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Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΥΤΟΥ.
(Μετά εικόνων.)
(Συνέχεια.)

περιγραφή τών έν ’Άθω μονών θά άπέβαινεν ατελής άνευ σημειώσεών τινων
περί τών έν αύταΐς διατηρούμενων κει
μηλίων καί τών αγίων λειψάνων. Ταΰτα είσι
κεφαλαί, δστα καί μέλη αγίων καί τεμάχια τοΰ
Τιμίου Σταυρού, κείμενα έντός πολυτελέστατων
θηκών καϊ κιβωτίων άρχαίας και λεπτότατης
έργασίας. Τά κιβώτια είναι άληθή άριστουργήματα τής χρυσοχοϊκής τέχνης καί κοσμούνται
δι’ άδαμάντων, μαργαριτών, ρουβινίων καί σμαραγδών έκτακτου μεγέθους. Οί μοναχοί άποδίδουσι τήν άξίαν ούχί είς τάς θήκα; άλλά είς
τά έν αύτοΐς άγια λείψανα· διατηρούνται δέ
πάντοτε όπισθεν τού εικονοστασίου έπί τής άγιας
Τραπέζης καί επιδεικνύονται μετά πολλοΰ σε
βασμού είς τους έπισκεπτομένους τάς μονάς
ξένους. Πρό τής έπεδείξεως άνάπτονται συνήθως
τά έπί τής άγιας Τραπέζης κηρία, ό ίερεύς
φορεΐ τό έπιτραχήλιον του, οΐ δέ παριστάμενοι
μοναχοί τηοοΰσιν άκραν σιγήν, προσκυνοΰντες
μετά πολλοΰ σεβασμοΰ.
Μία τών μικροτέρων μονών είναι ή τής
Σιμοπέτρας, κειμένη έπί άποτόμου κλιτύος
έπί τής δυτικής τοΰ όρους πλευράς. Μετέβημεν
έκεΐ διά θαλάσσης, διότι ή διά ξηρά; όδός είναι
τόσον δυσχερής, ώστε οί μοναχοί δεν άποφασίζουσι νά διέλθωσιν αύτήν διά τών ζώων των.
Παρεχωρήθη ήμΐν λέμβος μετά δύο ναυτών
καλογήρων, οΐτινες μετέφερον ήμας είς μικρόν
δρμον, άνωθεν τοΰ όποιου έπί βράχους είς ύψος
800 ποδών περίπου κεΐται ή μονή. Μόλις άφίχθημεν ήλθε μοναχός, δστις Ιδών δτι έπιθυμοΰμεν ν’ άναβιβάσωμεν τάς άποσκευάς μας,
έλαβε μεγάλην ναυτικήν σάλπιγγα καί έφώναξε
πρός τήν μονήν "Δύο μουλάρια!” "Ανωθεν
ήκούσθη ή άπάντησις καί μετ’ όλίγον, άνερχόμενοι το ύψωμα συνηντήσαμεν τά δύο ζώα, τά
όποΐα κατήρχοντο νά παραλάβωσι τά πράγματά
μας. Κάτωθεν τής μονής ή γή είναι λίαν έπι
μελώς καλλιεργημένη· άνωθεν δέ τής φυτείας
έπί τοΰ γυμνοΰ βράχου ύψοΰται ή μονή, μεμονω
μένη πανταχόθεν έκτος έκ τοΰ όπισθεν μέρους,
δπου συνδέεται μετά τοΰ βράχου διά θολωτού
υδραγωγείου. Τό άνω μέρος τών υψηλών τει
χών περιέχει μεγάλους ξυλίνους έξώστας, οΐτινες
ευρηνται έν έκάστω πατώ μάτι καί παρέχουσιν
είς τό ολον οικοδόμημα όψιν γραφικωτάτην.
Μεταξύ τών τειχών καί τοΰ άνω μέρους τοΰ
βράχου, δστις κεΐται έντός τής αύλής, είναι διά
φοροι άποθήκαι. 'Η αύλή δέ είναι τόσον μικρά
καί περιορισμένη, ώστε δλη έστεγάσθη καί τό
φώς εισέρχεται είς αύτήν διά μικρών πλαγίων
παραθύρων καί θυρίδων. 'Ως έκ τούτου ή έκ
κλησία τής μονής, δέν ΐσταται μεμονωμένη, ώς
είς τάς άλλας μονάς, άλλά συσφηνοΰται μεταξύ
τών άλλων οικοδομών, οί δέ τοίχοι αύτής περιέχουσι, κατά τό σύστημα τών βυζαντινών έκκλησιών, πλεΐστα δσα παράθυρα, δπως καλλί
τερον φωτίζηται ό σκοτεινός Ναός.
'Η μονή τοΰ Έσφιγμένου, ής τήν εικόνα
παραθέτομεν, άνεκαινίσθη σχεδόν έντελώς πρότινων έτών.
Καλείται δέ τοΰ Έσφιγμένου,

γραμμα τής «JfO.TOindog ’Ayrijg ΣμίΟ ‘‘Through Cyprus". — ‘Ο χαταβυΟισμός μεσαιωηχή ποιιή έΐ' ’Αγγλία. — Αί σντέπειαι ματαωάοςίας. Διήγημα έχ τοΰ Γαλλικοί*.
(Συνέχεια.) — Διάφορα. — Αίτίγιιατα xai λί-Otig.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Η μοτή τοΰ Έσφιγμένου ίν Άθω. — _ ·0 χοιτοιγ. έ>· ω άπέθακι· ύ Βασιγχτώτ. — ‘Η ίτ Γόσ/.αρ είρχτή. — θέα ιί.τύ τοΰ linorg Drachenfcls έπϊ τοΰ
‘Ρήνον. — ‘Ο καταδνΟισμός, μεσαιωνική ποινή έν 'Αγγλία.'

διότι κεΐται έν μέσοι στενής κοιλάδος (έκ τοΰ
σφίγγω). Άνηγέρθη είς τιμήν τοΰ Συμεών
παρά τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Νεωτέρου καί τής άδελφής αύτοΰ Πουλχερίας. Ό βίος τοΰ εύσεβούς
τούτου αύτοκράτορος καί τών άδελφών αύτοΰ
ήτο βίος άληθοΰς μοναχοΰ. Ήγείρετο λίαν
πρωί, προσηύχετο έπί ώρας, ένήστευε συχνότατα,
ύπέμενε ψύχος καί καύσωνα, καί ήρέσκετο νά
άπονέμη χάριτας είς καταδίκους, διότι, ελεγεν,
εύκολον μέν είναι νά θανατώση τις άνθρωπον,
άλλά μόνος ό θεός δύναται νά τόν άναστήση.
Οί μοναχοί τιμώσι πολύ τήν μνήμην τοΰ αύτο
κράτορος τούτου, δστις ύπήρξε καθ’ δλον τόν
βίον του ένθερμος αύτών προστάτης.
Οί τύποι διά τήν ύποδοχήν τών ξένων είς
τάς μονάς είναι σχεδόν είς δλας οί αύτοί. Άφ’ ού
ό θυρωρός λάβη το συστατικόν τοΰ ξένου έπισκέπτου γράμμα καί τό έγχειρίση είς τόν ηγού
μενον, ό ξένος οδηγείται εις τόν ξενώνα, δπου
τφ προσφέρεται, γλυκόν, ρακή καί καφές. Άφ’ ου
δέ άρκούντως άναπαυθή, έρχονται προς έπίσκεψίν του ό ηγούμενος καί τινες τών μοναχών, οΐ
τινες τω λέγουσιν άν έπιθυμή "νά φάγη ψωμί”.
'Η υποδοχή είναι απανταχού έγκάρδιος, ή δέ
φιλοξενία τά μάλιστα συμπαθής καί εύρεΐα.
Περιγράψαντες ούτως έν συντόμφ τάς μονάς,
αΐτινες πάσαι όλίγον άπ’ άλλήλων διαφέοουσιν,
ίδωμεν τώρα καί τάς έργασίας τών κατοίκων
αύτών. Ένταΰθα δέον ίσως ν’ άναφέρωμεν καί
τινα σημεία, καθ’ α οί "Ελληνες τοΰ Άθω μο
ναχοί διαφέρουσι τών έν τή Εσπερία μοναχών.
Καί πρώτον μέν όλίγοι τοΰ Άθω μοναχοί είναι
κληρικοί, χειροτονηθέντες, διότι τό ιερατικόν
έπάγγελμα δέν συνδέεται πρός τό μοναχικόν
σχήμα. Καί είς μέν τάς μεγάλας μονάς, ώς
τήν τών Ίβήρων καί τοΰ Βατοπεδίου, δπου οί
μοναχοί είναι 200—300, μόλις 10—12 είναι
κληρικοί χειροτονηθέντες. Έν τή μονή δέ τοΰ
Φιλοθέου, τή μικρότερα πασών, είναι μόνον τρεις
μοναχοί ιερείς, δσοι δηλ. έπαρκοΰσι διά τάς
ιεροτελεστίας. Έτι όλιγώτεροι είναι οί μοναχοί
διδάσκαλοι, έξαιρέσει τής βουλγαρικής τοΰ Χιλιανδάρι μονής, δπου άπό τίνος έπικρατεΐ τό
σύστημα #νά μορφώνται ιερείς, οΐτινες μεταβάντες είς Βουλγαρίαν ώς ιεραπόστολοι έκπαιδεύουσι τούς ιερείς τών άπομεμακρυσμένων χω
ρίων. Λέγεται δτι τό άποστολικόν τούτο σύ
στημα άπέφερε πολλούς μέχρι τοΰδε καρπούς.
Οί μοναχοί δέν είναι ούτε μαθηταί ούτε λόγιοι,
άν καί τοΰτο συνέβαινεν έν χρόνοι; προγενεστέ
ρου, ώς άποδεικνύουσι τοΰτο τά ίχνη τής χρήσεως τών έν ταΐς βιβλιθήκαις βιβλίων καί αί
πολλαΐ σημειώσεις καί αί προσθήκαι έν τοΐς
περιθωρίοις τών βιβλίων. ‘Η παράδοσις άναφέρει δτι μικρόν πρό τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως ό Άθως ήτο κοιτίς σοφίας διά
τήν άνατολικήν έκκλησίαν καί δτι έκεΐθεν 8ιεσπάρησαν οί διδάσκαλοι είς δλα τής "Ανατολής
τά μέρη. Σήμερον δμως σπανίως άνοίγονται αί
βιβλιοθήκαι καί οί μοναχοί δλίγον καταγίνονται
είς μελετάς, άν καί πάντες μεγάλην δεικνύουσιν
έπιθυμίαν πρός μάθησιν καί περιποιούνται τά
βιβλία. Μοναί τινες άπέστειλαν έσχάτως νεώτερά των μέλη είς τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθη
νών, δπως έκεΐ σπουδάσωσιν. Τοΰτο δμως άποτελεΐ έτι έπαισθητοτέραν τήν άμάθειαν τών
πρεσβυτέρων μοναχών. "Αλλοτε όλίγοι μόνον
μοναχοί έγνώριζον τούς άρχαίους συγγραφείς ·

σήμερον δμως οί πλεΐστοι, καί μάλιστα οί νεό
τεροι, ζητοΰσιν ού μόνον νά έκμάθωσι τήν άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, άλλ’ έπιδίδονται καί
είς τήν σπουδήν τών νεωτέρων γλωσσών καί είς
θεολογικάς μελετάς. Οί μοναχοί δέν διατελούσιν
ώς άλλοτε έν άγνοια περί τών έν τω κόσμοι
συμοαινόντων, άναγινώσκουσι πολιτικός έφημερίδας, καί δέν ύπάρχει σχεδόν μονή, έν ή νά
μή άναγινώσκωνται έφημερίδες καί περιοδικά
έκδεδόμενα έν Άθήναις, έν Κωνσταντινουπόλει,
ή έν Εύρώπη.
Κοινότητες έν άρχή μοναχών καί άναχωρητών αί Ελληνικά! τοΰ Αγίου "Ορους μοναί
έγένοντο βραδύτερον άσυλα, έν οίς κατέφευγον
οί άπογοητευμένοι έκ τοΰ βίου καί οί έχοντες
μικράν τινα χρηματικήν περιουσίαν. "Ωφειλον
να ορκισθώσιν ύποταγήν, αύταπάρνησιν τών τοΰ
κόσμου καί άγαμίαν, καί έγίνοντο μοναχοί, δέν
είχον βμως το δικαίωμα νά τελώσι θρησκευτικός
ιεροτελεστίας καί ήδύναντο ν’ άποχωρήσωσι κατά
βούλησιν. Ούτω συνέβη ώστε πολλοί, παλλικάρια παλαιό καί ναυτικοί τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, μετέβησαν είς τό "Αγιον "Ορος,
δπου και έτελείωσαν τόν βίον των. Οί μοναχοί
ούτοι ήσαν τό πλεΐστον έντελώς άγράμματοι.
Ώς μοναχοί μετεΐχον πάντων τών δικαιωμάτων
τών ιερών τούτων κοινοτήτων καί έτήρουν ήν
θέσιν καί οί συνάδελφοί των, οί χειροτονηθέντες
ιερείς. Σήμερον αί μοναί δέν δέχονται άναλφαβήτους, τηροΰσι δέ άκραν μυστικότητα περί
τών κανόνων καί τών διατάξεων τής μονής των.
Καί δμως, άν καί οί έν Άθφ μοναχοί δέν
ήναι ούτε ιερείς ούτε ιεραπόστολοι, ούτε λόγιοι
ούτε μαθηταί, έπικυροΰσιν δμως τήν άρχικήν
τοΰ μοναχικού βίου ιδέαν, ώς ούδαμοΰ αλλού
τοΰτο συμβαίνει. "Οτε ό άγ. ’Αντώνιος καί οί
οπαδοί αύτοΰ άπεσύρθησαν είς τάς έρήμους τής
Αίγύπτου, ό σκοπός αύτών δέν ήτο ή ύπηρεσία
τής έπιστήμης ή τής σοφίας, ούτε ή έπιθυμία
των τό εύεργετεΐν τήν άνθρωπότητα· ήθελον
μόνον ν’ άποχωρισθώσι κόσμου ματαίου καί
διεφθαρμένου· ήθελον νά ίδρύσωσι γωνίαν ήσυχον
πρός έξάσκησιν τής θρυσκευτικής άπομονώσεως
καί τέλεσιν προσευχών καί νηστειών. 'Η ιδέα
αύτη τοΰ μοναστικού βίου διατηρείται είσέτι έν
τή ανατολική έκκλησία, καί ώς έν αρχή ούδε
μία υπήρχε διαφορά μεταξύ τών μοναστικών
ταγμάτων, ουτω καί έν Άθφ σήμερον είς μόνος
ισχύει κανών, ό κανών τοΰ '.Αγίου Βασιλείου.
Έξ ή έπτά ώραι καθ’ έκάστην, κατά τάς Κυ
ριάκό; καί έν ήμέραις έορτών έτι περισσότεροι,
καταναλίσκονται είς προσευχάς. Έν μεγάλαις
έορταΐς οί μοναχοί διαμένουσιν έν τή έκκλησία
16—20 ώρας. Ό βίος των είναι λιτότατο;· έν
τοΐς κοινοβίοις οί μοναχοί ούδέποτε τρώγουσι
κρέας, έν ταΐς ίδιορρύθμοις μοναΐς σπανίως. Τό
ήμισυ τοΰ έτους σχεδόν είναι νηστεία, καθ’ ήν
δέν τρώγουσιν ή άρτον, χόρτα, όπώρας καί πίνουσι μόνον ύδωρ- κατά δέ τάς πρώτα; τρεις
καί τάς τρεις τελευταίας ήμέρας τής Μεγάλης
Τεσσαρακοστής οί αύστηρότερον βίον διάγοντες
ούδέν τρώγουσιν. Έκτος δέ τούτου ούδέποτε
κοιμόνται διαρκώς καθ’ δλην τήν νύκτα, διότι
ή πρώτη έν τή έκκλησία άκολουθία τελείται
μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας μετά τό με
σονύκτιον ώρας. Καθ ’ δν χρόνον δέν προσεύ
χονται οί μέν προϊστάμενοι καταγίνονται είς τά
τή; κοινότητος, οί δέ κατώτεροι μοναχοί έκτε-
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λοΰσι διαφόρους οικιακά; έργασίας. Μεταξύ
-ών δύο τούτων τάξεων ύπάρχει άλλη τάξις, ής
ή εργασία δέν είναι ρητώς ώρισμένη. Έν ταΐς
ίδιορρύθμοις μοναΐς πά; ό δυνάμενος κατά τήν
είσοδόν του νά καταβάλλη ποσδν 12 χιλιάδων
φράγκων, απαλλάσσεται πάσης ύποχρεώσεως νά
έργάζηται έν τή μονή. Οί μή εργαζόμενοι ούτοι
μοναχοί έχουσιν είς τήν διάθεσίν των πλεΐστον
βσον καιρόν, δν άγνοούσι πώς νά χρησιμοποιησωσιν. Έν τισι τών κοινοβίων οί μοναχοί έρ
γάζονται έπί τινας τουλάχιστον ώρας τήν ήμέραν
έν τοΐς άγροΐς· συνήθως δμως ή έργασία αυτή,
ώς καί ή αλιεία, άφίεται είς τούς λαϊκούς μο

δλα χρυσά καί κεντητά.
Σταυρόν έχ’ είς τό στήθος.
Γίνεται τότε ύπουργός
καί μέγας Ταξιάρχηςείς άδελφός του στρατηγός,
καί έτερος αύλάρχης.
Μικροί μεγάλοι τής Αύλής
άνιλεώς κεντώνται.
Τιμή; Κυρίαι, Βασιλίς,
τρώγονται καί τρυπώνται.
Άλλά φυλάττεται καθείς
ώς κεντηθή νά ξύση.
Ήμεΐς τόν σηάνομεν εύθύς,
αν ψύλλος μάς κεντήση.

Άρ. 15··
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ναχούς.
Έρωτήσαντες, πόθεν προέρχεται ό πόθος ουτος πρός βίον μονότονον τοσοΰτον, έλάβομεν είς
άπάντησιν στερεοτύπω; " 'Ησυχία !” — Ησυχία
ψυχής καί σώματος. Δια τους χριστιανούς υπη
κόους τής Πύλης συνετέλει είς τοΰτο άλλοτε
. καί ή άσφάλεια, ήν έχαιρον έν Άθω, καί ή
άπαλλαγή πάσης ύποχρεώσεως καί καταχρήσεως,
είς ήν ήυαν εκτεθειμένοι οί κάτοικοι.
( Έπεται τό τέλος.)

Χορός (άλαλάίϊον).

Ήμεΐς τόν σπάνομεν εύθυς,
δν ψύλλο; μάς κεντήση.
Φ ρ ό ς.
Εύγε, ώ! εύγέ τη τή μελωδία!
Σεΐβελ.
Καλά ό κακός ψύλλος νά τήν πάθη.

Βράνδερ.
Νά τόν δακτυλοσπα καθείς ας μάθη.
Ά λ τμά ύερ.
Ζήτω ό οίνος κ’ ή ελευθερία!
Μεφιστοφελής.
θά έπινον ύπέρ ελευθερίας
αν πόσιμος ό οίνος μόνον ήτο.

Σεΐβελ.
Νά μή είπής τοιαύτας φλυαρίας.

ΓΑΙΤΟΥ

|

ΦΑΥΣΤΟΣ.
Ύπό Αλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

I

Σεΐβελ.^

Κανείς. Πλήν έν, ήξεύρετ’, έξ έκείνων...
νέας συνθέσεως καί μελωδίας.
Μεφιστοφελής.
Έρχόμεθα ευθύ έξ Ισπανίας,
τής χώρας τών ασμάτων καί τών οίνων.
(ψάλλει.)

Είς Βασιλεύς έν τή Αύλή
είχ' ένα μέγαν ψύλλον . . .

Φ ρ ό ς.
Είχ’ ενα ψύλλον! Ψύλλον! Ένοήσατε;
Κύριε ψύλλε, ώ! καλώς ώρίσατε!
Μεφιστοφελής (ψάλλει).
Εί; Βασιλεύς είς τήν Αυλήν
είχ’ ένα μέγαν ψύλλον
λάβει είς εύνοιαν πολλήν,
ώς τέκνον καί ώς φίλον.
'Ράπτην έκάλεσεν έκεΐ.
'0 ράπτης καταφθάνει.
— 'Ράψε τω ψύλλω μου βρακί
καί ράψε τω καφτάνι.
Βράνδερ.
Τόν ράπτην δύσατε νά καταλάβη
πώς πρέπει μέτρον άκριβές να λάβη,
καί δν τφ είναι ή ζωή άγαπητή,
μή παρακόψη τό βρακί πολύ πλατύ.
Μεφιστοφελής.
Τω έκοψε μεταξωτάταινίας φορεΐ πλήθος·

Μεφιστοφελής.
Ό κάπηλος αν δέν δυσηοεστειτο,
έκ τών αποθηκών μου νά σάς δώσω
θά έδυνάμην — νά ίδήτε — άριστον.
Σεΐβελ.
Αναλαμβάνω νά τά διορθώσω.

Φ ρ ό ς.
Καλός άν είναι, θά μά; ειν’ εύχαριστον.
Γενναία; δόσει;! Πλήρες τό άγγεΐον!
Έάν ώ; δικαστής θ’ αποφασίσω,
τό στόμα πρέπει νά καλογεμίσω.
Ά λ τ μ ά ϋ ε ρ (Taneiuij τή φωνή).
Εικάζω δτι είναι έκ τοΰ Ρήνου.
Μεφιστοφελής.
Τρύπανον έχετε;
Βράνδερ.
Πρός σκοπόν ποιον;
Δέν έχετ’ έδώ έξω πίθον οίνου;
Ά λτμάϋερ.
Σάκκο; έκεΐ δέν κρέματ εργαλείων;

Μεφιστοφελής
(λαβών τρύπανον ίκ τοΐ> σάκκον, τώ Φρόί).
Αΐ; Ποιον οίνον άγαπας; όμίλει.
Φρός.
Πώς; πώς; Ποιότητας έχετε τόσας;
Μεφιστοφελής.
’Εκλέξατε τά τής δρέξεώ; σας.
Ά λ τ μ ά ύ ε ρ (τώ Φρότ).
Σέ βλέπω, γλύφεις, βέλτιστε, τά χείλη.

Φρός.
Έγώ τοΰ 'Ρήνου άγαπώ τά κλήματα.
Προρρέει πάν καλόν έκ τής πατρίδος.

Μεφιστοφελής
(τρυπών τήν τράπεζαν πρό τον Φρύί).
Δότε μ’ έδώ κάνεις κηρόν σφραγίδος.
Ά λτμάΰερ.
Γελοΐ’ αύτά ταχυδακτυλουργήματα.
Μεφιστοφελής (τψ BpdvStp).
Καί σείς;
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Βράνδερ.
Τόν καμπανίτην· όχι έλαφρόν,
άλλά τόν θέλω δλον πνεύμα καί άφοόν.
'Ο ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ

τρύπα- fit 3e
τάί τρίττας.

ταϋ

κηρόν κλ(!ιι

Βράνδερ.
Δυσεύρετα τά άριστα τών οντων,
συχνά είς τόπου; τά ζητοΰμεν άλλους.
Ό Γερμανός δέν άγαπφ τούς Γάλλους,
άλλά τόν οίνον πίνει τόν καλόν των.

Σεΐβελ (βλίπων τόν λΐιφιστοφιλήν προστρχόμινον).
Δέν μοί άρέσκει, δέν τό κρύπτω, ό ξυνός.
Γλυκύν άν λάδω, θά ευγνωμονώ ύμΐν.
Μεφιστοφελής (τρυπών).
Γοκάϊ θα σοί δώσω διά δοκιμήν.
Ά λτμάΰερ.
Κυττάξατέ μας, Κύριοι, είλικρινώς.
Μά; περιπαίζετε έν είρωνίφ.
Μεφιστοφελής.
Τοιούτους φίλους; Είναι βλασφημία.
Είπε λοιπόν, είπέ καί μή άργήσης,
πρός ποιον έκ τών οίνων έχεις κλίσεις;
Ά λ τ μ ά ΰ ε ρ.
Πρός πάντα οίνον. Φθάνουν ερωτήσεις.
(Άό· ον όλαι αΐ τρνπαι ύτρυπήθησαν καϊ ύκλτίσθησαν.)

παραόόξων χωρονομιών).
Ή άμπελος βοτρυοφόροςό τράγος είναι κερασφόρος,
Ξύλον το κλήμα, ό οίνος δλη.
Ξυλίνη τράπεζα οίνον ας στείλη!
Τήν φύσιν άνιχνεόετε.
Θαυματουργεί. Πιστεύετε.
Άποσφραγίσατέ τα; τώρα. Πίνετε.*)
Π άντε;
(αφηροταν τόν κηρόν, καϊ tls τό ποτήριον ικάστον ρίω
ό ζητηθώ-.· οίνοτ).
Ίδέτε βρύσις τί ώραία γίνεται!
Μεφιστοφελής (μετά

Μεφιστοφελής.
Προσέχετε πλήν έξω νά μή χύνεται.
Πάντες.
(ΐΐίνουσιν ϊπανιιλημμίνωτ καϊ φάλλονσι.)
Πλήρη τά ποτήρια!
Πίνετε ώ; χοίροι, ά!
Μεφιστοφελής.
θ’ άρχίση τώρα ή χαρά καί ό χορός.
Φαΰστος.
θαρρώ, ν’ άναχωρήσω ήλθεν ό καιρός.
Μεφιστοφελής.
Μείνε άκόμη, καί τήν κτηνωδίαν
θά Ιδης τούτων δλην καί τελείαν.
Σεΐβελ.
(niret άπροσίκτω:. Ο oivot χυιχται κστα γης καϊ
αναφλέγεται.)
Πΰρ! Καίει πύρ έκ τών καταχθονίων!

Μεφιστοφελής (πρότ τήν φλόγα άποτωνόμινοτ).

Ήσύχασον, φιλόφρον μου στοιχεΐον.
(Πρό: τοΰτ οϊνοπύτατ.)
Σπινθήρ είς μόνος ήτον τής γεέννης.
Σ εΐβελ.
Τί; τί; θά σέ τό δείξω· νά προσμένης.
θά μάς πληρώσης ταύτην τήν αύθάδειαν.
’Ολίγον μάς γνωρίζεις ούτως όμιλών.
Φ ρ ό ς.
Μή άλλοτε τοιαύτην λάβη; άδειαν.

Ά λτ μ ά ΰε ρ.
Νά τφ είπώμεν νά ύπάγ’ είς τό καλόν.
*) Ή άρχαΐα ϊιήγηαις άποιίδει τό τερατούργημα
είς αύτόν τόν Φαΰστον, όιενεργήσαντα δήθεν αύτό έν
Έρφόρτη.
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Σεΐβελ.
Ψευδομαγείας ήλθε: νά προσποιηθής
και τέρατα;
, Μεφιστοφελής.
Σιγή, κρασοπατέρα!
Σεΐβελ.
Σύ ξύλον άπελέκητον, σύ λέρα!
Βράνδερ.
θά βρέξη καλόν ξύλον- νά μ’ ένθυμηθής.
Ά λ τ μ ά ϋ ε ρ.
( Αφαιριι το πόμα μιάς τρύπας τής τραπίζης, κα'ι
ύκθρωσκίί φλό$.)
ΙΙΰρ! Καίομαι!
Σεΐβε λ.
Μαγεία; μηχαναται!
Κτυπάτε. Δέσατέ τον καί κτοπατε.
Μεφιστοφελής (per ΐφονς ΐπισήμον).
Ψεύδη, τέρατα γυρνούν
τόπον, αίσθηβιν και νούν.
Αί! νά σάς ίδώ!
Έστ’ έκεΐ, έστ’ έδώ!
(Μίρονσιρ €Ρ απορία, βλίποντ(ς άλλήλονς.)

Άλτμάϋερ.
IIοΰ είμαι; Τί ωραία πέριξ χώρα!
Φ ρ 6 ς.
Καί άμπελοι! και πολλαπλή δπώρα!
Σεΐβε λ.
Καί πρόχειροι έμπρός μας πόσαι σταφυλαί!
Βράνοερ.
Έκ τών άναδενδράδων κρέμονται καλαί.
(Λαμβάνα top Σ^ΐβίλ (κ της μινός. Τό αυτό ποιοΰσι
καϊ οί λοιποί καί υψοΰσι τας μαχαίρας.)

Μεφιστοφελής (ώι άνωτίρω).
Γών δφθαλμών των άπιθι, άπατη.
Δεΐξαι τοις πώς ό δαίμων παίζει ουτω.
(Γίρίται αφανής μ^τά τοΰ Φαι στού. Οί συμπόται
αφισταυται απ άλληλωρ.)
Σεΐβε λ.

Τί είναι;
Ά λτμαϋερ.

Πώς;
Φρός.
Τήν μύτην σου έκράτει

ή χειρ μου;
Βράνδερ (τώ Σ«/3βλ).
Πώς; 'Η μύτη σου ήν τοΰτο;
Άλτμάϋερ.
Τί κτύπος δλα έσεισε τά μέλη μου!
Ω! Νά καθήσω. Κάμπτονται τά σκέλη μου.
Φ ρ ό ς.
Άλλ’ έξηγήσατέ μοι, τί συνέβη;
Σεΐβελ.
Ποΰ είναι ό άχρεΐος; Ποϋ μετέβη;
Νά τδν συλλάβω- ζωντανός δέν φεύγει.

Ά λτμάύερ.
Εκτός τοΰ καπηλειού μας νά έβγη
τόν είδα, καί είς πίθον νά Ιππεύη.
)
*
’Ιούς πόδας μου ώς μόλυβδο; βαρύνει.
(Στρίφιται πράς την τράπςζαν.)
Οίνον άκόμη άρά γε νά χύνη;

Σεΐβελ.
Ί εΰδος καί πανουργία ή μεγίστη !
Φ ρ ό ς.
Άλλ’ ήσθανόμην δτι πίνω οίνον.

Βράνδερ.
Κ’ ή καλλονή τών σταφυλών έκείνων;

Άλτμάϋε ρ.
Καί έπειτα εις θαύματα δυσπίστει.
*) Καί τοΰτο τό θαύμα άποϊίδεται τφ Φαύστφ,
έν ταϊς περί αύτοΰ παραδόσεσι (Camerarius, 1602).

Στ'.
ΜΑΓΙΣΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ.
*)
Έπί ταπεινής έστίας μέγα; λέβης, ύφ’ δν πΰρ. Έν
τφ αίωρονμένφ έξ αύτοΰ ζαπνφ φαίνονται ποικίλοι μορφαί. θηλεΐα κερκοπίθης
)
**
κάθηται παρ' αύτφ, τόν
έξαφρίζει καί έπιβλέπει μή έκχειλίση. -θ άρρην κερκοπίθηξ μετά τών μικρών πιθήκων κάθηται είς τό
άπέναντι μέρος καί θερμαίνεται. Τοίχοι καί οροφή
κοσμούνται διά παραδόξων μαγικών σκευών.

ΦΑΥΣΤΟΣ.

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.

Φαΰστος.
Δέν έχω κλίσιν πρός μωράς μαγείας.
'Ως συνταγήν τής νόσου τής έντός μου
μοί συνιστας τάς ψευδομαγγανείας.
Βαβώγραια νά γίνη σύμβουλός μου!
Καί είς εστίαν βρωμομαγειρείου
τριάκοντά μου θέν’ άφήσω έτη;
Ούαί, άν άλλο τι δέν έχη; έτι!
Έσβέσθη μοι πάσα έλπίς τοΰ βίου.
ΤΙ φύσις δέν είργάσθη, ούδέ μέγας νοΰς,
εις θεραπείας εΰρεσιν καινοφανούς;

Μ εφιστοφελής.
Αναγνωρίζω τούτων τήν όρθότητα.
Ί πάρχει τρόπος, δστις σκοπόν έχει
ν’ άφαιρή έτη, χορηγή νεότητα.
Άλλ’ άλλη βίβλο; τούτον περιέχει.
Φ α ύ σ τ ο ;.
Τί; τρόπος; τις;
Μεφιστοφελής.
Ούδ’ έξοδα παράγων,
ούδ ιατρών δεόμενος ή μάγων.
Είς τούς άγρού; κατάβα- τήν σκαπάνην,
τό βούκεντρόν σου έχε εις τάς χεΐρας,
σκάπτε, δδήγει βόας άροτήρας,
καί σκέψεων ούχί πολλήν δαπάνην.
Έκτος τής άπολύτως άναγκαίας,
νά λειψή τροφή άλλη ή καί οίνος ·
μετά κτηνών νά ζής καί σύ ώς κτήνος,
καί λίπαινε έκ σεαυτοΰ τάς γαίας.
ΓΙίστευσον, έκ τών ουτω ζώντων, ούτις
μή άνηβήσας όγδοηκοντούτης.

Φαΰστος.
Αδύνατον. Αύτός ό στενός βίος
ταΐς έξεσί μου είναι έναντίος.
Είς τήν σκαπάνην δέν θενά μέ πείσης.

Μεφιστοφελής.
Ιότε λοιπόν τάς τέχνα; τής μαγίσσης.
Φαΰστος.
Πλήν πρός τό πόμα γραία τί χρειάζεται;
Επίσης ύπό σοΰ δέν κατεργάζεται;
Μεφιστοφελής.
Βλέπεις, ώραΐα θά έπέρνων τόν καιρόν!
Μάλλον χιλίους θόλους κτίζω γεφυρών.
Δέν είν’ ή έπιστήμη μόνον ικανήπροσαπαιτεΐται έτι καί υπομονή.
Μακράν τό πνεύμα θέλει έργασίαν
ινα τήν ζύμην φέρ’ είς τελειότητα·
και πάν είς ταΰτ’ άνήκον, ιδιότητα
εκταχτον ε^ει, δλως Οαυμαοίαν.
Ναι, ό διάβολο; τήν σκευασίαν
αύτήν διδάσκει, πλήν καί δέν τήν έκτελεΐ.
(Βλίπωρ τά κτήνη.)
Ίδέ τί όντα εύμορφα! Μία χαρά!
0 υπηρέτης! Ή παιδίσκη ή καλή!
(ITpur τά κτήνη.)
Είς τήν οικίαν δέν θά είναι ή κυρά;
*) Έγράφη τό 1788, παρά τή ‘Ρώμη, είς Villa
Borghese.
**) Meerkatze, έπωνυμία φανταστική, ήν έδανείσθν
ό Γαίτης έκ τοΰ άρχαίου μυθικού διηγήματος Reinecke
Fuchs, δ καί έστιχούργησεν αύτός.
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Τά κτήνη.
Πάει, πάει
πάει νά φάη.
άπ τή γωνιά περνάει.
Μεφιστοφελής.
Καί πόσον συνηθίζει έξω νά γυρνά;
Τά κτήνη.
Οσον έδώ οι πόδε; μας θερμαίνονται.

Με φιστοφελής (τώ Φανστφ).
Ια τρυφερά μου ζώα πώς σοι φαίνονται;
Φαΰστος.
Άθλια δσον νά είπή; κ’ έλεεινά.

1/13 Αύγούστου 1887.]
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τάς δυνατά; ιδιοτροπίας, καί τόν πόθον τούτον
άριστα ήδυνήθη νά έκπληρώση · ούδείς εί; τοΰτο
τφ παρενέβαλλε προσκόμματα. Εύφυής ών τα
χέως έμάνθανε καί οΰτως έν ήλικία είκοσιν
έτών έγνώριζεν ού μόνον ιταλικά, γαλλικά, ισπα
νικά καί γερμανικά, άλλά καί λατινικά, έλληνικά, εβραϊκά, περσικά καί αραβικά. Καταγινόμενος είς τά αραβικά, άνέγνωσέ ποτέ σύγ
γραμμα τοΰ έπισκόπου Βαρβουρτώνος, δστις άφηγούμενος τήν άποστολήν τού Μωϋσέω; έξέφερε
διαφόρους άλλοκότους γνώμας έπ’ αύτής. Ό
νέος λόρδος τοσοΰτον έθέλχθη ύπό τής άναγνώσεως ταύτης, ώστε άμέσως άνεχώρησεν είς

θρησκείαν καί έγένετο Μωαμεθανός. "Αμα έμαθε
τοΰτο ό λόρδος έγραψεν είς Αονδΐνον δριμυτάτην
έπιστολήν, έν ή έλεγεν "Μ’ έκλαμβάνετε ώ;
Τούρκον: Ναι αγαπώ τήν τουρκικήν ενδυμασίαν
καί θά τήν φέρω καθ’ δλον τόν βίον μου· άλλα
τοΰτο οίκειοθελώς χωρίς νά μέ άναγκάση τις.”
Έν έτει 1773 ό λόρδο; μετέβη είς Βενετίαν,
δπου έντός όλίγου έφείλκυσεν είς εαυτόν τήν
προσοχήν τών ανθρώπων ου μόνον δια την πο·
λυμάθειάν του άλλά καί διά τό άλλόκοτον τού
ύφους του καί διά τά; ιδιοτροπίας του. Τό
πρωί έγείρετο πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου καί
έκαμε τά; άποπλύσεις του άναγινώσκων τό Κο-
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Έν τών όλίγων προσώπων, πρός α συνανεστρέφετο ο λόρδος έν Βενετία , ήτο Κυρία της
όνόματι Ί’ικκολίνη, ήτις πολύ έξετίμα τόν ίδιότροπον άνδρα καί τφ παρεχώρησε δωμάτια έν
τή ιδία αύτής οικία. Διά τό διάβημά της τοΰτο
δμως ταχέως μετεμελήθη ή πλούσια Κυρία,
διότι ολίγα; ημέρα; μετά τήν είσοδόν του έν
τή οικία της τά δωμάτια, τά παραχωρηθέντα
αύτω, ήσαν τόσον άκάθαρτα, ώστε ώμοίαζον
μάλλον σταΰλον ζώων ή άνθρωπίνην κατοικίαν.
Καί κατ’ άρχά; μέν συνεστέλλετο ή Κυρία νά
τφ κάμη παρατηρήσεις καί έκαθάριζε τά δω
μάτια διά τών υπηρετών της · μετ’ δλίγον δμως

(Έπεται συνέχεια.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ.

μέγας φιλόσοφος Κάντιος έχαρακτήρισέ
ποτέ τούς διαφόρους τής Εύρώπης λαούς
διά τών έξή; λέξεων- ή Ιταλία είναι
ή ΖώΡ“ τής μεγαλοποεπείας, ή 'Ισπανία ή τής
πατραγαθίας, ή Γερμανία ή χώρα τής τιτλο
μανίας, ή Γαλλία ή τού συρμού καί ή Αγγλία
ή χώρα τής ιδιοτροπίας.
Ισως ή ρήσις αυτή τοΰ Γερμανοΰ φιλοσόφου
είναι έπιδεκτική άμφισβητήσεως- άλλ’ ώς πρός
τούς’Άγγλους είναι άναμφιβόλως δρθοτάτη, διότι
ούδεμία χώρα περιέχει τοσούτους ίδιοτρόπους
δσους ή Αγγλία. Καί τοΰτο δέν συμβαίνει
μόνον έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις, άλλά συνέβαινε καί κατά τούς παρελθόντος αιώνας, καθ’ ούς
κατά χιλιάδας ήριθμοΰντο οί ιδιότροποι "Αγγλοι.
Τοιοΰτος Ιδιότροπος άνήρ, περί ού δέν ήδύνατό τις ν’ άποφανθή αν ήναι φιλόσοφος ή
φρενοβλαβής, ήτο ό λόρδος Έδουάρδος Μονταγοΰ,
δστις έζη κατά τδν παρελθόντα αιώνα καί κα
τέστησε διά τών ιδιοτροπιών του τό δνοιιά του
άθάνατον.
0 λόρδος Μονταγοΰ έγεννήθη έν
έπαύλει τινί παρά τήν πόλιν Σεφήλδην τής
Αγγλίας, καί έφερεν ήδη έξ απαλών όνύχων
τον τύπον τής ιδιοτροπίας, κληρονομήσας τούτον
παρα τής μητρός του, ήτις σύζυγος ούσα τοΰ
πρέσβεως τής Αγγλίας λόρδου Μονταγοΰ έν
Κωνσταντινουπόλει, μεγάλην έδείκνυε πάντοτε
τασιν πρός τήν ιδιοτροπίαν. Έν Κωνσταντίνουπόλει έγένετο ένθερμος όπαδός τοΰ δαμαλισμού,
δν ήθελε νά είσάξη πανταχοΰ. Έπανελθοΰσα
είς Αγγλίαν έπεδόθη είς τήν φιλολογίαν, άπέφευγε τήν συναναστροφήν πάσης Κυρίας και
εδέχετο έν τή έπαύλει της έν Τβίκεγχαμ μόνον
τους έξοχωτέρους τών χρόνων έκείνων συγγραφείς
καί ποιητάς, τόν Άδισώνα, τόν Στήλε, τόν
ΙΙόπε. Διά τής συναναστροφή; δμως ταύτης
έξήφθη παρ’ αύτή ή οίησις είς τοιοΰτον βαθμόν,
ώστε ηθελησε και ή ίδια νά λάμψη έν τφ ούρανω τή; φιλολογίας· έλαβεν είς χεΐρας τόν
κάλαμον καί έγραψεν, άλλά τά συγγράμματά της
ού μόνον ούδεμίαν ένεποίησαν έντύπωσιν άλλ’ ού
δέ άνεγνώσθησάν ποτέ.
"Οτι δέ τοιαύτη μήτηρ δέν ήτο ή καταλληλοτέρα ν' άναθρέψη υιόν ζωηρόν καί ποωώρως
άνεπτυγμένον, ήτο έπόμενον. Καταγινομένη είς
τάς φιλολογικά; τη; έργασίας ούτε καιρόν είχεν,
ούτε διάθεσιν νά έπιτηρή τήν ανατροφήν τοΰ
τέκνου της, τό όποιον παρεδόθη εί; ξένου; δι
δασκάλους καί άπέκτησεν ώς έκ τούτου τάσιν
πρός ανεξαρτησίαν ασυμβίβαστον πρός τήν τρυ
φερόν ηλικίαν του. Ό πόθος του ήτο ν’ άπέλθη
μακράν, είς ξένας χώρας, νά παραδοθή είς δλας
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τήν πετραίαν Αραβίαν καί κατώκησεν είς τούς
πρόποδας τοΰ όρους Σινά. Ζητήσα; καί λαβών
τήν άδειαν νά ένεργήση είς τό μέοο; έκεΐνο
άνασκαφάς, μετά τοσούτου έπεδόθη είς τοΰτο
ζήλου, ώστε έν βραχεί άνεΰρε διαφόρου; έπιγραφάς, α; προσεπάθει ν’ άναγνώση καί νά συμπληρώση πρός μέγα τμ»ν άρχαιολόγων τής έποχής του σκάνδαλον. Έξ Αραβίας μετέβη είς
Παλαιστίνην, ένθα έκαμε συλλογήν άρχαίων
νομισμάτων, ήν άπέστειλε δώρον είς τήν βασι
λικήν τοΰ Λονδίνου Εταιρίαν. Ή έταιρία αΰτη
τόν διώρισε μέλος άντεπιστέλλον αύτής.
Έν φ δμως ύπεκρίνετο πρόσωπον λογίου
άνδρός, παρεξετρέπετο είς πλείστα; δσας ιδιο
τροπίας. Αποβολών τό άγγλικόν ένδυμα ένεδύθη φορέματα τουρκικά· έσύστησε χαρέμιον·
τάς έπιστολά; του έσφράγιζε διά σφραγΐδο;
έχούσης διάφορα ρητά τοΰ Κορανίου. Ταΰτα
δε συνετέλεσαν είς τό νά διαδοθή έν Αγγλία ή
φήμη, δτι ό εύγενής λόρδο; Μονταγοΰ ήλλαξε

ράνιον μετά μίαν ώραν έκάλει τόν υπηρέτην
του, άουσσίνιον 'Άραβα, δστις δσον ήτο δυσειδή;
τόσον ήτο καί ακάθαρτος, καί τω ώμίλει περί
τής μωαμεθανικής θρησκείας. '0 Άραψ ώφειλε
νά τόν άκούη μετά προσοχή; εσταυρωμένα; έχων
έπί τοΰ στήθου; τά; χεΐράς του. Μετά τοΰτο
ό λόρδο; έκάθητο έπί διβανίου καί ό υπηρέτη;
του τω παρέθετεν έπί μικρά; τραπέζης λιτόν
πρόγευμα, τό όποιον έτρωγεν ό κύριο; χωρίς νά
προφέρη λέξιν ■ μετά τό πρόγευμα ό υπηρέτης
έγέμιζε δύο καπνοσύριγγα; καί έκάπνιζε μετά
τοΰ κυρίου του συνδιαλεγόμενο; μετ αύτοΰ.
Απεριόριστο; ήτο ή άφοσίωσι; τοΰ Άραβο; τού
του πρό; τόν κύριόν του, ούδέποτε τόν άφινε
καί ήτο δυστυχής, οσάκις δέν τόν έβλεπεν έπί
τινα; ώρα;. Τοΰτο συνέβαινε σπανίω;, διότι ό
λόρδο; ολίγον έξήρχετο τής οικία; ούδέ σχέσεις
είχεν έν τή πόλει. 'Οσάκις δμως διήοχετο τά;
όδούς, είτε έν ήμέρα είτε έν νυκτί, συνωδεύετο
ύπό δύο δφδοφόρων υπηρετών.

ή κατάστασις αΰτη έγένετο τόσον αφόρητος,
ώστε ήναγκάσθη νά τφ κάμη αύστηράς παρα
στάσεις· ό λόρδος όργισθείς συνέλεξε τά πρά
γματά του, καί άνεχώρησε μετά τοΰ προσφιλούς
αύτω υπηρέτου του είς'Ροζέττην τής Αίγύπτου.
’Ενταύθα έτερον τω συνέβη έπεισόδιον. Κόρη
ξενοδόχου έκ Διβόρνου ήράσθη αύτοΰ περιπαθώς.
Ό ιδιότροπος άνήρ, δστις δέν ήτο αδιάφορος εί;
τήν συμπάθειαν τή; κόρης, τή έποότεινε νά γείνη
σύζυγό; του ύπό τόν δρον δμως νά άσπασθή τό
μωαμεθανικόν δόγμα. 'Η νεάνις έδέχθη τούτο
καί μετ’ ού πολύ έτελέσθη ό γάμος κατά τάς
διατάξεις τοΰ Κορανίου. Ό πατήρ τοΰ Μον
ταγοΰ αμα μαθών περί τοΰ συνοικεσίου τούτου
έβαλε τά δυνατά του νά τό διαλύση, θεωρών
τοΰτο προσβολήν διά τό όνομά του. Πλήν είς
μάτην· ό υιό; δέν ήθέλησε νά ύπακούση. Τότε
όργισθεί; ό πατήρ άπεκλήρωσε τόν υιόν του και
ώρισε γενικόν κληρονόμον τής μεγάλη; περι
ουσίας του τήν θυγατέρα του, ήτις κατόπιν ένυμ-
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φεύθη τον διάσημον λόρδου Βιούτ. Παρεχώρησε
δέ μόνον εις τον υιόν του 1200 φράγκα έτησίως, είς α ό Σουλτάνος, εύνοών αύτόν, προσέθετο έτερα χίλια φράγκα.
Καί δμως διά τών μικρών τούτων μέσων
κατώρθου ό νέος λόρδος νά έξακολουθήση τάς
ιδιοτροπίας του, αΐτινες μέ τον καιρόν έγένοντο
έντελώς Ακαταλόγιστοι, ώς εξάγεται έκ διαφόρων
αύτοΰ έπιστολών. "Ήμην έν Γερμανία, έγραψε
πρός φίλον του έν Φλωρεντία, καί ύπηρέτησα
ώς ιπποκόμος παρά τοΐς πλουσίοις· ήμην έν
Ελβετία καί Ολλανδία καί έπεδόθην είς τήν
γεωργίαν, άροτριών καί καλλιεργών τήν γήν
ήμην έν Παρισίοις, ένθα ύπεκρίδην πρόσωπον
κομψευομένου. Έν 'Ρώμη έγενόμην ίεοεύς καί
έκήρυττον τόν λόγον τοΰ θεοΰ. Καί ούτως ήμην
ποτέ μέν ώς χρυσοΰν νόμισμα έν χερσί βασι
λίσσης, ποτέ δέ ώς χαλκοΰν νόμισμα έν τω βαλαντίω άκαδάρτου Εβραίου . . .”
Εΐπομεν Ανωτέρω οτι ή τράπεζά του ήτο
είς άκρον λιτή. Τό φαγητόν του συνίστατο έκ
σούπας, μικρού τεμαχίου κρέατος καί δύο κρομμύων ή δύο σαρδελλών· έπινε δέ μόνον ύδωρ.
Έκτος τοΰ μαύρου υπηρέτου του είχε μαγεί
ρισσαν, άποτρόπαιον καί δυσειδές γύναιον. Ή
καθημερινή του δαπάνη άνήρχετο είς 3 περίπου
φράγκα. Ουτω κατώρθωσε νά κάμη καί οικο
νομίας τινάς, περί ών λίαν έπιμελώς έμερίμνα.
Έν 'Ροζέττη είχε χωρισθή άπό τής συζύγου
του, ήτις δέν ήδύνατο νά όποφέρη πλέον τάς
ιδιοτροπίας του, μετέβη δέ πάλιν είς Βενετίαν,
ένδα τόσον άπομεμονωμένος έζη, ώστε οί έν
Αγγλία συγγενείς του ύπέλαβον αύτόν άποθανόντα, καί ήτοιμάζοντο νά παραλάβωσι τό κεφάλαιον, τόν τόκον τοΰ όποιου έλάμβανεν ό
λόρδος ήγανάκτησε σφόδρα καί, άν καί ήδη 63
έτών τήν ήλικίαν, έδημοσίευσε διά τών Αγγλικών
έφημερίδων άγγελίαν, δι’ ής έζήτει σύζυγον,
"κόρην ώραίαν καί καλοκαμωμένην”. Ήτοιμάζετο δέ καί αύτός ν’ άπέλθη εις’Αγγλίαν, βπως
έκτελέση τήν Απειλήν του ταύτην, δτε αίφνης
κατελήφθη ύπό κακοήθους πυρετού, έξ ού και
άπέδανε τή 2 Μαΐου 1776. Οί Βενετοί, οΐτινες
ούδεμίαν πρός αύτόν έτρεφον συμπάθειαν, έβαψαν
το σώμα τοΰ ίδιοτρόπου άνδρός έξω τοΰ νεκροταφίου παρά τοΐς έρημίταις.
'0 λόρδος Έδουάρδος Μονταγοΰ έγκατέλιπε
τρία συγγράμματα, τά όποια σήμερον έντελώς
έλησμονήβησαν. Τό πρώτον πραγματεύεται περί
τών όρέων τής ’Αραβίας, τό δεύτερον περί
σεισμών, καί τό τρίτον περί τών δημοκρατιών
έν τή άρχαιότητι. Είς δ,τι ιδίως έξεΐχεν ό
άλλόκοτος ούτος άνήρ ήτο νά γνωρίζη έκ τοΰ
γραφικού χαρακτήρος τοΰ άνθρώπου τόν χαρα
κτήρα, τάς διαθέσεις και τήν διανοητικήν αύτοΰ
άνάπτυξιν. Περί τής ειδικότητάς του ταύτης
διηγούνται οί σύγχρονοί του τό έξής Ανέκδοτον·
Ήμέραν τινά έν έτει 1740 έκάθητο μετά τινων
φίλων είς τό γεύμα, δτε τώ έφερον έπιστολήν.
Μόλις έρριψε βλέμμα έπί τής έπιγραφής καί
πριν ή Αποσφράγιση τήν έπιστολήν, άνέκραξε
"Φεΰ! ό φίλος μου Ασθενεί!” Οί παρακαθήμενοι άποροΰντες τόν ήρώτησαν πόθεν τό γνω
ρίζει. — "Έκ τής έπιγραφής”, άπήντησεν ό
ος. Καί πράγματι δτε άνέγνωσεν αύτήν
έμαθεν δτι ό φίλος του ένόσει.
Έκ τούτων καί τών τοιούτων ιδιοτροπιών
οί άνθρωποι συνεπέρανον δτι ό λόρδος εΐχε σχέ
σεις πρός τόν διάβολον. '0 λόρδος δέ έχαιρεν
έπί τή τοιαύτη ύποθέσει καί, ώς ώμολόγει ό
ίδιος, πολλάς έξετέλει ιδιοτροπίας μόνον καί
μόνον δπως ένισχύση τόν κόσμον είς τήν ιδέαν
ταύτην.
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τήν ώραν, τό πεζοδρόμων ήτο πλατύ καί ήδυ
νάμην άνευ προσκόμματος νά περιέρχωμαι διευέν ω άπέθανεν ό Γεώργιος Βασιγκτών.
θυνόμενος ώς οί τυφλοί, δηληδή πλήττων διά
(.Μετά είκόνος. Spa σελ. 101.»
τοΰ άκρου τής ράβδου μου τό περίζωμα τοΰ
πεζοδρομίου ή τάς σιδηράς κιγκλίδας τάς ευρι
ΕΤΑΞΥ τών μεγάλων άνδρών, οΐτινες ώς
σκόμενης πρό τών οικιών. Μολοντούτο έπρεπε
φαεινοί καί τηλαυγείς άστέρες λάμνά λάβω τά μέτρα μου διά νά δύναμαι εύκόλως
πουσιν έν τή παγκοσμίω ιστορία, συγ
να γνωρίζω ποΰ εύρίσκομαι.
καταλέγεται καί ό Γεώργιος Βασιγκτών, ό
Καταβαίνω τάς τέσσαρας βαθμίδας τής έξω
μεγάθυμος έκεΐνος πατριώτης, φ οφείλεται ή
θύρας, μεταβαίνά> δεξιά Ακολουθών τήν κιγκλίδα,
άνεξαρτησία τών Ηνωμένων τής ’Αμερικής πο
επιστρέφω είς τό άκρον τής όδοΰ, τότε βαδίζω
λιτειών. Ό Βασιγκτών, δστις ύπήρξεν ό πρώ
μετρών τά βήματά μου μέχρι έξήκοντα δύο, καί
τος τής Αμερικανικής δημοκρατίας πρόεδρός, ήτο
τοιουτοτρόπως εύρίσκομαι μέ τόν άριστερόν πόδα
καί ώς πολιτικός καί ώς στρατάρχης έξοχος, ή
είς τόν ετερον δρόμον, καί έκεΐ έγνώριζον δτι
δέ δημοτικότης αύτού ήτο τοσαύτη, ώστε καί
ειχον φθάσει είς τό σύνορον· έπανέρχομαι μι
οι ασπονδότεροι τών έχθρών του ούδέποτε έτόλτρών πάλιν τά βήματά μου μέχρις έξήκοντα δύο
μησαν να τώ τήν διαμφισβητήσωσιν.
επειτα παλιν έξακολουθώ μετρών έξήκοντα πέντε
Ιή 14 Δεκεμβρίου 1799 ό Γεώργιος Βαπρός τήν αύτήν διεύθυνσιν καί εύρίκομαι είς τό
σιγκτών, ού ό βίος ολόκληρος άφωσιώθη είς τήν
άλλο άκρον τοΰ πεζοδρομίου. Τοιουτοτρόπως
εύημερίαν τής πατρίδος του, άπέθανεν έν τή
έννοώ δτι ή οικία μου εΐναι περίπου είς τό
έπαύλει αύτοΰ Mount Vernon, ήτις έγένετο
μέσον τής σειράς τών οικιών. 'Επομένως ειχον
έκτοτε καί διατηρείται μέχρι σήμεγον τό προσ
ορίσει τό μήκος τής άλύσεώς μου καί ήδυνάμην
κύνημα πάντων τών ’Αμερικανών. Ή έπαυλις
να περιπατήσω είς τήν έρημον όδόν καί μετρών
Mount Vernon κεΐται εις άπόστασιν 24 χι
τά βήματά μου νά εύρεθώ όπότε ήθελον πρό
λιομέτρων άπό τής πρωτευούσης τών Ηνωμένων
τής κατοικίας μου.
Πολιτειών, τής πόλεως Βασιγκτώνος, έπί λόφου
Ημην τόσον ύπερήφανος διά τήν έπιτυχίαν
παρά τήν όχθην τοΰ Ποτομάκ ποταμού έν θέσει
μου ώστε έπί τινά καιρόν άνέβαινον καί κατέγραφικωτάτη. Ή ξολίνη οικία, άνεγερθεΐσα
βαινον τήν όδόν· έν τώ μεταξύ ήκουσα διερχόκατά τόν ρυθμόν τοΰ παρελθόντος αίώνος, εΐναι
μενα έν ή δύο δχήματα καί ένα ή δύο πεζούς
διώροφος καί έχει μήκος τριάκοντα ώς έγγιστα
ώς φαίνεται δμως ούτοι δέν μέ είχον παρατη
μέτρων. Ύψηλή στοά έκτείνεται καθ’ δλην τήν
ρήσει καί τοΰτο μοί έδιδε τήν κολακευτικήν
κυρίαν αύτής πρόσοψιν, καί πρό τής οικίας κα
ιδέαν δτι τόσον τό έξωτερικόν δσον καί τό βά
τέρχεται πρός τόν ποταμόν έν έλαφρα κλίσει
δισμά μου δέν προέδιδον άνθρωπον τυφλόν, διότι
ωραίος Ανοικτός κήπος. ’ Εν τώ κάτω πατώματι
ποιος εΐναι έκεΐνος δστις δέν θέλει νά κρύψη
εύρίσκονται έξ δωμάτια ούχί μεγάλα, έξαιρέσει
τάς άτελείας του;
τοΰ έστιατορίου. Ή βιβλιοθήκη καί ό κοιτών,
Ό νυκτερινός ούτος περίπατος μέ ώφέλησε
έν ip άπέθανεν ό "Πατήρ τής Δημοκρατίας” (δρα
πολύ, διότι άνεκάλυψα δτι δέν ήμην έντελώς
τήν εικόνα), διετηρήθησαν έν ή καταστάσει ήσαν
αδύνατος καί δέν έξηρτώμην άπό άλλου, ώστε
κατά τήν έποχήν τοΰ θανάτου αύτοΰ, εύρίσκονται
καί ή διάθεσίς τοΰ πνεύματός μου ήλλαξεν έπί
δέ έν τώ άνω πατώματι τής οικίας. Οί έπιτινα λεπτά.
σκεπτόμενοι τήν έπαυλιν ξένοι μετά σεβασμού
Δι’ αιφνίδιας άντιδράσεως διήλθον έκ τής
εισέρχονται είς τόν ιστορικόν τούτον κοιτώνα,
καταπτώσεως είς τήν έλπίδα. Ελπίς παράδοξος
δστις εΐναι άπλούστατα διεσκευασμένος. Πρός
ή μάλλον βεβαιότης, καί μοί έφάνη δτι ή νόσος
τόν ένα τοίχον κεΐται η κλίνη μέ τά παρα
μου δέν ήτο ανίατος καί δτι μέ δλον τόν φόβον
πετάσματα, δεξιά αύτής καθρέπτης καί δύοέδραι·
μου, έκεΐνο δπερ οί φίλοι μου μέ είχον βεβαιώ
προς το άλλο μέρος μικρόν ξύλινον γραφεΐον.
σει, ήθελεν αληθεύσει, ένθουσιάσθην δέ τόσον,
'Ως κειμήλια διατηρούνται έν τω δωματίφ τούτω
ώστε ύψών τήν κεφαλήν μου έπεριπάτουν μέ
σιδηρά πυράγρα, ήν μετεχειρίσθη ό Βασιγκτών
βήμα σταθερόν καί ταχύ, λησμονών σχεδόν δτι
μικρόν έτι πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ, μικρός καέστερούμην τής όράσεως. Σκέψεις γελόεσσαι συνθρέπτης τεθραυσμένος, δν μετεχειρίζετο οσάκις
εσωρεύοντο έν τώ έγκεφάλω μου αντίθετοι δλως
έξυρίζετο, καί μικρά πυξίς πυρείων. —
πρός έκείνας ας είχον άπό πολλών μηνών.
Είς άπόστασιν 300 μέτρων πρός νότον τής
Επαυσα νά μετρώ τά βήματά μου προβαίνων
έπαύλεως ταύτης εύρίσκεται έπί λόφου ύπερπάντοτε καί σκεπτόμενος τί θά κάμω καί ποΰ
κειμενου τοΰ ποταμού ό οικογενειακός τάφος τοΰ
θά πηγαίνω όταν θά έπανακτήσω τό φώς. Δέν
Βασιγκτώνος. Έν τώ τάφφ τούτφ διέμειναν τά
ήξεύρω έάν έξηκολούθουν νά ψηλαφώ τάς κιγ
δστά τοΰ μεγάλου πατριώτου μέχρι τοΰ 1830,
κλίδας ή τό άκρον τοΰ πεζοδρομίου διά νά διευδτε μετετέθησαν είς έτερον μνήμα έν μέσω δα
θυνθώ· άν τό έπραττον, τοΰτο έγένετο έξ έν
σώδους κοιλάδος, κατασκευασθέν έπί τούτφ.
στικτου, άνευ προσοχής καί χωρίς νά τό έννοώ.
’Αγνοώ άν τυφλός, μή φοβούμενος νά προσκρούση πρός Αόρατα έμπόδια, δύναται νά προχωρήση ώς έκεΐνος δστις δέν άπώλεσε τήν δραΕΪΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
σιν. Τοΰτο γνωρίζω δτι έν τή έξάψει τοΰ πνεύ
ματός μου τό εποαξα καί ένθουσιών έπί τή
Μετάφρασις τού ’Αγγλικού μυθιστορήματος
έπανόδω
ταύτη τής έλπίδος έβάδισα ώς άν
Called back τού Conway
θρωπος εξεστηκώς, λησμονών τά πάντα, βεβυύπό
θισμένος είς τάς σκέψεις μου, αΐτινες είχον κα
τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΣή.
ταντήσει σχεδόν εύθυμοι προέβαινον χωρίς νά
δώσω προσοχήν είς τήν αΐσθησιν ής έστερούμην,
(Συνέχεια.)
εως δτου προσκρούσας πρός τινα βαδίζοντα άντιθέτως έπανήλθον άποτόμως έκ τών ύνείρων είς
ΠΙ στιγμήν έμεινα διστάζων, τρέμων
τήν πραγματικότητα, ήσθάνθην τόν άνθρωπον
σχεδόν διά τό τόλμημά μου, διότι κατά
μεθ' ού ειχον συγκρουσθή άπομακρυνόμενον καί
πρώτον έξηρχόμην άνευ οδηγού έκτός
τόν ήκουσα ψιθυρίζοντα "βλάκα”· καί έπροχώτής οικίας, άλλ’ έγνώριζα δτι δέν υπήρχε φόβος·ρησεν άφίνων με άκίνητον είς τήν θέσιν δπου
ή όδός ήσυχος συνήθως, ήτο έρημος κατ’ έκείνην
εγενετο ή συνάντησις καί πεφοβισμένον διότι
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δέν έγνώριζον ποΰ εύρισκόμην καί τί έδει
πράξω.
, , ,
Δέν ήδυνάμην νά ευρώ τόν δρόμον μου μό
νος,
τούτοις δέ δέν είχον έπάνω μου το
ώρολόγιον μου ώστε δέν έγνώριζον πρό πόσης
ώρας έπεριπάτουν καί έάν προ δέκα λεπτών ή
-τρό μιας ώρας είχον παύσει νά μετρώ τά βή
ματά μου, κρίνων έκ τής ποσότητας τών Αντι
κειμένων ατινα μέ άπησχόλησαν άφ’ ής στιγμής
είχεν Αρχίσει ή εύχάριστος κατάστασις τού ένθουσιασμοΰ μου, ένόμιζον πιθανωτέραν τήν δεύ
τερον εικασίαν ήτις ήτο ή άκριβής. Τώρα δτε
έπέστρεψα έπί τής γής έσυλλογίσθην δτι τό
καλήτερον ήτο νά μείνω είς τήν θέσιν έν η εύ
ρισκόμην έως ού άκούσω τό βήμα κλητήρος ή
διαβάτου άργήσαντος κατ’ αύτήν τήν άσυνήθη
ώραν, άσυνήθη δηλαδή μόνον έν ταύτη τή συν
οικία τοΰ Αονδίνου, καί έπομένως στηρίζων τήν
ρά'/ιν μου έπί τοΰ τοίχου έπερίμενον μεθ’ ύπομονής.
Μετ’ ού πολύ ήκουσα βήμά τι πλησιάζον,
άλλά βήμα τόσον άβέβαιον, τόσον Ασταθές ώστε
ένύησα έκ τού μόνου τούτου κρότου δτι δεν ητο
ό άνθρωπος τοΰ όποιου έπρεπε νά ποιήσωμεν
χρήσιν. Πρέπει, εΐπον κατ’ έμαυτόν, νά τον
άφήσω νά διέλθη καί νά περιμείνω άλλον δια
βάτην άλλ’ ήκουσα τούς πόδας αύτού δλισθήσαντας πλησίον μου ένφ φωνή τις έκραζεν εύθύμως.
— ’’Αλλος χειρότερος σύντροφος! έμπορεΐς
διόλου νά προχωρήσης, εύγέ μας! αύριον θά
είναι μία κεφαλιά χειροτέρα άπό τήν ίδικήν μου.
— Δύνασθε νά μέ είπήτε ποΰ είναι ή όδός
Βαλπόλ; ήρώτησα κρατούμενος δσον τό δυνατόν
ευθύς δπως τώ άποδείξω δτι δέν ήμην με
θυσμένος.
— Ή όδός Βαλπόλ: βέβαια ήμπορώ, εΐναι έδώ
κοντά, ό τρίτος δρόμος άριστερά.
— Έάν πηγαίνω έκεΐθεν θέλετε νά μέ όδηγήσητε έως είς τό άκρον τής όδοΰ; διότι δυ
στυχώς είμαι τυφλός καί έχασα τόν δρόμον μου.
— Τυφλός, κακόμοιρε, δχι μεθυσμένος; μέ εύ
ρηκες είς καλήν κατάστασιν, γιά νά σέ οδηγήσω,
τυφλός έγώ, τυφλός καί σύ, ώραΐα θά τά πάμε.
Μά γιά νά σού πώ, προσέθηκεν μέ σοβαρότητα
μεθύσου, πρέπει καί νά τά συμφωνήσωμεν ■ έγώ
θά σού δανείσω τά μάτια μου καί σύ τα πόδια
σου· καλά τό βρήκα! έμπρός!
Μέ έλαβεν έκ τοΰ βραχίονος καί άνέβημεν
τήν όδόν, μετ’ ολίγον δμως έστάθη.
— Όδός Βαλπόλ, εΐπεν, διακοπτόμενος ύπό
λυγγός, νά την. Νά σέ πάγω καί στο σπήτι σου;
— ”0/1 εύχαριστώ, λάβε μόνον τήν καλο
σύνην νά θέσης τήν χεΐρα μου έπάνω είς τόν
τοίχον καί θά πηγαίνω κατ’ εύθεΐαν.
— Νάταν καί γιά μένα έτσι εύκολα! δέν μοΰ
δίδεις τά ποδιά σου νά πάγω σΐό σπήτι μου;
είπεν ό καλός μέθυσος. Καλή νύκτα, ώρα
καλή!
Τόν ήκουσα νά προχωρή καί τότε ήρχισα
νά περιπατώ διά νά πεοάνω τό ταξειδιόν μου.
Δέν ήμην πολύ βέβαιος είς ποιον άκρον τής
όδοΰ Βαλπόλ εύρισκόμην, αύτό ήτο άδιάφορον,
μετά έξήκοντα δύο ή έξήκοντα πέντε βήματα θά
ήμην προ τής θύρας μου, ώστε έμέτρ'ησα εξή
κοντα δύο βήματα καί έψηλάφησα διά νά
ευρώ τήν είσοδον μεταξύ τών κιγκλίδων, άλλα
μή εύρών αύτήν προύχώρησα εν ή δύο βήματα,
έως ού τήν συνειθήσω- ήμην εύχαριστημένος δτι
είχον φθάσει είς τήν οικίαν μου άνευ συμ
βάντος τίνος καί μά τήν Αλήθειαν, ήρχιζον νά
έντρέπωμαι διά τήν κρυφίαν άπόδρασιν μου.
Ήλπιζον δτι ή Πρισκίλλα δέν εΐχεν άκόμη
ανακαλύψει τήν απουσίαν μου, καί ταράξει δλους
έν τή οικία καί έσκόπευον νά είσέλθω είς τό

ΕΣΠΕΡΟΣ
δωμάτιόν μου δπερ ήσύχως εΐχον έγκαταλείψει.
Καίτοι δέ εΐχον καλώ: υπολογίσει δέν ήμην
δμως βέβαιος δτι εύρισκόμην πρό τής κατοικίας
μου, άλλά καί έάν έπλανώμην δέν θα ημην
μακράν αύτής είμή κατά μίαν θύραν ή δυο το
πολύ, καί μέ τήν βοήθειαν τής κλειδός μου, ήν
είχον είς τό θυλάκιόν μου, ήδυνάμην εύκόλως
ν’ άνακαλύψω ποΰ κατώκουν.
Άνέβην τάς βαθμίδας τοΰ κατωφλιού άλλ εξερχόμενος δέν ένθυμούμην πόσας είχον Αριθ
μήσει έξερχόμενος, έψηλάφησα δια να ευρώ την
οπήν τοΰ κλείθρου καί είσήγαγον τό κλειδιον
δπερ εύκόλως έστράφη καί ή θύρα ήνεφχθη,
ώστε δέν εΐχον λανθασθή καί ήσθάνθην ένδομύχως μεγίστην εύχαρίστησιν μαντεύσας τήν
οικίαν μου. Βεβαίως, εΐπον κατ’ έμαυτόν, τυ
φλός ήτο ό πρώτος ό άνακαλύψας δτι ή Ανάγκη
τέχνας κατεργάζεται, καί κλείσας Αθορύβως τήν
θύραν ήτοιμαζόμην νά είσέλθω σιγά σιγά είς τό
δωμάτιόν μου.
Επεθύμουν νά μάθω τί ώρα ήτο, τό μόνον
δπερ έγνώριζον ήτον δτι ήτο νύξ άκόμη διότι
ήδυνήμην νά διακρίνω τήν νύκτα άπό τής ήμέ
ρας. ’.Αφοΰ εύρισκόμην τόσον πλησίον τής όδοΰ
Βαλπόλ ήτο άπόδειξις δτι δέν εΐχον περιπατήσει
έπί πολλήν ώραν έν τή έξημμένη έκείνη καταστάσει καί ύπελόγισα δτι θά ήτο περίπου δύο
μετά τό μεσονύκτιον. Προσεκτικώτερος τώρα
άφ’ δ,τι ήμην δτε έξήλθον δπως μή κάμω κρότον
καί έξυπνήσω τούς έν τή οικία Ανθρώπους, κατώρθωσα νά ευρώ τήν πρώτην βαθμίδα τής κλί
μακας καί ήρχισα ν’ άναβαίνω βραδέως.
Δέν ήξεύρω διατί, άν καί τυφλός μοί έφαίνετο
δτι τό μέρος μοι ήτο άγνωστον· ή κιγκλίς έφ’ ής
έστηριζόμην δέν μοί έφαίνετο ή ιδία, ό τάπης
μοι έφαίνετο διάφορος, ήτον δυνατόν νά είσήλθον
είς άλλην οικίαν; Συμβαίνει ένίοτε αί αύται
κλείδες ν’ άνοίγωσι διάφορα κλείθρα' μήπως
είσήλθον είς οικίαν γείτονός τίνος, έπέσχον τό
βήμα, ό ίδρώς έρρεεν έπί τοΰ μετώπου μου,
έσκεπτόμην είς ποιαν δάσκαλον θέσιν ήθελον
εύρεθή έάν τό πράγμα εΐχεν ουτω. Πρός στιγμήν
άπεφάσισα νά οπισθοδρομήσω διά νά κάμω δευτέραν άπόπειραν είς τήν γειτονικήν οικίαν, άλλά
πάλιν δέν ήμην πολύ βέβαιος δτι είχον λαν
θασθή.
Τότε ένεθυμήθην δτι είς τήν οικίαν είς ήν
κατώκουν ύπήρχε τράπεζά τις καί έπ’ αύτής
έκμαγεΐον προσώπου ίστάμενον έπί τής έπάνω
βαθμίδος τής κλίμακας. Έγνώριζον Ακριβώς
τήν θέσιν διότι μοί συνίστων συχνά νά προσέχω
δπως μέ κτυπήσω τήν κεφαλήν μου, ώστε δι
αύτοΰ τοΰ τρόπου ήδυνάμην νά διασκεδάσω τας
Αμφιβολίας μου καί νά προχωρήσω ψηλαφών
δπως ευρώ τράπεζαν. Έπροχώρουν μετά προ
σοχής άλλά παρακολουθών τον τοίχον δέν συνήντησα τήν τράπεζαν. ’Αντ’ αύτής ήψάμην τής
ύπερθυρίδος καί τότε έπείσθην δτι δεν εύρισκόμην
είς τήν οικίαν μου, ώστε τό μόνον δπερ έπρεπε
νά πράξω ήτο ν’ Αναχωρήσω Απαρατήρητος οσον
ήσύχως εΐχον είσέλθει καί νά ίδω άν καλλιτέρα
τύχη μ’ έπερίμενεν είς τήν γειτονικήν θύραν.
Ενώ έπέστρεφον ψηλαφητί ήκουσα ψιθυρισμόν,
και μολονότι ήτο άογά, άνθρωποι ώμίλουν είς
τό δωμάτιόν τού όποιου εΐχον έγγίσει έλαφρώς
τήν θύραν διά τών δακτύλων μου.
Δέν ήδυνάμην νά διακρίνω τάς λέξεις άλλ ή
μην βέβαιος δτι ήσαν φωναί άνδρών · εστην ανα
ποφάσιστος, διότι έσκεπτόμην έάν δέν ήτο καλ
λίτερον νά κρούσω είς τήν θύραν καί νά ριφθώ
είς τό έλεος τών κατοίκων τής οικίας; ήδυνάμην
νά δικαιολογηθώ έξηγών δτι ή τυφλότης μου
ήτο ή αιτία τοΰ λάθους τούτου· τότε άναμφιβόλως θά άνελάμβανέ τις τον κόπον νά μοί
δείξη τήν όδόν τής οικίας μου· ναί βεβαίως,
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τοΰτο θά ήτο προτιμότερον νά πράξω, διότι δέν
έπρεπε νά έξακολουθώ εισερχόμενος εί: άγνώστους οικίας ώς νυκτοκλέπτης. ”1σως αί οίκίαι
τής σειράς ταύτης εΐχον τό ίδιον κλεΐθρον και
έπομένως ή κλείς μου ήδύνατο νά τάς Ανοιξη
δλας, ώστε ούδέν παράδοξον έάν κάτοικός τις
μιας τών οικιών τούτων μέ έφιλοδώρει δια μιας
σφαίρας πολύκροτου πριν ή λάβω τόν καιρόν νά
έξηγήσω τήν άθωότητά μου.
Τήν στιγμήν καθ' ήν άνύψονον τήν χεΐρα
δπως κρούσω τήν θύραν, ήκουσα άλλην φω
νήν — φωνήν γυναικεΐαν προερχομενην εκ τοΰ
όπισθεν δωματίου, έψαλλε δέ συνοδευομένη ήσύ
χως έπί τοΰ κλειοοκυμβάλου· έστην δπως άκούσω.
Μέχρι τοΰδε ήμην τόσον έπησχολημένος εις
τήν διήγησιν τής σκληράς τύχης μου ώστε
έλησμόνησα νά σάς ειπω δτι έν τω μέσω τής
δυστυχίας μου μοί έμενεν μία καί μόνη παρα
μυθία, ή μουσική, δώρημα δπερ εύσπλάχνως
χορηγείται είς τούς τυφλού;· άνευ τής παρη
γοριάς ταύτης νομίζω δτι εύρισκόμενος είς το
σκότος ήθελον τρελλαθή · μόνον διά τοΰ μέσου
τούτου ήδυνάμην ν’ Ανακουφίσω όλίγον τήν οδύ
νην μου.
’Έπαιζον συνήθως μόνος, ένίοτε δέ όδηγούμενος έπήγαινον εις συναυλίας διά ν’ Ακούσω
άλλους παίζοντας ή ψάλλοντας καί ουτω έφαί
νετο ύλιγώτερον Αφόρητος ή μονοτονία τών ήμε
ρών, άλλως τίς ήξεύρει είς όποια μέσα θά
προσέτρεχον ΐνα συντέμνω τά; όδυνηράς ώρας
τής ζωής μου! Παρέμεινα άκροώμενος τοΰ
άσματος.
Ητο τεμάχιον μελοδράματος έκδοθέντος έσχάτως είς τήν Γαλλίαν καί τό όποιον
δέν ήτο άκόμη γνωστόν έν ’Αγγλία· καί τό
άσμα τοΰτο βεβαίως όλίγιστοι ήσαν είς κατάστασιν νά τό έκτελέσωσι. Ή άοιδός τό εψαλλεν
Αργά, ήμιφώνως ώς νά έφοβεΐτο νά δώση δλην
τήν φωνήν της, ήτο βεβαίως ένεκα τής προκεχωρηκυίας ώρας τής νυκτός, έν τούτοις πας ειδήμων ήδύνατο νά ένοήση δτι δεν ήτο απλή
άοιδός άλλ’ έμπειρος είς τό ψάλλειν καί τοι
αύτη έφαίνετο ένω συνεκράτει τήν φωνήν της·
τί θά ήτον τό άσμα της έάν έδιδεν δλην τήν
ορμήν καί τήν δύναμιν της.
Ημην κατενθουσιασμένος καί ύπέθεσα δτι εύρισκόμην είς φωλεάν καλλιτεχνών, ών αί ενασχολήσεις λήγουσι
τόσον άργά ώστε διά νά άπολαύσωσι ήσύχου
έσπερίδος πρέπει άναγκαστικώς νά σφετεριζωνται
ώρας τής νυκτός. Τόσον καλλίτερον δι έμε και
βεβαίως έπειδή εκείνοι εΐναι είθισμένοι είς τήν
έλευθέραν ζωήν τών βοημών, ή νυκτερινή μου
παρείσδυσις δέν θά τούς έτρόμαζε είς βαθμόν
ώστε νά χάσωσι τον νοΰν των.
Ή άοιδός ήρχιζεν τήν δευτέραν στροφήν·
έθεσα τό ούς μου έπί τής θύρας διά ν’ άντιληφθώ καλώς έκάστου τόνου, ήμην περίεργος
ιδίως ν’ άκούσω πώ; ήθελε ψάλει το τελευταιον
μέρος δπερ ήτο δύσκολον, δτε — ώ φρικτή
άντίθεσις προς τούς γλυκείς τούτους και τρυ
φερούς τόνους, πρός τούς περιπαθείς ερωτικούς
λόγους! — ήκουσα στόνον Αγωνίας φοβερόν, σπα
σμωδικόν στόνον ψυχορραγοΰντος, ήκουσα δτι
παρηκολουθεϊτο ύπό μακροΰ και βαθέος στεναγ
μού δστις έπάγωσεν τό αίμα μου · το ασμα
έπαυσεν έν άκαρεί, άντ’ αύτοΰ όξεΐα φωνή γυναικός άντήχησεν διαδηλοΰσα ουτω τήν αίφνιδίαν μεταβολήν άπο μελιρδικής σκηνής είς σκη
νήν φρίκης· ήκουσα τήν ύπόκωφον και βαρεΐαν
πτώσιν σώματος.
Δέν έπεθύμουν ν’ άκούσω τά περαιτέρω, ένόησα δτι στυγερόν έγκλημα έξετελέσθη όλίγα βή
ματα μακράν καί ή καρδία μου έπαλλεν μέχρι
διαρρήξεως. Έν τή έξάψει δέ έν ή εύρισκόμην
έλησμόνουν δτι ή φυσική ισχύς και ή γενναιότης
μου δέν ήθελον μοί χρησιμεύσει είς τίποτε ώς
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ήθελε συμβή τοΰτο είς οίον δήποτε άλλον.
Έλησμόνησα τά πάντα έκτο; τοΰ πόθου δπως
έμποδίσω έγκλημα, τοΰ πόθου νά άναλάβω έργον
σωτήρος απεύδοντος είς βοήθειαν κινδυνευόντων.
Ηνοιξα βιαίως τήν θύραν καί ώρμησα είς τό
δωμάτιόν εχων έμπροσθεν τήν κεφαλήν. Έκεΐ
ένώπιον αιφνίδιου φωτός άλλά φωτός μή έπιτρεποντος να διακρίνω τίποτε, συνησθάνθην τήν
θέσιν μου, τήν μεγίστην τόλμην μου ή μάλλον
ΐρ άπονενοημένον τής πράξεώς μου καί τό πνεΰμα
μου έν ταχύτητι αστραπής άντελήφθη δτι άνευ
δπλων τυφλός και αδύνατος καθώς ήμην εισερ
χόμενος είς τό δωμάτιόν τοΰτο είχον έκτεθή
είς βέβαιον θάνατον.
Ηκουσα υβριν καί επιφώνημα έκπλήξεως
καί μακράν ηκουσα κραυγήν γυναικός, άλλά μοί
έφάνη ώς αδύνατος καί πνιγμένη καί ώς εί
ύπήρχε πάλη τις είς έκεΐνο τό μέρος τής κα
τοικίας. ’Ανίκανος δέ πρός πάσαν βοήθειαν
έστρεψα αύτομάτως καί έκαμα δύο βήματα πρός
τά έμπρός όπόθεν ήρχετο ή φωνή δτε δλισθήσας
έπεσον έκτάδην έπί ανθρωπίνου σώματος. Είς
τήν καταστασιν έν ή εύρισκόμην άνετριχίασα
αισθανόμενος δτι ή χειρ μου ή εύρισκομένη έπί
τοΰ σώματος τοΰ κατά γής κειμένου έβρέχετο
ύπό ρευστού θερμού στάζοντος βραδέως έπ’ αύ
τής. ΙΙρ’ιν ή δυνηθώ νά έγερθώ ήσθάνθην χεΐρας
ρωμαλαίας συλλαμοανούσας με άπο τοΰ λαιμού
καί κρατούσα; με κατά γής ένφ είς άπόστασιν
όλίγων βημάτων ήκουσα εύκρινώς τόν κρότον
δπλου δπερ έγέμιζον. Ώ, πώς έπεθύμουν νά
έπανακτήσω έπί μίαν μόνον στιγμήν τήν δρασιν
δπως ίδω τους φονεΐς μου, δπως ίδω μόνον (πε
ρίεργος ιδέα) είς ποιον μέρος τοΰ σώματος
ήθελον μέ έπιτύχει καί έγώ δστις πρό όλίγων
ώρών στενάζων έπί τής κλίνης μου έπεκαλούμην
τόν θάνατον ήσθάνθην τότε δτι ή ζωή, έστω καί
ή ζωή αυτή άνευ τοΰ φωτός τής ήμέρας, μοί
ήτο τόσον ποθητή τή άλήθεια, δσον είς πάντα
άλλον έν τώ κόσμφ. Έφώναξα καί ή φωνή μου
άντήχησεν είς τό ούς μου ώς νά ήτο φωνή
ξένου τινός.
' Λάβετε οίκτον! είμαι τυφλός, τυφλός, τυ
φλός!”
("Επεται συνέχεια.)

Η ΕΝ ΓΟΣΛΑΡ ΕΙΡΚΤΗ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ.
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τ<“ν πεΡιεΡΪ°τέρων πόλεων τής Γερ
Ε <*ανίας δι“
«ρχαϊχον αυτής τύπον
είναι ή πόλις Γόσλαρ, ήτις άλλοτε
ήτο πόλις βιομήχανος καί άκμαία, άλλά πο
θούσα κατά τόν τριακονταετή πόλεμον σπουδαίας
βλάβας, δίς δέ κατά τήήν ιη'. έκατονταετηρίδα
αποτεφρωθεΐσα, ούδέ ίχνος ·πλέον τής άρχαίας
αύτής λαμπρότητος διετήρησεν.. Τό μόνον ξένοδοχεΐον τής πόλεως χρονολογείται άπό τοΰ ιε’.
αίώνος , ητο δε τότε τό έντευκτήριον τής συντεχνίας τών ραπτών. Ή πόλις περιεβάλλετο
άλλοτε ύπό όχυρών τειχών, τά όποΐαι κατεδαφίσθησαν · διατηρείται δέ μόνον είς τών πύργων αύτών, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. ‘0
πύργος ούτος καλείται έτι τό Zivinger (ή Ειρ
κτή), διότι ώς φυλακή έχρησίμευε, άν καί σή
μερον μετεδλήθη είς ζυθοπωλεΐον. Είναι πύργος

'Τ\

δχυρός άξιος έπισκέψεω; ώς διατηρών έντελώς
τόν μεσαιωνικόν τύπον. Ό εύφυέστατος καί
δηκτικώτατος Heine έν τοΐς '"Οδοιπορικοί;”
αύτοΰ λέγει περί Γόσλαρ· "’Ενθυμούμαι δτι
κατήλθον πολλούς γραφικούς λόφους, δθεν τό
βλέμμα έξετείνετο έπί ώραίων πεδιάδων ■ ρύακες
διέβρεχον τήν χώραν, πτηνά έψαλλον, τά πρά
σινα δένδρα έχρυσούντο ύπό τών ακτινών τοΰ
ήλιου, καί ό ούρανός έςηπλοΰτο ύπεράνω τής
κεφαλής μου καθαρός καί κυανούς. Ή πόλις
δμως (Γόσλαρ) μοί ένεποίησε κακήν έντύπωσιν
ευοον φωλεαν οικιών έκτισμένων άνωμάλως είς
διαφόρους διευθύνσεις· εύρον οδού; στενάς, λα
βυρινθώδεις, διά τών όποιων ρέει μελαγχολικός
ποταμός. Γό λιθόστρωτον τής πόλεως είναι
τόσον τραχύ δσον καί οί εξάμετροι τών ποιητών
τού Βερολίνου. Μόνον τά άρχαΐα λείψανα παρέχουσι τή πόλει θέαν ένδιαφέρουσαν. Μεταξύ
αύτών είναι ή Ειρκτή, ής τά τείχη είναι τόσον
όγκώδη, ώστε έν αύτοΐς είναι λελαξευμένα δω
μάτια. Ή άγορά είναι στενή καί μικρά, έν
τω μεσφ δέ αύτής ύπάρχει κρήνη άρχαΐα, έργον
μεσαιωνικόν, άνεγιρθέν, ώς λέγει ή παράδοσις,
ύπό τού διαβόλου έν διαστήματι μιας νυκτός.”

ΤΟ ΟΡΟΣ DRACHENFELS
(ό βράχος τού δράκοντος) έπϊ τού ‘Ρήνου.
Μετά είκόνος, δρα σελ. 105.)
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ΠΟΘΟΣ.
Οΰτω λοιπόν αναχωρείς, φιλτάτη, είς ’Αθήνας,
έκεΐ... όπέβεν χρυσαυγείς διέχυσαν ακτίνας
άνά τής αρχαιότητας τά έρεβώδη σκότη
φάροι σοφία; τηλαυγείς οί πρόγονοί μας πρώτοι!
♦

Είς τάς Αθήνας τάς κλεινός, τήν πόλιν τή; Παλλάδος
εί; τήν Σιών τού εθνισμού κ' 'Ελλάδα τής ‘Ελλάδος!’
'12! είς έκεΐνα τά σεπτά καί δοξασμένα μέρη
πολλάκις ή καρδία μου έν ρεμβασμό» μέ φέρει.

*
"Οταν το χώμα τό σεπτόν τή; Αττικής πατήσης
καί τήν κλεινήν Άκρόπολιν μακρόθεν άτενίσης,
χαιρέτισίν μοι εύλαβώ; τόν θειον Παρθενώνα,
δστις έκεΐ καθ' άπαντα θά μένη τόν αιώνα,
περικαλλές προσκύνημα δλων έκείνων, όσοι
σοφίαν, κάλλος κι’ άρετήν γνωρίζουν ν' άγαπώσι.

“Αν ολοι οί ’Ολύμπιοι τά εαυτών τεμένη
αφέντες, άπεχώρησαν, ή Άθηνά πλήν μένει
έκεΐ είς τά έρείπια· έκεΐ ένδιαιτάται,
ένθα σκιά περίλυπος ό Περικλή; πλανάται.
♦

Έκεΐ κ' έγώ έπιθυμώ τό βήμα μου νά φέρω
καί μεγαλείου παρελθόν νά ονειροπολήσω·
εί; τών προγόνων τάς σκιάς θυσίαν νά προσφέρω
κ* έν προσευχή πρός τούς θεού; θερμή νά αγρυπνήσω.
Νά Ικετεύσω υπέρ σοΰ τήν Άθηνάν την θείαν,
νά σοί χαρίση σύνεσιν, φιλτάτη, καί σοφίαν.

Ι δχθαι τοΰ 'Ρήνου άπό Μαγουντίας
μέχρι Κολωνίας δικαίως φημίζονται διά
τάς γραφικά; αύτών τοποθεσίας ■ ένθεν
Έν Σμύρνη, κατά Ιούλιον 1887.
καί ένθεν τού μεγαλοπρεπούς ποταμού κεΐνται
ύψώματα, άφ’ ών τό βλέμμα έκτείνεται έλεύΔημ. Στάης.
θερον έπί τών κυμάτων τοΰ ποταμού καί έπί
τών άπέναντι πεδιάδων- πάντα τά ύψώματα
ταΰτα έχουσι τάς όνομασίας των, οφειλομένας
τό πλεΐστον είς άρχαίας παραδόσεις. Ουτω καί
Άφιεροΰται τώ γεραρφ καί μεγάλφ Φιλαντο όρος Drachenfels, ού τήν εικόνα παραθέ
θρώπω Έλληνι ’Αρχιμανδρίτη καί σεπτφ Προτομεν, έχει τήν παράδοσίν του. Λέγεται, δτι
ίαταμένφ τής έν 11 ετρουπόλει Ελληνική;’Ορθο
ισχυρός δράκων κατώκει ένταΰθα φύλαξ τών έν
δόξου Κοινότητο; Κ"’ Κ'·' Νεοφύτφ Παγίδα
τοΐς σπλάγχνοις τού όρους κεκρυμμένων θησαυ
έπί τή είκοσιπενταετηρίδι Αύτοΰ.
ρών. Κατά τούς μέν τόν δράκοντα τούτον έφόνευσεν ό ήρως Σειγφρΐδος, δστις βυθίσας έαυτόν
είς τό αίμα τοΰ φονευθέντος τέρατος κατέστη
Χαίροις, ώ πολιή, αίεί μοι, αίδοίη Κεφαλή,
άτρωτος- κατ’ άλλους δέ ό δράκων άπήγαγε τήν
τήν περ άειθαλέσσιν καί εύπετάλοι; στέφανοι;
‘Ιεραί Κοΰραι Διός τερπωλαί έστεψαν Μούσα·..
θυγατέρα τοΰ Χιλπερίκου, βασιλέως τών Φράγ
Άντί πόνων πλείστων, οϋ; πρόφρονι θυμώ ύπέτλη;
κων, ήν ένέκλεισεν έντός τοΰ σπηλαίου του.
άνθ’ ών, εϋ πράττων, ουποτ' έληξας ευεργετών
Ιοΰτο μαθών ό Σειγφρΐδος έφόνευσε τον δρά
νΰν δ' αύ πάντες, άρετήν τίρντε; σέθενι τιμώσι·
κοντα καί ήλευθέρωσε τήν κόρην. Υπάρχει δέ
Εύγνώμονος όντα νόου πάντα βαιά δείγματα.
καί τρίτη παράδοσις, άνήκουσα εις τού; πρώτους
Χοίροι;, ώ πολιή, καί έμοί αίδοίη Κεφαλή!
Χοίροι;! Ζψης! νέω Ηεώ ρύστη άγασθενέί
χρόνου; τοΰ Χριστιανισμού. Κατ’ αύτήν παρεεύχήν τοιήν δε έκ κραδίης αϋ φέρομεν μέσης
διδετο ώραΐα κόρη είς ώρισμένον χρόνον βορά
‘Γψιμέδων, κλϋθί μευ, Γΐανσθενε'ς, Παγίδα κλείνω
είς τό άγριον τοΰ όρους τέρας, τό όποιον οί
Δαναό) Άρχιθύτη τε Γεραρφ Νεοφύτφ
περιοικοΰντες λαοί έλάτρευον ώς θεόν. Ή κόρη
τφ έπί γλώτταν γλυκερήν έέρσην έχοντι
μετεφέρετο τήν νύκτα πρό τής εισόδου τοΰ σπη
δός βίον μακρόν είς πολλών δεκάδων λυκάβαντας
χρυσοχάλινον ύμνέοντ' ήελίοιο δρόμον.
λαίου, καί είτα έγίνετο άφαντος. Τέλος δμως
Δός δ’ όλβον ΐσχειν πολύχρυσον δόξαν τε αγαθήν.
ό κλήρος νά θυσιασθή έπεσεν έπί κόρης, ήν οί
Δείγμα δέ τόδ' εύσεβίης έμόν εΰγνωμον είναι.
ιεραπόστολοι είχον διδάξει τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν· περί τόν λαιμόν της έφερεν αυτή άνηρΈν Ρώμη τή 15 Αύγούστου 1887.
τημενον σταυρόν· δτε δέ ό δράκων ώρμησεν έκ
Ν. Ν.
τοΰ σπηλαίου δπως άρπάση τό θύμά του, έτρόμαξεν έκ τήν θέαν τού σταυρού καί έπεσε νεκρός.
Πρός τό άγριον τής τοποθεσίας ταύτης κάλλος
συντείνουσιν αί παραδόσεις εί; τό νά έλκύσωσι
τήν προσοχήν τών περιηγητών έπί τού παρραρρηνίου τούτου όρου; τοΰ Δράκοντος. Κατ' έτος
χιλιάδες άνθρώπων άνέρχονται τό ύψωμα καταγοητευόμενοι ύπο τής όντως λαμπράς έκείνης
τοποθεσίας.
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θέ; δτι ήδη ζώμεν μετά μείζονος δυσκολίας ή
πρότερον. Αλλοτε έλαμβάνομεν παρά τής τουρ
ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
κικής κυβερνήσεως Βεράτιον, δι’ ού ήδυνάμεθα
"THROUGH CYPRUS”.
νά συνάγωμεν σύνδρομά; παρά τού ήμετέρου
ποιμνίου. Τό έθος τοΰτο δέν άνενεώθη ύπό τών
’Άγγλων, καί, έπειδή ό λαός άφέθη έλεύθερος
έλλογιμωτάτη δεσποινίς ’Αγνή Σμίθ, ή
νά δίδη δ,τι άν θέλη, δίδει πολύ όλίγα.”
γνωστή γενομένη εί; τό ελληνικόν κοινόν
Έν τή κωμοπόλει "Μόρφου” έρωτα ή δε
διά τού περί ελληνικού βίου καί Ελλά
Σμίθ τόν αύτόθι προϊστάμενον τοΰ Κλή
δος συγγράμματος αύτής, δπερ μετέφρασεν ελσποινίς

ρου ’Αρχιμανδρίτην · " Εύρίσκετε καλλιτέρευσίν
ληνιστί ό έλλόγιμος συντάκτη; τοΰ άξιολόγου
τινα έν τω τόπφ άπό τής’Αγγλικής κατοχής;
"Εσπέρου” κύριο; Ί. Περοάνογλος, έξέδωκεν έν
"Βεβαίως” άπήντησεν έκεϊνος, προσθεις και τα
Λονδίνο) νέαν συγγραφήν περί τής νήσου Κύπρου.
άκόλουθα· "ή παΰσις τής καταδυναστείας τών
Τό σύγγραμμα τοΰτο συνισταται έκ δέκα και
Ζαπτιέδων καί ή κυβερνητική χορηγία είς τά
όκτώ κεφαλαίων, ένός παραρτήματος, πέντε
έγχώρια Σχολεία μεγάλω; έξετιμήθησαν ύπό
εικονογραφιών καί ένός χάρτου γεωγραφικού.
πάντων. Αΰριον, εορτή τών γενεθλίων τοΰ άγιου
Καί τά μέν πέντε πρώτα κεφάλαια άφιερούνται
Γεωργίου, έορτάζομεν καί πρό; τιμήν τοΰ Βα
είς τά περί τήν διά ξηρά; και θαλάσση; πο
σιλέα»; τή; Έλλάδο;.” "Καί πόσου; ήγεμόνα;
ρείαν τή; συγγραφέα»; άπό Λονδίνου μέχρι τή;
άναγνωρίζετε έν Κύπρο»;
υπελαοεν ή ξένη;
Λάρνακος τής Κύπρου. Ίά δε ακόλουθα δέκα
"Τρεις, είπεν έκεΐνο;, τόν Σουλτάνον, τήν Βα
περιέχουσι τήν περιγραφήν έκείνων τών μερών
σίλισσαν Βικτωρίαν καί τόν Βασιλέα Γεώργιον.
τής νήσου, δσα ή έλλόγιμος Αγγλις επεσκέΤό καθήκον τού άνθρώπου είναι τριπλούν, ήτοι
ψατο, καθώς καί τήν έκθεσιν τών εντυπώσεων
νά ύπακούη πρώτον τφ θεφ, δεύτερον τί·, βασιαύτής έκ τής θέας τής χώρας καί τής συνανα
λεΐ, καί τρίτον τώ ίερεΐ.”
στροφής πρός τού; κατοίκου; αύτή;.
Εν τοΐς
Έν τή κώμη "Κάμπφ” προσεκάλεσεν ή περικεφαλαίοι; δεκάτφ έκτφ καί δεκάτφ έβδόμφ
ηγήτρια είς τήν σκηνήν αύτής τόν διδάσκαλον,
έκτίθεται συνοπτικώς ή Ιστορία τής Κύπρου.
δστις μεταξύ άλλων είπε καί ταΰτα· προ τή;
Έν τφ δεκάτω όγδόφ κεφαλαίο» εύρίσκομεν τά
έλεύσεως τών ’Άγγλων εί; τόν τόπον εύρισκόπορίσματα τής εύγενοΰς Άγγλίδος περί τε των
μεθα εί; έσχάτην βαρβαρότητα· δεν ημεθα κρειτΚυπρίων καί τής νήσου αύτών. Ιό έπισφρατονε; τών ίππων, τών κτηνών. Άλλ η Δέ
γίζον τήν βίβλον παράρτημα διαπραγματεύεται
σποινα ήμών, ή Βασίλισσα, έποίησε κατοχήν
περί τού κλίματος τής Κύπρου.
ήμών, καί τά ήμέτερα πνεύματα ήρξαντο ν’ άναΤό δλον σύγγραμμα απ' αρχής μέχρι τέλους
πτύσσωνται. Ή Βασίλισσα ήμών έπιθυμεΐ νά μάχαρακτηρίζει εύσυνείδητος άμεροληψία, ητις
θωμεν γράμματα. Πολλά τά ετη τή; Βασιλίσση;
διορθοΐ πολλάς πλάνα; τών έπισκεψαμένων τήν
καί τοΰ κυρίου Σπένσερ (Άγλου ίερέως, έφόρου
Κύπρον άπό τή; ’Αγγλικής κατοχής μέχρι νΰν.
τή; παιδεία;), πολλά τά έτη, ειμεθα έλεύθεροι.”
Βεβαίως έχει καί ή συγγραφή αυτή έλλείψεις
Έν τή ιερά Μονή τή; Παναγία; τοΰ Κύκκου
τινάς περί τήν έκτίμησιν προσώπων καί πραγ
εύρίσκει
ή περιηγήτρια άκραν καθαριότητα καί
μάτων, άλλά ταύτην άποδοτέον μάλλον είς
λαμπράν
ύποδοχήν παρά τοΐ; μοναχοί;. Αλλα,
άγνοιαν ή είς προλήψεις.
παραστάσα
έν τώ έσπερινψ καί άκούσασα άναΉ συγγραφεύς διελθοΰσα τήν τε πεδινήν και
γινωσκομένας
τά; ιερά; εύχάς μετ’ άνηκούστου
όρεινήν χώραν τή; νήσου πολλάκις εύρίσκει
ταχύτητο;
καί
έρρινοφώνω;, άποφαίνεται δτι ή
άφορμήν, δπως δικαίως θαυμάση και έκθειαση
Κύπρο;
δέν
άπηλλάγη
είσέτι τών μέσων αιώνων,
τάς φυσικά; αύτής καλλονάς.
Ιήν τοποθεσίαν
καί
δτι
τοιαύτη
ταχύτης
καί βαττολογία έν ταΐ;
τή; Κυρηνείας παραβάλλει προ; τήν τή; ' Εϊδελπροσευχαΐ;
ούδέν
κοινόν
έχουσι πρός τήν ύπό
βέργη; καί τήν τών πόλεων τών παραθαλασσίων
τοΰ
Ιησού
Χριστοΰ
συστάσαν
πνευματικήν λα
‘Άλπεων τή; Γαλλία;. Τά περί τήν Ίεράν
τρείαν. Έν σελίδι δμω; 339'· τοΰ συγγράμματο;
Μονήν τή; Παναγία; τού Κόκκου διεγείρουσιν
αύτή; διακηρύττει δτι ή Ελληνική Έκκλησία
έν αύτή έξαλλον ένθουσιασμόν. Έν σελίδι 254Ί
έχει ζωήν έν έαυτή, διότι άποβλέπει πρό; τήν
ή εύγενή; δεσποσύνη άποφαίνεται, δτι ή Κύπρο;
αγίαν Γραφήν ώ; πρό; άλάνθαστον όδηγόν.
ούδεμιά; τών ’Αγγλικών κτήσεων ύπολείπεται
Έν τή ιερή Μονή τή; Παναγίας τής Χρυούτε κατά τήν ώραιότητα, ούτε κατά τήν γονι
σορροϊατίσση; ή Χρυσολογιατίσσης έπισκεψαμένη
μότητα, ούτε κατά τήν σπουδαιότητα.
ή λόγια Άγγλίς τό έν αύτή Σχολεΐον άπηύθυνε
Δι’ δλου τού συγγράμματος διήκει ό αύτό;
πρός τού; μαθητά; αύτοΰ συμβουλάς τινα;, α;
πόθο; τής συγγραφέως, δπως άρύηται πάσαν
έπεσφράγισε διά τών άκολούθων 1 0 άνθρωπο;,
ειδησιν έκ τοΰ στόματος αύτών τών κατοίκων
είπεν, δστι; γνωρίζει γράμματα, καί γνωρίζει
συνδιαλεγομένη πρός αύτούς ούχί διά διερμηνέων
πώ; νά μεταχειρίζεται τού; δακτύλου; αύτοΰ
άλλά κατ’ εύθεΐαν. Έν τή συνεντεύξει αύτή;
εί; έργόχειρόν τι, έχει διπλάσιάν άξίαν τοΰ
πρό; τόν Μητροπολίτην Κυρηνεία; έν τή ιερά
άγνοοΰντος άμφότερα· πράγματι, άνευ άμφοτέρων
Μονή τοΰ ‘Αγίου Παντελεήμονο; άνακινεΐ τό
ούδείς δύναται νά θεωρήται τέλειο; άνθρωπο;.”
ζήτημα τής ένώσεω; τών Εκκλησιών, ζητούσα
Οί λόγοι ούτοι κατέστησαν σκυθρωπούς τόν τε
νά μάθη τήν γνώμην αύτού έπί τού σπουδαίου
Σύριον διερμηνέα Γεώργιον καί τόν Ηγούμενον
τούτου θέματος. Ό. Μητροπολίτης άπαντφ δτι
τής
Μονής. Ή δυστυχής ξένη άγνοοΰσα, ώ;
έν τώ ζητήματι τούτφ δύο πρακτικοί δυσκολιαι
λέγει,
δτι ό μέν πρώτο; ήτο έντελώς άγράμμαύπάρχουσιν έκ μέρους τής Ελληνική; Έκκλη
τος,
ό
δέ δεύτερο; σχεδόν όμοιος έκείνφ, έλυσίας · πρώτον δτι ή ’Αγγλική Έκκλησία δέν
πήθη
έγκαρδίως,
διότι έξεφράσθη τοιούτφ τρόπφ.
παραδέχεται εικόνας, καί δεύτερον δτι δέν έπιΠαραδόξω;
ούδαμοΰ
τοΰ συγγράμματο; αύ
βάλλει τήν νηστείαν. Μετά ταΰτα ή έλλόγιμος
τή; ποιείται λόγον ή περιηγήτρια ούτε περί τοΰ
Αγγλις μεταβαίνει είς άλλο ζήτημα λέγουσα
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ούτε
τώ Μητροπολίτη· "μοί είπον δτι ή ’Αγγλική
περί τοΰ Άρμοστοΰ, πολύ δέ σπανίως άναφέρει
διοίκησις απαρέσκει έν μέρει τφ Κυπριακό» κλήτι περί τών έν ένεργεία άνωτέρων ύπαλλήλων
ρψ, διότι έπεβλήθη φόρος είς τά κτήματα αυτού,
τή; κυβερνήσεως. Φαίνεται δτι έκ προθέσεω;
καί διότι προσέτι αί γαΐαι ύπερετιμήθησαν ύπό
άπέφυγε τήν συναναστροφήν πρός τοιαΰτα ύψη
τής κυβερνήσεως.” Ό Μητροπολίτη; μειδιάσα;
λής θέσεως πρόσωπα, δπως μή έξασκήσωσιν έπιρείπεν· "προετίμων μάλλον νά μή έκφοάσω γνώ
ροήν ούτως ή άλλως έπί τών κρίσεων αύτής.
μην έπί τοιούτων πραγμάτων. Άλλ’ είναι άληΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ
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Έν τούτοις δράττεται ένίοτε τή; εΰκαιρίας νά
έρωτα καί τήν γνώμην Άγγλων, έκτο; τοΰ κυ
βερνητικού κύκλου διατελούντων, περί τών πραγ
μάτων τή; Κύπρου. Ουτω ήρώτησε τόν κύριον
Ούότκιν;, διευθυντήν τής ’Οθωμανικής τραπέζη;
έν Λάρνακι, αν οί Κύπριοι άρέσκωνται ύπό τήν
’Αγγλικήν διοίκησιν· " Άναμφιβόλως”, άπήν
τησεν έκεΐνο;. "Πρό τής κατοχής ούδέποτε
ήδύναντο νά εϊπωσιν, δτι ήσαν κύριοι τής ζωής
των. Μόνον θερμοκέφαλοι τινες έπιθυμοΰσι τήν
μετά τή; Έλλάδο; ένωσιν. Τούτο δέ είναι βέSatov, δτι ή Κύπρος ούδέποτε θά έπανέλθη είς
τήν Τουρκίαν.
Άλλ’ έλθωμεν εις τό κεφάλαιον τών πορισμάτων τής έλλογίμου Άγγλίδος, δπερ καί τό
σπουδαιότατον, καθ ’ ήμας, μέρος τού δλου συγ
γράμματος. Έν τούτφ λύει ή δεσποσύνη Σμίθ
τά άκόλουθα λίαν σημαντικά διά τήν Κύπρον
ζητήματα. Είναι οί Κύπριοι "Ελληνες, ή δχι;
Πρέπει νά έγκαταλίπη ή Αγγλία τήν Κύπρον,
ή νά κράτηση αύτήν; Έγκαταλείπουσα αύτήν,
όφείλει νά έπιστρέψη τή Τουρκία, ή νά προσαρτίση τή Έλλάδι; Κρατούσα δέ αύτήν, ποια
μέσα οφείλει νά μεταχειρισθή, δπως έλκύση τ/,ν
άγάπην τών Κυπρίων; "Εξέρχεται, λέγει ή
συγγραφεύς, τών ορίων τής άληθείας τό άποφαίνεσθαι δτι οί Κύπριοι δέν είναι τό πλεΐστον
Ελληνες. Διότι τίνα τά συνιστώντα έθνότητα;
Αίμα καί γλώσσα, ών οί δεσμοί καθίστανται
ισχυρότατοι, δταν συμπλέκωνται στενώ; καί ύπό
κοινής θρησκείας.”
"Ό πληθυσμός τής Κύπρου είναι βεβαίως
συμμιγής. Τό εν τέταρτον αύτοΰ είναι όμολογουμένως Τούρκοι, καί τά λοιπά τρία τέταρτα
έδέξαντο άναντιρρήτως πολλάς συνδρομάς έκ
πηγής σημιτικής καί εύρωπαίκής. Άλλά ταύτας
άπερρόφησε τό κύριον ρεύμα τού ελληνισμού,
καί μόνη ή λαλουμένη διάλεκτος άποδεικνύει
άρκούντως δτι ή Κύπρος ύπήρξεν ούσιωδώς νήσος
Ελληνική άφότου ήρξατο νά γράφηται ιστορία.
‘Η Κυπριακή διάλεκτος βεβαίως δέν είναι κα
θαρά. Ούτε άκαδημία, ούτε κοινή Σχολή διετήρησαν αύτήν έλευθέραν άπό στοιχείων δια
φθοράς. Μάτην ή επιρροή τών Βενετών καί
τών Τούρκων ήγωνίσθη νά καταβαλη αύτήν.
Αυτή λαλεΐται μέχρι σήμερον ύπό τών άγροτών,
καί τοΰτο είναι άπόδειξι; πειστικωτάτη καί άναμφισβήτητο; τής ‘Ελληνική; καταγωγή; των.”
Τό πειστικώτατον τούτο πόρισμα τή; εύγενοΰς
Άγγλίδος άποδεικνύει αύτήν έλληνικωτέραν τού
λογίου έκείνου Κυπρίου, δστις, άπορρίπτων Έλληνικάς παραδόσεις καί μαρτυρίας άρχαίων συγ
γραφέων , καί στηριζόμενος εις τυχαίαν ίσως
δμοιότητα τοΰ όνόματος "Σαλαμίς” πρός τήν
Σημιτικήν λέξιν "Σελάμ”, διεκήρυττε διά τίνος
Ελληνικής έφημερίδος είς δλον τόν κόσμον, δτι
ή έν Κύπρφ έλληνικωτάτη πόλις Σαλαμίς ύπήρξε
κτίσμα τών Φοινίκων, καί έπομένως δτι οί άρχαΐοι κάτοικοι τής νήσου ήσαν Φοίνικες.
Είς τό ζήτημα, τί όφείλει ν’ άποφασίση ή
’Αγγλία διά τήν Κύπρον; ή δεσποσύνη Σμίθ
άπαντα. "Ούδείς φαντάζεται δτι ή Κύπρο; έπιστραφήσεταί ποτέ τή Τουρκία ... Οί νησιώται,
δσον άχάριστοι καί άν τύχη ν’ άποδειχθώσιν,
ουδέποτε παραδοθήσονται είς τήν καταθλιπτικην
έκείνην διόίκησιν. Τούτο θά ήτο τελμάτωσις
τοΰ σήματος τής Βρετανικής τιμής· θά ήτο
υβρις είς αύτόν τόν χριστιανισμόν.”
“ Έπιθυμοΰσι κατά πλειονοψηφίαν οί νησιώ
ται νά ένωθώσι τή Έλλάδι;” έρωτα ή δεσποινίς
Σμίθ. "Δέν δυνάμεθα, λέγει, ν’ άπαντήσωμεν
είς τό ζήτημα τούτο, άλλά νομίζομεν πιθανόν,
δτι ούτοι δέν είναι είσέτι ίκανώς άνεπτυγμένοι,
δπως διατυπώσωσι· τούς πόθους των ... Οί
άγρόται είναι έργατικοί καί λιτοί καί οικονόμοι,
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και θά δυνηθώσι νά κρίνωσι, τίνος ή κυβέρνησι;
Οα προαγάγη μάλλον τά ολικά των συμφέροντα.”
Νομίζω, λέγει παρακατιοΰσα ή συγγραφεύς,
άτι δφείλομεν νά κρατήσωμεν τήν Κύπρον. Γούτο
άπαιτοΰσι τά τε υλικά και πολιτικά ήμών συμ
φέροντα. Ή σπουδαιότη; τής Κύπρου δι’ ήμάς
έγκειται ούχί είς τά γεωργικά ή μεταλλικά
αυτής πλούτη, άλλ’ είς τήν θέσιν ήν κατέχει
έν τφ κέντρφ τής ’Ανατολής. Τούτο καί μόνον
ελαβεν ύπ’ δψει ό λόρδος Βήκονσφειλδ δτε διεπραγματεύσατο τήν παραχώρησιν αύτής.”
"Οταν ό Κύπριος χωρικός μάθη γράμματα,
λέγει ή δεσποινίς Σμίθ, θ’ άναγινώσκη τάς ’Αθη
ναϊκός έφημερίδας, αΐτινες, συνεχώς γράφουσαι
περί τής δούλης 'Ελλάδος συγκαταριθμοΰσιν είς
αύτήν τήν "Ηπειρον, τήν Μακεδονίαν, τάς νήσους
και τήν Κύπρον. Οί Έλληνες, έχοντες το προηγουμενον τών Ίονίων νήσων, δυνατόν νά έπιτυχωσι νά καταστήσωσι τήν ήμετέοαν κυβέρνησιν
έν Κύπρφ μισητήν καί νά διεγείρωσι τδν λαόν
καθ' ήμών, δπερ έσται δυσάρεστιΌν μέν είς ήμάς,
έπιβλαβές δέ εις τά ζωτικότατα έκείνων συμ·
φέροντα· πώς δυνάμεθα νά προλάβωμεν το κακον τοΰτο;
Παύοντες τήν ύποστήριξιν τής παιδείας;
’Αλλά τοιοΰτον τι θά ήτο δλως άνά;ξιον ήμών,
καί άπραγματοποίητον έν τφ φωτΐ τής προόδου
τού δέκατου ένάτου αίώνος. Ύποστηρίζοντε;
άποικίας ’Αράβων έν τφ τόπφ; ’Ερυθριώ νά ειπω
δτι, καθώς έμαθον, τοιοΰτον τι υπεβλήθη μετά
σπουδαιότητος· άλλ’ άποδιδοΰσα δικαιοσύνην
τοΐς συμπολίταις μου, προστίθημι δτι ό ποίησα;
τοιαύτην πρότασιν ούδέν ούδαμώς έγνώριζε περί
τής νήσου.”
Κατά τήν γνώμην τής δεσποσύνης Σμίθ,
δπως ή ’Αγγλία δυνηθή νά κράτηση τήν Κύπρον,
δυο τινά δφείλει νά πράξη. Πρώτον νά έγκαταστήση Άγγλικά; οικογένειας έν τή νήσφ, καί
δεύτερον νά κερδήση τάς συμπάθειας τών Κυ
πρίων διά τής ύποστηρίξεω; τών πολιτικών πόθων
τών 'Ελλήνων. Ή Ελλάς προοδεύει καί έχει
μέλλον. "Αί έσωτερικαί αύτής υποθέσεις διευ
θύνονται καλώς. Έντός τών ορίων αύτής υπάρ
χει πλήρης άσφάλεια ζωής καί περιουσίας. Σχο
λεία, ταχυδρομεία, τηλεγραφεία εύρηνται πανταχοΰ ύπό τήν διεύθυνσιν τής κυβερνήσεως.
"Ή συμπάθεια ήμών πρός τοΰς Βουλγάρους
δέον νά μή άποκρύπτη άφ’ ήμών τήν άλήθειαν,
δτι ή χώρα των δέν εΐναι έκ φύσεως έπιτηδεία,
δπως καταστή έστία έλευθερίας. Ή άκτή της
στερείται λιμένων. '0 λαός της έχει τήν βρα
δύνοιαν καί δειλίαν φυλής καθαρώς γεωργικής.
Οί ’Αρμένιοι δέν στερούνται μέν έπιχειρηματικού
πνεύματος, άλλ’ είναι δυσκολωτάτη ή άνασύστασις αύτών είς έθνος. Έάν ή Ελλάς μεγαλυνθή
δια τών νήσων καί έκείνου τού μέρους τής Μι
κρός ’Ασίας, δπερ κατοικεΐται ύπδ Ελλήνων,
έσται ήμΐν χρησιμώτερος σύμμαχος ή ή Τουρκία.
Ουτω οΐ Κύπριοι "Ελληνες, μένοντες ύπό τήν
’Αγγλικήν διοίκηση», έσονται μυριάκις ώφελιμώτεροι τή φυλή αύτών ή ένούμενοι τφ Ελλη
νικό βασιλείφ.”
Ίά δλίγα ταΰτα σταχυολογήματα έκ τού
νέου συγγράμματος τής φιλέλληνα; Άγγλίδο;
Αγνής Σμίθ άρκοΰσι, νομίζομεν. δπως παράσχωσιν ιδέαν τινά περί αύτοΰ τοΐς άναγνώσται;
του
Γ,σπερου . Ιην αναγνωσιν αυτού συντστώμεν πάσι τοΐς γινώσκουσι τήν ’Αγγλικήν
γλώσσαν, Κυπρίοις τε καί τοΐς άλλοις όμογενέσιν. Εύχόμεθα δέ έξ δλης ψυχής, δπως ή
εύρεΐα αύτοΰ άνάγνωσις έν ’Αγγλία διαθέση τήν
αύτόθι κοινήν γνώμην εύνοϊκώτατα πρός τήν
πολυπαθή Κύπρον.
Έν Σ. Μ. τή; Ε., τή 1 Αύγ. 1887.
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Όταν συλλογίζωμαι δτι έγώ τφ έδωκα τό
γάλα μου!
μεσαιωνική ποινή έν ’Αγγλία.
— Ναί, είναι ώραΐος, εΐναι καλός, είναι
έντελής, εΐπεν ή μήτηρ. Παρακάλει τόν θεόν
(.Μετά εικόνες, ίρα σελ. 109.)
να κάμη έν θαύμα δι’ αύτόν, νά φανή ό κόσμος
δίκαιος πρός αύτόν, νά γείνη εύτυχής.
ΟΛΛΑΙ ήσαν κατά τόν μεσαιώνα αί έπι’Αφ’ ού άπήλθεν ό υιός της ή Κυρία Έρβέν
βαλλόμεναι άτιμωτικαί ποιναί, αί ού
επέστρεψεν είς τό δωμάτιόν της καί διήλθε τήν
μόνον άφορώσαι είς τήν ΰπαρξιν καί εις
εσπέραν μόνη. 'Η φαντασία της διήλθε μεγάλα;
τήν περιουσίαν τού καταδικαζομένου άλλά καίεκτάσεις χρόνου καί έν τφ παρελθόντι καί έν
εις τήν ήθικην ένώπιον τών συμπολιτών του
τφ μέλλοντι. Ή φιλοτιμία της, ή σιδηρά αύτής
προσβολήν. Γνωστόν εΐναι, δτι γυναίκες ραπίθελησις, τή ύπηγύρευον άποφάσεις, άπραγματοσασαι τοΰς συζύγους των έτίθεντο άντιστρόφως
ποιησίμους, τή ένέπνεον έλπίδας άπατηλάς.
έπί όνου καί περιεφέροντο διά τών όδών καί
Εολεπεν έαυτήν νέαν, εύειδή, περιζήτητον · εΐτα
πλατειών τής πόλεως χλευαζόμεναι ύπό τού
εβλεπε τόν υιόν της έν τή άκμή τής εύτυχίας,
όχλου. Κλέπται, άπατεώνες είς τά παιγνίδια,
πλούσιον είς χρήματα καί είς τιμάς. ’Απεσυκοφάνται καί άπιστοι ύπηρέται έτιμωροΰντο
δίωςεν έπί στιγμήν τά ζοφερά τοΰ παρελθόντος
και δια τού καταβυθισμού. Ιδίως ή ποινή αύτη
φαντάσματα και πλαττουσα σχέδια εύχάριστα
ήτο εν χρήσει έν ’Αγγλία καί έπεβάλλετο κατ’ έ·
δια τό μέλλον άνέκραξε ·
ςοχήν είς γυναίκας φλυάρους, αΐτινες διά τής
— θά γείνη! θά γείνη! Διότι έγώ το
φλυαρίας ή τής συκοφαντίας των έγένοντο πα
θέλω!
ραίτιοι διαφορών, διχονοιών καί δυστυχημάτων.
Ό Χριστιανός εΐχεν είσαχθή έν τή οικία
Ιήν ποινήν ταύτην παριστα ή παρατεθειμένη
τής κυρίας Σπρίτ, ένθα καί έγευμάτισεν έν μέσφ
είκών.
οικείων τινων καί στενών φίλων. "Οταν ή μή
Άμα συκοφάντρια κατεδικάζετο είς τήν ποι
τηρ του τόν ήρώτησε πώς διήλθε τήν έσπέραν,
νήν ταύτην ώδηγεΐτο παρά δικαστικών ύπαλλήδεν έπαυε πλέκων τοΰς έπαίνους τής μητρός τοΰ
λων πρός τήν όχθην τής λίμνης ή τοΰ ποταμού,
φίλου· δταν δμως τόν ήρώτησε περί τής δεοπού έν τφ μεταξύ συνωθεΐτο τό πλεΐστον μέρος
σποινιδος Αραβέλλας, ό Χριστιανός τή εΐπε μέ
τών κατοίκων τοΰ χωρίου ή τής κωμοπόλεως,
τήν μεγαλειτεραν άφέλειαν, ήτις ήτο άποτέλεσμα
δπως παραστή μάρτυς τής έκτελέσεως. Ή κα
τής άνατροφής του·
τάδικος προσεδένετο στερεώς έπί ξυλίνου σκα
— Ω, μητέρα, ήτο τόσον ώραία, ώστε δέν
μνιού προσηρμοσμένου έπί τής άκρας στερεός
έτόλμησα νά τήν κυττάξω.
σανιδος, ή; τήν ετεραν άκραν έκράτουν άνδρες,
Η μήτηρ άκούουσα τούτο ήρξατο συμβουούτως ώστε τό μέρος τής σανίδος, έφ’ ού έκά
λευουσα αύτόν και παρέχουσα αύτφ θάρρος·
θητο ή γυνή εύρίσκετο άνωθεν τοΰ υδατος. Είς
έλησμόνει ή μήτηρ αύτη τά άνυπέρβλητα προσ
οοθέν σημεΐον έουθίζετο ή σανίς είς τό ύδωρ
κόμματα, τά όποια έχώριζον τόν πτωχόν, άσημον
καί μετ’ αύτής καί ή κατάδικος. Αί κατα
καί δυστυχή υιόν της άπό μιας τών πλουσιωβυθίσεις ήσαν άνάλογοι προς τό μέγεθος τοΰ
τέρων κληρονόμων τής Φλάνδρας καί τής ’Αγ
εγκλήματος. Βεβαίως ή ποινή αύτη μεγάλην
γλίας, καί έτόλμα νά ύποθέση δτι ό υιός της
ένεποίει έντύπωσιν είς τοΰς παρισταμένους -καί
ήδύνατο νά γείνη σύζυγος αύτής. 'Υπάρχουσιν
πολύ συνετέλεσε πρός κατάπαυσιν τής τόσον
έν τφ κόσμφ άνθρωποι, οΐτινες ούδόλως μετα
συχνής συκοφαντίας. Ή ποινή αύτη μετεδόθη
βάλλονται διά τής πείρας άλλά μένουσιν οί αύκαί είς τήν ’Αμερικήν, δπου ίστορικώς άποδειτοι καί μετά έτών πολλών δυστυχίας καί περι
κνύεται δτι ή τελευταία τοιαύτη έκτέλεσις τού
πέτειας. 01 τοιοΰτοι άνθρωποι είναι δυστυχείς
καταβυθισμού έγένετο έν έτει 1634 έν τή έπαρκαί προξενοΰσι τήν δυστυχίαν καί τών περί
χία τής Βιργινίας κατά τίνος γυναικός Ελισάβετ
αύτούς· φαίνεται ώς νά έμπνέωνται ύπό κακού
Τούκερ έπί παρουσία πολλοΰ πλήθους καί τών
τίνος δαίμονος. Είς τοΰς τοιούτου; άνθρώπου;
έπιτοπίων άρχών.
ανήκεν ή Κυρία Έρβέν. Καθ’ δλην τήν νύκτα
δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή· ήκουσεν έπανερχόμενον άργά τήν νύκτα τόν υιόν της εί; τήν
οικίαν καί τοΰτο τή έφάνη καλός οιωνός- έσυλλογίζετο δτι ό υιός τη; ήρξατο μορφούμενο;.
Ιήν πρωίαν ό Χριστιανός διηγήθη τά πάντα
μετ’ ένθουσιασμοΰ, πώς ήκουσε θείαν μουσικήν,
πώς είδε χορευομενους χορούς κομψοτάτους,
πώς ώμίλησε μέ άνδρας ευφυείς, μέ γυναίκας
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
χαριεστατας, καί εν γένει πώ; τοιαύτην διασκέδασιν ούδ’ ώνειρεύθη ποτέ!
Διήγημα έκ τού Γαλλικοΰ.
— Ω, καλή μου μητέρα, αν ήςευρες τί
ώραΐον πράγμα εΐναι ό χορός. Τί αμαρτία δτι
ποτέ δέν παρευρέθης είς χορόν δέν δύνασαι καν
Ε'.
νά φαντασθής.
0 κ. Ερβέν τελειώσας τό πρόγευμά του
τής ήμέρας ταύτης μέχρι τής ήμέάνεχώρησε.
ς, καθ’ ήν ό υιός τη; κομψώ; καί
— Καί ή δεσποσύνη Άραβέλλα; ήρώτησεν
φροντίδι αύτής ένδεδυμένος, έπαρουή Κυρία Ερβέν τόν υιόν της, άφ’ ου έμειναν
σιάσθη είς τήν οικογένειαν τοΰ φίλου του, ή
μόνοι. Άπεφάσισας τέλος πάντων νά τήν κυτΚυρία Έρβέν ήτο παρά ποτέ συλλογισμένη.
ΐάξης;
Ιόν εΐδεν άπερχόμενον είς τόν χορόν, περί ου
— Έχόρευσα μέ αύτήν, μητέρα μου.
δλη ή πόλις ώμίλει, καί τόν συνώδευσε μέχρι
— Έτόλμησε; καί νά χορεύσης;
τής θύρας τής οικίας της μετά τής τροφού Κλά
— Ιί νά κάμω; Ό Αιονέλο; μέ ώδήγησε
ρας, ήτις δέν έπαυε παρατηρούσα τόν νέον μετά
καί μ’ έσύστησεν. Άλλ’ έχω άκόμη πολλά νά
ύπερηφανείας.
σοί ειπω, μητέρα. Έάν μοί το έπιτρέπης, θά
— Ποσον ωραίος είναι! κυρία, άνεφώνει ή
κάμω πολύ εύχάριστον ταξείδιον.
άγαθή γραια. θά ήναι ό ωραιότερος δλων.
— Και ποΰ; Μέ ποιον;
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— Είς τήν ’Αγγλίαν, εί; τήν Σκωτίαν, είς
-ήν ’Ιρλανδίαν μέ τόν φίλον μου λόρδον Σπρίτ.
Γήν α'. Μαΐου θά γείνη 25 έτών καί ή έπέτειος αυτή ήμερα θά έορτασθή πανηγυρικώ; εί;
δλας τάς έπαύλει; καί τά κτήματά του, διότι
άπό τοΰδε εισέρχεται κατά δικαίωμα είς τήν
βουλήν τών λόρδων. Εΐναι δι’ αύτόν μία τών
σημαντικωτέρων έποχών τοΰ βίου του.
Επι
θυμεί δέ τόσον πολύ νά παρευρεθώ καί έγώ είς
τάς τελετά; ταύτας· καί έγώ δέ θά ήμην τόσον
εύτυχής, ώστε τολμώ ώς μικρόν παιδίον νά σοί
ζητήσω τήν άδειαν.
— Έπιθυμώ νά γνωρίσω καί έγώ τον λόρ-

άναχωρήσεως, έν φ ό Χριστιανός μετέβη πρός
τόν φίλον του δπως λάβη τάς τελευταίας αύτοΰ
οδηγίας, ό κ. Έρβέν έκαμε καί τελευταίαν άπόπειοαν παρά τή συζύγω αύτοΰ νά ματαιώση το
ταξείδιον τοΰτο, τό όποιον κατ’ αύτόν ήτο λίαν
επικίνδυνον.
— Άκουσόν με, σέ καθικετεύω, εΐπε πρός
τήν σύζυγόν του· ένθυμήσου τό παρελθόν· ένΟυμήσου ποΰ μά: κατήντησαν τά σχέδιά σου τα
φιλόδοξα, αί χίμαιραί σου, αί περί μεγαλείου
ίδέαι σου. Ίδοΰ τώρα εύρίσκεσαι έπί τής αύτής
όλισθηρά; όδοΰ ώς πρός τόν υιόν σου, καί θά
οθάσωμεν είς τό αύτό άποτέλεσμα.

Αρ. 151.
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ό καταστρέψα; τό οικοδόμημα τής εύτυχίας σου
καί τής εύτυχίας μου· περί τούτου νά ησαι
πεπεισμένος.
— "Αχ! αν κατεποντίζετο μόνον ή εύτυχία
μας! έψιθύρισεν ό ταλαίπωρος άνήρ.
— Είθε! διότι τήν εύτυχίαν δύναται νά εύρη
τις ύπό άλλην μορφήν· άλλά τά άλλα; 'Οπωσ
δήποτε δέν θά σέ άφήσω ν’ άφανίσης τόν υιόν
μου, ώς ήφάνισας έμέ. Σήμερον δέν είμαι πλέον
κόρη άπερίσκεπτος ■ είμαι γυνή, γνωρίζω, βλέπω,
κρίνω. Ό Χριστιανός πρέπει νά εύρη στάδιον,
άο’ ού σΰ τφ έματαίωσας τά πάντα. 'II εύκαιοία παρουσιάζεται κατάλληλος· πρέπει να

Ο ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΜΟΣ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι.

δον Σπρίτ. θά μού τόν φέρης νά μοί τόν συστήσης, Χριστιανέ.
— Βεβαιότατα, μητέρα· καί αύτός θά εύχαριστηθή πολύ νά σέ γνωρίση καί νά σοι ζη·
τήση τήν άδειαν ν’ άναχωρήσω μαζύ του.

— Καί σοί ήρνήθην ποτέ τι, τέκνον μου;
Δύο ήμέρας μετά ταΰτα ό Χριστιανός
έπαρουσίασεν είς τήν μητέρα του τόν λόρδον
Σπρίτ. 'Η Κυρία Ερβέν συνδιαλεχθεΐσα έπί
ικανήν ώραν μετ’ αύτοΰ, κατεμαγεύθη είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε άφ’ ού άνεχώρησεν ό λόρδος
άνέκραξεν·
— ’Αγαπητέ μου Χριστιανέ, ό φίλος σου
θά γείνη μέγας πολιτικός, θά γείνη ύπουργός·
ταξείδευσε μαζύ του, περιποιήσου τον, προσκολλήσου είς αύτόν · διότι είμαι βέβαια δτι αυ
τός θά κάμη τήν τύχην σου.
Τό ταξείδιον άπεφασίσθη μέ δλα; τά; άντιρρήσεις τοΰ κ. Έρβέν. Τήν παραμονήν τή;

— 'Ομολογώ, άπεκρίθη ή Κυρία Έρβέν μετά
υοου; ύπεροπτικοΰ, δτι άλλοτε ειχον άδικον·
σΰ δμως εΐχε; περισσότερον άδικον έμοΰ. Έγώ
ήμην άπερίσκεπτος, ελαφρά, όμολογώ· σΰ δμω;
ήσο άδύνατο; καί δι’ ένα άνδρα, δστις εΐναι
υπεύθυνο; διά τό μέλλον νέα; γυναικός, ή άδυναμία τοΰ χαρακτήρος είναι σφάλμα μεγιστον.
"Επρεπε νά μέ όδηγήσης, νά μέ κρατήση; καί
ούχί νά γείνη; ό δοΰλο; τών ιδιοτροπιών μου.
θά μάς έσωζες δλους. "Ωφειλε; νά ήσαι σύ
ζυγος, πατήρ οικογένεια; καί δχι ό άφοων έραστής κόρης άπειρου καί άκριτου.
— Φεύ! σέ ήγάπων πολύ!
— Κακώς μέ ήγάπας. Γυνή έχουσα τόν
χαρακτήρά μου έπρεπε νά εύρη εις τόν άνδρα,
ού τό δνομά έφερε, οδηγόν, προστάτην, και, ας
τό ειπω καθαρώς, κύριον, θά ήμην ύπερήφανο;
νά σέ αισθάνωμαι ίσχυρότερον έμοΰ- θά σέ
ύπήκουον, άν σΰ ήξευρε; τόν τρόπον νά με πεί
σης περί τής υπεροχής σου. Σΰ λοιπον είσαι

έπωφεληθή αύτής, καί νά μή άφήση νά τφ
φύγη. Έγώ θά τόν επιτηρήσω!
— Πλήν, άνέκραξεν ό κ. Έρβέν μέ ύφος
άπελπισίας· δέν έννοεΐς δτι ούδεμία έπήλθε
μεταβολή· είμεθα πάντοτε οί αύτοί, σΰ μέν
άπερίσκεπτος, φαντασιώδης, άνυπότακτος, έγώ
δέ άδύνατος, δοΰλο; ύποτασσόμενος εί; τό βλέμ
μα σου καί είς τήν φωνήν σου, ώς νά είμεθα
έν ήλικία εικοσιν έτών. Σΰ πάλιν μάς οδηγείς
πρός τόν κρημνόν. Άλλά τώρα δεν πρόκειται
πλέον περί ήμών τών δύο μόνον, άλλα και περί
τής νεαρά; ύπάρξεως τοΰ τέκνου μας. θέλεις
νά τόν ρίψης εις τόν στρόβιλον τού κόσμου. Τί
θά τφ άπαντήση; καθ’ ήν ήμέραν θά σοί ζητήση έξηγήσει; καί λόγον; θά τφ φανερώσης τί
ήμεθα άλλοτε καί τί είμεθα τώρα; θ’ άποφασίσης νά τφ άποκαλύψης τό πλήρες αισχύνης
καί φρίκης μυστικόν μας;
— Σιώπα! Σιώπα! άνέκραξενή δυστυχής γυνή
καλύπτουσα διά τών χειρών της τό πρόσωπον.
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— θέλω και οφείλω νά ομιλήσω, διότι
τούτο απαιτεί τδ μέλλον τοΰ υιού μου. Δι’ έμε
ούδέν ζητώ · τά πάντα έθυαίααα πρδ είκοσιν
έτών ήδη. Έγώ έζησα διότι ή αυτοκτονία είναι
έγκλημα· έζήτησα παρά τοΰ θεού υπομονήν· ό
θεός μοι τήν έπεμψεν. '1'πέφερα και υποφέρω
χωρίς παράπονον . . .
— Και νομίζεις οτι έγώ δέν υποφέρω; διέκοψεν ή Κυρία Έρβέν. Ίδέ τδ προσωπόν μου
τδ έρριτιδωμένον· συλλογίσου ποΐον βίον διάγω·
παράβαλλέ τον πρδς τδν πρότερον βίον μου και
κρίνε.
— Ναί, γνωρίζω- υποφέρεις πολύ έκ προσβληθείσης φιλοτιμίας καί έν τή μονώσει σου·
άλλ’ ή καρδία σου δέν έτραυματίσδη. Μοι τδ
είπας καί άλλοτε καί σήμερον πάλιν· σΰ ούδέποτε μέ ήγάπησας. Άλλ’ έγώ σέ ήγάπησα,
ίσως δέ καί σήμερον σέ άγαπώ. Δέν δύνασαι
νά φαντασθής όποιας βασάνους ύπέοτη ή καρδία
μου. Τά πάντα δέχομαι άγογγύστως· άλλ’ ώς
πρδς τδν υιόν μου, τδν μόνον θησαυρόν μου, τήν
μόνην ακτίνα φωτός τοΰ βίου μου — τά πράγ
ματα δέν θά γείνωσιν ουτω, σοι τδ ομνύω.
— Τή αλήθεια δέν σ’ έννοώ. Ποιος κίν
δυνος έπαπειλεί τδν Χριστιανόν; Τί τδ έπιλήψιμον άν ταξειδεύαη μετά φίλου του; Έχεις
τήν άςίωσιν νά τω στερήσης είς τήν ήλικίαν του
δλας τάς διασκεδάσεις; Πρέπει νά τδν καταδικάσωμεν είς αίωνίαν άπομόνωσιν, νά τώ άφαιρέσωμεν πάσαν ευτυχίαν; Έγώ τουλάχιστον δέν
έχω πρδς τοΰτο τδ θάρρος.
— Έγώ καί ή οίκογένειά μου είμεθα καταδεδικασμένοι είς τήν άφάνειαν · πρέπει νά κλίνωμεν τήν κεφαλήν μας είς τήν άπόφασιν ταύ
την καί νά ύποταχθώμεν είς αυτήν. Άς μείνη
ό Χριστιανός πλησίον μας· τοΰτο είναι το κα
θήκον του. Ένθυμοΰ τούς λόγους τοΰ Εύαγγελίου· "Αί άμαρτίαι τών γονέων θέλουσιν έπιπέσει έπί τών τέκνων αύτών μέχρι τρίτης γε
νεάς.” Είσαι προειδοποιημένη · πράςον συμφώνως
πρδς τοΰτο, καί άν έπιμένης είς τά σχέδιά σου
μή αίτιασθής διά τάς συνέπειας ή σεαυτήν καί
μόνην.
Ταΰτα είπών δ κ. Έρβέν άνεχώρησε χωρίς
νά περιμείνη τήν άπάντησιν. Τοσοΰτον έκοπίασε
νά είπη τάς λέξεις ταύτας, ώστε μόλις ήδύνατο
νά μένη ορθός. Ούδέποτε είχεν οΰτως ομιλήσει
πρδς τήν σύζυγόν του· έπρεπε νά τδν κεντήση
πρδς τοΰτο ή πατρική του άγάπη. Καίτοι έξηντλη μένος άπεφάσισε νά κάμη καί τελευταία·?
απόπειραν, έτι δυσκολωτέραν, διότι έπροκειτο
νά καταρρίψη πάσαν έλπίδα τοΰ τέκνου του, τό
όποιον τω ήτο αγαπητόν τοσοΰτον. Έκάθησεν
έν τή αιθούση τοΰ πρώτου πατώματος καί έπερίμενε τήν έπάνοδόν του.
— Δέν κατεκλίθης ακόμη, πατέρα; είπεν ό
Χριστιανός εισερχόμενος είς τήν οικίαν.
— Σ’ έπερίμενα, υιέ μου, διά νά σοι εί'πω
πόσην λύπην μάς προξενεί τδ ταξείδιόν σου
τοΰτο. 'Η μήτηρ σου φαίνεται δτι τδ επιθυμεί,
άλλ’ ένδομύχως είναι είς άκρον τεθλιμμένη.
Δέν δύναται νά ζήση άνευ σοΰ. Είναι μεγάλη
θυσία έκ μέρους σου, τδ έννοώ· διά τοΰτο δέν
τήν απαιτώ, άλλά σέ παρακαλώ μόνον.
— Πατέρα, άπήντησεν ό νέος τεταραγμένος ·
διατί δέν μοί τδ είπες πρότερον; Τώρα είναι
αργά· τά πάντα είναι έτοιμα. Ποιαν πρόφασιν
νά εΰρω;
— Είπε τήν αληθή αιτίαν. Είπε δτι δέν
δυνάμεθα νά σ’ άποχωρισθώμεν.
— ’Αρκεί, πατέρα· ή θέλησίς σου είναι παν
τοδύναμος· έπιστρέφω είς τήν οικίαν τής Κυρίας
Σπρίτ, καί ειδοποιώ δτι δέν θ’ αναχωρήσω.
"Ας άναχωρήση δ Αιονέλος άνευ έμοΰ.
— Συγχώρησαν μοι, τέκνον μου! Σιδηρά
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άνάγκη μοί τδ έπιβάλλει . . . Πίστευσέ με,
ή λύπη δέν μέ άφίνει νά σκεφθώ . . . μή με
αίτιάσαι, διότι είμαι πολύ, πολύ δυστυχής!
— Δέν θά ήσαι τοΰ λοιποΰ δυστυχής, πα
τέρα, άν έξαρτάται άπδ έμέ νά σοι άποφύγω
τήν έλαχίστην θλίψιν. Ύπαγε νά κατακλιθής,
έσο κατά πάντα ήσυχος, πατέρα. Αΰριον τδ
πρωί, όταν έξυπνήσης, θά ευρης τον υιόν σου
άφωσιωμένον σοι ώς πάντοτε καί εύτυχή οτι
ήδυνήθη νά σέ ύπακούση καί νά σοι προσφέρη
τήν μικράν θυσίαν. Πηγαίνω· είς αύριον!
'Ο κ. Έρβέν ήθέλησε νά ειπη τι, άλλ’ ό
νέος ήτο ήδη μακράν. 'Ο ταλαίπωρος πατήρ
έμεινεν έπί στιγμάς ακίνητος, καί τέλος υψών
τάς χεΐρας πρδς ούρανδν άνέκραξε ■
— Σΰ μ’ ένέπνευσας, θεέ μου! Έξετέλεσα
τδ καθήκον μου. θεέ μου, προστάτευσε τδ
τέκνον μου! —
'Η Κυρία Έρβέν ήγέρθη τής κλίνης άμα
έχάραξε, καί κατά τήν συνήθειάν της μετέβη
άμέσως είς τόν κοιτώνα τοΰ υιού της. Έξεπλάγη μή άκούουσα ούδένα κρότον καί ύπέθεσεν
δτι ό Χριστιανός έλησμόνησε τήν ώραν.
— ’Οκνηρέ, άνεφώνησεν εισερχόμενη · ή
ώρα τής άναχωρήσεώς σας πλησιάζει- έγέρθητι!
μόλις έχεις καιρόν νά έτοιμασθής.
Έπλησίασεν είς τήν κλίνην καί πάλιν ήρώτησεν·
— 'Ητοίμασας τά πράγματά σου; Ήλθον νά
σέ παραλάβουν;
— "Οχι, μητέρα, άπήντησεν ό νεανίας έξυπνών· δέν θ’ άναχωρήσω· ήλλαξα γνώμην.
— Πώς; Τί λέγεις; Τοΰτο είναι άδύνατον.
— Δέν δύναμαι ν’ αποφασίσω νά σάς άφήσω,
σέ καί τον πατέρα μου. Καμμία διασκέδασις,
καμμία έορτή δέν δύναται ν’ άντισταθμίση τήν
εύτυχίαν μου νά ήμαι πλησίον σας. θά μείνω.
— "Οχι, Χριστιανέ, δέν θά μείνης, είπεν ή
κυρία Έρβέν δάκνουσα τδ χεϊλός της. Πρέπει
ν’ αναχώρησης. Πρέπει νά έχης σοβαράν αιτίαν
διά ν’ άλλάξης γνώμην τόσον ταχέως. Είπέ
μοι είλικρινώς · τδ άπαιτώ.
— Δέν θέλω νά κάμης θυσίαν χάριν έμοΰ·
ήμην εγωιστής καί δέν τδ έσκέφθην.
— Οί λόγοι τοΰ πατρός σου σ’έπεισαν;
— Είδον τήν λύπην του, ένόησα τήν λύπην
σου, καί ειδοποίησα τδν Αιονέλον, δτι δέν
θ' άναχωρήσω.
’Εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ή υπηρέτρια
καί ανήγγειλε τδν λόρδον Σπρίτ.
'Ο νέος εύπατρίδης έσπευσε πρδς τήν Κυρίαν
Έρβέν καί τή είπεν·
— Είναι άληθές, κυρία μου, δτι άρνείσθε
νά μοί παραχωρήσητε τόν Χριστιανόν; Τά πάντα
άνατρέπονται. Σάς λέγω δτι άνευ αύτοΰ δέν
άναχωρώ οΰτ’ έγώ.
— Καθ’ ήν στιγμήν είσήλθετε, κύριε, έπέπληττον τδν υιόν μου διά τοΰτο καί τώ έλεγον
δτι άνθρωπος τίμιος δφείλει νά κρατή τάς υπο
σχέσεις του. Δυστυχώς τώρα είναι άργά · άλ
λως θά τδν ήνάγκαζον νά σάς άκολουθήση.
— Πώς, κυρία μου; Δέν είσθε έναντία είς
τδ ταξείδιόν τοΰ Χριστιανού; Τότε λοιπόν τά
πάντα διορθώνονται· θ’ άναχωρήσωμεν έπί τής
θαλαμηγού μου δλίγον βραδύτερον. Τί βλά
πτει; . . . Α, πόσον είμαι εύχαριστημένος!
’Αλλά τί είχε τδ κακό τοΰτο παιδί, διά νά προβάλη τοιαύτην πρόφασιν; "Ολην τήν νύκτα δέν
έκοιμήθην συλλογιζόμενος τήν αιτίαν.
Ό Αιονέλος, ώς δλοι οί άνθρωποι οΰς ή
τύχη θωπεύει, δέν παρεδέχετο προσκόμματα.
‘Η έλαχίστη έναντιότης τώ ήτο άφόρητος. Είχεν
αποφασίσει νά έχη μαζύ του τδν Χριστιανόν;
θά έδιδε καί χιλίας λίρας διά νά μή τδν
στερηθή.
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— ’.Αλλ’ ό πατήρ μου μοί είπεν . . . έψιθύρισεν ό Χριστιανός.
— Ό πατήρ σου άπατάται, διέκοψεν αύτόν
ή Κυρία Έρβέν. Ώς έκ τής μεγάλης του άγάπης πρδς έμέ φοβείται μή δέν υποφέρω τήν
απουσίαν σου. Τούναντίον θά ήμαι εύτυχεστάτη
βλέπουσά σε εύτυχή . . . Έγέρθητι καί ένδύσου · έν τοσούτω έγώ καί ή Κλάρα θά έτοιμάσωμεν τά πράγματά σου.
— 'Η αμαξά μου περιμένει πρδ τής θύρας,
είπεν ό λόρδος Σπρίτ.
— Άλλ’ ό πατήρ μου . . .
— Ό πατήρ σου θά διασκεδάση τάς άνησυχίας του διά τοΰ ύπνου· θά έννοήση δέ δτι
ήπατήθη καί θά εύχαριστηθή ήξεύρων σε χαίροντα καί διασκεδάζοντα. Σπεΰσε! Σπεΰσε!
'Ο Χριστιανός ούδέν άλλο έζήτει ή νά πεισθή. Ένεδύθη ταχέως καί έντός βραχυτάτου
διαστήματος τά πάντα ήσαν έτοιμα.
'Ο κ. Έρβέν δέν έφαίνετο ακόμη καί ό
Χριστιανός τδν έζήτει, δπως τδν άποχαιρετίση.
— I ώρα, τώρα θά έλθη, τδν ειδοποίησα,
είπεν ή Κυρία Έρβέν . . . "Ισως δέ σέ περι
μένει κάτω εις τήν είσοδον.
Καί πράγματι είς τδν διάδρομον τής εισόδου
ιστατο ό κ. Έρβέν ώχρδς ώς τδ πανίον.
— ’Αναχωρείς, Χριστιανέ; ήοώτησεν δ δυ
στυχής πατήρ.
— 'Η μήτηρ μου τδ απαιτεί.
— 'Ο θεός νά σέ προστατεύση καί νά σ’ εύλογήση, δπως σ’ εύλογώ καί έγώ!
'Ο πατήρ καί δ υίδς ένηγκαλίσθησαν άλλήλους. Είτα δέ ό γέρων είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν του χωρίς νά προφέρη λέξιν.
Μετ’ δλίγον ή θύρα έκλείσθη. Ό άγγελος
τής οικίας άπέπτη.
(Έπεται ή συνέχεια.)

'Η αιρεσις τών Ζαινων. 'Υπάρχει έν Ίνδίαις φυλή τις τών Ζαινων, ήτις τοσαύτην εύσπλαγχνίαν τρέφει πρός πάντα τά ζώα τής πλά
σεως, ώστε καί αύτοί οί ακάθαρτοι κύνες δέν
αποκλείονται τής φροντίδας αύτών. Οί Ζαίνοι,
ών τδ σύμβολον τής πίστεως είναι κράμα με
ταξύ τής θρησκείας τοΰ Βούδα καί τής τοΰ
Βράμα, σέβονται πάν τδ άναπνέον καί ζών, κα
θότι πιστεύουσιν δτι πάν πλάσμα δυνατόν νά
ήναι ή ένσάρκωσις συγγενούς τίνος ή φίλου άποθανόντος. Έν Βομβάη οί προύχοντες τής φυλής
ταύτης ίδρυσαν μέγα νοσοκομείου διά τά νοσούντα
ζώα, περιεργότατον οικοδόμημα, έν ω δύναται
τις νά ίδη νοσηλευόμενα δλων τών ειδών τά
ζώα πάσχοντα έκ διαφόρων ασθενειών. Εύρηνται έκεΐ αγελάδες ίσχνότεραι τών επτά αγελά
δων τοΰ ονείρου τοΰ Φαραώ, ίπποι μόλις δυνάμενοι νά κρατώνται έπί τών ποδών, αίγες πάσχουσαι έκ φθίσεως, πίθηκοι ανάπηροι, όρνιθες,
άλλα πτηνά καί κύνες, τά ακάθαρτα ταΰτα ζώα
μεταξύ τών ακαθάρτων. Καί δμως οί Ζαίνοι,
οί θεωροΰντες βεβήλωσιν νά φονεύσωσι βοΰν,
δδηγοΰσι πολλάκις άγέλας βοών τύπτοντες αύ
τούς μέ ράβδους σιδηράς ώστε πολλά τών ζώων
τούτων κύπτοντα ύπδ τδ βάρος τών βασάνων
πίπτουσι καθ’ οδόν καί γίνονται βορά τών όρ
νέων. Οί ταλαίπωροι ούτοι Ζαίνοι έζων εύδαί-
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μονές μέχρις οΰ ήμέραν τινά "Αγγλος τις,
μεταβάς παρ’ αύτοΐς, τοΐς απέδειξε διά τοΰ μι
κροσκοπίου δτι καί μία σταγών δδατος περιέχει
μυριάδας ζώντων πλασμάτων. Έκτοτε καί τοΰ
δδατος αύτοΰ στερούνται φοβούμενοι μή άμαρτήσωσι καταπίνοντες έντομόν τι περιεχόμενον
έν τώ υδατι. 'Ο άρχιερεύς τών Ζαίνων μάτην
παρεκάλεσε τδν "Αγγλον "μάγον” νά καταστρέψη
τδ διαβολικόν του έργαλεΐον. Δέν ύπάρχει δέ
αμφιβολία δτι μεγάλαι θά γεννηθώσι περίπλοκα!
έκ τοΰ ανταγωνισμού τούτου τών αρχών μεταξύ
τών κατακτητών καί τών κατακτηθέντων. Άπόδειξιν έχομεν τήν μεγάλην έπανάστασιν τών
Ινδιών καί τήν προσφατωτέραν έν Δελή στάσιν,
τήν προκληθεΐσαν έκ τής εισαγωγής νεκρού χοί
ρου έντδς μεγάλου τεμένους τής πόήεως ταύτης.

καίου τοΰ ίσχυροτέρου. Άπδ τών χρόνων τής
γενουηνσίας έξοσίας ή Κορσική διετήρησε μέχρι
σήμερον τά έθιμα ταΰτα.

Άρ. 151.

Περί μοιρολογιών. Έν Κορσική τά μοιρολόγια έχουσι μεγάλην ομοιότητα πρός τά έν
Έλλάδι. "Ηδη έν τή άρχαία 'Ρώμη ύπήρχε
τάξις γυναικών μισθοδοτουμένων ύπδ τής κυβερ~
’ -I
νήσεως καί έχουσών τήν ύποχρέωσιν νά ψαλλωσι μοιρολόγια. Αί γυναίκες αύται έχαιρον
μεγάλην ΰπόληψιν καί είχον έν ταΐς κηδείαις
τήν πρώτην θέσιν. Έξαπλουμένου ·.τοΰ πολιτών μοιρολογιών έςέτισμοΰ τδ εθιμον τοΰτο τ·
σήμερον έν Κορλιπε, διατηρείται δμως μέχρι
<
σική καί ιδίως έν τοΐ χωρίοις αύτής. 'Όταν
νέα κόρη άποθάνη τ-ήν ένδύουσιν ώς νύμφην,
θέτουσιν έν ταΐς χερσίν αύτής ανθοδέσμην καί
παρθενικδν στέφανον έπί τής κεφαλής· δλην
τήν νύκτα οί συγγενείς άγρυπνου σι. παρά τδ
λείψανον, τήν έπιούσαν δέ τδ πρωί τ:ό λείψανον
μεταφέρεται είς τήν πλατείαν πρδ τής θύρας
τής οικίας τής θανούσης, δπου προσέρχεται ή
γυνή, ή έντεταλμένη νά ψάλη τδ μοιρολόγιον.
Τδ μοιρολόγιον έπί φυσικού θανάτου είναι στε
ναγμός έξερχόμενος έκ τεθλιμμένης καρδίας.
Ιδού ώς παράδειγμα τό μοιρολόγιον κόρης έπί
τοΰ φερέτρου τοΰ πατρός αυτής· " Κατηραμένος
είναι δ καιρός ’ούτος — 'Ο ώρα αύτη είναι
κατηραμένη — Ούδαμού ούδέποτε συνέβη πράγμα
σκληρόν τοσοΰτον — Άπώλεσα τδν άδελφόν μου
καί τδν πατέρα μου έν μην! Μαιω — "2! πόσον
είμαι δυστυχής! — Δέν δύναμαι νά τδ πιστεύσω
άκόμη! — 'Ότε ήσο άσθενής έψαλεν ό νυκτοκόραξ — 'Η ψυχή σου άμα ήκούσθη ή φωνή
του άπέστη — "2! διατί έξήλθε τής σκοτεινής
δπής του; —"Ω πατέρα, τώρα δτε είσαι παντο
δύναμος έν ούρανώ θά σοι κάμω παράκλησιν —
Μή μοι άρνηθής τι — Δέν είμαι κόρη σου; κτλ.
"Οσον πλήρη χάριτος καί ποιήσεως είναι τά
μοιρολόγια έπί φυσικού θανάτου, τόσον άγρια
είναι τά έπί βίαιου θανάτου. 'Οσάκις άνήρ άπο
θάνη πληγείς ύπδ σφαίρας πυροβόλου ή ύπό
ξίφους, τδ πτώμά του μεταφέρεται αίματόφυρτον
είς τήν κατοικίαν του, δπου έκτίθεται. Προσέρ
χονται δέ οί συγγενείς καί φίλοι καί ύψοΰσι
κραυγάς θλίψεως καί έκδικήσεως. Αί γυναίκες
τίλλουσι τάς τρίχας τής κεφαλής των, σχίζουσι
τδ προσωπόν των δια τών δνύχων καί έμβάπτουσι τά ρινόμακτρά των είς τδ έκ τών πλη
γών τοΰ φονευθέντοί έκρέον αίμα. Οί άνδρες
δέ σιωπηλοί καί σοβαροί ύψοΰσι τά έγχειρίδιά
των, έξετάζουσι τήν φυσιγγιοθήκην των ή τύπτουσι τδ έδαφος διά τών κοντακίων. Άλλοίμονον είς τον συγγενή τοΰ φονέως, δστις ήθελεν
άναγνωρισθή έν τώ πλήθει! Ό θάνατός του είναι
άφευκτος. 'Η τοιαύτη έκδίκησις θεωρείται φυσικωτάτη. Κατά τήν γνώμην έμβριθοΰς ιστο
ρικού, τδ εθιμον τοΰτο τής έκδικήσεως έν Κορ
σική δέον ν’ άποδοθή είς άρχήν, ήν ένεκαίνισεν
ή δημοκρατία τής Γενούης, νομοθετήσασα πολί
τευμα αύθαίρετον καί στηριζόμενον έπί τοΰ δι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Ό Δεπρέτης. Άπεβίωσεν έν τή γενετείρα
αύτοΰ πόλει Στραδελλα ό πρωθυπουργός τής
Ιταλίας Δεπρέτης, άνήρ διαζριθείς ώς πολιτικός
καί προσενεγκών κατά τά τελευταία ταΰτα έτη
μεγάλας είς τήν Ιταλίαν υπηρεσίας. Ό Δε
πρέτης, δστις έφθασεν είς ήλικίαν 75 έτών, ήτο
εύφυής καί δραστήριος είς άκρον, ό χαρακτήρ
του είχεν ικανήν δόσιν πονηριάς, διό καί έπωνομάζετο ϊΐ volpone (ή γηραιά άλώπηξ). Τδ δη
μοτικόν συμβούλιον τής Ρώμης έψήφισε ποσδν
100 χιλ. φράγκων, δπως τώ άνεγερθή έν Στρα
δέλλα άνδριάς. Ή κηδεία αύτοΰ έγένετο έν
'Ρώμη μετά μεγάλης έπισημότητος καί δημοσία
δαπάνη. 'Ο Δεπρέτης άπέθανε πτωχός.

Αίνιγαα 554.

Ωραία νήσος εύφορος
καί γνωστοτάτη είμαι·
Δέν θά σοι είπω, λύτα μου,
είς ποΐον μέρος κείμαι.
θά σ’ εύκολύνω άλλως πως,
άν μ’ άνορθογραφίσης,
Καί μεταβάλλης κεφαλήν,
άνθος θά άπαντήσης,
Άνθος ώραΐον, ευοσμον
καί θελκτικόν προσέτι.
Άλλά τί βλέπω; άπορεΐς;
δέν μ’ έννοείς είσέτι;
ΑΙκ. Π. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 554.

Μέρος τού σώματός σου
είμαι πολύ γνωστόν·
Άν λείψ’ ή κεφαλή μου
σοι φέρω πυρετόν.
‘Η αυτή.

Αίνιγμα 555.

Δι’ έμοΰ οί καλλιτέχναι
δύνανται ν’ άναδειχθώσι,
Κ’ οί σοφοί μ’ έχουν άνάγκην,
έπειδή Οά δοξασθώσι.
Κ’ έν τοσούτφ μή νομίσης
πώς δυσκόλως θά μέ λύσης ·
Δύο γράμματ’ άρκεΐ μόνον
έπιμόνως νά ζητήσης.
‘11 αύτή.

ΛΥΣΕΙΣ.

ΕΤΟΣ

Ζ.

‘Η διεύ&υνσις τοΰ ‘“Εσπέρου” όπεφάσισε νά συστήση, ώς καί κατά τδ παρελθόν
έτος, Λαχείου χάριν τών Κυρίων συν
δρομητών αύτοΰ, ύπδ τούς αύτούς ορούςήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόυων
τήν έτησίαυ αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει
δωρεάν έν γραμμάτιου τοΰ Λαχείου, δπερ
θέλει τω άποσταλή έγκαίρως καί ασφαλώς,
‘Η έκκύβευσις τοΰ Λαχείου γενήσεται
έν Λειψία ενώπιον ’Επιτροπής τή α’. τοΰ
έλευσομένου μηνδς Νοεμβρίου, ώς προ
θεσμία δέ πρδς καταβολήν τοΰ τιμήματος
τής έτησίας συνδρομής τάσσεται ή 30
Σεπτεμβρίου 1887.
Παρακαλοΰυται επομένως οι κατά τό
πους Κύριοι άυταποκριταί τοΰ ‘Εσπέρου νά
έμβάσωσιν έμπροθέσμως τάς καταβληθείσας
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι
ή Διεύθυνσις, έάν δέν λάβη έν Λειψία τό
τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιου.
Τά κέρδη ορίζονται ώς έξης·
α .) Τέσσαρες τόμοι τοΰ ‘Εσπέρου (Γ. Δ'.
Ε. καί Στ'.) έπιχρύσως καί πολυτελώς
δεδεμένο ι.
β'.) Τά αριστουργήματα τοΰ μουσουργού
Chopin διά κλειδοκύμβαλου είς δύο
τόμους κομψούς καί έπιχρύσους.
γ'.) δ'.) καί ε'.) Άνά εν πολυτελές Λεύ
κωμα σχήματος μεγάλου φύλλου,
περιέχον τήν μέχρι τοΰδε διά τοΰ
‘Εσπέρου δημοσιευθεΐσαν Συλλογήν
τών ήρώων μας, συγκείμενην έκ 15
εικόνων.
στ'.) Τά περικαλύμματα τοϋ ‘Εσπέρου δλων
τών έτών (Λ.— Στ'.).
ζ'.) Εις τών εξ τόμων τοΰ ‘Εσπέρου χρυ
σόδετος κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίσαντος.
η'.) 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 κατανόησιν.
θ'.) Περιήγησις τής Ελλάδος, βιβλίου κομψώς δεδεμέυου καί μετά είκόνωυ.
Έν Λειψία τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΑΙνίγματος 552.

Ελπίς.
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1(13 Αύγούστου 1887.

LEIPZIG.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

EUTHYMII ZIGABENI

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

COMMENTARIUS

ΕΙΣ ΤΑΣ

IX

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI
ΕΤ VII CATHOLICAS

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

XUNC I’RIMUM AD EIDEM CODICIS ANTIQUI
CUM PROLOGO ET ANIMADVERSIONIBUS
EDIDIT

ΓΠΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

NICEPHORUS CALOGERAS

'Αρχιεπισκόπου τρφην Πατρΰν, Αώασκάλου τη! Λ. Τ. τοΰ ίπιίόζον Διαδόχου τοΰ Ελληνικοί
θρόνου KBXSΤΑΝΤΙΧΟΤ καί όπιτίμου Καθηγητοϋ τη! θεολογία! όν τφ ΆΟήνηπι
Πανεπιστημίψ
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Έφεσ-ίους ’Επιστολή?, τής προ? Φιλι-ττησ-ίους, τής
προς Θεσσαλονίκης, τής Λ και Β' πρό? Τιμόθεον,
τής -ρύς Τίτον, τής -p'ji Φιλήμονα, τής ττρυς Έβραίονς και των Ζ Καβολικών.

Περκχων την ερμηνείαν τής ττρυς
-ρος Κολασσαεΐ?, τής Α' και Β

olim Archiepiscopus Patrensis, Magister Serenissimi
Principle Jielleiiiei COMS 7 ANTI.Vi et Universisatis Aihenarum
Professor honorarips Theologiae
TOMUS SECUNDUS
Coniplectetis interpretationem Epistolae ad Ep/tesios, ad Philippenses, ad Cotossenses, J et II ad T/tessa/atticenses, I et /1 Timotheum, ad Titum,
ad Phiteinoneni, ad Hebraeos, et ad I’ll Cathidicas.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ATHENIS

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

TYPIS FRATRUM PERRI
1887

1887

Τόμ. Λ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

,

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σελ. 500.

Λνοιχή ίϊοίησις* "Υμνοι· ώδαί · πατριωτικάΙΐαντοΐα· Σαπφικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων έφημερίδων* είς λευκώματα· ’Ανθώ·
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μεν
γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν, τά δέ είς δη
μοτικήν γλώσσαν. — Είς ξένας γλώσσας
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).
Τόμ. Β.

Σελ. 485.

ΔιηγημαΤική ποίησες. Δήμος και Ελένη. Λαο
πλάνος (είς ασματα πέντε). Διονύσου πλους.
Γοργός Ιέραξ. Ταξιδεύτρια. Μετάφρασις
τοΰ Α'. τής ’Οδύσσειας (είς έξαμέτρους). —
Δραματική ποίηΟΐς. Τραγφδία, οί .V.
Τόμ. Γ.

Τόμ. Ε.

Ευδαίμων οικογένεια. Όδοιπορικαί αναμνήσεις
έξ ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής ’Αδριατικής.
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη.
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Σελ. 362.

Προοίμιον περί Μετρικής. Meraypatfetg έμ
μετροι άρχαίων δραμάτων· ’Αντιγόνης
Σοφοκλέους· Νεφελών, Ειρήνης, ’Ορνέων
’Αριστοφάνους.

(είς μέγα όγδοον).
Ή έκδοσις ήρξατο τδ 1874.
Τόμ. Α.

Σελ. 410.

Δραματική ποίrfiig. Τραγωδία- Π αραμονή. —
Κωμωδίας* Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος . Διός
έπίσκβψις.

y

Εμμετρος
Τάσσου.

μετάφρασις
Τόμ. Η.

Τόμ. θ.

Σελ. 416.

Σελ. 444.

Πί»ά διηγήματα* Συμβολαιογράφος Τάπας. Ύφανται τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μαστίγιον. Γλουμμιμάουθ. Είς τάς κορυφάς.
’Αμαξών. Έμάη.
Τόμ. ΙΑ.

ΠΙΟ ΤΠΙΩΣ1Ν.
Τόμ. ΙΕ.
Τόμ. 1ΣΤ.

Σελ. 442.

Έμμετροι μιτα^ράσεις νέων δραμάτων Ναθάν, τοΰ Λέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου.
Τόμ. 1.

Ιστορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33
Πινάκων).

τής 'Ιερουσαλήμ τοΰ

ΓΙι£ά διηγήματα· Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Αέϊλα
’Εκδρομή είς Πόρον.

Σελ. 493.

Ηΐηά διηγήματα* Κακουργειοδικεΐον Έλισαβεττώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί.
Βρούτος Κουρτέρρος. Δύω υιοί. ’Αδάμας.

Πόλιτικαί άρχαιότητες.
.

Έν τφ ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.

Έμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.
Πωλοΰνται, και έκαστος τόμος Ιδίως πρός
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κν
Κωνσταντινίδη και άλλοις* προσέτι καί παρά
τω Κ. Άλεξ. 'Ρ. ’Ραγζαβή (υίω).

Έν τώ γοαφείω τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

έν Λειψία (Elster-StrasseNo. 41)

‘11 AVaarenhaus „Zur Monarchie*1 τής Βιέννης αυνέστησεν άπό τή; 1 Μαρτίου
Υποκατάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ ‘Ιζζεδίν χάν άριθ. 1, καί αποστέλλει

ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ

'

έν εκκρεμές ώρολόγιον κροΰον τά; ώρας καί, τάς ήμισείας, οΰτινος ό έφευρετή; έτυχεν
αύτοκρατορικοΰ καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τοΰτο περιστεφανοϋται διά
έστιλβωμίνου καρυινου ξύλου, τό δέ κινητήρων αύτοΰ σύγκειται έξ ορειχάλκου.
Έκτος τών ^ρηθέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον κατέχει
ανεκτίμητου τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή πλάξ αύτοΰ Λάμπει έν τώ σκότει δι’ ώραί'ου
κυανού χρώματος, διά θαυμαστή; λάμψεως, μαγικής ουτω; είπεΐν. ‘Η τακτική πορεία τού
ώρολογίου τούτου ώς καί ή δύναμις ,τοΰ φωτός τή; πλακό; του είσιν έςησφαλισμέναι.
01 άπειροι πελάται, οΐτινες είδον καί ήγόρασαν τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον
είσί καταγοητευμένοι, ώς λαβόντες αύτό

SP άπιατεΰτου έΊαχίστης

, Ϊ6Ρ· Ιζ·

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία
τών άρχαίων ’Αθηνών (μετά τοπογραφικοΰ
πίνακος).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΒΙΕΝΝΗ

Σελ. 539.

1 όμ. ΙΓ. Σελ. 576.
Τόμ. 1Δ. Σελ. 422.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
Τόμ. Ζ. Σελ. 38S.

Σελ. 437. ,

Δραματική Λοίτσις.
Τραγωδίαι· Δούκας.
Φροσύνη. — Κωμωδία- Μνηστήρ τής Άρχοντουλας.

Τόμ. IB.

’Έμμετροι μεταφράσεις* Δάντου Κόλασις. Αι
σχύλου Πέρσαι. Γαίτου ’Ιφιγένεια. Σαιξπήρου Ιούλιος Καΐσαρ.

τιμής.

Νομίξομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταΰτα άνεκαλυφθησαν, ούδείς είδεν ούτε
θά ίδη ίσως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτη; έξαιρετικής καί εύτελούς τιμής άγοραζόμενον.
Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού εντάλματος ή διά χρηματικής
προκαταβολής.
“Απασαι αί παραγγελίαι δέον ν' άπευθύνωνται είς

Waarenhaus „ZUR MONARCHIE»
Κωνσταντινούπολις, Γιουσούφ ’Ιζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τού γαλλικού
ταχυδρομείου καί παραπΛεΰρως τοΰ γερμανικού,
Σημ. ,Αί έκ τού έξωτερικοΰ προερχόμενα! παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν’ άπευθύνωνται κατ’ εύθεΐαν πρό; τήν Waarenhaus „Zur Monarehie» III Hintere Zollamtsetrasse dp. 9 έν Βιέννη.
Έν τή περιστάαει ταύτη. ό έπιστέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ’ έκαστον ώρολόγιον,
ούτως ώστε θ’ άγοράση τούτο οιά 8 φρ. μόνον.

εΰρηνται καί τά έξής βιβλία·

An

experienced English

finishing governess

(30)

seek san engagement. Sub

jects English, fluent French
and German, music and
singing all advanced.
Edwards, 23 Berners Str.

Εσπέρου τόμοι A'. Β'. I’'. Δ'. Ε'.

καί ΣτΖ. χρυσόδετοι. Έκαστος
τόμος τιμάται φράγκων 50.
Longfellow. Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

’Αγνής Σμίθ.

Βλέμματα έπί τής

'Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ.
μέ είκόν. φρ. 7.

London W.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.
Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Μιχαήλ Ιίαλαιολόγος. Διήγημα έκ

τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό
Ί. Π.
ELSTER-STK. 4<·

Δεδεμ. φρ. 2’/2.

