίων
βροχών αύλακωθέν έδαφος. Έν τή πεδιάδι
ταύτη παρέστημεν μάρτυρες θεάματος άποτροπαίου. Οί άπό τών ύψωμάτων καταρρεύσαντες
χείμαρροι εΐχον άποκαλύψει τήν θέσιν κατακαλυφθέντος ύπό τής τέφρας χωρίου· έκεΐ έν μέσω
έρειπίων έκειντο πεντήκοντα περίπου σκελετοί
άνθρώπων ταφέντων ύπό τάς καταρρευσάσας
κατοικίας των. Πολλοί τών σκελετών τούτων
φοροΰσιν έτι τούς ποικιλοχρόους χιτώνάς των
άλλοι δέ έχουσιν είσέτι έπί τοΰ κρανίου βοστρύ
χους μελαίνης κόμης. Κατά πάσαν πιθανότητα
οί δυστυχείς ούτοι άνθρωποι έτάφησαν ζώντες
ύπό βροχήν τέφρας, άλλά τέφρας ούχί πεπυρακτωμένης, διότι ούδαμοΰ εΰρομεν ίχνη καέντων άντικειμένων. Το θέαμα τοΰτο παρήγαγεν
έν ήμΐν άλγεινοτάτην έντύπωσιν, καί έφαίνετο
ήμΐν βτι παρέστημεν μάρτυρες τής φρικώδους
άγωνίας τών ταλαιπώρων έκείνων πλασμάτων.

(Έπεται τό τέλος.)

ΑΠΟ ΑΕΤΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΚΙΚΚΟΥ.
‘Η λογία δεσποινίς ‘Αγνή ΣμίΟ, γνωστή ήδη γενομένη διά τού συγγράμματος αύτής, τού έπιγραφομένου “Βλέμματα έπι τής ‘Ελλάδος'', ού αποσπάσματα
έδημοσιεύθησαν έν τώ “Έσπέρω”, έςέδοτο πρό μικρού
έτερον βιβλίον “Άνά τήν Κύπρον” έπιγραφύμενον , έν
ω έκθέτει διά Βφους γλαφυρωτάτου τήν περιήγησιν, ήν
κατά τό παρελθόν έτος έπεχείρησεν έν Κύπρο». Τού
λίαν ένδιαφέροντος τούτου βιβλίου δημοσιεύομιν σήμε
ρον τό ια*. Κεφάλαιον, φέρον τίτλον “Άπό Λεύκων
είς τήν μονήν τού Κίκκου”, μή άμφιβάλλοντες δτι
πάντες θέλουσιν άναγνώσει μετ’ ένδιαφέροντος τήν
αφελή καί ακριβή συνάμα περιγραφήν ταύτην. Τό βιβλίον κομψότατα τετυπωμένον και διά εικόνων καλλιτεχνικωτάτων κεκοσμημένον έχει έν τώ πρωτοτυπώ
350 σελίδας είς 8'" και περιέχει έν τέλει καί λεπτομερή
τής Κύπρου γεωγραφικόν χάρτην.
—3>-ο

Ν Αεύκοις έπέδειξαν ήμΐν τήν θέσιν τοΰ
Κίκκου έπί ύψηλοΰ δασώδους όρους καί
μάς είπον δτι τέσσαρας ώρας οδοιπορίας
εχομεν μέχρι Κάμπου. Πρός μεγάλην μου έκπληξιν ήκολουθήσαμεν όδόν διά μέσου πυκνών
προσίνων φρακτών άγουσαν πρός τήν θάλασσαν,
μέχρις ού ένόησα βτι μάς ώδήγουν διά περι
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στροφής άντί νά μάς όδηγήσωσι διά τών μυστη
ριωδών στενών, περί ών τοσαΰτα φρικώδη
πράγματα ήκούσαμεν, καί τών όποιων τό μήκος
ούδε'ις ήδυνήθη έπ’ άκριβώς νά όρίση ήμΐν.
Άνεχωρήσαμεν είς τάς 7,15 τής πρωίας καί
μετά μίαν ώραν, εύρισκόμενοι παρά τό χωρίον
Καραβαστατζή, είσήλθομεν είς τήν πετρώδη κοί
την χειμάρρου. Έπί μίαν ώραν ήκολουθήσαμεν
άτραπόν διασχίζουσαν τό μικρόν ρεύμα ρύακος,
βστις ήτο τό ύπόλοιπον τοΰ άλλοτε όρμητικοΰ
χειμάρρου. Ό Γεώργης (ό οδηγός μας) είπεν
βτι καθ’ βλον τό έτος έφιπποι διέρχονται εν
τεύθεν οί άνθρωποι, καί τότε άκόμη δτε ή κοίτη
τοΰ ποταμού είναι κατειλημμένη ύπό τών ύδά
των.
Είς τάς 9.30 είσήλθομεν είς στενήν δίοδον
έν μέσω πρασίνων λόφων, έπιστεφομένων ύπό
βαθύσκιων πευκών καί φαιοχρόων έλαιοδένδρων.
'Η θέσις αΰτη άνεκάλεσεν ήμΐν τήν τοποθεσίαν
μεταξύ Δαμασκού καί Βαλβέκης. Ί1 όδός άνήρχετο τήν κλιτύν τοΰ όρους στρεφομένη ποτέ μέν
δεξιά τοΰ ποταμού, ποτέ δέ άριστερα. Πολλάκις
ήτο στενή καί ένίοτε ήγε παρά τό χείλος κρη
μνού· πανταχοΰ βμως παρείχε δείγματα χειρών
επιμελών, διότι είς τά έπικίνδυνα μέρη ήτο
έλευθέρα λίθων, οΐτινες έκειντο συσσωρευμένοι
παρά τό χείλος τής όδοΰ σχηματίζοντες άμυντικον πρόχωμα. Ή όδός είχε πλάτος μόνον
τεσσάρων ποδών κατά μέσον δρον, καί όλίγα
ήσαν τά μέρη, έν οίς δύο φορτηγαί ήμίονοι δέν
ήδύναντο νά διέλθωσι ταύτοχρόνως. Μέγα εύτύχημα θά ήτο έάν εύρίσκωμεν τοιαύτην όδόν καί
μεταξύ Άνδριτσαίνης καί ’Ολυμπίας έν ΓΙελοποννήσω ή μεταξύ Μεγάλου Σπηλαίου καί Στυγός, ή καί είς τά πέριξ τών Δελφών. 'Η μόνη
μου δυσαρέσκεια ήτο βτι ό Γεώργης εΐχε φορ
τώσει ύπέρ τό δέον τόν γηραιόν λευκόν ίππον
του, έφ’ ού έκτος τοΰ συνήθους φορτίου εΐχε
προσθέσει δύο ύπερμεγέθεις σάκκους κριθής. Τω
έκάμομεν τάς δεούσας παραστάσεις περί τούτου
πρό τής άναχωρήσεως, καί έλάβομεν τήν συνήθη
άπάντησιν “δέν πειράζει”. Νΰν δέ άν καί ύπεσχέθη βτι ήθελεν άφαιρέσει τό φορτίον άμα
ήθέλομεν σταματήσει, οί σάκκοι έξηκολούθουν
όλισθαίνοντες πρός τήν ούράν τοΰ ζώου, ώστε
έγώ έφοβούμην, όπισθεν έρχομένη, μή ούτοι
πέσωσι τέλος έπί τής κεφαλής τής ήμιόνου μου.
Ταΰτα ΐδών ό Γεώργης έλαβε σχοινίον καί
προσεπάθησε νά περιδέση τούς σάκκους, δπως
τούς προφυλάξη άπό τής πτώσεως, άλλά δέν
έλαβεν ύπ’ δψιν βτι ουτω παρ’ όλίγον κατέρριπτεν βλας τάς φιάλας μέ τά διάφορα φάρμακα,
τά όποΐα εΐχομεν λάβει μεθ’ ήμών. Ό Γεώρ
γης ήρξατο έπιπλήττων έαυτόν διά τήν άπερισχεψίαν ταύτην, έπαναλαμβάνων έν τή άμηχανία
του· "Τί νά κάμωμεν”; 'Η Βιολέττα δμως (ή
συνοδοιπόρος μου) έπέμεινεν δπως οί σάκκοι μέ
τήν κριθήν μεταφερθώσιν έπί τοΰ ζώου τοΰ
Μουσταφά.
Βαθμηδόν είσήλθομεν είς έτι μεγαλειτέραν
έρημίαν ούδέν ίχνος άνθρώπινον βλέποντες ή
μόνον πρόχειρόν τινα μύλον χινούμενον ύπό ορ
μητικού χειμάρρου. Άλλ’ ύπήρχε καλλονή τις
έν τή χώρη ταύτη, όφειλομένη είς τήν φυτείαν
νέων πυκνών πευκών, φυτευθεισών παρά τής
άγγλικής Κυβερνήσεως.
Περί τάς 11 έστημεν έν θέσει άνοικτή, έν
ή ύπήρχε κήπος μωρεών, έχων έν τφ μέσω
άρχαϊον έλαιόδενδρον καί βράχους τινάς· παρ’ αύ
τόν έορεε ποταμός καί ύδραγωγεΐον. Ένταΰθα
αί ράχεις τοΰ όρους έφαίνοντο έρυθραί, καί περιεΐχον ένιαχοΰ άμπέλους καί μάλιστα είς θέσεις,
αΐτινες έφαίνοντο ήμΐν δλως άπρόσιτοι. 'Ηκούσαμεν τήν φωνήν τοΰ κόκκυγος, καί είδομεν
μικρόν κίτρινον δφιν, δν μάτην έκυνηγήσαμεν.
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Άναπαυθέντες ίππεύσαμεν πά
λιν καί έπί δύο ώρας ώδοιπορήσαμεν διά μέσου χώρας
άγριας καλλονής. Τά όρη ήσαν
κεκαλυμμένα ύπό νέων πευ
κών μέχρι τής κορυφής των
έξαιρέσει τών θέσεων, έν αίς
ήσαν περυτευμέναι άμπελοι.
Ή όδός ήτο είς άκρον ανώ
μαλος, ποτέ μέν άκολουθοΰσα
τόν ποταμόν, ποτέ δέ άπομακρυνομένη αύτοΰ, άλλοτε
δέ διερχομένη διά μέσου πυκνοφύλλων δένδρων καί άλ
λοτε άναοριχωμένη έπί ύψω
μάτων, ένθα ήπόρει τις πώς
τά ζώα ήδύναντο νά προχωρήσωσιν.
Ευτυχώς ή όδος ήτο άπηλλαγμένη πετρών. “Εν τινι θέ
ο—
σει ή εύρεία τοΰ χειμάρρου
κοίτη κατείχετο ύπο δώδεκα
μεγάλων συκομωρεών. ' Η θέ
σις αυτή μοί άνεκάλεσε ζωη
ρότητα είς τήν μνήμην τήν
είσοδον τής κοιλάδος τών Τεμπών έν Θεσσαλία καί γραφικωτάτην τοποθεσίαν
παρά τήν Άνδρίτσαιναν έν Πελοποννήσω. Τέλος
είδομεν μακρόθεν μικράν λιθόκτιστον έκκλησίαν
είς τό βάθος κοιλάδος καί μικρόν χωρίον όπι
σθεν αύτής. "Οτε έπλησιάζομεν αντηχεί ό κώ
δων τής έκκλησίας καί έγώ προπορευομένη
διηυθύνθην πρός τινας άνθρώπους ίστάμενους
παρά τήν θύραν τής έκκλησίας. Προσήλθε γυνή

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΏΝ ΠΙΘΗΚΩΝ.

κρατούσα παροψίδα μέ θυμίαμα, καί κατόπιν
αύτής ωραίος γέρων στηριζόμενος έπί βακτη
ρίας· ένθεν καί ένθεν τής όδοΰ ΐσταντο παρατεταγμένα τά παιδία τοΰ σχολείου, τά όποΐα
έποίουν βαθείας ύποκλίσεις κατά τήν διάοασιν
ήμών κρατούντα τάς χεΐράς των έσταυρωμένας
έπί τοΰ στήθους. "Οτε δέ έπροχώρησα πρός τάς
οικίας, χωρικαί λευκά ένδεδυμέναι μ’ έχαρέτι-

ζον άπο έκάστης θύρας. Εύ
ρον τάς σκηνάς ήμών έστημένας έπί τής ξηράς τοΰ χει
μάρρου θέσεως πλησίον τοΰ
χωρίου καί ύπό τήν σκιάν
μεγάλων δένδρων. Σπανίως
εΐχον ΐδει θέσιν ώραιοτέραν·
ήκούετο ό έλαφρός τών ύδά
των ρόχθος καί άνωθεν τοΰ
ποταμού έκειντο έν γραφική
συμμετρία αί τετράγωνοι, μι
κροί, λίθινοι οίκίαι.
Ή Βιολέττα άφίππευσε
πρό τοΰ χωρίου, καί ήλθε πρός
ήμας περιβεβλημένη τήν ευω
δίαν τοΰ θυμιάματος. Παρηκολούθουν αύτήν ό διδάσκαλος
τοΰ χωρίου καί τινες γυναίκες,
ών τόν χαιρετισμόν ήναγκάσθην νά διερμηνεύσω αύτή. 'Ο
διδάσκαλος προσέφερεν ήμΐν
φιάλην Κουμανταρίας. Μετά
το γεύμα προσεχαλέσαμεν αύ
τόν έντός τής σκηνής καί εΰρομιν αύτόνάνδρα νοημονέστατον.
— Π ρίν έλθωσιν είς τήν νήσον οί “Αγγλοι, μάς είπε, διετελοΰμεν έν άθλια
καταστάσει· δέν ειμεθα καλλίτεροι τών ίππων καί
τών ζώων μας. Άλλ’ ήδη ό νοΰς ήμών άρχεται
άναπτυσσόμενος, διότι ή βασίλισσα έπιθυμεΐ νά διδασκώμεθα. Τώρα ειμεθα έλεύθεροι. Είθε νά ζήση
έτη πολλά ή βασίλισσα καί ό Κύριος Σπένσερ.*)

·) Ό Κύριος, Σπένσερ, Άγγλος έφημέριος έν Λευ
κωσία, είναι καί άνώτερος τών Σχολείων έπόπτης.
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— Ποΰ έξεπαιδεύθητε; ήρωτήσαμεν ημείς.
— Έν Λευκωσία, δπου διέμεινα έπί δυο
και ήμισυ έτη, κα'ι παρατηρώ μεγάλην πρόο
δον είς τήν νεωτέραν γενεάν.
— Είναι άληθές, ήρώτησεν ή Βιολέττα, δτι
οί ιερείς σας δέν άγαπώσι πολύ τήν αγγλικήν
Κυβέρνησιν, διότι άναγχάζονται νά πληρόνωσι
φόρους;
— Δέν πληρόνουν δμως τόν στρατιωτικόν
φόρον, δηλ. τον φόρον τόν άπαλλάσσοντα άπό
τής στρατιωτικής υπηρεσίας.
— Εννοώ τον κτηματικόν φόρον.
— Καλά, άλλά τούτον όφείλουσι νά πληρόνωσι. ΙΙρό τής έλεόσεως τών “Αγγλων, οί ιερείς
ούδέν έπλήρονον, καθώς καί οι πλούσιοι Τούρ
κοι τής Λευκωσίας, οΐτινες ήσαν άπηλλαγμένοι
φόρων.
— Διέρχονται εντεύθεν πολλοί ξένοι;
— Όλίγιστοί, έκτος κατά τήν 20 Σεπτεμ
βρίου, τήν έορτήν τής Παναγίας. Τότε έχομεν
πλήθος ξένων.
— Ποσάκις τής έβδομάδος έχετε ταχυδρομεΐον;
— Δι’ έπιστολάς, έννοεΐτε; Ούδέ άπαξ.
— Τότε πώς κάμνετε, δταν θέλετε νά γράψητε έπιστολήν;
— Ευρίσκω άνθρωπον μεταβαίνοντα είς
Λεύκα ή είς Πάφον, καί τω δίδω τήν έπιστο
λήν.
— Περίεργον τούτο! εΐπον έγώ. Έν Έλ
λάδι δυσκόλως ευρίσκετε χωρίον, τό όποιον νά
Μ εχη ταχυδρομεΐον. Άλλ’ έκεΐ έκαστος νέος
άναγινώσκει καί γράφει, έν ω ενταύθα, υποθέτω,
θά ήτο δλως περιττόν ταχυδρομεΐον μόνον
δι’ υμάς.
— ’Αφ’ οΰ παύσωσιν αι έαριναί βροχαί,
είπεν ό διδάσκαλος, δλοι οί χωρικοί, μικροί
και μεγάλοι, έξέρχονται δπως έπισκευάσωσι τήν
όδόν.
— Ή όδός ήδύνατο νά ήναι καλλιτέρα,
παρετήρησα έγώ· άλλ' έν Έλλάδι εϊδον πολύ
χειροτέρας.
— Παράδοξον τούτο! είπεν ό διδάσκαλος
γελών ■ δλοι μας λέγουσιν δτι τά πάντα είναι
τόσον έντελή έν Έλλάδι.
— Φοβεΐσθε τούς δφεις; ήρώτησεν ή Βιολέττα.
— θΖι> άπήντησεν ό διδάσκαλος· οί δφεις
δεν πλησιάζουσι τάς οικίας, διότι φοβούνται τάς
γαλάς, αΐτινες τούς συλλαμβάνουσι, τούς φονεύουσι διά τών όδόντων καί τούς τρώγουσι μέ
μεγάλην εύχαρίστησιν.
Τό χωρίον Κάμπος δέν έχει τό άρμόζον
αύτω όνομα, διότι κεΐται έντός κοιλάδος ύπέρ
το δέον στενής, δπως έπιτρέπη πολλήν καλλι
έργειαν. Ιήν πρωίαν, δτε έξήλθομεν τής σκη
νής ήμών, οί κάτοικοι τού χωρίου προσήλθον
πάλιν άθρόοι δπως μάς χαιρετίσωσι. Τινές
αύτών προσέφερον ήμΐν άνθοδέσμας, άλλοι μάς
έθυμιάτιζον καί άλλος έράντισε τάς χεΐράς μας
δι’ εύοσμου υδατος κατεσκευασμένου έκ τών
άγριων τής χώρας ρόδων.
Πάντες ΐσταντο καί μάς παρετήρουν χωρίς
νά μάς ένοχλήσωσιν. Ό διδάσκαλος βεβαίως
τοΐς είχε διδάξει τήν καλήν συμπεριφοράν. Πολύ
ένδιέφερεν ήμάς ό άνήρ ούτος, δστις είχε μέν
ύπό τήν δικαιοδοσίαν του μόνον τριάκοντα πέντε
μαθητάς, άλλ’ άντεπροσώπευε τάς άρχάς τού
πολιτισμού.
Περιεμένομεν έν ΰπαίθρφ μέχρις ού έτοιμασθώσι τά ζώα, διότι ό Γεώργης είπεν δτι
ένεκα τού δυσβάτου καί άνωφερούς τής όδού ήτο
άνάγκη τά ζώα νά προπορευθώσιν. Έν ω δέ
πεοιεμένομεν ένοήσαμεν τί πρέπει νά προσδοκώσι
περιηγηταί, δυνάμενοι νά συνδιαλέγωνται μέ τούς

ΕΣΠΕΡΟΣ.
έντοπίους μόνον τή βοήθεια διερμηνέως. Τήν
προηγουμένην εσπέραν εΐχομεν δώσει μικράν
συνεισφοράν διά τό σχολεΐον, καί ήδη ή Βιολέττα, ίδούσα πτωχάς τινας γυναίκας εΐχεν έξάξει έκ τού βαλαντίου της δλίγα φράγκα, τά
όποια, μοί είπεν, έπεθύμει νά διανείμη είς αύτάς.
— Πώς νά κάμωμεν τοΰτο, ήρώτησα, αν
δέν έχωμεν μικρότερα νομίσματα; Νά δώσωμεν
τα χρήματα είς μίαν τών γυναικών καί νά εΐπωμεν είς αύτήν δτι είναι δι’ δλας;
— Καλλίτερον είναι νά έπιφορτίσητε περί
τούτου τόν διδάσκαλον, είπεν ό Γεώργης.
Ο διδάσκαλος, δστις ΐστατο πλησίον, προσεκλήθη πρός τούτο. Ή Βιολέττα τω ένεχείρισε
τά χρήματα και είπεν άγγλιστί, δτι είναι διά
τας πτωχάς έκείνας γυναίκας. Ό Γεώργης μή
έννοήσας καλώς τά άγγλικά, έξήγησεν δτι είναι
διά τήν εκκλησίαν. Έγώ δέ εΐπον· ’Όχι, διά
τούς πτωχούς.
Οί μέλανες όφθαλμοί τού διδασκάλου έσπινΟηροβόλησαν.
— Διά τό σχολεΐόν μου, είπε, λαμβάνων
τά χρήματα.
Έγώ ένευσα διά τής κεφαλής, είς σημεΐον
δτι εύρε τήν άρίστην αύτών χρήσιν. Άλλά το
πράγμα με οιεσκεδασε πολύ, διότι παρετήρησα
τήν στενοχώριαν τής Βιολέττας είς τήν ερμη
νείαν, ήν έδωκεν ό Γεώργης είς τούς λόγους
της.
1 όν Γεώργην δέν επιθυμεί νά έχη τού
λοιπού διερμηνέα είς τοιούτου είδους ζητήματα.
Ένοήσαμεν τότε δτι τά άγγλικά τού Γεώργη
δέν ήσαν άρκετά, δπως έννοήση τούς λόγους τής
Βιολέττας, οΰς δέν ήδύνατο νά διερμηνεύση
πιστώς.
Άφ’ ού έγκατελίπωμεν τον Κάμπον ή όδός
ήμών διήρχετο πλησίον μικρού ρύακος καί βαθ
μηδόν άνήρχετο έλαφρώς πρός στενόν κοίλωμα,
ού τά τοιχώματα ήσαν κατάφυτα. Φθάσαντες
είς τήν κορυφήν υψώματος έστημεν έπ’ όλίγον,
άλλ’ έπειδή ό ούρανός ήτο νεφελώδης καί έφοβήθημεν βροχήν έσπεύσαμεν τό βήμα. "Οτε
διήλθομεν διά τού χωρίου "Κάνιστρα”, γυνή
τις έξελθοΰσα τής οικίας της μάς έρράντισε μέ
άνθονερον. Αι στεγαι τών οικιών τού χωρίου
τούτου είναι κατεσκευασμέναι έκ κλαδιών, κεκαλυμμενων διά στρώσεως χώματος· έπι τοΰ
χώματος τούτου φύεται πολλάκις χόρτον, ώς έν
Νορβηγίφ.

[Άρ. 143

1/13 ’Απριλίου 1887.

Έγκαταλείποντες τά καθ’ έκαστα τής δίκης
ταύτης*) ώς άσχετα πρός τό θέμα ήμών έρχόμεθα ΐνα δώσωμεν διασαφήσεις τινάς έπί τών
άνορυχθεισών τούτων άρχαιοτήτων. Είναι άληθώς
καί όμολογουμένως άναντίρρητον δτι αί περί
ών ό λόγος άνασκαφαί αί ένεργηθεΐσαι έν τω
σπηλαίω τής Φράγγισσας τυγχάνουσι λίαν
σπουδαΐαι καί έστέφθησαν ύπό μεγάλης έπιτυχίας, διότι τά άνορυχθέντα κειμήλια είσί με
γάλης άξίας καί κινούσι πολύ τό ένδιαφέρον,
ατε τείνοντα τά μέγιστα είς τήν διαφώτισιν τής
πατρίου τέχνης καί Ιστορίας.
Ίό σπήλαιον τής Φράγγισσας κάγώ χάριν
περίεργείας έπισκεφθείς εσχάτως έξήτασα ύπό
επιστημονικήν έποψιν τό μέρος τής θέσεως ταύ
της καί εΐδον μετά μεγάλης έκπλήξεώς μου τά
έν αύτή άνορυχθέντα· καλείται δέ τούτο τό
σπήλαιον τής Φράγγισσας, διότι, καθά έκ
παραδόσεως τών κατοίκων λέγεται, παρά τήν
θεσιν ταύτην επί τής φραγκοκρατίας έγένοντο
οίκοδομαί τινες χάριν έξοχικής διαχύσεως καί
κατοίκησαν ένταΰθα πολλοί ήγεμονόπαιδες τής
τών Λουσινιανών δυναστείας, έξ ού καί έκλήθη
τό μέρος τούτο· σώζονται δέ καί έρείπια τών
οικοδομών τούτων.
Έκ τών γενομένων ούν άνασκαφών έπί τής
θέσεως ταύτης τού είρημένου σπηλαίου είκάζομεν
δτι ένταΰθα ήν τό ιερόν τής Αφροδίτης, διότι
άνευρεθησαν ή κεφαλή ωραίου άγάλματος αύ
τής, δπερ εστίν έργον ελληνικής τέχνης, αί βά
σεις κιονόκρανων τινών μετά διαφόρων λευκών
μαρμάρων ώραίων ένεπιγράφων, ώς καί πλήθος
πήλινων άγγείων καί χυτρών, έξ ών υπάρχει
έν άγγεΐον προϊστορικής κατασκευής, ώς καί
ετερον τι, έφ ού ύπαρχουσι ζωγραφίαι διαφόρων
άγνώστων θεοτήτων άρχαίας ελληνικής λατρείας.
Εξέστω ήμΐν είπεΐν παρεκβατικώς δτι έν
τή νήσω Κύπρω τό πάλαι έλατρεύοντο πολλαί
θεότητες, και οί θεοί είσίν ή άρχαιοτάτη καί
πιστοτάτη εικων τών λαών· έν τή ιστορία μά
λιστα τών άρχαίων έθνών ή άρχή καί σύστασις
έκάστης λατρείας καί θεότητος έστί ιστορική
έποχή. Έν τή άρχαιότητι καθώς οί λαοί, οδτω
καί οί θεοί διεκρίνοντο είς Πέρσας, "Ελληνας,
Ρωμαίους καί οΰτω καθεξής.
Εκτός τούτου κατά το νότιον μέρος άπεκαλύφθησαν τά έδάφη τού ίεροΰ, πρό αύτοΰ δέ
κάτωθεν τής παρεκεΐθεν ύπαρχοόσης σύρριγος
βωμοειδές κτίσμα μετά τοξοειδούς περιβωμίου
(Έπεται τό τέλος.)
καί άνωτέρω παρά τήν άντηρίδα μικρά σειρά
μνημείων. Πρός τούτοις άνεκαλύφθησαν έμ
προσθεν τής εισόδου σωρηδόν άρχιτεκτονικά τμή
ματα έξ έγχωρίου λίθου κορινθιακού ρυθμού
καλλίστης τέχνης, ώς καί βάθρα ετέρων άγαλμάτων.
“Οντως ή άνασκαφή αδτη ήδυνήθη νά προΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
αγάγη είς φώς άληθεΐς θησαυρούς άρχαιολογικών
κειμήλιων συντελούσα ούτως είς τήν διάγνωσιν
καί άνεύρεσιν ού μόνον τού Ιερού τής Αφρο
ΕΤΕΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩι.
δίτης, άλλα και είς ανορυξιν πολλών άγνώστων
άρχαιοτήτων μεγάλης άξίας συντελουσών είς
Ύπό Χρ. Παπαδοποόλου, ΔικαστοΟ.
διασάφησιν τής Κυπριακής Ιστορίας.
Μέρος τών άρχαιοτήτων τούτων περιήλθον
x. Κάρολος Ούάτκινς, διευθυντής τής έν
ύπό τήν κατοχήν τοΰ Κυπριακού Μουσείου, το
Λάρναχι ’Οθωμανικής αύτοκρατορικής
δ’ ετερον παρέλαβεν ό κ. Κ. Ούάτκινς, δστις
Τραπέζης, άδεια τής κυβεονήσεως, ένήρεταξιθετησεν αύτό έν τή είσόδφ τής οικίας αύ
γησεν καί αύθις έτέρας άνασκαφάς παρά τότοΰ εν Σκάλα. Τά έν αύτή ταξιθετηθέντα πολλά
Πολιτικόν κατά τήν θέσιν καλουμένην Φράγκαί ποικίλα άγάλματα έμφαίνουσι πολλάς θεό
γισαν έντός σπηλαίου, άπέχοντος αύτής τρεις
τητας καί έχουσι πολλήν ιστορικήν σημασίαν,
λεύγας. Αί περί ών ό λόγος άνασκαφαί προύάλλά χρήζουσι σπουδής καί μελέτης.
κάλεσαν σπουδαίαν δίκην μεταξύ αύτοΰ καί
τού άρχιγραμματέως τής κυβερνήσεως κ. Φάλκ
·) “Ορα Cyprus Herald, έφημερίόα άγγλι-.τΐ
Ούάρρεν, άντιποιουμένου τών έκ τών άνασκαφών
έκόιδομίνην έν Λεμηοσφ άρ. 219, 220, ένθα Αναγράφεται
τούτων άνορυχθεισών άρχαιοτήτων ύπέρ τού
καί ή έπί τής δίκης ταύτη; άπόφασις τοϋ έπαρχ. ΔιΚυπριακού Μουσείου.
καστηρίου Λευκωσίας.
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Έν τή θέσει ταύτη άπαιτοΰνται έπιστημονικώτεραι ερευναι καί άνασκαφαί πρός άνακαλυψιν
τής κεχωσμένης σειράς τών μνημείων, ατινα τό
πάλαι έκόσμουν τό ιερόν τής Αφροδίτης, διότι
μεταξύ άλλων διακρίνομεν άνθεμωτήν κεραμίδα
καί άνθέμιον γείσου, άριστούργημα φιλοκαλίας
καί λεπτότητος.
Τοσαύτα έπί τού παρόντος καί περί τών
άνασκαφών τούτων τής Φράγγισσας.

ρικής. Γράφουσιν έκ Νέας Ύόρκης δτι έλλείψει
βροχής ή καλλιέργεια τού σίτου μεγάλως έβλάβη
έν τή έπαρχία Κανσά, δπου άπό τοΰ παρελ
θόντος Αύγούστου σχεδόν δέν έβρεξε. Καί έν
Μισσουρή παρατηρεΐται μεγάλη έλλειψις ύγρασίας. Καλλίτεροι είναι αί βλέψεις έν Ίλλινοα,
έν Βισκονσίν καί έν τή Ίνδιανή.

Άρ. 143.

ΤΟ ΑΡΝΑΚΙ ΚΑΙ Η ΒΑΤΟΣ.
Μύθος.

Πρό τινων ήμερών έωρτάσθη έν Ρώμη ή
2640 έπέτειος ήμερα άπό τής ίδρύσεως τής
αιωνίου πόλεως. Ή χρονολογία αυτή είναι
κάπως υποθετική, καθότι δέν είναι δυνατόν νά
όρισθή άκριβώς, κατά ποιαν ήμέραν ό Ρωμυλος
έχάραξε τό πρώτον τό διάγραμμα τής πόλεως.
’Επί τοϋ Καπιτωλίου καί τοΰ φρουρίου τού
'Αγίου Αγγέλου, τών δύο τούτων μεγάλων μνη
μείων, τών μαρτυρούντων περί τής ισχύος της
πόλεως τών Καισάρων καί τών Παπών, έκυματιζεν ή τρίχρους σημαία. Η Ρώμη κατα τας
τρεις μεγάλος αύτής έποχάς, τή; αύτοκρατορίας,
τοΰ μεσαιώνος, καί τής άναγεννήσεως, είχε τόν
άκόλουθον πληθυσμόν. Έπί μέν τού αύτοκρατορος Αύγούστου 1 έκατομμ. καί 336 χιλιάδας
κατοίκων· κατά τήν έποχήν τής έξορίας τών
Παπών έν Άβινιώνι μόνον 17 χιλιάδας, αυξηνθείσας είς 50 χιλιάδας έπί τής βασιλείας Δέ
οντος τοΰ Γ. καί σήμερον ό πληθυσμός αύτής
άνέρχεται είς 356 χιλιάδας ψυχών.
'Η ταχύτης τών άτμοπλοίων. Περί
τής σχέσεως τής ταχύτητος τών άτμοπλοίων
πρός τό μήκος τού σκάφους έποιήσατο ό “Αγ
γλος ναυπηγός 'Ροβέρτος Δοΰγκαν λίαν ένδιαφερούσας παρατηρήσεις. Κατ’ αύτόν δύναται
νά όρισθή άκριβώς ή σχέσις αυτή. Ουτω π. χ.
άτμόπλοιον διανύον 25—30 θαλασσίων μιλιών
πρέπει νά έχη έξ απαντος 625 μέχρι 900 πο·
δών μήκος. 'Ως πρός τό τεχνικόν μέρος, ή
κατασκευή τοιούτων πελωρίων άτμοπλοίων δέν
είναι άδύνατο;, άλλά τό δύσκολον είναι, ή μάλ
λον είπεΐν τό άδύνατον, ή χρήσις τών άπαιτουμένων μεγάλων μηχανών πρός κίνησιν τοιούτων
σκαφών. Το μέγιστον έν Αγγλία μέχρι τοϋδε
ναυπηγηθέν άτμόπλοιον '" Η πόλις τής Ρώμης ,
έχει μέν μήκος 560 παδών, άλλά τούτο ποιεί
έξαίρεσιν· διότι τά μεγαλείτεοα άτμόπλοια, τα
ώρισμένα διά τούς μετανάστας έχουσι μήκος
άπό 520 μέχρι 500 ποδών. Έάν λοιπόν ήθελέ
τις νά ναυπηγήση άτμόπλοιον δυνάμενον νά
διανύη 28’/a θαλάσσια μίλια τήν ώραν, έπρεπε
τούτο νά έχη μήκος 800, καί αί μηχαναί αυ
τού νά ήναι 130 χιλιάδων ίππων δυνάμεως.
Διά πλούν 3000 μιλιών, οηλ. από Αγγλίας εις
Αμερικήν, θά άπητούντο 9200 τόννοι γαιαν
θράκων, ών ή δαπάνη θ’ άνήρχετο είς 110 χι
λιάδας φράγκων. Έπομένως αί δαπάναι τοι
ούτων άτμοπλοίων θά ήσαν δλως άσύμφοροι.
Διά τόν λόγον τούτον οί πλεϊστοι τών “Αγγλων
ναυπηγών καί μηχανικών είναι γνώμης, δτι
δέον νά γείνηται είς τό μέλλον χρήσις μικροτέρων μάλλον σκαφών, οίς νά δίδηται διά τών
καταλλήλων μέσων μεγαλειτέρα ταχύτης.

Κατάστασις τής καλλιέργειας τοΰ
σίτου έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Άμε-

θύελλα δεινή έλύσσα
Καί βορράς ψυχρός έφύσα·
Έπολέμουν τά στοιχεία
Έν όρμητική μανία.
'Έν άρνάκι φοβισμένου,
Μόνον του, πεπλανημένον,
“Ασυλον παντού έζήτει·
Πλήν ποΰ σκέπη καί ποΰ κοίτη; —
Βάτων άκανθα έκεΐ που
Φυομένη, φράκτης κήπου,
“ΈλΟ’ έδώ, τω λέγει, ρίψου
Είς τούς κόλπους μου, καί κρύψου,
Έδώ είσ’ έν άσφαλεία,
Τής θυέλλης ή άγρια
Δέν σ’ έπαπειλεΐ μανία.”
Τό άρνάκι τότ’ έπείσθη,
Καί είσήλθε καί έκλείσθη·
“Εμμαλλον τό ένδυμά του
Πλέκεται έντός τής βάτου. —
Καί ή θύελλα κοπάζει —
Τό άρνάκι δοκιμάζει
Νά έξέλθη, άλλ’ ή βάτος
Είς τό άκανθώδες κράτος
Τό κρατεί φυλαχισμένον·
Τέλος τό δυστυχισμένον
“Ατριχον, αίματωμένον,
Κατορθόνει μετά κόπου
Τοΰ φριχτού νά φύγη τόπου.
Πρός τήν βάτον βλέμμα άραν
’Οργή; πλήρες, μέ κατάραν
Τήν άφίνει, καί δρομαΐον
Φεύγει άθλιον καί κλαΐον.

*

Πρός τούς διαδίκους δέον
Νά είπώ, πτωχούς κι’ εύπορους·
"Τών δικών φεύγετε πλέον
Τούς Κυρίους δικηγόρους.”

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Πρόβλημα 532.
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1 τ καί 1 υ, καί νά σχηματισθώσι 5 δνόματα
ελληνικά, δύο μέν θεών, ενός βασιλέως, μιας
βασιλόπαιδος καί ένός ένδόξου στρατηγού, νικήσαντος μάχην έπιφανή.

Πρόβλημα 533.
(’Αριθμητικόν διά τών πεσσών τοϋ domino.)
Έκ τών 28 πεσσών άφαιροΰνται 3, ήτοι τό
διπλοΰν έξ, τό διπλούν πέντε, καί τό 5/6, διά
δέ τών λοιπών σχηματισθήτω έπιμηκες τετρά
γωνον έκ πέντε κατά σειράν πεσσών, ούτως ώστε
οί άριθμοί τών πεσσών έκάστης σειράς άθροιζόμενοι νά δίδωσι τόν άρ. 27 καί κατά μήκος,
καί κατά πλάτος, καί διαγωνίως.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 529.
Τό κάτοπτρου.

Αινίγματος 530.
'Η πυγολαμπίς.

Αινίγματος 531.
'Η ή μέρα.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Ί’.ν σελ. 340 τοϋ προηγουμένου τεύχους 142 είς
τόν 5-·- στίχον άπό τοϋ τέλους τής Άφιερώσεως άνάγν.
ασμάτων άντί θυμάτων.
Έν τή αύτή σελ. τοϋ αύτοΰ τεύχους, στήλη β'.
41 γράφ. ώς άλλα άντί είς άλλα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Χάριν τών νέων έγγραφομένων συνδρομητών
τοΰ εβδόμου έτους τοΰ " Εσπέρου” ή Διεύθυνσις
άπεφάσισε νά θέση είς τήν διάθεσιν αύτών 200
πλήρη άντίτυπα τοΰ προηγουμένου έκτου τόμου
είς τήν έξαιρετικήν τιμήν 20 μόνον φράγ
κων (χρ.). Τά 200 ταΰτα άντίτυπα παραχωροΰνται τοΐς νέοις Κυρίοις συνδρομηταΐς, δπως
έχωσι τήν συνέχειαν άρθρων τινών και διηγη
μάτων περιεχομένων έν τω έκτω τόμορ.
Ό μόνος δρος τής έκτάκτου ταύτης παοαχωρήσεως είναι ή έγκαιρος καταβολή τής έτησίας συνδρομής διά τό έβδομον έτος καί ή σύν
αύτή άποστολή τών 20 φράγκων, συγκαταβατικής
άξίας τού έκτου τόμου.
"Αμα δέ συμπληρωθή ό άριθμός τών 200 άντιτύπων ή Διεύθυνσις δέν δύναται νά παραχωρήση
άλλα είς τήν έξαιρετικήν ταύτην τιμήν, καθότι
τόσα μόνον έχει διαθέσιμα διά τόν σκοπόν τούτον.
Οί έπιθυμοΰντες τόν 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 έγγραφαί τών νέων συνδρομητών
διά τό έβδομον έτος ήρξαντο ήδη καί ό άριθμός
τών έξαιρετικώς διατεθειμένων 200 άντιτυπων
τοΰ 6ου τόμου είναι μικρός άναλόγως τών συνή
θως έγγραφομένων συνδρομητών, έφιστώμεν τήν
προσοχήν τών έπιθυμούντων τήν άπόκτησιν τού
έκτου τόμου ύπό τούς άνω δρους νά έγγραφώσιν
έγκαίρως, δπως προλάβωσι πριν ή τά άντίτυπα
διατεθώσιν.
'Η Aifi;0iwig τον ''Εσπέρου”.

Νά άναπληρωθώσιν οί άστερίσκοι διά άλφαβητικών στοιχείων, ήτοι δι’ 8 α, 1 β, 1 δ, 3 ε,
2 η, 4 ι, 2 κ, 2 λ, 2 μ, 2 ν, 1 ο, 2 ρ, 4 σ,
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LEIPZIG.

Παρακαλοδνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωαι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ

τής

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

έκφωνηθέντων ύπό Ιεραρχών κα'ι ιερο
κηρύκων τής ορθοδόξου ανατολικής’Εκ
κλησίας από τοΰ ΛΟΞΑ'.— ΑΩΓΙΣτ'.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

φιλολογικόν και έπιστημονικόν τού

JOSEPH GARNIER.

(ΈχΛ <Γ.)

έτους 1887,

Έκδίδονται
ύιτδ

έκδιδόμενον ύπό

Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

Toil. Α'__ Δ'.

"Ετος Στ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1886.

Μετάφρασις

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΖΛΠΠΛ.

♦
ΕΝ

Β 0 Τ Κ 0 Τ Ρ Ε Σ Τ I Ωι
1887.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1887.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
Πωλοΰμεν άπό τοΰδε τά περίφημα μαχαιροπείρουνα έν κιβωτίφ κατά
τήν εικόνα ταύτην ·
12 τεμάχια, ήτοι 12 μαχαίρια, ή 6 μαχαίρια
και 6 πειρούνια, αντί φράγκων 13.75.
24 τεμάχια, ήτοι 24 μαχαίρια, ή 12 μαχαί
ρια καί 12 πειρούνια, άντί φράγκων 26.25.
Τά κιβώτια ταΰτα είναι αληθές κόσμημα
έκάστης οικίας καί τραπέζης.
Αί λαβαί είναι έκ τής λεπτοτέρας μαρμάρινου
λεγομένης πορσελάνης μετά ώραίων χρωμα
τισμών, κυανο-πρασίνου, κυανο-κοκκίνου μετά
κοσμημάτων κεχρυσωμένων.
Αί λεπίδες είναι έκ λεπτότατου μετάλλου πρό μικρού άνακαλυφθέντος,
τό όποιον δέν διακρίνεται άπό άληθοΰς χρυσού.
Τά μαχαιροπείρουνα
κεΐνται έντός κομψοτάτης πυξίδος.
Τό κατάστημα έγγυάται περί τής στερεότητας αύτών. Οί ίδόντες αύτά
έξεπλάγησαν έπί τή ωραία έπεξαργασία καί έπί τή μετριοτάτη αύτών τιμή.
Παραγγελίας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος δέχεται τό εμπορικόν
κατάστημα ύπό τόν τίτλον Waarenhaus „Zur Monarchic" έν Κωτσταττινονπόλει. Ίουσούφ Ίζεδίν Χάν. 5. Γαλατά.—
Τά κιβώτια ταΰτα μέ τά μαχαιροπείρουνα είναι ιδίως κατάλληλα
διά δώρα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΙ’ΕΣ'ΓΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤ1ΤΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς
4 μ. μ.
Είς Καλκούτταν διά IIόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θίλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.
ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς Αλεξάνδρειαν διά
Κερκύρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
Ιΐλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν
Πρακτωρεϊον τού αύστρο-ουγγρικού Λόυδ έν Βιέννη (8chwarzenberg-Platz άρ. β).

ΕσπΖρου τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'.

χρυσόδετοι. Εκαστος τόμος τι
μάται φράγκων 50.
Longfellow. Τό ασμα τον Χιαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Σημ. Ή Συλλογή διαιρείται εί; τέσσαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταΐον τεύχος πε
ριέχει καί χρησιμώτατον λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων, διηρημένων κατ’ είδος πρό; εύκολίαν τής
εύρέσεως τών ζητουμένων. Έκαστον
τεύχος τιμάται αργυρών γροσίων δέκα,
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

'Αγνής Σαίθ. Βλέμματα έπι τής
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. ΓΙ. Δεδεμ.
μέ είκόν. φρ. 7.
Μιχαήλ Ιίαλαιολόγος. Διήγημα έκ
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπό
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/2.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.
-ΧΚ------------

Εκδοσις Π'. έπηυζημένη 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 έδημοσιεύθησαν ήδη.

"Εκαστος τόμος τιμάται·
Άδετος μεν μαρκών 7.50.
Δεδεμενος δια λινόν μ. 9.
ΙΙμιδεριιάτίΓος μ. 9.50.
Έπί εξαιρετικόν χάρτου καί stlovohog δεδεμενος μ. 15.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.
ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙ0Υ-ΠΕΙΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον,
Αθήνας καί Πειραιά.
Έκ Ιίειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 'Ιανουάριου) τή β α. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάυ-ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν υ.έχρι Κωνσταντινουπόλεως
Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).
Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.
|Μ

έν ΛΕΙΨΙΑ».
ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑ».

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

Τύποις- Γ.
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