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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘Ο ”Α0ωβ χαί al μοναί αύτοΰ. (Συνέχεια.) — Γαίτου Φαν αtog. Ύπό Άλ.
‘Ρ. ‘Ραγχαόή. (Συνέχεια.) — "Ερως έιτίίιώι· τΰ τύ(θν. ψηφοθέτημα. — Είόία
μετά θύελλαν. Μετάφρ. τοΰ Άγγλικοΰ μυθιστορήματος Called back τοΰ Conway
ύπό τής ΛεΟποιτίΊος Σοφίας Εύαγ. Βαλτατζή. — ‘Ο χειμεριιώς κήπος τοΰ βασιλέως
τής Βαυαρίας Λουιίοξίχου Β'. — Έχιίρομή f'r τό> ποταμω Ohio. — ‘Ο Μιωτικύς βίος

Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΥΤΟΥ.
(Συνέχεια.)

Ϊ^^^^ΛΙ τά είκοσι τοΰ 'A'Jui μοναστήρια είναι
S
αξιοθέατα, ού μόνον διά τήν γραφικήν
αύτών τοποθεσίαν, άλλ' ιδίως διά τά
έν αύτοΐς κειμήλια. Προς αποφυγήν μονοτόνου
έπαναλήψεως θέλομεν περιγράφει ενταύθα δύο
τών άξιοσημειωτέρων μονών καί πρώτον τήν
μονήν τών Ίβήρων, ήτις κατά τον αριθμόν
τών έν αύτη μοναχών είναι ή τρίτη τοΰ Αγίου
"Ορους.
Ίδρυθεΐσα ύπό τριών Γεωργίων περί τά τέλη
τής 10 έκατονταετηρίδος ή μονή αυτή κεΐται
παρά τήν θάλασσαν έν μέσφ αποτόμων καί
κατάφυτων λόφων καί κατά τήν είσοδον βαθείας
φαραγγώδους κοιλάδος, κατερχομένης προς άνατολάς άπό τής κεντρικής τοΰ όρους ράχεως. '[I
μονή σχηματίζει μεγαλοπρεπές τετράγωνον οικο
δόμημα καί φαίνεται μακρόθεν ώς φρούριον
ίνεκα τών ύψηλών λίθινων τειχών, τά όποΐα
πανταχόθεν περιβάλλουσιν αύτήν. Άφ’ ού όμως
είσέλθη τις είς αύτήν ευρίσκει μεγάλην άντίθεσιν πρός τήν εξωτερικήν δψιν, διότι τά οική
ματα είναι ξύλινα μετά μεγάλων εξωστών, στηριζομένων έπί στερεών πασσάλων ή στηλών.
Τάς στέγας τών οικοδομών έπιστέφουσι πλεΐσται
καπνοδόχοι κεχρωματταμέναι ποικιλοχρόως, ώς
καί αί προσόψεις τών οικιών. "Οπισθεν τών
οικημάτων φαίνονται οΐ θόλοι τής έκκλησίας,
καί είς τδ βάθος ύψοΰται πύργος, δστις εν χρόνοις ταραχών καί επιδρομών, δτε at μοναί ήσαν
•οχυρωμένα'., έχρησίμευεν ώς σκοπιά. Οπισθεν
τής μονής κεΐται έν άπεξηραμένη χειμάρρου
κοίτη πτωχοκομεΐον, έν ω νοσηλεύονται πτωχοί
λαϊκοί, καί απέναντι αύτοΰ ύπάρχει κατάστημα
διά τούς λεπρούς, ους οί μοναχοί περιποιούνται
συνήθως. Έπί τοΰ πρδς βορράν τής μονής κει
μένου λόφου είναι σκήτη διά τούς Γεωργίους,
είς ους άνήκουσι καί δέκα έκ τών οιακοσίων
μοναχών τής μονής τών Ίβήρων. Τδ νεκρο
ταφείου είναι κεκοσμημένον διά κυπαρίσσων
ούχί δμως καί διά μνημείων. Τά δστά τών
νεκρών έκθάπτονται μετά τινα χρόνον καί κατα
τίθενται έν σωρω έν τή δστεοθήκη.
Άφ’ ού διά εύρείας πύλης είσέλθωμεν είς
τήν μονήν εύρισκόμεθα κατά πρώτον ύπό σκο
τεινόν, σκεπαστόν διάδρομον, δθεν φθάνομεν είς
τήν μεγάλην αύλήν, ής τό κέντρον κατέχει ή
έκκλησία ή ή μητρόπολις. "Ο,τι εύθύς προσ
βάλλει τά βλέμματα τοΰ έπιακεπτομένοο τήν
μονήν είναι ή έπικρατοΰσα ανωμαλία· έδώ μέν
φαίνεται ξυλίνη στοά, έκεΐ παράπηγμα, παρεκεΐ
παρεκκλήσιον. Τά έκ λίθων καί πλίνθων έκτισμένα οικήματα συντελοΰσιν 'είς τήν ανώμαλον
ταύτην ποικιλίαν. Περίεργοι είναι δύο ύψηλαί
κυπάρισσοι είς τήν ανατολικήν τής αύλής άκραν.
Τά οικήματα βυζαντινού ρυθμού δέν είναι μέν
ώραΐα, άλλά τά μάλιστα γραφικά. "Ενεκα τής
χρήσεως ξυλείας είς τήν οικοδομήν πολλά μέρη
τών οικιών είναι κατά πάσαν πιθανότητα νεώτερα· ούχ ήττον δμως λίαν τεχνηέντως άνεκαινίσθησαν κατά τδ άρχικδν σχέδιον καί τηροΰσιν άμείωτον τόν άρχικδν τής δλης οικο
δομής ρυθμόν.
Τδ κυριώτερον καί μεγαλοπρεπέστερου οικο
δόμημα έυ δλαις ταΐς μοναΐς τού Αγίου "Ορους

[Άρ. 150. 15/27 Ιουλίου 1837.

μιας βασιλίσσης. — Έλίφαττερ λουόμενοι. — Αί συιέπειαι ματαιοιίοξίας. Διήγημα ίκ
τον Γαλλιχοΰ. (Συνέχεια.) — Διάφορα. — Αινίγματα χαί λύσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘II μοιή τώ;1 'Ιβηρωτ·. — "Ερως εττειΤο»· τό τόςοί'. ψηφοθέτημα. — ‘Ο χει
μερινός κήπος τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας ΛουιΙ'οβίκου τοΰ Β'. — Εκιίρομή έν τζ·>
ποταμήι Ohio. — ‘Ρωμαία χάρη. — Ελέφαντες λουόμετοι.

είναι ή έκκλησία, ής οί τοίχοι κοσμούνται διά
κανονικώς τοποθετημένων τοιχογραφιών. Τοΰτο
έφαρμόζεται καί εις τήν έκκλησίαν τής μονής
τών Ίβήρων. Καί πρώτον μέν είσερχόμεθα είς
τδν πρόναον, δστις στηρίζεται έξωθεν ύπδ λεπτών
κιόνων καί κατέχει τήν δλην έξωτερικήν τοΰ
οικοδομήματος πρόσοψιν. Έν τω προνάω είναι
απεικονισμένοι σκηναί έκ τής Άποκαλύψεως
ιδίως τοΰ Άγιου Ίωάννου, παριστώσαι τήν τι
μωρίαν τών ασεβών. Έπί ένδς τών τοίχων
φαίνονται σκηναί έκ τών οικουμενικών Συνόδων,
έν αίς ιδίως αξιοπερίεργος είναι ή σκηνή τής
έν Νίκαια συνόδου. Έν αύτή παρίσταται ό
Άγ. Αθανάσιος ώς νεανίας κύπτων πρδς τά
έμπρός ΐνα καταγράψη τδ Σύμβολου τής Πίστεως, έν ω ό Άρίων συζητεΐ μετά τών ισχυρών
αύτοΰ άντιπάλων, τοΰ Άγ. Σπυρίδωνος καί τού
Άγ. Ν ικολάου. Πρός τά δεξιά παρίσταται όμάς
Άριανών φορούντων στολάς φιλοσόφων, ών τινές
μέν εισέρχονται είς τήν αίθουσαν τών συνεδριά
σεων, όπως άπαρνηθώσι τάς άπάτας των, έν φ
άλλοι έκδιώκονται είς τήν φυλακήν ύπδ άνδρδς
ροπαλοφόρου. Έκ τοΰ προνάου είσερχόμεθα είς
τδν πρώτον νάρθηκα, περιέχοντα τήν άπεικόνισιν
διαφόρων μαρτυρίων. Εκατέρωθεν δέ τής κεν
τρικής πύλης, ήτις άγει πρός τόν δεύτερον νάρ
θηκα, είσιν άπεικονισμένοι οί Απόστολοι 1 Ιέτρος
καί Παύλος. Οΐ νάρθηκες χωρίζονται άπ άλλήλων καί άπδ τοΰ κέντρου τοΰ Ναού διά τοί
χων καί φαίνεται δτι ήσαν ανέκαθεν ώρισμένοι
διά τούς κατηχουμένους καί μετανοοΰντας, καί
δτι είσήχθησαν είς τήν έκκλησίαν μάλλον πρδς
διατήρησιν τοΰ αρχικού ρυθμού ή πρδς τδν σκο
πόν χρησιμοποιήσεως αύτών. Σήμερον χρησιμεύουσιν είς τήν τέλεσιν τών εκκλησιαστικών
άκολουθιών καί δπως παράσχωσι μεγαλείτερον
χώρον διά τούς έκκλησιαζομένους.
Έν τφ δευτέρφ νάρθηκι βλέπομεν εικόνας
άγιων καί ασκητών. Ή παράστασις τών άσκητών είναι δλως πρωτότυπος· είναι ούτως είπεΐν
εικόνες σχεδόν γυμνών σκελετών μετά μακράς
γενειάδος. Άπδ τοΰ δευτέρου νάρθηκος είσερ
χόμεθα είς τόν κυρίως Ναόν, δστις έχει τδ
σχήμα Ελληνικού σταυρού καί έπιστέφεται ύπδ
θόλου στηριζομένου έπί τεσσάρων κιόνων, συμ
βόλου τούτων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών. Τδ
ίερδν χωρίζεται διά τέμπλου άνερχομένου σχε
δόν μέχρι τής δροφής, κατασκευασμένου δέ έκ
ξύλου γεγλυμμένου καλλιτεχνικώς καί έπιχρύσου.
Ή θέσις δύο τοιχογραφιών είναι έν δλαις ταΐς
μοναΐς ή αύτή- έν τω κεντρικοί θόλφ παρίσταται
ή κολοσσιαία μορφή τού Σωτήρος καί έπί τής
δυτικής πύλης είναι άπεικονισμένη ή Κοίμησις
τής Θεοτόκου.
Αλλα μέρη τών τοίχων κοσ
μούνται διά σκηνών έκ τής Αγίας Γραφής καί
διά εικόνων Άγιων, έν αίς θέσιν έπιφανή κατέ
χει ή είκών τοΰ Αγίου Γεωργίου. Άπδ τού
θόλου κρέμαται κομψός χαλκούς στέφανος, έφ’ ού
είναι προσηρτημέναι άργυραΐ λυχνίαι, μικραί
βυζαντιναί εικόνες και ώά στρουθοκαμήλων, σύμ
βολα τής στερεάς καί άκλονήτου πίστεως, κατά
τδν ώραΐον καί χαρακτηριστικόν μύθον, καθ’ δν
ή στρουθοκάμηλος έκκολάπτει τά ώά της διά
τής προσηλώσεως τού βλέμματός της έπ’ αύτών.
Τδ έδαφος τοΰ Ναοΰ είναι έκ ψηφιδωτού μαρ
μάρου καί πορφυρίτου λίθου. Τά μωσαϊκά είναι
σπάνια έν Άθω· θαυμάσια μωσαϊκά εΰρηνται έν
τή μονή τοΰ Βατοπεδίου καί τής Άγιας Λαύρας,
καί τοΰτο άποδεικνύει καί τήν άρχαιότητα τών

μονών τούτων, διότι κατά τούς νεωτέρους χρό
νους τής βυζαντινής ιστορία; δέν συνειθίζοντο
πλέον τά μωσαϊκά. Περί τήν έκκλησίαν έσωτερικώς κεΐνται τά στασίδια, τά όποΐα δμως
δλίγον χρησιμεύουσι, διότι οί μοναχοί ΐστανται
συνήθως κατά τάς ιεροτελεστίας.
Έκ πρώτης δψεως ή έκκλησία τής μονής
τών Ίβήρων φαίνεται κάπως έκρυθμο:, καί
τοΰτο ενεκα τής ύπαρχούσης πολλής ποικιλίας.
Άφ’ ού δμως δ οφθαλμός έξοικειωθή, ή έντύπωσις είναι όντως καταπληκτική καί ένεκα τής
λάμψεως τών διαφόρων κοσμημάτων καί ενεκα
τής αρμονίας τοΰ χρωματισμού τών τοιχογρα
φιών. Έν γένει είς τάς βυζαντινός εικόνας καί
είς τάς τοιχογραφίας τοΰ "Αθω ή ιχνογραφία
δέν είναι τόσον καλλιτεχνική, καί ώς έπί τό
πλεΐστον αι παραστάσεις ισχυρών παθών είς τάς
εικόνας έχουσι τι τό βεβιασμένον· άλλ’ δμως
ύπάρχουσιν έν ’ Αθω εικόνες τινές ζωγράφου τοΰ
ια'. ή ιβ'. αίώνος, δνόματι Πανσέληνου,
αγνώστου άλλως, αΐτινες δικαίως θεωροΰνται
άριστουργήματα.
Έξερχόμενοι πάλιν είς τήν έξωτερικήν τής
έκκλησίας στοάν βλέπομεν δύο σήμαντρα, έργαλεΐα έν ειδει κωδώνων, δΐ ών οΐ μοναχοί
προσκαλούνται είς τήν προσευχήν τού μεσονυ
κτίου. Ί δν μονότονον ήχον τών κωδώνων τού
των ήκούομεν τακτικώς καθ’ έκάστην νύκτα.
Πρδ τής δυτικής πλευράς τής έκκλησίας ΐσταται
κομψή σκιάς έπί κιόνων στηριζομένη, έχουσα
κάτωθεν λιθίνην λεκάνην, έν ή αγιάζεται τδ
ύδωρ. Απέναντι αύτής κεΐται τδ έστιατόριον
έν σχήματι λατινικού σταυρού, δπου περί τούς
τοίχους εύρίσκονται μικραί λίθιναι τράπεζαι, ών
ή μία ύψηλοτέρα σχηματίζει είς τδ βάθος είδος
βωμού.
Εκεΐ ύπάρχει καί άμβων, άπό τού
όποιου κηρύττεται ό λόγος τού θεοΰ κατά τήν
ώραν τοΰ γεύματος. Τά πλεΐστα τών έστιατορίων έν ταΐς μοναΐς τοΰ Άθω κοσμούνται διά
τοιχογραφιών καί συνήθως διά είκόνος παριστώσης τδν μυστικόν δεΐπνον. Έν τή μονή τών
Ίβήρων τδ έστιατόριον είναι άπλούν καθότι τά
μέσα δέν έπέτρεψαν μέχρι τοΰδε τήν εύπρεπή
αύτοΰ διακόσμησιν.
"Ανωθεν τής θύρας τοΰ έστιατορίου είναι τδ
κωδωνοστάσιον, είς δέ τδ κάτω πάτωμα αύτοΰ
εύρίσκεται ή βιβλιοθήκη. Τά έν ταΐς βιβλιοθήκαις τών μονών βιβλία είναι τδ πλεΐστον
εκκλησιαστικά, τά συγγράμματα τών Πατέρων
τής Έκκλησίας, ωραιότατα·, εκδόσεις τών κλα
σικών, ώς καί βιβλία μαθηματικά έκδόσεων τής
Βενετίας έκ τών αρχών τοΰ ένεστώτος αίώνος.
Πρδς τούτοις ύπάρχουσι καί πολλά χειρόγραφα.
Πολλά τών χειρογράφων έχουσι μεγάλην άξίαν,
έπαθον όμως έκ τής υγρασίας καί τής όλίγης
έπιτηρήσεως. Τδ πολυτιμότερον τών έν "Αθφ
χειρογράφων εύρίσκεται έν τή μονή Χιλιανδάρι
(δρα τήν εικόνα έν τωπροηγουμένφ ήμών τεύχει).
Είναι άρίστης διατηρήσεως διότι φυλάττεται
μετά τών λοιπών κειμηλίων έν τή έκκλησία.
Είναι χειρόγραφον (είς 4) τοΰ Εύαγγελίου τού
Αγίου Ίωάννου, κατά πάσαν πιθανότητα τού
12 αίώνος, γεγραμμένον έπί περγαμηνής μετά
χρυσών γραμμάτων. Τδ χειρόγραφον τοΰτο έδωρήθη τή μονή παρά τοΰ αύτοκράτορος Ανδρο
νίκου τοΰ Κομνηνοΰ. Έτερον κομψότατον χειρό
γραφον, κτήμα έτέρας μονής, είναι ό “Βίος τών
Αγίων”, τοΰ 12 έπίσης αίώνος, κοσμούμενον
διά λεπτότατα έπεξειργασμένων εικόνων τών
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Άγιων μετά καλλιτεχνικωτάτων κεφαλαίων στοι
χείων. '0 Τίσενδορφ καί πολλοί 'Ρώσσοι καί
Γάλλοι λόγιοι διηρεύνησαν έπισταμένως τάς
βιβλιοθήκας τών μονών· πιθανόν δμως είναι νά
κρύπτωνται έν αύταΐς καί άλλοι είσέτι θη
σαυροί.
Μετά τών άλλων άξιοθεάτων άντικειμένων
τής μονής τών Ίβήρων δέον ν’ άναφέρωμεν καί
τδ μαγειρεΐον, άλλόκοτον τετράγωνον οικοδό
μημα, έχον έν μέσω εύρεΐαν εστίαν καί άνωθεν
αύτής ώραίαν καπνοδόχον. "Αξιαι έπισκέψεως
είναι καί αΐ μεγάλαι ύπόγειοι οΐναποθήκαι, περιέχουσαι μεγάλα βαρέλια. Εις τά διάφορα
μέρη τής μονής είναι διεσπαρμένα προσκυνητήρια καί παρεκκλήσια. Έν τή μονή τών
Ίβήρων ύπάρχουσι 22 τοιαΰτα, έν ω ό όλικδς
άριθμδς τών έν "Αθιρ Ναών, παρεκκλησίου καί
προσκυνητηριων άνέρχεται είς 935, ώς έπληροφορήθημεν. Παρεκκλήσιον τι τής μονής τών
Ίβήρων φυλάττει θαυματουργόν εικόνα τής Πα
ναγίας, ής ή ιστορία είναι μνείας άξια ώς
δείγμα τών πολλών έν Άθω σωζομένων παρα
δόσεων. Λέγεται δτι ή είκών αυτή εύρίσκετο
έρριμμένη είς τήν θάλασσαν παρά τήν Νίκαιαν,
δθεν μετηνέχθη άβλαβής είς τδ Άγιον "Ορος.
"Οτε δέ οί μοναχοί, μετακομίσαντες αύτήν είς
τήν μονήν των, συνεσκέπτοντο πώς ώφειλον
ν’ άναρτήσωσιν αύτήν, ήκούσθησαν κτύποι περί
τήν πύλην είς ένδειξιν δτι έκεΐ έδει νά κτισθή
ή έκκλησία, δπερ καί έγένετο. Διά τοΰτο καί
ή είκών δνομάζεται τής Παναγίας Πορταϊτίσσης.
Ή είκών φέρει καί σημεΐον δόρατος, δΐ οΰ
άπιστος έπληξεν αύτήν. Εκ τής πληγής ερρευσεν αίμα καί ό άπιστος πιστεύσας άπέθανεν
ώς άγιος καί είναι απεικονισμένος έν τοιχο
γραφία τοΰ νάρθηκος, καλείται δέ ό "βάρβαρος
"Αγιος”. 'Η είκών είναι μαύρη καί σεμνοπρε
πής, περιβάλλεται δέ ύπό όλοχρύσου περιθωρίου
κεκοσμημένου διά πολυτίμων λίθων μεγάλης
άξίας.
(Έπεται συνέχεια.)

(Μεγαλόφωνα».)

Εύνόητον τδ πνεύμα τής ιατρικής.
Τόν μέγαν κόσμον καί μικρόν διηνεκώς
σπουδάζοντες, αφήνετε έν τελεί
νά γίνη δ,τι ό θεός άν θέλη.
Είς έπιστήμην μάτην άφορα καθείς,
καί έκαστος μανθάνει δ,τι τύχη.
Έάν ύπ’ εύνου τής στιγμής ώφεληθής,
εύγε, καλώς τήν έχεις επιτύχει.
Σέ βλέπω νέον εύειδή κ’ ύποφερτόν.
Πώς έχεις τόλμην ποιος άμφιβάλλει;
Πεποίθησιν νά έχης πρέπ’ είς σεαυτόν,
κ’ είς σέ θά έχουν τότε καί οί άλλοι.
Άλλά είς τήν γυναίκα πρόσεχε καλά.
Είς τά ούαί της καί τά φεύ της τά πολλά,
είς τήν ύστερικήν της ποικιλίαν,
μέθοδον έχε θεραπείας μίαν·
Μέχρι τινδς άν προσποιήσαι κύριον
εύσέβαστον, τήν έχεις ύποχείριον ·
'Ως πρδς τήν τέχνην, τίτλον έάν φέρης,
τούς άλλους θά πεισθη πώς ΰπεραίρεις·
' Αβρώς τάς χεΐρας, — πρδς τό εύ παρέστης, —
έπίθες ταΐς πλουσίαις καλλοναΐς της·
όλίγον σφίγξον, δταν ψαύης τόν σφιγμόνβλέπ’ ευφραδώς διά φλεγόντων δφθαλμών,
καί θίγε τήν δσφύν της, βλέπων εύλαβώς,
μή καί τήν σφΐγγη ή έσθής έπιβλαβώς.
Μ αθητής.
Αΐ! τούτο άλλος είναι λόγος. Τοΰτο ναί!
Μεφιστοφελής.
Αί θεωρίαι, φίλε, πάσαι σκοτεινά·,
τής δέ ζωής χρυσούν τδ δένδρον θάλλει.

Μαθητή ς.
"Ω! Μέ κατέχει ώς όνείρου ζάλη.
Δύναμαι αύθις νά σάς ένοχλήσω,
κ’ είς τήν σοφίαν σας έλθών ν αντλήσω;
Μ εφιστοφελής.
Προθύμως θέλω πράξει δ,τι ήμπορώ.
Μαθητής.
"Ω! δμως δχι, ουτω δέν άναχωρώ.
Ιδού τδ λεύκωμά μου. "Ω! άν είχον
τήν τύχην νά μοί γράψετ’ ενα στίχον!
Μεφιστοφελής.
Προθύμως. (Γράφιι καί τό αποδίδει.)
""Εσα ώτ θ(ό:, γινώσκων το αγαθόν καϊ το πονηρόν. *)

ΓΑΙΤΟΥ

(Βλί'πα <νσι6άστων τό λινκωμα , χαιριτά και ΐξίρχτται.')

ΦΑΥΣΤΟΣ.

Μεφιστοφελής.
"Ακούε ταΰτα· ακούε τδν πάππον μου τδν γηραιόν,
τόν δφιν, καί θά φρίξης σύ πώς ομοιάζεις τδν θεόν.

Ύπό Αλ. ‘Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Μεφιστοφελής.

Μή βασανίζου δΐ αύτά κ’ έρωτα.
ΆρΧεϊ ή λέξις, δπου δέν ύπάρχουσι
στοιχεία τής νοήσεως τά πρώτα.
Έν ταΐς λογομαχίαις λέξεις άρχουσι.
Τό σύστημα ή λέξις έτοιμάζει·
ή πίστις άπδ λέξεων πηγάζει·
έκ λέξεων δέν άφαιρεΐς ιώτα.
Μ αθητής.
Διά τάς ερωτήσεις τάς διηνεκείς
δΐ ών σάς ενοχλώ, μέ συγχωρεΐτε.
Άλλά δλίγας δέν θενά μ’ είπήτε
σπουδαίας λέξεις καί περί ιατρικής;
Βραχύς έστίν ό χρόνος τριετίας,
τής έπιστήμης δέ μακρόν τδ στάδιον.
Άλλά διά σοφής χειραγωγίας
νά τδ διέλθη δύναται τις ράδιον.
Μεφιστοφελής (χαθ ύαντόν).
Αΐ! άλις τής ξηράς μου διαλεκτικής.
Ας όμιλήσω πάλιν διαβολικώς.
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ΦΑΥΣΤΟΣ

ίισέρχίται.

Φαΰστος.
Καί τώρα ποΰ λοιπόν;
Μεφιστοφελής.
"Οπου θελήσης.
Μικρός καί μέγας κόσμος κεΐντ’ έπίσης
εμπρός ήμών. Καρπόν, χαράν θά δρέψης
δπου τδ βήμά σου πλανών άν στρέψης.

Φαΰστος.
Άλλά τήν γενειάδα εχων τήν μακράν,
έλαφροΰ βίου πείραν κέκτημαι μικράν.
Φοβούμαι, θ’ άποτύχω ταύτην τήν φοράν.
Τήν δέουσαν δέν έχω συμπεριφοράν.
Μικρόν αίσθάνομ’ έμαυτδν πρό ξένων,
καί πάντοτε έστενοχωρημένον.

Μεφιστοφελής.
Φίλτατε, ταύτα πάντα τίποτε είσί.
Τόλμην αύθάδη, κ’ ή ζωή είν’ δλη σή.
*) Έν τφ κειμένφ λατινιστί· Eritis siout Beus,
ecientes bonum et malum.

Φαΰστος.
Πλήν πώς όδοιπορούμεν; Τά πάν λείπει.
Ποΰ ύπηρέτης, άμαξα καί ίπποι;
Μεφιστοφελής.
θ’ άπλώσωμεν αύτόν μου τόν μανδύαν,
καί θά μάς φέρη διά τών αέρων.
Άλλ’ εις τήν τολμηράν οδοιπορίαν
μή έκτεθής βαρύν τδν σάκκον φέρων.
’Ολίγον πυραέριον θα φέρω
ύπέρ τήν γήν ύψοΰν μας στιγμιαίως.
’Άν έλαφροί, προβαίνομεν ταχέως.
Διά τδν νέον βίον σέ συγχαίρω.
Ε'.
ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΟΥΕΡΒΑΧ
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.*)

Ενντροφΐα τυθυμων οίνοποτων.
Φ ρ ό ς.
Αΐ! Δέν γελά κανείς; Κανείς δέν πίνει;
Τί πρόσωπα αύτά τά κρεμασμένα!
Οί πΰρ καί φλόγες άλλοτε έκεΐνοι,
κάθησθε τώρα άχυρα βρεγμένα!
Βράνδερ.
Σφάλμα σου είναι. "Εκαμες κάμμίαν
βρώμαν ώς τώρα ή ανοησίαν;
Φ ρ ό ς (τω xvvei ποτηριον οίνον ΰπΐρ τήν κεφαλήν).
Συγχρόνως καί τάς δύω. Αΐ, ορίσατε.

Βράνδερ.
Τδν διπλοΰν χοίρον!
Φ ρ ό ς.
Σείς τδ έζητήσατε.
Σεΐβελ.
"Οστις ερίζει, έξω τδν εβγάλλομεν.
Αΐ! Φωνάς δλοι καί κραυγάς! Ας ψάλλωμεν!
Αμάν αμάν!
Ά λτμάύερ.
Βαμβάκι δότε δότε.
Τά ώτά μου ξεσχίζει καί διαπερφ.
Σεΐβελ.
Ή δροφή άνίσως είναι ηχηρά,
οί βαρείς τόνοι έκτιμώνται τότε.
Φρός.
Εΰγέ σου. Έξω δστις φέρει ταραχήν!
Τραλά τραλάλα δψασά.
Ά λτμά ΰερ.
Τραλά τραλάλα δψασά.
Φρός.
Οί λάρυγγές μας συμφωνούσι κατ’ ευχήν.
("Αδτι.) Τδ άγιον κράτος, ή ‘Ρώμη,
πώς στέκ’ είς τούς πόδας ακόμη;
Βράνδερ.
Ω! άς μάς λείψουν ασματα πολιτικά,
Είν’ ασματ’ αηδία- είναι πληκτικά,
Περί τής 'Ρώμης τόν θεόν δοξάζετε
ή μέριμνά σας δτϊ δέν χειμάζεται.
Πολλή χαρά μου, δτι τδ παράπαν
δέν είμαι Αύτοκράτωρ ούτε υπουργός!
Άλλ’ απαιτείται κ’ είς ήμας τις άρχηγός.
Έκλέξωμεν κ’ ήμεΐς ομοίως πάππαν.
Τί άπαιτεΐται πρός αύτό ήξεύρετε.
Τδν ύποψήφιόν σας λοιπόν ευρετε.

Φρός (άί«).
Ψάλλε, άηδών, καί πέτα·
τήν αγάπην μου χαιρέτα.
*) ‘Υπόγειον καπηλεΐον (Keller), ’υφιστάμενον έτι
έν Λειψί·; (Grimmaische Strasse, ’Αρ. 1). Είς τοΰτο
έφοίτα ό Γαίτης, καί, έν τή ιστ'. έκατονταετηρίδι καί
ό Φαΰστος κατά τήν παράδοσιν, ήν ζαθιεροΰσι καί τοιχογραφίαι τοΰ καταστήματος, υποτιθέμενοι σύγχρονοι
τοΰ περιβοήτου μάγου. Μία αύτών παριστφ τδν Φαΰ
στον έξερχόμενον τοΰ καπηλειού έφιππον έπϊ πίθου,
ώς κατά τό τέλος τής παρούσης σκηνής.
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Σεΐβελ.
"Ας λείψουν αί άγάπαι, σέ παρακαλώ.
Φρός.
Τήν καλήν φίλην χαιρετώ και τήν ®ιλώ.
««·)
*
('
"Άνοιξε, κλειδάκι· σκοτεινά νοκτόνει.
"Άνοιξε, κλειδάκι· είν’ ή φίλη μόνη.
Σφάλησε, κλειδάκι, κ’ εξημέρωσε.
Σεΐβελ.
"Ώ! Ψάλλε την, ναί, ψάλλε, και συγχαίρω σε.
θενά γελάσω διά τό παιγνίδιον.
Μ’ ήπάτησε· θά πράξ’ είς σέ τό ίδιον.
Τοΰς δαίμονας άς έχη έραστάς της,
καί άς χορεύουν είς τά σταυροδρόμια.
Καλπάζων γέρων τράγος καί κεραστής
άς τή βελάζη "Φίλη!” καί τά δμοια.
Δι’ άνθρωπον, καθώς έμέ, τοΰ κόσμου,
δέν είναι. "Ας μοί λειψή ή φιλία της.
θά είναι δέ ό μόνος άσπασμός μου
νά £ίψω πέτρας είς τά δαλία της.

Β ρ ά V δ ε ρ (κτυπών cis τήν τράπεζαν).
Προσοχή τώρα! Προσοχή κ’ ύπακοή!
Ήξεύρετε. Γνωρίζω καλούς τρόπους.
’Ερωτευμένους έχομεν άνθρώπους
έδώ · καί πρέπει, ώς καθείς τό έννοεΐ,
τήν "καλήν νύκτα” νά τοΐς ψάλωμεν· καί δή
τοΰ νέου συρμού έσται αδτη ή ωδή.
Τήν έπφδόν της θέλετε συντραγωδεΐ.
(Ψ<ίλλ«.) *)
Ποντικός έζη κ’ ευωχείτο λίαν
έντός τής άποθήκης τοΰ βουτύρου·
κ" έπάχυνε, καί έκαμε κοιλίαν
ώς ήτον ή τοΰ Δόκτορος Λουθήρου.
Τω έρριψε φαρμάκι ή οικοκυρά.
Στενοχωρεΐται, πονεΐ, πάσχει φοβερά,
ώς μέσα του άν εΐχεν, εΐχεν έρωτα.
Χορός (άλαλά^ων).
Ώς μέσα του άν είχεν, εΐχεν έρωτα.
Βράνδερ.
Καί τρέχει, άναβαίνει, καταβαίνει,
καί οπού εύρη, δ,τι εύρη πίνει ·
παντού δαγκάνει, κριτσανίζει, ξύνει.
Ματαίως! Τό κακόν έντός του μένει.
Ιΐηδφ άλλος έξ άλλου· πλήν τόν δυστυχή
κάνέν δέν φέρει ώφελος. Ψυχομαχεί,
ώς μέσα τοΰ άν είχεν, είχεν έρωτα.
Χορός.
Ώς μέσα του άν εΐχεν, εΐχεν έρωτα.
Βράνδερ.
"Άν κ’ ή ημέρα φέγγη, πλήν έμβαίνει
άπηλπισμένος είς τό μαγειρεΐον.
Είς τήν πυράν έκτείνεται πλησίον,
καί σπασμούς έχει καί βαρυασθμαίνει.
Γελά καί λέγει ώς τόν βλέπει ή Κυρά·
"Πώς είς τήν τρύπαν μουσουνίζει θλιβερά,
ώς μέσα του άν εΐχεν, εΐχεν έρωτα!”
Χορός.
Ώς μέσα του άν εΐχεν, εΐχεν έρωτα!
Σεΐβελ.
Ίδέ τους τούς ευήθεις πώς ευφραίνονται!
Νά φαρμακεύσης ποντικόν! — είδες έκεΐ;
ώραία τέχνη !
Βράνδερ.
Φίλοι σου οί ποντικοί
καί ευνοούμενοι σου κάπως φαίνονται.

Ά λτμάϋερ.
Χονδρή κοιλία, φαλακρόν κρανίον,
συμπαθής εΐναι τόσον πρός τών ποντικών
τάς δυστυχίας, κρίνων έξ ιδίων.
Είπέτε άν δέν εΐναι ποντικού είκών.
*) Έγράφη έν έτει 1775, ώς έξάγεται έκ τίνος
έπιστολής τοϋ Γαίτου.

ΦΑΥΣΤΟΣ

και

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.

Μεφιστοφελής.

Πρό παντός άλλου, οπού εύθυμος χαρά
είς ταύτην σέ εισάγω τήν όμήγυριν.
Ίδέ πόσον εύκόλως ή ζωή πέρα.
Πάσαν ήμέραν έχουν καί πανήγυριν.
Οί πλεΐστοι πωλοΰν πνεύμα καί πολυλογούν,
καί έκαστοι γυρίζουν μεθ’ έκάστων
ώς αί γαλαΐ τριγύρω τής ουράς των ·
καί εως δτου μόνον δέν κεφαλαλγοΰν
καί δίδει πίστωσιν ό ξενοδόχος,
λαμπρώς διασκεδάζουσι κ’ έξόχως.
Βράνδερ.
Αύτοί μοί φαίνονται έξωμερίται.
Άπό τών τρόπων των παρατηρεΐται.
Άφ’ δτου ήλθον δέν θά εΐναι ώρα.

Φρός.
Ναί, ναί! 'Η Λειψία μου λαμπρά χώρα!
μικρόν Παρίσιον, μορφωτίς τρόπων!
)
*

Σεΐβελ.
Ιί είδος λέγεις είν αύτοί άνθρώπων;
Φρός.
Αφες νά τούς ψαρεύσω έν ω πίνομεν,
καί νά μάς άπατήσουν δέν άφήνομεν.
θά εΐναι καλού οίκου. Φαντασμένοι
μοί φαίνονται, καί δυσηρεστημένοι.

Βράνδερ.
Στοιχηματίζω, εΐναι διαλαληταί.
Ά λ τ μ ά ύε ρ.

Ναί;
Φρός.
Θά τούς παίξω νά ίδήτε πώς καί τί.
Μεφιστοφελής (τώ Φανοτω).
Κ έκ τοΰ λαιμού ό δαίμων δταν τούς κράτη,
δέν τόν γνωρίζουν οί μωρόπιστοι ποτέ.
Φαΰστος.

'Ώραν καλήν!

Σεΐβελ.
Ομοίως. Ήλθατε καλώς.
('ϊαπιινή τή φωνή, θίωράν πλαγίωε τον Μιφιστοφίλήν.')
Ό άνθρωπος έκεΐνος φαίνεται χωλός.
Μεφιστοφελής.
Νά λάβωμεν τάς θέσεις έπιτρέπετε;
Άφ’ ού είν’ άθλιοι έδώ οί οίνοι,
ή συναναστροφή θά μάς ήδύνη.

’ Α λ τ μ ά ύ ε ρ.
Μετά δυσαρέσκειας πάντα βλέπετε.
Φρός.
Έξώρας τήν ’Ριπάχην θέν’ αφήσατε.
)
**
Μετά τού Βλάχου ίσως έδειπνήσατε;

Μεφιστοφελής.
Σήμερον δχι. Χθές τόν άπηντήσαμεν.
Είπομεν τόσα χαριτολογήματα!
Περί τών έξαδέλφων ώμιλήσαμεν,
καί δι’ ήμών τοΐς στέλλει προσκυνήματα.
(Μιθ’ ίποκλίσιως πρό: τον Φρόί.)
Άλτμ ά ύ ε ρ (ταπιινή τή φωνή).
Καλώς σέ ηύρε.
Σεΐβελ.
Τί άλώπηξ πονηρά!
Φρός.
Αί! ποΰ θενά μέ φύγη; Πρώτ’ ήτον φορά.
·) Έν Λειψές κατ“ τοΰς χρόνους τοΰ Γαίτου ίπετηδεύοντο μίμηαιν Παρισινών τρόπων καί ένδυμάτων,
δι’ δ παραπονεΐται πικρώς ό ποιητής (έν Wahrbeit
und Dichtung), δτε πρώτον είσήχθη ώς καθηγητής είς
τδ έκεΐ Πανεπιστημεϊον.
*’) ‘Ριπάχη, κώμη ένα σταθμόν άπέχουσα τής
Λειψίας.
'Αντί Βλάχου, τδ κείμενον έχει Hans.
Ητον δέ Hans von Bipacli παροιμιώδης έπωνυμία έπί
β λακές.

[Άρ. 150.

15/27 ’Ιουλίου 1887.

Μεφιστοφελής.
Ήκούσαμεν ωραίας συμφωνίας,
φωνάς βροντώδεις είς τάς χορωδίας.
Έκ τούτου τοΰ όρόφου αντηχούν καλώς.
Φρός.
Μή είσθε ίσως μουσικός;
Μεφιστοφελής.
"Ώ! παντελώς.
Μακρά ή τέχνη, αί δυνάμεις δ’ ασθενείς.
Άλτμάϋερ.
Ψάλετε κάτι.
Μεφιστοφελής.
Δέν άνθίσταται κάνεις;
(Έπεται συνέχεια.)

ΕΡΩΣ ΕΝΤΕΙΝΩΝ ΤΟ ΤΟΞΟΝ.
(Ψηφοθέτημα.)
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 85.)

Ο νυν πρώτον δημοσιευόμενον ψηφοθέτημα
τούτο, έξαχθέν έκ μεγάλου τινός ψηφο
θετήματος, δπερ εύρέθη πλησίον τής
Συριακής πόλεως Μπεντερζίκ, έκομίσθη πρό
τίνος χρόνου είς Δρέσδην τής Σαξωνίας. 'Ο έκ
Δρέσδης δήλα δή κ. Guido Hylse, διατρίψας
πολλά έτη είς τούς τόπους έκείνους τής’Ασίας,
έκόμισε κατά τήν έκεΐθεν είς τήν πατρίδα επά
νοδον αύτού άλλα τε πολλά άρχαιολογήματα,
οιον δακτυλιόλιθους, νομίσματα διαφόρων έποχών, προτομήν τινα τών ύστέρων 'Ρωμαϊκών
χρόνων ένεπίγραφον, καί δή καί δύο έν κιβωτίοις τεμάχια τού είρημένου μωσαϊκού, ών τό
μέν κατά τήν μεταφοράν τέλεον κατεστράφη,
τό δέ ετερον, οΰ ή είκών παρατίθεται, έφθασεν
εις Δρέσδην άκέραιον καί σφον.
"Έχει δέ τοΰτο ύψος μέν 0,58, πλάτος δέ
0,37 καί πάχος 0, 12. Καί ή μέν διατήρησις
αύτού εΐνε καλλίστη, ή δέ έργασία δέν εΐνε
τών καλών τού είδους τούτου τής τέχνης. Κατά
τό σχέδιον, τό όποιον ό τεχνίτης προδήλως είχε
προ όφθαλμών, παρέστησε μέν μέ πολλήν φυ
σικότητα τήν κίνησιν τοΰ δλου σώματος, άνευ
τής είς τάς γραφάς μάλιστα Ιδιαζούσης έλαστικότητος τοΰ περιγράμματος, άλλά τό πρό
σωπον εΐνε έστερημένον ζωής καί ήθους τοΰ
άρμόζοντος είς τήν στενοχώριαν, ήν δοκιμάζει
ό "Έρως έντείνων τόξον. Δέν ήτο δέ τοΰτο ή
κυρία είκών τοΰ έν άβακίσκοις δαπέδου, κατά
τό λέγειν τοΰ κ. Hylse, άλλά μία τών μικροτέρων διακοσμητικών εικόνων, αΐτινες περιέθεον
τήν έν τφ κέντρω μεγάλην παράστασιν. Καί
οι άβακισκοι δέ δέν έχουσι πάντες το αύτό κυ
βικόν σχήμα, άλλ’ ένιαχοΰ μέν εΐνε σχήματος
τριγωνικού, ένιαχοΰ δέ διαφόρου μεγέθους.
Τόπος προελεύσεως αύτοΰ εΐνε κατά πάσαν
πιθανότητα τό Ζεΰγμα τής Κομμαγηνής, διότι
κατά τόν γεωγράφον Ritter (X, 960) στηριζόμενον είς τάς μαρτυρίας τοΰ Στράβωνος καί
ιδίως είς τι χωρίον τοΰ Πλινίου (Η. Ν. Υ, 21),
ή πόλις αυτή έκειτο ούχί μακράν τής σημερινής
πόλεως Μπεντερζίκ. "Άν τις τών τελευταίων
περιηγητών έγραψέ τι περί τοΰ δλου ψηφοθετή
ματος δέν ήδυνήθην άκόμη νά έξετάσω.
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ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΑΑΝ.

Ούδείς άναγινώσκων τάς σελίδας ταύτας δύναται
νά κατανοήση τήν τρομερόν άδημονιαν ήτις με
έθλιβε καί μέ έκαμνε νά περιστρέφωμαι είς τήν
κλίνην μου άναλογιζόμενος μετ άπελπισίας τα
πεντήκοντα έτη τοΰ σκότους και τοΰ ζοφους
ατινα ήσαν ίσως τό πεπρωμένον μου. Ταΰτα
σκεπτόμενος έπεθύμουν νά κοιμηθώ δπως μή
έξυπνήσω πλέον.
Τυφλός! άφοΰ έπί πολύ ό δαίμων τοΰ σκό
τους μέ εΐχεν κατασκοπεύσει, έπι τέλους με
προσέβαλεν· άφοΰ μέ εΐχεν άποκοιμήσει επί
τινα χρόνον έν ψευδεΐ ασφαλεία έρρίφθη κατ’ έ-
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Μετάφρασις τοΰ Αγγλικού μυθιστορήματος
Called back τού Conway
ύπό
τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.

ΡΧΟΜΕΝΟΣ τής διηγήσεώς μου, οφείλω
νά έπανέλθω είς παρελθόντα έτη, ών
δέν προσδιορίζω τόν άριθμόν , μολονότι
ήδυνάμην έάν έπρεπε νά ορίσω ακριβώς τό έτος
καί τήν ήμέραν. ’Ή μην νέος,
μόλις είκοσι πέντε έτών, καί
πλούσιος, κληρονομήσας κατά
τήν ένηλικιότητά μου εισόδημα
περίπου δύο χιλιάδων λιρών.
Τό εισόδημα τοΰτο άπηρτίζ
έκ δημοσίων χρεωγράφων
οδτω ήσύχως ήδυνάμην ν’ ά
λαύσω τών αγαθών τοιαύτη;
περιουσίας, ήτις παρείχε πάσαν
έγγύησιν ασφαλείας καί διάρ
κειας.
Άπό τοΰ εικοστού πρώτου
έτους τής ηλικίας μου ήμην αυ
τεξούσιος, άλλ’ εύτυχώς είχον
μάθει ν’ αποφεύγω τάς νεανικός
παρεκτροπάς καί τά χρέη καί
δέν παρεσυρόμην ύπ’ αύτών.
Δέν είχον νόσον ή φυσικόν τι
έλάττωμα καί έν τούτοι; τήν
νύκτα περιεστρεφόμην άπηλπισμένος είς τήν κλίνην μου, έπαναλαμβάνων πάντοτε δτι ή ζωή
μου ήτο μακρά βάσανος!
Μήπως ό θάνατος εΐχεν άρπάσει προσφιλή τινα είς εμέ
ύπαρξιν; όχι, τά μόνα πρόσωπα
α ήγάπησα ποτέ, ό πατήρ και
ή μήτηρ μου, είχον άποθάνει
πρό πολλοΰ.
Μήπως αί δδύναι μου προήρχοντο έξ άτυχούς έρωτος; ό/ι,
ποτέ οί δφθαλμοί μου δέν εί
χον άτενίσει περιπαθώς οφθαλ
μούς γυναικός καί τώρα φεΰ!
ποτέ δέν θέλει συμβή τό τοιοΰτον! 'Ώστε ούτε ύ θάνατος,
οδτε ό έρως ήσαν αιτία τής δυ
στυχίας μου.
Ήμην νέος, πλούσιος και
έλεύθερος ώς ό άήρ ν’ άκολουθήσω τάς θελήσεις μου. Ήδυ
νάμην νά έγκαταλείψω τήν Αγ
γλίαν, νά έπισκεφθώ τά ώραιότερα μέρη, τάς ποιητικωτέρας
τοποθεσίας τού κόσμου, τάς το
ποθεσίας έκείνας ας τόσον διακαώς έπόθουν νά
ίδω! Τώρα έγνώριζον δτι ούδέποτε θά τάς ίδω
καί ή ιδέα αυτή μέ έβύθιζεν είς βαθυτάτην θλίψιν. Ια μέλη μου ήσαν εύρωστα, καί ύπέμενον
τόν κάματον καί τό ψύχος.
Ήδυνάμην νά συναγωνισθώ μετά τών καλλιτέρων πεζοδρόμων καί τών ταχυτέρων δρο
μέων. Τό κυνήγιον, αί ίπποδρομίαι, αΐ σωμα
τικοί άσκήσεις ούδόλως κατέβαλλον τά; δυνά
μεις μου. Φέρων τήν δεξιάν μου χεΐρα έπί τού
άριστερού μου βραχίονος ήσθανόμην τοϋ; μυώνα;
μου στερεού; ώς καί πρότερον, καί έν τούτοι;
ήμην ον χωρίς ύπεράσπισιν, τόσον άδυνατος
δσον ό Σαμψών αιχμάλωτος.
Διότι, ώς ό Σαμψών, ήμην τυφλός!
Τυφλός! τίς δύναται, έκτος μόνον τοΰ τυφλού
νά έννοήση τό μέγεθος τής συμφοράς ταύτης!

ΕΡΩΣ ΕΝΤΕΙΝΩΝ ΤΟ ΤΟΞΟΝ.
Ψηφοθέτημα.

μοΰ, μέ περιέβαλε διά τών άμαυρών αύτοΰ πτε
ρών δπως μαράνη τήν ζωήν μου.
Είς τό έξής τά ώραΐα σχήματα, τά λαμπρά
θεάματα τής φύσεως, τά ζωηρά χρώματα δέν
ύπήρχον πλέον δι’ έμέ. 'Ο ζοφερός δαίμων τής
νυκτός μέ εΐχεν άφήσει μόνον τό σκότος, τό
σκότος άνευ τέρματος! Προτιμότερον ν’ άπέθνησκον δπως έξυπνήσω είς νέον κόσμον φωτός,
προτιμότερον άκόμη, άνεφώνησα έν τή άπελπισία μου, ναί, προτιμότερον τό κατηφές καί
άμυδρον φώς τού αδου, παρα ή αιώνια αυτή
νύξ ή περιβαλούσά με.
Τοιαύτη απελπιστική κραυγή άποδεικνύει είς
ποιον βαθμόν άπογνώσεω; έφθασα. ' Η άλήθεια
εΐναι δτι, καίτοι μ’ έλίκνιζον άκόμη μέ τήν
έλπίδα τής ίάσεως, διετέλουν άπελπις. Έπί
πολλά έτη είχον αίσθανθή δτι ή δδύνη μου ή
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μάλλον ό έχθρός μου μ’ έπαραμόνευεν. Πολ
λάκις θαυμάζων ώραΐόν τι άντικείμενον ή θαυμασίας άγροτικάς θέας ών ή ώραιότης μέ έκαμνε
νά έκτιμήσω τόσον τό δώρημα τής όράσεως, μοί
έφαίνετο ώς νά ήκουον τον έχθρόν τούτον ψιθυρίζοντα είς τό οΰς μου ·
"Μίαν ήμέραν θά σέ κτυπήσω άκόμη καί
τότε τά πάντα θέλουσι τελειώσει.”
Προσεπάθουν νά χλευάσω τόν τρόμον μου,
άλλά δέν ήδυνήθην ποτέ ν’ άποφύγω τό προαίσθημα τοΰ δυστυχήματος. Ό έχθρός μου μέ
εΐχεν ήδη προσβάλει άπαξ, διατί δέν ήδύνατο
νά μέ προσβάλη καί πάλιν;
Ενθυμούμαι καλώς τήν πρώτην του έμφάνισιν, τήν πρώτην
του έφοδον καί βλέπω είσέτι νέον
μαθητήν μέ φαιδρόν τήν καρ
δίαν, τόσον έπησχολημένον είς
τά παιγνίδια καί τήν σπουδήν
ώστε μόλις παρετήρει τήν μετα
βολήν ήτις έγένετο είς τόν έτε
ρον τών όφθαλμών του και τήν
πρόοδον είς τήν έξασθένησιν τής
όράσεως του. Βλέπω άκόμη τόν
πατέρα του συνοδεύοντα αύτόν
είς Λονδΐνον είς μεγάλην οίκίαν μελαγχολικήν τήν δψιν, είς
όδόν ήσυχον καί σκοτεινήν.
’Ενθυμούμαι άκόμη, ώσεί ητο
χθές, δτι περιεμείναμεν είς δωμάτιον δπου εύρίσκοντο καί άλλα
πολλά πρόσωπα έκ τών όποιων
τά περισσότερα έφερον σκίασμα
ή επίδεσμον έπί τών όφθαλμών.
Ήτο συνάθροισις θέας τόσον λυπυράς, ώστε ήσθάνθην άληθώς
άνακούφισιν δτε μάς ώδήγησαν
εις άλλον θάλαμον δπου έκάθητο
κύριός τις έχων τοΰς τρόπους
άγαθούς, τήν ομιλίαν γλυκεΐαν
καί δν ό πατήρ μου ώνόμασεν
Κ·” Fain. '0 έξοχος ούτος ίατρος άφοΰ έπέθηκέ τι έπί τών
όφθαλμών μου δπερ γνωρίζω
•
\
τώρα δτι καλείται στρύχνος καί
δπερ θαυμασίως έπέδρασε είς
στιγμιαίαν βελτίωσιν τής όράσεώς μου, έξήτασε τούς όφθαλμοΰς μου τή βοήθεια ισχυρών
φακών και μεγεθυντικών ύέλων.
’Ενθυμούμαι δτι κατ’ έκείνην τήν
στιγμήν έσκεπτόμην οποίους θαυ
μάσιους διαπύρους (παιδικόν παίγνιον) ύέλους ήδυνάμην νά κάμω
μέ τούς φακούς τούτους έάν μοί
άνήκον!
Τότε έστρεψε τά νώτα πρός
τό παράθυρον καί έκράτει άνημμένον κηρίον πρό τοΰ προσώπου μου. Αί προετοιμασίαι αύται μοί έφαίνοντο τόσον παρά
δοξοι ώστε όλίγου δεΐν έγέλων, άλλά μέ έμπόδισεν ή σοβαρά καί άνήσυχος μορφή τοΰ πατρός
μου. Εύθΰς ώς ό Κ"ς Fain έπέρανε [τήν έξέτασίν
του έπλησίασε πρός τόν πατέρα μου.
— Κρατήσατε τό κηρίον ώς τό κρατώ έγώ,
άφετε δέ πρώτον νά φωτίση τόν δεξιόν όφθαλμόν. Τώρα, Κ- Βώγαν, τί βλέπετε; πόσα κηρία
δηλαδή;
— Τρία, τό είς τό κέντρον μικρόν καί ζωη
ρόν άλλ’ άνεστραμμένον.
— Καλώς, τώρα δοκιμάσατε τόν έτερον
δφθαλμόν, πόσα εΐναι;
'0 πατήρ μου προσέβλεψεν έπί μακρόν καί
προσεκτικές. Δέν δύναμαι νά ίδω είμή έν
τό μεγαλήτερον. — Τοΰτο καλείται κατοπτρικη
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δοκιμή, άρχαία επιστημονική μέθοδος, άλλ’ άλάνθαστος, τώρα σχεδόν έγκαταλελειμμένη. Τό
παιδίον ύποφέρει άπό φακοειδή καταρράκτην.
Μετά φρίκης ήζουσα τήν λέξιν ταύτην ήτις
μοι άφήρεσεν πασαν
πάσαν πρός γέλωτα διάθεσιν.
Άτενίσας τόν :ατέρα μου έξεπλάγην παρατηρών
δτι τό προσωπόν του είχεν έκφρασιν άναζουφίσεως.
— θεραπεύεται δι’ έγχειρήσεως; είπεν.
— Βεβαίως, άλλ’ είμαι τής γνώμης, δτι
ζαλλίτερον είναι νά μή έγγίση τις τόν παθόντα
δφθαλμόν, έφ δσον ό έτερος δέν προσβάλλεται.
— 'Υπάρχει κίνδυνος:
— ‘Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος μή προσοληθή ό
ύγιής δφθαλμός, άλλά δυνατόν καί νά μή συμβή
τό τοιοΰτον. Εύθύς ώς παρατηρήσατε σύμπτωμά
τι, έλθετε. Χαίρετε.
'Ο έξοχος επιστήμων μάς συνώδευσε μέχρι
τής θύρας καί έγώ έπανέλαβον τόν σχολικόν
βίον άμέριμνος, έπειδή δέν ήσθανόμην πόνον καί
μολονότι είς διάστημα ενός έτους ή δρασις
ενός τών δφθαλμών μου ήμαυρώθη έντελώς,
ήδυνάμην έπαρκώς νά βλέπω διά τοΰ έτέρου.
Άνεμιμνησκόμην πάσαν λέςιν τής διαγνώσεως
καίτοι έγένετο αΰτη πολύ προ τοΰ καιρού καθ’ δν
ήδυνάμην νά κατανοήσω τήν σ—ουδαιότητά της.
Μόνον δτε ήναγκάσθην έκ τυχαίου περιστατικού
νά φέρω έπίδεσμον είς τόν ύγιά δφθαλμόν μου,
τότε ένόησα είς ποιον κίνδυνον ήμην έκτεθειμένος, καί άπό τής στιγμής έκείνης ήσθάνθην
δτι εχθρός τις άνηλεής ήτο πλησίον μου άναμένων τήν στιγμήν νά ριφθή έπάνω μου.
Καί τώρα ή τρομερά αΰτη στιγμή έφθασεν.
Έν τή πρώτη ακμή τής νεότητος, έχων είς
τήν διαθέσιν μου πάν τό έπιθυμητόν ήσθάνθην
έμαυτόν πληττόμενον έκ νέου ύπό τοΰ άδυσωπήτου έχΟροΰ μου.
Έρρίφθη έπ’ έμοΰ ταχέως, ταχύτερον τής
έν παρομοία περιστάσει έξεώς του, έν τούτοις
παρήλθεν πολύς χρόνος πριν ή θελήσω νά παρα
δεχθώ τό χείριστον, πολύς χρόνος πριν ή θελήσω
νά ομολογήσω δτι ή άδυναμία τής όράσεως μου
καί ό πέπλος δστις έπί μάλλον καί μάλλον
έπεσχίαζε τά πέοιξ έμοΰ άντικείμενα προήρχοντο έξ άλλης τινός αιτίας ή έκ πρόσκαιρου
άδυναμίας. ’Ήμην μακράν, πολύ μακράν τής
πατρίδος μου είς τόπον οπού έταξείδευέ τις
βραδέως. Επειδή συνωδευόμην ύπό φίλου, δέν
ήθελον νά τόν δυσαρεστήσω Θέτων εν τέρμα είς
τό ταξείδιόν μας. Οΰτως έπί πολλάς εβδομάδας
δέν είπον λέξιν, μολονότι ή ψυχή μου κατελήφθη ύπό ανέκφραστου καί τρομεράς θλίψεως,
διότι ήσθανόμην τάς προόδους τής νόσου μου.
1 έλος μή δυνάμενος νά ύποκρύψω τήν κατάστασιν μου, τήν έγνώρισα είς τόν φίλον μου.
•Αμέσως έπεστρέψαμεν, καί άμα έφθάσαμεν είς
Αονδΐνον, μετά τό μακρόν τοΰτο ταξείδιόν, τά
πράγματα μοί έφαίνοντο άμυδρά, συγκεχυμένα
καί άσαφή· ούδέν σχεδόν διέκρινον. Έτρεξα
ταχέως είς τόν έξοχον δφθαλμοϊατρόν, άλλά δέν
ήτο είς τήν πόλιν, ήσθένει έπικινδύνως καί
έσκόπευε νά έπιστρέψη μετά δύο μήνας, καί δέν
ήθελε δεχθή τούς ασθενείς του πριν ή άναλάβη
έντελώς. Είχον πάσας τάς έλπίδας μου είς τόν
άνδρα τούτον- βεβαίως ύπήρχον καί άλλοι έπιτήδειοι δφθαλμοϊατροί είς Αονδΐνον, είς Παρι
σίους καί είς τάς άλλας πρωτευούσας, άλλ’ είχον
τήν ιδέαν δτι άν έπροκειτο νά σωθώ, τοΰτο θά
έγένετο μόνον ύπό τοΰ Kou Fain. Συγχωροΰνται
ίδιοτροπίαι είς τάς ψυχορραγοΰντας, καί μάλιστα
εις κατάδικον μέλλοντα ν’ άποκεφαλισθή έπιτρέπεται ή έκλογή τοΰ τελευταίου γεύματός του,
οΰτω έσκεπτόμην καί έγώ δτι είχον τό δικαίωμα
νά έκλέξω τόν χειροΰργόν μου. Άπεφάσισα νά
περιμείνω βεβυθισμένος έντός σκότους, μέχρις
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ού ό Κ'-: Fain δυνηθή νά έπαναλάβη τάς έργασίας του.
Ητο βεβαίως τρέλλα, θά ήτο προτιμότερον
νά έμπιστευθώ έμαυτόν είς χεΐρας άλλου τινός
ικανού δφθαλμοϊατροΰ.
Μετά παρέλευσιν ένός μηνός είχον άπολέσει
πάσαν έλπίδα καί μετά έξ εβδομάδας τετέλεσται.
Ήμην τυφλός! τυφλός! τυφλός! ήμην διά
παντός τυφλός! είχον άπολέσει τήν γενναιότητά
μου, ώστε ήρνούμην νά ύποστώ οίανδήποτε έγχειρισιν. Διατί ν’ άντισταθώ είς τήν τύχην;
ήμην καταδικασμένος είς τό σκότος διά τόν έπίλοιπον βίον μου, καί ούδέν ήδύνατο νά μέ άνταποδώση τήν άπολεσθεΐσαν δρασιν. Ό κόσμος,
δέν ύπήρχε πλέον δι’ έμέ. Τώρα δύνασθε νά
φαντασθήτε είς ποιαν κατάστασιν εύρισκόμην
μετά τάς πρώτας εβδομάδας νυκτός άμαυράς μέ
καρδίαν συντετριμμένην καί ήττον άγιος τοΰ
Ίώβ ζατηρώμην σχεδόν τόν Θεόν κατά τάς νύκτας
τής άγρυπνίας έπιζαλούμενος τόν θάνατον.
Έάν θέλητε νά κατανοήσητε τήν δδυνηράν
κατάστασιν μου, άναγνώσατε τάς σελίδας ταύτας
είς οιονδήποτε άπολέσαντα τήν δρασιν· θά σάς
εΐπη τί ήσθάνθη δτε ή δυστυχία αΰτη τόν
έπληξε καί εκείνος μόνος θά έννοήση τήν σφοδροτητα τής απελπισίας μου. Έν τή δυστυχία
μου, δέν ήμην όλοτελώς έγκαταλελειμμένος καί
μόνος. Είχον παρηγόρους ψυχάς, αΐτινες δέν
ώμοίαζον μέ τόν Έλιφάξ καί τούς άλλους συν
τρόφους τοΰ Ίώβ· οί καλοί νέοι μοί ώμίλουν μέ
χαράν καί βεβαιότητα περί τής προσεχούς ίάσεώς μου, καί μόλον τοΰτο δέν είχον διά τάς
επισκέψεις των τήν ευγνωμοσύνην ήν ώφειλον
νά αίσθάνωμαι, διότι ύπέφερον έτι μάλλον
συναισθανόμενος δτι ξένοι έγνώριζον τήν οίκτράν
μου δυστυχίαν. ’Από ήμέρας είς ήμέραν ή
τάσις τοΰ πνεύματός μου έλάμβανεν χαρακτήρα
έτι μάλλον ζατηφή ζαί άσθενή. '0 καλλίτερος
πάντων τών φίλων μου ήτον ταπεινής καταγω
γής, ή Πρισκίλλα Δροΰ, γηραιά ύπηρέτρια τής
μητρός μου ήτις μέ είχε γνωρίσει άπό τής παι
δικής μου ηλικίας. "Οτε έπέστρεψα είς ’Αγ
γλίαν καί δέν ήθελον έν τί λυπηρά καταστάσει
έν η εύρισκόμην νά άφεθώ είς ξένας χεΐρας, τή
έγραψα παρακαλών αύτήν νά έλθη πλησίον μου.
Ήδυνάμην τουλάχιστον νά γογγύζω καί νά
παραπονώμαι έμπροσθέν της χωρίς νά αίσχύνωμαι, και τφ δντι ή καλή ύπηρέτρια ήλθεν,
ώς φρόνιμος γυνή έφρόντισε νά πράξη μέ ζήλον
πάν δ τι ήδύνατο νά έλαττώση τήν σκληράν μου
τύχην.
Εΰρεν άναπαυτικήν κατοικίαν είς ήν μέ με
τέφερε καί νυχθημερόν προσεπάθει νά μαντεύη
καί νά εύχαριστή καί τάς έλαχίστας έπιθυμίας
μου. ’Ήμην ποτέ έξηπλωμένος χωρίς νά κοιμώμαι βεβυθισμένος είς νάρκην πλήρη άδημονίας, έκείνη δέ έχοιμάτο πλησίον έπί κλίνης
κείμενης παρά τφ θύρα τή ένούση τό δωμάτιον
μετά τής αιθούσης.
Ητο πνιγηρά νύξ Αύγούστου, ό θερμός άήρ
εισερχόμενος διά τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου δέν
εδρόσιζε τήν ατμόσφαιραν τοΰ κοιτώνας μου.
Ολα μοί μετέδιδον τήν αισθησιν τής ηρεμίας
τού καύσωνος καί τού βαθέος σκότους, τόν μόνον
θόρυβον δν ήδυνάμην ν’ άζούσω ήτο ή τακτική
αναπνοή τής Πρισζίλλης κοιμωμένης όπισθεν
τής θύρας ήν είχεν αφήσει δλίγον άνοικτήν δπως
άκούση τήν φωνήν μου.
Είχον καταζλιθή ένωρίς, καί διατί νά μένω
έξυπνος, ό ΰπνος μόνος ό ύπνος μοί έδιδεν τήν
λήθην. ’Αλλά ταύτην τήν νύκτα ό ΰπνος δέν
έττήρχετο, ήγγισα τό ώρολόγιον μου δπερ έσήμανε τας ώρας. Ίό είχον άγοράσει διά νά δύ
ναμαι τούλάχιστον νά γνωρίζω τήν ώραν. '0
κωδωνίσζος έσήμανε μίαν παρά τέταρτον άλλά
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ματαιως προσεκαλουν τον ύπνον καί άνεστέναζον
περιστρεφόμενος άνησύχως. Αίφνης κατελήφθην
υπο έπιθυμίας νά εύρεθώ έξω, ή νύξ ήτο προκεχωρημένη καί βεβαίως ολίγος κόσμος θά εύρίσζετο είς τήν οδόν. 'Υπήρχε δέ εύρύ πεζο
δρόμων έμπροσθεν τής σειράς τών οικιών έν αίς
ήτο καί ή ίδική μου καί επομένως ήδυνάμην
νά περιπατήσω έν πλήρει άσφαλεία.
Εσκέφθην δτι καθήμενος είς τό κατώφλιον
τής έπί τής όδοΰ θύρας θά ήμην πολύ καλλί
τερα παρά είς τό θερμόν καί κεκλεισμένον δω
μάτιον δπου περιεστρεφόμην χωρίς ν’ άποκοιμηθώ.
Ο πόθος μου έγένετο τόσον σφοδρός
ώστε παρ’ ολίγον νά κράξω τήν Πρισκίλλαν καί
νά τό είπω είς αύτήν, άλλ’ έγνώριζον δτι έκοιμάτο βαθέως, έδίσταζον νά τήν ένοχλήσω προ
πάντων επειδή δΐ όλης τής ήμέρας ήμην δυσ
άρεστος, δύστροπος, άνήσυχος καί ή γραία
νοσοκόμος μου (ό θεός νά τήν άνταμείψη) μέ
ύπηρετει έξ άγάπης καί άνευ ούδενός συμφέ
ροντος. Διατι να τήν ταράξω; πρέπει, είπον
κατ έμαυτόν, ν άρχίσω νά ύπηρετώμαι μόνος
μου, δπως πράττουσι οί τυφλοί. Καί τωόντι
ειχον συνειθίσει ήδη νά ένδύωμαι άνευ βοήθειας
άλλου. Άφήσας το δωμάτιον μου άθορύβως
ήμην βέβαιος δτι ήδυνάμην ψηλαφητί νά υπάγω
μέχρι τής έξω θύρας, νά τήν ανοίξω καί νά
έξέλθω τή βοήθεια, τού αντικλειδιού μου · ή ιδέα
αΰτη τής έλευθερίας, άν καί στιγμηαία, ήτο
θελκτική καί ήσθάνθην άναγεννηθέν τό θάρρος
μου άμα έλαβον τήν άπόφασιν νά έπιχειρισθώ
τήν δοκιμήν ταύτην.
Κατέβην προσεκτικώς έκ τής κλίνης μου,
ενεδυθην ανευ δυσκολίας άκούων καθ’ δλον τό
διάστημα τοΰτο τήν ήσυχον άναπνοήν τής κοιμωμένης, καί προφυλακτικώς ώς κλέπτης διηυθύνθην πρός τήν θύραν ήτις έκ τοΰ δωματίου
μου έφερε πρός τόν άντιθάλαμον, τήν ήνοιξα
άνευ κρότου, έστάθην έπί τοΰ παχέως τάπητος
και μειδιών έσυλλογιζόμην τόν τρόμον τής
ΙΙρισχίλλης έάν άφυπνιζομένη άνεκάλυπτε τήν
άπουσίαν μου.
Έκλεισα τήν θύραν, καί έρειδόμενος έπί
τών κιγκλίδων τής κλίμακας κατέβην άθορύβως
καί έφθασα είς τήν έξω Ούραν άνευ προσκόμματος.
Ησαν καί έτεροι συγκάτοικοι έν τή οικία καί
μεταξύ αύτών νέοι έπιστρέφοντες άνά πάσαν
ώραν, έπομένως ή θύρα εΰρίσκετο ζεζλεισμένη
μόνον μέ τόν μάνδαλον δέν είχον ανάγκην νά
φροντίσω περί σύρτου καί οΰτω άμέσως εύρέθην
είς τό κατόφλιον τής μεγάλης θύρας ήν έκλεισα
έξερχόμενος.
(Έπεται ή συνέχεια.)
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κάλεσεν ή νοσούσα φαντασία τοΰ δυστυχούς ήγε
μόνος, ήτο καί ό χειμερινός κήπος, ό συνδέων
τό έν Μονάχφ βασιλικόν άνάκτορον πρός τήν
μεγάλην τού ιδιαιτέρου θεάτρου αίθουσαν. Έν
τώ κήπω τούτφ, έν φ εΰρίσκετο καί κομψότατη
τεχνητή λίμνη, δπου ό βασιλεύς ήρέσκετο νά
πλέη μόνος έντός άκατίου συρομένου ύπό δύο
κύκνων, έν φ κεκρυμμένη μουσική έξετέλει διά
φορα τεμάχια έκ τών μελοδραμάτων τού μου
σουργού Βάγνερ — έν τφ παραδείσιοι τούτφ
ζήπιυ ούδείς είχε τήν άδειαν νά είσέλθη, δπως
μή ταράξη τόν ήγεμόνα άπό τάς σκέψεις του.
Ήδη δμως μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως, δτε
πλέον άπεφασίσθη νά κατεδαφισθή ό κήπος ού
τος καί νά πωληθώσι τά έν αύτω πολύτιμα
άντικείμενα, ήδυνήθησαν οί άνθρωποι νά είσδύσωσιν είς το άδυτον τούτο τών άδύτων. Είς
ενα τών έπισκεφθέντων τόν κήπον ζωγράφων
όφείλεται καί ή παρατεθειμένη είκών.
'0 χειμερινός κήπος είχε τόν τύπον χώρας
τών τροπικών, ής ό όρίζων άπετελεΐτο ύπό τών
θαυμασίως απεικονισμένων όρέων τοΰ Ίμαλάϋα.
Τά όρη ταΰτα έσχεδιάσθησαν κατά διαφόρους
έπιτοπίως ληφθείσας φωτογραφίας καί εικόνας.
Είς το έμπροσθεν μέρος έξετείνετο κήπος μαγευ
τικός, περιέχων τά σπανιώτερα τών τροπικών
άνθη καί φυτά. Έν τω κήπω, δστις ήτο ύελοσκεπής, έπέτων παπαγάλλοι καί άλλα πτηνά
τών θερμών κλιμάτων. Είς τήν μίαν γωνίαν
εΰρίσκετο ή κομψότατη ηγεμονική σκιάς, άριστούργημα αρχιτεκτονικής, έν έτέρα δέ γωνία
έφαίνετο σκηνή ινδική πολυτελεστάτη. Οπισθεν
αύτής ήνοίγετο σκοτεινόν καί δροσερόν σπήλαιον.
‘Υπό ύψηλούς φοίνικας έζειτο μικρά καλύβη,
έν ή ύπετίθετο δτι έζη ό λεμβούχος. Τά πάντα
ήσαν οΰτω διεσκευασμένα, ώστε ό θεώμενος αύ
τών ήπατάτο πράγματι καί ένόμιζεν δτι εύρίσκετο έπί στιγμήν είς τά άπώτατα τής οικου
μένης μέρη.
Έν τφ πρωτοτύπω τούτφ κήπφ διέμενεν
ό ταλαίπωρος βασιλεύς έπί ώρας όλοκλήρους
ρεμβαζων, είτε καθήμενος παρά τήν όχθην καί
προσηλών τά βλέμματά του έπί τών χιονοσκεπών
τών όρέων κορυφών, είτε καί πλέων ήσυχως εν
τφ άκατίφ, βαυκαλιζόμενος ύπό τών ήχων τής
μυστηριώδους μουσικής. Οί περί τόν βασιλέα
παρετήρησαν, δτι οσάκις έξήρχετο τοΰ κήπου
τούτου ή φυσιογνωμία αύτοΰ είχεν άλλόκοτόν
τινα έκφρασιν καί μελαγχολικόν μειδίαμα έστεφε
τά χείλη του. "Ήδη καί ό βασιλεύς έκεΐνος έξέλιπε τοΰ κόσμου καί τά έπινοήματα τής φαντα
σίας του, πρός ά έδαπανήθησαν εκατομμύρια
πολλά, καταπίπτουσιν εν κατόπιν τού άλλου.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝ ΤΩι ΠΟΤΑΜΩι OHIO.
Μετά είκόνος, ορα σελ. 88.)

Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ
τού βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Β'.
(Μετά εικόνας, 8ρα σελ. 88.)

τοσοΰτον οίκτρώς έν τοΐς ΰδασι τής
λίμνης Στάρεμβεργ τόν θάνατον ευρών
βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος Β'.
είχεν έν τή μανία αύτοΰ πρωτοτύπους τινάς
ιδέας, άς έζήτει πάντοτε νά έκτελέση μέ τήν
ακατάβλητου έκείνην επιμονήν, ήν συνήθως έχουσιν οί ύπό φρευοβλαβείας πάσχοντες. Μεταξύ
τών περιεργοτέρων άντικειμένων, τά όποια πρού-

ποταμοπλοΐα είναι έν ’Αμερική τά
μάλιστα άνεπ-τυγμένη, διότι οι έν ’Αμε
ρική ποταμοί καί μεγάλοι είναι καί
πολλών πόλεων καί χωρίων τήν συγκοινωνίαν
διεοχολύνουσι. Μεταξύ τών έν ’Αμερική ποτα
μών, έφ’ ών ή ποταμοπλοΐα είναι τά μάλιστα
ζωηρά, είναι ό ποταμός Ohio, έπί τής όχθης
τοΰ όποιου κεΐνται πολλαί πόλεις, ιδίως δέ αί
ύπό έργατών κάτοικούμεναι πόλεις Κιγκινάτη
καί Λουϊβίλλη. Άνά πάσαν Κυριακήν οί έργάται τών δύο τούτων πόλεων, οΐτινες καθ’ δλην
τήν έβοομάδα δέν έξέρχονται τών έργοστασίων,
θεωροΰσιν οΰτως είπεΐν ανάγκην να έκτελέσωσιν
έκδρομήν έπί τού ποταμού. Έν εύρυτάτοις
άτμοπλοίοις, δπου παιανίζει καί τακτικώς μου

ΕΣΠΕΡΟΣ.
σική, μεταφέρονται οί έργάται σύν γυναιξι και
τέκνοις είς τά περίχωρα, δπου ύπό τήν σκιάν
τών δένδρων καί έν όψει τού μεγαλοπρεπούς
ποταμού τρώγουσι, πίνουσι καί διασκεδαζουσιν
έν ύπαίθρφ, καί έπιστρέφουσι τό εσπέρας εις
τήν πόλιν, δπως τήν έπιούσαν άναλάβωσι τά
έπίπονά των έργα. Τοιαύτην έκδρομήν παριστα
ή παρατεθειμένη είκών. Τό άτμόπλοιον, έφ’ οΰ
καθ’ έκατοντάδας συνωθούνται οί έπιβάται, είναι
εν τών μεγαλειτέρων καί ονομάζεται " θωμάς
Σέρλωκ’’. Τό άτμόπλοιον τούτο έκτελεΐ τακτικώς τούς πλόας μεταξύ τής πόλεως Κιγκινάτη
καί τής Νέας Αύοηλίας. Τό μήκος αύτού είναι
285 ποδών, ή χωρητικότης του 1700 τόννων·
έχει τρία καταστρώματα καί δύναται να παραλάβη 3000 έπιβάτας. Τρισχίλιοι είναι περίπου
οί καθ’ έκάστην Κυριακήν μεταφερόμενοι έκ
τής πόλεως είς τάς πέριξ έξοχάς, δθεν περί τό
μεσονύκτιον πάλιν έπιστρέφουσιν.

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ.
ΑΝ ήθέλομεν διέλθει τόν βίον τών βα·
σιλισσών τής Εύρώπης, όλίγας μόνον
θά εύρίσκομεν μεταξύ αύτών εύτυχεΐς.
Καί έπί τοΰ θρόνου καθήμενος ό άνθρωπος δφείλει ν’ άποτίση τόν φόρον είς τάς έχθριζάς τής
ανθρώπινης ύπάρξεως δυνάμεις, καί ιδίως έκ
τοΰ τοιούτου υψους ή γυνή είναι έκτεθειμένη ού
μόνον είς τούς κινδύνους τών ιδίων αύτής παθών
καί τών παθών τών περιστοιχούντων αύτήν,
άλλά καί είς τάς περιπετείας καί τάς θυέλλας
τής πολιτικής.
Ή Μαρία Άντωνιέττα θεωρείται μία τών
δυστυχεστέρων βασιλισσών, αΐτινες υπήρξαν έν
Εύρώπη, καί πράγματι ήτο δυστυχεστάτη ένεκα
τού τραγικού αυτής θανάτου. Ή ιστορία θά
θεωρήση διά παντός έν τή συζύγφ τού βασιλέως
Λουδοβίκου ιστ'. τής Γαλλίας μάρτυρα τής βα
σιλείας, καί έτι μάλλον δφείλομεν νά οιζτείρωμεν τήν φρικώδη αύτής τύχην, καθ’ δσον
ούδεμία ύπήρξεν άναλογία μεταξύ τών πταισμά
των της καί τού τραγικού αύτής τέλους. θύ
ελλα, ήν δέν ήδύνατο ν’ άποτρέψη, παρέσυρεν
αύτήν εις τήν καταστροφήν.
Δυστύχημα βεβαίως ήτο δτι ή Μαρία Άντωνιέττα δέν κατώρθωσε νά έμπνεύση άγάπην
παρά τφ λαω, άπ’ έναντίας διήγειρεν άποστροφήν καί μίσος κατ’ αύτής. Μόλις άπεφα
σίσθη έν έτει 1770 τό συνοικέοιόν της μετά τοΰ
τότε διαδόχου τοΰ γαλλικού θρόνου, έξερράγη
κατ’ αύτής, τής μόλις δεχαπενταετοΰς κόρης,
τής έν τφ άνακτόρφ τής Βιέννης ήσύχως ζώσης
ήγεμονόπαιδος, δλη ή δυσμένεια τού γαλλικού
λαοΰ. Ή κόρη ήτο Αύστριαζή, ζαί τοΰτο
ήρκει πρός διέγερσιν τοΰ μίσους τών νέων υπη
κόων της. Έπί είκοσι καί τρία έτη, καθ’ α
ύπήρξεν ή σύζυγος τοΰ ποότερον μέν διαδόχου
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είτα δέ βασιλέως τής Γαλλίας, έμεινε πάντοτε
ή μισητή Αύστριαζή”.
Μεταξύ Γαλλίας καί Αύστρίας ύπήρχεν άρ
χαία έχθρα χρονολογουμένη άπό τών χρόνων
τού βασιλέως Φραγκίσκου Α'., ή έχθρα δέ αΰτη
ούδόλως διελύθη καί μετά τάς προσπάθειας τού
βασιλέως Λουδοβίκου ιε'. νά προσέγγιση είς τήν
Λύστρίαν, ούδέ άφ’ οΰ ό υπουργός αύτού Choiseul κατώρθωσε νά συνομολογήση το συνοικέσιον
τής θυγατρός τής αύτοκρατείρας Μαρίας θηρε
σίας μετά τοΰ μέλλοντος βασιλέως τής Γαλλίας.
Ήτο τοΰτο συνοικέσιον πολιτικόν, τό οποίον
ούτε τούς Γάλλους ούτε τούς Αύστριαζούς ικα
νοποιεί. Ή νεαρά άρχιδούκισσα έπεσε θύμα
τής τοιαύτης κακώς έννοουμένης πολιτικής. Ηδη
άμα έπάτησε τό γαλλικόν έδαφος έφάνη δτι
δυσοίωνος άστήρ παρηκολούθει αύτήν ού μόνον
ούδέν εΰρε φίλον πρόσωπον έν τή γαλλική πρωτευούση καί έν τή αύλή, έκτος τοΰ γέροντος
βασιλέως, δστις αισιόδοξος ών τά πάντα εΰρίσκε
καλά, άλλά καί έν τή πρώτη έθνική έορτή, ήτις
έτελέσθη είς τιμήν αύτής, έν καΐρφ τών πυρο
τεχνημάτων, τόσος ύπήρξεν έν ταΐς όδοΐς τών 11αρισίων ό συνωτισμός, ώστε εκατοντάδες τινές
άνθρώπων άπέθανον κατασυντριβεΐσαι.
I ούτο
έξηγήθη, ώς ήτο έπόμενον, ώς κάκιστος οιωνός,
καί ώς ένοχος αύτοΰ τοΰ δυστυχήματος έθεωρηθη,
δλως αδίκως, ή νεαρά ήγεμονίς.
Ή Μαρία Άντωνιέττα ένυμφεύθη, ώς είπομεν άνωτέρω, έν ήλιζία δεκαπέντε έτών.
Αφελής τόν χαρακτήρα είχεν ιδιοτροπίας τινάς,
ήτο υπερήφανος καί έπίμονος. Τό άνάστημα
αύτής ήτο ώραΐον, τό σώμα της άνεπτυγμένον
καίτοι δλίγον ισχνόν τό πρόσωπόν της είχε
πολλήν χάριν καί ένέπνεε συμπάθειαν, διότι
μάλλον είχεν έν τω βλέμματι καί τφ μειδιαματι
ικανήν δόσιν φιλαρεσκείας. Ή κόμη της ήτο
ξανθή, οί δέ δφθαλμοί της γλαυκοί, έχοντες
ποτέ μεν έκφρασιν παιδικής άφελείας καί άθωότητος, ποτέ δέ ηγεμονικής άλαζονείας. Ή άνατροφή της ήτο έπιμελημένη, βαθείας δμως γνώ
σεις δέν είχεν- έπαιζε τό κλειδοκύμβαλον καί
τήν λύραν, ήδεν άρκούντως καλά, καί ιδίως ή
όμιλία της ήτο τά μάλιστα έλκυστική. Πλήρης
ζωηρότητος καί εύθυμίας καί αίσθανομένη έν
έαυτή τόν πόθον πρός τάς διασκεδάσεις άφίχθη
είς τήν Γαλλίαν, τό κέντρον τών διασκεδάσεων,
μέ τήν στεοεάν άπόφασιν νά έπιδοθή είς δλας
τάς τέρψεις τοΰ βίου ώς ή πρώτη έν Γαλλία
μεταξύ δλων τών γυναικών.
Ή μήτηρ αύτής, ή αύτοκράτειρα Μαρία θη
ρεσία, φοβούμενη τήν άπερίσκεπτον τάσιν αύτής
καί τήν έλαφρότητα τοΰ χαρακτήρός της, τή
έδωκεν έκ Βιέννης σύμβουλον τόν κόμητα Μερσύ,
άνδρα έμφρονα καί πεπειραμένου, δπως τήν
δδηγή άσφαλώς διά μέσου τών σκοπέλων τής
γαλλικής Αύλής. Πρός τόν άνδρα τούτον ώφειλεν ή νεαρά ήγεμονίς ν’ άποτείνηται οσάκις
είχεν άνάγκην συμβουλής τίνος· αύτόν ώφειλε
νά συμβουλεύηται είς δλας τάς περιστάσεις τοΰ
βίου του καί αύτοΰ τούς λόγους ν’ άκολουθή.
Άλλ’ ή Μαρία Άντωνιέττα δλίγον έφρόντιζε
περί τοΰ κόμητος καί περί τών φόβων τής μη
τρός της. '0 κόμης Μερσύ έσειε τήν κεφαλήν,
ή δέ μήτηρ της έξηκολούθει γράφουσα καί συμβουλεύουσα αύτήν. Έν τούτοις ή ήγεμονίς έπεδίδετο είς δλας τάς προσφιλείς αύτη διασκε
δάσεις, έξήρχετο έφιππος, έστοιχημάτιζεν είς τά
ιπποδρόμια, έπαιζε τυχηρά παιγνίδια καί έδαπάνα μεγάλα ποσά διά τήν ενδυμασίαν καί τά
κοσμήματά της. Έκ τών 300 χιλ. φράγκων,
τά όποια τή έχορηγοΰντο έτησίως διά τά ιδιαί
τερα αύτής έξοδα, τά πλεΐστα έδαπανώντο εις
τά πολυτελή φορέματά της. Έκ τούτου λαβοΰσα άφορμήν ή Μαρία θηρεσία τή έγραψέ
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ποτέ· "Γινώσκεις καλώς, δτι ή ιδέα μου ήτο
πάντοτε, δτι δέν πρέπει ν’ άκολουθώμεν τδν συρ
μόν ή μετά περισκέψεως, ούδέποτε δμω; υπερ
βολικών. Νέα καί εύειδής βασίλισσα δέν έχει
άνάγκην ανόητων κοσμημάτων.”
Έν ταΐς διασκεδάσεσιν τής Μαρίας Άντωνιέττας προεξάρχουσαν θέσιν κατείχε καί τδ θέατρον. Ού μόνον συχνότατα έπεσκέπτετο τδ έν
Παρισίοις θέατρον τοΰ Μελοδράματος, άλλά καί
τακτικώς παρευρίσκετο είς τά μικρά θέατρα, τά
όποια ύπήρχον είς τάς περί τάς Βερσαλλίας
έπαύλεις τών εύγενών οικογενειών καί τών πριγκήπων. 0 άδελφός τοΰ βασιλέως είχε τδ ιδιαί
τερόν του θέατρον· δ πρίγκηψ Κόντης έτερον έν
Παρισίοις, ή ζωηρά δούκισσα τοΰ Βουρβώνος έν
Σαντιλλή, δ δοΰξ τής Αύρηλίας έν Βανιολέση.
Έν Βερσαλλίαις μόνον δέν ύπήρχε θέατρον, δπερ
είχε καταργηθή τή αιτήσει τής περιωνύμου Δυβαρΰ. ΊΙ Μαρία Άντωνιέττα δμως, έπιθυμοΰσα νά έχη τό ιδιαίτερόν της θέατρον έν τω
άνακτόρφ τών Βερσαλλιών, ήρξατο έπηρεάζουσα
είς τήν ιδέαν της ταύτην τδν σύζυγόν της,
τόν διάδοχον, δστις δλίγην έδείκνυε κατ’ άρχάς κλίσιν πρδς τοιαύτας έλαφράς διασκεδά
σεις. Τοΰτο δμως κατωρθώθη άφ’ ού οι δύο
άδελφοί τοΰ βασιλέως, ό κόμης τής Προβηγγίας καί τοΰ Άρτουα (οί μετά ταΰτα βασι
λείς Λουδοβίκος ό ΙΗ’. καί Κάρολος ό Γ.),
ένυμφεύθησαν δύο ήγεμονίδας τής Σαρδηνίας,
αΐτινες ώς ή Μαρία Άντωνιέττα έφλέγοντο ύπο
τής έπιθυμίας νά παραστήσωσιν έπί τής σκηνής.
Έν δλη τή μυστικότητι έγένοντο αί άπαιτούμεναι προπαρασκευαί ύπδ τών τριών γυναικών,
αΐτινες μετά πολλοΰ ζήλου έξεμάνθανον τά μέρη
των· έν δλη τή μυστικότητι έπίσης έπρεπε νά
γείνη ή πρώτη παράστασις, δπως μή μάθη τι
περί τούτου δ γέρων βασιλεύς. Ή γνωστή Κυ
ρία Καμπάν, διδασκάλισσα τών θυγατέρων τοΰ
βασιλέως και κατόπιν καί τής Μαρίας Άντωνιέττας, αναφέρει έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν
αύτής περί τής πρώτης ταύτης παραστάσεως τά
έξής· "0 διάδοχος ήτο ό μόνος θεατής· οί δέ
ηθοποιοί ήσαν αί τρεις ήγεμονίδες, οί δύο άδελφοί τοΰ διαδόχου, καί οί Κύριοι Καμπάν, πατήρ
καί υίός. Διά τήν παράστασιν εΐχεν έκλεχθή
δωμάτιόν τι έν τφ ίσογαίφ πατώματι, τδ όποιον
έκειτο μακράν τών ύπδ τοΰ βασιλέως κατεχομένων δωματίων ■ ή σκηνή κατεσκευάσθη είς
τρόπον, ώστε μετά τδ πέρας τής παραστάσεως
νά δύναται άμέσως νά διαλυθή. '0 κόμης τής
Προβηγγίας είχεν έκμάθει κάλλιστα τδ μέρος
του· ήττον έπιμελώς ό κόμης τοΰ Άρτουα, δστις
δμως είχεν ώραίαν άπαγγελίαν. Αί τρεις πριγκήπισσαι ύπεκρίθησαν κακώς τά πρόσωπά των ·
μόνον ή σύζυγος τοΰ διαδόχου (ή Μαρία Άν
τωνιέττα) έπέδειξεν αίσθημα καί λεπτότητα είς
τήν άπδ σκηνής διδασκαλίαν. '0 διάδοχος διεσκέδασε πολύ, έγέλα συχνά, καί μετά τήν παράστασιν ταύτην άπέθεσεν όλίγον τδ σκυθρωπόν
του και μελαγχολικδν ύφος καί εΰρισκεν εύχαρίστησιν εις τήν μετά τής συζύγου του συνανα
στροφήν.’’
Καί ή διασκέδασις μέν αυτή ήτο άθώα
δλως· ούδέ ήδύνατό τις νά μεμφθή τής ήγεμονίδος, δτι έπεδίδετο είς τά τοιαΰτα. Άλλ’ άλ
λην μορφήν έλαβον τά πράγματα, δτε τφ 1774
ή Μαρία Άντωνιέττα έγένετο βασίλισσα τής
Γαλλίας.
Ηδη οτε εύρίσκετο έν θέσει έπιφανεστέρα, ή δυσμένεια τοΰ λαού πρδς αύτήν έλαβε
χαρακτήρα τραχύτερον. Είς τοΰτο συνέτεινεν
ούκ όλίγον καί δ βίος, δν διήγον οί έν τή Αύλή·
οί δύο άδελφοί τοΰ βασιλέως ήσαν πρίγκηπες
άγαπώντες τάς θορυβώδεις καί έλαφράς δια
σκεδάσεις καί σπαταλώντες άφειδώς τά χρή
ματα. Ή δέ Μαρία Άντωνιέττα, ή άπόλυτος
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ήδη τής Αύλής άνασσα καί τοΰ συρμού άρχηγός,
συνεμερίζετο τδν άπερίσκεπτον τούτον τρόπον
τοΰ βίου καί μέ δλας τά; παραστάσεις τού βασιλέως ύπεστήριζε τήν σπατάλην καί τήν έλευΘέραν ζωήν. Τοΰτο έπέφερε κατ’ άρχάς μέν
τούς λιβέλλου; καί τάς σατύρας καί κατόπιν
έγέννησε καί αιματηρά; στάσεις καί έπικινδύνους
όχλαγωγίας.
Ό βασιλεύς, άδυνάτου χαρακτήρο; άνήρ, τή
έδώρησεν ώραΐον περίπτερον, τδ Τριανών, παρά
τά; Βερσαλλίας, δπου ή ιδιότροπο; βασίλισσα
ήρξατο άρεσκομένη εί; δλως διάφορον βίον. 1 δ
Τριανών μέ τδν κήπον του καί τάς λίμνας του
έγένετο τρόπον τινά εύρεΐα σκηνή θεάτρου, έφ’ ής
αύτή ή βασίλισσα ήτο ή πρώτη ηθοποιός. Έκεΐ
παριστα κωμωδίαν, ήτις δέν διήρκει ήμέραν
μόνον ή έβδομάδα ή θερινόν μήνα, άλλά διαρ
κώς. Ή βασίλισσα ένδεδυμένη ώς ποιμενίς ή
άπλή χωρική, έπεσκέπτετο τοΰ; σταύλους, τά;
διαφόρους άποθήκας, τού; τεχνίτας τοΰ χωρίου
έδιδε φιλοδωρήματα εί; τά μικρά παιδία τών
χωρικών, έπεδίδετο είς τήν αλιείαν ή έν τή
οίκίφ μένουσα έξετέλει χειροτεχνήματα. Ό βίος
ήτο δλως άπλοΰς καί άφελής. 'Οσάκις είσήρχετο ή βασίλισσα έν τή μικρά αιθούση, έν ή οί
κύριοι καί αί κυρίαι τής Αύλής έπαιζον τδ κλειδικύμβαλον ή τδ σφαιριστήριον, ούδείς ήναγκάζετο νά ταραχθή ή νά έγερθή τής θέσεώς
του· ή έθιμοταξία τής Αύλής ήτο έντελώς κατηργημένη. Τδ μόνον μέλημα πάντων ήτο ή
διασκέδασις, ποτέ μέν χορός μετεμφιεσμένων έν
ύπαίθρφ, ποτέ δέ παράστασις ειδυλλίου ή σκη
νών άγροτικών καθ’ ας αί Κυρίαι τή; Αύλής
ύπεκρίνοντο διάφορα πρόσωπα χωρικών.
Τό Τριανών δμως περιείχε καί κομψότατον
θέατρον έν εύρείφ αιθούση, ούτινος αυτή ή βασίλισσα ήτο καί διευθύντρια καί ηθοποιός, Έν
τω θεάτρφ τούτοι παριστάνοντο συνήθως ύπδ
διαφόρων αύλικών μικρά μελοδράματα καί κωμωδίαι, ένίοτε δέ καί μίμοι κατ’ άπαίτησιν τοΰ
άρεσκομένου είς αύτούς βασιλέως. Παραδόξως
πως ό σοβαρός Λουδοβίκος ό ΙΣτ'. εΐχεν έντε
λώς μεταβληθή μετά τήν γέννησιν τοΰ υιού του,
καί έν ω πρότερον ήτο έντελώς άδιάφορος πρδ;
τά τού θεάτρου, ήδη ού μόνον ήρέσκετο νά παρίσταται εί; αύτό ώς θεατής, άλλά καί μέρος
έλάμβανεν είς τάς δόκιμά; καί έδιδε γνώμην
περί διαφόρων σκηνών καί τεμαχίων, τά όποια
έπρόκειτο νά διδαχθώσιν.
Μετ’ ού πολύ οί βασιλικοί ήθοποιοί δέν
ήρκέσθησαν νά ύποκρίνωνται μόνον ένώπιον τοΰ
περιωρισμένου κύκλου τών αύλικών, άλλά προσεκαλοΰντο εί; τά; παραστάσεις καί άλλα πρό
σωπα, ώς οί αξιωματικοί τής φρουράς, οί ιππο
κόμοι καί άλλοι ξένοι έκ τών πέριξ. Φυσικφ
τω λόγφ οί προσκεκλημένοι ούτοι θεαταί δέν
έπαυον χειροκροτοΰντες καί έπιδοκιμάζοντες τά
πάντα. Καί δμω; λέγεται δτι οί πλεΐστοι τών
ηθοποιών έπαιζον άθλιέστατα, μάλιστα δέ ή
βασίλισσα, ήτις έσπέραν τινά προέβη μέχρι τού
άκρου τής σκηνής δπως έκζητήση τήν έπιείκειαν
τοΰ άκροατηρίου. Αίφνης ήκούσθησαν έξ ένδς
τών θεωρείων τής πρώτης σειράς όξεΐς συριγμοί.
’Αξιωματικοί τινες είσήλθον είς τδ θεωρεΐον δπως
συλλάβωσι τδν αύθάδη θεατήν, έμειναν δέ έμβρόντητοι δτε εΐδον δτι ό τόσον άποτόμως τήν
άποδοκιμασίαν του έκφράσας ήτο — αύτδς ό
βασιλεύς.
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν τδ τελευταΐον
δράμα τδ διδαχθέν άπδ τής σκηνής τοΰ θεάτρου
τοΰ Τριανών ήτο “'0 γάμος τοΰ Φιγαρώ”, τδ
γνωστόν τοΰ Beaumarchais, τδ όποιον έπί έτη
δλα δέν έδίδετο έν τοΐς θεάτροις τών Παρισίων,
διότι έθεωρεΐτο προσβάλλον τήν αξιοπρέπειαν
τής βασιλικής οικογένειας καί τών άριστοκρα-
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τικών τάξεων. 'Π βασίλισσα ήσθάνθη αίφνης
μέγαν πόθον νά παραστήση τδ άπηγορευμένον
τοΰτο δράμα, καί ού μόνον διέταξε νά τή τδ
άναγνώσωσιν έν στενώ αύλικφ κύκλφ, άλλά
προσεκάλεσεν εί; τήν έν τφ θεάτρφ τοΰ Τριανών
δοθησομένην παράστασιν αύτοΰ καί αύτδν τόν
συγγραφέα, ον ό βασιλεύς άπερισκέπτως είχε
φυλακίσει. '0 Beaumarchais κατά διαταγήν
αύτή; άποφυλακισθείς μετέβη είς τδ θέατρον,
ή δε βασίλισσα ύποκριθεΐσα τδ πρόσωπον τής
Ί’οζίνας, έπέτυχεν άριστα. Ή παράστασις αυτή
ύπήρξεν αφορμή διενέξεω; σοβαράς μεταξύ τοΰ
παρωργισμένου βασιλέως καί τή; συζύγου αύτοΰ
καί τό θέατρον τοΰ Τριανών έκλείσθη διά παντός.
Αί τοιαΰται τής βασιλίσσης παιδαριώδεις
άπερισκεψίαι κατέστρεψαν καί τδ όλίγον γόητρον, δπερ διετήρει είσέτι ή βασιλεία. Έπήλθε
δε κατόπιν καί ή γνωστή ύπόθεσι; τοΰ περι
δέραιου, ήτις έδωκεν είς αύτήν τδ θανατηφόρο·/
κτύπημα. Τό έπεισόδιον τοΰτο τοΰ περιδέραιου
έχει έν δλίγοις ώς έξής· 'Ημέραν τινά προύταθη τή βασιλίσση είς άγοράν πολύτιμον περιδέραιον, τδ όποιον δμως ή βασίλισσα άπεποιήθη
ν’ αγοραση ώ; πολυδάπανον. Τοΰτο μετεχειρίσθη ή άγύρτις κόμησσα Λαμότ, δπω; πλέξη
αίσχράν ραδιουργίαν. Διά ψευδών έπιστολών
έπεισεν αυτή τδν είς δυσμένειαν πεσόντα σπάταλον πρίγκηπα τοΰ 'Ροάν, ΐνα διά προσφοράς
τοΰ πολυτίμου περιδέραιου έπανακτήση τήν
εύνοιαν τής βασιλίσσης. 'Ο πρίγκηψ ένέπεσεν
είς τήν στηθεΐσαν παγίδα, ήγόρασε τδ περιδέραιον, άλλ ή κόμησσα Λαμότ έλαβεν αύτό
έπ όνόματι τής βασιλίσσης καί έφυγε μετ’ αύ
τοΰ είς ’Αγγλίαν. "Οτε τέλος άνεκαλύφθη ή
άπάτη, ό 'Ροάν ώς άπατηθείς έγένετο ό περίγελως τοΰ κόσμου, τδ δέ δνομά τής βασιλίσσης
συνεδέθη ατενώς πρδς τδ έπεισόδιον τοΰτο.
Δημοσία έλέγετο καί έπαναλαμβάνετο δτι ή
βασίλισσα έν τή άκαθέκτφ αύτής μανία τών
πολυτίμων κοσμημάτων καί μή δυναμένη πλέον
να δαπανήση τόσον μεγάλα ποσά δέν ήσχύνθη
να μεταχειρισθή τδ βαλάντιον τοΰ πρίγκηπος
'Ροάν. Ήτο τοΰτο μισαρά συκοφαντία, ήτις
δμως εύρεν εύπρόσδεκτον ηχώ είς τά ώτα τοΰ
λαοΰ, τοΰ άνέκαθεν μισήσαντος τήν " Αύστριακήν”.
Έκραγέντων δέ τών άγριων παθών τής γαλ
λικής έπαναστάσεως ήτο επόμενον δτι καί ή
άντιδημοτική βασίλισσα ήθελε πέσει οίκτρόν αύ
τής θύμα. Καί πράγματι έπί τοΰ αιματηρού
τής λαιμητόμου ικριώματος έπεσεν έννέα μήνας
μετά τήν καρατόμησιν τοΰ βασιλέως καί ή προώρως λευκανθεΐσα κεφαλή τή; δυστυχούς βασι
λίσσης ένώπιον τοΰ συνηγμένου λαοΰ καί άκριβώς είκοσι καί τρία έτη, άφ’ δτου έν τή αύτή
πλατεία έκατοντάδες άνθρώπων κατεπλακώθησαν
έν καιρφ τών διδομένων είς τιμήν τοΰ γάμου
της έορτών. Ό οιωνός ύπήρξε κάκιστος, καί
άπαισίως έπραγματοποιήθη.

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 93.)

Ν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις ή χρήσΐί
τών έλεφάντων εΐναι κοινή, Οί έγχώριοι ηγεμόνες, οί μεγιστάνες καί εύκατάστατοι ίδιώται διατηροΰσιν έλέφαντας ώς ζώα
πολυτελείας, ου; μεταχειρίζονται κατά τήν θήραν, διά τάς διαφόρους πομπάς καί τελετάς.
Λίαν έπιμελής εΐναι ή περιποίησις τών έλεφάν
των τούτων, δι’ ούς άνεγείρονται ιδιαίτεροι
σταΰλοι έν ταΐς εύρείαις αύλαΐς τών οικιών.
Έπειδή δέ οί έλέφαντες άγαπώσι πολύ τό ύδωρ
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τραπέζης λύχνους, έν φ ή μήτηρ του διηυθέτει
τήν ένδυμασίαν τη;, ήν είχεν άρκούντως φθείρει
ή νυκτερινή έκδρομή καί τοΰ καιρού ή καταστασις. Ή γυνή αύτη θά ήτό ποτέ ώραία, άν
καί ήδη προσήγγιζεν εις τό πεντηκοστόν τής
ηλικίας της έτος· άντανάκλασις κάλλους έφώτιζεν άκόμη τδ πρόσωπον της. Κατά προνο
μίαν, δπερ έχουσιν οί ξανθοί άπέναντι τών μελανοτρίχων, ούδέ μία λευκή θρίξ άνεμιγνυετο
εί; τήν ώραίαν κόμην της. Οί μεγάλαι αύτής
γλαυκοί δφθαλμοί είχον έκφρασιν ύπερηφανειας
καί μελαγχολίας συνάμα. Ήτο ισχνή, άλλά τδ
άνάστημά της προέδιδε μεγάλην εύγένειαν.
'0 νεανίας, είκοσι δύο περίπου έτών τήν ηλι
κίαν, ήτο είς τών ώραιοτέροιν τύπων, οΰς θαυ
μάζομε·; έν ταΐς γραφαΐς τοΰ ζωγράφου ΒάνΔάϋκ. 'Υψηλός τδ άνάστημά εΐχεν άμίμητον
χάριν είς τδ βλέμμα καί τδ μειδίαμά του. Δέν
ήδύνατό τις νά τδν ίδη χωρίς νά έλκυσθή παρ’ αύ
τοΰ, καί έλκυόμένος δέν ήδύνατο ή νά τδν άγα
πήση. Εΐχε πρδς τήν μητέρα του σεβασμόν
ειλικρινή καί άπειρον έφαίνετο δτι ούδέν έτερον
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
εΐχε μέλημα ή πώς νά τήν εύχαριστήση, πώς
νά έκπληρώση πάσας τάς έπιθυμίας της. Άφ ού
Διήγημα έκ τοΟ Γαλλικού.
έφερεν έδραν καί ώδήγησε τήν μητέρα του προς
αύτήν, τήν έφίλησεν έπανειλημμένω; είς το
(Συνέχεια.)
μέτωπον.
— Πόσον είμεθα καλά έδώ, μητέρα μου!
Δ'.
— Καλλίτερα βεβαίως ή είς τήν όδόν μέ
αύτδν τον άθλιον καιρόν, άπήντησεν ή μήτηρ
Βρύγη εΐναι μία τών έπισημοτέρων καί
ρίπτουσα βλέμμα τεθλιμμένον περί τδ δωμάτιόν.
περιεργοτέρων πόλεων τής Βελγικής.
Τό δωμάτιόν τοΰτο εΐχεν, ώς ό πρόδομος,
Καλείται δέ συνήθως ή Βενετία τής
τύπον άρχαϊον· τά έπιπλα είχον τήν σοβαραν
“Άρκτου, διότι αί όδοί αύτής εΐναι διώρυγες,
πολυτέλειαν τής φλαμανδικής έποχής καί τήν
ώς αί τής άνάσσης τοΰ Άδρία.
Ολίγα μέρη
άκραν καθαριότητα. Ή δλη οικία ένέπνεεν
έν Εύρώπη διετήρησαν τδν τύπον τών παρελ
αίσθημα θλίψεως ιδίως κατά τάς σκοτεινά; καί
θόντων αιώνων, βσον ή Βρύγη · διατρέχων τις
βροχερά; τού χειμώνος ήμέρας· έκειτο δέ με
τήν άρχαίαν ταύτην πόλιν έν καιρφ νυκτός, βτε
ταξύ αύλής καί κήπου· έν τή αύλή έφύετο
πάσα κίνησις έκόπασε καί πολΐται καί έργάται
χόρτον, δπερ ένέφαινεν άμέλειάν τινα περί τήν
άπεσύρθησαν είς τάς οικίας των, μεταφέρεται
περιποίησιν άπ’ έναντίας δμως ό κήπο; ήτο τά
είς παλαιόν εποχήν είς τοΰτο συντελοΰσι τά
μάλιστα περιποιημένος, ώς εΐναι συνήθως οι
μέγιστα καί τά γοτθικά τής πόλεως ώρολόγια,
κήποι δλοι έν Βελγίφ.
ών οί κώδωνες ήχοΰσι μέ ήχον πεπαλαιωμένον
Ή Κυρία Έρβέν κατωκει τήν οικίαν ταύτην
καί δλως διάφορον τών ήμετέρων χρόνων.
άπδ δεκαεπτά ήδη έτών μετά τοΰ συζύγου της
Ήτο ή δγδόη τή; εσπέρας, τή μεγάλη Παρα
καί τοΰ υίοΰ της, δν εΐχεν έπιμελώς άναθρέψει
σκευή· ό καιρός ήτο άθλιος, βροχή έπιπτε ραγ
διά καλών διδασκάλων. Έκ παιδικής ήδη ήλιδαία, παγωμένη, ήτι; διεπέρα τοΰς άνθρώπους
κίας ό νεανίας έδειξε μεγάλην κλίσιν πρός τας
μέχρις όστέων. Μόλις είχε τελειώσει ή έσπεώραίας τέχνας- ώμίλει πολλάς γλώσσας, ηδε
ρινή άκολουθία καί οί ευσεβείς έξήρχοντο τοΰ
τεχνικώτατα καί έζωγράφιζεν εικόνας, αΐτινες
ναοΰ, ών πολλοί κρατούντες μικρούς φανούς
έκάστοτε έγένοντο δεκταί έν ταΐ; έκθέσεοιν. ' Η
κατ’ άρχαϊον έθιμον μή καταργηθέν έντελώς μέ
οικία, ήν κατώκουν οι ξένοι ούτοι, άνήκεν είς
δλον τδν φωτισμόν τών όδών τών νεωτέρων
άρχαίαν εύγενή τής πόλεως οικογένειαν, ήτις,
χρόνων.
άπδ πολλών ήδη γενεών, δέν κατωκει αύτήν
Δύο άνθρωποι, άνήρ καί γυνή, διηυθύνοντο
πλέον. Οί ξένοι ούτοι έλέγοντο Γάλλοι, άν καί
βήματι ταχεΐ πρδς οικίαν κειμένην έν τή άρούδείς έγνώριζέ τι περί αύτών, διότι έκτος τοΰ
χαίφ άριστοκρατική τής πόλεως συνοικία. Κα
ίερέως καί τών διδασκάλων, ούδείς έπεσκέπτετο
λυπτόμενοι ύπδ τοΰ αύτοΰ άλεξιβροχίου έβαινον
αύτούς. Έλθόντες είς Βρύγην ουδεμίαν είχον
σιωπηλοί, τόσον έφαίνοντο σπεύδοντες νά φθάκάμει έπίσκεψιν. Δίς μόνον τοΰ έτους έδέχοντο
σωσιν είς τήν οικίαν. Μετ’ όλίγον έφθασαν πρδ
συγγενείς των τινάς, οΐτινες τοΰς έπεσκέπτοντο
αύτής, ήνοιξαν τήν θύραν καί είσήλθον είς σκο
μυστηριωδώς. Κατά τά πρώτα έτη δύο Κυρίαι,
τεινόν πρόδομον, φωτιζόμενον άμυδρώ; μόνον
ή μία γραία καί ή άλλη νέα, διέμενον παρ αύ
ύπδ λυχνίας άνηρτημένης άπό τής όροφής.
τοΐς κατά τδ Πάσχα έπί μίαν έβδομάδα. Άπό
Δεξιά καί άριστερα ξκειντο δύο ύψηλαί θύραι,
δέκα δέ έτών μόνον ή νέα Κυρία ήρχετο, και
ών αί άρχαΐαι γλυφαί παρεΐχον είς τήν οικίαν
οί γείτονες ύπέθετον ώς έκ τούτου 2τι ή γραία
ταύτην χαρακτήρα εύγενοΰς μεγαλείου.
είχεν άποθάνει- έπειδή δέ ή Κυρία Έρβέν έφό— Βεβαίως θά ήναψαν φωτιάν είς τδ έστιατόριον, τέκνον μου, είπεν ή γυνή.
0 πατήρ
ρεσε πένθιμα ένδύματα, οί γείτονες συνεπέρανον
βτι ή γραία Κυρία ήτο ή μήτηρ τής οίκοσου δέν θά βραδύνη νά έλθη· θά τδν περιμένωμεν θερμαινόμενοι. Ή ύπηρέτρια εΐναι είς
δεσποίνης.
Μία μόνον υπηρέτρια, Κλάρα καλουμένη,
τήν έκκλησίαν άκόμη· θά ύπερετηθώμεν μόνοι.
γονή μέσης ήλικία;, έπήρκει είς τήν ύπηρεσίαν
— Οχι, μητέρα, άπήντησεν ό νέος· χρέος
τή; μικρά; ταύτης οικογένειας. Ή Κλάρα ύπήρ
μου εΐναι νά σέ ύπηρετήσω, άν τδ έπιτρέπης·
ξεν ή τροφός τοΰ νέου, πρδς δν έτρεφεν άπεριίσως είμαι όλίγον άρχάριος και άνίκανος άκόμη,
όριστον αγάπην καί άφοσίωσιν. Ήτο έκ τών
αλλα θά μέ όδηγήσης καί θά τδ κατορθώσω,
καλών έκείνων ύπηρετριών, ας σήμερον σπαέλπίζω.
νιώτατα ευρίσκει τις.
Έν φ ώμίλει ό νεανία; ήναψε τοΰ; έπί τής

καί είς τάς χώρας έκείνα; δ καύσων εΐναι σφο
δρός, επικρατεί η συνήθεια νά όδηγώνται οί
έλέφαντες τακτικώς ,απαξ καί δί; τή; ήμέρας
είς τδ λουτρδν έντός λιμνών ή καί ποταμών.
Πολύ περίεργον καί διααχεδαστικδν εΐναι τδ
θέαμα τοΰτο τών λουσμένων έλεφάντων, οΐτινες
διά μυρίων παιγνίων καί αλμάτων καί κινήσεων
έκφράζουσιν ήν αισθάνονται χαράν καί άναψυχήν
βυθιζόμενοι είς τδ δροσερόν ύδωρ. Πολλάκις
οί φύλακες άναγκάζονται νά έκδιώξωσιν αύτούς
διά τής βίας άπδ τοΰ ποταμού ή τής λίμνης
καί νά όδηγήσωσιν εί; τοΰς σταύλους των. Ή
παρατεθειμένη είκών παριστα τοιοΰτον λουτρδν
έλεφάντων παρά τήν πόλιν “Άγραν τών’Ινδιών.

Β

91
Αύτά ήσαν τά πρόσωπα, τά όποια ήδη παρουσιάζομεν είς τδν άναγνώστην ήμών καί ών
τάς τύχας θέλομεν παρακολουθήσει μέχρι τέλους
τής καθ’ δλα αληθούς ταύτης ιστορίας. —
Τήν έσπέραν τής μεγάλης Παρασκευής,
καθ’ ήν εύρίσκομεν τήν μητέρα καί τδν υίδν
θερμαινομένους παρά τήν έστίαν, μόνον ό κ.
'Ερβέν ήτο άπών. Ό νεανίας έποιήσατο τήν
παρατήρησιν.
— '0 πατήρ δέν ήλθεν άκόμη, είπε· συνήθως
δέν βραδύνει τόσον πολύ.
—Έμεινεν έν τή έκκλησιά μετά τήν άκολουθίαν καί κατόπιν βεβαίως μετέβη είς τοΰ ίερέως,
δπως τφ ύπενθυμίση δτι τήν Κυριακήν τοΰ Ιίάσχα
τδν περιμένομεν κατά τδ σύνηθες.
— Είς τοΰτο σέ άναγνωρίζω πάλιν, καλή
μητέρα ■ πάντοτε ζητείς πώς νά μ’ εύχαριοτήσης.
— Τί νά γείνη, τέκνον μου; '0 βίος σου
εΐναι τόσον μονότονος. '0 θεός μοί εΐναι μάρτυς, δτι άν ήδυνάμην . . . Πάντοτε μόνον μα
ζή μας! Καί ήμεΐς είμεθα τόσον τεθλιμμένοι!
Δέν έχεις άλλας διασκεδάσεις είμή τά βιβλία
σου, τδ κλειδοκύμβαλόν σου καί τήν ζωγρα
φικήν σου.
— Λησμονείς τόν κήπον, μητέρα. Καί δέν
άρκοΰν αύτά; Δέν είμαι μήπως κατά πάντα
εύτυχής; Ισως έπρεπε νά ευρώ έργασίαν σοβαρωτέραν, νά ήμαι δικηγόρος, ή στρατιωτικός,
ή καλλιτέχνης, ή γεωπόνος, έπί τέλους νά ήμαί
τι· άλλ’ ή θέλησίς σας δέν εΐναι αυτή καί
οφείλω νά ύποταχθώ είς τήν θέλησίν σας.
Ή Κυρία Έρβέν έταράχθη είς τοΰς λόγους
τούτους.
— Ή θέλησίς μου, Χριστιανέ μου; Ή θέ
λησίς μου θα ήτο νά σέ ίδω πρώτον πάντων
τών φίλων σου κατά τήν θέσιν, δπως είσαι πρώ
τος καί κατά τήν εύφυίαν καί κατά τήν άξίαν.
Δέν πταίω έγώ, δχι· πίστευσέ με.
— Καί τίς πταίει τότε; Ούτε ό πατήρ μαυ
βεβαίως, ό τόσον καλός καί φιλόστοργος, δστις
ούδέποτε μοι ήρνήθη τι.
— Ούτε ό πατήρ σου πταίει, άπεκρίθη ή
μήτηρ βαθέως στενάζουσα. Πταίει ή τύχη σου ...
τδ πετρωμένον . . . ό θεός, δστις μάς τιμωρεί!
— Διατί νά τιμωρήση ό θεός σέ ή τδν πα
τέρα μου; . . . Μητέρα μου, σέ παρεκάλεσα πολ
λάκις ■ διηγήσου με δ,τι άγνοώ. Διατί ζής
τόσον μακράν τοΰ κόσμου, σύ, ήτις έπρεπε νά
ήσαι ό στολισμός του; Διατί δέν βλέπομεν ποτέ
κανένα συγγενή, κανένα φίλον; Είπέ μοι, σέ
καθικετεύω. Κατά τήν αγίαν ταύτην ήμέραν
δύνασαι νά μοι άρνηθής τήν άπλουστάτην μου
ταύτην παράκλησιν;
— Δέν έχω τι νά σοί ειπω, τέκνον μου.
Ένυμφεύθημεν, ό πατήρ σου καί έγώ, πλήρεις
έλπίδων. Άλλ’ έπήλθον μεγάλα δυστυχήματα,
άπωλέσαμεν τά πάντα. Διά νά έπαρκέσωμεν
είς τά έξοδα τής άνατροφής σου, ήναγκάσθημεν
νά ζήσωμεν μέ τήν μεγαλειτέραν οικονομίαν.
Διά τοΰτο καί άπεσύρθημεν έδώ. Έδώ έσυνειθήσαμεν πλέον. Ποΰ νά ύπάγωμεν τώρα;
'0 Χριστιανός έκυψε τήν κεφαλήν του καί
έσιώπα.
— Μέ ήρώτησας πρδ όλίγου, έξηκολούθησεν
ή μήτηρ, διατί δέν δεχόμεθα ούτε συγγενείς
ούτε φίλους. Διά τδν άπλούστατον λόγον δτι
δέν έχομεν τοιούτου;. Έκ συγγενών δέν έχομεν
ή τήν άδελφήν μου, ήτις έρχεται δίς τοΰ έτους
πρδς έπίσκεψιν μας· φίλους δέ οί δυστυχείς δέν
έχουσι ποτέ. θά τδ μάθης άργότερα, τέκνον
μου, δταν γνωρίσης καλλίτερα τδν κόσμον.
— Έγώ δμω; έχω ένα φίλον, μητέρα μου·
καί θά ήμην πολύ δυστυχής, άν θά ήπατώμην
ώς πρδς αύτόν.
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— Ιον ιερέα εννοείς, τον καλόν εφημέριον
Βέζην; Αύτός είναι φίλος μας- ήμην αγνώμων
νά τον λησμονήσω.
— Δέν πρόκειται περ'ι αύτοΰ. Εννοώ τόν
καλόν συμμαθητήν μου, τόν όποιον δέν θέλεις
να δεχθής καί δστις θά εΐχε τόσην επιθυμίαν
νά έλθη πρός έπίσζεψίν σου.
— Ί ί νά κάμη εδώ, έν τω ναω τούτφ τής
ανίας; Νομίζω δτι τόν εύεργετώ μή δεχομένη
αύτόν. Σημείωσε, δτι αύτός είναι πλούσιος, καί
άριστοκράτης Αγγλος, δστις θά μάς ευρισκε
πολύ αναξίους τοΰ ονόματος του καί τής περι
ουσίας του.
— Είναι πλούσιος, είναι εύγενής, είναι 'Άγ
γλος· άληθέστατον, μητέρα μου· άλλ’ είναι καί
Βέλγος έκ μέρους τής μητρός του, καί ώς τοιοΰτος θά θαυμάση τά άρχαΐα έπιπλα τής οικίας
μας καί ιδίως τάς εικόνας. Ό,τι πρό πάντων
έπιθυμεΐ νά ΐδη είναι ή είκών τής μεγάλης
έκείνης Κυρίας, ή εύρισκομένη είς τήν αίθουσάν
μας, τής Κυρίας, ήξεύρεις, μητέρα μου, ήτις σέ
όμοιάζει τόσον πολύ.
— Σιώπα, σιώπα, σέ παρακαλώ ■ μή μοι
άναφέρης τήν γυναίκα έκείνην. Τήν μισώ.
Ό Χριστιανός προσέβλεψε τήν μητέρα του
μετ έκπλήξεως, καί έζήτησε ν’ άποτρέψη τήν
κακήν έντύπωσιν δι' αστεϊσμού.
— Ναί, έπανέλαβεν ή μήτηρ, τήν μισώ,
διότι λέγουν δτι μέ όμοιάζει· διότι είναι πάν
τοτε ώραΐα, έν ω έγώ δέν είμαι πλέον τοιαύτη.
— Τίς τό λέγει, μητέρα μου; Σύ είσαι
πάντοτε ώραΐα, καί πρό πάντων δι’ έμέ.
Καί κύψας έφίλησε πάλιν τήν μητέρα του.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εισήλθεν ό κ. Έρβέν.
Ήτο άνήρ υψηλού άναστήματος καί καλού πα
ραστήματος. Ήτο άνήρ εύειδής, άν καί πρό
ωρον γήρας είχε λευκάνει τήν κόμην του. Τό
πρόσωπόν του ήτο γλυκύ, καί ένέφαινεν άκοαν
άγαθότητα. Έκ πρώτης δψεως ένόει τις δτι
ήτο άνθρωπος δυστυχής.
Μόλις τόν είδεν ό υίός του ήγέρθη καί
έσπευσε πρός αύτόν. Ή Κυρία Έρβέν μόλις
ύψωσε τήν κεφαλήν καί τω είπε μέ ύφος άδιάφορον.
— Πολύ έβράδυνες νά έλθης· τί σοι είπεν
ό ίερεύς;
— θά ελθη, άπεκρίθη ό πρό μικρού είσελ
θών μέ ύφος υποδεεστέρου, δίδοντος λόγον προς
άνώτερόν του δν φοβείται καί άγαπα.
Τό βλέμμα, δπερ έρριψεν έπί τής συζύγου
του, ήτο βλέμμα φόβου καί άγάπης συγχρόνως.
— Ή ακολουθία δέν σ’ έκοπίασεν; ήρώτησε
μετ’ όλίγον τήν σύζυγόν του. Μ’ έπεριμένετε
ίσως; ‘Αλλά δέν πταίω έγώ, σοί τό βεβαιώ.
Ό ίερεύς μ’ έκράτησε καί δέν ήδυνάμην νά δια
κόψω τήν ομιλίαν του.
— Τό δεΐπνον είναι έτοιμον. ’’Ας φάγωμεν!
Παρεκάθησαν είς τήν τράπεζαν. Ό κ. Έρ
βέν μόλις έφαγεν όλίγα χόρτα.
— Δέν τρώγεις, πατέρα; ήρώτησεν ό νεανίας.
— Δέν πεινώ, τέκνον μου . . . Μέ ποιον
ήσο τό πρωί, δταν σέ άπήντησα έν τή πλατεία;
— Μέ τόν φίλον μου λόρδον Σπρίτ. Πώς
τόν ευρίσκεις, πατέρα; Σέ προειδοποιώ δτι πρέ
πει έξ άμοιβαίας φιλοφροσύνης νά εΐπης καλά
δι’ αύτόν, διότι αύτός σέ θεωρεΐ τόν έντελέστατον
άνδρα, δν έγνώρισεν.
— Καί τί ήξεύρει αύτός; διέκοψεν ή μήτηρ
μετά πικρίας. Διότι συνήντησε τόν πατέρα σου
καθ’ όδόν, σημαίνει τούτο δτι δύναται καί νά
κρίνη περί αύτού;
— ’Όχι βεβαίως· άλλά τόν γνωρίζει δι’ έ
μοΰ, δπως καί σέ γνωρίζει, μητέρα μου.
— Πράγματι, τέκνον μου, ό λόρδος σου εί
ναι πολύ εύκολος είς τάς κρίσεις του. Δέν άγαπώ

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τούς ανθρώπους, οί όποιοι τά πάντα καί τούς
πάντας επαινούν. Μοί προξενούν δυσπισπίαν.
Πρόσεξε, υιέ μου. Οί τοιοΰτοι άνθρωποι είναι
συνήθως κόλακες.
— ‘Ο Λιονέλος Σπρίτ είναι καί εύφυής καί
αγαθός νέος. Δέν τον γνωρίζεις, μητέρα, καί
πολύ έπεθύμουν νά τόν έγνώριζες. Έν τοσούτφ
έχω πολλά νά σάς είπω περί αύτοΰ. Έχω νά
σάς ζητήσω μίαν άδειαν, τήν όποιαν ελπίζω δτι
δέν θά μοί άρνηθήτε.
— Μίαν άδειαν; Είς τήν ήλικίαν σου; Όμιλεΐς ώς παιδίον. Λέγε.
— Καλή μου μητέρα· πρέπει προηγουμένως
νά σοι είπω περί τίνος πρόκειται· θ’ άποφασίσετε κατόπιν. Ήξεύρετε δτι ή Βρύγη είναι ή
πόλις τού Βελγίου, τήν όποιαν πάντοτε έπροτίμησαν οί ’Άγγλοι. Ό πατήρ τού φίλου μου, είς
τών’Ιρλανδών καθολικών λόρδων, καί άνήρ πλουσιώτατος, διέμεινεν ένταΰθα δτε ήτο νέος ■ ήγάπησε δέ εδώ νέαν κόρην άνήκουσαν είς μίαν
τών άρχαίων οικογενειών τού τόπου, τήν δε
σποινίδα Βάν Βρύγερ, ήν καί ένυμφεύθη.
— Επειτα; Τί μάς ένδιαφέρουν αύτά;
— Θά τό ίδής, μητέρα. 'Ο Λόρδος Σπρίτ
άπέθανε νέος καί άφησε δύο τέκνα, τόν φίλον
μου Λιονέλον καί μίαν κόρην, τήν δεσποινίδα
Άραβέλλαν, νεωτέραν τοΰ άδελφού της κατά
επτά έτη.
Η Κυρία Σπρίτ χηρεύσασα έπεθύμησε νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα της- πα
ρέλαβε μεθ’ έαυτής τήν θυγατέρα της, καί
άφησε τον υιόν της έν Αγγλία, δπως άνατραφή
έκει παρά τού κηδεμένος του ύπό τόν δρον δμως,
άπαξ τοΰ έτους κατά τάς παύσεις νά μεταβή
πλησίον της. ‘Ο δρος ούτος έτηρήθη. Άλλά
μετά τήν ένηλικιότητά του ό λόρδος Λιονέλος,
ένθερμος καθολικός καί τουφερώτατα άγαπών
τήν μητέρα του καί τήν άδελφήν του, σχεδόν
άπεκατέστη πλησίον των έν τή ήσύχφ ταύτη
πόλει, δπου δύναται νά σπουδάση τήν ιστορίαν,
πρός τήν όποιαν αισθάνεται μεγάλην κλίσιν.
— Πράγματι, διέκοψεν ό κ. Έρβέν, σύ συ
νηγορείς ύπέρ αύτοΰ ώς δικηγόρος. Ήδη έμάθομεν τά τού πελάτου σου- άς ίδωμεν τώρα
τοΰ θέλεις νά καταλήξης.
— ’Οχληρός κατήντησεν ό δικηγόρος, παρε
τήρησεν ή μήτηρ· έάν θέλη νά έπιτύχη είς τό
στάδιον του, πρέπει νά άλλάξη τρόπον. Έπί
τού προκειμένου!
— Ναί, μητέρα μου, έπί τού προκειμένου!
Ή Κυρία Σπρίτ έ'χει έν Βρύγη τήν πρώτην
οικίαν ή μεγάλη της περιουσία καί τό όνομά
της τήν θέτουσιν είς τήν πρώτην θέσιν. Δέ
χεται τούς συμπβτριώτας τού συζύγου της, οΐτινες ένταΰθα είναι πολυπληθείς. Μετά όκτώ
ήμέρας πρόκειται νά έορτασθώσιν έν τή οικία
της τά γενέθλια τής δεσποσύνης Άραβέλλας,
ήτις είναι έν ήλικίφ δεκαοκτώ έτών. '0 φίλος
μου μέ παρεκάλεσε νά παρευριθώ είς τήν εορτήν
καί νά μέ συστήση είς τήν οίκογένειάν του.
Έγώ δέ δέν ήθέλησα νά δεχθώ τήν πρόσκλησίν
του πριν ή λάβω τήν συγκατάθεσίν σας.
'0 Κύριος Έρβέν ώχοιασεν αίφνης.
— Τέκνον μου άγαπητόν, έψιθύρισε. Τοΰτο
είναι άδύνατον!
— Καί διατί τοΰτο; ήρώτησεν [ή σύζυγός
του. Διατί, παρακαλώ, δέν δύναται ό Χριστι
ανός νά συναναστροφή τούς συνομήλικός του;
— Γνωρίζεις κάλλιστα, είπεν ό κ. Έρβέν,
ποιοι είναι οί λόγοι, οΐτινες μάς έπιβάλλουσι
νά ζώμεν μακράν τού κόσμου.
— Σέ, βεβαίως, τω είπεν ή σύζυγός του
μετ’ άκρας περιφρονήσεως · έμέ . . . έπίσης·
άλλ’ έγώ υποτάσσομαι είς τοΰτο. Άλλ’ αύτόν,
τόν υιόν μας;... Ποιος νόμος τόν αποκλείει
άπό τής συναναστροφής τών ανθρώπων; Δέν
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έχει μήπως όλα τά άπαιτούμενα προσόντα, δπως
διαπρέψη μεταξύ τών καλλιτέρων; — Πρέπει
νά δεχθής τήν πρόσκλησίν, τέκνον μου· πρέπει
νά διασκέδασης, νά σχηματίσης άφ’ εαυτού θέ
σιν έν τω κόσμιρ, ήν οί γονείς σου δέν δύνανται
νά σοί δώσωσι.
— Δέν συλλογίζεσαι; . . . είπεν ό κ.'Ερβέν.
— Τί νά συλλογισθώ; είπεν ή σύζυγός του.
'Ο Χριστιανός πρέπει νά φανή είς τόν κόσμον.
ΙΔέν είναι καταδεδικασμένος, ώς ήμε?ς, είς κάθειρξιν διά βίου. Έδώ μέσα χάνεται- έν τή
άτμοσφαίρα ταύτη τής θλίψεως καταστρέφεται.
Καιρός είναι νά έξέλθη αύτής. ’Απορώ πώς
δέν τό έννοεΐς.
— Λησμονείς . . .
— Δέν λησμονώ ούδέν. Πλήν άς άφήσωμεν
αύτήν τήν ομιλίαν. '0 Χριστιανός θά ύπάγη
είς τήν οικίαν τοΰ φίλου του’ ούτε σύ, ούτε
εγώ εχομεν τό δικαίωμα νά τόν έμποδίσωμεν.
Θέλω νά παρουσιασθή έπαξίως · έγώ μόνη θά
έπιστατήσω είς τήν ενδυμασίαν του· θά γράψω
πρός τήν άδελφήν μου.
'0 κ. Έρβέν άφήκε βαθύν στεναγμόν καί
έσιώπησεν. '0 νεανίας δέν είχε προφέρει ούδέ
λέξιν· ό οφθαλμός του έστρέφετο ποτέ μέν πρός
τόν πατέρα του ποτέ δέ πρός τήν μητέρα του,
δέν έτόλμα δέ νά έρωτήση. Εύθύς μετά τό
I δεΐπνον πάντες άπεχώρησαν. Ή Κυρία Έρβέν
εύχομένη τήν καλήν νύκτα είς τον υιόν της τω
έπανέλαβε τήν συγκατάθεσίν της. Ό δέ πατήρ του
τω έσφιγξε τήν χεΐρά, λέγων · ' (I Θεός νά ν’ εύλογήση , τέκνον μου, δπως σ’ ευλογώ καί έγώ!”
Ή Κυρία Έρβέν μόλις ενευσε πρός τόν
σύζυγόν της καί λαβούσα λυχνίαν άνήλθεν είς
τόν κοιτώνά της κείμενον είς τό άνω πάτωμα,
δπου εύρίσκετο καί ό κοιτών τοΰ Χριστιανού.
'Ο πατήρ εΐχε δύο δωμάτια έν τω ίσογαίφ πατώματι, όπισθεν τής αιθούσης. Είδος σιωπηλής
συμοάσεως τόν έχώριζεν άπό τής οικογένειας
του, μετά τής όποιας δέν εύρίσκετο ή μόνον
Ικατά τάς ώρας τοΰ γεύματος καί τοΰ δείπνου.
Άπό δεκαοκτώ ήδη έτών δέν είχεν έξέλθει τής
οικίας είμή μόνον δπως μεταβή είς τήν εκκλη
σίαν καί ένίοτε παρά τω έφημερίφ. Τό πλεΐστον
τού χρόνου διέμενεν έντός τού δωματίου του
τορνεύων μικρά άντικείμενα έκ ξύλου, τά όποΐα
είτε διηυθέτει ώς κοσμήματα έν τοΐς δωματίοις
του είτε καί έπώλει διά τούς πτωχούς. Ούδε
μίαν είχεν άλλην ένασχόλησιν καί ή μόνη του
παρηγοριά καί διασκέδασις ήτο ή προσευχή.
Τήν έπιούσαν ή υπηρέτρια είσελθοΰσα πρωί
ώς συνήθως είς το δωμάτιόν του, τόν εύρεν ήδη
προσευχόμενον. Δάκρυα άφθονα έξέρρεον τών
δφθαλμών του. Ή αγαθή υπηρέτρια συγκεκινημένη τόν ήρώτησεν άν ουτω σκοπεύη ν’ άπελπίζηται καί νά κλαίη διηνεκώς.
— Δέν είναι φρόνιμον τοΰτο, τφ είπε· Οά
πάθη ή ύγεία σας. Σείς πρέπει νά ζήσητε χά
ριν τής Κυρίας καί τοΰ άγαπητοΰ τέκνου.
— Χάριν τής Κυρίας; έπανέλαβεν αύτός μέ
πικρόν μειδίαμα.
— Ναί, χάριν τής Κυρίας, ήτις κατά βάθος
σάς άγαπα, άν καί ένίοτε δέν φέρεται καλά
μαζή σας· άλλά τί τό θέλετε; τοιούτος είναι ό
χαρακτήρ της. Πάντοτε ούτως ήτο, τό ήξεύ
ρετε, καί αί περιστάσεις βεβαίως δέν συνετέλεσαν νά τήν μεταβάλλωσι. Θάρρος, Κύριε· ό
Θεός είναι δίκαιος· αύτά θά τελειώσουν.
— Ναί, θά τελειώσουν, δταν ό Θεός μέ καλέση πλησίον του· είθε τοΰτο νά ήτο ταχέως!
— Καί δέν συλλογίζεσθε τόν Χριστιανόν, τό
τέκνον σας τό μονοδικόν καί τόσον καλόν; Μόνον
ή εύτυχία νά έχετε τοιούτον υιόν έπρεπε νά σάς
παρηγόρηση δΓ δλα. Έ Παναγία, ή Οποία σάς
προστατεύει, σάς τόν έστειλε διά τοΰτο.
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__ Καί δμως, Κλάρα, αύτός ό Χριστιανός
είναι ό προξένων με τήν μεγαλειτέραν λύπην.
__ Ναί, ναί, τό έννοώ. '0 σταυρός είναι
βαρύς· πλήν θάρρος, Κύριε! Έγώ παρακαλώ
•τόν θεόν μέ δλην μου τήν καρδίαν. Είναι αδύ
νατον νά μή μέ είσακούση.
Καθ’ ήν στιγμήν τά μέλη τής οικογένειας
ήτοιμάζοντο νά μεταβώσιν είς τήν πρωινήν λει
τουργίαν, έκρούσθη ό κώδων τής θύρας.
__ Τίς έρχεται κατ’ αύτήν τήν ώραν; είπεν
ή Κυρία Έρβέν. ’Επιστολή- ή Κλάρα φέρει
έπιστολήν. Τίς μάς γράφει;
— Είναι διά σάς, κύριε Χριστιανέ, είπεν ή

τήν Κυρίαν Σπρίτ καί ότι άνυπερθέτως θά ύπάγης τλν Τετάρτην είς τό γεύμά της· νά πρόσ
θεσης δέ, δτι έπιθυμεΐς προηγουμένως νά τή
παρουσιασθής. Πρέπει νά δείξης δτι γνωρίζεις
τούς κανόνας τής έθιμοταξίας, άν καί φαίνεσαι
άγριος.
— Τδ θέλεις; είπεν ό κ. Έρβέν έστω, άς
γείνη τό θέλημά σου, άλλά σύ θά ήσαι υπό
λογος διά τάς συνέπειας.
— Καλά, καλά, άπήντησεν ή Κυρία ξηρώς.
Άς μή γείνη πλέον λόγος περί τούτου. Άς
ύπάγωμεν είς τήν έκκλησίαν καί δ Χριστιανός
άς άπαντήση είς τήν έπιστολήν.
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ώς έσυνείθιζε τοΰτο κατ’ έτος, νά οειπνήση εις
τήν οικογένειαν τοΰ μαθητου του. Προηγου
μένως έσχε μακράν συνέντευξιν μετά τού κυρίου
Έρβέν καί τής συζύγου του, κατ’ ιδίαν πρότερον
καί κατόπιν πρδς άμφοτέρους όμού. '0 άγαθδς
ίερεύς έφαίνετο μεμυημένος τά μυστικά τής οι
κογένειας καί ώς πρδς τήν παρούσαν διένεξιν,
καίτοι δεικνύων ποοτίμησίν τινα [πρδς τδν σύ
ζυγον, έμέμφθη καί τών δύο. Κατ’ άρχήν, εί
πεν, δ κ. Έρβέν έχει δίκαιον, [άλλ’ άφ’ έτέρου
ό Χριστιανός έν ή εύρίσκετο ήλικία είχεν άνάγκην
διασκεδάσεών τινων, ώφειλε νά έξέλθη τοΰ στενοΰ
κύκλου τής οικογένειας, νά περιηγηθή τδν κό-
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Κλάρα ύψοΰσα έπιστολήν. Τήν έφερεν ύπηρέτης
μέ χρυσήν στολήν καί περιμένει άπάντησιν.
— Δι’ έμέ· δός. Ά, είναι τού Λιονέλου.
Μέ συγχωρεΐτε; Ζητούν άπάντησιν.
— Καί βιάζεσαι νά τήν άναγνώσης; Εχεις
δίκαιον, τόσον σπανίως λαμβάνεις έπιστολήν.
— Ό Λιονέλος μέ προσκαλεΐ έκ μέρους
τής μητρός του είς τδ γεύμα διά τήν Τετάρτην.
’Επιθυμεί νά μέ παρουσιάση είς αύτήν, καί πρδς
άποφυγήν τών τύπων μέ μεταχειρίζεται ώς φί
λον καί έπιθυμεΐ ή οικία του νά γείνη ίδική
μου. Ίδέτε τί γράφει· άναγνώσατε τήν έπι
στολήν.
— Σέ έξορκίσω, είπεν δ κ. Έρβέν πρός τήν
σύζυγόν του μετά ζωηρότητος, σέ έξορκίζω νά
σκεφθής ώρίμως πριν έπιτρέψης εις τδν Χρι
στιανόν νά δεχθή τοσαύτην οικειότητα.
— Τδ έσκέφθην, άπήντησεν ή κυρία ξηρώς,
καί τό έγκρίνω πληρέστατα. Ν’ άπαντήσης,
Χριστιανέ, είς τόν φίλον σου δτι εύχαριστεϊς

Ούδέποτε πρότερον εΐχε γείνει λόγος περί
τούτου, διότι πριν ή έλθη ή πρόσκλησις τού
λόρδου Σπρίτ ούδείς ειχέ ποτέ διαταράξει τήν
ήσυχον τής οικογένειας ζωήν. Μεταβαίνοντες
είς τόν έκκλησίαν δ κ. καί ή κυρία Έρβέν άντήλλαξαν άκόμη βραχείας τινάς λέξεις. Τέλος
ή υπεροψία καί ή έπιμονή τής Κυρίας ματέβαλον
τήν άδυναμίαν τοΰ Κυρίου 'Ερβέν, δστις έσιώπησεν· άλλ’ ή σιωπή του αύτή ένέφαινεν ύποταγήν πλήρη φόβου.
— Βραδύτερον, προσέθηκεν ή Κυρία, Οά
έκτιμήσης τούς λόγους μου. 'Ο Χριστιανός δέν
πρέπει νά γείνη θύμα τής άτυχίας, ήτις μάς
έπικάθηταΐ" θέλω νά τδν άπαλλάξω τούτου καί
θά τδν άπαλλάξω· περί τούτου νά ήσαι πε
πεισμένος.
Καί άμφότεροι είσήλθον εις τόν ναόν χωρίς
νά ειπωσιν άλλην λέξιν.
Τήν έπιούσαν, ήμέραν τοΰ Πάσχα, δ άρχαΐος
τού Χριστιανού διδάσκαλος, δ έφημέριος, ήλθεν,

σμον, νά εύρη έργασίαν κατάλληλον πρδς τάς
διαθέσεις του καί τάς σπουδάς του· έπρεπε τέ
λος νά περιποιηθή τδν λόρδον Σπρίτ, δστις ήδύ
νατο νά τφ φανή χρήσιμος είς τό μέλλον.
— Δέν νομίζετε, ήρώτησεν δ κ. Έρβέν τδν
ιερέα, δτι έν ταΐς περιηγήσεσιν είναι φόβος μή
συμβή τι άπευκταΐον τφ Χριστιανφ;
— Ή παράλογος άδυναμία σου κατέστρεψε
τά έτη τής νεότητος μας, είπε ζωηρώς ή κυρία
Έρβέν. Ή άδυναμία αυτή θά καταστρέψη τδν
υιόν σου. ’Άς τδν άφήσωμεν είς τήν θείαν
Πρόνοιαν· άς τδν άφήσωμεν νά συναναστραφή
μέ τούς άνθρώπους· θά εύρη βεβαίως τδν δρόμον
του. Μέ τήν ικανότητά του, μέ τάς γνώσεις
του, μέ τδν χαρακτήρά του Οά εύρη στάδιον,
θά εύρη σύζυγον κατάλληλον . . .
— Ή μητρική σου άγάπη σέ άπατα, διέ
κοψεν αύτήν ό σύζυγός της . . . Συλλογίσουάν ό Χριστιανός έγνώριζεν ή κάν ύπωπτεύετο
τδ φοβερόν μυστικόν μας, είς ποιον θά έδιδε
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δίκαιον, είς σέ ή είς έμέ: θ’ άπεφάαιζε νά
άφιερώση τδ μέλλον του είς τά; τύχα; τοΰ
κύαμοι» η είς τήν μόνωσιν; θά έζήτει σύζυγον,
τήν όποιαν έπρεπε ν’ άπατήση άν δέν ήθελε νά
περιφρονηθή ύπ αυτής; θές τήν χεΐρα είς τήν
συνείδησίν σου καί είπέ.
— Φρικώδες! Φρικώδες! άνέκραξεν ή μήτηρ
καλύπτουσα διά τών δύο χειρών το προσωπόν της
— Ναι, φρικώδες! διέκοψεν αυτήν ό ίερεύς ,
φρικώδες τφ όντι! Άλλ’ ίσως άμφότεροι είοθε
υπερβολικοί, καί δέν έξετάζετε τό ζήτημα ή
μόνον ύπό τήν εποψιν τής άνθρωπίνη; άτελείας.
‘Γπάρχουσιν δμως, δόξα τώ θεω, εύγενεΐς ψυχα'ι έν τφ κόσμφ. Ό Χριστιανός μας είναι έκ
τών σπανίων έκείνων νέων, οΐτινες είναι είς
δλους συμπαθείς. Άφ’ δτου έγεννήθη δέν έσφαλε
ποτέ. Είναι δίκαιον νά γείνη θύμα τιμωρίας
δλως ξένης είς αυτόν; "Οχι, δχι. Έχετε πε
ποίθησή· ή χειρ τοΰ Υψίστου σάς προστατεύει,
διότι ύπεφέρετε πολλά. ’Ελπίσατε, περιμέ
νατε !
— Συχνά έπρεπε νά σάς ίδω, διά νά παρηγοροΰμαι, είπεν ή κυρία Έρβέν προς τδν εφη
μέριον.
— Έμέ δμως, είπεν ό σύζυγος, ούδέν δύ
ναται νά παρηγόρηση ή ό Θάνατος!
Μετά τού; παρηγορητικούς λόγους τοΰ ιε
ρέα»;, τό δεΐπνον δπήρξε σχεδόν ευΘυμον. Ό
έφημέριος καί ό Χριστιανός ήσαν άμφότεροι
ευφυείς και ευτράπελοι, ή κυρία Έρβέν ευρε
σπινθήρας τινα; τής αρχαίας ζωηρότητάς της,
καί αύτδ; ό μελαγχολικδς σύζυγος παρηκολούθει
τήν όμιλίαν μετά πλείονος ή τοΰ συνήθους εν
διαφέροντος.
— Τέκνου μου, είπεν ό ίερεός, άποχαιρετίζων τήν οικογένειαν· χαίρω δτι θά ίδης δλίγον
κόσμον καί δτι θά εισαχθής είς τδν οίκον Βάν
Βροΰγερ. 'Η Κυρία Σπρίτ, ή μήτηρ της καί
αί άδελφαί της είναι κυρίαι ευσεβέστατοι, ών
ή συναναστροφή Οά σοι ήναι διδακτική καί ευ
χάριστος.
— Καί ή δεσποσύνη Άραβέλλα είναι επί
σης καλή; ήρώτησεν ή μήτηρ.
— 'Η δεσποσύνη Άραβέλλα, άπήντησεν ό
έφημέριος, είναι ή ώραιοτέρα, ή καλλιτέρα καί
γλυκυτέρα κόρη, ήν ποτέ έγνώρισα.
— Αί, πάτερ, άνέκραξεν ή κυρία Έρβέν·
δλοι οί άγγελοι δέν είναι έν ούρανφ!
("Επεται ή συνέχεια.)

Ό θάνατος τής Κλεοπάτρας. Γενικώς
είναι παραδεδεγμένου δτι ή βασίλισσα αΰτη τής
Αίγυπτου άπέθανε δηχθεΐσα ύπό ιοβόλου δφεως.
"Ηδη δμως ό έν τφ Πανεπιστημίφ τής Νάντης
καθηγητής τής ιατρικής Viaud-Grand-Marais
έν έκτεταμένη έκθέσει άναγνωσθείση έν τινι
συνεδριάσει τής Ακαδημία; τών έπιστημών έν
Ιίαρισίοις διατείνεται δτι ό θάνατος τής Κλεο
πάτρας προήλθεν ούχί έκ δήγματος δφεως άλλ’ ές
άνθρακικοΰ δξέως. '0 σοφάς καθηγητής έςετάσας
διά μακρών τόν βίον τής θυγατρός τοΰ Πτολε
μαίου μεταβαίνει καί είς τό τραγικόν αυτή;
τέλος· "Ή Κλεοπάτρα, λέγει, θέλει νά έκφύγη
διά τοΰ θανάτου τοΰ φρικώδους πεπρωμένου ·
θέλει ν’ αύτοχειριασθή, άλλ’ άφ’ έτέρου δέν

θέλει τό προσωπόν της νά παραμορφωθώ διά
τών δδυνών τής τελευταίας άγωνίας. Πρδς
ευρεσιν τοιούτοο τρόπου αυτοκτονίας κάμνει δια
φόρους οοκιμάς έπί δούλων της, ου; θανατόνει
διαφοροτρόπως, καί τέλος, ώ; διηγείται ό Πλού
ταρχος, ευρίσκει δτι τδ δήγμα τοΰ δφεως είναι
ό τρόπος ούτος, καθότι τό δηλητήριον τοΰ δφεως
ένεργεΐ κατά πρώτον έπί τοΰ εγκεφάλου καί
φέρει είδος νάρκης, προδρόμου τοΰ θανάτου.
Άλλά, προσθέτει δ καθηγητής, πώς δέν εύρέθη
έν τώ κοιτώνι ό δφις; Πώς δέν εύρέθη τδ κάνιστρον, έν φ ύπήρχεν δ δφις; Πώς άπέθανον
αί δύο δπαδοί -της, αΐτινες ευρον μετ’ αύτής
τδν θάνατον; Ή βασίλισσα είχεν έξετάσει πάντα
τά δηλητήρια, ούδέ δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν
δτι ήγνόει τήν ενέργειαν τού άνθρακικοΰ δξέως,
καί άφηγούμενος τήν σκηνήν τοΰ θανάτου έν τώ
κεκλεισμένφ δωματίφ, έν φ εύρέθησαν τά τρία
πτώματα τής τε βασιλίσσης, κατακεκλιμένης
έπί τής κλίνης της καί τών δύο θαλαμηπόλων
της, κατακειμένων έπί τοΰ έδάφους, καταλήγει
είς τδ συμπέρασμα δτι ή φιλόδοξος έζείνη βα
σίλισσα έζήτησε καί ευρε τδν θάνατον έν τοΐς
άτμοΐς τοΰ άνθρακικοΰ δςέ ως.
Δύσζολον είναι ν’ άποφανθή τις, άν έχη ύπόστασιν ή γνώμη αΰτη, καθότι περί τοΰ θανάτου
τής Κλεοπάτρας μόνον παραδόσεις καί ύποθέσεις ύπάρχουσιν. Ό διάσημος Αιγυπτιολόγος
Μασπερώ, ή ζώσα αΰτη ιστορία τής άρχαία;
Αίγυπτου, λέγει δτι ούδέν μνημεΐον, ούδεμία
έπιγραφή εύρέθη άναγομένη είς τδν θάνατον
τούτον. Τό μόνον γνωστόν είναι, δτι δτε ό άπεσταλμένος τοΰ Καίσαρος ευρε τήν βασίλισσαν
κειμένην νεκράν έπι χρυσής κλίνη; καί φοροΰσαν
τήν βασιλικήν αύτής στολήν, τό σώμά της ούδέ
ίχνος δήγματος είχε, άλλά μόνον άμυδρόν τι
ζαί μικρόν στίγμα έπί τοΰ βραχίονό; της. Επο
μένως ό Μασπερώ νομίζει δτι ή Κλεοπάτρα
ηυτοκτόνησε διά δηλητηριασμένης καρφίδος. "Αν
και αί χημικαί γνώσεις τών άρχαίων ήσαν είσέτι περιορισμένοι, ούχ ήττον δμως έν τοΐς άνασκαφεΐσι μαυσωλείοις εύρέθησαν φιαλίδια περιέχοντα δηλητήριον. ’Ίσως ή βασίλισσα είχεν
είς τήν διάθεσιν της τοιοΰτο δηλητήριον, έμπεριεχόμενον είς τάς καρφίδας, οι’ ών ή Κλεο
πάτρα συνεκράτει τούς βοστρύχους της. Τδ
δηλητήριον ήτο φυσικώτερον καί συνηθέστερον,
διότι οί Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο καί δπλα καί
σκεύη δηλητηριασμένα. "Οτε έγένοντο έν Αι
γύπτιο αί άνασκαφαί, πολλάκις εύρέθησαν έν
τοΐς τάφοις δπλα δηλητηριασμένα, διά τών
όποιων οί άπρόσεκτοι έργάται έκεντήθησαν, τά
δέ κεντήματα ταΰτα έπέφερον αύτοΐς ού μόνον
νόσους βαρείας άλλά ένίοτε καί τόν θάνατον,
άπόδειςις τοΰτο δτι τδ δηλητήριον καί μετά
χιλιάδας έτών ένήργει. Ό Μασπερώ δέν θέλει
νά έπιβάλη τήν γνώμην του ταύτην πρρί τοΰ
θανάτου τής " Νέας θεάς”, ώς έλέγετο ή Κλεο
πάτρα, άλλ’ ή γνώμη αυτή φαίνεται ή πιθανωτέρα πασών μέχρις ού εύρεθή νέα τις τοΰ σκο
τεινού είσέτι ζητήματος τούτου λύσις.

Ό Κατκώφ. Έν τή παρά τήν Μόσχαν
έπαύλει του άπέθανεν ό Κατκώφ, είς τών μάλ
λον διακεκριμένων δημοσιογράφων τής'Ρωσσίας,
άνήρ εύφυέστατος και δραστήριος εις άκρον,
δστις δεεκρίθη άνέκαθεν διά τήν πρδς τήν πα
τρίδα του άφοσίωσιν αύτοΰ. Ό Κατκώφ άπέ
θανεν έν ήλικία 67 έτών έκ καρκίνου τοΰ στο
μάχου άφ’ οΰ οί διασημότεροι τών ιατρών τής
Ί’ωσσίας καί ό διαπρεπής γάλλος ιατρός Ποταίν
μάτην προσεπάθησαν νά καταβάλωσι τήν φοβεράν
νόσον. 'Ο Κατκώφ έσπούδασεν έν τή νεότητι
αύτοΰ φιλοσοφίαν έν Μονάχφ ύπδ τδν Schelling,
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ού ύπήρξεν είς τών καλλιτέρων μαθητών· κα
τόπιν έπεδόθη είς τήν πολιτικήν καί άπό τοΰ
1863 είς τήν δημοσιογραφίαν, έν ή τά μάλιστα
έπέδωκεν. Ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος Γ'. ήγάπα
αύτόν καί έξετίμα αύτόν έςόχως· διό καί έλυπήθη έπί τώ θανάτφ τοΰ πιστού αύτοΰ ύπηρέτου.

Περί Μαρίας Στουάρδης. Έν ’Αγγλία
έγένετο κατ’ αύτάς εκθεσις διαφόρων άντικειμένων, τριακοσίων τόν αριθμόν, άνηκόντων άλλοτε
ρί; τήν δυστυχή βασίλισσαν Μαρίαν Στουάρδην.
Μεταξύ αύτών είναι καί μία προσωπογραφία
της, άνήκοοσα εί; τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν, εν
έρμάριον, είς βόστρυχος καί μία Αγία Γραφή
τής Μαρίας. Τά περιεργότερα είναι τό κομβολόγιον, ό σταυρός καί ό πέπλος, τά οποία
έκράτει ή βασίλισσα βαδίζουσα πρδς τδν τόπον
τής καταδίκης της.

Νέα άνακάλυψις. ‘0 διάσημος φυσιο
δίφης Έδισων έποιήσατο έσχάτως νέαν άνακάλυψιν, ήτις μεγάλος θέλει παράσχει ύπηρεσία;
είς τήν ναυτιλίαν. Έφεδρε δηλ. έργαλεΐον
άπλούστατον, δι’ οΰ οί κυβερνήται τών έν άνοικτή θαλάσση εύρισκομένων πλοίων δύνανται μέ
τήν μεγαλειτέραν ευκολίαν νά συνεννοώνται έν
άποστάσει έπτά μέχρι δέκα μιλιών διά μέσου
τής θαλάσση; ώς άγωγοΰ τοΰ ήχου.
Τδ έργαλεΐον τοΰτο, εύμεταχείριστον ώς πάσα
ήλεκτρική μηχανή, θά τεθή έν τώ κοιτωνίσκφ
τοΰ πλοιάρχου έκαστου πλοίου, συνίσταται δέ
είς άτμοσυρίκτραν συνεχομένην πρδς τήν άτμοκίνητον μηχανήν, καί τεθειμένην είς ένέργειαν
διά μικράς κλειδός. ‘0 ήχος τής συρίκτρας
μεταδίδεται είς τήν θάλασσαν διά ηλεκτρικού
άγωγοΰ, δστις συνδέεται πρδς άκουστικόν χωνίον
τοποθετημένον έπί τοΰ έξωτερικόύ μέρους τοΰ
σκάφους κάτωθεν τής γραμμής τής θαλάσσης.
Γνωστόν είναι δτι ό ήχος μεταδίδεται είς
τήν θάλασσαν μετά πολλής ευκολίας· πολλάκις
δΰται ήκουσαν τδν κρότον μηχανής άτμοπλοίου
εύρισζομένου είς άπόστασιν 15 μιλιών άπδ τοΰ
μέρους, έν φ ΐσταντο.
Τδ σύριγμα τοΰ πλοιάρχου μεταδίδεται άπδ
κύματος είς κύμα μετά καταπληκτικής ταχύτητος- δταν δέ τδ κύμα τδ φέρον τδν ήχον
προσκρούση είς τδ άκουστικόν χωνίον τοΰ πλοίου,
πρός τδ όποιον άπευθύνεται τό άγγελμα, κινεΐ
τδν ηλεκτρικόν κώδωνα τδν εύρισκόμενον έν τφ
πλοίο τούτφ. Τότε δέ δ πλοίαρχος εύκρινώς
άκούει τί τφ λέγουσι καί άμέσως δύναται ν’ άπαντήση.
Αί προκαταρκτικά! δοκιμαί τοΰ πρακτικού
μηχανήματος τούτου έγένοντο ήδη προ καιρού
παρά τοΰ Έδισώνος, καί έδωκαν λαμπρά άποτελέσματα. Η νέα αΰτη άνακάλυψις ού μόνον
θά χρησιμεύση είς τό νά προλαμβάνη κατα
στρεπτικά; συγκρούσεις πλοίων, άλλά καί νά
δίδη είδησιν περί τυχόν κινδυνεύοντας πλοίου
καί νά όρίζη άκριβώ; τήν θέσιν, έν η τδ πλοΐον
τοΰτο εύρίσκεται. Οί έπιστημονικοί κύκλοι μετά
πολλής άνυπομονησίας περιμένοοσι νά τεθή είς
ένέργειαν τδ εύφυέστατον τοΰτο μηχάνημα τοΰ
έξοχου φυσιοδίφου.

Αρχαιολογικά. Αί έσχάτως έν Σιδώνι
γενόμεναι άνασκαφαί άπεκάλυψαν διάφορα άρχαϊα κειμήλια, οι’ ών άποδεικνύεται δτι ή έλληνική τέχνη έξησζεΐτο καί παρά τών εύφυών
Φοινίκων. Έν τή άνασκαφείση νεκροπόλει τής
Σιδώνος ήχθησαν είς φώ; σαρκοφάγοι, οΐτινες
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κατ’ ούδέν ύστεροΰσι τών καλλιτέρων σαρκο
φάγων τή; ελληνικής τέχνης· πρδς τούτοι; δέ
άνεσκάφησαν ναοί μετά πολλών καί ώραίων
άγαλμάτων. ΊΙ έφημερίς " Τά Σκωτικά Νέα”,
ήτις αναφέρει περί τών αρχαιολογικών τούτων
εύρημάτων, προσθέτει, έρανιζομένη έξ άραβική;
έφημερίδος, δτι παρά τήν Σιδώνα εύρέθησαν
τέσσαρε; έν τφ βράχφ λελαξευμέναι στοαί, έν
αίς ήσαν έννέα σαρκοφάγοι, ών τρεΐ; είναι θαυ
μάσιας όντως εργασίας. Έπί τοΰ ενός τών σαρ
κοφάγων τούτων παρίστανται σκηναί έκ τοΰ
άγώνος τών Κενταύρων μέ τούς Λαπίθας, έπί
δέ τοΰ έτέρου είσίν άπεικονισμέναι νεκρικαί
πομποί και μοιρολογοΰσαι γυναίκες· έπι τοΰ
καλύμματος τοΰ τρίτου παρίσταται αετός φέρων
διάδημα. 'Υπδ άρχαιολογικήν εποψιν και διά
τήν ιστορίαν τής αρχαίας καλλιτεχνίας ιδίως
τά ευρήματα ταΰτα είναι πλείστοο λόγου άξια·

Οί Παρίσιοι θαλάσσιος λιμήν. Πρδ
πολλοΰ ή γαλλική Κυβέρνησι; σκέπτεται νά
εύρύνη και νά βαθύνη τόν Σηκουάναν ποταμόν,
δπως καί τά μεγαλείτερα πλοία δύνανται νά
είσπλεύσωσιν αύτόν μέχρι Παρισίων. Κατά τά
τελευταία ταΰτα έτη έξετελέσθησαν μεγάλα έργα
μεταξύ Παρισίων καί 'Ρουάν, δαπανηθέντων 50
έκατομμυρίων φράγκων. Τδ μεταξύ τών δύο
τούτων πόλεων τμήμα τοΰ ποταμού έβαθύνθη
μέχρι 3'1-2 μέτρων, καί κατεσκευάσθησαν φράκται και προκυμαίαν *Ήδη θ’ άρχίση ή ερ
γασία έπι τοΰ έτέρου τμήματος τοΰ ποταμού,
άπδ 'Ρουάν μέχρι τή; θαλάσσης. Κατ αύτόν
τδν τρόπον έντός δλίγων έτών τδ ονείρου τών
Γάλλων, νά γείνη ή πρωτεύουσα των θαλάσσιο;
λιμήν, θά καταστή πραγματικότης.

Αίνιγμα 552.

Άνευ έμοΰ αδύνατον
θά σ’ ήτο νά ύπάρξη; ·
Φριζτώς θά άπελπίζεσο,
ίσως ζαί θ’ αύτοκτόνης.
Πάντα; έγώ τού; βοηθώ
εις δλας των τά; πράξεις·
Είμαι πιστός των σύντροφο;
μέχρις αύτοΰ τοΰ τάφου.
Δέν δύναμαι δέ ν’ άρνηθώ
πώς ώς έπι τό πλεΐστον
"Ολους σχεδόν τούς άπατώ·
ούδείς πλήν μέ κακίζει.
Είς τάς καρδίας δέ αύτών
τών δυστυχών εύπιστων
Μετ’ έξουσίας φοβερά;
και δόξης βασιλεύω.
Αίζ. Π. Βαοιλειάδου έν Τεργέστη.

ΛΎΣΕΙΣ.

Άν κάραν τε κα! τράχηλον
έντέχνως άφαιρέσης,
τδν τόνον δέ είς συλλαβήν
κατάλληλον άν θέσης,
έντδς τής γής έρεύνησον.
’Εμπρός, μή άμελήσης,
διότι τότε κατορθοΐς
εύκόλως νά μέ λύσης.

*
Αν πάλιν ή σκληρά σου χειρ
μέ άποκεφαλίση,
νήσος μικρά πλήν ένδοξο;
άμέσως θά πρόκυψη.
♦

"Αν δμως καί τής νήσου μου
τήν κεφαλήν έκκόψης,

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΣ Ζ'.
Ή διεύθυνσις τοΰ ‘“Εσπέρου” άπεφάσισε νά συστήση, ώς καί κατά τδ παρελθόν
έτος, Λαχεΐον χάριν τών Κυρίων συν

δρομητών αύτοΰ, ύπδ τούς αύτούς ορούς·
ήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόνων
τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει
δωρεάν έν γραμμάτων τοΰ Λαχείου, δπερ
θέλει τω αποστολή έγκαίρως καί ασφαλώς,
‘Η έκκύβευσις τοΰ Λαχείου γενήσεται
έν Λειψία ένώπιον ’Επιτροπής τή α’. τοΰ

έλευσομένου μηνδς Νοεμβρίου, ώς προθεσμία δέ πρδς καταβολήν τοΰ τιμήματος
τής ετήσιας συνδρομής τάσσεται ή 30
Σεπτεμβρίου 1887.
Παρακαλοΰνται επομένως οί κατά τό
πους Κύριοι άνταποκριταί τοΰ ‘Εσπέρου νά
έμβάσωσιν έμπροθεσμως τάς καταβληθείσας

Ιίροβλήματο; 548.

αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι

Ούχ αί τρίχες ποιοΰσιν αί λευκά! φρονεΐν,
άλλ’ ό τρόπο; ένίων έστί τή φύσει γέρων.
Μένανδρος.

ή Διεύθυνσις, έάν δέν λάβη έν Λειψία τδ
τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.

Ιίροβλήματος 549.

Άπαυθ’ δσ’ δργιζόμενος άνθρωπο; ποιεί,
ταΰθ’ ύστερον λάβοις άν ημαρτημένα.
Φιλήμων.

Σέ σκαμνί άκουμβισμένη
Στδ τραπέζι της σιμά,
Ή Κατίνα μας σκυμμένη
Μέ ταΐ; κούκλαις πολεμά.

Τάς καλλονάς μου άν ποτέ
νά ΐδη; ευτυχήσης,
τάς ήδονάς, τά θέλγητρα,
βεβαίως θ’ άπορήσης·
καίτοι ύπήρξα και έγώ
μάρτυς κακουργημάτων,
καί τά ώραΐά μου νερά
τάφος πολλών θυμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

εί; μέγαν ογκον φυσικόν,
ώ λύτα, θά προσκόψης.
Ίφιγ. Α. Πασσαλίδου έν Άλεξανϊρείφ.

ΙΙροβλήματο; 550.

Αίνιγμα 551.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Άλλη; δένει τήν σκουφίτσα,
"Αλλης λύνει τά μαλλιά,
Σ’ άλλην βάλλει μιά καρφίτσα,
Σ’ άλλην κάμνει μιά θηλιά.
Κάπου σάν τόν παπαγάλον,
Μαϊμού έρατεινή,
Κάμνει τάχα τόν μεγάλον
Καί ’ψηλώνει τήν φωνή !
"Έ! κυρίαι; μου, ταΐ; κράζει,
Τ’ είν’ αύτή ή τεμπελιά;
Καθισιό πολύ πειράζειΣηκωθήτε στή δουλειά.

"θά μά; έλθουν επισκέψεις,
Ετοιμάστε τό γλυκό,
Συ ταΐ; τσάσκε; νά παστρέψης,
Σϋ νά στέκη; παστρικό.
"Καί σύ κάμε τά καλά σου
Κουτσουμπού, γιατί, γιατί
Πέρν δπίσω τά παπά σου
Καί σέ βάζω ’; τό κουτί.”

Τά κέρδη ορίζονται ώς έξης·
α'.) Τέσσαρες τόμοι τοΰ ‘Εσπέρου (Γ. Δ'.
Εί καί Στ'.) έπιχρύσως καί πολυτελώς

δεδεμένοι.
β'.) Τά αριστουργήματα τοΰ μουσουργού
Chopin διά κλειδοκύμβαλου είς δύο
τόμους κομψούς καί έπιχρύσους.
γ'.) δ'.) καί ε'.) Άνά έν πολυτελές Λεύ
κωμα σχήματος μεγάλου φύλλου,

περιέχον τήν μέχρι τοΰδε διά τοΰ
‘Εσπέρου δημοσιευθεϊσαν Συλλογήν
τών ήρώων μας, συγκειμένην έκ 15

εικόνων.
στ'.) Τά περικαλύμματα τοΰ ‘Εσπέρου δλων
τών έτών (Α'. — Στ .).
ζ'.) Εις τών έξ τόμων τοΰ ‘Εσπέρου χρυ

η'.)

σόδετος κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίσαντος.
Κιβώτιου περιέχον τά άπαιτούμενα
έργαλεΐα πρός καλλιτεχνικήν κατα
σκευήν δερμάτινων θηκών, λευκω
μάτων, χρηματοθηκών κτλ. Έν τώ

Κιβωτίω τούτω εύρίσκονται διάφορα

σχέδια καί τετράγλωσσος ‘Οδηγός
πρδς εύχερεστέραν τοΰ τρόπου κατα-

νόησιν.
θ'.) Περιήγησις τής ‘Ελλάδος, βιβλίου κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων.

Έν Λειψίφ τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

Διευθυντή; καί έκΜτης·

έν ΛΕΙΨΙΑυ

Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 4«·

Τύποι;· ΓΟΎΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΤ έν ΑΕΙΨΙΑι.

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.

Παρασκευή 3. Ιουνίου 1887.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ.

£e JlTontteur

e la (TIuwe Mnwemlh
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ Α=ΙΩΝ.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Έν Βιέννη καί Αύατρο-Ούγγαρία .... Φλ.
3
Έν Γερμανία
.............................................. Μάρ. 4
Έν Γαλλία, τόποις ταχυίρ. ένώβεως . . Φρ.
6
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρ. τελών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
'0 "Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ
χεται συντόμως είς το ενδέκατον έτος άπό τής
ύπάρξεώς του, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς
άποδίδων ύπηρεσίας έν τφ άμέμπτφ οικονομο
λογικοί αύτοΰ βίφ, προοδεύων όλονέν, φιλίως
έχων πρδς τούς όσημέραι πληθυνομένους πελό
τας του καί άφοσιωμένος ών αύτοΐς οίκονομικώς.
Ή αμοιβαία δέ καί δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη
ή μετά μακράν βίον άποκτηθεΐσα, αποτελεί το
τής ύπολήψεως καί τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.
Κατωρθώσαμεν άπό τής Ανατολής είς τήν
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν θέσιν, ταύτην
δέ όφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν,
διατί λοιπόν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρδς
αυτήν καθήκοντα ήμών; Ή εύτυχία της άπετέλεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, το δέ καταπροδιδόναι τήν άλήθειαν, ήτις έστίν δ φρουρός της,
θά ίσοδυνάμει πρός προδοσίαν τών κοινών ήμών
συμφερόντων, ατινα είναι σήμερον ατενώς συνδεδεμένα. Έάν ό ‘‘Μηνύτωρ’ δύναται πάνυ
ραδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ άποκρούση,
άλλά καί νά μή τδν άφήση ή αξιοπρέπεια του
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ουδεμία
Πιστωτική ή άλλη Εταιρία ήρισέ ποτέ πρός
αυτόν, ούτε έπί άπειλαϊς καί συκοφαντίαις καί
ζοφεραΐς [ΐφδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καί άθεμίτοις τρόποις, τοΰτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν υπερθεν πόσης
ύπονοίας. Ούδείς αγνοεί δτι τά ήμέτερα σχόλια
προέρχονται έξ άφιλοκεροείας καί δτι οΐ έπαινοι
ήμών παρέχονται δωρεάν άτε ύπό τής συνειδή
σεις ήμών ύπαγορευόμενα. Ήμεΐς ένα καί
μόνον έχομεν όδηγόν, τό συμφέρον τών ήμετέρων
πελατών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου,
ένταΰθα δέ κεΐται το μυστικόν τής ύπερηφόνου
ήμών ανεξαρτησίας καί τής ειλικρινούς ήμών
άμεροληψίας. Άδύνατον νά συνθηκολογήσωμεν
μετά τού έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέσωμεν συνάμα
τούς άληθεΐς ήμών φίλους.
Αΐϊξησ/ς τού σχήματός μας κατά τό 1887. —
Άπό τής 2 ’Ιανουάριου τοΰ 1887 τδ σχήμα τής
έΦημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τό διπλάσιαν, ού μόνον διά νά
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων,
άλλά προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς
κάθε κλήρωσιν τους προηγουμένως έκκυβευθέντας
άριθμούς, ών τό ποσόν δέν έζητήθη καί κινδυ
νεύει ν’ άπολεσθή ύπό τοΰ κερδίσαντος. Συχνάκις
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς εκα
τομμύρια. 'Όθεν δταν έχη τις τό μέσον πρός
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών τοΰ ’Ωκεανού
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια τού ήμετέρου
"Μηνύτορος”, μεταβαλλομένου, είς βυθοκόρον,
ν’ άνακαλύψωμεν τόν κάτοχον τόσων θησαυρών,
οΐτινες είναι ευκολον νά εύρεθώσιν έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις.
Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καί δμως
άγνοοΰσι τοΰτο! Τφ δντι, συνφδά πρός τάς έπι
σήμους πληροφορίας, πολλαί εκατοντάδες εκα
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουοι λαχειοφόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομένην
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας
ρίπτουσιν έν σύρτη έν τφ όποίφ λησμονούσιν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.
Έναντι τοϋ Κοινοβουλίου καί τοΰ Δημαρχείου

VIENNE.

____

αύτάς. ‘Η δλιγωρία αύτη άποβαίνει άσύγγνωστος
τοσούτφ μάλλον βσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά
παρέλευσιν πενταετίας άπδ τής ήμέρας τής κληρώσεως, τό πρδς άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα
διαγράφεται καί έπομένως τά κέρδη ουδόλως
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοις. Οί συνδρομηταί
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν
ήμΐν έφάπαξ τους άριθμούς τών ύπδ τήν κατοχήν
αύτών τίτλων, έν ή δέ περιπτώσει ύπάρχει έπιλαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐς
τοΰτο άνεξόδως καί έν πόση έχεμυθία.
Ν/οι συνδυασμοί· — Δέν ηύξήθη μόνον τδ
σχήμα τού “Μηνύτορος τής ΙΙαγκοσμίου Τύ
χης”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις,
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά
οικονομολογικά καί ιδίως είς τούς πολλαπλούς
συνδυασμούς τών ασφαλειών, καί έκ τούτου δέν
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.
Ελληνικά Δάνεια. — ‘Ο "Μυνήτωρ τής
Π αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα
τάς έπισήμους κληρώσεις βλων άνεξαιρέτως
τών Ελληνικών όμολογιών. Λαμβάνει δέ τηλεγραφικώς καί δημοσιεύει άμέσως τάς έπι
σήμους κληρώσεις τών Ααχειοφόρων ομολογιών
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Πολέως Βουκουρεστίου κτλ. κτλ.
Ή έτησία συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le
Moniteur de la Chance Universelle ύπάρχει
ώρισμένη εις φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσόν
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς έ'νταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτων τραπέζης, ή γραμματόσημα
οίουδήποτε κράτους.
Αί συνδρομαί πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ενός οίουδήποτε έτους.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.
•·* —------ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΑΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
τογ

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήο. άγγλικαί ό στ...................... Κρ. 50
Καταχωρώ, συστατικαί - . . . . Φλ. 1
έπί έκδόσ. δαν. κλ. . . - 2.50
Συμφωνία καί κατ’ αποκοπήν.

Φρ. 1
- 2
- 5

Οί αύτοί τίτλοι ύπό τούς αύτούς άριθμούς
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις έξακολουθεΐ
μετέχων είς τάς γινομένας ώς πρδς τούς τίτλους
αύτού κληρώσεις ώσεί τούς τίτλους τούτους εί
χεν έν τώ χρηματοκιβωτίφ αΰτοΰ.
6. Είσπραξις έπιλαχόντων βραβείων καί
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.
7. Δωρεάν είσπραξις τοκομερισμάτων άξιών αύστριακών ή άλλων.
8. Πώλήσις γραματίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδεία καί έπομένως παρέχοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα
δέον δπως μή συγχέωνται πρδς τά γραμμάτια
τών γερμανικών λαχείων.
9. Έξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινόμενη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.
10. Άγορα’ι καί πωλήσεις έμπορευμάτων
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2°/ο.
Πάσα έντολή πρδς άγοράν άντικειμένων δι’ άτομικήν χρήσιν ένός τών συνδρομητών έκτελεΐται
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.
11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας
παντι τφ άποστέλλοντι σύν τή αιτήσει άπηλλαγμένη τελών καί 25 έκατοστά τοΰ φράγκου,
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαντήσεως. Έν εναντία περιπτώσει δίδοται δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής
στήλη ύπό τόν τίτλον Petite Correspondance
(Μικρά ’Αλληλογραφία).

Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπιμον νά δηλώσωμεν δτι ούδέν άπολύτως δέον
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής
γενησομένης αγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται
ν’ άποταθώσι πρός ήμάς έλευθέρως, θά μάς
ευρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.
Πάσα άποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ εύθεΐαν ύπό διεύθυνσιν ώς έξής·
ADMINISTRATION
ι>υ |
MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE

αναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις

VIENNE (AUSTRICHE).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡ. «MONITEUR VIENNE".

ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΊΩΝ,
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΑΘΗΝΩΝ

Διεξάγομεν άλληλογραφίαν έν οίαδήποτε
γλώσση. Πάντες οΐ Αύστρο-ούγγρικοί τίτλοι
δέον νά φέρωσι τήν σφραγίδα ήμών.

διεξαγωγήν έργασιών οίαι αί έξής·

1. Άγορα’ι καί πωλήσεις χρεωγράφων
κατά τάς έπισήμους διατιμήσεις αύτών.
2. Έγγραφή είς τήν έκοοσιν ομολογιών
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ
έξόδων διά τούς πελότας τού καταστήματος.
3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δΤ άπάσας τάς
αυστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπό τής πρώτης πλη
ρωμής ό άγοράζων οίανδήποτε τών άξιών τούτων
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών όλων
κληροθησομένων βραβείων ώς καί έπί τών τόκων.
4. Ανταλλαγή τίτλων δι’ άλλων παρεχόντων πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα
κέρδους ή καί πιθανότητα πρός ύπερτίμησιν.
5. Χρη ματικά δάνεια έπί ύποθήκη τί
τλων καί έπί τόκφ 6 τοΐς θ/ο τδ έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ.
Πρό πάντων τό δημόσιον τής Ανατολής πρέ
πει νά μή έμπιστεύεται είς τάς ξένας έκείνας
Ασφαλιστικός έταιρίας, αί όποΐαι προσφέρουν
τάς ύπηρεσίας των άπό θύρας είς θύραν, ένοχλούσαι 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 συμβουλευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν όποιαν τοΐς
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν
δωρεάν πάν οίονδήποτε λογικόν παράπονον έναντίον πάσης οίασδήποτε άσφαλιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αύτούς.

