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0 ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΝ ΤΗι ΑΤΤΙΚΗι.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 369.)

ΗΝ εικόνα μιας τών έπιφα- 
νεστέρων τοποθεσιών τής 'Ελ
λάδος παραθέτομεν σήμερον, 

τοΰ ΜαραΟώνος, ένθα έν 
490 πρ. Χρ. σονεκρο- 

τήθη ή είς αεί ένδοξος μάχη 
μεταξύ Ελλήνων καί ΙΙερσών, 
καθ’ ήν οί 'Έλληνες ύπο τον Μιλ- 
τιάδην περιφανή ήραντο νίκην. 
Τής νίκης ταύτης τήν άνάμνησιν 

ιδίως έτίμησαν καί οί αρχαίοι διά πολλών στη-
Οέντων μνημείων, τά όποΐα άναφέρει ό Παυσα
νίας, δστις προσθέτει· “Σέβονται δέ οί Μαρα- 
"θώνιοι τούτους τε οϊ παρά τήν μάχην άπέθανον, 
"ήρωας όνομάζοντες, καί Μαραθώνα, άφ’ ού τώ 
"δήμω τό όνομά έστι κτλ.” Ή ένδοςος νίκη 
καί ή καταστροφή τών Περσών δφείλονται είς 
τόν διάσημον στρατηγόν τών ’Αθηναίων Μιλ-
τιάδην, δστις μετά μικρού σώματος άνδρείων 
’Αθηναίων καί χιλίων Πλαταιέων κατόρθωσε 
νά νικήση κατά κράτος τούς κατά τόν άριθμόν 
υπερέχοντας Πέρσας ύπό τόν Δάτιν καί Άρτα- 
φέρνην. ‘0 Μιλτιάδης δμως δέν ήδυνήθη έπί 
μακρόν νά χαρή έπί τω θριάμβφ τούτφ, διότι 
ό φθόνος τών συμπολιτών του παρεπίκρανεν 
αύτφ τάς τελευταίας τοΰ βίου ήμέρας. ’Απο
σταλείς ό Μιλτιάδης μετά τήν μάχην τοΰ Μα
ραθώνας κατά τών νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους, 
αΐτινες εΐχον ύποταχθή είς τούς Πέρσας, καί 
άποτυχών κατά τήν πολιορκίαν τής Πάρου, πρός 
ήν οί ’Αθηναίοι τφ εΐχον παραχωρήσει 70 πλοΐα, 
κατηγορήθη οτε έπανήλθεν είς ’Αθήνας έπί άνι- 
κανότητι καί έτιμωρήθη διά προστίμου προς 
κάλυψιν τών γενομένων δαπανών. Ό Μιλτιάδης 
τετραυματισμένος έρρίφθη είς τάς φύλακας, 
ένθα καί άπέθανε· τό δέ έπιβληθέν αύτφ πρό- 
στιμον έπλήρωσε τή πόλει ό υιός του Κίμων 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός. Μεγάλως έπε- 
τιμήθησαν οί ’Αθηναίοι έπί τή άγνωμόνφ ταύτη 
διαγωγή πρός ένα τών έπιφανεστέρων αύτών 
στρατηγών.

’Αλλ’ ή άδέκαστος ιστορία ούδέποτε θέλει 
λησμονήσει τό λαμπρόν αύτοΰ κατόρθωμα καί 
τό όνομα τοΰ Μιλτιάδου θέλει είς αιώνα τόν
άπαντα διατηρηθή συνδεδεμένον πρός τό όνομα 
τοΰ Μαραθώνος, ένθα ό 'Ελληνισμός έθριάμ- 
βευσε τοσοΰτον έπιφανώς.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ A Υ Σ Τ Ο Σ.
Μετάφρασις Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ.

(Αί)*)

*) Ή διά γραμμάτων διάκρισις τών σκηνών δέν 
ύπάρχει έν τφ πρωτοτύπω. Προσέθηκα δ’ αύτήν, βεις 
τά γράμματα έν παρενθέσει, πρός διευκόλυνσιν τών 
παραπομπών.

**) Τά μέχρι τέλους τού διαλόγου μετά τοΰ Βάγνερ 
φαίνεται δτι έγράφησαν τό 1773. Τινά δέ τού μονο-

ΝΥΞ.

Εμ ύφιθόλω, στινφ, γοτθικά δωματίω ό ΦΑΥΣΤΟΣ 
κάθηται ανήσυχο! άτι (Spas παρά τά γραφάω τον.

Φαΰστος. **)
Έσπούδασ’, άχ! φιλοσοφίαν,
καί νομικά, κ’ ιατρικήν, 

καί, δυστυχώς, θεολογίαν, 
ζέσιν τιθείς νεανικήν. 
Ό άφρων βλάξ! Καί τί κερδαίνω; 
Τυφλός, ώς ήμην, τυφλός μένω. 
Διδάκτωρ καί Σχολάρχης έτι, 
τους μαθητάς μου δέκα έτη 
άγω καί φέρω άνω κάτω, 
σοφίας δίδων τοις ελπίδα· 
πλήν μάταιον εΐν’ δ,τι πράττω. 
"Εν όΐδα δτι ούδέν οιδα.
’Ιδού τό τήν καρδίαν μου σπαράττον. 
Ναι μέν τήν γνώσιν ύπερέχω 
βλάκων λογίων, πανοσιωτάτων. 
Προλήψεις, δισταγμούς δέν έχω. 
Δέν μέ τρομάζουν στρατιαί δαιμόνων 
ούδέ κολάσεις- μέ λυπεί δέ μόνον 
πώς δέν ήξεύρω ή διδάσκω ότιοΰν, 
δ τους ανθρώπους μεταπείθει βελτιοΰν. 
Είμί προσέτι άπορος, άκτήμων, 
ούδ’ έκ φημιζομένων κ’ έπισήμων. 
Ζωήν τί θέλω τών κυνών άξίαν; 
’Ενέκοψα λοιπόν είς τήν μαγείαν, 
παρα πνευμάτων ίσως αερίων 
περί αγνώστων μάθω μυστηρίων, 
καί παύσω νά ίδρώ καί δογματίζω, 
διδάσκων δήθεν δ,τι δέν γνωρίζω, 
καί έννοήσω τί τήν φύσιν 
σονέχ’ είς δέσιν καί είς λύσιν, 
κ’ ίοών τί είναι τό παν συνεΐρον, 
παόσωμαι μόνον λέξεις κενάς σπειρών.

"Ω! άν, πανσέληνε χρυσή, 
τήν βάσανόν μου διεώρας, 
είς τοΰτο το γραφεΐον σύ 
είς τάς μεσονυκτίους ώρας, 
θά έλαμπες, συμπάσχων μάρτυς, 
είς τά βιβλία, είς τούς χάρτεις! 
Αί, είς αιθρίας κορυφάς όρέων 
να μ ελουε τό φώς σου τό ώραΐον · 
μετά πνευμάτων είς τ’ ώχρον πεδίον 
πλανώμενος, κ’ είς σπήλαια είσδύων, 
άπηλλαγμένος κόπου σπουδών τόσων, 
τήν ύγια σου ν’ αναπνέω δρόσον!

Φεΰ! κ’ έτι μένω έγκλειστος είς τήν κακήν, 
επάρατον τών τοίχων τούτων φυλακήν, 
δπ ούδέ φθάνει καν τό φώς είσφρύον 
δια θαμβών πολύχρων ύαλίων 
βιβλίων πλήρη, είς σωρούς κειμένων, 
σκωληκοβρώτων, κεκονιαμένων · 
κεκαλυμμένην πάσαν διά χάρτου, 
ώς ανω καπνιστού καί ακαθάρτου· 
μεστήν πυξίδων, εργαλείων, φιαλών, 
καί συρταρίων παντοσχήμων καί πολλών, 
έχόντων σκεύη τοΰ προπάτορας μου! 
Ιδού ό κόσμος μου. Τοΰ λαμπρού κόσμου! 
Κ’ έρωτας έτι τήν καρδίαν τί 
έναγωνίως σοί κατασπαράττει, 
τίς πόνος άγνωστος πατεΐ 
τήν υπαρξίν σου καί σέ σφάττει; 
Άντί ή ζώσα φύσις, ή λαμπρά, 
ώς ό θεός κελεύει, νά σ’ έγκλείη, 
το άντρον σου τό πνιγηρόν δεικνύει 
σκελετούς ζώων καί όστά σαπρά. 
Έξω! Έμπρός! ’Αέρα, έκτασιν ζητώ.
Νά όδηγή τά βήματά μου 
τό ιδιόχειρον αύτό 
τεύχος μ’ άρκεΐ τοΰ Νοστραδάμου.*)

λόγου, ιδίως τήν άρχήν, ήρύσθη ό Γαίτης έκ τών θεά
τρων τών νευροσπάστων (marionettes).

*) Νοστραδάμος (Michel de Notre-Dame) έγεννήθη 
τό 1503 είς ‘Αγ. ‘Ρέμον τής Προβηγγίας. ’Ιατρός, έπι- 
δοθείς είς τήν άστρολογίαν, έδημοσίευοε τό 1555 προ
φητείας έν τετραστίχοις όμοιοκαταλήκτοις, είς άς ιδίως 
έδόθη πίστις, διότι μία αύτών έφαίνετο προειποΰσα τόν 
θάνατον ‘Ερρίκου τού Β·. Διϊσχυρίζετο δ’ δτι πρός τή 
σπουδή τών αστέρων προσαπητεϊτο καί θεόσδοτος προ
φητική δύναμις. Άπεβίωσε τό 1566. Κατά τό έτος 

Τών άστρων θά γνωρίσω τήν πορείαν, 
καί είς τής φύσεως τό νεύμα 
θά ένδυθώ ψυχής άνδρείαν, 
ώς πνεύμα όμιλεΐ πρός πνεύμα. 
Ή ξηρά σκέψις μου ένασχολεΐται 
ματην είς λύσιν ιερών σημείων. 
Σείς, πνεύματα πλανώμενα πλησίον, 
άν μέ άκούητε, άποκριθήτε.

( Ανοιγα το βιβλίον καϊ βλίπα το στ/μάον τον 
Μακρόκοσμον.) *)

Ω! είς τήν θέαν ταύτην ποια ηδονή 
τά αισθητήριά μου διαρρέει!
Τί ευτυχία ιερά, ώς φλόξ καινή, 
δια τών νεύρων καί φλεβών μου καίει! 
Τάς^γραμμάς ταύτας έγραψε χειρ θεία, 
εις άς εύνάζεταί μου ή καρδία, 
εν φ ή τάλαινα συγχρόνως χαίρει, 
και μυστική τό πνεύμα μου μαγεία 
είς γΰ παντός τήν νόησιν έξαίρει; 
Είμι θεός; Έντός μου άναλάμπει φώς. 
Είς τούτων τών γραμμών τάς διαστάσεις 
βλεπ’ ή ψυχή μου πώς παράγ’ ή πλάσις, 
κ’ έννοώ ήδη δ,τι είπεν ό σοφός·

Ουχι ό κόσμος τών πνευμάτων, σοΰ έστι 
καί ή καρδία κ’ ή διάνοια κλειστή. 

"Έγέρθητι καί λοΰσον, ώ υιέ τής γής, 
"τό θνητόν στήθος είς τήν δρόσον τής αύγής.”

(θιωρά τό σημάον.)

Εν τφ παντι τα παντα πώς ύφαίνονται, 
καί ζώντα, δρώντα έν άλλήλοις φαίνονται! 
Πώς αί δυνάμεις τ’ ούρανοΰ, διάττουσαι 
είς πτερά μύρον πνέοντα εύλογιών, 
καί τάς υδρίας τας χρυσάς άλλάττουσαι, 
πώς διεισδύουν είς τόν γήϊνον φλοιόν, 
τό παν πληροΰσαι μυστικών αρμονιών!

It δραμα! Άλλ’ οΐμοι! "Οραμα κενόν! 
Ποΰ, ποΰ ή φύσις ή απέραντος έστί; 
Ποΰ τής ζωής ή βρύσις; Ποΰ έστέ, μαστοί, 
οί τρέφοντες συγχρόνως γήν καί ούρανόν; 
Σείς ρέετε, ποτίζετε γενναίως. 
έγώ δέ φθίνω, μένων διψαλέος.

(Στράφα άγανακτών τά φύλλα τοΰ βιβλίου καϊ βλύπα 
αίφνητ τό σημάον τον Πνάιματος τής γη!.)**)

Ω! πώς άλλεως, σύ, σημεΐον, ένεργεΐς! 
Εγγύτερόν μου εΐσθε, πνεύματα τής γής. 
Ηδη θερμόν αισθάνομαι τό αίμα, 

καί φλέγομαι, ώς νέον πιών οίνον, 
θαρρούντως στρέφω πρός το παν τό βλέμμα, 
προς άγραν πόνων καί χαρών γήινων, 
είς τρικυμίας στήθος άντιτάττων, 
καί μή τρομάζων τά ναυάγιά των.
'0 άήρ σκοτίζεται.
Κρύπτει τό φώς της ή σελήνη.
'0 λύχνος σβύνει. 
’Ομίχλη! Έρυθραί ακτίνες ζώνουν

1781 ή έκκλησία τής ‘Ρώμης άπεκήρυξε τάς προφη
τείας του, διότι προλέγουσι καί τήν πτώσιν τής Πα
πικής έξουσίας.

*) Πίκο; ό Μιρανδόλας (1490), Παρακέλσιος καί 
οί λοιποί καββαλισταί διακρίνουοι μεταξύ μακρο- 
κόσμου (τοΰ δλου κόσμου), καί μικροκόσμου 
(τοΰ άνθρώπου), καί στηρίζουσι θεωρίας έπί τής 
άμοιβαίας έπιρροής τών δύω τούτων κόσμων. Ό 
μακρόκοσμος, κατ’ αύτούς, περιείχε τρεις κόσμους, τόν 
τή; γής μέχρι τής σελήνης, τόν’τοΰ ήλιου μετά’τών 
αστέρων, καί τόν τής θείας, τά πάντα διεπούσης δυ- 
νάμεως. Είς τήν γήν υπάρχει τό στοιχεϊον τοΰ πυρός, 
είς τόν ούρανόν τό θάλπος τοΰ ήλιου, είς τό παν, πυρ 
σεραφικόν, άύ’λον καί πνευματικόν καί τό μέν καίει, 
τό δέ τίθησιν είς κίνησιν, καί τό άλλο άγαπα. Ταΰτα 
έγνώριζεν ό Γαίτης, διότι, κατά σωζομένας σημειώσεις 
του. δταν έμελέτα νά γράψη τόν Φαΰστον, έν τοΐς 
έτεσι 17<0 — 1773, έμελέτησε πολλά καββαλιστών συγ
γράμματα.

**) Τοΰ ’Αρχαίου, κατά τά ορφικά δόγματα. 

τήν κεφαλήν μου. Φρίκη 
άπό τοΰ θόλου καταρρέει 
καί μέ κατέχει.
Σ’ αισθάνομαι, ώ πνεύμα! Μέ περινοστεΐς. 
Έλθέ! Φανού μοι!
Είς τής καρδίας τούς παλμούς, τής σοΰ μεστής, 
αίσθάνομ’ εύκρινώς δτι έντός μου 
άγνώστων αισθημάτων φύονται βλαστοί.
Κτήμά σου πάσα ή καρδία μου έστί. 
Φανού μοι, — κ’ έστω τοΰτο θάνατός μου!

(Λαμβάνα τό βιβλίον καί προφύρα μυστηριωδών τό 
σημάον τοΰ Ώ,νίύματο!. 'Αναθρώσκα υπέρυθρον φλόξ, 

καϊ (VTOS τη! φλογόε φαίνιται τό ΐΐνιΰμα.)

Πνεύμα.
Τίς μέ καλεΐ;

Φαΰστος.
Ώ! φρικτόν τέρας! 

Πνεύμα.
Μέ εΐλκυσας νά έλθω έξω. 
έκ τής έμής ροφήσας σφαίρας 
μακρόν.

Φαΰστος.
Δέν δύναμαι ν’ άνθέξω! 

Πνεύμα.
Μ’ έκάλεσας μετά φωνής θαρρούσης, 
νά μ ϊδης θέλων καί νά μέ άκούσης. 
Είσήκουσά σε, δτι ίσχυρώς βοας.
Ιδού με, ήλθον καί διά μιας 
ό υπεράνθρωπος συ δειλίας!
Πού τής ψυχής σου ή άτρόμητος κραυγή, 
τό στήθος, δ ήξίου νά δημιουργή, 
νά πλάττη κόσμον, δς έντός του φερεται, 
καί μέχρι τών Πνευμάτων νά έξαίρεται; 
Ποΰ είσαι, Φαΰστε, δστις μ έπροσκαλεις 
μετ’ επιτακτικής φωνής μεγάλης;
Σΰ είσαι, ό πρό τής πνοής μου τρέμων, 
ώς φύλλα τρέμουν είς πνοήν άνεμων, 
σΰ σκώληξ, σύ, έντρόμως συσπειρούμενος!

Φαΰστος.
θαρρείς, ένδίδω, φλογός πλάσμα, 'ίσως; 
Έγώ είμί ό Φαΰστος, καί σοΰ 'ίσος.

Πνεύμα.
ΓΙανταχοΰ κινούμενος, 
άνω καί κάτω, 
πλέκω καί πλάττω.
Τάφοι, γενέσεις, 
άπαυστος ροή, 
λύσεις καί δέσεις, 
φλέγουσα ζωή, 

ύφαίνουσ είς τών χρόνων τήν πορείαν 
τόν τής θεότητος ζώντα μανδύαν.

Φαΰστος.
Ώ σΰ πανταχουκίνητον πνεύμα ζωής, 
πόσον σ’ αισθάνομαι έμοΰ πλησίον!

Π νεύμα.
Τό πνεύμα δμοιάζεις δ σΰ έννοεΐς, 
ούχί έμέ!

(Γίνιται άφανίι.)

Φαΰστος (καταβεβλημένοι). 
Σέ δχι; Λοιπόν ποιον;

Έγώ, είκών τοΰ Πλάστου καί ομοίωμα, 
ούδ’ δμοιός σου δτι είμαι άξιών!

(Κρούα TIS τήν θύραν.)

Άρά! Τήν θύραν, τόν γνωρίζω, κόπτει 
ό ύποτακτικός μου. Φεύ δυστυχιών!*)

*) ‘Υποτακτικός, Famulus, έν μεσαιώνι δ φέρων 
τήν άσπίδα του ιππότου ή έκτελών ΰπηρετικά καθή
κοντα παρά τφ άρχοντι. Ένταΰθα φοιτητής βοηθός.

Διά τών λαμπροτέρων μου οπτασιών
ό ξηροκέφαλος μέ διακόπτει.

(Εισέρχεται ό ΒΑΓΝΕΡ, φορών ννκτικόν ένδυμα καϊ 
σκούφον καϊ κρατών λύχνον. Ο ΦΑΥΣΤΟΣ στρέφεται 

άπ’ αΰτον δυσθυμών.)

Βάγνερ.*)
Μέ συγχωρεΐτε. ”Ηκουσ’ άπηγγέλλετε. 
Ελληνικήν βεβαίως τραγφδίαν;
Γυμνάσατέ με δά κ’ έμέ, άν θέλετε. 
Σήμερον ταΰτα έχουσιν άξίαν.
"Οτι διδάσκει, ήκουσα νά λέγη τίς, 
ώς καί τόν ιερέα ό ύποκριτής.

Φαΰστος.
Ναί, έπί ιερέων υποκριτικών 
ένίοτε συμβαίνει τοΰτο τό κακόν.

Βάγνερ.
"Οστις έντός τών τοίχων τοΰ μουσείου του 
διά σωλήνος τού τηλεσκοπίου του 
βλέπ’ είς σπανίας έορτάς τά πλήθη, 
αύτά πώς διά λόγων νά τά πειθη;

Φαΰ στος.
Δέν πείθει ό μή πείσας πρώτον εαυτόν 
έάν δυνάμεις μή πειθοΰς γλυκείας 
άντλών έκ τής ιδίας του καρδίας 
βιάζη τάς καρδίας τών ακροατών. 
Καθήσατε, κολλάτε, συγκιρνάτε 
είς δύσπεπτον καρύκην τροφάς ξένας, 
φλόγας ίσχνάς ριπίζοντες, φυσάτε 
τάς τέφρας πέριξ σας τάς εσβεσμενας. 
Κινήτε παίδων καί πιθήκων θαυμασμόν, 
αν έχετε αύτοΰ επιθυμίαν· 
καρδιών δμως πώποτ ενθουσιασμόν, 
αν δέν λαλή καρδία πρός καρδίαν.

Βάγνερ.
Άλλ’ ή απαγγελία πάντως ωφελεί 
τόν ρήτορα· καί είμαι ταύτης αμαθής.

Φαΰστος.
Ίοέ τό κέρδος ποΰ θά έχης τό πολύ! 
Μή είσαι βλάξ, μή κέπφος είσαι αληθής. 
"Οταν ή σκέψις καί ό νοΰς έκφράζωνται, 
μικράν τής τέχνης αρωγήν χρειάζονται. 

’Άν έχης τι σπουδαΐον νά έκφράσης, 
τίς ή άνάγκη νά θηρεύης φράσεις; 
Ναί, δταν στιλπνούς λόγους ρητορεύητε, 
έλίσσητε τό πνεύμα καί τορρεύητε, 
μοί άπαρέσκουν τ’ άρρητά σας ρήματα 
ώς ξηρών φύλλων άνεμοφυσήματα.

Βάγνερ.
Μακρά ή τέχνη καί βραχύς ό βίος.
"Οταν έγκύπτω είς μελετάς κριτικας, 
ιλιγγιώ, ζητών έναγωνίως 
ν’ άνακαλύψω τάς πηγάς τας αρχικάς.
Πριν δ’ ή τις φθάση είς τό μέσον τής όδοΰ 
ό δύστηνος, ό Χάρων έρχεται. Ιδού.

Φαΰστος.
Καί, λέγεις, αί μεμβράναι είσί βρύσεις 
αί μόναι καταστέλλουσαι τήν δίψαν; 
Άν τήν ψυχήν σου θέλης νά δροσίσης, 
έκ τής ψυχής σου λάβε τι προκύψαν.

*) ‘0, κατά τήν παράδοοιν, διαδεχθείς καί κληρο- 
νομήσας τόν Φαΰστον. Άλλά καί εις τών άρχαιοτέριον 
εταίρων τοΰ Γαίτου, έν Στρασβοόργφ καί Φραγκοφόρτη, 
έκαλεϊτο Ερρίκο; Λεοπόλδος Βάγνερ, άποβιώσας το 
1779. Τούτφ εΐχεν άναγνώσει ό ποιητής τινά έκ τή; 
άρχής τοΰ δράματός του, καί λέγεται δτι καί τώ κα
τέστησε γνωστόν τό σχέδιόν του περί Μαργαρίτας, 8 
πιθανώς έπωφεληθείς οΰτος, έγραψε καί έδημοσίευοε 
τό 1776 τραγφδίαν “τήν Παιδοκτόνον”. Κατά ταύ
την δέ, ώς φαίνεται, έν έτει 1781 έποίησεν ό Σχίλλερ 
τό ομώνυμον ποίημά του καί ό Βύργερ τό έπιγραφό- 
μενον “Ή θυγάτηρ τοΰ ίερέως τοΰ Ταουβεγ- 

χέϊμ”.

Βάγνερ.
Μέ συγχωρεΐτε. Άλλά εΐν’ εύχάριστον 
νά ένορώμεν είς τό πνεύμα τών καιρών, 
τί παρ’ άρχαίοις έτιμάτ’ ώς άριστον, 
κ’ ύπέρ έκείνους πώς προέβη τό παρόν.

Φ αΰστος.
Πώς! Μέχρις άστρων τούτο αίωρεΐται! 
Ούς ώς άρχαίους χρόνους θεωρείτε, 
φίλε μου, βίβλος δΓ ήμας έστί, 
διά σφραγίδων δίς έπτά κλειστή, 
καί δ,τι πνεύμα τών καιρών νομίζετε, 
τούτο έστί τό ϊδιόν σας πνεύμα, 
είς δ ό πάλαι χρόνος κατοπτρίζεται. 
Τί άθλιότης! Είς τό πρώτον νεύμα 
τό έστριψαν, καί δπου φύγη, φύγη, 
καί καταλείπεται σποδός όλίγη 
καί ράκη καί τριόδων περιτρίμματα, 
πλαγγόνων δημωδών άρρητα ρήματα,*)  
καί σοβαρά πομπώδη άξιώματα, 
άρμόζοντα είς νευροσπάστων στόματα.

Βάγνερ.
Πλήν κόσμος, νοΰς, καρδία πώς νοείται 
δλοι ποθοΰσι γνώσιν ν’ άποκτώσιν.

<!> α ΰ σ τ ο ς.
νΩ! δ,τι ούτοι όνομάζουν γνώσιν. 
Τίς θά εΐπη τό βρέφος πώς καλείται; 
Άν τις ύπήρξε μέρος τούτων σιορών 
κ’ έντός του μή έμφρόνως αύτό κρύπτων, 
άλλά τό πώς φρονεί άποκαλύπτων, 
κώνιον εΐχεν είς μερίδα ή σταυρόν. 
'Η νΰξ προέβη, φίλε. Εΐν’ έξώρας. 
Είς άλλοτε λοιπόν τά περαιτέρω.

Βάγνερ.
Πολλάς άκόμη θά ήγρύπνουν ώρας. 
Νά ομιλώ σοφά μεθ’ ύμών χαίρω.**)  
Αύριον, Πάσχα, νά τολμήσω μέλλω 
νά σάς προβάλω άλλας άποριας. 
Έδόθην είς σπουδήν άπό καρδίας. 
Πολλά ήξεύρω, δμως δλα θέλω.

(’Εξύρχ^ται).

(Έπεται συνέχεια.)

*) Haupt- und Staatsaction, περί τά τέλη τής ιζ'. 
έκατονταετηρίδος έλέγοντο αί παραστάσεις νευροσπά
στων , δταν άνεφέρόντο εί; έπισήμους πολιτικά; περι- 
στάσει; ή είς ιστορικά μεγάλα πρόσωπα. ‘0 Γαίτης 
χρήται ττζ έκφράσει καί έπί τών ιστορικών δραμάτων 
τοΰ Σαικεσπήρου.

**) Είς τά κατά πρώτον τό 1790 έκδοθέντα’Απο
σπάσματα τοΰ Φαύστου ή σκηνή λήγει είς τόν στί
χον τούτον, μεθ ' δν έπονται οί τέσσαρες πρώτοι στίχοι 
τοΰ επομένου μονολόγου, καί, άμέσως μετ’ αύτούς, τής 
σκηνής (Δ) ό στίχος· “Ό,τι αί τύχαι τών θνητών’’κτλ. 
Τό δ’ έπίλοιπον τοΰ μονολόγου, ή σκηνή πρό τής πύ
λης τής πόλεως, ή πρώτη σκηνή έν τφ σπουδαστηρίφ 
καί ή δευτέρα μέχρι τοΰ στίχου έκείνου, έξεδόθησαν έν 
έτει 1808, άν και τινα μέρη ήσαν ήδη γεγραμμένα πρό 
τοΰ 1790, άλλ’. ώς άσυνάρτητα, εΐχον μείνει άνέκδοτα.



373372 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 144. 15/27 ’Απριλίου 1887. Άρ. 144. 15/27 ’Απριλίου 1887.] ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΑΠΟ ΛΕΥΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΚΙΚΚΟΥ.

(Συνέχεια καί τέλος).

ΡΧΙΣΑΜΕΝ ήδη άνερχόμενοι τους λόφους, 
οΐτινες έν άρχή μέν ήσαν κατάφυτοι, 
βαθμηδόν δέ έγίνοντο ξηροί καί πετρώ

δεις. Ή θέα ήτο έξαιρετικώς ωραία. Μακρό- 
Θεν έφαίνοντο κατάφυτα υψώματα καί όπισθεν 
αύτών ή κυανή θάλασσα. Προς τ’ αριστερά 
ήμών άγριαι κορυφαί όρέων άπεχώριζον ημάς 
άπό τοΰ χιονοσκεπούς όρους Τροόδου. Κάτωθεν 
ήμών έξετείνετο ελεύθερον τό βλέμμα πρός κα
τάφυτους κοιλάδας.

Ό Γεώργης καί έγώ προεπορευόμεθα τών 
άλλων. '0 Γεώργης μοί ώμίλει περί τοΰ φορ
τίου μιας τών ήμιόνων τοΰ Άριστείδου, ήτις 
έφερε τά μαγειρικά ήμών σκεύη. Οί άγωγιαται 
είχον συμφωνήσει κατά τήν έκ Δάρνακος άνα- 
χώρησίν μας, έπί τρεις ήμέρας έκαστος νά φορ- 
τώση έπί τοΰ ζώου του τά βαρέα ταΰτα σκεύη* 
ήδη δέ ήτο ή σειρά τοΰ Άριστείδου, καί πάντες 
τόν έλοποΰντο, οτι ή σειρά του ήλθεν είς μέρος 
τόσον άπότομον. ’Ιδίως τό άγγεΐον το περιέχον 
τόν οίνον ήτο βαρύ, καί ήτο μάλλον κατάλληλον 
νά φορτωθή έπί λέμβου ή έπί καμηλού, ούχί 
δέ έπί ήμιόνου. Ή ρώτησα τόν Γεώργην, τί 
πληρόνομεν καθ’ έκάστην δι’ έκάστην ήμίονον, 
καί μοί άπήντησεν, 2τι έσυμφωνήθησαν πρός 
2'/a σελίνια. Ειχομεν 15 ήμιόνους, έπομένως 
ή δαπάνη αύτών άνήρχετο είς 37 >/a σελίνια τήν 
ήμέραν.

Άφ’ ού περιεκάμψαμεν άρκετούς λόφους 
έφθάσαμεν ένώπιον μονής, διορόφου οικοδομή
ματος έν μέρει μέν έκ φαιοχρόου λίθου έν μέρει 
δέ λευκώς έπικεχρισμένου. ’Ήμην πρό τών 
άλλων, ή δέ Βιολέττα εΐχεν άφιππεύσει· οτε 
έκαμψα τήν γωνίαν εΐδον μοναχούς τινας ιστα- 
μένους παρά τήν θύραν. Οί κώδωνες τής μονής 
άντήχουν εύθύμως, καί τοΰτο έγίνωσκον δτι ήτο 
πρός χαιρετισμόν μας, διότι είχε προηγηθή 
ήμών συστατική τοΰ έπισκόπου τής Κυρηνείας 
έπιστολή. Παρά τήν θύραν κατήλθον τοΰ ίππου 
καί έσφιγξα τήν χεΐρα τών μοναχών.

— Ποΰ είναι ή άλλη Κυρία; ήρώτησαν 
οοτοι.

ΉσΘανόμην δτι ή άξιοπρέπεια τής άφίξεως 
ήμών κάπως έπηρεάζετο ύπό τής άπουσίας τής 
Βιολέττας, καί προσεπάθησα νά διορθώσω τήν 
έλλειψιν ταύτην, είποΰσα είς τούς μοναχούς, δτι 
ή συνοδοιπόρος μου έφοβεΐτο νά διέλθη έφιππος 
δύσβατα μέρη, άφ’ δτου είχε καταπέσει τοΰ 
ζώου πρό τινων ήμερών.

Είς τών μοναχών προπορευόμένος μέ ώδή- 
γησεν έντός τής μονής. Καθ’ ήν στιγμήν έπά- 
τησα τό κατώφλιον αύτής, έτερος κώδων ήχησε 
βροντωδώς. Ανήλθον βαθμίδας τινάς καθαρω- 
τάτας καί είσήλθον είς εύρεΐαν αίθουσαν, ήτις 
περιείχε βιβλιοθήκην καί κομψότατον έπίχρυσον 
καί κυανοΰν πολυέλαιον κρεμάμενον άπό τής 
Οροφής. Απέναντι τής βιβλιοθήκης εύρίσκετο 
μακρόν διβάνιον, έφ’ ού έκάθησα· περί έμέ δέ 
έκάθησαν έπί έδρών δώδεκα μοναχοί.

Ήρώτησα περί τοΰ'Ηγουμένου καί μοί άπήν- 
τησαν δτι ζή έν Λευκωσία, διότι είναι γέρων 
πολύ, ώστε ν’ άνέλθη μέχρι τής μονής. Έπί 
ήμίσειαν σχεδόν ώραν συνδιελέχθην μετά τών 
μοναχών, οΐτινες διέταξαν νά μοί προσφέρωσι 
γλυκόν καί καφέν. Κατά τήν έποχήν ταύτην 
δέν ήσαν πολλοί μοναχοί έν τή μονή, διότι οί 
πλεΐστοι τούτων ήσαν διεσπαρμένοι άνά τήν 
νήσον πρός έπιτήρησιν τοΰ ένεργουμένου θε
ρισμού. Έκαστος Κύπριος έρχεται είς τήν μο

νήν ταύτην, τούλάχιστον άπας έν τώ βίω του, 
κατά τήν έορτήν τής Παναγίας, καί θεωρείται 
‘χατζής”.

Ούδείς τών μοναχών τούτων έπεσκέφθη ποτέ 
τήν Ελλάδα. 'Η ιδέα των είναι δτι οί έν 
Κύπριο Άγγλοι δέον νά μάθωσι τήν ελληνικήν 
μάλλον ή οί Κύπριοι τήν άγγλικήν. Ή γνώμη 
αυτή είναι γενική έν Κύπριο. Μέ ήρώτησαν άν 
ύπήρχε πόλεμος μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, 
έγώ δέ τοΐς άπήντησα δτι τοΰτο ώφειλον αύτοί 
νά γνωρίζωσι κάλλιον έμοΰ.

Ήκούσθη πάλιν ό ήχος τών κωδώνων, έξ 
ού ένόησα δτι ή Βιολέττα είσήρχετο έντός τής 
μονής. Είσήλθεν εύθυμος καί ζωηρά, καί είς 
τών μοναχών τή είπεν άγγλιστί "Καλήν ήμέ- 

. ραν”, δπερ έπροξένησε τον γέλωτα τών λοιπών 
μοναχών. Προσεκαλέσαμεν δύο τών μοναχών 
είς τό γεύμα, άλλ’ έπειδή ήτο ημέρα Παρα
σκευή άπεποιήθησαν εύχαριστήσαντες ήμάς. Μάς 
ύπεσχέθησαν δέ νά λάβωσι μεθ’ ήμών τό τέϊον 
μετά μεσημβρίαν έντός τής σκηνής μας. Έπέ- 
δειξαν ήμΐν τό δωμάτιόν διά τούς ξένους, δπερ, 
εΐπον, ήτο εις τήν διάθεσίν μας· ήμεΐς δμως 
ηύχαριστήσαμεν, διότι, εΐπομεν, ειχομεν συνειθί- 
σει νά ζώμεν έν ταΐς σκηναΐς ήμών. Αί σκηναί 
έστήθησαν έπί μικρού χαριεστάτου υψώματος 
όπισθεν τής μονής, δθεν τό βλέμμα ήμών έπι- 
πτεν έπί βαθυτάτης δασώδους φάραγγος. Άμ- 
φότεραι ώμολογήσαμεν δτι ούδέποτε εΐδομεν 
θέσιν ρωμαντικωτέραν ταύτης. Έπεθυμοΰμεν 
νά διαμείνωμεν ένταΰθα ήμέρας τινάς, άλλά 
τοΰτο ήτο άδύνατον, διότι ήθέλομεν νά προφθά- 
σωμεν τό γαλλικόν άτμόπλοιον έν Λάρνάκι.

Οί μοναχοί μάς συνώδευσαν μέχρι τής εισό
δου τής σκηνής, δπου μάς ήρώτησαν αν ειχομεν 
άνάγκην τινός. 'II Βιολέττα έζήτησεν όλίγον 
οίνον, καί έπί τής τραπέζης μας εύρέθησαν κατά 
τό γεύμα τρεις φιάλαι, ή μία κουμανταρίας, ή 
άλλη έρυθροΰ οίνου καί ή τρίτη γλυκυτάτου 
σικέρου (liqueur) έχοντος γεΰσιν τοΰ γνωστού 
Curasao. Ή Βιολέττα προσέφερε ποτήριον οίνου 
είς ένα έκαστον τών άγωγιατών μας· μόνον ό 
Μουσταφάς ήρνήθη. Τό μόνον δυσάρεστον τής 
ένταΰθα διαμονής ήμών ήτο ό πνέων σφοδρός 
άνεμος.

Περί τάς 4 μ. μ. ήλθον δύο τών μοναχών 
καί έπιον μεθ’ ήμών τό τέϊον. ΣυνδιελέχΘημεν 
μετ’ αύτών έπι πολύ περί Ελλάδος, καί μέγα 
έδειξαν ένδιαφέρον είς τάς περιγραφάς ήμών τής 
Θεσσαλίας. Κατόπιν μετέδημεν είς τήν μονήν, 
ένθα έδειξαν ήμΐν δύο βαθείας δεξαμενάς διά τό 
ύδωρ τής βροχής, αΐτινες πληροΰνται έν καιρω 
χειμώνος, καί χρησιμεύουσι διά τούς κατά Σε
πτέμβριον μεταβαίνοντας είς τήν μονήν προσκυ- 
νητάς. Εΐτα ώδηγήθημεν είς τήν έκκλησίαν, 
ήτις είναι μικρόν οικοδόμημα έντός τής περιοχής 
τής μονής κείμενον καί άνεγερθέν έπί ταπεινο- 
τέρου έδάφους, διότι τό έδαφος είναι άνώμαλον. 
'Η έκκλησιά περιέχει άρχαίας τινάς τοιχογρα
φίας καί εύρίσκεται έν ή καταστάσει ήτο καθ’ 
δν χρόνον έκτίσθη, έπί τοΰ βυζαντινού αύτοκρά- 
τορος ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. Ύπάρχουσιν έκεΐ 
καί εικόνες τινές έπί ξύλου, παριστώσαι άγιους, 
ών αί χεΐρες, τά πρόσωπα, οί στέφανοι κτλ. 
είναι έξ άργύρου. Άλλά τό άριστον κειμήλιον 
τοΰ Ναοΰ τούτου είναι είκών τής Παναγίας, γρα- 
φεΐσα, ώς λέγεται, παρά τοΰ Άγιου Λουκά. 
Τό πρωτότυπον αύτής δέν ύπάρχει πλέον · ήτο 
δέ τοΰτο κεκαλυμμένον ύπό άργύρου έπικεχρυ- 
σωμένου καί πολυτίμων λίθων. Καί έν τφ Με
γάλο» Σπηλαίω τής Πελοποννήσου σώζεται τοι
αύτη είκών, άποδιδομένη είς τόν "Αγιον Λουκάν. 
Το περιθώριον τής είκόνος είναι έκ ξύλου πολυ
τίμου, πεποικιλμένου δι’ έλέφαντος. ‘Υπάρχει 
καί έτέρα είκών, παριστώσα τήν Παναγίαν θεω

ρούσαν τήν ύπό τοΰ άγ. Λουκά γραφεΐσαν ει
κόνα της.

'Η Βιολέττα έπέστρεψεν είς τήν σκηνήν, έγώ 
δέ εΐπον είς τούς μοναχούς, οτι άν μοι δώσωσι 
θρησκευτικόν τι βιβλίον εύχαρίστως θά παρευρι- 
σκόμην είς τόν έσπερινόν. Τό βιβλίον μοί έδόθη 
καί ό εσπερινός ήρξατο. Νέος άνήρ μέ μακράν 
μέλαιναν κόμην έψαλε διαφόρους προσευχάς, 
αΐτινες δμως τοσοΰτον ταχέως έλέγοντο, ώστε 
μοί ήτο άδύνατον νά τάς παρακολουθήσω έν τω 
βιβλίφ μου. Εΐτα έψαλον οί μοναχοί τόν 83 
ψαλμόν έν ήχω έρρίνφ. Οί άγωγιάται ήμών 
είσήλθον δλοι είς τήν έκκλησίαν καί μετά πολλής 
εύλαβείας ήσπάσθησαν τάς εικόνας, κάμνοντες 
βαθείας μετάνοιας.

'Όταν έξήλθον τής έκκλησίας εις τών μονα
χών μοί έδειξε ξίφος έν εΐδει δρεπάνου μέ βα- 
ρεΐαν λαβήν, έχουσαν τρεις κώδωνας, οΐτινες 
σεώμενοι φοβερόν έποίουν θόρυβον, μοί είπε δέ 
δτι τό δπλον τοΰτο χρησιμεύει είς άποτροπήν 
τών όφεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
Κίρκυραΐος μουσουργός.

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ σήμερον τήν λίαν δυσεύρετον 

εικόνα ένός τών δλίγων 'Ελλήνων μου- 
Κσουργών τής έποχής ήμών, τοΰ Κερκυ- 
ραίου Νικολάου Μαντζάρου. Τήν χαλκο

γραφίαν, έξ ής κατεσκευάσθη ή είκών, άπέ- 
στειλεν ήμΐν έγκριτος φίλος, φ άπονέμομεν τάς 
ένθέρμους ήμών εύχαριστίας.

Τίς ό Ν. Μάντζαρος, δέν έχομεν άνάγκην 
νά εΐπωμεν τοΐς ήμετέροις. Πάντες γινώσκουσι 
τόν εύφυά μουσουργόν, τον τονίσαντα τόν άθά- 
νατον "Υμνον τής ’Ελευθερίας τοΰ Σολωμοΰ· 
πάντες ήκουσαν συγκεκινημένοι έκτελούμενον ή 
ψαλλόμενον τόν ύμνον έκεΐνον, ού ή πρώτη 
στροφή είναι δημοτικωτάτη·

“Σέ γνωρίζω άπό τήν χόψι 
Τοΰ σπαθιού τήν τρομερή· 
Σέ γνωρίζω «πό τήν δψιν 
’Ποΰ μέ βία μετρά τήν γή.”

"Ηρκει ό ύμνος ούτος, δπως άποθανατίση τό 
όνομα τοΰ τονίσαντος αύτόν μουσικού· άλλ’ ό 
Μάντζαρος καί άλλα ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ 
έμελοποίησεν, ώς "τήν Φαρμακωμένην”, τήν 
"Αύγοΰλαν”, τήν "ΞανΘοΰλαν”, τήν “Εύρυκόμην” 
καί άλλα.

ΙΙερί Μαντζάρου λέγει ό Ιάκωβος Πολυλάς 
τά εξής, τά όποια άριστα χαρακτηρίζουσιν αύ
τόν· '"0 Σολωμός έγνώρισε τόν έξοχον Κερ- 
κυραΐον μουσικοδιδάσκαλον, Νικόλαον Μάντζα- 
ρον, ό όποιος είχε ήδη μελοθετήσει τήν “Φαρ
μακωμένη”. Τής μουσικής καί τής ποιητικής 
ή στενή συγγένεια, τής όποιας λαμπρό παρά
δειγμα, καί ίσως άκρον, ήταν τό ιδιαίτερο ποι
ητικό πνεύμα τοΰ Σολωμοΰ, ό προς τήν τέχνην 
ύψηλός ζήλος, όποΰ διακρίνει τόν Μάντζαρο, 
έμόρφωσαν μεταξύ τους εκείνη τή θερμή φιλία, 
ή όποια άναπαύεται ομοίως είς τήν συγκοινωνία 
τοΰ νοος καί τής καρδίας. 'Ο μουσικός έμέ- 
τρησε διά μιας τό δψος τοΰ ποιητή, ένόησε τά 
πλάσματά του, καί δέν άργησε νά χαρίση είς 
τό έθνος του τό πρώτο έλληνικο καλλιτέχνημα 
"Τόν “Υμνον είς τήν ’Ελευθερίαν”. Τό πλοΰτος 
τής ποιητικής ύλης έδωσε άφορμήν είς τόν 
Μάντζαρο νά δείςη καί αύτός τήν μουσικήν του 
δύναμι, είς τά 24 κομμάτια όποΰ συνθέτουν τό 

πόνημά του, είς τά όποια μέ άνάλογην αρμονία 
συνοδεύει τά διάφορα ποιητικά φαντάσματα, 
άλλάζοντας αρμόδια τούς ρυθμούς καί τά με- 
λιροήματα, άπό τόν μαλακώτερον έως τον αύ- 
στηρότερον χαρακτήρα. Είπα ελληνικά τό σύν
θεμα. διότι ό Μάντζαρος, μ’ δλον δτι μορφω
μένος είς τήν Ιταλία, δμως είς τά περισσότερό 
του πονήματα, καί έξόχως είς τόν ' Ύμνον”, 
έπλασε, έμπνεόμενος άπό τή δημοτική μουσική, 
ένα νέον είδος, τοΰ όποιου τά χαρακτηριστικά 
είναι ή καθαρή άπλότης καί ή θερμότης ίδια 
τής Ανατολής. Καί έν ω ό μουσικός έμψυχό- 
νετο είς τή μελέτη τής 
τέχνης του άπό τον ποι
ητή, τούτος πάλι καθη
μερινώς οίκειόνετο περισ
σότερο είς τόν μυστηριώδη 
αιθέρα της, καί είς ολίγο 
διάστημα καιρού, δίχως νά 
τή μάθη έπιστημονικώς, 
έφθασε νά μαντεύη τούς 
βαθυτέρους συνδυασμούς

»» της. j

ΕΝ ΟΝΕΙΡΟΝ.
Διήγημα.

Μίτάφρ. Αίκ. ΓΤ. Βασιλειιώου.

(Τέλος.)

Άφίκοντο περί τήν έν- 
δεκάτην ώραν είς μίαν τών 
σκηνογραφικών έκείνων θέ
σεων, ών ή χώρα είναι 
πλήρης. Τό γεύμα ύπήρξε 
διεξοδικόν καί εύχάριστον, 
ή έκδρομή τερπνοτάτη · 
άνεπαύθησαν, εΐτα άνέλα- 
βον τήν πορείαν των, μετά 
τής άναποφεύκτου μελαγ
χολίας, ήν αισθάνεται τις 
πάντοτε κατά τήν στιγμήν 
τής άναχωρήσεως έκ μέ
ρους, δπου διεοκέδασε πολύ.

'Η νύξ ήρξατο προβαί- 
νουσα, δτε έπέβησαν πάλιν 
τής μικράς λέμβου. Έ- 
τήρουν σιωπήν πλήρη θελ- 
γήτρου ... Άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν οί άστέρες ήρξαντο 
στίλβοντες πλειότερον, οί 
νέοι ήρχισαν αδοντες τό ποιητικόν άσμα, δπερ 
ούδέποτε θά παλαιώση· τήν "Λίμνην” τοΰ Λα- 
μαρτίνου. Έπί τινα λεπτά, ή καθαρά φωνή 
τής Μαργαρίτας άνεμίχθη μέ τάς τών συντρό
φων της. Εΐτα έσιώπησεν έξαίφνης. Νέα αΐ- 
σθησις, αλλόκοτος, άνέκφραστος κατέλαβεν αύτήν 
καί τή έφάνη αίφνης, δτι ό βίος ήτον διαρκής 
γοητεία, έξ’ ής δέν άφυπνίζετό τις ή είς τόν 
ούρανόν.

"Τί έχεις, 'Ρίτα; ήρώτησεν ό Μαυρίκιος τήν 
νεάνιδα, ήτις έμενεν είς τήν θέσιν της άκίνητος 
καί ρεμβάζουσα.

— Κρυόνω, έψιθύρισεν αυτή."
' Η μήτηρ της τή έδωκεν έν σάλιον, καί ό 

'Ροβέρτος τήν περιέβαλεν έντός τών θερμών καί 
ήδέων αύτοΰ πτυχών. Έφριξεν έλαφρώς, καί 
δέν ώμίλησε πλέον μέχρι τής έπιστροφής.

Μετά τήν άφιξίν των, ύπήγον απαντες νά 
κατακλιθώσι καί ή τελευταία έσπέρα, ή έσπέρα 
αυτή, ήν ή Μαργαρίτα εΐχεν έλπίσει ώς μίαν 
τελευταίαν εύχαρίστησιν τών διακοπών, έθυσι- 
άσθη είς τήν κόπωσιν έκάστου.

Έκοιμήθη κάκιστα, καί εΐχεν έξακολουθητι- 
κώς τεταραγμένα όνειρα, έν οίς φωνή πολύ 
γνωστή έπανελάμβανε πάντοτε τάς λέξεις τού 
άσματος·

'"Εσπέραν τινά, εύθυμεΐσαι
Έπλέομεν σιωπώντες . . .’

Στ'.

Τήν επαύριον, δτε άφυπνίσθη, άναπαυθεΐσα 
ή νεαρά κόρη ήτον ήσυχοτέρα τής προτεραίας·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
Κερκυραΐος μουσουργός.

κατά τήν συνήθειάν της, έθεάθη έπί τοϋ δώμα
τος, δπου συνεζητοΰντο συνήθως τά σχέδια τής 
ήμέρας. Άλλά προκειμένου νά άναχωρήσωσιν 
οί δύο νέοι τό! εσπέρας, δέν ύπήρχεν ούδεμία 
πιθανότης νά άποφασισθή είσέτι οιαδήποτέ τις 
διασκέδασις. Κατέβη μολαταύτα είς τόν κήπον· 
ό 'Ροβέρτος εύρίσκετο έκεΐ μόνος. Είχε τό 
ύφος λυπηρόν, άπηλπισμένον, καί, δτε ή νεάνις 
έπλησίασε, τήν έδέχθη δι’ ένός ασθενούς μειδιά
ματος.

— Τί έχετε; ήρώτησεν ολίγον άνήσυχος. 
Είχατε κακάς ειδήσεις;

- ’Όχι, ησυχάσατε, Μαργαρίτα, δέν είχον 
ούδεμίαν κακήν είδησιν, άλλ’ οί άνθρωπον έχουν 
ένίοτε μέριμνας, καί άνελάβατε νά μοί κάμητε 
νά λησμονήσω τάς ίδικάς μου είς τό διάστημα 
τών δύο τελευταίων έβδομάδων. Αίσθάνεσθε 
καλά, ‘Ρίτα; ή χθεσινή άδιαθεσία σας παρήλθε;

Είχε συνειθήσει νά τήν άποκαλή οΰτω άπό 
τινων ήμερών, καί τό όνομα τοΰτο έλάμβανε 
διά τήν νέαν κόρην νέον θέλγητρον, δτε αύτός 
το έπρόφερε.

Αισθάνομαι καλά, πολύ καλά άλλά'Ρο
βέρτε, έχετε τι, δπερ σάς άπασχολεΐ, καί με
ταξύ άδελφών δέν πρέπει νά όπάρχη μυστικόν. 
Καί έάν δέν δύναμαι ούδέν δι’ υμάς, θά σάς 
ανακούφιση, είμαι βέβαια, νά μοί έμπιστευθήτε 
τήν λύπην σας.

— Δέν είναι λύπη ή ίδική μου, άγαπητή 
Ρίτα, άλλ’ άνησυχία, μέριμνα μέλλοντος, οποίας 

έχομεν ήμεΐς οί άνδρες καί ας δέν άνήκει είς 
ύμάς νά συμμερισθήτε. Μείνατε είς τόν ήσυχον 
βιόν σας, καί άφετε είς ήμάς τούς περισπασμούς, 
ο’ύς δέν δύνασθΐ νά πραύνητε.

— Είσθε βέβαιος, δτι δέν 
δύναμαι; ήρώτησεν ή κόρη 
μετά γλυκείας φωνής.]

— Είμαι βέβαιος, άλλά 
διά νά σάς άποδείξω, δτι 
έχω πρός ύμάς έμπιστο- 
σύνην, έλθετε είς τόν κήπον 
καί θά σάς ειπω τί μέ 
λυπεί.

Βαίνουσι σιωπηλώς· ή 
καρδία τής νεάνιδος κατα
λαμβάνεται ύπό άλλοκότου 
φόβου · αισθάνεται, δτι θά 
άποφασισθή τι, καί δτι θά 
ύποφέρη ίσως.’

— Μαργαρίτα, άρχεται 
ό 'Ροβέρτος μετά σοβαράς 
φωνής, θά σας ειπω μυ
στικόν τι πολύ προσφιλές, 
καί δπερ μόνος ό άδελφός 
σας Γεώργιος γινώσκει έν
ταΰθα. Άγαπητή 'Ρίτα, 
είμαι ήρραβωνισμένος.

Παύει προς στιγμήν, βε- 
βυθισμένος δέ είς τούς δια
λογισμούς του, δέν σκέ
πτεται νά παρατηρήση τό 
άδύνατον καί νεαρόν πλά
σμα, δπερ βαδίζει παρ’ αύ
τω. Παύει πρός στιγμήν, 
καί έπαναλαμβάνει διά 
φωνής ύπερβαλλόντως γλυ
κείας, οΐαν ή Μαργαρίτα 
δέν είχε ποτέ άκούσει.

— Είμαι ήρραβωνισμέ- 
νος, καί ή μνηστή μου είναι 
μία άξιολάτρευτος κόρη, ήν 
άγαπώ έκ τής παιδικής μου 
ήλικίας, καί ήτις μοί άπέ- 
δειξε πάντοτε άληθή στορ
γήν. Άλλά, 'Ρίτα, σείς, 

τής όποιας ό βίος είναι τόσον ήσυχος, τόσον 
καλώς περιστοιχισμένος, άγνοεΐτε δτι δι’ άλλους 
ανθρώπους δλιγώτερον ύμών προνομιούχους είναι 
τραχεία έφοδος, καί σκληρά μάχη. Ή Άλικη 
μου ήτον πλούσια καί ήγαπημένη ώς ύμεΐς, 
είναι μόλις δεκαεννέα έτών, ό πατήρ της άπέ- 
Θανε καί μετ’ αύτοΰ άπέπτη καί ή εύπορία τής 
οικογένειας. Είς τραπεζήτης άνεδέχθη νά τούς 
καταστρέψη, καί τώρα δέν έχει ΐνα ζήση μετά 
τής μητρός της είμή τήν μικράν σύνταξιν, ήν 
αυτή λαμβάνει ώς χήρα αξιωματικού.

Ούδ’ έγώ, 'Ρίτα, είμαι πλούσιος, άλλ άν 
θέλη ό Θεός, θά καταστώ τοιοΰτος. Ό πατήρ 
μου έκαμεν άληθεΐς θυσίας, δπως μέ πέμψη νά 
κάμω τάς σπουδάς μου είς Παρισίους* είμαι 
είκοσιπέντε έτών, καί ήθελεν είσθαι καιρός νά 
δυνηθώ νά κερδίσω μερικά χρήματα. Έχω με
γάλην φιλοπονίαν, μεγάλην θέλησιν, άλλά τοΰτο 
δέν αρκεί* έπρεπε νά ευρώ, μάλιστα δσον τό 
δυνατόν ταχύτερον, πόλιν, δπου νά δυνηθώ νά 
έγκατασταθώ ώς ιατρός, μέ τινα πιθανότητα 
έπιτυχίας. Τότε, έάν άποδείξω είς τούς γονείς 
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μου, δτι θέλω δυνηθή νά έπαρκέσω έντίμως είς 
τάς άνάγκας μιας οικογένειας τδ προσφιλέστερων 
μου δνειρον πραγματοποιείται, έχω μίαν εστίαν, 
καί ή Άλικη μου έρχεται νά καθέξη τήν πρώ- 
την θέσιν. Μέ έννοεΐτε;

Συνεκινήθη όμιλών, το βλέμμα έστιλβε· 
άλλά σιωπά, καί ή φωνή του καθίσταται γλυ- 
κυτέρα, δταν προσθέτη·

— Προς τί νά σάς εΐπω αύτά, 'Ρίτα; Ιο 
έπραξα διότι μοί τδ έζητήσατε, καί διότι έχω 
τήν ο’ιησιν νά πιστεύσω, δτι μοί φέρετε μικρόν 
ενδιαφέρον. Άλλ’ όποια ύψίστη εύχαρίστησις, 
δταν θά δυνηθώ νά σάς παρουσιάσω τήν σύζυ
γόν μου!

Τδ βλέμμα του άκτινοβολεΐ έκ νέου, καί ή 
Μαργαρίτα ισχυρά καί ύπερήφανος έχει το θάρ
ρος νά άνεγεΐρη τήν κεφαλήν, καί νά στερεώση 
τήν φωνήν της.

— Σάς ευχαριστώ διά τήν εκμυστήρευσή* σας, 
ειπεν ήσύχως. Είναι άληθές, δτι δυνάμεθα δλί- 
γιστα υπέρ ύμών, άλλά θά προσπαθήσω νά πράξω 
τό κατά δύναμιν. Μή μέ έρωτάτε, ούδέν δύ
ναμαι νά εΐπω ύμΐν.

Έφθασαν πρδ τής οικίας, τόν άφίνει, καί. 
άναχωροΰσα, έχει είσέτι τήν δύναμιν νά τω μει- 
διάση. Άλλ’ όποια άβυσσος, ΰψισθε θέε, μεταξύ 
αύτής τής στιγμής καί τής παρελθούσης ώρας, 
δτε κατέβαινε τάς αύτάς βαθμίδας, εύτυχής, 
άμέριμνος, ναι, αληθώς άμέριμνος.

Ή Μαργαρίτα άναβαίνει βραδέως είς τδ δωμά
τιόν της, φέρεται ώς έν δνείρω, νομίζει δτι ό βίος 
της έτελείωσε. Πλησιάζει είς τδ κάτοπτρον. 
Είναι πράγματι ίδικόν της τδ ωχρόν τοΰτο πρό- 
σωπον, καί οί στιλπνοί έκ πυρετού δφθαλμοί, 
καί τά κατάξηρα χείλη, ατινα δέν δύνανται νά 
έκφέρωσιν ήχον;

Στρέφεται άλλαχοΰ, ιδού ό ’Εσταυρωμένος 
της, δστις χρονολογείται άπδ τήν έποχήν τής | 
πρώτης αύτής μεταλήψεως. Γονυπετεΐ, έκεΐ 
ύπδ τήν έπιρροήν τών θείων παρηγοριών, ή 
ήσυχία καθίσταται είς τήν ψυχήν της, καί δά
κρυα περιφλεγή κατ’ άρχάς, είτα ήδέα καί σχε
δόν ωφέλιμα ρέουσι κρουνηδδν χωρίς νά προσπα- 
θήση νά τά έμποδίση.

Πτωχή'Ρίτα, πτωχή μικρά'Ρίτα, έπλήρωσεν 
ήδη τάς άποπλανήσεις τής φαντασίας της. Πώς 
ήδυνήθη νά φαντασθή, δτι τήν ήγάπα· πλέον Ιι 
συνειθισμένη είς τδν κόσμον ήθελεν έκλάβει τάς 
φιλοφρονήσεις αύτας ώς άπλούστατα σημεία 
κοσμιότητος ή συμπάθειας, άλλ’ ήτον τόσον νέα, 
τόσον εύπιστος, καί δέν έγίνωσκε τόν κόσμον.

Καί δμως τήν είχε προειδοποιήσει έμμένων 
πάντοτε εις τδ τοΰ άδελφοΰ καί άδελφής όνομα, 
δπερ έδιδεν ό είς είς τδν άλλον, καί αί σχέσεις 
των ύπήρξαν φιλικοί καί ούδέν πλειότερον! Ούδέ
ποτε μία λέξις δλίγον τι συγκεκινημένη μεταξύ 
αύτών, ούδέποτε εύρέθησαν μόνοι έκουσίως, ούδέ
ποτε ώμίλησαν περί μέλλοντος. Αυτή, ήτις δέν 
άνεγίνωσκε μυθιστορήματα, είχε σχηματίσει 
τοιοΰτο διά τής φαντασίας της. Όποια τρομερά 
λύσις!

— Ήτο δνειρον, διενοήθη, δνειρον τής τρελ- 
λής καί άφελοΰς φαντασίας μου . . .

Άλλ’ ή Μαργαρίτα ήτον χριστιανή, σοβαρώς 
καί βαθέως χριστιανή, καί έβυθίσθη είς διάπυρον 
προσευχήν-

— ”Ω θεέ! έψιθύρισεν, έάν πέπρωται νά μή 
τδν έπανίδω ποτέ, άφοΰ τδ μέλλον μου δέν 
είναι δυνατόν νά τω άφιερωθή, άφοΰ δέν δυνά- 
μεθα νά συμβαδίσωμεν είς τήν ζωήν, κάμε είς 
έμέ τήν χάριν νά ύποταχθώ. Επίτρεψαν με νά 
λησμονήσω τό δνειρον τοΰτο τής νεότητός μου, 
καί νά καταστώ εύσεβής, πραεΐα, καί πιστή είς 
τά καθήκοντά μου.

' Ηγέρθη ένισχυμμένη- είχεν έν έργον είσέτι 
νά έκπληρώση, καί έπρεπε νά έπισπεύση. Όταν 
είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν τοΰ πατρός της, πάν 
ίχνος ταραχής είχεν έκλείψει· είχε μεταβληθή 
παρευθύς είς γυναίκα, καί έγίνωσκε νά ύποφέρη 
σιωπηλώς.

Ό ιατρός εύρίσκετο έν τω δωμάτιο» του, 
έπί τής μεγάλης έδρας, δπου τοσάκις τον είχεν 
ίδει, έπί τής έδρας ταύτης, ήτις ύπήρξε μάρτυς 
τών παιδικών αύτής δακρύων, τών μικρών αύ
τής νεανικών θλίψεων, ας ή στοργή τοΰ πατρός 
της έγίνωσκε πάντοτε νά διαλύη. ’Εν τω αύτώ 
δωματίω, καί παρά τήν αύτήν έδραν ήρχετο νά 
τδν άποχαιρετίση, οσάκις έπρόκειτο νά έπιστρέψή 
είς τδ σχολεΐον· έκεΐ είχε λάβει πατρικάς τινας 
επιπλήξεις, πάραυτα άνακουφισθείσας ύπδ ά- 
σπασμών.

Έπανήρχετο τήν φοράν ταύτην καταβεβλη
μένη ύπδ τής λύπης, τής πρώτης αύτής λύπης, 
ώς νεάνιδος, έπανήρχετο παρά τδν τόσον τρυ
φερόν αύτόν πατέρα, πρδς δν ώφειλε νά κρύψη 
τδ πρώτον ένδόμυχον αίσθημα τής καρδίας της- 
άλλ’ ήτον πολύ ύπερήφανος, δπως όμολογήση, 
δτι είχεν άγαπήσει άνευ άνταποκρίσεως.

— Πατέρα, ειπεν είσερχομένη, σέ ζητώ ένός 
τετάρτου τής ώρας συνομιλίαν- δύνασαι νά μοί 
τήν παρέξης;

Ό ιατρό, τήν έσυρεν έπί τών γονάτων του, 
καί ή νεάνις τώ διηγήθη ήσύχως, δ,τι είχεν 
άκούσει άπδ τδν 'Ροβέρτον πρό μιάς ώρας.

Όταν έξήλθε τοΰ δωματίου τοΰ πατρός της, 
χαρά ήσυχος έλαμπεν έν το» βλέμματί της, καί 
έάν ένυπήρχον είσέτι δάκρυα, ήσαν δάκρυα εύ- 
γνωμοσύνης. Είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν της καί 
έστηρίχθη έπί τοΰ παραθύρου. Απέναντι
τής, έπί τοΰ δώματος, ό ιατρός καί ό 'Ροβέρτος 
περιεπάτουν συνομιλοΰντες. Ή συνδιάλεξίς των 
έφαίνετο ζωηρά, ό νέος ήτον συγκεκινημένος, 
καί έθλιβεν έντδς τών χειρών του τάς χεΐρας

αυ-

τοΰ κυρίου Μονβάλ.
Ή Μαργαρίτα τούς έβλεπε μετ’ έσωτερικής 

χαράς.
— Είναι έργον μου, είπε καθ’ έαυτήν, χάρις 

είς έμέ θέλει καθέξει τήν θέσιν ταύτην τοΰ ια
τρού, ήν ό πατήρ μοί ύπεσχέθη νά τφ παρέξη. 
Χάρις είς έμέ ή μνηστή του, γενομένη σύζυγός 
του, θέλει δυνηθή νά καθήση είς τήν έστίαν 
τήν φωτιζομένην ύπό τού μειδιάματος του, φαι- 
δρυνομένην ύπδ τής παρουσίας του. θά ήναι 
εύτυχής, πολύ εύτυχής! μήπως δέν είμαι καί 
έγώ εύτυχής δσον αύτή; . . .

Καί δάκρυα, ατινα προσεπάθη νά καταστείλη, 
ήρχοντο νά διαψεύσωσι τούς λόγους της.

Μίαν ώραν κατόπιν, δ κώδων τοΰ προγεύ
ματος ήκούσθη. Ή Μαργαρίτα κατήλθεν ώς 
συνήθως, άλλ’ οι χαρακτήρες τοΰ προσώπου της 
είχον έκφρασιν σχεδόν άτενή, ήν ούδεΐς τή έγί- 
νωσκεν. Έπί πολύν χρόνον έπέπρωτο νά μένη 
ούτως, έπΐ πολύν χρόνον ή λύπη ένεχάραξε 
σιωπηλά ίχνη έπί τοΰ προσώπου τής νεάνιδος· 
έπί πολύν χρόνον τδ βλέμμα της έπέπρωτο νά 
ήναι άνευ στιλπνότητος, καί τδ μειδιάμά της 
άνευ ζωηρότητος.

'Όταν είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ γεύ
ματος, ό ‘Ροβέρτος εύρίσκετο έκεΐ ήδη. Προσ
χώρησε πρδς τήν Μαργαρίταν.

— 'Υμείς μοί παρήξατε αύτήν τήν άνέλ- 
πιστον εύτυχίαν, έψιθύρισε διά φωνής συγκε- 
κινημένης. Εύχαριστώ, προσφιλής 'Ρίτα, είμαι 
εύτυχής νά σάς τήν χρεωστώ.

Δύο ώρας άργότερον άνεχώρουν άμφότεροι· 
ό φίλτατος άδελφός, δστις ήσπάσθη έπί μακρδν 
τδ ωχρόν τής άδελφής του πρόσωπόν, καί ό 
νεανίας, οΰτινος τό ύστατον βλέμμα ήτο διά τήν 
Μαργαρίταν, ώς αν είχεν άνάγκην τοΰ τεκμη

ρίου τούτου τής άγάπης, ίνα έγχαράξη είς τήν 
ψυχήν τής νεάνιδος τήν ένθύμησίν του.

Ζ7.
'Έν έτος παρήλθεν. Αί διακοπαί έπανήλθον 

έκ νέου, καί οί δύο υιοί τοΰ ιατρού άνεφάνησαν 
έν τή πατρική οικία. Άλλά τήν φοράν ταύτην, 
ό 'Ροβέρτος δέν τούς συνοδεύει. Είναι νυμ
φευμένος πρδ ένός μηνός, καί εύρίσκεται μετά 
τής νεαρά; συζύγου του εις τό ταξείδιον τοΰ 
γάμου.

— Μοί ύπεσχέθη νά διέλθη έντεΰθεν εις τήν 
έπάνοδον, λέγει ό Γεώργιος είς τήν άδελφήν 
του περιπατών μετ’ αύτής έν τινι δενδροστοιχία 
τοΰ κήπου, έν τή αύτή, έν ή ό 'Ροβέρτος έδή- 
λωσεν είς τήν νεάνιδα δτι ήτον ήρραβωνισμένος. 
Θά ήσαι εύτυχής νά τδν έπανίδης;

— Είλικρινώς καί βαθέως εύτυχής, άποκοί- 
νεται ή Μαργαρίτα μετά τοΰ πάλαι ζωηρού 
αύτής μειδιάματος. Ό 'Ροβέρτος είναι άξιος νά 
έχη "ρναΐκα όμοιάζουσαν αύτόν. Είμαι άνυπό- 
μονος νά τήν γνωρίσω.

Λέγει ταΰτα ήσύχως, άνευ ταραχής, άνευ 
δακρύων. Ή ψυχή της ήδυνήθη νά εύρη είς 
τόν θεόν τήν άληθή παοαγηρίαν, καί τώρα 
έλησμόνησε τδ άλλοτε δνειρον της.

ΤΟ ΕΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΕΥΡΕΘΕΝ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ.

(Μετά εικόνας, όρα σελ 376.)

!ΛαζΡ®ν τζΐ’ Χαλκιδικής χερσονήσου
3 πΡ° "οΰ στομίου τής Προποντίδος κεΐν-

ται έν τφ Αιγαία» Πελάγει αί τρεις 
νήσοι Λήμνος, Ίμβρος καί Σαμοθράκη, αΐτινες 
ήδη έν τή άρχαιότητι μεγάλην είχον σημασίαν, 
δτε εύτολμοι ναΰται έξ Ελλάδος δρμώμενοι 
ήρξαντο έπισκεπτόμενοι τάς άπωτάτας τής Ανα
τολής χώρας. Αρχαίοι συγγραφείς καί ποιηταί 
μαρτυροΰσιν δτι ήδη έν χρόνοις παναρχαίοις αί 
τρεις νήσοι ήσαν κατοικημέναι· μυθικαί δέ έγ- 
χώριοι παραδόσεις καί λατρεΐαι διαφόρων θεο
τήτων έμφαίνουσιν δτι βάρβαροι ήσαν οί πρώτοι 
αύτών κάτοικοι. Τοΰτο δηλοΰσι καί τά ονόματα 
αύτών, άνήκοντα φανερώς είς βάρβαρον γλώσσαν. 
Κατά Στράβωνα Σάμους έκάλουν οί Κάρες τά 
υψη. Καρικής καταγωγής ήτο ή λατρεία τοΰ 
Ποσειδώνος, τοΰ Ηφαίστου καί άλλων θεών, έν 
αύταΐς λατρευομένων. Κατά τον "Ομηρον κατοι
κούν αύτάς “Σίνδιοι, βάρβαρον έθνος,” λάτραι 
τοΰ Ήφαιστου, τοΰ θεοΰ τοΰ ουρανίου καί ύπογείου 
πυρός τοΰ κατά έγχωρίαν παράδοσιν έν σχή- 
ματι κεραυνού έξ ούρανοΰ είς Λήμνον καταπεσόν- 
τος. Σίνδιοι ήσαν κατά τούς άρχαίους συγγραφείς 
οί πρώτοι μεταλλουργοί. Βαθμηδόν είς τδ διά
στημα τών αιώνων οί έξ Ελλάδος έλθόντες ”Ιωνες 
έξεδίωξαν έκεΐθεν τούς βαρβάρους κατοίκους καί 
κατά τδν 6 πρ. Χρ. αιώνα, δτε οί Πέρσαι έπε- 
σκέφθησαν τά μέρη έκεΐνα, Ίωνες ήσαν οί άπο- 
κλειστικοί αύτών κάτοικοι.

Επόμενον ήτο δτι οί πεπολιτισμένοι ούτοι 
κάτοικοι καί τήν θρησκείαν αύτών μετέφερον, 
διό καί μανθάνομεν δτι τά έν Σαμοθράκη ιδίως 
τελούμενα μυστήρια μέγαν άριθμόν προσκυνητών 
έφείλκυον καί θησαυρούς προύκάλουν σπουδαίους. 
Τέλος δέ, οτε ό Αθηναίος Μιλτιάδης, κατέλαβε 
τάς τρεις ταύτας νήσους, αύται έξελληνίσθησαν 

έντελώς, άποκτήσασαι καί ευημερίαν καί δόξαν. 
Άλλά σύν τή πτώσει τοΰ Ελληνισμού κατέπεσον 
καί αΰται καί έπί 'Ρωμαίων, έπί Βενετών καί 
Τούρκων είχον σχεδόν λησμονηθή.

Οτε ήρξατο άναγεννώμενος έν τή δυτική 
Εύρώπη ό πρδς τάς κλασικάς χώρας ζήλος, δέν 
έλειψαν περιηγηταί νά έπισκεφθώσι καί τάς νή
σους ταύτας. Ό Choiseul-Gouffier, Γάλλος 
αρχαιολόγος, έν τω συγγράμματι αύτοΰ "Voyage 
pittoresque de la Gr0ce, 1782” πρώτος έδωκε 
λεπτομερή τών τριών νήσων περιγραφήν. Σύγ
γραμμα έπίσης σπουδαΐον είναι τδ τοΰ Prokesch- 
Osten "Denkwiirdigkeiten aus dem Orient,” 
έν φ εύρηται περιγραφή τών τριών νήσων. Αξια 
λόγου είναι καί τά έν έτει 1853 έκδοθέντα συγ
γράμματα τοΰ Lacroix καί τοΰ Richter (Iles 
de la Grece, καί Wallfahrten nacli dem
Morgenlande).

Ιδίως δμως ήσχολήθη εις τήν μελέτην τών 
νήσων τούτων ό νΰν έν Βερολίνο» διευθυντής τοΰ 
αρχαιολογικού Μουσείου, κ. Αλέξανδρος Conze, 
δστις τδ 1859 έξέδωκε τδ σπουδαΐον έργον, έπι- 
γοαφόμενον "Reise auf den Inseln des Thra- 
kischen Meeres.” Ό Conze, διορισθείς καθη
γητής τής Αρχαιολογίας έν τφ Πανεπιστήμια» 
τής Βιέννης, συνετέλεσεν είς τδ νά σταλώσιν είς 
Σαμοθράκην δύο άποστολαί λογίων άνδρών έν 
τοΐς έτεσι 1875 καί 1876, δπως έπεχειρήσωσιν 
άνασκαφάς. Διά τών άνασκαφών τούτων ουσιω- 
δώς έπλουτίσθη τδ έν Βιέννη αρχαιολογικόν 
μουσεΐον. Ή έργασία τών δύο τούτων έπιστη- 
μονικών αποστολών εκτίθεται έν πολυτελεστάτο» 
διτόμφ συγγράμματι, έκδοθέντι έν έτει 1880 ύπδ 
τών κ. κ. Conze, Benndorf, Hauser καί άλλων, 
δαπάνη τής αύστριακής Κυβερνήσεως.

Τών αύστριακών δμως άνασκαφών είχε προη- 
γηθή έτέρα άνασκαφή, γενομένη δαπάνη τής 
γαλλικής Κυβερνήσεως ύπδ τοΰ άρχαιολόγου 
Champoiseau, δστις μεταξύ άλλων άρχαίων 
αντικειμένων εΰρε καί λαμπρόν κεκολωβομένον 
δυστυχώς άγαλμα τής Νίκης, τδ σήμερον κο
σμούν τδ έν Παρισίοις μουσεΐον τοΰ Λούβρου. 
Τοΰ αγάλματος τούτου εικόνα παραθέτει τδ ση
μερινόν τοΰ '"Εσπέρου” τεύχος. Είναι άγαλμα 
έκ λευκού μαρμάρου, άρίστης τέχνης, ιδίως θαυ- 
μαζόμενον διά τάς πτυχάς τοΰ χιτώνος τής Νί
κης. Τοΰ άγάλματος τούτου εικόνα περιέχει 
καί τδ αύστριακον σύγγραμμα έν Πίνακι 64 τοΰ 
Β'. τόμου.

Ή Νίκη έλέγετο θυγάτηρ τής Στυγός καί 
ήτο πιστή τοΰ Διός, τής Άθηνάς καί άλλων 
θεοτήτων δπαδός. Άρχικώς δεν ήτο θεά αύτο- 
τελής, άλλά μάλλον έκπροσωποΰσα ιδιότητα τοΰ 
Διός Νικητοΰ, της Νικηφόρου Άθηνάς. Προϊ
όντος δμως τοΰ χρόνου κατέλαβε θέσιν αύτοτελή 
έν τή Ελληνική μυθολογία καί ώς τοιαύτη έλα- 
τρεύετο καί είς τάς χώρας ταύτας. Τής Νίκης 
διάφοροι ύπήρχον ναοί έν διαφόροις χώραις 
Έλληνικαΐς, ιδίως δμως κομψός ναΐσκος αύτής 
ΐστατο παρά τά Προπύλαια τής Άκροπόλεως 
τών ’Αθηνών, έν φ εύρέθη καί τδ ώραιότατον 
άγαλμα τής Άπτέρου Νίκης, τδ γνωστότατον 
καί γενικώς θαυμαζόμενον. Πτερωτή έγένετο 
ή Νίκη εις σχετικώς μεταγενεστέρους χρόνους. 
Πτερωτάς Νίκας έκράτουν καί τά χρυσελεφάν
τινα αγάλματα τοΰ Διδς καί τής Παρθένου 
Άθηνάς, διότι ήσαν θεότητες νικηφόροι. Πλεΐσται 
δσαι διεσώθησαν παραστάσεις πτερωτών Νικών 
έπί άναγλύφων, έπί αγγείων καί πρδ πάντων 
έπί άρχαίων νομισμάτων. Πασίγνωστοι είσίν 
αί παραστάσεις τής Νίκης, αί κοσμοΰσαι τδ 
πάλαι τδν τοίχον τδν περιβάλλοντα τδν μικρόν 
ναόν τής Άπτέρου Νίκης έπί τής Άκροπόλεως 
τών Αθηνών. Έπί τών άναγλύφων τούτων, 
άνηκόντων είς τήν λαμπράν τής τέχνης έποχήν,

παρίσταται ή Νίκη έγείρουσα τρόπαιον, τελούσα 
θυσίαν, κρατούσα σκεύη ιερά καί λύουσα τά τών 
ποδών πέδιλα, διότι, ώς ευφυώς αίνίττεται δ 
καλλιτέχνης, ή Νίκη έλθοΰσα είς Αθήνας έμελλε 
νά λάβη έν τή ένδοξο» καί εύτυχεΐ ταύτη χώρα 
μόνιμον διαμονήν. Π.

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΦΩΝΕΣ.

(Μετά είκόνος, ϋρα σελ. 377.)

έν τοΐς έτεσι 1884—85 τάς άγνώστους 
χώρας τής δυτικής Αφρικής έπισκε- 
φθείς πλοίαρχος τοΰ γαλλικοΰ ναυτικού 

Coftini0res de Nordeck, κυβερνήτης τοΰ πλοίου 
"Goeland” (Αάρος), διηγείται ώς εξής περί του 
καταπληκτικού τούτου φαινομένου ·

“Ότε κατέπλευσα τδν ποταμόν Nunez έν 
τή δυτική Αφρική συνέβη έπεισόδιον μαρτυρούν 
περί τών άλλοκότων άτμοσφαιρικών ιδιοτήτων 
τής χώρας ταύτης. Είχον άγκυοοβολήσει είς 
τήν νήσον τής ’Άμμου καί έσκόπουν νά δια- 
πλεύσω τδ άρχιπέλαγος τών Βισσάγων. Ή νύξ 
ήτο ώραία, καί έλαφρδς έπνεεν ό άνεμος άπδ 
βορρά. "Αμα τή πρώτη έμφανίσει τής ήμέρας 
διέταξα νά άρωσι τήν άγκυραν καί διηυθύνθην 
πρδς τάς ύφάλους "τής Συγκρούσεως”, δπως 
περικάμψω τήν έπικίνδυνον ταύτην θέσιν τή βοή
θεια τοΰ ρεύματος. Μετά μεγάλης προσοχής 
έπλέομεν είς μικράν άπδ τών ύφαλων άπόστασιν, 
δτε αίφνης ό φύλαξ άνήγγειλεν δτι έμπροσθεν 
ύψοΰτο στήλη. 'Ο ναύκληρος ένόμισεν δτι ήτο 
στρώμα ιχθύων άνυψουμένων ύπεράνω τής επι
φάνειας τών ύδάτων. Έλαβα άμέσως τδ τηλε- 
σκόπιόν μου καί έξετάσας μετά πολλής προσοχής, 
είδον δτι ή στήλη συνεδέετο πρδς μικρόν κώνον, 
καί ένόησα δτι τδ φαινόμενον ήτο σίφων έν κατα- 
στάσει σχηματισμού. Βαθμηδόν ό ούρανδς έκα- 
λύπτετο ύπό ζοφερών νεφών καί είς άπόστασιν 
εκατόν ώς έγγιστα άφ’ ήμών μέτρων εΐδομεν 
μέγαν σίφωνα, ού ή άκρα, ύψος έχουσα πλέον 
τών 40 μέτρων, έφθανε μέχρι τής επιφάνειας 
τής θαλάσσης, ήν σφοδρώς έτάραττεν. Τά άφρί- 
ζοντα κύματα ύψοΰντο μέχρι δέκα μέτρων. Δέν 
παοήλθε πολύς καιρός καί δκτώ έτεροι σίφωνες, 
μεγάλων καί ούτοι διαστάσεων, έστρέφοντο πέ- 
ριξ ήμών. Διέταξα άμέσως τά δέοντα, δπως 
άποφύγωμεν αύτούς, διότι ή μόνη συνάντησις 
μεθ’ ένός αύτών θά έπήνεγκεν άναποδράστως 
τήν καταστροφήν μας. Κατά φαινόμενον δπτι- 
κδν οί σίφωνες ούτοι φαίνονται ροφώντες τά 
ΰδατα τοΰ ωκεανού, τά όποια καταπίπτουσιν 
έπειτα είς τήν θάλασσαν έν εΐδει ραγδαιοτάτης 
βροχής. Έπί ικανήν ώραν εόρισκόμεθα έν τή 
γειτνιάσει τών σιφώνων, μέχρις ού τραπέντες 
τήν πρός νότον διεύθυνσιν δλίγον κατ’ δλίγον 
άπεμακρύνθημεν αύτών.

Τδ φαινόμενον τοΰτο τών σιφώνων είναι 
πράγματι καταπληκτικόν καί έμπνέει φόβον καί 
είς τόν μάλλον άτρόμητον άνδρα. Σήμερον διά 
τών άτμοπλοίων εύκόλως διαφεύγει τις τόν κίν
δυνον, άλλ’ άλλοίμονον είς τά Ιστιοφόρα πλοία, 
τά καταλαμβανόμενα ύπό γαλήνης! μένουσιν έχτε- 
θειμένα είς τήν άγρίαν αύτών έφοδον χωρίς νά 
έχωσι μέσα πρδς άποφυγήν. "Ο,τι ιδίως παρε- 
τήρησα κατά τήν περίστασιν ταύτην ήτο, δτι 
είς τήν βάσιν δλων αύτών τών σιφώνων τδ θα
λάσσιον υδωο ύψοΰτο είς δέκα μέτρα. Έάν 
τινες δέν θέλωσι νά παραδεχθώσι τήν θεωρίαν 
τής άναρροφήσεως, δφείλουσιν δμως νά παρα- 
δεχθώσιν δτι έν τω φαινομένω τούτο» τών σι
φώνων ύπάρχει τι όμοιάζον πρός τήν άνύψωσιν 
τοΰ υδατος έν τω κενω.”

ΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Γ
ΝΩΣΤΟΝ είναι, δτι κατά τδν ένεστώτα μήνα 
Μάϊον έκτίθενται έν Παρισίοις είς πώλη- 
σιν οί πλεΐστοι τών άδαμάντων, τών άνη

κόντων άλλοτε είς τδ Στέμμα τής Γαλλίας, ών 
ή άξια άνέρχεται είς 30 περίπου εκατομμύρια 
φράγκων. Ή κυβέρνησις τής Γαλλικής Δημο
κρατίας προέβη είς τδ μέτρον τοΰτο, διότι θεωρεί 
τούς άδάμαντας τούτους άχρήστους ήδη, μή 
ύπαρχόντων βασιλικών προσώπων, ατινα ήδύ- 
ναντο νά φέρωσιν αυτούς.

Τών άδαμάντων τούτων, ιδίως δέ τών κυριω- 
τέρων, ή ιστορία είναι είς άκρον περίεργος· διδ 
καί παραθέτομεν ένταΰθα δλίγα τινά περί αυτών 
άρυόμενοι ταΰτα έκ τών επισήμων έκθέσεων τής 
τήν πώλησιν έντεταλμένης έπιτροπής.

Έν έτει 1530 ό βασιλεύς τής Γαλλίας Φραγ
κίσκος ό Α7., ήττηθείς έν ΙΙαβία, διετήρησεν έν 
τή ήττη αύτοΰ δλην τήν ήγεμονικήν του αξιο
πρέπειαν. Οί σύγχρονοι μάλιστα ιστοριογράφοι 
διατείνονται δτι τδ γόητρον τοΰ νικηθέντος ήγε- 
μόνος διετηρήθη άνώτερον καί αύτοΰ τοΰ νική- 
σαντος αύτόν, Καρόλου τοΰ Ε7. τοΰ Γερμανού 
αύτοκράτορος. Άπόδειξις τούτου είναι, δτι αύτδς 
ό αύτοκράτωρ, καταργήσας τήν συνθήκην τής 
Μαδρίτης, ύπέγραψε τήν συνθήκην τής Καμβραί, 
δι’ ής παρεχώρει τώ Φραγκίσκφ Α7. ώς έχέγ- 
γυον φιλίας, είς σύζυγον τήν ίδιαν αύτοΰ 
άδελφήν, ' Ελεονώραν τής Αύστρίας, πρώην βασί
λισσαν τής Πορτογαλλίας. Έν ω δέ ή μέλλουσα 
βασίλισσα τής Γαλλίας έπορεύετο πρδς τήν Βαϊ- 
όνην, ό Φραγκίσκος Α7. άνεχώρει έκ Παρισίων 
είς συνάντησιν αύτής, καί φθάς είς Βορδίγαλα, 
τή 15 Ιουνίου 1530, θέλων άναμφιβόλως 
νά θαμβώση τδν άλλοτε άντίπαλόν του αύτο- 
κράτορα, προέβη είς τήν ΐδρυσιν τών Άδαμάν
των τού Στέμματος, δωρήσας είς τδ κράτος τούς 
πολυτιμοτέρους άδάμαντας, ούς είχεν είς τήν 
κατοχήν του καί τοΰτο ύπδ τδν ρητόν δρον, ΐνα 
πάντες οί διάδοχοι αύτοΰ διατηρώσι τούτους 
άνεπάφους καί ώς άνήκοντας διά παντός είς τό 
Στέμμα. Ό θησαυρός ούτος άπετελεΐτο κατά 
τήν έποχήν τής δωρεάς έκ μεγάλου περιδέραιου 
καί έξ έξ άδαμάντων, άντιπροσωπευόντων άξίαν 
272,242 σκούδων, ήτοι 3 */ε εκατομμυρίων φράγ
κων κατά τήν σημερινήν τοΰ νομίσματος άξίαν.

Οί πλεΐστοι τών άδαμάντων τούτων άνήκον 
είς τήν ’Άνναν τής Βρεταννίας, καί ήσαν έν 
πρώτοις πολυτετής άδάμας, γνωστός καθ’ δλον 
τόν 16 αιώνα ύπδ τδ όνομα "Ό ώραΐος άδά
μας” (la belle pointe), είτα δέ ρουβίνι, έτι 
πολυτιμότερον, 206 καρατίων, γνωστόν ύπδ τό 
όνομα "Ή άκτή τής Βρεταννίας” (Cote de 
Bretagne). Ποικίλαι είναι αί περιπέτειαι, ας 
ύπέστη δ πολύτιμος ούτος λίθος. Ότε παρεδόθη 
είς τδ βασιλικόν θησαυροφυλάκιον άπετέλει μέ
ρος περιδέραιου έχοντος τδ σχήμα τοΰ Λ, κατα- 
σκευασθέντος τή διαταγή τής Αικατερίνης τών 
Μεδίκων. Ή άξια τοΰ ρουβινίου τούτου ήτο 
650 χιλ. φράγκων.

Κατά τούς χρόνους τών θρησκευτικών πολέ
μων, τδ 1569, οί άδάμαντες τοΰ Στέμματος ένε- 
χειριάσθησαν είς τδν δούκα τής Φλωρεντίας άντί 
δανείου 100 χιλ. σκούδων. Έν έτει 1583 ένε- 
χειριάσθησαν έκ δευτέρου ύπό τοΰ βασιλέως 
Ερρίκου τοΰ Γ7. εις τινα κ. Legland, έν τή 
οικογένεια τοΰ όποιου διέμειναν έπί έκατδν έτη 
σχεδόν, δτε έν έτει 1670 ό Λουδοβίκος 1Δ7. 
πληρώσας τδ δάνειον διέταξε πάλιν νά παραδο- 
Οώσιν είς τδ θησαυροφυλάκιον.

Έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ7, τδ συμβούλων τοΰ 
βασιλέως άπεφάσισε να παραδώση τδ άνω μνη-
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μονευθέν ρουβίνι είς τόν άδαμαντοπώλην Jacque- 
min, δπως τό περιδέση έν τφ παρααήμφ τοΰ 
Χρυσόμαλλου δέρατος. Τή δε ό Νοεμβρίου 
1749 διετάχθη ό Gay, ό διάσημος Γάλλος σφρα- 
γιδοχαράκτης τής Κυρίας Πομπαδούρ, νά δώση 
αύτω τό σχήμα δράκοντος ζρατοΰντος είς τό 
ράμφος αύτοΰ τό χρυσόμαλλον δέρας. Ί'πό τό 
σχήμα to εφερον οί βασιλείς Λουδοβίκος
ΙΔ'. καί ΙΕ', είς τάς επισήμους έορτάς. Έν 
έτει 1792 ό πολύτιμος ούτος λίθος έκλάπη.

Ή Αικατερίνη τών Μεδίζων έπρότεινε τό 
15G4 είς τους “Άγγλους άδάμαντα πολυτιμότα- 
τον άγορασθέντα παρά τοΰ Φραγκίσκου Α'. άντί 
τής παραχωρήσεως τής πόλεως Καλαί. Άλλ’ 
οί πληρεξούσιοι τής ’Αγγλίας έλθόντες είς Πα- 
ρισίους διά τήν διαπραγμάτευσιν ήρισαν πρός 
άλλήλους και ήλθον μάλιστα και είς χεΐρας, 
ώστε ή βασίλισσα ήναγκάσθη νά τους χωρίση 
καί τόσον έπιτηδείως διεξήγαγε τήν ύπόθεσιν, 
ώστε καί τήν παραχώρησιν τής πόλεως έλαβε 
καί τόν άδάμαντα διετήρησε τή Γαλλία. ’Ολίγα 
έτη μετά ταΰτα, τό 1569, αί κατεπείγουσαι τοΰ 
πολέμου άνάγκαι παρεζίνησαν τήν βασίλισσαν 
νά ζητήση έν ’Ιταλία δάνειον έπί ένεχειριάσει 
άδαμάντων τινών τού Στέμματος. 'Η δημοκρα- 
τία τής Βενετίας συγκατετέθη νά δανείση ποσόν 
τι άνάλογον πρός τήν άξίαν τών λίθων. Έπί 
Ερρίκου τοΰ Γ'. τά οικονομικά τής Γαλλίας 
εύρίσκοντο είς θέσιν τοσοΰτον άθλίαν, ώστε οί 
άδάμαντες τοΰ Στέμματος ένεχειριάζοντο δεξιά 
καί άριστερα, δπου ύπήρχεν έλπίς εύρέσεως 
δανείου, τον ’Οκτώβριον δε 1588 ούδέ εις 
άδάμας εύρίσκετο πλέον είς τήν κατοχήν τοΰ 
Στέμματος, καί ό βασιλεύς έξέδωκε διάταγμα, 
δι’ ού άπηλλάσσετο ή βασίλισσα τής έποπτείας 
τοΰ θησαυρού.

Έπί Ερρίκου τοΰ Δ', άνεφάνη άνήρ, δστις 
συνδέεται ατενώς προς τήν ιστορίαν τών βασιλι
κών άδαμάντων. Ό άνήρ ούτος έλέγετο Νικό
λαος Harlay de Sancy, καί διετέλει ποτέ μέν 
διπλωμάτης, ποτέ δέ άρχηγός τών Ελβετών 
μισθοφόρων καί άλλοτε τραπεζίτης. Ό Sancy 
είχε κατορθώσει ν’ άποκτήση πολλά τών τήδε 
κάκεΐσε διεσπαρμένων άδαμάντων, τά όποια 
παρέδιδεν είς τόν βασιλέα. Μεταξύ τών άδα
μάντων τούτων ύπήρχε καί ό σήμερον ύπό το 
όνομα Sancy γνωστός πολύτιμος λίθος.

Μεγάλην έκδούλευσιν παοέσχε τή Γαλλία ό 
έξοχος πρωθυπουργός Μαζαρΐνος, δστις άποθνή- 
σκων έκληροδότησε τφ Λουδοβίκο) ΙΔ'. 18 με
γάλους άδάμαντας, γνωστούς ύπό τό δνομά "τών 
Μαζαρίνων.” Μεταξύ τούτων πρώτην θέσιν κα
τέχει ό Sancy καί δευτέραν ό άδάμας, ό φέρων 
τό όνομα "τό κάτοπτρον τής Πορτογαλλίας.” 
Τό 1792 οί δύο ούτοι άδάμαντες έκλάπησαν, 
καί ό Sancy ήγοράσθη παρά τοΰ βασιλέως τής 
'Ισπανίας Καρόλου τοΰ Δ'., δστις περιελθών είς 
άνάγκας τόν έπώλησε τό 1829 είς τήν οικογέ
νειαν τοΰ βαθυπλούτου Δεμίδωφ.

Ό Λουδοβίκος ΙΔ'. είχε περιδέσει τούς "Μα- 
ζαρίνους” έν μεγάλη άλύσει καί έπί κομβίων 
τά όποια συχνότατα έφόρει.

Ό έτερος τών μεγάλων άδαμάντων, ό έπι- 
κληθείς "Ό Άντιβασιλεύς” (le Regent) είσήχθη 
έν έτει 1717 είς τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιον, 
καί περιεδέθη είς τό διάδημα τοΰ Στέμματος. 
Κατά τήν στέψιν τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ', τό διά
δημα τοΰτο έπεστέφετο ύπό κρίνου, ού ό μεσαίος 
λίθος ήτο ό άδάμας Sancy. Ή δυστυχής βασί
λισσα Μαρία Άντωανέττα ήρέσκετο νά κοσμήται 
διά τών άδαμάντων τοΰ Στέμματος, καί εΐχεν 
ιδιαιτέραν προτίμησιν διά κόσμημα ρουβινίων, 
έκτιμηθέν 145 χιλ. φράγκων. Ήμέραν τινά 
μετέβαλε τό δέσιμον καί προσέθηκε τοσούτους 
πολυτίμους λίθους, τή συγζαταθέσει τοΰ βασι- 

λέως συζύγου της, ώστε ήτο άδύνατον πλέον 
νά διακρίνη τις ποιοι ήσαν οί πολύτιμοι λίθοι 
τοΰ Στέμματος, καί ποιοι οΐ τή άνάσση άνή- 
κοντες. Ό βασιλεύς έδώρησε τό δλον κόσμημα 
τή βασιλίσση καί έπεκύρωσε τήν δωρεάν ταύτην 
διά ψηφίσματος τοΰ συμβουλίου του, τή 13 Μαρ
τίου 1785. Τή α'. δμως ’Ιουνίου 1791 ή Ε
θνική τής Γαλλίας συνέλευσις έψήφισεν, δπως 
δλοι οί πολύτιμοι ούτοι λίθοι άποδοθώσι πάλιν 
είς τό Στέμμα καί θεωρηθώσι κτήμα έθνικόν. 
Γενομένης τακτικής καταγραφής, οί άδάμαντες 
δλοι κατατέθησαν είς τό θησαυροφυλάκιον, ένθα 
ό λαός ήδύνατο νά τούς βλέπη καθ’ ώρισμένας 
ήμέρας. Ή νομοθετική Συνέλευσις διέταξε κα
τόπιν τήν πώλησιν τών άδαμάντων, άλλ’ οί 
έπαναστάται τοΰ Σεπτεμβρίου έθεώρησαν άπλού- 
στερον νά σφετερισθώσιν αύτούς, ή νά τούς άφή- 
σωσιν είς τό δημόσιον.

Έπί έξ δλας ήμέρας καί νύκτας συμμορία, 
συγκειμένη έκ τριάκοντα μέχρι τεσσαράκοντα 
άτόμων, είσηρχετο διά μέσου κλιμάκων έκ σχοι
νιών καί τή βοήθεια τοΰ πρό τοΰ θησαυροφυλα
κίου έστημένου φανοΰ είς τό δωμάτιόν, εν φ 
έφυλάττοντο οί άδάμαντες καί έκεΐ έν δλη τή 
ήσοχίγ, διήρπασε βαθμηδόν ολόκληρον τόν θη
σαυρόν. Ή άστυνομία δεν έλαβε γνώσιν τής 
κλοπής είμή άφ’ ού τό θησαυροφυλάκιον ήτο 
έντελώς κενόν· αί άστυνομικαί περιπολίαι ούδέν 
είχον ϊδει, καί δμως οί κλέπται έκτελοΰντες τήν 
έργασίαν των είχον άνάψει καί κηρία καί έτρω- 
γον καί έπινον έν άκρα ήσυχία, διότι εύρέθησαν 
έν τφ θησαυροφυλακίφ υπόλοιπα φαγητών, φιά- 
λαι ζεναί καί τεμάχια κηρίων ήμικεζαυμένων. 
Ή κοινή γνώμη άπέδωκε τό έγκλημα τοΰτο είς 
τόν Δαντώνα, οι δέ άκροι δημοκράται είς τούς 
άντιπάλους των, ών άρχηγός ήτο ό Vergniaud. 
Ούτος καθ’ ήν στιγμήν άνήρχετο τάς βαθμίδας 
τοΰ αιματηρού ικριώματος άνέκραξε· “Νομίζω 
περιττόν νά ύποστώ τήν ταπείνωσιν, δπως δικαιο
λογηθώ διά τήν άποδιδομένην μοι έπί κλοπή 
κατηγορίαν!’’

Τέλος άνεκαλύφθησάν τινες τών κλεπτών, 
οΐτινες κατήγγειλον τούς συνενόχους των, καί 
πολλοί τούτων άπεκεφαλίσθησαν έν τή πλατεία 
τής Όμονοίας. Εύρέθησαν καί έκ τών άδα
μάντων τινές, άλλ’ οΐ δύο κυριώτεροι, ό Sancy 
καί ό "Άντιβασιλεύς” δέν εύρίσκοντο, καί τόν 
μέν πρώτον τών άδαμάντων τούτων είχε κλέψει 
άνήρ τις δνόματι Cottet, δστις τόν παρέδωκεν 
είς ενα τών συντρόφων του, φυγόντα είς τό 
εξωτερικόν. "Εν έτος μετά ταΰτα εύρέθη κατά 
σύμπτωσιν ό "Άντιβασιλεύς” έν τινι οίνοπωλείφ 
τής συνοικίας τοΰ Αγίου Γερμανού. Τόν πολύ
τιμον τούτον άδάμαντα έφερεν ό μέγας Ναπο
λέων κατά τήν ήμέραν τής στέψεώς του ώς 
αύτοκράτορος έπί τής λαβής τοΰ ξίφους του.

Ό Ναπολέων ούσιωδώς έπλούτισε τό θη
σαυροφυλάκιον άγοράσας άντί 6 εκατομμυρίων 
φρ. πολλούς άδάμαντας. Τό 1814 ή αύτοκρά- 
τειρα Μαρία Αουΐζα φεύγουσα είς Blois έλαβε 
μεθ’ έαυτής δλους τούς άδάμαντας τοΰ Στέμ
ματος· άλλ’ ό πατήρ της, ό αύτοκράτωρ Φραγ
κίσκος τής Αύστρίας, άπέδωχεν αύτούς πάλιν 
είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον τόν 
1Η'., δστις φεύγων έκ Παρισίων τήν νύκτα τής 
20 Μαρτίου 1815 μετέφερεν αύτούς είς Γάνδην, 
ένθα καί παρ’ έαυτφ τούς έ,τήρησεν.

Κατά τήν είς τόν θρόνον άνάρρησιν τοΰ 
Καρόλου Γ. οί άδάμαντες έδέθησαν έκ νέου, 
καί τοιοΰτοι έμειναν μέχρι τοΰ έτους 1854. 
Έπί τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου 
ή βασίλισσα Μαρία Αμαλία ούδέποτε έκοσμήθη 
δι’ αύτών. Κατά τήν 26 Φεβρουάριου 1848 οί 
άδάμαντες τοΰ Στέμματος μετεκομίσθησαν τή 
προτάσει τοΰ άρχηγοΰ τής έθνοφυλακής Κουρταί 

άπό τοΰ Λούβρου είς τό άρχηγεΐον τής Εθνο
φυλακής· καθ’ όδόν δμως έκλάπησαν δύο πολύ
τιμα περιδέραια άξίας 300 χιλ. φράγκων. Ή 
κοινή γνώμη έθεώρησεν αίτιον τής κλοπής αύτόν 
τόν Κουρταί. Οί πλεΐστοι δέν έπίστευσαν τήν 
κατηγορίαν ταύτην, άλλ’ άπέδωκαν τήν κλοπήν 
είς άμέλειαν τοΰ άρχηγοΰ.

Άπό τοΰ έτους 1854 μέχρι τοΰ 1870 οί 
άδάμαντες τοΰ Στέμματος έδέθησαν έπανειλημ- 
μένως, τόν δέ Αύγουστον 1870 παρεδόθησαν τφ 
κ. 'Ρουλάνδφ, διοικητή τής Γαλλικής Τραπέζης, 
δστις τούς παρέδωκε πάλιν μετά τήν άποκατά- 
στασιν τής ήσυχίας έν Γαλλία. Έν έτει τέλος 
1875 οί άδάμαντες κατεγράφησαν έπιμελώς ύπό 
έπιτροπής, έπί τούτφ ύπό τών νομοθετικών Σω
μάτων διορισθείσης.

Τοιαύτη έν συνόψει ή ιστορία τών πολυτίμων 
τούτων λίθων, οΐτινες πρόκειται ήδη νά περιέλ- 
θωσι διά πωλήσεως είς χεΐρας διαφόρων άνθρώ- 
πων, τό πλεΐστον άδαμαντοπωλών καί άδαμαν- 
τεμπόρων.

ΕΥΡΥΠΓΛΗ.

Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ.

(Συνέχεια.)

Δ'.

ΙΣ δλίγων μιλιών άπόστασιν άπό τής 
ανατολικής παραλίάς τής Ασίας έκειτο 
έν τή βορείφ Καρία ή αιολική πόλις 

Μαγνησία παρά τάς δχθας τοΰ πολυστρόφου 
Μαιάνδρου ποταμού. Οί κάτοικοι τής έν Καρία 
Μαγνησίας διήγον έπί πολύν χρόνον έν εύημέρια, 
δτε οί Κιμμέριοι περί τά G95 πρ. Χρ. έπεχεί- 
ρησαν τήν έχθρικήν αύτών κατά τών παραλίων 
τής Ασίας πόλεων έπιδρομήν καί ένίκησαν τούς 
Μάγνητας, τούς κατά πρώτον άντιστάντας κατ’ 
αύτών. Επειδή δμως μετά τοΰτο οί Κιμμέριοι 
άπήλθον είς Λυδίαν, ή τύχη τής Μαγνησίας δέν 
θά ήτο άξιοθρήνητος, έάν μετ’ όλίγον κατά τόν 
πόλεμον τοΰ βασιλέως τής Λυδίας Γύγου κατά 
τών ελληνικών πόλεων, ή ’Έφεσος, ή πλησιε- 
στέρα τή Μαγνησία παράλιος πόλις, δέν ένόει 
τήν άδυναμίαν αύτής καί δέν έπεχείρει έφοδον 
κατ’ αύτής. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήλώθη 
καί κατεστράφη ή Μαγνησία, άλλ’ οί Έφέσιοι 
κατέλαβαν αύτήν περί τό 650 πρ. Χρ., καί άπο 
τοΰ έτους τούτου ήρξατο άναλαμβάνουσα ή πό
λις, τήν άρχαίαν αύτής άκμήν δμως ούδέποτε 
έκτήσατο έντελώς.

Έν τή εύφόρφ τοΰ Μαιάνδρου πεδιάδι κει- 
μένη ήρείδετο έν μέρει έπί τοΰ πλησίον ορούς 
Θώρακος, είς τούς πρόποδας τοΰ όποιου ύψοΰτα 
ό διαπρεπής ναός τής Λευκοφρόνης Άρτέμιδος, 
δστις ώς πρός τό μέγεθος καί τό πλήθος τών 
άναθημάτων δέν ήτο κατώτερος ή μόνον τοΰ έν 
Έφέσφ ναοΰ τής Άρτέμιδος καί τοΰ έν Διδύ- 
μοις ναοΰ τής Κυβέλης.

Είς τούς δασώδεις πρόποδας τοΰ θώρακος 
έκειτο καί τό μέγαρον, δν άνήγειρον οΐ ΙΙέρσαι 
σατράπαι, άφ’ οΰ διά τής άλώσεως τών Σάρ- 
δεων, τής πρωτευούσης τής Λυδίας (τφ 546) 
ύπό τοΰ βασιλέως Κύρου καί διά τής έκστρα- 
τείας τοΰ Άρπάγου κατά τών έλληνικών πόλεων 

ολόκληρος ή ελληνική παραλία τής Ασίας ύπε- 
τάγη είς τόν ήγεμόνα τών ΙΙερσών. Ή κυρία 
έδρα τοΰ σατράπου έμειναν αί Σάρδεις, ή άρχαία 
τής Λυδίας πρωτεύουσα μέ τήν άξιοθαύμαστον 
αύτής Άκρόπολιν.

Τό μέγαρον τών σατραπών έκ λευκού μαρ
μάρου δέν διεκρίνετο διά τό μέγεθος αύτοΰ άλλά 
διά τήν ώραίαν αύτοΰ τοποθεσίαν, διά τήν άρχι- 
τεκτονικήν κομψότητα καί διά τήν πολυτέλειαν 
τής έσωτερικής διαζοσμήσεως. Συνέκειτο δέ 
έκ δύο κατά διαφόρους έποχάς άνεγερθέντων 
τμημάτων, ών τό έμπροσθεν είχε σχήμα τετρα
γώνου καί περιεΐχεν έσωτερικήν αύλήν, τό δέ 
έτερον τμήμα, διηρημενον είς δύο μέρη διά 
έκτεταμένου διαδρόμου, περιείχε τά δωμάτια διά 
τάς γυναίκας καί τούς ύπηρέτας τοΰ σατράπου. 
Άπό τών παραθύρων τής πτέρυγος ταύτης έξε- 
τείνετο τό βλέμμα προς τό δασώδες όρος. Άπό 
τοΰ άνακτόρου μέχρι τής πεδιάδος έξετείνετο 
λαμπρός κήπος πλήρης ροδιών, λεμονεών, πορ- 
τοκαλλεών καί συκών, οστις έχωρίζετο διά δεν- 
δροστοιχιών έκ κυπαρίσσων καί έκοσμεΐτο διά 
άγαλμάτων καί εδρών, εύρισκομένων έπί εύρυ- 
τάτων δωμάτων, τά όποια κλιμακηδόν έπέστε- 
φον τόν κήπον καί βθεν ή θέα ήτο έλευθέρα 
πρός βορράν μέν μέχρι τών όρέων τής Νύσσης 
πρός δυσμάς δέ έπί δλης τής εύφορου τοΰ Μαι
άνδρου πεδιάδος.

Έπί τίνος τών δωμάτων τούτων έπεριπάτουν 
ήμέραν τινά πρός τό εσπέρας τρεις άνδρες ζωη- 
ρώς συνδιαλεγόμενοι. Οί δύο τούτων άνεγνω- 
ρίζοντο έκ τής ένδυμασίας των έκ πρώτης δψεως 
ώς Πέρσαι, ό δέ τρίτος ύψηλότερος κατά πολύ 
τών δύο καί φορών μακρόν ’Ιωνικόν λευκόν 
χιτώνα ήτο Έλλην. Οί ΙΙέρσαι ήσαν ό σατρά
πης Όροίτης, ό ύπό τοΰ άποθανόντος βασιλέως 
Κύρου είς τήν ύψηλήν ταύτην θέσιν διορισθείς, 
καί ό φίλος αύτοΰ Μιτροβάτης, ό σατράπης τοΰ 
Δασκυλίου, ού ή δικαιοδοσία έξετείνετο έπί τής 
Βιθυνίας καί τής μικράς Φρυγίας· ό δέ "Ελλην 
ήτο ό Συλοσών, ό έξόριστος άδελφός τοΰ ήγε- 
μόνος ΤΙολυκράτους, διαφυγών έκ συμπτώσεως 
τήν τύχην τοΰ έτέρου Πανταγνώτου, δν ό Πολυ
κράτης είχε θανατώσει, όπως άρχη μόνος. Ό 
Συλοσών ήτο νεώτερος τοΰ Πολυκράτους άλλά 
τόν ώμοίαζε πολύ. Καί οί δύο σατράπαι, οΐτινες 
κατά τήν μακράν αύτών έν τή μικρά Άσία δια
μονήν είχον έκμάθει τήν έλληνικήν, μετεχειρί- 
ζοντο έν τή συνδιαλέξει των τήν λυδικήν διά
λεκτον, ήν ένόουν καί οί ΙΙέρσαι καί οί "Ελλη
νες κάτοικοι τών πλησιοχώρων νήσων.

— Επιμένω καί λέγω, είπεν ό νεώτερος 
τών δύο ΙΙερσών, ό Μιτροβάτης, άνήρ τριακον
ταετής τήν ήλικίαν, δτι σύ, Όροίτα, έπρεπε πρό 
πολλοΰ νά καταβάλης τήν ίσχύν τοΰ τυράννου 
τής Σάμου. Δέν ήτο πράγμα δύσκολον νά νικήση 
τις άνδρα, ού δλαι αί επιχειρήσεις συνοδεύονται 
ύπό άκατονομάστου άπερισκεψίας καί δστις μό
νον έπί τής τύχης του δλως άναξίως έπαίρεται. 
Καί άφορμήν είχες νά έπιτεθής κατ’ αύτοΰ, δτε 
κατέστρεψε τούς στόλους τής Λέσβου καί τής Μι
λήτου. Κατακτήσαντες τάς χώρας ταύτας δέν 
παρεχωρήσαμεν αύταΐς τούς στόλους των, δπως 
ό πειρατής ούτος έξολοθρεύση αύτούς.

— Δέν λαμβάνεις πάντα ύπ’ δψιν, άπεκρίθη 
ό Όροίτης ήσύχως· εύκολον πράγμα δέν είναι 
νά ταπείνωση τις τόν Πολυκράτη, καί περί τού
του δύναται νά σέ διαβεβαιώση καί αύτός ό 
άδελφός του. Καί ό Καμβύσης ούδέποτε μοί 
έ·εφράσθη δυσμενώς περί τοΰ τυράννου, διότι ό 
Πολυκράτης λίαν έπιτηδείως κατώρθωσε νά 
έλκύση είς έαυτον τήν εύνοιαν τοΰ βασιλέως. 
*Ηδη δμως είμαι άριστα πληροφορημένος, δτι 
ό βασιλεύς άγανακτεΐ κατά τοΰ Σαμίου καί δια
νοείται τήν καταστροφήν του. Διά τοΰτο καί 

ήοχισα μετ’ αύτοΰ διαπραγματεύσεις, ας έλπίζω 
οτι θέλω φέρει είς αίσιον πέρας, δπως άξιωθώ 
λαμπράς παρά τοΰ βασιλέως άμοιβής. “Άλλως 
τε έπανακάμπτων έξ Αίγύπτου ό βασιλεύς άφίχθη 
ήδη είς τάς δχθας τοΰ Τίγρεως καί οδεύει πρός 
τά Έκβάτανα, δπως καταβάλη τήν στάσιν τοΰ 
ψευδούς Σμέρδιος.

— Δέν πιστεύω, παρετήρησεν ό Συλοσών, 
νά μή έννοήση ό άδελφός μου τήν ένέδοαν. 
’Αγνοεί μέν δτι έγώ εύρίσκομαι πλησίον σου καί 
ύποθέτει δτι είμαι έν τή συνοδεία τού μεγάλου 
βασιλέως· ούχ ήττον δμως φοβούμαι μή ύπο- 
πτευθή τι. Τί θά κάμης, Όροίτα, τήν Σάμον, 
άν ό Πολυκράτης άποσταλή αιχμάλωτος προς 
τόν βασιλέα; θά ύποστηρίςης τάς άξιώσεις μου;

— Νομίζω δτι τοΰτο είναι καί τό φυσικώ- 
τερον, άπεκρίθη ό Όροίτης ρίπτων βλέμμα ταχύ 
πρός τον Μιτροβάτην θά ήναι δέ καί ή έπιθυ- 
μία τοΰ βασιλέως.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν λεπτόν νέφος κονι- 
ορτοΰ έφάνη έπί τής λεωφόρου, τής άπό Εφέ
σου διά Τράλλεων είς Μαγνησίαν άγούσης. Οί 
τρεις άνδρες έστρεψαν πρός τό μέρος έκεΐνο τά 
βλέμματά των καί εΐδον ιππείς τινας, οΐτινες 
διηυθύνοντο προς τήν Μαγνησίαν καί πριν ή 
φθάσωσιν είς τήν πόλιν έκαμψαν πρός τήν ορει
νήν όδόν, τήν πρός τήν έξοχικήν οικίαν τοΰ σα
τράπου άγουσαν.

— Είναι ό άπεσταλμένος μου Μύρσος, ό 
υιός τοΰ Γύγου, είπεν ό Όροίτης τεταραγμένος · 
τόν άναγνωρίζω έκ τοΰ θρακικοΰ μέλανος ίππου του.

Οί τρεις άνδρες είσήλθον είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν τοΰ άνακτόρου. Μετ’ όλίγον ένεφα- 
νίσθτ^ καί ό Μύρσος οδηγών έκ τής χειρός τόν 
γραμματέα Μαιάνδριον, δν καί παρουσίασεν. 
Ούτος δέ προσελθών έν στάσει ταπεινή πρός τον 
σατράπην καί φιλήσας τό κράσπεδον τοΰ χιτώ- 
νός του, είπεν·

— Έγώ είμί ό Μαιάνδριος, ό υιός τοΰ Μαι- 
ανδρίου, καί έχω έντολήν νά συνάψω διαπραγμα
τεύσεις προς σέ, Όροίτα, άλλά — καί τοΰτο 
είναι ρητή τοΰ κυρίου μου διαταγή — άνευ 
μαρτύρων καί έν πάση μυστικότητι.

— Εύχαρίστως, άν ό Πολυκράτης τό έπι- 
θυμή, είπεν ό Όροίτης, δστις ένευσε 
χειρός, καί οί άλλοι τρεις άνδρες άπήλθον.

— Ό Πολυκράτης, έξηκολούθησεν ό Μαι- 
άνδριος, συγκατατίθεται είς πάντα, άμα βεβαιωθή 
περί τοΰ ποσού τοΰ χρυσοΰ, δπερ θέλεις νά τφ 
παραδώσης, δπως σέ σώση άπό τών καταδιώξεων 
τοΰ Καμβύσου.

— Ό κύριός σου είναι είς άκρον έσκεμμένος, 
άπεκρίθη ό Όροίτης· άλλά καί σύ θέλεις πεισθή 
δτι θέλει εύχαριστηθή. Έλθέ μετ’ έμοΰ είς 
τό θησαυροφυλάκιον μου, τοΰ όποιου κρατώ τήν 
κλείδα.

διά τής

Ταΰτα είπών τόν ώδήγησε διά διαδρόμου καί 
έμπροσθεν πολλών θυρών, δπισθεν τών όποιων 
ήκούοντο γέλωτες γυναικών, μέχρι έξωτερικής 
θύρας πρός άριστεράν τοΰ άνακτόρου. Ή θύρα 
αύτη είχε σιδηροΰν έπίβλημα καί δύο μεγάλα 
κλείθρα. Άνοιγομένου τοΰ πρώτου κλείθρου 
ένεφανίζετο έντός αύτοΰ ή κλείς τοΰ δευτέρου. 
Τό μυστικόν τοΰτο τών κλείθρων ήτο γνωστόν 
μόνο) τφ Σατράπη, δστις είχε φονεύσει τόν 
κατασκευάσαντα τά μυστικά κλείθρα τεχνίτην.

Μετ’ ού πολύ εύρέθη ό Μαιάνδριος έντός 
μικρού, ζοφερού, σιδηροφράκτου δωματίου, έν φ 
ύπήρχον διάφορα κιβώτια, ών όκτώ ήσαν τοπο
θετημένα κατά σειράν πρός τόν δεξιόν τοΰ δω
ματίου τοίχον.

— Τά όκτώ ταΰτα κιβώτια ήτοίμασα διά 
τόν Πολυκράτη· είναι δλα πεπληρωμένα περσι
κών χρυσών νομισμάτων.

“ΊΙνοιξε τότε τό κάλυμμα δύο ή τριών κιβω
τίων καί στίλβων χρυσός άπήστραψεν προ τών 
βλεμμάτων αύτών. Ό Μαιάνδριος έθεσε τήν 
χεΐρα έντός τοΰ πρώτου κιβωτίου καί αίφνης 
άφησε κραυγήν έκπλήξεως.

— Δέν φέρεσαι είλικρινώς πρός τόν κύριόν 
μου, είπε χλευαστικώς· θέλεις νά δωρήσης κι
βώτια πλήρη πλίνθων, έφ’ ών μόνον όλίγα χρυσά 
νομίσματα κεΐνται έσπαρμένα.

Καί μεταβάς πρός τό δεύτερον καί προς τό 
τρίτον κιβώτιον έπανέλαβε τήν δοκιμήν.

Ό σατράπης ίδών τού Μαιάνδριον θέτοντα 
τήν χεΐρα έντός τοΰ πρώτου κιβωτίου ώχρίασε 
χωρίς νά προφέρη λέξιν.

— Δέν μέ άπατας, Όροίτα, έξηκολούθησεν 
ό Μαιάνδριος άλλά διά νά πεισθής πόσον σοί 
είμαι άφωσιωμένος, σοί ύπόσχομαι ούδέν περί 
τούτου νά ειπω τφ ζυρίφ μου. Ελπίζω δέ 
δτι καί σύ θέλεις είς άντάλλαγμα μοί κάμει 
μικράν τινα υπηρεσίαν.

— Ώ Μαιάνδριε, είπεν ό Όροίτης μετά 
προθυμίας, έάν είχον τοιούτους ύπηρέτας, οίος 
σύ είσαι, θά έγενόμην βασιλεύς τής Περσίας. 
Έξηγήθητι σαφέστερον.

— θά παρακινήσω τον Πολυκράτη, είπεν ό 
Μαιάνδριος βραδεία τή φωνή, νά έλθη πρός σε, 
καί τοΰτο βεβαίως θά πράξη άμα τφ άναφέρω 
περί τοΰ πλούτου τών θησαυρών σου. Τότε σύ 
έκτελεΐς τον σκοπόν σου καί τόν φονεύεις!

Ό Όροίτης οπισθοδρόμησεν ώς νά έδήχθη 
ύπό δφεως.

— Καιρός είναι ν’ άποθάνη ό φιλόδοξος τύ
ραννος. Υποθέτω δτι καλώς θά έκτελέσης τον 
σκοπόν σου, καί τότε ό Καμβύσης μεγάλας θά 
σοί οφείλει χάριτας. Ή Σάμος θά μβίνη άνευ 
ήγεμόνος, έγώ δέ σοί ύπόσχομαι νά σοί παρα
δώσω δλους τούς θησαυρούς τοΰ Πολυκράτους, 
έάν σύ μοί όρκισθής δτι θά μέ ύποστηρίξης νά 
καταλάβω έν Σάμφ τήν άρχήν.

— Μά τήν Φρυγίαν θεότητα, άνέκραξεν ό 
Όροίτης άρπάζων τήν χεΐρα τοΰ γραμματέως 
καί σείων αύτήν, σοί ορκίζομαι τοΰτο. "Αμα ό 
Πολυκράτης έκλειψη έκ τοΰ μέσου, μεταβαίνεις 
σύ επί περσικού πλοίου είς Σάμον πριν ή άφιχθή 
έκεΐ ή εΐδησις τοΰ θανάτου του, καταλαμβάνεις 
τό άνάκτορον, καί άξιωματικοί τινες, οΰς έγώ 
θά σοί δώσω οπαδούς, έκτελοΰσι τά περαιτέρω. 
Δέν εΐδον μέχρι τοΰδε άνδρα τοσοΰτον συνετόν, 
οίος σύ είσαι! Ούδείς θά δυνηθή κάλλιον σού 
νά άρχη έν Σάμφ!

— Άλλά, Όροίτα, τήν αύτήν ύπόοχεσιν δέν 
έδωκας ίσως καί τφ Συλοσώντι;

— Ό Συλοσών είναι άνήρ άφρων, ψ ούδέν 
ύπόσχομαι, άπεκρίθη ό σατράπης ταπεινή τή 
φωνή.

— Καί νΰν, Όροίτα, άφες με ν’ άπέλθω, 
άφ’ ού έτελείωσαν αί διαπραγματεύσεις ήμών· 
έχω άνάγκην ν’ άναπαυθώ μετά τήν μακράν καί 
άσυνήθη ιππασίαν μου.

Καί έξήλθε τοΰ θησαυροφυλακίου· μετ’ δλί- 
γον είς τών δούλων τόν ώδήγησεν είς τόν κοι- 
τώνά του.

— Ειρήνη, έψιθύρισεν ό Μαιάνδριος μείνας 
μόνος, τίς έπίστευε τοΰτο; Ή στιγμή προσεγ
γίζει. Εχε ύπομονήν, καί μετ’ ού πολύ είσαι 
έμή!

Καί πεσών έπί τής κλίνης άπεκοιμήθη. Δέν 
τόν έξύπνησαν διά τό δεΐπνον, κατά τό όποιον 
ό Όροίτης, οί δύο ξένοι καί ό άπεσταλμένος 
του συνεζήτουν πολιτικά, περί τής έπανόδφ) τοΰ 
Καμβύσου καί περί τών μετά τής Σάμου δια
πραγματεύσεων. Μόνος ό Συλοσών ήτο μεμυη- 
μένος είς τό σχέδιον περί τής δολοφονίας τοΰ 
Πολυκράτους. Μετά βραχύ έπιδόρπιον πάντες 
άπεσύρθησαν είς τούς κοιτώνάς των.
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Ό Όροίτης εΐχεν ήδη περιβληθή απαλόν, 
βαμβακερόν χιτώνα καί άνοίξας τδ παράθυρον 
έκάθησε παρ’ αύτό, δπως άναπνεύση τήν δροσε
ρόν νυκτερινήν αύραν, δτε ό υπηρετών αύτδν 
δούλος τω ανήγγειλε τήν έλευσιν Έλληνίδος 
κεκαλυμμένης διά πέπλου, ήτις ήθελεν έπιμό- 
νως νά τον όμιλήση. Ό Όροίτης διετέλει έν 
εύθύμφ διαθέσει και συνεπεία τού γενναίου 
συριακού οίνου, δν έπιε κατά το δεΐπνον καί 
ένεκα τής έλπίδος επιτυχίας τοΰ σχεδίου του 
και τής ώς έκ τούτου προσδοκωμένης αμοιβής 
παρά τού Καμβύσου. Διό καί άμέσως έδωκε 
τήν διαταγήν νά είσαχθή παρ’ αύτφ ή Έλλη- 
νίς. Ό δούλος, μή ών συνειθισμένος νά βλέπη 
τόν κύριόν του τόσον ευπροσήγορον, έμειδίασε. 
Μετ’ δλίγον δέ ώδήγησεν είς τδ δωμάτιόν γυ
ναίκα, ήτις καταρρίψασα τόν πέπλον καί γονα- 
τισασα ένώπιον τού Όροίτου, άνέκραξεν-

— Ελεος! “Έλεος! ... Εύσπλαγχνίσου δυ
στυχή γυναίκα, ήν προσέβαλον έν Σάμφ διά 
τρόπου αναξίου! Καί πρώτον μέν ύπέκυψα είς 
τήν θέλησίν τού ήγεμόνος, είτα δέ έξεδιώχθην 
παρά τού συζύγου μου καί δτε ήθέλησα νά ζη
τήσω δικαιοσύνην παρά τού ΙΙολυκράτους, οί 
δούλοι αύτού μέ άπέπεμψαν. “Ώ, έκδικήθητι 
έμε κατά τού Πολυκράτους, τού άτιμου άνδρός, 
καί έγώ θά έκτελέσω τάς διαταγάς σου πάσας.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΑΚΑΤΩ 

καϊ ό πορθμός τής Σόνδης ύπό 
’Εδμόνδου Κοττώ.

Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού.

(Μετά εικόνων, βρα σελ. 381.)

(Τέλος.)

ΏΕΛΟΣ πλέομεν πρός τήν νήσον Κρακατώ, 
Κϊ τδ τέρμα τής εκδρομής ήμών. Τδ άτμο- 

πλοιόν μας προχωρεί μετά φρονίμου 
βραδύτητος. Άνά πάσαν στιγμήν ρίπτεται είς 
τήν θάλασσαν ή βολίς, καθότι ό πυθμήν τής 
θαλάσσης ήλλαξεν έντελώς μορφήν. Καί πρώ
τον μέ παρητηροΰμεν γεωγραφικόν φαινόμενον 
πολλοΰ λόγου άξιον, δηλ. τήν έξαφάνισιν τριών 
νήσων, άναφανεισών τήν έπιούσαν τής καταστρο
φής. Τέσσαρα μέτρα υδατος καλύπτουσι τήν 
θέσιν, ήν κατεΐχον τά τρία ταΰτα νησίδια.

Τό άβαθές τών ύδάτων μάς αναγκάζει νά 
κάμωμεν μέγαν περίπλουν, δπως διά τού πορθ
μού Λάγκ πλησιάσωμεν πρός τήν Κρακατώ. 
Μάτην ό πλοίαρχος ζητεί τόπον κατάλληλον
πρός έλλιμενισμόν· είς τήν θέσιν, ένθα πρό έν- 
νέα μηνών ύψοΰτο τό όρος Δανάν, ή βολίς ση- 
μειοΐ ήδη βάθος θαλάσσης άπό 240—300 μέ
τρων. Όθεν τό άτμόπλοιον άναγκάζεται νά 
μείνη ύπό τόν άτμόν είς άπόστασιν 500 μέτρων 
άπδ τής παραλίας, καί ήμεΐς έπιβαίνομεν λέμβου 
δπως άράξωμεν. Εύρισκόμεθα τώρα άπέναντι 
τής ύψηλοτέρας κορυφής, τοΰ δρους 'Ρακατά, 
ήφαιστίου, δπερ κατεποντίσθη μετά τοΰ πλείστου 
μέρους τής νήσου. Τό έτερον ήμισυ τής νήσου, 
ώς γιγαντιαΐον ήρειπωμένον τείχος, ΐσταται όρ- 
θόν ύψούμενον έν σχήματι τριγώνφ 800 καί 
πλέον μέτρα. Έπί τοΰ τεμαχίου τούτου τού

ήσαν άτμοί έξερχόμενοι έκ 
λάβας, άλλ’ ήτο κονιορτδς 
διά τής συνεχούς καί όρμη- 
πετρών άπο τής άποτόμου 
πρδς τήν θάλασσαν. Αί 

συνωδεύοντο ύπδ ύποκώιοου 
rtz, ώσει άπομεμακρυσμένων πυροβολισμών.

:ών κωπηλατών μα:

ορούς διακρίνονται καθαρώς αί φάραγγες καί οί 
αύλακες, οί ύπδ τής λάβας χαραχθέντες.

Όσψ πλησιάζομεν, ή νήσος Κρακατώ έμ- 
φανίζεται ήμΐν ώς κεκαλυμμένη ύπδ λευκού 
πέπλου· φαίνονται άτμοί έξερχόμενοι έκ τών 
αυλακών καί βαθμηδόν άνυψούμενοι πρδς τήν 
κορυφήν, ήν έπιστέφουσιν διά λεπτού διαδήματος. 
"Οτε δμως εύρέθημεν είς τούς πρόποδας τού 
ήφαιστίου, ένοήσαμεν δτι ήπατήθημεν καί δτι ή 
λεπτή όμίχλη δέν 
τών αύλάκων τής 
λευκός, έγειρόμενος 
τικής καταπτώσεως 
τοΰ όρους κορυφής 
καταπτώσεις αύται 
βροντή

Εις τών κωπηλατών μας προσεβλήθη κατά 
τον πόδα ύπδ τοιούτου καταπίπτοντος λίθου, 
δστις είχε τδ μέγεθος πορτοκαλλίου · συγχρόνως 
δε καί έτερος λίθος, πολύ δγκωδέστερος, κατέ
πεσε πλησίον τής λέμβου. Ό κίνδυνος ήτο 
φανερός· διό άπεμακρύνθημεν δσφ ήδυνάμεθα 
ταχύτερον άπδ τής επισφαλούς ταύτης θέσεως. 
Ητο τότε μεσημβρία, ή ώρα δηλ. καθ’ ήν ύπδ 

τήν έπιρροήν τών ηλιακών άκτίνων αί κατα
πτώσεις είναι συνεχέστεραι καί άφθονώτεραι.

Γελος μετά πολλάς έρεύνας ευρομεν ορμίσκον 
πρδς τδ δυτικόν μέρος τής νήσου. Έκεΐ ήγ- 
κυροβολήσαμεν καί άπεβιβάσθησαν έπί ήσύχου 
ακτής, δθεν έν άνέσει ήδυνάμεθα νά μελετήσωμέν 
τήν φύσιν τών βράχων καί τών διαφόρων ηφαί
στειων προϊόντων, συσσωρευμένων ένταΰθα ύπδ 
τής τελευταίας έκρήξεως είς ΰψος 80—100 μέ
τρων.

Καθ’ δλην τήν παραλίαν ή θάλασσα πειρά- 
ται ν’ άνακτήση τόν άπολεσθέντα αύτής χώρον, 
καί μετά καταπληκτικής ορμής έπιτίθεται κατά 
τών άποκρήμνων προχωμάτων, απερ άνήγειρεν 
ένταΰθα ή έπισυμβάσα έκρηξις. Καίτοι λίαν 
έπιμελώς διερευνήσας τά πέριξ, δέν ήδυνήθην 
νά ευρώ ούδέ ίχνος φυτικής ή ζωικής ύπάρξεως, 
έξαιρέσει μιας καί μόνης μακροσκοπικής άράχνης, 
ήτις κατεγίνετο νά πλέξη τόν ιστόν της. θά 
ήτο πράγματι λίαν ένδιαφέρον νά παρακολου- 
θήση τις τήν άναγέννησιν τής νέας ζωής έν τω 
νεκρωθέντι τούτφ τόπω· δέν ύπάρχει δέ άμφι- 
βολία δτι ή άναγέννησις αύτη θά έπέλθη ταχεία 
χάρις είς τήν θερμότητα τοΰ ήλιου καί είς τήν 
άφθονίαν τών βροχών.

Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθημεν τήν νήσον 
Βερλατην, ήτις άλλοτε ήτο ώς άνθοστεφές κά- 
νιστρον καί σήμερον περικαλύπτεται ύπδ στρώ
ματος φαιοχρόου τέφρας είς πάχος τριάκοντα 
μέτρων. Αί βαθεΐαι αύτής φάραγγες τή παρέ- 
χουσι μακρόθεν μορφήν μεγάλης παγοθήκης. 
Καί ένταΰθα τά ύψηλότερα δένδρα έξηλείφθησαν 
έντελώς ύπδ τήν τέφραν. Ή νήσος αύτη, βόρειό- 
ουτικώς τής Κρακατώ κειμένη, έχωρίζετο άπ’ αύ
τής διά στενού πορθμού ολίγων μέτρων πρό τής 
καταστροφής· ήδη δμως ή θαλασσία αύτη δίοδος 
έχει πλάτος εξ δλων χιλιομέτρων.

'Η ήμέρα αύτη ύπήρξε οι’ ημάς λίαν δι
δακτική, άλλά καί κοπιώδης εις άκρον, καί 
τούτο ενεκα τού άφορήτου καύσωνος έν χώρα 
έντελώς γυμνή καί εκτεθειμένη εις τάς άκτΐνας 
τού ήλιου.

Τή 27 Μ αιου. — Αίαν πρωΐ έπεσκέφθημεν 
μέλανα βράχον εις άπόστασιν δύο χιλιομέτρων 
άπδ τής Κρακατώ. Είναι ό βράχος ούτος τδ 
ύπόλοιπον τού καταποντισθέντος μέρους τής 
νήσου. Έκεΐ πλησίον ή βολίς δέν εύρίσκει 
πυθμένα ούδ είς βάθος διακοσίων μέτρων.

'II νήσος Λάγκ, πρός ήν διηυθύνθημεν, έχει 
μεγάλην ομοιότητα πρός τήν νήσον Βερλάτην 
πιθανώτατον είναι δτι άμφότεραι αί νήσοι αύται 

άπετελουν μέρους τής Κρακατώ, άποχωρισθεΐσαι 
άπ’ αύτής έν άρχαΐα έποχή καί ύπό κατα
κλυσμού, ού ή ιστορία δέν έτήρησε τήν μνήμην.

Έκεΐθεν έπλεύσαμεν πρδς τήν πόλιν Μεράκ, 
ένθα τδ άτμόπλοιον μας ήγκυροβόλήσεν είς τάς 
5 μ. μ. Ή πόλις Μεράκ, ένθα εύρίσκεται ή 
“ΡΖ’θ ”0“ ύποβρυχίου καλωδίου, τού συνδέοντος 
τήν Ιάβαν μετά τής Σουμάτρας, έπαθε τά πάν- 
δεινα ύπδ τής έπισυμβάσης έκρήξεως, σχεδόν 
εντελώς κατεστράφη, καί έκ τών 14 Εύρωπαίων 
κατοίκων, οΐτινες δέν έφρόντισαν νά φύγωσι προ 
τής καταστροφής, οί 13 έφονεύθησαν. Σήμερον 
οί έγχώριοι κάτοικοι τής Μεράκ ίδρυσαν νέον 
χωρίον είς τδ βάθος τής κοιλάδος, ή δέ Εύρω- 
παϊκή παροικία συνίσταται μόνον έκ τού φύλακος 
τοΰ φανού, έξ ένδς ’Άγγλου πρωρέως καί έκ νέου 
I ερμανού, δστις είναι καί ταχυδρομικός έπι- 
στάτης κεί τηλεγραφητής. Ή κατοικία αύτοΰ, 
ανακαινισθεΐσα, κεΐται έπί άποτόμου άκρωτηρίου 
ύψους 15 μέτρων. Έκ τών πέριξ οικιών δέν 
σώζεται είμή μόνον ή στρώσις· τά πάντα έσαρώ- 
θησαν ύπδ τής θαλάσσης, ήτις ύψώθη ένταΰθα 
30 ώς έγγιστα μέτρα.

Τή 28 Μαιου. — Διήλθομεν δλην τήν ήμέ
ραν εν Μερακ. Εν φ οί Μαλαΐοι ύπηρέται 
φορτόνουσιν έπί τοΰ άτμοπλοίου λίθους προ- 
ωρισμένους διά τήν κατασκευήν τοΰ λιμένος τής 
Βαταοίας, ήμεΐς έξεδράμομεν είς περίπατον έπί 
τής παραλίας, ένθα άνά πάν βήμα φαίνονται τά 
ίχνη τής φρικώδους καταστροφής. Ό μικρός 
σιδηρόδρομος, ό έξυπηρετών τά λατομεία, έν
τελώς κατεστράφη, αί σιδηραΐ αύτού ράβδοι 
εθραύσθησαν, αί μηχαναί καί αί άμαξαι παρε- 
σύρθησαν είς τήν θάλασσαν. Μία τών άτμο- 
μηχανών φαίνεται άκόμη κειμένη είς τδ βάθος 
τής θαλάσσης, άχρηστος καθ' ολοκληρίαν.

Ιήν έπισκεψίν μας έν Μεράκ τελειόνομεν 
οια εκδρομής εις τον φανόν, δστις ένεκα τής 
ύψηλής αύτού θέσεως διέφυγε τήν καταστροφήν. 
Έκεΐ έν τφ φιλοξενώ οίκήματι τοΰ φύλακος 
διήλθομεν τάς θερμοτέρας τής ήμέρας ώρας. 
Η θέα άπδ τοΰ φανού είναι ώραία, καί μικρόν 

δάσος όπισθεν αύτοΰ παρέχει πρός τδ έσπέρας 
μεγάλην άναψυχήν.

Τήν έπιούσαν έπανήλθομεν είς Βατάβιαν. Ή 
δλη έκδρομή ήμών διήρκεσεν όκτώ ήμέρας, 
άλλα, κατα τό μικρόν τούτο διάστημα πόσα 
είδομεν καί μεγαλοπρεπή καί φρικώδη! Ήμεΐς 
πρώτοι έβεβαιώσαμεν τό τέλος τής έκρήξεως 
και τήν εξαλειψιν τών νέων νήσων, διότι ειμεθα 
οί πρώτοι οί μεταβάντες έπιτοπίως μετά τήν 
φοβεράν καταστροφήν, ήτις κατέχει σελίδα φρί
κης καί δεινών έν τή παγκοσμίφ ιστορία.

Η ΑΜΠΕΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗΣ.

Έκ τής έφημερίδος τής “Σύδνεϋς” έν Αύοτραλία 
άποαπώμεν τά έςής περίεργα περί αμπέλου καί τής 
καλλιέργειας αύτής, τά όποΐα δέν άμφιβάλλομεν βτι 
θέλουοι ένδιαφέρει τούς πολυπληθείς ήμών άναγνώστας. 
Τήν έφημερίδα ταύτην, χρονολογουμένην άπό 12 .Μαρ
τίου 1887, άπέατειλεν ήμΐν εύγενώς έν Αύστοαλία ίγ- 
κατεστημένος ομογενής ήμών καί καλός “τού Εσπέ
ρου-’ φίλος.

? άμπελος είναι τό άρχαιότερον φυτόν, 
if ού μνημονεύει ή ιστορία, έξαιρέσει τής 
& συκής, καί ήτο διαδεδομένη καθ’ δλας 

σχεδόν τάς τότε γνωστάς χώρας. “Ήδη έν τή 
Αγία Γραφή άναφέρεται δτι ό Νώε έκαλλιέργει 

τήν άμπελον καί έποιεΐτο χρήσιν τού οίνου. 
Έάν ή άμπελος ήτο γνωστή πρό τοΰ Κατακλυ
σμού, περί τούτου δέν δύναταί τις νά άποφανθή, 
πάντως δμως ήτο γνωστή έν τή πρώτη ήδη τής 
ιστορίας περιόδφ. Συγγραφείς τινες διϊσχυρί- 
σθησαν δτι ή σταφυλή ήτο ό άπηγορευμένος 
καρπός τού Παραδείσου άντί τοΰ μήλου, ώς 
είναι γενικώς παραδεδεγμένον. 
Τό βέβαιον είναι δτι ό οίνος 
ήτο δημοτικώτατος παρά τοΐς 
άρχαίοις ήδη Ίουδαίοις, καί 
δτι γείτονές τινες τών Ιου
δαίων λαοί τής δυτικής Ασίας 
μεγάλως έξετίμων τό ποτόν 
τοΰτο. Οί "Ελληνες είσιν οί 
πρώτοι είσαγαγόντες τήν καλ
λιέργειαν τής άμπέλου είς τήν 
Εύρώπην, καί έν άρχαιοτάτη 
ήδη έποχή οί οίνοι τής Ελ
λάδος μεγάλην έχαιρον φή
μην, ιδίως διά τό εξαιρετικόν 
αύτών άρωμα. Άπό τής Ελ
λάδος ή άμπελος μετεδόθη είς 
τήν Ιταλίαν, ένθα ή καλλι
έργεια αύτής μετ’ δλίγον κα
τέστη γενική. Αναφέρει ό 
ΓΙλίνιος δτι κατά τούς χρόνους 
του ήσαν γνωστά 196 είδη 
σταφυλών καλλιεργουμένων 
ύπό τών 'Ρωμαίων. Άλλ άν 
καί ή χρήσις τοΰ οίνου ήτο 
γενική έν ’Ιταλία, ή κατά- 
χρησις αύτοΰ αύστηρώς έπι 
πολλά έτη ήτο άπηγορευ- 
μένη. Κατά τον ρωμαϊκόν 
άνδρας, μή ύπερβάντας τδ
κίας, καί είς τάς γυναίκας πάσης ήλικίας 
άπηγορεύετο ή χρήσις τοΰ οίνου, καί ό 'Ρωμύ- 
λος δέν έτιμώρει τόν σύζυγον, δστις έφόνευε τήν 
γυναϊκά του διότι τήν εύοε πίνουσαν οίνον. 
Άναφέρεται έν τή ρωμαϊκή ίστορίφ δτι Κυρία 
ύψηλής περιωπής έλιθοβολήθη ύπδ τών ιδίων 
αύτής συγγενών διότι έφωράθη είσδύσασα εις 
τδ ύπόγειον τής οικίας της καί παραδοθεΐσα είς 
τήν οινοποσίαν. Κατά τόν Κάτωνα, τδ έθιμον 
τοΰ φιλεΐν τάς γυναίκας προήλθεν έκ τής έπι- 
θυμίας τών άνδρών νά μάθωσιν έκ τής άναπνοής 
άν αί γυναΐκές των έπιον οίνον. Παρ’ άπασι 

νόμον, είς νέους
30 έτος τής ήλι-

Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΤΟΤΤΟΤΗΡΗΤΟΥ.

τοΐς άρχαίοις λαοΐς οδ μόνον ό οίνος έξετιμάτο 
πολύ, άλλά καί έχρησίμευεν είς τάς ιεροτελε
στίας των. Κατά τήν άοχαίαν Μυθολογίαν, ό 
Βάκχος κατετάχθη μεταξύ τών θεών ώς διδάξας 
τοΐς άνθρώποις τήν χρήσιν τοΰ οίνου, καί παρί- 
στατο πάντοτε έστεμμένος διά σταφυλών. Καί 
ή Ηρα παρίστατο φέρουσα διάδημα έξ άμπελο-

Η ΝΗΣΟΣ ΚΡΑΚΑΤΩ.

φύλλων. Έν ταΐς παραδόσεσι τών Αιγυπτίων 
ό “Όσιρις ήτο ό διδάξας τοΐς άνθρώποις τήν 
καλλιέργειαν τής άμπέλου καί τήν χρήσιν τοΰ 
οίνου. Ή έκθλιψις τών σταφυλών παρα τοΐς 
άρχαίοις "Ελλησι καί 'Ρωμαίοις καί έν γένει 
τοΐς άρχαίοις λαοΐς έγένετο έν μεγάλοις ξυλίνοις 
κάδοις μετά τήν έν τφ ήλίφ άποξήρανσιν αύτών, 
ώς τοΰτο έκτελεΐται καί σήμερον έτι έν 'Ισπανία.

’Ενωρίς μετεδόθη ή καλλιέργεια τής άμπέ
λου άπδ τής ’Ιταλίας είς τήν 'Ισπανίαν, τήν 
Ποοτογαλλίαν καί τήν Γαλλίαν, καί μέχρι σή
μερον αί τρεις αύται χώρας συγκαταλέγουσι 
τον οίνον μεταξύ τών πρώτων αύτών προϊόντων, 
καί ή βιομηχανία αύτη έπασχολεΐ πολλάς χεΐ

ρας καί σημαντικά κεφάλαια. Τδ αύτό συμ
βαίνει καί είς μέρη τινά τής κάτω Γερμανίας 
καί είς τήν Ελβετίαν. Ή ιστορία άναφέρει 
δτι ύπήρχεν έποχή, καθ’ ήν καί έν Αγγλία ή 
άμπελος ήτο κοινή, καί δτι έκάστη μονή τών 
μεσημβρινών επαρχιών αύτής είχε τάς άμπέλους 
της, κατά τήν 12 μέχρι τής 14 έκατονταετη- 

ρίδος, δτε κατεσκευάζετο έν 
Αγγλία ή αύτή ποσότης τοΰ 
οίνου, ώς ή έκ Γαλλίας είσα- 
γομένη. Έκτοτε δμως φαί
νεται δτι τδ κλίμα τής ’Αγ
γλίας μετεβλήθη ούσιωδώς, 
ή δτι ή άμπελος κατέστη 
φύσεως λεπτοτέρα, διότι σή
μερον δλίγιστα είναι τά μέρη 
έν Αγγλία, έν οίς ώριμάζει ή 
σταφυλή έν ύπαίθρω. Ή στα
φυλή είναι έν Εύρώπη κατάλ
ληλος πρδς παραγωγήν οίνου 
μέχρι τοΰ 51 βαθμ. πλάτους, 
άλλ έν τφ νοτίφ ήμισφαιρίψ 
ό 40 βαθμ. είναι τδ τελευταΐον 
δριον. 'Ως πρδς τδ ύψος δέ, 
τό ύψηλότερον μέρος έν'Ισπα
νία, δπου καλλιεργείται ή άμ
πελος άποτελεσματικώς, είναι 
3000 πόδες ύπεράνω τής έπι
φανείας τής θαλάσσης. Έν 
Τενερίφη τό δριον είναι 2500 
πόδες καί έν ταΐς Άλπεσι 
2000 μόνον πόδες. ’Άν καί 
ή σταφυλή ώριμάζη έν ψυ- 
χραΐς χώραις, ό οίνος δμως 

διατηρείται ύπόξυνος· άφ’ ετέρου δέ, άν καί ή 
θερμότης τοΰ κλίματος ηναι συντελεστική είς 
τήν ώρίμανσιν τής σταφυλής, έν τοΐς Τροπικοΐς 
ό καύσων είναι τοιοΰτος, ώστε παραβλάπτει τήν 
άποτελεσματικήν καλλιέργειαν τής άμπέλου, 
διότι ό χυμός άρχεται βράζων πριν ή ώριμά- 
σωσιν αί σταφυλαί.

Έπιτυχώς καλλιεργείται ή άμπελος έν παντί 
έδάφει, έκτος τοΰ έλώδους. Έδαφος πορώδες 
καί πετρώδες είναι λίαν κατάλληλον. Έν γή 
ύγρα ή σταφυλή γίνεται μέν μεγάλη, άλλ’ ή 
ποιότης αύτής είναι συνήθως κατωτέρα. Μέρη 
ταπεινά, δπου διαμένουσιν άτμοί ψυχροί, πρέπει 
ν’ άποφεύγη τις πρός φύτευσιν άμπέλων, διότι 
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μέγας είναι ό κίνδυνος μή αί σταφυλαί παγώ- 
σωσιν. 'Υπάρχει μέσον τι πρδς άποτροπήν τών 
ψυχρών άναθυμιάσεων · τοΰτο είναι ν’ άνάπτων- 
ται περί τήν άμπελον μικραι πυραί, ών δ καπνός 
εμποδίζει τήν έκ τοΰ πάγους βλάβην.

"Οταν πρόκηται νά παρασκεοασθή άγρός τις 
πρός άμπελοφυτείαν, πρέπει ή γή νά σκάφη 
βαθέως, ιδίως δέ βταν τό έδαφος ήναι σκληρόν. 
Δεκαοκτώ δάκτυλοι είναι τό έλάχιστον βάθος, 
τό καλλίτερον δέ είναι 2 πόδες. Έξαίρεσις γί
νεται έπί έλαφροΰ άμμώδους έδάφους. Τό άπλοδν 
άροτρον είναι τό καταλληλότερον έργαλεΐον πρός 
παρασκευήν τοΰ έδάφους διά τήν άμπελον, ένθα 
δέ ό χώρος είναι περιωρισμένος ή χειρ τοΰ 
γεωργοΰ άναπληροΐ τό άροτρον.

‘Η άρδευσις είναι ζήτημα αρκούντως σπου- 
δαϊον διά τάς άμπέλους, διότι μεγάλως παρα
βλάπτονται αΰται όσάκις τό ύδωρ λιμνάζει είς 
τάς ρίζας αύτών. Μέγα λάθος κάμνουσιν οί 
αμπελουργοί, οί φυτεύοντες τάς άμπέλους πολύ 
πυκνάς· όκτώ ή 10 πόδας δέον ν’ άπεχη ή μία 
ρίζα άπό τής άλλης. ’Επίσης δέν είναι φρόνι
μον νά δώση τις πολύ ύψος είς τά κλήματα, 
διότι τότε άπόλλυσι ταΰτα τήν παραγωγικήν 
των δύναμιν και ό καρπός καθίσταται ήττον 
γευστικός.

'Υπό καλάς και ευνοϊκάς περιστάσεις ή άμ
πελος είναι φυτόν μακρόβιον άναφέρονται άμ
πελοι έν Ιταλία, έν 'Ισπανία καί έν Ελλάδι 
άρχαιότεραι τών 300 έτών. Ταΰτα λέγουσιν 
αρχαίοι συγγραφείς· άλλά και έν τοΐς νεωτέροις 
χρόνοις ύπάρχουσιν άμπελοι μεγάλης ήλικίας. 
Τό περίφημον κλήμα, τό έν τή έπαύλει τοΰ 
Hampton Court παρά τό Λονδΐνον διατηρού- 
μενον, έφυτεύθη έν έτει 1769 καί έντδς δλίγων 
έτών κατέλαβε χώρον 2000 ποδών καί σήμερον 
παράγει ολόκληρον τόννον σταφυλών. Έτέρα 
ρίζα είναι έν Βαλεντίνη τής έπαρχίας Essex, 
φυτευθεΐσα έν έτει 1758. Τά παραδείγματα 
ταΰτα άποδεικνόουσι ποιας διαστάσεις δόνανται 
νά λάβωσιν αί άμπελοι, δταν τόχωσι τής δεοόσης 
περιποιήσεων. ’Εάν βλέπωμεν σήμερον είς πολλά 
μέρη τάς άμπέλους έν κακή καταστάσει καί 
φθινοόσας, τοΰτο άποδοτέον μόνον είς τήν δλίγην 
προσοχήν, τήν καταβαλλομένην είς τήν καλλιέρ
γειαν αύτών. 'Ως πρός τό λίπασμα τών άμπέ- 
λων, τοΰτο έξαρτάται έντελώς έκ τών περιστά
σεων. Αί σταφυλαί, αί είς βρώσιν χρησιμεύουσαι, 
έχουσιν άνάγκην λιπάσματος δραστηριωτέρου, 
ή αί πρός παραγωγήν οίνου φυτευόμεναι. Έν 
άρχή, δταν αί ρίζαι ήναι νέαι, καλόν είναι νά 
προβαίνη τις μετά πολλής προσοχής είς τήν 
χρήσιν τοΰ λιπάσματος· βραδότερον όδηγεΐταί 
τις πρός τοΰτο έκ τής καταστάσεων τών 
ριζών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΙ ΕΝ ΠΑΦΩι ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ.

Ύπό Χρ. ΤΤαπαδοποΰλου, ΔικαστοΟ.

ΣΧΑΤΩΣ ό κ. Ούϊλιάμσων, άγγλος έκδο
της τής έν Λεμησσω έκδιδομένης έφη
μερίδος Cyprus Herald, έπιφορτισθείς 

ύπό έταιρίας τινός, άδεια τής κυβερνήσεως, ήρ- 
ξατο ένεργεΐν άνασκαφάς νέας έν τή πόλει 
Χρυσοχοΰς τής Πάφου, ένθα άνεκαλύφθησαν 
πολλαί άρχαιότητες, αΐτινες έχουσι πολύ τό 
διάφορον. Αί άρχαιότητες αΰται, έπιστασία τε 
καί έπιμελεία τοΰ μνησθέντος κυρίου, έταξιθετή- 
θησαν έν τινι αιθούση, ήτις ήδύνατο νά θεωρηθή 
ώς άλλο κοιμητήριον πολλών καί διαφόρων 
άλλων άρχαίων κειμηλίων.

Έπεσκέφθην τό μέρος τών άνασκαφών τού
των ώς καί τήν αίθουσαν τών έν αύτή ταξιθετη- 
θεισών άρχαιοτήτων καί έθεώρησα καλόν ΐνα 
δώσω μικράν άφήγησιν καί διασάφησιν τών δσα 
έξ αύτοψίας είδον, άφ’ ού έν όλίγοις εΐπω τινά 
ύπό ιστορικήν έποψιν περί τής πόλεως ταύτης.

Ή Χρυσοχοΰ περικλείει είσέτι τήν δυσμικήν 
πλευράν τοΰ άλσους τοΰ Όλύμπου, έχουσα έμ
βαδόν 45 τετραγωνικών λευγών. Πολλοί τών 
κατοίκων αύτής έζων άχρι τινός δίκην τρωγλω- 
δυτών έν τοΐς σπηλαίοις τών βουνών, κατερχο- 
μένων έντε τή δυσμική καί τή άρκτική Πάφω 
«ΖΡιτή» ακτής- άλλοτε παρά τάς ύφάλους αύτής 
έναυάγησεν ό γραμματεύς τοΰ 'Ριχάρδου Α'. τής 
’Αγγλίας, καί χωρικός τις έπώλησε τοΐς έν Λε- 
μησσώ έστρατοπεδευμένοίς τότε "Αγγλοι: (1191) 
τήν βασιλικήν σφραγίδα, ήν έφερεν έκεΐνος άνηρ- 
τημένην άπό τοΰ λαιμοΰ. Δυσμικώς τής πόλεως 
Χρυσοχοΰς σώζονται άρχαΐα σπήλαια, έν οίς 
τανΰν ένεργοΰνται αί έν λόγω άνασκαφαί.

Η προσηγορία τοΰ δνόματος αύτής ύπομι- 
μνήσκει ήμΐν τόν άρχαΐον μεταλλικόν πλοΰτόν 
της ήδη έγκαταλελειμμένον, άν μή έςηντλημένον · 
ό διάσημος γάλλος γεωλόγος Gaudry εΰρεν έξο- 
ρύςεις είς σκωρίας άπεράντου έκμεταλλεύσεως 
γενομένης κατ’ έποχάς άρχαίας καί είτα έγκατα- 
λειφθείσης έν τοΐς εξής σημείοις · Γ'7) Έν τή
πόλει τής Χρυσοχοΰς, έδρα τοΰ διαμερίσματος 
καί τω παραγωγικωτέρω χώρω ούχί πόρω τών 
εκβολών τοΰ χειμάρρου "Ασπρου Έρίμου· 2"') 
έν Λύσσω τρεις λεύγας έκεΐθεν άφισταμένη πρός 
έω καί 3”) έν Κιγχούση, ήμίσειαν λεύγαν άρ- 
κτικώς τής Λύσσου. Έκ τών μεταλλείων τού
των έξήγον σίδηρον καί χαλκόν, άλλ’ ιδία 
χαλκόν, δθεν πιθανώς έσχε καί ή νήσος τήν 
προσηγορίαν αύτής· ούδέν ύποδείκνυσι τήν δπαρ- 
ξιν χρυσοΰ, σφοδρά δέ άμφιβάλλεται άν σπου
δαία έρευνα έπικυρώση ποτέ τήν κοινήν ιδέαν 
περί συνεχούς έμφανείας ψηγμάτων χρυσοΰ έν 
τοΐς ρείθροις τών χειμάρρων τοΰ διαμερίσματος. 
Συνέπεια τών μεταλλευτικών τούτων εργασιών 
ύπήρξεν ή φαλάκρωσες πάντων τών 
κεκαλυμμένων άλλοτε ύπδ πυκνών

Άλλ’ έώντες ταΰτα έν άλλη 
έςετασωμεν τά έκ τών άνασκαφών 
ρυχθέντα.

Έν αύτή είδον πλεΐσθ’ δσα

πέριξ όοέων, 
δρυμώνων.

ΨέΡε 
τούτων άνο-

δοχεία τε- 
θραυσμένα διαφόρου εποχής καί τέχνης, ατινα 
ποοσηρτήθησαν λίαν έπιμελώς καί προσεκολλή- 
θησαν μετά άπαραμίλλου δεξιότητος.

"Ο,τι δέ μεγάλως έκίνησε τήν περιέργειαν 
ήμών είναι τέσσαρα άγάλματα ώραίας τέχνης, 
ά έρχομαι νά περιγράψω.

Ιό πρώτον τούτων παρίστησιν άνδρα φέροντα 
μύστακα άνευ γενείου, καθήμενον έπί έδωλίου 

καί κρατούντα έν δεςιοΐς άοράν νεάνιδα όρθίαν 
άνευ κεφαλής.

Τό δεύτερον είκονίζει άνδρα άνευ κεφαλής 
κατακείμενον έκτάδην καί κεκαλυμμένον δΐ δ- 
θόνης.

Γό τρίτον παρίστησι λέοντα άναπαυόμενον 
καί έχοντα τήν κεφαλήν συντετριμμένην.

Τό τέταρτον ον μικοότερον τών άλλων πα- 
ριστησιν άνδρα όρθίως ίστάμενον καί έχοντα 
όπισθεν άγγελον πτεροφόρον όρθιον.

Τά μνησθέντα ταΰτα άγάλματα σύγκεινται 
έξ ύπτής γής (terra cotta).

Τά δέ λοιπά είσίν άγγεΐα πήλινα κεχρω- 
ματισμένα· οίον άμφιφορεΐς διαφόρου σχήματος, 
τέχνης καί μεγέθους, δίσκοι, πρόχοοι φέροντες 
έπί τών στομίων αύτών γλυφάς τινας παροδόξους 
καί περιέργους μετά κεχρωματισμένων ζώων καί 
φυτών. "Εν τισι μέν τούτων έζωγράφηνται κε- 
χρωματισμένοι λέοντες καί αίλουροι καί έν τισι 
λεοντες πτερωτοί καί σάτυροι· έτι δέ εύρίσκον- 
ται καί λυχνίαι διαφόρου μεγέθους ώς καί διά
φορα μικρά μυροδόχα άγγεΐα.

Έπί ετέρου τίνος δοχείου είκονίζεται νεάνις 
πτερόεσσα, έμφαίνουσα τήν άελλόποδα "Ιριδα, 
ήτις καθ’ "Ομηρον διετέλει ή υπουργική θερά- 
παινα τών θεών.

Έπί έτέρας χύτρας κεκεραμευμένης παρί- 
σταται θεά τις καί πιθανόν ή ’Αφροδίτη καθη- 
μένη έπί ταύρου τρέχοντος καί κρατούσα άμφο- 
τέραις ταΐς χερσί τά κέρατα αύτοΰ.*)

Τά μνησθέντα άγγεΐα, καίτοι έντεθαμμένα 
έπί τοσοΰτον χρόνον έν τοΐς έγκάτοις τής γής, 
ούχ ήττον δμως διατηροΰσι τήν ζωηρότητα τών 
χρωμάτων αύτών άναλλοίωτον καί έγείρουσι 
πολύ τό ένδιαφέρον.

Αί άνασκαφαί αΰται είσέτι έςακολουθοΰσι.
Γαΰτα μέν έπί τοΰ παρόντος θεωροΰντες 

ικανά έπιφολαττόμεθα ΐνα συνεχίσωμεν τήν έκ- 
θεσιν ήμών έν τή προσέχει άποπερατώσει τών 
άνασκαφών τούτων.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΤΗι ΠΟΙΗΤΡΙΑι . . .

"Αχ! τί ζητείς; Τής λύρας μου 
Νά κρούσης πρώτον θέλεις,

Νεάνις έρασμία,
Τάς κλαυθμηράς χορδάς;

Άπηύδησα ή δύστηνος,
Δέν ψάλλω τώρα πλέον ■
Άπέπτ’ ή όπτασία!
Μυρσίνη εις τοΰ τάφου μου 
Εφησυχάζω τάς μονάς.

*-
Ναί! Παΰσον πλέον, φίλη μου, 
Ώς μέλισσα ποιητική 
Τό μέλι νά συλλέγης,

Νεάνις τρυφερά.
Παράσχου ρόδα σοί άρκοΰν,
Καί Ζαλακώστα θρήνοι, 
Καί φίλης σου καρδιακής

’Ωδή λυπητερά.

*) Luynes, Nomismatique er inscript, Cypriotes, 
Pl. V, 1. 2.

Μή ζητεί πλείονας ώοάς·
Μή κροΰε πλέον λύραν,

"Ατεχνον θρηνωδόν·
Κ’ έσο εύδαίμων Έλληνίς!
Τοΰτο μόνον σοί εύχεται

Τέκνον τών δυστυχών.
Νεαρά ‘Ελληνίς.

ΜΥΧΙΟΣ ΣΤΟΝΟΣ.

Ψυχή μου τά δεσμά σου γιατί νά μή τά λύσης; 
Στά υψη τά αιθέρια γιατί νά μή πετας; 
Γιατί νά μή ξεσχίζης τά σύννεφα τά μαύρα, 
Καί πέρ’ άπ’ τό σκοτάδι νά βρής τή ξαστεριά; 
Τό σώμά μου τό δόλιο, σκλάβος σφικτά δεμένος, 
Χρόνια άπό σέ προσμένει γλυκειά έλευθεριά. 
Δέν είσαι συ ’πού δίδεις τό σχήμα είς τήν ύλη 
Καί όρθια τήν βαστάεις έπάν’ άπό τήν γή;
Πώς πλιό δέν τήν άφίνεις ήσυχα νά πλαγιάση 
Μέσ’ τό κλουβί τοΰ τάφου γλυκά νά κοιμηθή; 
θαρρείς πώς θ’ άναι ξένη έκεΐ ποΰ θ’ άκουμβήση; 
Ή γή μάνα της είναι, καί πάντα τής ζητεί 
Νέαν τροφήν νά λάβη, σάν τήν άγκαλιασθή.
Καί ποιο παιδί τής μάνας τόν κόρφο δέν ποθεί; 
Σύ ’πλήρωσες στον ΓΙ λάστη τον φόρον π’ έχρε- 

ώστεις, 
"Εδωκες είς εν σώμα άνάσα καί ζωή, 
"Εκαμες είς τόν κόσμο γύρο τυραννιαμένο, 
Ποτίσθηκες φαρμάκια, μαοτύρεψες σιγά, 
Έγνώρισες τήν πίκρα πόθων δίχως έλπιδα, 
’Σταμάτησεν ό νοΰς σου άπ’ τήν άπελπισιά. 
Καί ξεύρεις ποιά ν’ ή αιτία τών τόσων σου 

βασάνων,
Γιατ’ άπ’ τόν σύντροφόν σου ’ζήτησες τήν πρωτιά. 
Κυβέρνησες τό σώμα μέ τούς ’δικούς σου νόμους, 
Τοΰ έκλεισες τό στόμα, τόν νοΰν καί τήν καρδιά. 
'Υπήκουσε τό δόλιο σ’ δλας σου τάς θελήσεις, 
Μ’ άπέκαμ’ δμως πλέον καί δέν άντέχει πλιά. — 
Φύγε, ψυχή μου, φύγε, χωρίσου άπ’ τό σώμα, 
Στρέψε πίσω ’στον Πλάστη, αύτός σέ συμπαθεί, 
Καί άφησε εν πτώμα, κάτω άπό μία πέτρα, 
Στής λήθης τάς άβύσσους νά έξαφανισθή.

Σ. Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις ΰπάρχει, ώς γνωστόν, ’Ακα
δημία τών ζωσών άνατολικών γλωσσών, έν ή 
διδάσκεται καί ή Ελληνική ύπό τοΰ έπιφανοΰς 
καθηγητοΰ Κυρίου Αίμυλίου Legrand. "Ηδη 
άγγέλλεται δτι, άποφάσει τής Συγκλήτου, είσή- 
χθησαν είς τάς άνωτέρας τάξεις τής ’Ακαδημίας 
έκείνης, ώς βιβλία πρός άνάγνωσιν καί μετά- 
φρασιν, τά πασίγνωστα δράματα τοΰ Κυρίου 
Κλέων’ος 'Ραγκαβή, ήτοι ή "Θεοδώρα” διά 
τήν έπερχομένην θερινήν εξαμηνίαν, καί ό " 'Ηρά
κλειος” διά τήν χειμερινήν. Τήν εισαγωγήν 
τής "θεοδώρας” έζήτησαν δΐ άναφοράς αύτοί 
οί σπουδασταί. Είρήσθω δ’ έν παρόδω δτι έν 
τή περιβλέπτω τούλάχιστον ταύτη Σχολή διδά
σκεται ή γνήσια τής Ελληνικής προφορά.

'Η άνακομιδή τών λειψάνων τοΰ μου
σουργού 'Ροσσίνη έτελέσθη τήν 31 ’Απρι
λίου έν Παρισίοις. Τό λειψανον τοΰ διασήμου 
μουσουργού τής " Σεμιράμιδος”, τοΰ " Ί’έλλου” 
καί άλλων άριστοοργημάτων παρεδόθη εις τούς 
είς Π αρισίοος μεταβάντας άντιπροσώπους τής 
Ιταλικής Κυβερνήσεως, οΐτινες έχουσιν έντολήν 

νά μεταφέρωσι τήν λάρνακα είς Φλωρεντίαν, 
ένθα κατατ εθή σεται έν τω καθεδρικω Ναω πλη
σίον τών διαπρεπεστέρων Ιταλών. 0 'Ροσσίνης, 
καίτοι διατρίψας έπί πολλά έτη έν Παρισίοις, 
ήτο ’Ιταλός τήν πατρίδα. Μεγάλη συγκίνησις, 
ήν διεδέχθη έκπληξίς τις, κατέλαβε πάντας τούς 
παρευοεθέντας είς τήν άνακομιδήν, δτε ή νε
κρική λάρναξ ήνεώχθη. Έν ω πάντες έπερί- 
μενον νά ευρωσιν έν αύτή δστά μόνον, τό λεί- 
ψανον εύρέθη σχεδόν άνέπαφον, καί ήδύνατο τις 
νά νομίση δτι ό μέγας μουσουργός κοιμάται. Καί 
αύτό τό ύποκάμισόν του ήτο λευκόν, ώς καθ’ ήν 
στιγμήν περιεβλήθη δΐ αύτοΰ ό νεκρός. Έπί 
τής λάρνακος εύρέθη έπιστολή, φέρουσα επι
γραφήν "Τώ 'Ροσσίνη”. 'Η έπιστολή αυτή, 
άπευθυνομένη πρός τον 'Ροσσίνην μετά τον θά
νατον αύτοΰ, ήτο γεγραμμένη παρά άοιδοΰ Ιτα
λίδας, ήτις πρό 30 έτών παρουσιάσθη κατά 
πρώτον έπί τής σκηνής έν τω “Όθέλλω” με- 
λοδράματι τοΰ 'Ροσσίνη, καί ήτις, ώς έλεγε, 
δέν ήθέλησε ν’ άφήση νά ταφή ό άνήρ έκεΐνος, 
ω ώφειλε τήν έπιτυχίαν της, χωρίς νά τω άπευ- 
θύνη ύστατον Χαΐρε.

Αί γαλλικοί το ρπιλ λοφό ροι. Κατά τόν 
έσχάτως έκτελεσθέντα διάπλουν αύτής άπό Του- 
λώνος είς Άλγέριον ή μοίρα τών γαλλικών 
τορπιλλοφόρων, ύπό τήν διοίκησιν τοΰ ναυάρχου 
Brown, πολλούς ύπέστη κινδύνους καί ίκανάς 
ζημίας. "Ηδη έν τω κόλπφ τοΰ Λυών, φοβερά 
ήγέρθη τρικυμία έκ βορρά, καί ό ναύαρχος 
ήναγκάσθη νά προσορμισθή είς μικρόν τινα δρμον 
τών Βαλεάρων νήσων. Κατά τήν τρικυμιώδη 
έκείνην πρωίαν είς τών ναυτών τής ύπ’ άρ. 65 
τορπιλλοφόρου άνηρπάγη άπό τοΰ καταστρώ
ματος παρά τίνος πελωρίου κύματος· μετά πολ
λής δυσκολίας ήδυνήθη τό πλήρωμα νά σώση 
τόν κινδυνεύοντα άνδρα. Τήν έπιοΰσαν, ήσυχω- 
τέρας οΰσης τής θαλάσσης, τά πλοία άνήχθησαν 
πάλιν είς τό πέλαγος, άλλά κατά τήν νύκτα ή 
τρικυμία ένέσκηψε πάλιν λυσσώδης, καί ό στο
λίσκος μετά πολλάς περιπέτειας άφίχθη είς 
’Αλγέριον, ύποστάς βλάβας άρκετάς. Τά διά 
τήν 3 Μαίου όρισθέντα γυμνάσια τών τορπιλλο- 
φόρων άνεβλήθησαν ώς έκ τούτου, διότι είναι 
άνα'γκη νά έπισκευασθώσιν αί έκ τής τρικυμίας 
έπενεχθεϊσαι ζημία·..

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

"Εχεις έμπιστοσύνην είς σεαυτόν; έξέμαθες 
τήν τέχνην τοΰ ζην. Γαίτης.

Ταχεία έρχεται ή κακή εΐδησις· βραδεία 
τούναντίον πάντοτε ή καλή. Β.

Δέν ύπήρξεν είσέτι φιλόσοφος, δυνάμενος νά 
ύποφέρη έν ύπομονή τήν δδονταλγίαν.

Σ αιξπήρος.

Πρόβλημα 534.

'0 μέν Φάλαρις έκεΐνος 
είς τό κοΐλον

Ταύρου πεπυρακτωμένου 
έκλειε τά

Είς τόν φάρυγγα δέ ήσαν 
όργανα *****»*»»**,

Ώστε οί δυσθανατοΰντες 
εις τόν φλογερόν

’Αντί γογγυσμών προήγον, 
καί αντί βρυγμών ^,»***»

Μέλη τέρποντα τά ώτα 
τοΰ άνηλεοΰς

Καί τών ποιητών όμοια, 
είναι φευ! συχνά ή 

θέλγουσι τάς άκοάς μας 
οί ήδυμελεΐς των

Καί άν άγριον Ταρτάρου 
πΰρ τά έγκατά των

"Ομως το αρμονικόν των 
στόμα μελωδίας

Καί ό στεναγμός πολλάκις 
τής έσχατης »*s***^

Είς τά χείλη των έν εΐδει 
θνήσκει θείας

Σομπληρωθήτωααν αί δμοιοκαταληξίαι.

Ιϊρόβλημα 535.

7 Pi λΛ%μ>#.

ν*Ρ*π*°*’ **ν·
Έλλΐίποοσι τά φωνήεντα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Χάριν τών νέων έγγραφομένων συνδρομητών 

του έβδομου 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 παραχω- 
ροΰνται τοΐς νέοις Κορίοις συνδρομηταΐς, δπως 
έχωσι τήν συνέχειαν άρθρων τινών καί διηγη
μάτων περιεχομένων έν τω έκτφ τόμω.

'0 μόνος δρος τής έκτάκτου ταύτης παρα- 
χωρήσεως είναι ή έγκαιρος καταβολή τής έτη- 
σίας συνδρομής διά τό έβδομον έτος καί ή σύν 
αύτή άποστολή τών 20 φράγκων, συγκαταβατικής 
άξίας τοΰ έκτου τόμου.

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

Οί έπιθυμοΰντες τόν έκτον τόμον πολυτελώς 
καί έπιχρύσως δεδεμένον δέον νά προσθέσωσι 
10 φράγκα διά τήν δαπάνην τοΰ δεσίματος. 'Ο 
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 άντιτόπων 
τοΰ 6ου τόμου είναι μικρός άναλόγως τών συνή
θως έγγραφομένων συνδρομητών, έφιστώμεν τήν 
προσοχήν τών έπιθυμούντων τήν άπόκτησιν τοΰ 
έκτου τόμου ύπό τούς άνω δρους νά έγγραφώσιν 
έγκαίρως, δπως προλάβωσι πριν ή τά άντίτυπα 
διατεθώσιν.

'Π Aifi:6irtfig τοΰ" Εσπέρου’.

*) ’Εκ τούτων μένονσι σήμερον 100 περίπου άντί
τυπα διαθέσιμα.

Διευθυντής καί έκβότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 
έν ΛΕΙΨΙΑυ ELSTER-STR. 4ΐ·

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυορ. τελών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.

Έναντι τοΰ Κοινοβουλίου ζαΐ τοΰ Δηααρχείου
VIENNE.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήσ. άγγλικαί ό στ. . . . . Κρ. 50 Φρ. 1
Καταχωρώ. συστατικοί - . . . . Φλ. 1 - 2

έ-ΐ έζδόσ. ίαν. ζλ. . . - 2.50 - 5
Συμφωνία ζαΐ ζατ- αποκοπήν.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
Ό " Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ

χεται συντόμως είς τδ ένδέκατον έτος άπδ τής 
ύπάρξεώς του, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς 
άποδίδων υπηρεσίας έν τφ άμεμπτοι οικονομο
λογικά αύτοΰ βίφ, προοδεύων όλονέν, φιλιως 
έχων πρδς τούς όσημέραι πληθυνομένους πελά- 
τας του και άφοσιωμένος ών αύτοΐς οΐκονομικώς. 
'Η αμοιβαία δέ καϊ δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη 
ή μετά μακρόν βίον άποκτηθεΐσα, άποτελεϊ τδ 
τής ύπολήψεως καϊ τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.

Κατωρθώσαμεν άπδ τής ’Ανατολής είς τήν 
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν Θέσιν, ταύτην 
δέ δφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν, 
διατί λοιπόν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρδς 
αύτήν καθήκοντα ήμών; 'Η εύτυχία της άπετέ- 
λεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τδ δέ καταπροδι- 
δόναι τήν άλήθειαν, ήτις έστϊν δ φρουρός της, 
Θά ίσοουνάμει πρδς προδοσίαν τών κοινών ήμών 
συμφερόντων, άτινα είναι σήμερον στενώς συν- 
δεδεμενα. Έάν δ " Μηνύτωρ” δύναται πάνυ 
ραδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ άποκρούση, 
άλλά καϊ νά μή τόν άφήση ή άξιοπρέπειά του 
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία 
Πιστωτική ή άλλη 'Εταιρία ήρισέ ποτέ πρδς 
αύτόν, ούτε έπί άπειλαΐς καϊ συκοραντίαις καϊ 
ζοφεραΐς ^αδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καϊ άθε- 
μίτοις τρόποις, τοΰτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής 
ί;μετέρας Θέσεως, διατελοΰμεν υπερθεν πάσης 
ύπονοίας. Ούδεϊς άγνοεΐ βτι τά ήμέτερα σχόλια 
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καϊ βτι οΐ έπαινοι 
ήμών παρέχονται δωρεάν άτε ύπδ τής συνειδή- 
σεως ήμών ύπαγορευόμενα. Ήμεΐς ένα καϊ 
μόνον έχομεν οδηγόν, τδ συμφέρον τών ήμετέρων 
πελατών, βπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου, 
ένταΰθα δέ κεΐται τδ μυστικόν τής υπερήφανου 
ήμών άνεξαρτησίας καϊ της ειλικρινούς ήμών 
άμεροληψίας. ’Αδύνατον να συνθηκολογήσωμεν 
μετά τοΰ έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέοωμεν συνάμα 
τους άληθεΐς ήμών φίλους.

A?5£»jtf»g ΤΟ® σχήματός μας χατα τό 1887. — 
Άπδ τής 2 Ίανουαρίου τοΰ 1887 τδ σχήμα τής 
έφημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τδ διπλάσιον, ού μόνον διά νά 
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων, 
άλλά προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς 
κάθε κλήρωσιν τούς προηγουμένως έκκυβευθέντας 
άριθμούς, ών τδ ποσδν δέν έζητή&η καϊ κινδυ
νεύει ν’ άπολεσθή ύπδ τοΰ κερδίσαντος. Συχνάκις 
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι 
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι εις έκα- 
τομμύρια. 'Όθεν δταν έχη τις τδ μέσον πρδς 
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών τοΰ Ώκεανοΰ 
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι 
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια τοΰ ήμετέρου 
"Μηνύτορος”, μεταβαλλόμενου, είς βυθοκόρον, 
ν’ άνακαλύψωμεν τόν κάτοχον τόσων θησαυρών, 
οΐτινες είναι εύκολον νά ευρεθώσιν έν τοΐς δη- 
μοσίοις ταμείοις.

Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καϊ δμως 
άγνοοΰσι τοΰτο! Τω δντι, συνφδά πρδς τάς έπι- 
σήμους πληροφορίας, πολλαΐ έκατοντάδες έκα- 
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά 
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λαχειο- 
φόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομένην 
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας 
ριπτουσιν έν σύρτη έν τφ δποίφ λησμονοΰσιν 

αύτάς. ' Η δλιγωρία αύτη άποβαίνει άσύγγνωστος 
τοσούτφ μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά 
παρέλευσιν πενταετίας άπδ τής ήμέρας τής κλη- 
ρώσεως, τδ πρδς άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα 
διαγράφεται καϊ έπομένως τά κέρδη ούδόλως 
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοις. Οί συνδρομηταϊ 
καϊ πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν 
ήμΐν έφάπαξ τούς άριθμούς τών ύπό τήν κατοχήν 
αύτών τίτλων, έν η δέ περιπτώσει ύπάρχει έπι- 
λαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐς 
τούτο άνεξόδως καί έν πάση έχεμυθία.

Νι’ο« συτϋνασμοί. — Δέν ηύξήθη μόνον τδ 
σχήμα τοΰ ' Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύ
χης , άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις, 
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά 
οικονομολογικά καί ιδίως είς τούς πολλαπλούς 
συνδυασμούς τών άσφαλειών, κα'ι έκ τούτου δέν 
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άνα- 
γνώσται.

Ελληνικά Δάνεια. — '0 "Μυνήτωρ τής 
II αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα 
τάς έπισήμους κληρώσεις δλων άνεξαιρέτως 
τών 'Ελληνικών ομολογιών. Λαμβάνει δέ τη- 
λεγραφικώς καϊ δημοσιεύει άμέσως τάς επι
σήμους κληρώσεις τών Λαχειοφόρων Ομολογιών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών 
Σιδηροδρό μων Τουρκίας, Πολέως Βου- 
κουρεστιου κτλ. κτλ.

Ή έτησία συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le 
Moniteur de la Chance Universelie ύπάρχει 
ώρισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσδν 
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτων τραπέζης, ή γραμματόσημα 
οίουδήποτε κράτους.

Αί σύνδρομα! πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένδς οίουδήποτε έτους.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
τογ

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
αναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίου

ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡ1ΣΙΩΝ, 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΑΘΗΝΩΝ
διεξαγωγήν έργασιών οιαι αί εξής·

1. Άγοραϊ καί πω λ ή σεις χρεωγράφων 
κατά τάς έπισήμους διατιμήσεις αύτών.

2. Έγγραφή είς τήν έκδοσιν ομολογιών 
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, ανευ 
έξόδων διά τούς πελάτας τοΰ καταστήματος.

3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δι’ άπάσας τάς 
αύστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπδ τής πρώτης πλη
ρωμής δ άγοράζων οίανδήποτε τών άξιών τούτων 
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών δλων 
κληροθησομένων βραβείων ώς καϊ επί τών τόκων.

4. Ανταλλαγή τίτλων δΐ άλλων παρε- 
χόντων πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα 
κέρδους ή καί πιθανότητα πρδς ύπερτίμησιν.

5. Χρηματικά δάνεια έπ! ύποΘήκη τί
τλων καϊ έπί τόκφ 6 τοΐς °/ο τό έτος.

Οί αυτοί τίτλοι ύπδ τούς αύτούς άριθμούς 
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις εξακολουθεί 
μετέχων είς τάς γινομένας ώς πρός τούς τίτλους 
αύτοΰ κληρώσεις ώσεϊ τούς τίτλους τούτους εΐ
χεν έν τώ χρηματοκιβωτίφ αύτοΰ.

6. Είσπραξις έπιλαχόντων βραβείων καϊ 
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών 
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.

7. Δωρεάν είσπραξις τοκομερισμά- 
των άξιων αυστριακών ή άλλων.

8. Πώλήσις γραματίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδεια καϊ έπομένως παρέ- 
χοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα 
δέον δπως μή συγχέωνται πρός τά γραμμάτια 
τών γερμανικών λαχείων.

9. Έξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινόμενη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά 
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.

10. Άγοραϊ καί πωλήσεις έμπορευμάτων 
επί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2 °/ο. 
Πάσα έντολή πρδς άγοράν αντικειμένων δΐ άτο- 
μικήν χρήσιν ένδς τών συνδρομητών έκτελεΐται 
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.

11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας 
παντι τφ άποστέλλοντι συν τή αιτήσει άπηλ- 
λαγμένη τελών καϊ 25 έκατοστά τοΰ φράγκου, 
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαν- 
τήσεως. Έν έναντίφ περιπτώσει δίδοται δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής 
στήλη ύπδ τόν τίτλον Petite Correspondance 
(Μικρά ’Αλληλογραφία).

Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπι- 
μον νά δηλώσωμεν βτι ούδέν άπολύτως δέον 
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπι τής 
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται 
ν' άποταθώσι πρδς ήμας έλευθέρως, θά μάς 
ευρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.

Πάσα άποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ εύ
θεΐαν ύπδ διεύθυνσιν ώς εξής-

ADMINISTRATION 
BU

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE 
VIE.VNE (AUSTRICHE).

ΔΙΕΥΘΪΝΣΙΣ ΊΉΛΕΓΡ. „M0NITEDR VIENNE1*.
Διεξάγομεν άλληλογραφίαν έν οίφδήποτε 

γλώσση. Πάντες οί Αύστρο-ούγγρικοϊ τίτλοι 
δέον νά φέρωσι τήν σφραγίδα ήμών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ.
Πρό πάντων τδ δημόσιον τής Ανατολής πρέ

πει νά μή έμπιστεύεται είς τάς ξένας έκείνας 
Ασφαλιστικός έταιρίας, αί όποΐαι προσφέρουν 
τάς ύπηρεσίας των άπό θύρας είς θύραν, ένο- 
χλοΰσαι τούς άνθρώπους μέ τάς αιτήσεις των, 
έως ού τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε ύπογραφήν πρέπει 
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς νά μάς συμβου- 
λευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς 
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν οποίαν τοΐς 
μεταδίδομεν εύχαρίστως καϊ Δημοσιεύομεν 
δωρεάν πάν οίονδήποτε λογικόν παρά- 
πονον έναντίον πάσης οίασδήποτε άσφα- 
λιστικής Έταιρίας άνεξόδως δΐ αύτούς.

Α


