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‘0 AOcog χαί αί μοταΐ αυτοί1. (Τέλος.) — Γαίτου Φαίστος. Τ.-τύ Άλ. ‘Ρ.
‘Ραχχαβή. (Συνέχεια.) — ‘Ο ώάίοχοί rrtg ' Ελλάδος ΙίωτΟταττΐτος έν ΛΙαχχεβτρία. —
Εύδία μετά Ούίλλατ. Μετάφρ. τοΰ Άγγλιχοΰ μνΟιατομήματΟζ Called back τοΰ
Conway νιτύ τί/ς δεΟποοίδος Σοφίας Εύαγ. Βαλτατζή. (Συνέχεια) — Αί λίαται
τήί βορείου Ιταλίας. — Αί έι· Τΰριτθι στοαί. — ‘Η άχρίς τξβ ’Ιάβας. — Αί συτέπειαι ματαιοδοςίας. Διήγημα ίχ τοΰ Γαλλικόν. (Συνέχεια.) — Διάφορα.
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ΕΙΚΟΝΕΣ.
•Ο "Αθως χαί αί ιιοταί αύτοΰ. ‘Η φιάλη. — Bella Vista ένθα έφιλοίενήΟη ΐν
Μαγκεστρία ύ διάδοχο,· ri[g ‘Ελλάδος. — Τό Λουχάτοτ χαί τύ όρος του Χωτζροβ
iMonte Salvatore). .— ‘Η κωμόπολη Παλλάντσα (Lago Maggiore). — ‘Ο Διαοχος Κωνσταντίνος έν rj ‘Εκθέσει τής Μαγκεστρία;. — Αί έν ΤϋριτΟι στοαί. — ‘II
άχρίς rijs Ιάβας.
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άνά πάσαν στιγμήν έπλήρου τά ποτήριά μας
οίνου καί παρεκίνει ήμάς νά πίωμεν, έν ω οί
(Μετά εικόνων.)
μοναχοί ούδέ διά σταγόνος οίνου έβρεχον τά
χείλη των.
(Συνέχεια καί τέλος).
Ή κυρία διαφορά έν τώ βίω μεταξύ τών
ΟΝ εύτελέστερον μοναστικόν βίον ειδομεν
έν ταις σκήταις καί ταΐς μοναΐς μοναχώ > σύγκειται είς τήν μεγάλην σωματικήν έργασίαν, ήτις
έν τή μικρά χαί άποχέντρφ μονή τοΰ
Κωσταμονίτου, μια τών όλίγων μονών,
ένεργεΐται έν ταΐς σκήταις. Έν αύταΐς ζώσι
αΐτινες δέν έχουσι θέαν πρός τήν θάλασσαν.μάλλον τεχνΐται, οΐτινες κατασχευάζουσι τά έν"Αμα άφιχθέντες είσήλθομεν εις τόν ξενώνα,
ούματα καί τά άλλα άντικείμενα, τά πωλούμενα
ένθα έπεσχέφθη ήμάς μετ’ όλίγον ό ηγούμενος,
έν τοΐς μαγαζείοις τών Καρυών καί έν άλλαις
εύπροσήγορος εύγενής γέρων, απλούς τοΰς τρό
μοναΐς. Οί τεχνΐται ούτοι έργάζονται μετά πολ
πους χαί τάς Ιδέας, οστις ολον αυτού τόν βίον
λής έπιμελείας καί ό βίος, δν διάγουσιό, είναι
είχε διέλθει έν Άθω. Καί βμως ό πρεσβύτης
βίος έργατικός άπέναντι τού βίου τών έν ταΐς
ούτος πάντα έγίνωσκε τά έν τώ κόσμω συμβαίμοναΐς μοναχών.
νοντα καί ένδ'.εφέρετο ού μόνον διά τά ζητή
Μεταβαίνοντες πρός έπίσκεψιν τής ύψηλοματα τής πολιτικής άλλά καί διά τάς νεωτέρας
τέρας τής χερσονήσου κορυφής, τού κυρίωςΆθω,
έφευρέσεις, διά τάς άτμοκινήτους μηχανάς, διά
έστάθημεν έπ' όλίγον είς τήν σκήτην τού 'Αγίου
σιδηροδρόμους, διά ηλεκτρισμόν καί τηλεγρά
Δημητρίου, δπω; άφήσωμεν έκεΐ τά ζώα μέ τάς
φους, διά γεωργικός μηχανάς κτλ.
άποσχευάς μας. Ή μικρά μονή περιέχει δώ
Έν ω δέ συνδιελεγόμεθα μετ' αύτοΰ, εισήλδεκα μοναχούς, οΐτινες καταγίνονται είς διαφό
θεν είς τό δωμάτιόν ό πρεσβύτερος τών μοναχών
ρους έργασία; έχοντες δμω; πάντες ένα καί τόν
τής μικρός μονής, άνήρ ύπέργηρως, παραστή
αύτόν σκοπόν. 'Η άνωφερής τού όρους κλιτός
ματος δέ τόσον σεβαστού, ώστε πάντες αύτοκάτωθεν τής σκήτης είναι άριστα καλλιεργημένη
μάτως ήγέρθημεν, δπως τόν χαιρετίσωμεν. Τό
καί πλήρης άμπέλων, ών ή καλή διατήρησις
υψηλόν, ρωμαλέον αύτού σώμα μόλις ήτο κεάποδεικνύει τήν σύντονον φροντίδα καί τάς άμκυρτωμένον έκ τού γήρατος ■ ή μακρά, λευκή
πελουργικάς γνώσεις τών μοναχών. Έξωτερικώ;
αύτού κόμη τώ κατέπιπτεν έπί τών ώμων· τό
ή μικρά μονή δέν διαφέρει χωρικής οικίας · έν
λευκόν αύτού γένειον έφθανε μέχρι τής ζώνης
τός τών τειχών δμως ύπάρχει παρεκχλήσιον
του. Έν τώ προσώπω αύτού άπεικονίζετο τοκομψόν, ύπάρχουσι δέ καί τά κελλία διά τοΰς
σαύτη άξιοπρέπεια, τοσαύτη σοβαρότης, ώστε
μοναχούς καί τά οικήματα διά τοΰς έργάτας.
ένόμιζον πράγματι δτι είχον ένώπιον έμού ένα
Είσελθών είς εν τών κελλίων εΐδον πλησίον
τών πρώτων άναχωρητών περί ών αναφέρει ή
παραθύρου ζωγράφον, δστις κατεγίνετο νά ζω
ιστορία. Ό μοναχός ούτος, καταγόμενος έκ τίνος
γραφίση έπί τεμαχίου ξύλου εικόνα βυζαντινήν,
νήσου τού Αιγαίου, είχε πολεμήσει υπό τόν
ώς άντέγραφον τοιαύτας άλλοτε οί άρχαιότεροι
Μάρκον Βότσαρην· μετά τό πέρας τού άγώνος
Ιταλοί καλλιτέχναι. Ό ζωγράφος ούτος ήτο
ύπηρέτησεν έπί τινα χρόνον ώς ναύτης έν τω
άνήρ μικρόσωμο;, ισχνός, μέ πρόσωπον σκεπτι
Αίγαίφ ΙΊελάγει, καί άπό 40 ήδη έτών εύρί
κόν, καί μοί άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην τοΰς
σκετο έν τή μονή. Είχεν έπισκεφθή πολλά
μοναχούς τοΰ μεσαιώνος, οΐτινες ήσαν καί καλμέρη τού κόσμου, τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν,
λιτέχναι. Ήτο δέ τοσοΰτον βεβυθισμένος είς
τήν Ισπανίαν, καί ήτο άκόμη ζωηρότατος, άν
τήν έργασίαν του, ώστε έν άρχή ούδέ μάς είδεν
καί έννενήκοντα έτών τήν ήλιχίαν. Διεβεβαίεισερχομένου;. Έγώ έπί πολύ τόν παρετήοουν
ωσεν ήμάς δτι βαρυνθείς τόν κόσμον καί τάς
έν σιωπή πώς είργάζετο, καί κατ’ άρχάς μέν
κακίας αύτού μόλις έντός τών τειχών τού
ένόμιζον δτι αύτοσχεδίαζε, παρατηρήσας δμω;
των εύρεν ήσυχίαν, ειρήνην καί εύδαιμονίαν
καλλίτερον εΐδον δτι είχεν ένώπιον του μικρο
χάρις είς τήν προστασίαν τών 'Αγίων, είς τήν
γραφίαν, ήν άντέγραφεν είς σχήμα μεγαλείτερον,
εύσέβειαν τών μοναχών χαί είς τόν αύστηρόν καί
άκολουθών άπαρεγκλίτως τοΰς κανόνας, οΰς έθεέγχρατή βίον, δστις είναι ό μόνος κατάλληλος
σεν ό έξ ’Αγράφων Διονύσιος έν τφ " Όδηγψ
πρός κατεύνασιν πάντων τών έγκοσμίων παθών.
τής ζωγραφικής”, χειρογράφω εύρισκομένω έν
Ό υπηρετών ήμάς μοναχός ήτο άνήρ μεγα
μια τοΰ Άθω μονή, δπερ έν γαλλική μεταφράσει
λόσωμος καί ισχυρός, αύστηρά έχων τού προ
έξέδωκεν ό Διδρών ύπό τόν τίτλον " Manuel
σώπου τά χαρακτηριστικά· ήτο δέ καί φανα
d’Iconographie chretienne”.
τικός είς άκρον, ώς έβεβαιώθημεν μετ’ όλίγον,
Έν έτέρα έκδρομή μου συνηντήθην μετά
δτε άνεμίχθη είς τήν όμιλίαν περί τοΰ έν τή
άσκητοΰ. Έν στενή τινι παρά τήν θάλασσαν
μονή βίου, δστις έπιτρέπει είς τόν πιστόν νά
άτραπφ δπου έστάθημεν όλίγον- ν’ άναπαυθώμεν,
είσούση είς τά υψηλά πνευματικά μυστήρια.
ό διερμηνεύς μάς έδειξεν άνθρωπον ίστάμενον
"Οσιρ ώμίλει, οΐ όφθαλμοί του έλαμπον, τό πρόέπι τοΰ ύπεράνω ήμών βράχου. Ένοήσας δτι
σωπόν του έπορφυροΰτο καί βαθμηδόν είς τοι
ό άνθρωπος ούτος ήτο άσκητής άνήλθον μέχρι
αύτην περιήλθεν έκστασιν, ώστε καί οΐ λόγοι
μικρού σπηλαίου, ένθα εύρον άνδρα, μοναχικόν
του κατέστησαν διακεκομμένοι, άσυνάρτητοι καί
φέροντα ένδυμα, ωχρόν καί ισχνόν. Είς τό ένδλως άκατάληπτοι ήμΐν. Ή θέα τών δύο τού
δότερον τού σπηλαίου διαμέρισμα, δπερ έχωρίτων γερόντων μοναχών έν τω μικρω καί ζοφερω
ζετο διά ταπεινού τοίχου, εΐδον τό άχύρινον
ξενώνι τής μονής θά μοί μείνη διά παντός άνστρώμά του καί τινα βιβλία προσευχής. Έν
εξάληπτος. Σημεΐον φανερόν τής έν “Άθω έπιταύθα διέμενεν ό άσκητής έν χειμώνι καί θέρει·
κρατούσης φιλοξενίας είναι, δτι χαί έν τή μικρά
κατήγετο έξ Άργυροκάστρου τής‘Αλβανίας, καί
ταύτη μονή, άν χαί ήτο ήμέρα αύστηράς νη
ύπηρέτησεν έπί πολλά έτη έν τώ έλληνιχώ
στείας, οί μοναχοί μάς προσέφερον δ,τι είχον
στρατω ώς δεκανεύς· μετά τινα χρόνον αισθαν
καλλίτερον, καί αύτός έτι ό φανατικός μοναχός
θείς πόθον άπομονώσεως μετέβη είς τήν μονήν
Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΥΤΟΥ.
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τής 'Αγίας Άννης, δπου έζησε τρία έτη, μεθ’ δ
έγένετο άσκητής, καί ώς τοιούτος έζη ήδη έν
τώ σπηλαίω του έπί ικανά έτη. Τήν τροφήν
του τω έφερον έκ τίνος πλησίον μονής. Ώμίλει
εύλήπτως ώς άνήρ λαβών άγωγήν τινα καί παίδευσιν χαί βραδέως ώς άνθρωπος άσυνείθιστο;
είς συνδιάλεξιν. "Οτε παρετηροΰμεν τά κάτωθεν
άφρίζοντα κύματα τής θαλάσση; καί έγώ τόν
άπεχαιρέτισα, τφ εΐπον· “Έδώ έχεις τόν θεόν
πλησίον σου καί τήν θάλασσαν.” — Είμεθα δλοι
αμαρτωλοί! μοί άπεκρίθη. Ή άπάντησίς του
ήτο δείγμα τής έλλείψεω; πάσης οίήσεω;.
Είς τών κυριωτέρων σκοπών τής εί; Άθω
μεταβάσεω; ήμών ήτο νά παρευρεθώμεν εί; τήν
έορτήν τής Μεταμορφώσεω; τού Σωτήρος, τελουμένην τήν 6 Αύγούστου. Κατά τήν έορτήν
ταύτην δλοι οί μοναχοί δλων τών μονών εΐναι
δεκτοί είς τήν πανήγυριν, χωρίς δμως καί νχ
ήναι ήναγκασμένοι εί; τοΰτο. Ή μετάβασις είς
τήν έορτήν θεωρείται προσκύνημα. Ειχομεν
ούτω διατάξει τά τής έκδρομής ήμών, ώστε δύο
ήμέρα; πρό τής έορτής έφθάσαμεν εί; τήν μονήν
τής '.Αγίας Λαύρας, τήν πλησιεστέραν πρό;
τήν κορυφήν τοΰ όρου;. Έκεΐ εύρομεν δτι οί
μοναχοί μάς εΐχον προλάβει, δπως προπαρασκευάσωσι τά τής τελετή;. Τήν παραμονήν τής
έορτής έπορεύθημεν εί; τήν σκήτην τοΰ Άγιου
Δημητρίου, δθεν άνήλθομεν διά συσκίου καί άπο·
τόμου άτραποΰ. ΙΙερί τήν δύσιν τοΰ ήλιου
άφίχθημεν είς τό παρεκχλήσιον τής Παναγίας,
κείμενον γραφικώτατα έπί μεμονωμένου βράχου.
Άπό τής ύψηλής ταύτης θέσεως έφαίνοντο αί
άλλαι δύο χερσόνησοι, αί άποτελοΰσαι τήν Χαλκιδιχήν χερσόνησον, καί πρός νότον δλαι αί μικραί νήσοι, αί πρός βορράν τής Εύβοια; κείμεναι.
Μακρόθεν είς τήν θάλασσαν έφαίνετο ώς μικρόν
μαύρον σημεΐον άτμόπλοιον πλέον.
Ευρομεν έκεΐ μοναχού; τινας ετοιμάζοντας
έν μεγάλο» λέβητι τό φαγητόν διά τήν έπιοΰσαν.
Τό φαγητόν τοΰτο ήσαν ιχθύς μετά χορταρικών,
έξ ού μάς προσέφερον λίαν φιλοφρονώ; με
ρίδα. Άφ’ ού έφάγομεν άνήλθομεν πεζή συνοδευόμενοι ύπό δύο μοναχών, ών ό εΐ; ήτο κυ
νηγός καί είχε καί τό δπλον του, δπερ δέν
συνεβιβάζετο πολύ πρός τό μοναστικόν του έν
δυμα. 'Ο μοναχός ούτος ώμίλει μετά πολλοΰ
ένθουσιασμοΰ περί Θήρας. Μετ’ ού πολύ ό έτε
ρος τών οδηγών μας καί ό διερμηνεύς μας, άποκαμόντες έμειναν όπίσω, έν ω ό κυνηγός, άριστος
πεζοδρόμος, μετ’ εύκολίας άνήλθε πρός τήν κο
ρυφήν τοΰ όρους, ήτις φωτιζομένη ήδη ύπό τής
σελήνης έφαίνετο ώσεί χιονοσκεπής. Φθάσαντες
εις τήν κορυφήν έκαθήσαμεν δπω; περιμείνωμεν
τοΰς βραδύναντας· έκεΐ δέ ό κυνηγός διηγήθη
ήμΐν παραδόσεις τινά; τοΰ Άγιου Όρους, π. χ.
δτι ήδη πρό Χριστού ΐστατο έπί τής κορυφής
βωμός τοΰ Διός, δν κατέρριψεν ό ιδρυτής τής
άγ. Λαύρας άγ.’Αθανάσιος · δτι ό διάβολος, κατά
τήν άνέγερσιν τή; μονής, άφήρει τήν νύκτα τάς
πέτρας τής οικοδομής καί τάς έρριπτεν είς τόν
κρημνόν καί άλλα τοιαΰτα.
Απέναντι τών όρειχαλκίνων θυρών τοΰ νάρθηκος, ας έδώρησε τή μονή ό αύτοκράτωρ Νι
κηφόρος Φωκάς, ΰψοΰται έπί λεπτών κιονίσκων
τό Βαπτιστήριον, τό όποιον καλείται ή Φιάλη,*)
·) Τήν κρήνην ταύτην ονομάζει ό Εύσέβιος Ha·
silioae lavacrum. Έν αύτή έλούοντο οί πρώτοι χρι-
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ής τήν εικόνα παραθέτομεν. Έπί τοΰ χείλους
τής μικρά; δεξαμενής πλησίον δύο λεόντων μέ
τριας έργασία;, διάφορα πτηνά λελαξευμένα έν
τώ μαρμάρω πίνουσιν έκ τοΰ αγιασμού. Είς
τόν θόλον έσωθεν άπεικονίζεται ή Παναγία (ή
ζωοδόχος Πηγή) καί κάτωθεν αύτής ό "Αγιος
Αθανάσιος κτύπων διά σιδηράς ράβδου βράχον,

έξ οΰ έκρέει ύδωρ.
Ή κορυφή τοΰ όρους άπολήγει εί; δξεΐαν
αχραν, ώστε έπ’ αύτής δέν ύπάρχει χώρος ή διά
μικρόν παρεκχλήσιον τής Μεταμορφώσεω; τοΰ
Σωτήρος. Πλησιάσαντες ήκούσαμεν ψαλμωδίας
έντός τοΰ Ναού, δτε δέ εύρέθημεν πρό τής θύρας
αύτοΰ, έπαρουσιάσθη ήμΐν σκηνή, ήν ούδέποτε
θά λησμονήσω. Φωτιζόμενοι ύπό τής σελήνης
αί σοβαροί τών μοναχών μορφαί έντός τοΰ Ναού
έφαίνοντο ώς φαντάσματα. Ήσαν συνηγμένοι
6U περίπου μοναχοί μετά τινων ‘Ρώσσων προσ
κυνητών, οΐτινες πάντες παρετήρουν ήμάς μέ
τόσην περιέργειαν, ώστε έλησμονήσαμεν νά τοΐ;
άποτείνωμεν τόν συνήθη χαιρετισμόν. Άφ’ ού
μά; ήρώτησαν πόθεν έρχόμεθα μά; προσέφερον
καφέν, δστι; ήτοιμάζετο πλησίον μεγάλης πυράς
παρά τόν Ναόν. Σημειωτέον ένταύθα δτι έπί
τής κορυφής τοΰ Άθω είχεν άναφθή τό πάλαι
μία τών πυρών, αΐτινες άνήγγειλον τή Κλυται
μνήστρα τήν αλωσιν τής Τροίας καί τήν έπάνοδον τοΰ Άγαμέμνονος. Ή άκολουθία διήρκεσεν δλην τήν νύκτα· ήμεΐς δμως κεκμηκότες
άπεσύρθημεν όπισθεν έξέχοντος βράχου ΐν’ άνα
παυθώμεν. Έκεΐ έμεινα έπί πολύ άγρυπνος
βλέπων τόν άνωθεν έμοΰ καθαρώτατον ούρανόν,
καί άλλόκοτόν τι αίσθημα μέ κατέλαβε, συλλογιζόμενον δτι εύρισκόμην έν νυκτί καί έπί ύψη
λή; κορυφή; μή έχων περί έμέ ή ούρανόν καί
θάλασσαν. Ένθυμήθην τό τοΰ Λατίνου ποιητοΰ
“Coelum undique et undique pontus”.
"Αμα άνατείλαντο; τοΰ ήλιου έτελείωσεν ή
άχολουθία χαί οί μοναχοί ήσπάσθησαν άλλήλους.
Κατ' έκείνην τήν στιγμήν ή σκιά τοΰ όρους
έφαίνετο καθαρώτατα έπί τοΰ λείου κατόπτρου
τής θαλάσσης έν σχήματι πυραμίδος. Άπό τής
κορυφής διεκρίνομεν δχτώ μονά;· μάς εΐπον δτι
έν καθαρά ήμερα φαίνεται έντεΰθεν ή Ίδη καί
ό ’Όλυμπος. Ήμίσειαν ώραν μετά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου ήρχισεν ή λειτουργία, μετά
τήν όποιαν παρετέθησαν σταφύλια, τά όποια
προηγουμένως ηύλόγησαν οί ιερείς. Ήτο ή
πρώτη ήμέρα, καθ’ ήν συνήθως τρώγονται έν
Άθφ τά σταφύλια. Μετά τοΰτο οί μοναχοί
ψάλλοντες ψαλμοΰς κατήλθον μέχρι τοΰ παρ
εκκλησίου τής Παναγίας, δπου δλοι έγευματίσαμεν, καί έκεΐθεν έκαστος άπήλθεν είς τά

ίδια.
Ή γνώμη τών άνθρώπων περί τής άξίας
τών μονών τοΰ Αγίου Όρους ταλαντεύεται·
ίσως μέγα μέρος τών μοναχών θεωρεί τδν μο
ναστικόν βίον έγωϊστικώς ώς πηγήν προσωπικής
εύζωΐας. Οί δρθώς δμως σκεπτόμενοι θεωροΰσιν
δτι αί θρησκευτικά! αύται κοινότητες εΐναι πρό
τυπα ευσεβούς βίου, διατηροΰντα τά άρχαία ήθη
καί έθιμα, δτι αί προσευχαί αύτών εΐναι τό
στήριγμα τής Έκκλησίας καί δτι έν χρόνοι;
ήσυχιας καί ειρήνης είναι έδραι σοφίας. Ό
διερμηνεύς ήμών διετείνετο δτι ό βίος δν διάγουσιν οί μοναχοί δέν εΐναι κατά πάντα θεο
σεβής. Καί πράγματι οί μοναχοί άνήκουσι τό
πλεΐστον είς τάς κατωτάτας τής κοινωνίας τά
ξεις. Βεβαίως ό έν ταΐς μοναΐς βίος έχει καί

οτιανοί πριν τίσέλθωσιν είς τόν Ναόν. Ή κρήνη αΒτη
έχρησίμευε καί ώ; βαπτιστήριον καί ήτο κεχωρισμένη
άπό τής έκκλησίας, ώς τοΰτο φαίνεται έν τισι πόλεσι
τής Ιταλίας. Ένταΰθα γίνεται καί δ μέγας ‘Αγιασμός

τήν ήμέραν τών θεοφανείων.
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15'27 Αύγούστου 1887.]

Ό κερκοπίθηξ (καταβιβάζων αυτό).

τά καλά του καί έν χρόνοι; άρχαιοτέροις αί
μοναί ήσαν φυτώρια μαθήσεως καί σοφίας καί
προπύργια τής Πίστεως, συντελέσασαι τά μά
λιστα είς τήν διατήρησιν τοΰ Χριστιανισμούεΐναι δέ μέχρι σήμερον καταφύγια τών τεθλιμ
μένων, οΰς πολλάκις διασώζουσιν άπό τή; άπελπισίας καί τής αύτοκτονίας, καί, κατά τήν τα
πεινήν ήμών γνώμην, άναγκαΐα ιδρύματα έν τή

’Όρισε καί κλέπτης γίνου·
σέ διακοσκινίζω
καί σ’ άναγνωρίζω. *)
(Ύρι'χιι πρύν τήν κιρκοπίθηκα καί τή δίδ«ι νά !δή διά τοΰ
κοσκίνου.)
Τοΰ κοσκίνου ή δπή
τίς ό κλέπτης θά σ’ ειπή.
Τ όνομά του; Σιωπή!

’Ανατολή.

Μεφιστοφελής (es το πυρ πλησιάζων).
ΤΕΛΟΣ.

Τό δέ άγγεΐον;

Οί δύω κερκοπίθηκες.
Ώ τόν γελοΐον!
’Αγνοεί τί τό άγγεΐον,
τίς ό λέβης!
Μεφιστοφελής.
Ζεύγος σείς χονδροθηρίων!
Ό κερκοπίθηξ.
Λάβε ράντιστρον, ν’ άνέβη;
νά καθίσης είς θρονίον.
(Βιά(λ< τον Μιφιστοφίλήν νά Xofip τά ράντιστρον ιίν
τάς χήρας, καί νά καΘίσ>μ)

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ.

Φαΰστος.
( Οστις ιφ' όλου τούτου τον χρόνον ΐστατο ϊμπράς κατόπ
τρου, άλλοτι πλησιάζων, άλλοτι μακρννόμινος.)

'Υπό Αλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.

Τί βλέπω; Ποία ούρανόπλαστος είκών
είς τόν καθρέπτην μειδιά τον μαγικόν;**)
Εις τά πτερά σου δός νά σπεύσω, έρω:,
πρός δ κοσμεί ή καλλονή της μέρος.
Τήν θέσιν ταύτην αμα ώς άφήσω
ΐνα είς σέ προσέλθω, καί θελήσω
νά πλησιάσω, βλέπω εΐδωλον θολόν,
σέ, τήν ώραίαν, τήν καλλίστην τών καλών.
Τοιοΰτο πλάσμα έξοχον είν’ ή γυνή;
Τοσαύτας έντελείας, ποιος μ’ έξηγεΐ
άνίσως πάντες έχωσιν οί ούρανοί,
ή αν τοιοΰτο θαύμα περιέχ’ ή γή;

(Συνέχεια.)

Μεφιστοφελής.
Ά! τούτων ομιλίας καλητέρας
δέν θέλω. Μ’ είναι πολλής πάροχ’ ήδονής.
(ΠροΓ τά

κτήνη.)

Τί κάμνεις, άποφώλιον σΰ τέρας;
καί τί άνακατόνεις καί συχνοκινεΐς;

Ή κέρκοπίθηξ.
Βράζω, συβράζω τόν ζωμόν τών έπαιτών.

Μεφιστοφελής.

Μεφιστοφελής.

Άν εξ ήμέρας άγωνίζηται θεός,
καί τήν έβδόμην “εύγε” λέγη μόνος του,
καλόν νά είναι πρέπει τοΰ άγώνός του
τό τέλος. Τώρα βλέπε διά τού νοός,
κ’ έγώ θά σ’ εύρω έκ σαρκός καί έξ δοτών
γήϊνον κάλλος, έκτυπον αύτής σωστόν.
Μακάριον κηρύττω τόν αύτής μνηστόν.
(‘θ φαΰστος ι'ξακολονθιί βλέπων ιις τά κάτοπτρου ' ό δί
Μίφιστοφίλης fit την ί^ραν άπλοόμίνος^ καί μίτά τοΰ
ράντιστρον παιζων> όμιλά.)

Δέν θά ύπάρξη έλλειψις άπαιτητών.
Ό κερκοπίθηξ
(ττροσίρχίται καί θωπίυα τον ΜίφιστοφίΧην^.

Αί, τοΰς κύβου; κάτω.
Βλέπεις, κακώς πράττω.
Άφες νά κερδήσω,
νά μεταπλουτήσω.
"Οστις έχει χρήματα,
έχει καί φρονήματα.
Μεφιστοφελής.
Τί εύτυχέ; θά ήτον τό θηρίον'
έάν νά παίξ’ ήμπόρ’ είς τό λαχεΐον!
(Οί

μικροί κτρκοπίθηκιτ, παίζοντιι μιτά μτγαΚηί σφαίραν,
την κνλίονσιν «μιτρός.^

Ό κερκοπίθηξ.
Νά ό κόσμος τ’ είναι.
Σήχω, πέσε, κλίνε,
γύρνα, κατρακύλα·
δλα κούφια, κοίλα.
Σκούζει, σκάζει, τρύζει,
ύαλος, ραγίζει·
άκτινοβολεΐ
’λίγο ή πολύ.

Ζώ έγώ ■ πλήν σύ, παιδί,
μή έγγίζης, έπειδή,
θέλεις ή δέν θέλεις,
ν’ άποθάνης μέλλεις,
καί σωροί συντρίμματα
κρύπτουν μόνον μνήματα.
Μεφιστοφελής.
Τίς ή χρήσις τοΰ κοσκίνου;

|Ι

Μεφιστοφελής.
Ιδού μ’ έδώ σκηπτούχον είς τόν θρόνον.
Τό στέμμα έτι μοί έλλείπει μόνον.
Τά κτήνη
(ίίτινα μέχρι τοϋάι άλλοκότως (κινούντο Hi’ ιίλλήλων, φέρουσιν, ΐσχυρώς κραυγάζοντα, στέμμα τώ Μίφιστοφίλά).
Μ’ ιδρώτα καί αίμα
ίδέ νά σύμπηξής,
ν’ άρμοσης τό στέμμα.
(’Αάίξίως ιίπτόμινα τον στέμματος, θραϋουσιν αυτά tit
δνω ταμάχια, κπί μιτά τούτων τρέχουσι καί πηάώσι.)
Αύτά διηρέθησαν.
Οι λόγοι έδέθησαν
καί αί καταλήξεις.***)
Φαύστος (»<’r ΤΟ κάτοπτρον βλέπων).
Τό σθένος τών φρενών μου θά ένδώση.
♦) Ή κοακινομαντεία. θεκρ. Είδύλλ. Γ. Ήν δέ
καί μεσαιωνική πρόληψι;, κατά Campanella, ού τό
σύγγραμμα ‘‘de sensu rerum” φαίνεται δτι ό Γαίτης

άνέγνω.
„♦*) Κατά τινας βλέπει τήν άπόλυτον γυναικείαν
καλλονήν, κατ' άλλους τήν Μαργαρίταν.
**♦) ‘Γπετέβη ύπό τινων δτι έννοεΐ τό γαλλικόν
στέμμα, συντριβέν ύπό τής έπαναστάσεως, σατυρίζων

ένταότψ άδεςίου; στιχουργοΰς.
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Μεφιοτοφελής (δακνύων τά κτήνη).
Κ’ αί φρένες μου άρχίζουν καί κλονοΰνται.
Τά κτήνη.
Κ’ ή τύχη αν δώση
νά συνδυασθώσι,
Ιδέαι καλούνται.
Φαύστος (ώτ άνω).
'Τπό φλογός τό στήθος καίομαι δεινής.
Μεφιοτοφελής (ds τήν αυτήν θέσιν).
Ιδού, ανάγκη νά όμολογήσωμεν
δτι υπάρχουν ποιηταί ειλικρινείς.
(*Ο λίέήι·, αμεληθείς υπό τής κερκοπίθηκος, εκχειλίζει.
Μεγάλη εγείρεται φλόξ, εισερχόμενη εις τήν καπνοδόχην,
και διά τής φλογός κατέρχεται ή ΣΤΡΙΓΛΑ μετά φοβερών
κραυγών.)

Ή στοίγλα.
Ίου ίου ίώ ίώ !
Βρωμομαϊμοΰ, βρωμογαϊδάρα,
τήν χυτρ’ αφήνεις,
τδ ζουμί χύνεις.
Μ’ αφήνεις νά καώ!
Άρά κατάρα!
(Βλέπονσα τον Φαΰστον καϊ τον Μεφιστοφελήν.)
\! τ’ είναι τούτο! Τ’ είν’ εκείνοι;
Αδτ’ είναι ξένοι,
άγνωστα κτήνη!
Κατηραμένοι!
(Βυθίζει τά ε'ξαφριστήριον ds τον λέβητα καϊ ραίνει διά
φλογών τον Φαΰστον, τάν Μεφιστοφελήν καϊ τά ζώα,
άτινα φεύγουσιν οίμόζοντα.)
Μεφιοτοφελής.
(Στιφών ό ε'κράτει ράντιστρον, θραύει διά τής λαβής τον
τους νέλονς καϊ τά αγγεία.)
Έχύθη ό ζωμός.
Αυξάνει ό θυμός
κ’ ή κτηνωδία σου.
Αύτδς είν’ ό ρυθμός
τής μελφδίας σου.
( Η στρίγλα οπισθοδρομεί φρίττουσα Καϊ φρνάττονσα.
Δέν μέ άναγνωρίζεις, ώ ψοφήμιον;
Ίον κύριόν σου δέν γνωρίζεις; σ’ ερωτώ.
Τι μ’ εμποδίζει σέ, ώ σκεύος τίμιον,
καί τάς μορμοΰς σου νά συντρίψω ένταυτψ;
Γό κόκκινον δέν βλέπεις ένδυμά μου;
Ιό πτερδν νεύει έπί τού μετώπου μου.
Ιούς χαρακτήρας βλέπεις τού προσώπου μου.
Μή θέλεις νά σ’ είπώ καί τ’ όνομά μου.

Ή στρίγλα.
Αύθέντα, σέ παρεΐδον. Έσο ήπιος.
Τί έγινεν ό πούς σου πλήν ό ΐππιος,
καί πώς ούδέ τούς δύω βλέπω κόρακας;
Μεφιοτοφελής (μετά στόμφου).
Εστω· άλλ’ αύθις ίδε μή συμπέση.
Τήν αμαρτίαν σου άφιεμαί σοι,
δτι μακράν με χρόνον ούχ έώρακας.
Νύν, νομοθέτης ών τού κόσμου δλου
ό συρμός, άρχει καί τού διαβόλου.
Ηλλαξα οψιν ούδέ ταύτην τήν φοράν
κέρατα βλέπεις, όνυχας ούδέ ουράν.
'0 πούς είν’ αναγκαίος· άλλ’ ύπόληψιν
καλήν δέν έχει, κ’ έξοκέλλ’ εις πρόληψιν
δι’ δ, ώς πολλοί νέοι, — μεταξύ μας
ας μένη, — κ’ εγώ φέρω ψευδείς κνήμας.

Στρίγλα (χορεύουσα).
Πέτα ό λογισμός μου εις τ’ αληθινά.
’Εμπρός μου βλέπω τήν μορφήν τού Σατανά!

ΕΣΠΕΡΟΣ.
'0 πονηρός άπήλθεν, άλλ’ οΐ πονηροί
μένουν. Βαρόνον θέλεις μόνον μέ καλεΐ·
Είμ’ εύγενής κ’ έγώ ώς τόσοι άλλοι.
Ελπίζω πώς δέν θέλεις άμφιβάλλει.
Ή σφραγίς αύτη περί τούτου μαρτυρεί.
(Μετ ασέμνου σχήματος.)

Στρίγλα (ξεκαρδίζεται).
Χά χά! Είν’ ή γνωστή σου αύτη χάρις.
Πάντοτε ό άρχαΐος κατεργάρης.
Μεφιοτοφελής

(πρύς τάν Φαΰστον).

Φίλε μου, πρέπει — τούτο μάθε παρ’ έμοΰ, —
τοιαύτη πρός τάς στρίγλας συμπεριφορά.

Έ στρίγλα.
Ιί ή έπίσκεψίς σας αύτη αφόρα;
Μεφιοτοφελής.
’Ολίγον έξ εκείνου τού γνωστού χυμού.
’Αλλά νά είναι παλαιός προσέτι.
Διπλήν τω δίδουν δύναμιν τά έτη.
Ή στρίγλα.
Προθύμως. θά σάς δώσω δ,τι κρίνω
καλήτερον, άφ’ ου κ’ έγώ τό πίνω.
Καί δέν βρωμά όλοτελώς έκεΐνο.
Μικράν φιάλην θέλω σάς κεράσει.
(Κρυφίως τώ λίεφιστοφελήμ)
Άλλ’ άνετοίμως αν τό καταιβάση,
έξεύρεις, ώραν ζών δέν θά περάση.

Μεφιοτοφελής.
"Ω! θά τω είναι φίλον καί σωτήριον.
Δός τω τό άριστον τής προμήθειας.
Χάραξον κύκλους, λέγε μαγγανείας.
Γενναίως πλήρωσόν τω τό ποτήοιον.
( Η στρίγλα μετά παραδόξων σχημιίτων χαράττει κύ
κλον καϊ θέτει εντός αύτοΰ αλλόκοτα αντικείμενα. Τά
ίαλία αρχίζουν νά τρύζωσιν, οι λέβητες νά ήχώσι συναποτελοΰντες μουσικήν. ΤΛ φέρει μέγα βιβλίου, καί
τίθησιν ds κύκλον τούς κερκοπίθηκος, χρησιμεύοντας
αυτή f‘s αναλόγιου καϊ εις δαδούχους. Τότε νεύει τώ
Φαύστω νά προσέλθι/.)
ογ

Φ α ύ σ τ ο ς (τώ ΙΛεφϊστοφελή).
Πού, δέν μοί λέγεις, θά μάς φέρωσιν αυτά
τ άπονενοημένα μωρά σχήματα;
Αύτ αί άπάται, τά ψευδολογήματα,
ώ! τά γνωρίζω, καί μοί είναι μισητά.

Μεφιοτοφελής.
Μ ή τόσον αύστηράν τήν περιέργειαν.
Είν’ ιατρός κ’ έκείνη· καί γελοία
δλίγη απαιτείται άγυρτία,
δια να εχη τό ποτόν ενέργειαν.
(Βιάζει τάν Φαΰστον νά εΐσέλθη εις τάν κύκλον.)
Ή στρίγλα
(μετ' ε’μφάσεως άπαγγέλλονσα έκ τοΰ βιβλίου).
Νόει τό καθέν.
Δέκα έστίν εν.
Τό δύω άφεθέν,
το τρία προστεθέν,
είσί τού πλουτισμού θεσμός.
Τό τέσσαρα μηδέν.
Έκ πέντε κ’ έξ όμού, —
τής μάντιδος έμού
λόγος, — δκτώ κ’έπτά
νά γίνουν συναπτά.
Εννέα κάμνουν έν
τά δέκα δέ κάνέν.
Ιδού ό τής μαγίσσης πολλαπλασιασμός.
)
*

Μεφιοτοφελής.
1 ’ όνομα τούτο μή προφέρης, γύναι.

Φαύστος.
θαρρώ, πυρέσσ’ ή γραία, καί παραλαλεΐ.

Στρίγλα.
Πώς; 1’ όνομά σου τώρα κακόν είναι;

Μεφιοτοφελής.
Δεν είν’ ακόμη 8,τι ήκουσας πολύ.
Ουτω χωρεΐ δι’ δλου τοΰ βιβλίου.

Μεφιοτοφελής.
Μετά τών μύθων τό εγγράφουν οι καιροί,
πλην τους ανθρώπους τοΰτ όλίγον ώφελεΐ.

*) Σατυρισμός τών καββαλιστικών αριθμών.

[Άρ. 152.

15/27 Αύγούστου 1887.

Σπουδάζων ταύτα πόσον έχασα καιρόν!
Αΐ άντιφάοεις, πλήρεις μυστηρίου,
καταθαμβοΰσι τον σοφόν καί τον μωρόν.
"Ω! Παλαιά καί νέα ιστορία
ην δι αιώνων πάντοτε καί μένει,
τό ψεύδος διά "τρία έν έν τρία”
αντί τής άληθείας νά προβαίνη.
Ουτω τις άν διδάσκη, ρητορεύη,
νους δέν βλέπεις έν αύτω άσθένειαν.
Ακούων λέξεις, έκαστος πιστεύει
δτι αί λέξεις υποκρύπτουν έννοιαν.

Άρ. 152.

15/27 Αύγούστου 1887.]

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝ ΜΑΓΚΕΣΤΡΙΑι.

(Μετά είκόνο;.)·)

έν Μαγκεστρία πολυάριθμος Ελληνική
άποικία, ήτις πάσης δράττεται περιστάσεως δπως άποδείξη τά φιλογενή
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έν τή ωραία οικία, τοΰ Έ λ. ληνός προξένου, κυ
ρίου Σ. Χατζοπούλου. Τά τής υποδοχής τού
Διαδόχου περιεγράφησαν λεπτομερώς ύπό τών
αγγλικών έφημερίδων, αίτινες δέν παρελειψαν
ούτε τήν ώραν καί τά λεπτά τής άφίξεως τού
"Ελληνος βασιλόπαιδος ν’ άναφέρωσιν, ούδέ τήν
πορείαν αύτού νά περιγράψωσιν από τού σιδηρο
δρομικού σταθμού μέχρι τής οικίας τού κ. Χα-

μνείαν ό Έσπερος), πάντες μετέβησαν εις τήν
οικίαν τοΰ κ. Χατζοπούλου, δπου ήτοιμάσθησαν
τά δωμάτια διά τόν Διάδοχον καί τούς περί
αύτόν. 'Η μία τών εικόνων ήμών παριστά τήν
οικίαν ταύτην, ήτις διακρίνεται διά τήν κομψό
τητα τοΰ ρυθμού καί τήν πολυτελή διασκευήν
αύτής.
'Η δευτέοα ήμών είκών έγένετο κατά φω

ΊΙ στρίγλα (εξακολουθεί).
'Η έπιστήμη μένει
τω άνθρωπίνφ γένει
βαθέως κεκρυμμένη.
"Οπου δ’ ή σκέψις κρύπτεται,
αύτή άποκαλύπτεται,
άπόνως δωρουμένη.
Φ α ΰ σ τ ο ς.
Εις δσ’ άνοηταίνει καί παραληρεί
ν’ άνθέξ’ ή κεφαλή μου μόλις ήμπορεΐ.
Μοί είναι ώς ν’ άκούώ ψάλλοντα χορόν
έκ μυριάδων παραφρόνων καί μωρών.
Μεφιοτοφελής.
’Αρκεί, αρκεί- έξαίρετα, Σιβύλλη ■
καί σπεΰσον τήν φιάλην ώς τά χείλη
διά ζωμού άρίοτου νά πληρώσης.
Ίον φίλον μου δέν θενά βλάψ’ ή πόσις.
Πολλούς βαθμούς διήλθε, καί ήξεύρει
τον πάτον τής φιάλης πώς νά εύρη.
'Η στρίγλα
(μετά πολλών επισήμων σχημάτων χύνει τον ζωμόν εις
φιάλην. Οταν ό Φαΰστος φέρε/ αυτόν ds τά χείλη
τον, αίρεται ελαφρά φλόξ).

Καί τώρα πίνε· θάρρος έχε· πίνε.
Καλόν εις τήν καρδίαν σου θά είναι.
Μετά δαιμόνων ’νύχι κρέας είσαι,
καί τήν όλίγην φλόγα θά φοβήοαι;
('Η Στρίγλα λύει τάν κύκλου. 'Ο Φαΰστος εξέρχεται
αντοΰ.)
Μβφιστοφελ 7] ς (τω Φαύστω).
Καί τώρα έξω. "Οχι ήσυχίαν.

ΊΙ στρίγλα.
Ή πόσις νά σάς είναι εις υγείαν.
Μεφιοτοφελής (πρός τήν στρίγλαν).
”Αν παρ’ έμού τι θέλης, πρόθυμος, έκών,
Είπέ μοι το τήν νύκτα τών ’Εξωτικών.

'Η στρίγλα.
Ίο ασμ’ αύτό σοί δίδω. ’Άν το τραγωδής,
θά είναι πλήρες ένεργείας· θά Ιδης.
Μεφιοτοφελής (τώ Φαύστω).
Ιώρα έλθέ· τό απαιτεί ή πόσις.
Νά ο’ οδηγήσω. Πρέπει νά ΐδρώσης,
πρός νέαν £ώσιν τής δυνάμεώς σου.
Έν ήδονή θά αιοθανθής έντός σου
νά σκιρτά έρως εις τήν σήν καρδίαν.

Φαύστος.
Εις τον καθρέπτην άφες νά ίδώ. Γυνή
τόσον ώραία μ’ είχεν εις αύτόν φανή.
Μεφιοτοφελής.
Μ ή, μή- ταχέως όχι σκιά, σώμα
ή καλλονή έμπρός σου θά προβαίνη.
(Κατ’ ιδίαν.)
Άφ’ ου αύτό κατέπιες τό πόμα,
πάσα γυνή θενά σοί είν’ Ελένη.
(Έπεται συνέχεια.)

BELLA VISTA

ένθα έφιλοέενήθη έν Μαγκεστρία ό διάδοχος τής Ελλάδος.

αύτής αισθήματα καί τήν πρός τήν έν Έλλάδι
βασιλεύουσαν οικογένειαν άφοσίωσίν της, διετράνωσε ταύτα καί πάλιν έπί τή εύκαιρία τής
έν ’Αγγλία διαμονής τοΰ ήμετέρου Διαδόχου,
βστις προσκληθείς παρά τής Ελληνικής κοινότητος Μαγκεστρίας μετέβη έκεΐ μετά τοΰ αύλάρχου καί τής θεραπείας αύτοΰ, φιλοξενηθείς
*) Άσθενήσαντος τοΰ πρώτου ήμών ςυλογράφου
ή δεύτερα είκών έβράδυνε νά παρασκευασΟή· διό καϊ
έπήλθεν μικρά τις βραδύτης εις τήν δηαοσίευσιν αύτής.
Σ. τ. Δ.

τζοπούλου, τής Bella Vista, ένθα κατέλυσεν.
Έν τφ σταθμφ εύρίσκοντο κατά τήν άφιξιν τού
Διαδόχου οί έξης Κύριοι, οι άρχιμανδρΐται Μαγ
κεστρίας καί Λιβερπόλεως, Κανάκης καί Ζερβός,
οί "Ελληνες πρόξενοι Σ. Χατζόπουλος Μαγκε
στρίας, Μ. Π. 'Ράλλης Λιβερπόλεως, Α. Ίωνίδης Λονδίνου καί Κλάδος Βιρμιγγάμης, καί
πολλοί άλλοι τών έν τή πόλει έκείνη ' Ελλήνων
έμπορων. Έκ τών "Αγγλων ήσαν ό δήμαρχος,
ό διευθυντής τής άστυνομίας καί άλλοι τών εν
τέλει. Μετά τάς συνήθεις δεξιώσεις καί προσ
φωνήσεις (περί ών άλλως τε έποιησατο ήδη

-

τογραφίαν ληφθεΐσαν έκ τού προχείρου έν τφ
προαυλίφ τής βιομηχανικής Έκθέσεως έν Μαγ
κεστρία, ήν ό Διάδοχος έπεσκέφθη τήν έπιοΰσαν
τής άφίξεώς του άφ’ ου παρευρέθη έν τφ δρθοδόξω Ναφ, ένθα έψάλη δοξολογία.
)
*
Έν τή
είκόνι ταύτη παρίσταται ό "Ελλην βασιλόπαις
έν μέσω διαφόρων έπισήμων προσώπων, ών
τά όνόματα σημειοΰνται κάτωθεν τής είκόνος.
'Η πρόχειρος αύτη φωτογραφία είναι ώραία
*) Τήν εικόνα τοΰ Ναού τούτου έδημοσίευσε πρό

τινων έτών ό “Έσπερος”.
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άνάμνησις τής έν τή Εκθέσει έπισκέψεως τοΰ
μέλλοντος ήμών βασιλέως.
Ένταΰθα παραθέτομεν μετάφρασιν άρθρου
τοΰ “Ταχυδρόμου τής Μαγκεστρίας”, έφημερίδος
ούχί πάντοτε φίλα φρονούσης τή Έλλάδι και
ήτις λίαν συμπαθώ; εκφράζεται ήδη περί ήμών.
' 'Οσάκις ξένος ήγεμών έπισκέπτεται τήν ’Αγ
γλίαν, λέγει ή ρηθεϊσα έφημερίς, δύναται πάν
τοτε νά ήναι βέβαιος περί έγκαρδίου υποδοχής.
'0 ένθουσιασμός, δν προκαλεΐ, έξαρτάται τά μά
λιστα έκ τής θέσεως, ήν τό πρόσωπόν τοΰτο
κατέχει έν τή πολιτική. Μεταξύ τών ξένων
ήγεμόνων, τών παρευρεθέντων είς τήν πεντηκονταετηρίδα τής άνάσσης ήμών, ύπήρχε καί νεα
ρός βασιλόπαις, άντιπροσωπεύων έθνος, το όποιον
πλέον παντός άλλου έθνους τής άρχαιότητος
διήγειρε τόν θαυμασμόν τοΰ κόσμου, καί τοΰ
όποιου ή άρχαΐα δόξα περιβάλλει αύτό μέχρι
σήμερον δι’ άφθίτου αίγλης. Ό βασιλόπαις ούτο; είναι δ διάδοχος τοΰ 'Ελληνικού θρόνου.
"Αν καί ζήτημα ήναι, αν νέαι ’Αθήναι άνακύψωσι συναγωνισθησόμεναι ώς πρός τήν λαμ
πρότητα πρός τάς ’Αθήνας τοΰ Φειδίου, ώς
είπεν ό διάδοχος, ούχ ήττον δμως τό παρελθόν
τής Έλλάδο: ένεχάραξε πλέον τά δικαιώματα
τής ευγνωμοσύνης και τοΰ θαυμασμού τοΰ κό
σμου· διό καί πάνυ δικαίως ή πρδς τόν διά
δοχον προσφώνησις αναφέρει περί τής άρχαίας
δόξης τής χώρας, ήτις ύπήρξεν ή κοιτίς τών
γραμμάτων καί τοΰ πολιτισμού, χώρας βεβρεγμένης είσέτι διά τοΰ κατά καιρούς ύπέρ
τής έλευθερίας χυθέντος αίματος. Καί ή ’Αγ
γλία είναι μία τών χωρών, τών φωτισθεισών
παρά τής Ελλάδος, καί ή ’Αγγλία ένεπνεύσθη
ύπό τοΰ πνεύματος τής έλευθερίας, ήτις διέκρινε τούς ήρωας, ους ώδήγει ό Λεωνίδας, καί
τούς φίλους τής έλευθερίας, τούς ένδόξως έν
Μαραθώνι καί Λεύκτροις πεσόντας. Ή έπίσκεψις τοΰ διαδόχου τής Ελλάδος έν Μαγκεστρία μεγάλως έχαροποίησε τήν παρ’ ήμΐν
Ελληνικήν κοινότητα· ευχάριστος δέ είναι καί
διά τόν λαόν τής Μαγκεστρίας, δστις χαίρει
δυνάμενος νά ύποδεχθή ήγεμονόπαιδα συνδεόμενον διά στενών συγγενικών δεσμών πρός τήν
βασιλικήν ήμών οικογένειαν, ήγεμονόπαιδα, πρός
δν είσιν έστραμμέναι καί αί άναμνήσεις τοΰ
παρελθόντος τής Ελλάδος καί αί έλπίδες τοΰ
μέλλοντος αύτής.”
Έν τέλει όφειλόμενον ν’ άπονείμωμεν δί
καιον έπαινον είς τον φιλογενή πρόξενον, κ. Σ.
Χατζόπουλον, τόν τοσοΰτον άξιοπρεπώς φιλοξενήσαντα τόν νεαρόν ήγεμονόπαιδα χαί είς τά
άξιότιμα μέλη τής έν Μαγκεστρίφ Ελληνικής
κοινότητος, τά συντελέσαντα είς τήν πανηγυ
ρικήν τοΰ Διαδόχου ύποδοχήν, καί τιμήσαντα
καί auQt; τό 'Ελληνικόν όνομα έν τφ έξωτερικφ.
' Η τοιαύτη άξιοπρεπής συμπεριφορά τών έν τω
έξωτερικφ Ελλήνων πλεΐστον δσον συνιστα τήν
ήμετέραν προσφιλή πατρίδα, ήτις δικαίως σεμνύνεται έπί τά τοιαΰτα αύτής τέκνα. Όλίγα
έθνη δύνανται σήμερον νά έπιδείξωσι τοσοΰτον
άκραιφνή πατριωτισμόν, δσον τό Ελληνικόν,
διότι καί αύται αί έπανειλημμένως έκφερόμεναι
μεμψιμοιρίαι καί κατηγορίαι κατά τών κακώς
παρ’ ήμΐν κειμένων είναι άπόδειξις τής άκραιφνοΰς άγάπης, ήν πάσα έλληνική καρδία αισθά
νεται πρός τήν μικράν μέν, άλλ’ ένδοξον καί
φίλην ήμών πατρίδα.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

[Άρ. 152.
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λύχνου έγίνετο έπαισθητόν είς τήν έσκοτισμένην
δρασίν μου, έτοποθετήθη τόσον πλησίον μου,
Μετάφρασις τοΰ Άγγλικοΰ μυθιστορήματος
ώστε ήδυνάμην νά αισθανθώ τήν θερμότητα
Called back τοΰ Conway
αύτοΰ έπί τού προσώπου μου. Εννόησα δτι ήτο
τις έσκυμμένος ή γονυπετής παοατηρών τούς
ύπό
δφθαλμούς
μου, διότι ήσθάνθην τήν άναπνοήν
τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.
του έπί τής παρειάς μου, άναπνοήν σύντομον,
(Συνέχεια.)
στενοχωρημένην καί ήρεθισμένην, καί πώς ήδύ
νατο νά ήτο άλλως μετά τό έγκλημα δπερ
Β'.
έλαβε χώραν; Τέλος ό έξετάζων με ήγέρθη,
μετά τινά λεπτά αί χεΐρες αί κρατοΰσαι με μέ
Μέθη ή οπτασία.
άφησαν καί τότε μόλις κατά πρώτον ήλπιζον
Ι χεΐρες αΐτινες μ’ έκράτουν κατά γής
δτι ή ζωή μου θά μοί έδωρεΐτο· εω; τότε ού
δέν μέ άφινον ούδ’ έπί στιγμήν καί έν
δείς έκ τών περιστοιχούντων με είχεν ομιλήσει,
τώρα ήκουσα φωνάς άλλά τόσον σιγά ψιθυριτούτοις ήδύναντο νά πράξωσι τοΰτο άνευ
φόβου. ’Εννόησα δμω; δτι ή μόνη μου έλπίςζούσας ώστε καίτοι προσεΐχον δέν ήδυνήθην
ν’ άντιληφθώ τής έννοιας ούδεμιας λέξεως, τό
σωτηρίας ήτο νά μείνω ήσυχος είς τήν αύτήν
θέσιν πείθων οΰτω τού; περί έμέ περί τής άλημόνον δπερ εΐχον έννοήσει ήτο δτι τρεις άν
,
θείας τών λεγομένων μου, διότι έάν έδείκνυον
θρωποι ήσαν είς τό μέσον οΐτινες ώμίλουν χα
άντίστασιν όχι μόνον δέν θά έκέρδιζον τίποτε
μηλή τή φωνή. Καθ’ δλον τούτο το διάστημα
άλλά δυνατόν ήτο ν’ άπολέσω τά πάντα. "Ημην
ήκουον πνιγμένον τινά στεναγμόν, στεναγμόν
ρωμαλέος άλλά καί άν είχον δλα τά μέσα καί
γυναικός θλιβερώς συνοδεύοντα τήν θρηνώδη
δλας τάς αισθήσεις άμφιβάλλω έάν ήδυνάμην
ταύτην σκηνήν. ’Ήθελον δώσει τά πάντα έκτός
νά παλαίσω μετ’ έπιτυχία; έναντίον έκείνου
τής ζωής μου δπως άνακτήσω τήν δρασιν έπί
δστις μέ έκράτει κατά γής· ήσθανόμην τήν νευ
εν μόνον λεπτόν δπως έννοήσω τί συνέβαινε
περί
ρικήν δύναμιν τών χειρών του καί τών βρα
χιόνων του, καί μέ τήν άσθενοΰσαν μου τυφλό
Έν τούτοις οί ψιθυρισμοί έξηκολούθουν, έγέ
τητα ή πάλη θά έληγε ταχέως, προσέτι δέ
νοντο ζωηροί ταχείς καί διακεκομμένοι προδίείχεν καί συντρόφους έτοιμους νά τον βοηθήσωσι.
δοντες ζωηράν φιλονεικίαν, άλλά καί συγκραΠόσοι ήσαν δμως; τό ήγνόουν. 'Η πρώτη μου
τουμένην δέν έχρειάζετο πολύ πνεύμα διά νά
άπόπειρα περί άντιστάσεως θά ήτο τό σύνθημα
έννοήση τις τήν αιτίαν τής συζητήσεως ήτις
τοΰ θανάτου μου, ώστε δέν προσεπάθησα ποσώς
μεθ’ δλίγον έπαυσεν καί έπί τινάς στιγμάς
νά έγερθώ καί έμεινα τόσον άκίνητος δσον τό
ήκουον μόνον τόν φρικτόν στεναγμόν δστις έξηέξηπλωμένον σώμα έφ’ ού εΐχον πέσει. Πάσα
κολούθη μετά λυπηρά; μονοτονίας. Είς τών
δέ στιγμή μοί έφαίνετο ώοα όλόκληρος. Άναπαρευρισκομένων μέ ήγγισε μέ τόν πόδα του,
λογίσθητε τήν θέσιν άνθρώπου τυφλού είς δω
μέ είπε "δύνασθε νά έγερθήτε”. "Οτε είχον είμάτων ξένον είς οικίαν άγνωστον κρατουμένου
σέλθη τόσον παοατόλμως είς το δωμάτων ένόκατά γής έπί σώματος άνθρώπου ού τίνος άκούει
μισα δτι ή έπιφώνησις ήτι; μέ είχεν ύποδεχθή
τόν τελευταΐον στεναγμόν, κρατουμένου διά τής
έπροφέρετο ύπό ξένου. Τώρα έκεϊνος δστις μέ
βίας καί έγκαταλελειμμένου είς τό έλεος έκείνων
ώμίλει είχεν τήν προφοράν καθαρώς άγγλικήν
(δέν ύπήρχεν πλέον άμφιβολία) οΐτινες εΐχον
καί ήρχιζον κάπως νά άνακτώ τήν ψυχραιμίαν
μου. Ένεχάραξα τό περιστατικόν τοΰτο είς τήν
πρό δλίγου πράξει φρικτόν καί άνανδρον έγκλημα,
μή δυναμένου δέ νά ΐδη τούς φονεΐς καί μανμνήμην μου. Εύτυχής δτι ήδυνάμην νά έγτεύση έκ τής στάσεώς των τήν τύχην ήτις τόν
καταλείψω τήν τρομεοάν κλίνην μου · ήγέρθην
καί μή έχων τί καλλίτερον νά πράξω, έστην
περιμένει, ζωή ή θάνατος, νομίζοντος άνά πάσαν
στιγμήν δτι έμελλε νά αίσθανθή τό ψυχρόν τής
όρθιος καί άκίνητος.
λεπίδος μαχαίρας ή τό δήγμα καυστηράς σφαί
— Περιπατήσατε άπ’έδώ, έμπρός σας τέσσαρα
ρας, άνευ άλλης συναισθήσεως είμή τών χειρών
βήματα, είπεν ή φωνή είς ήν ύπήκουσα, άλλ’ εί;
αΐτινες τόν πνίγουν καί τοΰ πτώματος τοΰ έξητό τρίτον βήμα έκτύπησα είς τόν τοίχον. Τοΰτο
πλωμένου κάτωθεν αύτοΰ, μή άκούοντος πλέον
βεβαίως ήτο ή δοκιμή δπως βεοαιωθώσι περί
είμή πνιγμένους καί άπομεμακρυσμένους λυγ
τής ειλικρίνειας μου. Τότε μία χειρ έτέθη έπί
μούς. Δύναται ποτέ ή φαντασία κατά τάς πατοΰ ώμου καί μέ ώδήγησεν διά νά καθήσω.
ραδοξοτέρας αύτής παρεκτροπάς νά έπινοήση
Τιύρα, κύριε, είπεν ό ίδιος άνθρωπο; δστις μέ
φρικωδεστέραν κατάστασιν;
είχεν ήδη όμίλήσ=ε, είπέτε μας δσον συντόμως
Έκτοτε άπώλεσα πάσαν πίστιν, είς τό άδόδύνασθε, ποιος είσθε, πώς καί διατί είσήλθετε
μενον δτι αί τρίχες τής κεφαλής δύνανται έν
έδώ, μήν άργοπορεΐτε έπειδή δέν έχομεν καιρόν
πρός άπώλειαν. Έννόουν καλώς δτι είχον δί
μια στιγμή νά λευκανθώσι ■ άν ουτω εΐχεν τό
πράγμα, βεβαίως ήθελον έγκαταλείψει τό δω
καιον, εΐχον πολλήν έργασίαν καί πολλά νά
μάτων τοΰτο μέ κεφαλήν πολιάν. Ό,τι δύναμαι
κρύψωσι φεΰ! διατί νά μή δύναμαι ν’ άνακτήσω
νά είπω είναι δτι γράφων τάς σελίδας ταύτας
τήν δρασιν έπί μίαν μόνην στιγμήν· ήθελον εύ
πολύν χρόνον μετέπειτα καί τώρα δτε ή ήσυχία
χαρίστως τήν έξαγοράσει διά πολλών έτών σκό
καί ή ειρήνη μέ περιστοιχίζουσι καί περικυτους είς τό μέλλον.
κλοΰμαι ύπό τόσων προσφιλών προσώπων, ό
Τοΐς έδιηγήθην δσον συντομώτερον καί άπλούκάλαμός μου τρέμει, τό αίμά μου παγόνει, καί
στερον ήδυνήθην πώς εύρέθην είς αύτήν τήν
άνέκφραστος άδυναμία μέ κατακυριεύει δταν
τρομεράν θέσιν · τό μόνον δπερ άπέκρυψα ήτο τό
άναπολώ πάλιν εις τήν μνήμην μου καί έπαναόνομά μου, καί πρός τί νά τό είπω είς τούς
βλέπω τόσον έναργώς τήν τρομερωτέραν ταύτην
φονεΐς αύτούς, έάν τοΐς τό έλεγον ήθελον ίσως
ώραν τής ζωής μου.
μέ κατασκοπεύσει καί έάν τό άπήτει ή άσφάΕύτυχώς ήδυνάμην νά κρατήσω τήν άταραλειά των ή αύτή τύχη μετά τοΰ κατά γής κει
ξίαν μου, έπαναλαμβάνων άδιακόπως “είμαι τυ
μένου Οά μέ περιέμενεν ώστε ένόμισα καλλί
φλός”, ΐδετε! Ή άταραξία, ό τόνος τής φωνής
τερον νά τοΐς είπω ψευδές τι όνομα άλλ’ έκτος
μου, έδωκαν ίσως τήν βεβαιότητα είς τούς περί
τούτου τοΐς είπον τήν άλήθειαν.
έμέ δτι δέν έψευδόμην καί έκλινον ύπέρ έμοΰ
Όλον τόν καιρόν καθ’ δν ώμίλουν, ήκουον
τήν πλάστιγγα έφ’ ής έκειτο ή τύχη μου.
ν’ άντηχή είς τό άλλο μέρος τοΰ δωματίου ό
Μετ’ δλίγον μοί έφάνη δτι τό ζωηρόν φώς ένός
ίδιος κλαυθμός τής άγωνίας. Τοΰτο μέ έκαμνεν
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καί πολλών ποτηρίων. Ώ φαίνεται κατηύναζον
τήν δίψαν των μετά τήν άμαυράν ταύτην έργα
σίαν τής νυκτός, μετ’ όλίγον ήσθάνθην περίεργον
όσμήν ώς φαρμάκου τινός καί χεΐρά έπί τοΰ
ώμου μου, συνάμα δέ μοί έδόθη ποτήριον πλήρες
ρευστού.
— Πίετε, είπεν ή φωνή, ή ιδία φωνή ήν μόνον
είχον άκούσει.
— Δέν θέλω, είπον, ίσως είναι δηλητήριον.
’Ήκουσα τότε μυκτηρισμόν σύντομον καί σκλη
ρόν καί ήσθάνθην δτε έθετον έπί τού μετώπου
μου ψυχρόν τινά κρίκον.
— Δέν είναι δηλητήριον, είναι ναρκωτικόν
δπερ δέν θά βλάψη καί ένω ώμίλει ήσθάνθην τήν
πίεσιν τοΰ μικρού σιδηρού κύκλου, δπως θέλετε
εκλέξατε!
Έπιον τό περιεχόμενον τοΰ ποτηριού καί
ήμην εύτυχής αισθανόμενος δτι τό δπλον άπεσύρετο τοΰ μετώπου μου. “ Τώρα είπεν έκεϊνος
δστις ώμίλει λαμβάνων άπό τής χειρός μου τό
κενόν ποτήριον, έάν ήσθε άνθρωπο; φρόνιμο;,
δταν έξυπνήσετε αΰριον θά εΐπητε·
"Έμέθυσα ή ώνειρεύθην” μάς ήκούσατε,
άλλά δέν μάς εϊδετε· ένθυμήθητε δμως βτι σάς
γνωρίζομεν.”
Μέ άφήκε, καί μετ’ δλίγον μέ δλας τάς
προσπάθειας άς κατέβαλον έπεσα εί; βαθεΐαν
νάρκην, αί ίδέαι μου έγένοντο άσυνάρτητοι καί
μοί έφάνη δτι άπώλεσα το λογικόν, ή κεφαλή
μου έστρέφετο έξ ένός μέρους έπειτα έξ άλλου,
καί τήν τελευταίαν άνάμνησιν ήν διατηρώ έτι
είναι δτι στιβαρός βραχίων μέ συνέλαβε έμποδίσας με νά πέσω έκ τοΰ καθίσματος μου, τό
ναρκωτικόν ένήργει δραστηρίω; καί ταχέως.
'Υπό τήν έπιρροήν αύτοΰ έπί ώρα; Ολοκλήρους
έμεινα άναίσθητος καί δταν αΰτη διεσκεδάσθη
τό πνεύμα μου έπανήλθεν έν πρώτοις είς κατάστασιν άόριστον καί μόλις συνησθανόμην.
Μετά μεγάλας προσπάθειας ήδυνήθην νά έν
νοήσω δτι ήμην έξηπλωμένος έπί κλίνης καί
άπλόνων τάς χεΐράς μου καί ψηλαφίζων τά
πέριξ μου άνεγνώρισα δτι ή κλίνη αΰτη ήτο ή
έμή. Δέν ήτο άπορον, έάν είπον καθ’ έμαυτόν.
“Ώ τί οικτρόν όνειρον!” Τό χείριστον δπερ
ήδύνατο ποτέ νά βασανίση άσθενοΰσαν φαντασίαν,
καί μετά τήν πρώτην αύτήν κόπωσιν τού νοός
μου κατέπεσα πάλιν είς μικρόν λήθαργον άλλ’ ή
μην πεπεισμένος δτι δέν είχον ποτέ έγκαταλείψει
τήν κλίνην μου καί αύτή ή έπινόησις μοί έδωκε
μεγίστην άνακούφισιν.
Έν τούτοις έάν ή κατάστασις τοΰ πνεύματός
μου έβελτιοΰτο, δέν ήδυνάμην νά είπω τό ίδιον
διά τήν φυσικήν μου κατάστασιν. Μοί έφαί
νετο δτι ή κεφαλή μου έσχίζετο είς δύο, ή
γλώσσα μου ήτο ξηρά, αΐ έντυπώσεις έκεΐναι
έγένοντο έπί μάλλον καί μάλλον έπαισθηταί
καθ’ δσον άνελάμβανον βαθμηδόν τάς αισθή

αχεδόν νά παραφρονώ καί νομίζω δτι έάν έγνώριζον θετικώς δτι ήδυνάμην μέ δλην μου τήν
τυφλότητά μου νά συλλάβω άπό τόν λαιμόν
ένα έξ αύτών μέ τήν βεβαιότητα δτι Οά τόν
πνίξω, Οά τό έπραττον, καί έάν άκόμη τοιαύτη
πράξις ήθελεν έπιφέρει τόν θάνατον μου.
Άφοΰ έτελείωσα τήν έξήγησιν μου έψιθύρισαν
έκ νέου μεταξύ των, τότε ό ίδιος πάλιν άνθρωπος
δστις μέ είχεν ομιλήσει μέ έζήτησεν τό κλειδίον δπερ παρ’ όλίγον νά γίνη αιτία τοΰ θανάτου
μου· ύποθέτω δτι έκαμον τήν δοκιμήν καί έπείσθησαν δτι ήνοιγε τήν θύραν καθώς τό προεΐπον,
άλλά δέν μοί τό έπέστρεψαν καί ή ιδία φωνή
μοί είπεν “Κατά καλήν σου τύχην πειθόμεθα
είς τούς λόγους σου, έγέρθητι”. Το έπραξα καί
μέ ώδήγησαν είς τό άλλο μέρος τοΰ δωματίου
δπου μοί είπον νά καθήσω. Έκεΐ άπλώνων
τάς χεΐράς μου ώς οί τυφλοί έννόησα δτι εύρισκόμην είς τήν άκραν τοΰ δωματίου, καί τό
πρόσωπόν μου έστραμμένον πρός τήν γωνίαν τοΰ
τοίχου.
" Έάν κινηθήτε ή έάν κυττάξητε όπισθέν
σας, μοί λέγουσι, δέν θά πιστεύσωμεν δτι είσθε

τυφλός.”
Δέν ήτο δυνατόν νά λανθασθώ ώς πρός τήν
σημασίαν τής άπειλής ταύτης καί τό μόνον δπερ
έπρεπε νά πράξω είς τοιαύτην περίστασιν ήτο
νά μείνω ήσυχος καί ν’ άκούσω μετά προσοχής.
Ναί, είχον έκεΐνοι πολλήν έργασίαν, τούς ήκουον
πηγαινοερχομένους καί κινουμένους όρμητικώς,
άνοίγοντας ερμάρια καί συρτάρια, σχίζοντας χαρ
τία ατινα μάλιστα καί έκαιον ώς ήσθάνθην έκ
τής οσμής. ’Έπειτα ήκουσα δτι έσήκωνον άντικείμενόν τι βαρύ έκ τοΰ πατώματος καί δτι
έσχιζον είς δύο ύφάσματα, ήκουσα τδν κρότον
νομισμάτων καί το τίκ-τάκ ώρολογίου δπερ άπέσυρον έκ μέρους τινός καί τό έναπέθεσαν έπι τρα
πέζης εύρισκομένης πλησίον μου. Τότε ήσθάνθην
καί ρεύμα άέρος καί έννόησα δτι ή θύρα ήνεώχθη, ήκουσα βαρέα βήματα έπί τής κλίμακος,
βήματα άνδρών φερόντων βαρύ φορτίον καί
έφριξα άναλογιζόμενο; όποιον ήδύνατο νά ήναι

τό φορτίον.
Πριν ή γίνη ή τελευταία αυτή έργασία ό
γογγυσμό; τής γυναικός είχε παύσει, βαθμηδόν
είχε γίνει ασθενέστερος καί έπειτα ήκούετο μόνον
έκ διαλειμμάτων, τώρα έπαυσεν έντελώς καί ή
παΰσις αυτή παρέσχε μεγίστην άνακούφισιν είς
τάς έξημμένας αισθήσεις μου, άλλ’ είχον τόν
θάνατον έν τή καρδία άναλογιζόμενο; δτι τό
φρικτόν δράμα ήρίθμει ίσως δύο θύματα άντί
ένός.
Μολονότι έχρειάζοντο δύο άνθρωποι τούλάχιστον διά νά μεταφέρωσι τό φορτίον ήξευρα
δτι δέν έμεινα μόνος, ήκουσα τινά ριπτόμενον
έπί άνακλίντρου μέ στεναγμόν καμάτου καί έν
νόησα δτι είχε μείνει διά νά μέ προσέχη. Βε
βαίω; είχον μεγίστην διάθεσιν νά δραπετεύσω
Ένίοτε μοί έπήρχετο ό πόθο; νά θεωρώ ταΰτα
πάντα ώς όνειρον καί έπεθύμουν νά πεισθώ δτι
ήγειρόμην τφ όντι έξ άληθοΰς υπνου. 'Η τρο
μερά αΰτη θέσις, ώς φρικτός έφιάλτης, έγένετο
δΐ έμέ άφόρητος καί χωρίς να στρέψω τήν
κεφαλήν, "Πόσον καιρόν, άνεφώνησα Οά μείνω
έν τφ μέσφ τής βδελυρότητος ταύτης!” ‘Ήκουσα
τόν άνθρωπον κινούμενον έπί τοΰ άνακλίντρου
χωρίς νά μοί δώση άπάντησιν. Δύναμαι ν’ άναχωρήσω; ήρώτησα, δεν είδον τίποτε, όδηγήσατέ
με έξω είς τόν δρόμον δπου καί άν είναι διότι
μένων έδώ θά παραφρονήσω. 'Η ιδία σιωπή
έπηκολούθησεν, ώστε ούδέν προσέθηκα πλέον.
Μετ’ όλίγον έκεΐνοι οΐτινες είχον έγκατα
λείψει τό δωμάτιόν έπανήλθον, καί ή θύρα
έκλείσθη όπισθέν των έπανέλαβον τούς ψιθυ
ρισμούς των καί ήκουσα τόν κρότον ένός φελοΰ

σεις μου.
Έκάθησα έπί τής κλίνης μου καί έπίεζον
μέ τάς χεΐράς μου τό μέτωπόν μου δπερ έπαλλε
σφοδρώς.
— Τ£2, κύριε μου, άνεφώνησε πλησίον μου
ή γραΐα υπηρέτρια μου, τέλος έπανέρχεται είς
τήν ζωήν.
Τότε μία άλλη φωνή, φωνή άνδρός εύχάριστος καί ήσυχος, έπανέλαβεν
— Ναί, ό κύριός σας θ’ άναλάβη ■ Έπιτρέψατέ μοι νά ίδω τόν σφυγμόν σας, κύριε Βώγαν, καί ό δάκτυλός του έπίεσεν έλαφρώς τήν
χεΐρά μου.
— Ποιος ήσθε; ήρώτησα.
— Είμαι ό ιατρός Δέν, είς τάς διαταγάς

J

σας, είπεν ό ξένος.
— ’Ήμην άσθενής; πρό πόσου καιρού; πρό
πόσων ήμερών;
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— Όλίγας ώρας μόνον, μή φοβήσθε, άναπαυθήτε καί μείνετε δλίγον καιρόν άκόμη ήσυ
χος, διψάτε;
— Ναί, διψώ υπερβολικά, δώσατέ μοι ΰδωρ.
Μοί έδωκαν, έπια άπλήστως καί ήσθάνθην
έμαυτόν κάπως καλλίτερον.
Τώρα ήκουσα τόν ιατρόν λέγοντα είς τήν
Πρισκίλλην · '"Ετοιμάσατε τέϊον πολύ έλαφρόν
καί δταν έχη όρεξιν νά φάγη τι, δώσατέ τφ, έγώ
δέ θά έπανέλθω δσον ουπω.”
Τόν ιατρόν συνώδευσεν ή γραΐα ΙΙρισκίλλα
ήτις άμα έπέστρεψεν πλησίον μου έκτύπα τά
προσκέφαλα διά νά τά καταστήση μαλακώτερα
καί καλλίτερα. Έν τούτοις εΐχον άνανήψει έν
τελώς καί τά γεγονότα τή; νυκτός μοί έπανήρχοντο είς τήν μνήμην μετά τοσαύτης ζωηρότητος καί άκριβείας λεπτομερειών ήν άδύνατον νά
εΰρη τις έν τή άναμνήσει δνείρου.
— Τί ώρα είναι; ήρώτησα.
— Πλησιάζει μεσημβρία, κύριε, είπεν ή
Πρισκίλλα μέ ΰφος περίλυπον ώσεί ήτο προσβεβλημμένη.
— Μεσημβρία! τί λοιπόν συνέβη;
Ή γραΐα ύπηρέτρια έκλαιεν ώς ήκουον καί
δέν άπεκρίθη, ώστε έπανέλαβον τήν έρώτησίν μου.
— Ώ κύριε Γιλβέρτε, είπεν όλολύζουσα, πώς
έπράξατε τό τοιούτον; δτε είσήλθον είς τό δω
μάτιόν σας καί είδον τήν κλίνην σας κενήν,
έλειποθύμησα. — Λοιπόν είδε τήν κλίνην μου
κενήν; καί έπομένως τά τρομερά όνειρα τής
νυκτός ήσαν άληθή ; Έτρεμον δλος.
— Πώς ήδυνήθητε νά πράξητε τοΰτο, κύριε
Γιλβέρτε, έξηκολούθησεν ή Πρισκίλλα, νά έξέλθητε χωρίς νά είπετε λέξιν καί νά περιφέρησθε
είς δλον τό Λονδΐνον μόνο; ένω δέν βλέπετε;
— Κάθησε καί ειπέ μοι, τί συνέβη;
Δέν είχεν άκόμη άνακουφίσει τήν ψυχήν
της έκφράζουσα δλα τά παράπονά της.
— Έάν εΐχετε διάθεσιν νά μεθύσητε, είπεν,
ή νά πίητε ναρκωτικόν τι δπως σάς άποκοιμήση
καί σάς άφαιρέση δΐ δλίγην ώραν τήν συναίσθησιν, ήδύνασθε νά πράξητε τοΰτο είς τήν οικίαν
σας, κύριε Γιλβέρτε, καί βεβαίως άπαξ ήθελον
τό ύποφέρει.
— Ήσαι άγαθή γυνή, Πρισκίλλα, άλλ’ ήσαι
τρελλή. καί παρακαλώ νά μέ είπής τί συνέβη
αύτήν τήν νύκτα.
Μόνον δτε παρετήρησεν δτι ώργιζόμην συγκατετέθη καί έμαθον έκεΐνο δπερ μέ ένδιέ-

φερεν.
Ή διήγησίς της είχεν ώς έξής.
Μίαν ώραν μετά τήν άναχώρησιν μου άφυπνίοθη καί προσεκτικώς ήκροάσθη παρά τήν
θύραν μου διά νά βεοαιώθή δτι έκοιμώμην, μή
άκούουσα δμως σημεΐον ζωής εί; τό δωμάτιόν
μου, εισήλθεν καί εύροΰσα τήν κλίνην μου
κενήν άνεκάλυψεν δτι είχον αναχωρήσει, ίσως
τούτο τήν έτρόμαξεν περισσότερον άφ’ δτι ώμολόγει διότι εΐχεν ίδεΐ πώς είχον καταβληθή
κατά τάς τελευταίας ταύτα; ήμέρας καί πώς
άνεστέναζον άδιακόπως, καί ήμην βέβαιος δτι ή
πρώτη της ιδέα ήτο δτι είχον αύτοκτονήσει ·
έδραμεν είς άναζήτησίν μου, καί άναλογιζομένη
δτι ήτον άδύνατον νά μέ έπανεύρη άνευ βοηθού,
άπηυθύνθη (ώς πάσα Άγγλίς έν άμηχανία) πρός
τήν άστυνομίαν. Διηγήθη δλα δσα είχον συμβή
είς τό πλησιέστερον άστυνομικον τμήμα καί διά
τών παρακλήσεων καί τής έπιμονής της κατώρθωσε νά διεγείρη συμπάθειαν γνωστοποιούσα
τήν λυπηράν κατάστασιν μου. ’Αμέσως έτηλεγράφησαν είς τά λοιπά τμήματα διά νά έρωτήσωσιν έάν εύρέθη τις όμοιάζων είς τήν περι
γραφήν, ήν έδιδεν ή Πρισκίλλα, ήτις εμεινεν
μέχρι τής πέμπτης πρωινής ώρας περιμένουσα
μετά τρομεράς άνησυχίας, δτε έφθασεν ή άπάν-
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τησις έκ τοΰ έτέρου άκρου τής πόλεως και
έλεγεν δτι εΐχον φέρει είς τήν αστυνομίαν νέον
κατά το φαινόμενον τυφλόν άλλ* έπειδή εύρί
σκετο είς παντελή μέθην δέν ήδύνατο νά όμιλήση. 'Η Πρισκίλλα άμέσως έδραμεν είς βοή
θειαν μου, μέ εδρεν έξηπλωμένον άναίσθητον καί
έμαθον δτι έπρόκειτο άμα συνέλθω όλίγον νά
μέ όδηγήσωσι ένώπιον τοΰ άνακριτοΰ. Άμέσως
έφερον τόν ιατρόν δστις έβεβαίωσεν δτι δέν
ήμην ένοχος καταχρήσεως ποτοΰ. ‘Η γενναία
Πρισκίλλα άφοΰ μέ έθεσε σώον καί άβλαβή έπί
δχήματος άγοραίου ώργίσθη έναντίον τών υπαλ
λήλων μεμφομένη αύτούς διότι δέν μέ έφρόντισαν άρκούντως και τότε μόνον άνεχώρησεν
θριαμβευτικώς καί μέ ώδήγησεν άναίσθητον έπί
τής κλίνης ταύτης ήν είχον έγκαταλείψει τόσον
τολμηρώς.
Ένόησα δτι καίτοι άγανακτήσασα ένώπιον
τής άστυνομίας ή Πρισκίλλα συνεμερίζετο δμως
τήν ιδέαν τών υπαλλήλων ώς πρός τήν μέθην
έν η εΰρέθην και ήτο ιδιαιτέρως εύγνώμων πρός
τόν ιατρόν δν έθεώρει άνθρωπον φρόνιμον καί
νουνεχή ώς σώσαντα νέον τινά εύπατρίδην έκ
δυσκόλου θέσεως τή βοηθείφ εύτυχοΰς μέν δι’
έμέ έξηγήσεως άλλ’ όχι καί άληθοΰς.
— Ποτέ δέν εΐδον άνθρωπον νά μείνη έπί
τόσας ώρας άναίσθητον είς τοιαύτην περίστασιν,
μή τό έπαναλάβετε, κύριε Γιλβέρτε, έπεΐπεν.
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γελοέσσας πεδιάδας τής ’Ιταλίας καί στρέφων
τό βλέμμα του πρός τά δπίσω νά παρατηρήση
τά χιονοσκεπή υψώματα, δπου πρό όλίγων μόνον
ώρών ό ποΰς αύτοΰ έπάτει έπί χιόνων πεπηγμένων καί τό στόμα αύτοΰ άνέπνεε τήν ψυ
χρόν καί ζωογόνον άτμοσφαΐραν τών όρέων. Έν
τή εύδαίμονι εκείνη χώρα ή χειρ τοΰ άνθρώπου
ήλθεν άρωγός είς τήν πανίσχυρον χεΐρα τής
φύσεως, καί ούτως άπετελέσθη τό θαυμάσιον
έργον.
Τέσσαρες εΐναι αί όδοί αί πρός τήν Ιταλίαν
έκ τοΰ βορρά άγουσαι, ών αί τρεις έστρώθησαν
ήδη οιά σιδηρών ράβδων· ή διά τοΰ Κηνησίοο
όρους, ή διά τοΰ Αγίου Γοθάρδου, ή διά τοΰ
όρους Βρέννερ, καί ή διά τοΰ Σιμπλώνος, καί
αί τέσσαρες γραφικώταται καί πλήρεις *ή«
άγριας εκείνης μεγάλοπρεπείας, ένώπιον τής
οποίας ό άνθρωπος ισταται εν έκστάσει.
Γίαρακολουθοΰντες τάς δημοσιευομένας εικόνας θέλομεν περιγράψει τάς κυριωτέρας τών
λιμνών τής Ιταλίας. Ή διά τοΰ όρους τοΰ
Άγιου Γοθάρδου όδός μεταφέρει ήμάς άπό τών
ύψηλοτέρων κορυφών αύτοΰ πρός τήν μικράν
λίμνην τοΰ Λουγάνου, δθεν εύκόλως καί ταχέως
μεταβαίνομεν είς τήν μεγαλειτέραν τών βορείων
λιμνών τής ’Ιταλίας, τήν καλουμένην Lago
maggiore, ής παραθέτομεν θέαν.
Ή όδός
αύτη εΐναι ή συνηθεστέρα και συντομωτέρα διά
τήν μετά τής Ελβετίας καί Γαλλίας συγκοι
(“Επεται συνέχεια.)
νωνίαν. Παρά τήν λίμνην τοΰ Λουγάνου κεΐται
τό όρος Generoso, έφ’ οΰ ή διαμονή εΐναι έν
καιρφ θέρους έκ τών θελκτικωτέρων. Τό όρος
τοΰτο ήτο όλίγον γνωστόν μέχρι πρό όλίγων
έτών, έγένετο δέ τόπος θερινής άναψυχής άφ’ δ
του εις τών κατοίκων τής κωμοπόλεως Μενδρισίου, ό ιατρός Πάστας, έκτισε μεγαλοπρεπές
ΑΙ ΛΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ.
ξενοδοχεΐον εις άπόστασιν μιάς ώρας άπό τής
κορυφής τοΰ όρους καί είς ύψος 5560 ποδών
(Μετά δύο εικόνων, όρα σελ. 120.)
άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Τό ξενοδοχεΐον τοΰτο, πρός τό όποιον άγει εύρεΐα άμαΦίλΐ) μου, πόσα; ώρας διήλθομεν τερπνώς
ξιτή
όδός, περιέχει δλας τάς δυνατός άναπαύέν τή χώρα τών φοινίκων καί τών πευκών,
σεις,
συνδέεται δέ διά τοΰ τηλεγράφου πρός
έν τή χώρα τών πορτοκαλλίων, τών έλαιών,
τοϋ σίτου καί τών αμπέλων!
δλας τάς διευθύνσεις. Άπό τών παραθύρων
Τέννυσων.
αύτοΰ ή θέα είναι πράγματι μαγευτική, ό δέ
είς τό ύψος έκεΐνο άναπνεόμενος άήρ καθιστά τήν
ΙΑ τόν κατοικοΰντα τά βόρεια μέρη τής
διαμονήν είς άκρον εύχάριστον. Κάτωθεν φαίνε
Εύρώπης, δπου ό ήλιος σπανίως εμφανί
ται ή μικρά λίμνη τοΰ Λουγάνου (όρ. είκ.) μέ τήν
ζεται καί τότε πάλιν σκυθρωπός καί άμυόμώνυμον πόλιν· άπέναντι δέ ΰψοΰται τό όρος
δρός, άληθής τέρψις εΐναι νά μεταβή είς χώρας τοΰ Σωτήρος (Monte Salvatore) μέ τό λευκόν
εύηλίους πλησίον διαυγών λιμνών καί ποταμών
παρεκκλήσιον έπί τής ύψίστης αύτοΰ κορυφής.
καί ν’ άναπαύηται ύπό τήν σκιάν κυπαρίσσων
'0 όδός ή άγουσα άπό Μενδρισίου είς Λουκαί δαφνών ή πλησίον ζωηρών άμπέλων. Δύγάνον είναι βραχεία· ή σιδηροδρομική γραμμή
ναταί τις ποτέ νά λησμονήση τάς μαγευτικός
παρακολουθεί τήν όχθην τής λίμνης είς τοΰς
έκείνας ώρας; Δύναται νά μή άνακαλή καί μετά
πρόποδας τοΰ όρους τοΰ Σωτήρος, καί άνερχοπαρέλευσιν έτών πολλών τό θαυμάσιον έκεΐνο
μένη όπισθεν τής πόλεως διευθύνεται πρός τόν
πανόραμα, τό όποιον άνά πάν βήμα εμφανίζεται
'Άγιον Γοθάρδον. ‘II πόλις τοΰ Λουγάνου κεΐται
πρό τών όφθαλμών αύτοΰ.
παρά τήν λίμνην είς θέσιν καλώς προφυλασσο··
Τά όρη τής ‘Ελβετίας καί αί λίμναι τής
μένην άπό τών ψυχρών άνέμων · διό καί συνΙταλίας εΐναι ή συμπλήρωσις τών θαυμάτων τής
ιστάται παρά τών ιατρών ώς τόπος χειμερινής
φύσεως καί μόνον ό ίδών άμφότερα δύναται νά
διαμονής είς άνθρώποος άδυνάτους. Ή πόλις
εΐπη δτι έγνώρισε τά άληθή τής πλάσεως άριδέν παρέχει άξιοθέατόν τι, σεμνύνεται δμως,
στουργήματα. ’’Εκπληκτος μένει ό άνθρωπος
διότι πλησίον αύτής, έν τή κωμοπόλει Λουΐνω,
ίστάμενος έπί τής κορυφής τοΰ γιγαντιαίου όρους
έγεννήθη εις τών διασημοτέρων ζωγράφων τής
'Ρόζα, δθεν τό βλέμμα έκτείνεται είς περιφέρειαν
Ιταλίας, ό Βερναρδΐνος Λουίνης, δστις άπέθανεν
150 χιλιομέτρων πρός τήν βόρειον ’Ιταλίαν καί
έν έτει 1530, άφ’ οΰ έξετέλεσε διαφόρους ώραίας
περιλαμβάνει εις τό βάθος τάς Αλπεις καί τά
εικόνας ιδίως άγιων.
ύψώματα τοΰ Τυρόλου. Έν τώ μέσφ τής πε
Πολλαί είναι αί έκδρομαί, αί γινόμενα·, άπό
διάδος φαίνεται καθαρώς ή μεγαλοπρεπής πόλις
τοΰ Λουγάνου· ή πασών ώραιοτέρα εΐναι ή έπί
τών Μεδιολάνων, ορατή είς άπόστασιν 70 μι
τοΰ όρους τοΰ Σωτήρος. Τό όρος τοΰτο, κεί
λιών, πρός βορράν δέ φαίνονται τά ΰδατα τών
μενον είς ύψος 3000 ποδών άπό τής έπιφανείας
Ιταλικών λιμνών, ώς κάτοπτρα μακρόθεν σπιντής θαλάσσης, είναι καί ύπό έποψιν γεωλογικήν
θηροβολοΰντα. "Ο,τι δμως εΐναι τό περιεργόάξιοπερίεργον, διότι σχηματίζεται υπό σκληρού
τερον διά τόν περιηγητήν εΐναι, δτι δύναται είς
πορφυρίτου λίθου. 'Η λίμνη περιβάλλει τό όρος
όλίγον χρόνου διάστημα νά μεταβή άπο τοΰ
σχεδόν πανταχόθεν, ώστε φαίνεται μακρόθεν ώς
κράτους τών χιόνων καί τών πάγων πρός τάς
νήσος, ή άνάβασίς του δμως εΐναι άρκούντως

[Άρ. 152. 15/27 Αύγούστου 1887.

κοπιώδης· διό καί αί Κυρίαι μεταχειρίζονται
πρός άνάβασιν ήμιόνους. Έπί μίαν ώραν σχε
δόν ή όδός άπό Λουγάνου μέχρι τής κωμοπόλεως
Πασσάλου εΐναι καλή καί αμαξιτή · άπό Πασ
σάλου δμως καθίσταται άνωφερής καί τραχεία,
ΰψοΰται δέ πρός τό νότιον μέρος καί προφυλάττεται πρός τό άνω αύτής μέρος, δπου έπικρέμαται έπί τοΰ άποτόμου βράχου, υπό ταπεινού
τείχους. Άπό τής κορυφής δέ ή θέα είναι
λαμπρά καί έκτεταμένη · πλησίον τού μνησθέντος
παρεκκλησίου ύπάρχει καί μικρός οίκίσκος, έν
φ ό οδοιπόρος εΰρίσκει γάλα καί άναψυκτικά
τινα ποτά.
Άπό Λουγάνου ή άγουσα πρός τό Lago
Maggiore όδός έχει μήκος 14 χιλιομέτρων,
παρακολουθεί δέ τό ρεύμα τοΰ μικρού ποταμού
Τρέζα. 'Η Μεγάλη λίμνη έχει μήκος 42 χι
λιομέτρων καί αί όχθαι αύτής σχηματίζουσι δια
φόρους στροφάς καί καμπάς, δπερ παρέχει αύταΐς
γραφικωτάτην ποικιλίαν· τό πλάτος αύτής εΐναι
δυο μέχρι τριών χιλιομέτρων, μόνον είς τό μέ
σον τό πλάτος της εΐναι διπλάσιον. Το βάθος
της είναι μέγα, μέχρι 2615 ποδών, ήτοι 2000 π.
κάτωθεν τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Διασχίζων τις τήν λίμνην καθ’ δλον αύτής τό μή
κος, άπό βορράν πρός νότον, έχει ένώπιον του
δλην τήν σκηνογραφίαν, άπό τοΰ σημείου τών
Άλπεων μέχρι τής πεδιάδος τής Λομβαρδίας.
Οί περιηγηταί περιορίζουσι συνήθως τάς έκδρομάς των είς Στρέζαν, Λαβένον, Βαβένον καί
Παλλάντσαν, δθεν ή θέα έκτείνεται πρός τάς
Βορρομαίους νήσους, νησίδια κατάφυτα κείμενα
έν τφ μέσφ τής λίμνης. 'Η Παλλάντσα εΐναι
γραφική πολίχνη, κείμενη έν θέσει εύηλίφ, δπου
άπό τινων έτών έκτίσθη μέγα ξενοδοχεΐον, περιέχον δλας τάς άπαιτουμένας τών νεωτέρων
χρόνων άναπαύσεις · παρά το ςενοδοχεΐον τοΰτο
εύρίσκεται κήπος ώραιότατος, άνήκων είς τόν
κ. 'Ροβέλλην, καί πάντοτε εύπρόσιτος είς τοΰς
έκεΐ διαμένοντας ξένους.
Έν έπομένφ άρθρφ θέλομεν έξακολουθήσει
τήν τών ιταλικών λιμνών έπίσκεψιν ήμών.
("Επεται συνέχεια.)

Δ

Η ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΣΤΟΑΙ.
(Μετά είκόνος. Spa σελ. 125.)

άργολική πεδίας, ή περικυκλουμένη ύπό
ύψηλών όρέων καί περιβρεχομένη ύπό
τών ύδάτων τού Ινάχου, τού Χαράδρου
καί τοΰ Έοασινοΰ, ήτο είς άρχαιοτάτους ήδη
χρόνους το καταφύγιον ύπερθαλασσίων λαών.
'Ο άργολικός κόλπος παρεΐχεν άνέκαθεν άσφαλές
καταφύγιον έν ώρα χειμώνος. Πρώτοι οί Φοί
νικες, εΐτα δέ οΐ Περσΐδαι καί ύπερβόρειοι 11ελοπΐδαι έλθόντες κατώκησαν τήν εύφορον ταύτην
χώραν καί μετέφερον είς αύτήν καί τάς λατρείας
τών πατριόων αύτών θεοτήτων, τάς μυθικός των
παραδόσεις καί τάς τέχνας αύτών. Οί Φοίνικες
έκ Κυθήρων πρός βορράν πλέοντες εΰρισκον πρώ
τον τόν άργολικόν κόλπον, δστις εΐλκυε τήν
προσοχήν των. Έγκαταστάντες δέ έν τή χώρα
ού μόνον εύφορον εΰρον έδαφος άλλά καί με
ταλλεία χαλκού παρά τάς Μυκήνας. ‘0 Ηρό
δοτος διά ζωηρών χρωμάτων περιγράφει τήν
έμφάνισιν τών Φοινίκων τούτων είς τήν άργολικήν άκτήν, δπου έν τοΐς μικροΐς αύτών πλοιαρίοις μετέφερον τά πλούσια τής πατρίδος των
προϊόντα, τά όποια άντήλλασσον πρός άλλα προϊ
όντα, τά όποια τοΐς προσέφερον οί βάρβαροι τής
χώρας κάτοικοι. Οί ξένοι ούτοι σχετισθέντες
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«ρός τοΰς έγχωρίους κατοίκους έδίδαξαν αύτούς
διαφόρους τέχνας καί τήν καλλιέργειαν τής γής,
ώς καί τήν άρδευσιν τών άγρών καί τών πεδι
άδων διά τεχνητών διωρύγων. Τό ιστορικόν
τοΰτο γεγονός φανεροΰται διά τοΰ εγχωρίου μύ
θου τοΰ Δαναού καί τών Δαναΐδων. Άλλά και
πρό τής έλεύσεως τών Φοινίκων ή άργολική
χώρα κατφκεΐτο ύπό διαφόρων φολών, ώς μαρτυροΰσι τοΰτο άρχαΐοι συγγραφείς καί τά άρχαία
δνόματα διαφόρων θέσεων. Ή άκρόπολις τοΰ
Άργους έθεωρεΐτο ώς τό άρχαιότατον τών Πε
λασγών ίδρυμα. Κτίστης δέ αύτοΰ άναφέρεται
ό Φορωνεύς, ό τοΰς άνθρώπους τήν χρήσιν τοΰ
πυρός διδάξας. Γούτον διεδέχθη ό Δαναός, δστις
περιέβαλλε τήν άκρόπολιν διά ισχυρών τειχών
καί είσηγαγε τήν λατρείαν τοΰ Απόλλωνος. Ό
Εύριπίδης (παρά Στράβωνι 371) λέγει· “ Πελασγιώτας ώνομασμένοος τό πριν Δαναούς καλεΐαθαι νόμον έδωκ’ άν’ Ελλάδα.”
Κατά τήν έποχήν τοΰ Δαναού ή άργολική
πεδιάς διηρεΐτο είς δύο τμήματα, χωριζόμενα
ύπό τών ύδάτων τοΰ ποταμού Ινάχου. Και τό
μέν δυτικόν τμήμα κατείχετο ύπό τών άρχαίων
τοΰ “Άργους κατοίκων, τό δέ ανατολικόν ύπό
τών Περσιδών, τών ίδρυσάντων τάς Μυκήνας καί
τήν Τίρυνθα.
Τά όπό τοΰ Σλήμαν έν Μυκήναις καί Τίρυνθι εύρεθέντα άρχαία λείψανα τρανώς μαρτυροΰσιν δτι ή κατά τήν άργολικήν πεδιάδα
άκμάζουσα τέχνη ήτο ή αύτή μέ τήν έν τή
μικρά Άσίφ άκμάζουσαν. Οί δύο μεγάλοι λέ
οντες, οί πιστοί φρουροί τής πύλης τής άκρο
πόλεως τών Μυκηνών έμφαίνουσιν δτι έν χρόνοις
παναρχαίοις τήν άκρόπολιν ταύτην κατεΐχον
ισχυροί ηγεμόνες, καταγόμενοι έξ Ασίας, ένθα
τά διασωθέντα τής Βαβυλώνας καί τής Ασσυρίας
λείψανα μαρτυροΰσι περί τής καταστάσεως τής

τέχνης.
Τοΰς Περσίδας διεδέχθησαν είς τήν άργολι
κήν πεδιάδα οί έκ βορρά έλθόντες Πελοπΐδαι,
οΐτινες κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Προδότου διέβησαν έκ Λυδίας καί Φρυγίας έρχόμενοι τόν
Βόσπορον πρό τοΰ Τρωικού πολέμου, καί κατήλθον είς τήν Αργολίδα. Οί Πελοπΐδαι ήσαν λαός
πολεμικός καί πλούσιος. Τών Πελοπιδών τού
των άπόγονοι ήσαν οί Άτρεΐδαι, είς τήν φυλήν
τών όποιων άνήκε καί ό Αγαμέμνων ό κατά
τοΰς Τρωικούς χρόνους αρχών βασιλεύς τής Άργολίδος. Αί Μυκήναι, αί κατά τόν "Ομηρον
"εύρυάγυιοι καί πολύχρυσοι”, ήσαν τό κέντρον
τής δυνάμεως τών Ατρειδών.
Παρά τήν άνατολικήν άκτήν τής άργολικής
πεδιάδος ύψοΰνται βράχοι, έφ’ ών σώζονται τά
μεγαλοπρεπή έρείπια τής άκροπόλεως τής Τίρυνθος. Κατά τήν έγχωρίαν παράδοσιν, ήν
άναφέρει ό Στράβων (372) Προΐτος έκ Λυκίας
μετά Κυκλώπων έλθών περιετείχισε τήν άκρό
πολιν τής Τίρυνθος. Ό βράχος οΰτος ΰψοΰται
50 μόνον πόδας ύπεράνω τής πεδιάδος, έχει δέ
έκτασιν 900 ποδών! Τά μεγάλα τείχη τής Τί
ρυνθος, ών τό πεΐστον μέρος διεσώθη μέχρι σή
μερον, είσίν φκοδομημένα διά κολοσσιαίων άξέστων λίθων, περιέβαλλον δέ τόν δλον τοΰ βράχου
περίβολον. Έπί τής νοτιο-άνατολικής πλευράς
αύτών διεσώθησαν δύο στοαί, κατεσκευασμέναι
καί αΰται έξ άξέστων ογκολίθων, άποληγόντων
πρός τά άνω είς όξΰν θόλον. Αί στοαί αΰται
έχουσι παμμεγέθεις δπάς τής αύτής ώς τά τείχη
τέχνης. Αί στοαί αΰται, ών τήν εικόνα παραθετομεν, έχρησίμευον κατά πάσαν πιθανότητα
ώς άποθήκαι ή ώς καταλύμματα τών φρουρών
τής άκροπόλεως. Ανυπόστατος εΐναι ή όπό
πολλών ύποστηριζομένη γνώμη δτι αί στοαί
αυται ήσαν οί ύπό τοΰ Παυσανίου άναφερόμενοι
υπόγειοι 'θάλαμοι τών Προίτου θυγατέρων”,
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τάς περικεφαλαίας τών στρατιωτών τού μεσαιώνος. Περίεργος εΐναι καί ή κεφαλή, είς τό
άνω μέρος τής όποιας κεΐνται έν ίση γραμμή
οί δύο έξέχοντες, άγριοι όφθαλμοί· έν τφ μέσφ
τοΰ κεφαλικοΰ κώνου άρχεται άκανθα όρθή καί
όξεΐα· αί γνάθοι έχουσιν έπιστόμιον έξέχον καί
τοΰτο, σχηματίζον πυραμιδοειδή προεξοχήν· εΐτα
δέ έρχεται τό άνω χείλος, καί τοΰτο άνεπτογμένον. Καί ό θώραξ τοΰ έντόμου τούτου εΐναι
αλλόκοτος* πεπιεσμένος άνωθεν σχηματίζει είδος
έφιππίου τουρκικού, οΰ τό έξέχον μέρος επι
στέφεται ύπό πέντε άκανθών· αί πτέρυγες είναι
μικραί καί κεκαλυμμέναι ώς είς δλα τά είδη
τών άκρίδων. Οί ισχυροί πόδες όμοιάζουσι κλά
δους άκανθώδεις, κατάλληλοι δέ δντες πρός τό
πήδημα είναι, οί όπισθεν, μακρότεροι. ' Η κοιλία,
ώς άνωτέρω εΐπομεν, καταλήγει είς είδος ξί
φους, τό όποιον έχει τό μήκος τοΰ δλου σώ
ματος, καί όμοιάζει πρός τά ισπανικά ξίφη, τά
όποια τοσοΰτον άπεστρέφοντο οί ‘Ρωμαίοι στρατριώται.
Τό είδος τοΰτο τής άκρίδος εΐναι σπανιώτατον καί μετά τό δείγμα αύτής, τό όποιον ό
Γάλλος Βρυλλέ περιέγραψεν έν έτει 1838, ούδέν
έτερον μετηνέχθη είς το φυσιογραφικόν Μου
σείου τών Παρισίων. Τούτου ένεκα πολλάκις
συγχέεται ό Μεγαλόδους πρός άλλα τοΰ αύτοΰ
γένους έντομα. ‘0 Άγγλος Βαλλάς περιγράφει
ώς Μεγαλόδοντα άκρίδα τινά τής νέας Γουινέας
έκ τοΰ γένους τών φυλλοπτέρων· ό Βρυλλέ δμως
άπέδειξε τήν άπάτην, καί ό Ούέστβουδ έν τή
άνατολική ’Εντομολογία του (XVI, 2) παρεΗ ΑΚΡ1Σ ΤΗΣ ΙΑΒΑΣ.
οέχθη τήν γνώμην τοΰ Βρυλλέ. Πλήν δλαι αί
μέχρι τοΰδε περιγραφεΐσαι άκρίδες αύται τής
(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 125.)
’Ιάβας ήσαν θήλεις, μέχρις οΰ ό έν Βαταβία
ύποπρόξενος τής Γαλλίας Villeroy d’Auges καΠΟ τό γενικόν όνομα τών Κωνοκεφάλων
τώρθωσε νά εύρη άρρενα καί ν’ άποστείλη είς
ό φυσιοδίφης Στάλ συμπεριέλαβε διάφορα
Γαλλίαν. Δύσκολον είναι ν’ άποφανθή τις περί
όρθόπτερα έντομα, άνήκοντα είς τό γένος
τών άκρίδων καί παρουσιάζοντα ώς ιδιαίτερον τοΰ χρωματισμοΰ τοΰ έντόμου τούτου όριστικώς,
καθότι ευκολον εΐναι μετά θάνατον τό έντομον
τύπον έξοχήν κωνοειδή δνήκουσαν άπό τοΰ με
ν’ άλλάσση χρώμα, ούχ ήττον δμως έκ δια
τώπου καθ’ δλην τήν σπονδυλικήν στήλην. "Οπως
φόρων άποδείξεων δύναται τις νά είκάση δτι
δλα τά γένη τών έντόμων έχει καί τό γένος
τό αύτό περίπου χρώμα τοΰ ξηροΰ φύλλου
τούτο τοΰς γίγαντάς του καί τοΰς νάνους του.
έχει καί ζών καί νεκρόν. Μία τών άποδεί
Οί Κωνοκέφαλοι είαί διεσπαρμένοι είς δλα τά
ξεων εΐναι δτι οί κάτοικοι τής ’Ιάβας δνομάμέρη τής οικουμένης, αραιότεροι δμως εΐναι είς
ζουσι τόν ξιφοφόρον Μεγαλόδοντα Balang Salak.
τά βόρεια κλίματα, καθότι καί τό έντομον τούτο
Balang σημαίνει χορεύτριαν, Salak δένδρον,
άγαπα κλίμα θερμόν. Ό έν Γαλλία εύρισκόείδος
φοίνικος, οΰ ό καρπός τρώγεται. Άγνωστοι
μενος κωνοκέφαλος έχει μήκος 2’/·2 εκατοστών
είναι αί συνήθειαι τής άκρίδος ταύτης · φαίνεται
τού μέτρου, είναι χρώματος ζωηρού πρασίνου,
δμως δτι ένδιαιτάται καί έπί τών δένδρων κρυοί δέ πόδες του εΐναι έλαφρώς ροδόχροοι· σειρά
πτομένη ένεκα τοΰ χρώματός της έντός τών
άκανθών διήκει πρός τό όπισθεν μέρος τοΰ σώ
φύλλων, καί έν τοΐς άγροΐς, έν οΐς ιδίως τήν
ματός του.
νύκτα μεγάλας προξενεί ζημίας. Ή φύσις της
Ή άκρίς, ήν παριστα έν μεγέθει φυσικά ή
εΐναι άγρια, καί πολλάκις άνθρωποι, πειραθέντες
ήμετέρα είκών, άνήκει είς τό γένος τών Κωνο
νά συλλάβωσιν αύτήν έτραυματίσθησαν σπουκεφάλων, είναι δμως μεγαλειτέρα καί ίσχυροδαίως κατά τοΰς δακτύλους, διότι ό Μεγαλόδους
τέρα τής έν Εύρώπη εύρισκομένης. 'Η έπιείναι
τόσον δύστροπος, ώστε αν άπαξ έμπηχθή
στημονική αύτής όνομασία είναι Μεγαλόδους
έν
τοΐς
δακτύλοις τοΰ άνθρώπου μετά δυσκολίας
ξιφοφόρος, όνομασία πληρέστατα δικαιολογουάποσπάται,
καί ό φυσιοδίφης 'Ραφραί διηγείται,
μένη ύπό τού ξιφοειδούς όργάνου, δι’ οΰ τελειδτι
δηχθείς
έν Νέα Γουινέα ύπό τής άκρίδος
όνει ή κοιλία του καί τό όποιον εΐναι άξιον
ταύτης
ήναγκάσθη
νά τήν άποκεφαλίση διά ψαπαρατηρήσεως, διότι έχει τό μήκος τοΰ δλου
λίδος,
δπως
έλευθερώση
τόν δάκτυλόν του.
σώματός του. ‘Η θέα της έμποιεΐ άποστροφήν,

διότι οί θάλαμοι οΰτοι, ώς λέγει αύτός ό Παυ
σανίας, έκειντο παρά τήν θάλασσαν.
Τών στοών τούτων εύρηνται άπεικονίσματα
είς πολλά συγγράμματα, ιδίως έν τή “ Πελοποννήσφ” τοΰ KoupTiou, έν τή "Περιγραφή τής
Ελλάδος” τοΰ Dodwell, έν τή "Γεωγραφία τής
άρχαίας Ελλάδος” τοΰ Bursian κ. άλ.
'Η Τίρυνς ήτο κατά τήν μαρτυρίαν τών άρ
χαίων συγγραφέων πόλις μυθικών χρόνων.
0
"Ομηρος (Β'. 559) καλεΐ αύτήν "τειχιόεσσαν”.
'Ως τοιαύτη δέ δηλοΰται μέχρι σήμερον. "Οταν
οί Δωριείς κατήλθον είς τήν Αργολίδα έγένετο
καί ή Τίρυνς δορυφόρος αύτών. Κατά τοΰς
περσικούς πολέμους πολΐται αύτής ήγωνίσθησαν
’ ού πολύ ύποκύψασα έντεέν Πλαταιαΐς. Μετ
I
κυριαρχίαν
τοΰ ’Άργους ήρημώθη.
λώς είς τήν
μεταβάντων τών κατοίκων αύτής έν μέρει μέν
είς Άργος, έν μέρει δέ είς ’Επίδαυρον. Ό
Κυβερνήτης Καποδίστριας ΐδρυσεν έν Ιίρυνθι
τήν πρώτην τής νεωτέρας Ελλάδος γεωργικήν
Σχολήν. Τά διασωθέντα μεγαλοπρεπή λείψανα
τής άρχαίας πόλεως διεγείρουσι καί σήμερον έτι
τόν θαυμασμόν τοΰ περιηγητοΰ, δστις δικαίως
άπορεΐ πώς κατά τοΰς παναρχαίους έκείνους
χρόνους, δτε τά μέσα τής μηχανικής δέν ήσαν
άφθονα, ήδυνήθησαν οί άνθρωποι νά μετακινήσωσι τοιούτοος ογκολίθους καί δι’ αύτών νά
όχυρώσωσι τόν βράχον έκεΐνον.
Π.

Υ

τό χρώμά της είναι τό χρώμα φύλλου ξηροΰ,
τό δέ έφίππιον, τό εύρισκόμενον έπί τής ράχεώς
της τή παρέχει ομοιότητά τινα πρός φυτόν τών
τροπικών. Βλέπων τις άκίνητον τό έντομον
τούτο θά ήδύνατο νά τό ύπολάβη ώς τόν άκανθώδη κάλυκα κάκτου. "Ενεκα τών άκανθών,
τών περιβαλλουσών αύτό πανταχόθεν, τά πτηνά
δέν τό θηρεύοοσι, καί άν ποτέ πειναλέα τινά
πτηνά όρμώσι κατ’ αύτοΰ, μετά δυσκολίας κατορθοΰσι νά τό καταβροχθίσωσιν έτι δυσκολώτερον δέ νά τό χωνεύσωσιν.
Ή μεγάλη, στρογγύλη καί ωοειδής κεφαλή
τής άκρίδος ταύτης έχει ομοιότητά τινα πρός
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΟ Γαλλικού.

(Συνέχεια.)

Στ'.

ΕΛΟΜΕΝ παρακολουθήσει τόν Χριστιανόν
εις τήν αποδημίαν ταύτην, τήν τοσοΰτον
συζητηθεΐσαν, ήτις έπρόκειτο νά έχη
έπιρροήν μεγάλην έπί τοΰ μέλλοντος όλων. Ό
μονότονος καί δυστυχής βίος τοΰ Κυρίου και τής
Κυρίας Έρβέν ούδέν ήδύνατο νά παρουσίαση ήμϊν
άξιοσημείωτον έπεισόδιον. Τά πάντα άπώλοντο δι’
αύτούς· ούδεμία ευδαιμονία τοΐς ήτο τοΰ λοιποΰ
έπιτετραμένη. Μόνον ό χρόνος ήδύνατο νά έπιφέρη λήθην τινά, ό χρόνος, ό μέγας οΰτος ΐσοπεδωτής τών άνθρωπίνων πραγμάτων, δστις φέρει
τήν λήδην έν ταΐς πτυχαΐς τοΰ μανούου του.
Καί μόλον τοΰτο ύπάρχουσι γεγονότα, απερ δεν
δύναταί τις νά λησμονήση· ύπάρχουσιν άνθρωποι,
οΐτινες τά πάντα, καί τά έλάχιστα, ένθυμοΰνται!
Ό Χριστιανός άνεχώρησε βεουθισμένος εις
θλίψιν· ό τελευταίος άσπασμός τοΰ πατρός του καί
ή έπί τοΰ προσώπου του απεικονισμένη απελπισία
τω έπανήρχοντο άνά πάσαν στιγμήν εις τόν νοΰν.
Μάτην ό φίλος του μετεχειρίσθη κατ’ άοχάς
δλα τά μέσα όπως τον διασχεδάση· τοΰτο έπέτυχεν έν μέρει διά τής άγγελίας δτι ή βραδύτης
τής άναχωρήσεώς των τοΐς παρεΐχεν αφορμήν
νά έχωσιν ευχάριστους συνοδοιπόρους.
— Ή μήτηρ μου καί ή αδελφή μου άπεφάσισαν νά μεταβώσιν εις Αγγλίαν διά τής θα
λαμηγού μου. ’Αντί νά μάς παρακολουθήσωσι
μετ’ δλίγας ήμέρας, έρχονται μαζύ μας· έν
Λονδίνω θά μάς άφήσωσιν δπως μεταβώσιν εις
Ιρλανδίαν, ένθα ήμεΐς θά τάς ευρωμεν κατά τήν
ημέραν τής εορτής.
Ό Χριστιανός μετά τήν είδησιν ταύτην
έακέφθη δτι ό πατήρ του δλως αδίκως άνησύχει.
— Όταν μάθη τήν εύτυχίαν μου θά χαρή ·
περί τούτου είμαι πεπεισμένος. Άλλως τε δέν
είναι ή μήτηρ μου πλησίον του: Αυτή θά εύρη
τρόπον νά τόν καθησυχάση.
Ή νεότης, ό πόθος νά ίδη νέα άντικείμενα,
τά αισθήματα τά έγκρυπτόμενα εις τήν εύγενή
καρδίαν του κατέπνιγον τούς φόβους του. Διότι
ό άνθρωπος έξ εμφύτου τάσεως προβαίνει πάν
τοτε εις τά έμπρός, δταν άρχίζη τόν βίον, καί
τό παρελθόν ουδέποτε τόν άνησυχεΐ δσφ τφ υπο
λείπεται έλπίς μέλλοντος.
Ή Κυρία Σπρίτ ήτο γυνή εις άκρον εύσεβής
καί άνεπτυγμένη ■ ήγάπα τά τέκνα της ένθέρμως
καί ήτο έχθρά πάσης προλήψεως· ιδίως δέ είχεν
έπιστήσει τήν προσοχήν της εις τήν άνατροφήν
τής δυγατρός της, έπιτηρούσα ταύτοχρόνως τήν
τοΰ υίοΰ της, δστις, ώς είπομεν ανωτέρω, είχεν
άνατραφή παρά τοΐς έν’Αγγλία: συγγενέσιν αύτοΰ,
Ή ’Αραβέλλα δέν ήτο μέν κόρη ευειδής,
άλλ’ είχε τρόπους καλούς καί ευγένειαν μεγάλην
ψυχής. Εύθυμος, ευφυής άνευ απαιτήσεων καί
οιήσεως, καλώς μεμορφωμένη καί μετριόφρων
είχεν δλα τά πολυτιμότερα καί τά θετικώτερα
προτερήματα. Τοιοΰτον έχουσα ή ’Αραβέλλα
χαρακτήρα ταχέως κατώρθωσε νά διαλύση παρά
τφ Χριστιανφ τήν φυσικήν τοΰ απείρου νεανίου
δειλίαν καί συστολήν. Ό Χριστιανός δέν έγνώριζεν άλλον έν τφ κόσμφ ή τούς γονείς του,
τούς διδασκάλους του, τόν έφημέριον καί τά
βιβλία του. Κατά τήν άναχώρησίν του ό άγαθός έφημέριος ήτο απών, ώστε δέν ήδυνήθη νά
λάβη τάς συμβουλάς καί τάς όδηγίας του, καί
προ πάντων νά τφ συστήση τούς γυνεΐς του έν
καιρφ τής αποδημίας του. Πολλάκις τφ έπα

νήρχοντο οί θλιβεροί ούτοι συλλογισμοί, οΰς
έπειράτο ν’ άποδιώξη παραδιδόμένος εις τάς
δλως νέας δι’ αύτόν έντυπώσεις. Τάς έντυπώσεις ταύτας τφ ένεποίει πρώτον ή θάλασσα, τό
μέγα καί μαγικόν τοΰτο θέαμα, τό όποιον ύψοΐ
τήν ψυχήν ποός τόν θεόν· εΐτα ή πλούσια καί
ισχυρά ’Αγγλία, ή πόλις τοΰ Λονδίνου, ής τό
μεγαλεΐον καταπλήττει τόν ξένον, τά διάφορα
έθιμα, ή άγνωστος κοινωνία- ένόμιζεν εαυτόν
μετενεχθέντα εις άλλον κόσμον. Ιδίως δμως ή
παρουσία τής ’Αραβέλλας έπέχεεν έπί τών τέρ
ψεων τούτων τοΰ πνεύματος καί τής φαντασίας του
άντανάκλασιν φωτός γλυκυτάτου. "Ανευ αύτής
δέν θά ήδύνατο νά θαυμάση αρκούντως τήν φύσιν
καί νά έντρυφήση εις τά νέα αντικείμενα· αυτή
διηγείτο τάς έντυπώσεις του, πρός αύτήν άνέφερεν δ,τι τω έφαίνετο νέον, καί αί δύο αύται
ψυχαί συννενοοΰντο Οαυμασίως. Ή κόρη, καίτοι
νεωτέρα τήν ήλικίαν, είχε μάλλον εισδύσει εις
τήν έπιστήμην τού βίου· διό καί έφέρετο πρός
τόν Χριστιανόν ώς διδάσκαλος καί όδηγός · οσά
κις τόν έολεπεν έκπληττόμενον, τφ έλεγε μειδιώσα ·
— Πώς: δέν γνωρίζετε τοΰτο; Δέν είδετε
έκεϊνο; Μή άνετράφετε έντός κιβωτίου;
Οί συνοδοιπόροι διήλθον δύο εβδομάδας όμοΰ
έν Λονδίνω καί εις τά πέριξ αύτοΰ, καί τοΰτο
παρα τδ προαποφασισθέν σχέδιον, μεθ’ δ άνεχώρησαν δλοι όμοΰ διά τδ κτήμα τοΰ Αιονέλου
έν Ιρλανδία. Ή Κυρία Σπρίτ ταχέως ένόησε
τήν μεταξύ τής θυγατρός της καί τοΰ φίλου τοΰ
υίοΰ της ύπάρχουσαν συμπάθειαν. Ήρώτησε τήν
θυγατέρα της, ήτις ούδέν ποτέ τή έκράτησε μυ
στικόν, καί τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς
των εις Ιρλανδίαν τή είπε νά τή έκφρασθή
εΐλικρινώς περί τοΰ νέου φίλου τοΰ αδελφού της.
Ή ’Αραβέλλα ήρυθρίασεν έλαφρώς, καί έν
πάση ειλικρίνεια τή άπεκρίθη δτι εύρίσκει τόν
Χριστιανόν τόν τελειότερον νέον, δν ποτέ έγνώρισε.
— Δέν είναι πλούσιος, ύποθέτω;
— ’Αγνοώ, μήτερ- οί γονείς του ζώσιν έντίμως καίτοι μακράν τοΰ κόσμου.
— Αλλως τε τί μάς ένδιαφέρει τοΰτο; Σύ
βεβαίως δέν σκέπτεσαι νά τόν κάμης σύζυγόν σου.
— Καί αν τούτο ήτο, μήτερ; Μήπως θά
έξετάσω ποτέ περί τής περιουσίας τοΰ συζύγου
μου; Δέν είμαι αρκετά πλούσια καί δι’ αύτόν
καί δι’ έμέ;
— Ό αδελφός σου μέ διεβεβαίωσεν δτι είναι
Γάλλος καί εΰγενής.
— "Αν ήναι Γάλλος άγνοώ· γνωρίζω όμως
δτι είναι εύγενής, άπήντησεν ή ’Αραβέλλα μετ’ έλαφράς ανυπομονησίας.
— Κόρη μου, εΐπεν ή Κυρία Σπρίτ· ή ιδέα
μου ήτο καί είναι δτι ή γυνή δφείλει νά έχη
πλήρη έλευθερίαν εις τήν έκλογήν τού συζύγου
της. Τή άρχή ταύτη επομένη σκοπεύω νά σέ
άφήσω έντελώς έλευθέραν ύπό τόν δρον δμως
ή έκλογή σου νά ήναι άνταξία σοΰ καί τής οι
κογένειας σου. Νομίζω δτι ό νέος κ. Έρβέν
έχει τά προσωπικά προτερήματα, τά όποια δι
καιούμεθα νά άπαιτήσωμεν. Πλήν . . .
— Πλήν, μήτερ; Τελείωσε, παρακαλώ, τήν
φράσιν σου.
— Πλήν, κόρη μου· τον γνωρίζεις πρό όλίγου μόνον, καί δέν πρέπει νά ένεργήσωμεν άπερισκέπτως. "Ας μάθωμεν προηγουμένως θετικώς
τίς είναι· άς έξετάσωμεν έμβριθώς τόν χαρα
κτήρα του, καί δταν δέν θά έχωμεν ούδεμίαν
πλέον αμφιβολίαν έπί τοΰ ουσιώδους τούτου
ζητήματος, έάν τό γένος του καί ή κοινωνική
του θέσις συνάδωσιν, έάν τά πλούτη άποτελοΰσι
τήν μόνην διαφοράν, έγώ πρώτη θά σέ συμβου
λεύσω νά παραολέψης τό πρόσκομμα τοΰτο.
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— Βεβαιώσου, καλή μου μητέρα, δτι σέ θά
έχω πάντοτε σύμβουλον καί όδηγόν. Άλλ’ έπί
τοΰ παρόντος δέν εύρισκόμεθα ακόμη εις τό σημεΐον εκείνο. Ώς καλώς λέγεις, ό κ. Έρβέν
είναι δι’ έμέ σχεδόν ξένος. Έγώ μόνον άπήντησα εις τάς έρωτήσεις σου. "Ας παύσωμεν αύ
τήν τήν ομιλίαν. Τοΰτο μόνον σέ παρακαλώ,
νά
πάντοτε πλήρη έμπιστοσύνην εις έμέ.
1 ή; έμπιστοσυνης ταύτης θά ήμαι πάντοτε αξία.
Ενταύθα διεκόπη ή συνδιάλεξις αυτή μεταξύ
μητρός καί θυγατρός.
Ή διαμονή έν Ιρλανδία, αί έκεϊ τελεσθεΐσαΐ’
έορται, αί έκδρομαί άνά τήν περίεργον έκείνην
καί ολίγον γνωστήν χώραν συνέσφιγξαν έτι μάλ
λον τούς δεσμούς τής οίκειότητος. Μετ’ δλίγον
ό αφελής νεανίας δέν ήδύνατο ν' άποκρύψη τό
πρός τήν κόρην αίσθημά του· ή ’Αραβέλλα κα
τέστη βαθμηδόν ή ψυχή του καί ή ζωή του,
καί ή μόνη ιδέα ν’ άποχωρισθή αύτής τφ έπάγονε τό αίμα εις τάς φλέβας του. ’Ησθάνετο
δτι τοΰ λοιπού δέν θά τω ήτο δυνατόν νά ζήση
τόν ζοφερόν έν Βρύγη βίον, καί ή έναντιότης
τοΰ πατρός του κατά τήν ημέραν τής άναχωρή
σεώς του τφ έπανήρχετο άδιακόπως εις τόν νοΰν.
Αί πρός τούς γονείς του έπιστολα'ι ήσαν
απηχήσεις τών διαθέσεών του τούτων, καί αί
απαντήσεις τού πατρός του ήσαν πλήρεις φόβων
καί ανησυχίας.
— "Σπεΰσε νά έπανέλθης, τέκνον μου, έγραφεν ό πατήρ· σπεΰσε νά έπανέλθης έν δσω είναι
άκόμη καιρός· έάν διστάσης θά ήναι αργά, καί
ή δυστυχία σου είναι άναπόφευκτος.
Ή Κυρία Έρβέν τούναντίον έφαίνετο κατενθουσιασμένη· έγραφε πρός τόν υιόν της νά έπωφεληθή τής εύνοϊκής ταύτης περιστάσεως καί
να παρατείνη δσφ ήδύνατο περισσότερον τάς
εύτυχεΐς ήμέρας.
— “Έάν ό πατήρ σου βλέπη άλλως τά
πράγματα, τφ έγραφεν, αιτία είναι δτι δέν δύναται ν’ άνεχθή παραιτέρω τήν άπουσίαν σου.
Ή αγάπη τής μητρός έχει περισσοτέραν αύταπάρνησιν τής αγάπης του. Μή συλλογίζεσαι·
δταν θά σέ έπανίδη εύχαριστημένον, ύγιαίνοντα,
θά λησμονήση τά πάντα.”
Έν Ιρλανδία ή διαμονή παρετάθη έπί δύο
μήνας. Έπρόκειτο κατόπιν νά γείνη εκδρομή
εις Σκωτίαν, καί έπί ταύτη ιδίως έχαιρεν δ
Χριστιανός. θεία τις τής ’Αραβέλλας άποθανοΰσα τή είχεν άφήσει εις κληροδότημα μεγάλα
έν Σκωτία κτήματα καί άρχαΐον πύργον, άνήκοντα άλλοτε εις τήν οικογένειαν Δάρνλεϋ, ής
πρόγονός τις ύπήρξεν ό σύζυγος τής άτυχούς
βασιλίσσης Μαρίας Στουάρδης. ‘Η θεία αυτή
τής ’Αραβέλλας νεωτάτη άπώλεσε μνηστήρα, δν
ήγάπα τρυφερώς, καί έκτοτε δέν ήθέλησε νά
ύπανδρευθή, άλλ’ άπεφάσισε νά ζήση τοΰ λοιπού
εις τό έν Μόνμεϊθ κτήμά της, δπερ μετά θά
νατον έκληροδότησε τή ’Αραβέλλα. Τό κτήμα
τούτο ή οικογένεια Σπρίτ δέν έγνώριζεν ή έκ
φωτογραφιών· ήδη λοιπόν έπρόκειτο νά τό έπισκεφθώσιν δλοι όμοΰ.
Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς των καθ’ ώραίαν έσπέραν τού ’Ιουλίου πάντες έκάθηντο έν
τφ κήπφ, καί συνδιελέγοντο περί τής μελετωμένης έκδρομής.|
— Ουτω λοιπόν, εΐπεν ή ’Αραβέλλα γελώσα,
θ’ άφήσωμεν τώρα τά κτήματα τού Αιονέλου
και θα έπισκεφθώμεν τά κτήματά μου. Έκεΐθεν
δέ θά μεταβώμεν εις τήν έπαυλιν τής μητρός.
Μόνον ύμεΐς, κύριε Χριστιανέ, ,δέν μας απευ
θύνετε ούδεμίαν πρόσκλησιν. "Ας ίδωμεν. Πού
δύνασθε ύμεΐς νά μάς ύποοεχθήτε, έν Βελγίφ
ή έν Γαλλία;
— Έν Βέλγιο, βεβαίως, άπεκρίθη ό Χρι
στιανός. 'Η οικία, ήν κατοικούσιν οί γονείς μου
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έν Βρύγη, καίτοι μικρά, δέν
θά ήτο βεβαίως άναξία τής
καλλιτεχνικής ύμών περιέρ
γειας. Έρωτήσατε περί τού
του τόν Λιονέλον.
— Τοΰτο είναι άληθέστατον, εΐπεν ό Αιονέλος.
— Καί άλλαχοΰ δέν έχετέ
τι; ήρώτησεν ή νεάνις. Άναριφήσατε τάς παραδόσεις τής
οικογένειας σας. Έν Γαλλία
δεν υπάρχει αρχαία τις επαυλις, ήν ήδύναντο νά διεκδικήσωσιν οί πρόγονοί σας;
— Άγνοώ τοΰτο, δεσπο
σύνη. Οί γονείς μου ουδέποτε
μοί ώμίλησαν περί τοιούτου
τινός, εγώ δέ φοβούμαι μή
τούς λυπήσω διά τών έρωτήσεών μου. Τοΰτο γνωρίζω
μόνον δτι κατάγομαι έξ αρ
χαίου εύγεναϋς οίκου καί δτι
ό πατήρ του έχει δικαίωμα
έπί τίτλου εύγενείας. Τόν τί
τλον τούτον έγκατέλιπεν δταν
αί περιπέτειαι τοΰ βίου καί τά δυστυχήματα τόν
κατεδίκασαν εις τήν μόνωσιν.
— ’Αραβέλλα, παρετήρησεν ή Κυρία Σπρίτ,
είσαι αδιάκριτος.
Καί ή συνδιάλεξις έλαβεν άλλην τροπήν
ΈΙ ’Αραβέλλα έκάθητο σκεπτική, παρατηρούσα
τόν ούρανόν. Ό Αιονέλος ευρών γείτονα όμιλοΰντα περί θήρας έλησμόνησε τά πάντα. '0
δέ Χριστιανός μεγάλην ησθάνετο ανάγκην μο·
νώσεως· διό καί άπεσύρθη εις τό δωμάτιόν του.
— Κόρη μου, εΐπεν ή Κυρία Σπρίτ, άποσυρομένη εις τόν κοιτώνά της, προσέβαλες τόν
κ. Έρβέν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΑΙ ΕΝ ΤΥΡΙΝΘΙ ΣΤΟΑΙ.
— Δέν τό πιστεύω, μήτερ· άλλως τε διά
νά μάθη τις τί, πρέπει νά έρωτα, προσέθεσε γε
λώσα. Τώρα τουλάχιστον τό γνωρίζω.
— Καί τί γνωρίζεις, κόρη μου; ... Ή
περιέργεια σου δέν είχε τόν τόπον της. Σέ
παρακαλώ, ’Αραβέλλα, νά μή γείνη τούτο άλλοτε.
— Ποτέ! Ποτέ! εΐπεν ή κόρη, καί άσπασθεΐσα τήν μητέρα τής είσήλθεν εις τόν κοιτώνά της.
Τήν έπιοΰσαν ό Χριστιανός ένεφανίσθη ζωη
ρός καί εύθυμος εις τό κοινόν πρόγευμα. Οί
λόγοι τής ’Αραβέλλας άνεζωπύρησαν έν αύτώ
ελπίδας έν μέσω τής άβεβαιότητος. Βεβαίως ή
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κόρη ένδιεφέρετο υπέρ αύτοΰ
άφ’ ου έζήτει νά μάθη λεπτο
μέρειας περί τής θέσεώς του·
πρός τί νεάνις ανεξάρτητος και
έλευθέρα ένδιαφέρεται ύπέρ
νέου άνδρός; 'Η Κυρία Σπρίτ
έλαβε θέσιν έν άμάξη μετά
ούο άλλων Κυριών τής ήλικίας της, οί δέ νέοι συνώδευον
τήν Άραβέλλαν, ήτις μετά
πολλής χάριτος ιππευεν. 'Η
’Αραβέλλα ήτο Ιδίως περιποι
ητική πρός τόν φίλον τοΰ αδελ
φού της, ώς νά έζήτει νά
τον έξιλεώση διά τάς έρωτήσεις της τής προτεραίας.
Μετά δύο ώρας έφθασαν
εις τόν λιμένα, ένθα έπέβησαν
περί τό έσπέρας τοΰ εις
Σκωτίαν άναχωρούντος άτμοπλοίου. Ό καιρός ήτο λαμ
πρός καί ούδείς έσκέπτετο νά
κατακλιθή. Ή Αραβέλλα παρετήρει τήν θάλασσαν, τούς
άστέρας, καί παρεδίδετο εις
γλυκείς ρεμβασμούς. 'Η άποφασιστική της καί
ανεξάρτητος φύσις δέν ύπερέβαινε τά δρια τής
κρίσεως· ήθελε άφ’ έαυτής νά ρυθμίση τά τοΰ βίου
της, άφ’ έαυτής νά έκλέξη τόν σύζυγόν της· δί
αύτήν τά μεγαλεία καί τά πλούτη δεν εΐχον
άξίαν. ’Ήθελε ν’ άγαπάτας, πρό πάντων ν’ άγαπά,
καί καθ’ έκάστην ησθάνετο έαυτήν έπί μάλλον
καί μάλλον έλκυομένην πρός τόν μετριόφρονα
καί άγαθόν νεανίαν, δστις συνεκέντρου δλα τά
προτερήματα, τά όποια αυτή έξετίμα καί άπήτει
παρά τοΰ συζύγου της.
'0 διάπλους, ή έν Σκωτία άφιξις, ή έπίσκεψις τής άρχαίας έπαύλεως τοΰ Μόνμεΰθ,
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χειμένη; έπι μικρας νήσου έν μέσφ γραφικωτάτη; λίμνης, ήν περιέστεφον ύψηλά όρη , ένίσχυσαν έτι μάλλον τάς ιδέας της ταύτας. Άπέπνεεν άρωμα μυθιστορήματος έκ τοΰ έπεισοδίου,
άρωμα καθαρόν, εύγενές καί ελκυστικόν. Νά
ζήση μετ’ αύτοΰ έν τή γραφική ταύτη έρημία,
έν χώρα πλήρει αναμνήσεων, όποιον όνειρον!
Τί έσήμαινεν, άν αύτός δέν είχε περιουσίαν;
Δέν θά ήναι αύτή έκατοντάκις εύτυχής νά τφ
προσφέρη τούς θησαυρούς της; Τί έσήμαινεν
έάν έκαλεΐτο 'Ερβέν; Αύτή θά ήτο πάντοτε
ή εύγενής Άραβέλλα, καί ό υιός των θά
είχε τον τίτλον κόμητος τοΰ Μόνμεϋθ. "Οσφ
έσυλλογίζετο, έπί τοσοΰτον το συνοικέσιον τοΰτο
τή έφαίνετο ή εύδαιμονία. '0 Χριστιανός ήτο
τόσον καλός, τόσον ωραίος, τόσον εύφυής καί
άφωσιωμένος, τόσον άνώτερος πάντων! Τήν
ήγάπα δέ ύπερμέτρως · μόνην αύτήν θά ήγάπα
πάντοτε! Καί τοΰτο μέν δέν τή ώμολόγησεν,
άλλ’ αύτή τό έγνώριζε, τό ήσθάνετο καί ήτο
βέβαια περί τούτου. Πώς ήδύνατο ν’ άμφιβάλλη;
("Επεται συνέχεια.)

ΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.
Έκ τοϋ Γαλάτου.

ΛΙΓΑ είναι έν γένει γνωστά περί τών
συζύγων τών μεγάλων άνδρών. Ή σύ
ζυγος διασήμου άνδρός είναι σχεδόν
πάντοτε άφανής, ώς ό σύζυγος έξοχου καλλονής.
Περί τών συζύγων τοΰ Κάρλαϊλ, τοΰ λόρδου
Βύρωνος, τοΰ Σατωβριάνδου ή-εύρομεν μόνον
βτι ήσαν δυστυχείς· έσχάτως έγράφη βιβλίον,
διαχέον όλίγον φώς έπί τής άγαθής γυναικός,
ήτις ύπήρξεν ή σύντροφος τοΰ Ααμαρτίνου.
Περιηγητής τις διαμείνας έπί τινας ήμέρας
έν Όμβούργφ άναφέρει λεπτομέρειας τινάς περί
τής πριγκηπίσσης Βίσμαρκ, συζύγου τοΰ σιδηρού
πρίγκηπο;. Κατ’ έτος ή Κυρία Βίσμαρκ μετα
βαίνει έπί τινα χρόνον είς 'Ομβοΰργον, τήν συνή
θειαν δέ ταύτην έλαβεν άπό τής έποχής, καθ’ ήν
ό Βίσμαρκ ήναγκάζετο νά διαμένη έν Φραγχοφόρτη χάριν τών έργασιών τής γερμανικής διαί
της. 'Η Κυρία Βίσμαρκ είναι σήμερον γυνή
έξήκοντα καί πλέον έτών, κατάλευκος τήν κόμην,
ύψηλή τδ άνάστημα, έχουσα φυσιογνωμίαν έκφραστικήν, τάς παρειάς άνεπτυγμένας καί όστεώδεις. Ούδέποτε ύπήρξεν εύειδής, ώστε ούδέ
σήμερον σώζονται παρ’ αύτή ίχνη καλλονής.
Είναι έπίμονος είς τήν γνώμην της καί τάς
άποφάσεις της, διό καί δέν δέχεται άντιρρήσεις.
Τσω; έδιδάχθη τοΰτο παρά τοΰ ίσχυρογνώμονος
συζύγου της. Ιδού έν μικρόν παράδειγμα· φο
βείται τά ρεύματα τού άέρος καί αμα μεταβή
είς οικίαν τινά διατάσσει νά κλείσωσι θύρας
καί παράθυρα καί έν χειμώνι καί έν θέρει. Είς
τό γεύμα καί τό δεΐπνον ή πριγκήπισσα όμιλεΐ
πολύ, ή όμιλία τήν καθιστφ ζωηράν, διηγείται
δέ λίαν εύχαρίστως άνέκδοτα καί συμβάντα εύτράπελα, τά όποΐα συχνάκις δέν είναι κατάλληλα
διά τάς άκοάς νέων κορασίων.
'Η οϊκειοτέρα φίλη τής Κυρίας Βίσμαρκ
είναι ή βαρωνίς 'Ρότσιλδ, μεθ’ ής συχνότατα
συζητεΐ περί μουσικής, αί δέ συζητήσεις αύται
καθίστανται πολλάκις μακραί καί όχληραί ώς
τά μελοδράματα τοΰ Βάγνερ. Αί κακαί γλώσσαι διϊσχυρίζονται βτι ή πριγκήπισσα Βίσμαρκ

έννοεΐ τήν μουσικήν, δσον καί ό σύζυγός της,
ού γνωστή τυγχάνει ή άποστροφή πρός τούς
ήχους τών μουσικών όργάνων.
Ή Κυρία Βίσμαρκ πάσχει συχνά έκ κακής
πέψεως, άλλά τάς συμβουλάς τοΰ ίατροΰ ώς
πρός τήν δίαιτάν της ούδέποτε άκολουθεΐ, μιμουμένη καί κατά τοΰτο τόν σύζυγόν της· β,τι
ιδίως άρνεΐται είναι ν’ άπέχη τοΰ πεπηγμένου
καμπανίτου, δστις είναι τό φίλτατον αύτή ποτόν.
Μέ βλας τάς ιδιοτροπίας ταύτας οί καλώς γνωρίζοντες αύτήν βεβαιοΰσιν δτι είναι γυνή έξόχως
άγαθή, καί δτι άγαπα φιλοστόργως τά τέκνα
της, Ιδίως δέ τόν δευτερότοκον υιόν της, τόν
διατελοΰντα σήμερον έπαρχον, βστις σωματικά»;
είναι άπαράλλακτος ό πατήρ του.

Τό άντίθετον τής πριγκηπίσσης Βίσμαρκ είναι
ή σύζυγος τοΰ γέροντος πολιτικού άνδρός Γλάδστωνος, δστις δέν άπέσχεν είσέτι τού πολιτικού
άγώνος καί ούδέποτε άμφιβάλλει περί τής προσ
εχούς είς τήν έξουσίαν έπανόδου αύτοΰ.
’Εν φ ή Κυρία Βίσμαρκ άποστρέφεται τήν
πολιτικήν, ή Κυρία Γλάδστωνος ούδέποτε έπαυ
σεν ούσα ό σύμβουλος, καί ή Έγέρεια, ούτως
είπεΐν, τοΰ συζύγου της. Είναι γυνή έξόχου
πνεύματος καί εύγενοΰς χαρακτήρος. "Αν καί
ούδέποτε ύπήρξεν ώραΐα, αν καί δέν ηναι γένους
άριστοκρατικού ούδέ πλουσίου, έξασκεΐ βμως έν
τοΐς πολιτικοί; κύκλοις τής ’Αγγλίας μεγάλην
έπιρροήν, δσον ούδέποτε έξήσκησεν ούτε ή σύ
ζυγος τοΰ Παλμερστώνος, ούτε ή τοΰ Δισραέλη.
'Η Κυρία Γλάδστωνος έγεννήθη Αικατερίνη
Glynne, έλαβε δέ ώς προίκα τήν έπαυλιν τοΰ
Hawarden, τήν προσφιλή τοΰ Γλάδστωνος δια
μονήν, ένθα ό διάσημος “Αγγλος πολιτευτής
άσχολεΐται είς γεωργικάς έργασίας καί είς έκκοπήν δένδρων. Τά δκτώ τέκνα της, τέσσαρας
υιούς καί τέσσαρας θυγατέρας, ή Κυρία Γλάδ
στωνος ανάθρεψε μόνη καί μετά πλείστης δσης
έπιμελείας. . Κατά τά πρώτα έτη τού γάμου
των ό Γλάδστων καί ή σύζυγός του μετά δυ
σκολίας εΰρισκον τό ίσοζύγιον έν τω προύπολογισμφ τών έσόδων και έξόδων τού οίκου των,
καί αί οίκονομικαί αύται δυσχέρειαι τά μά
λιστα έστενοχώρουν τόν μέγαν τής ’Αγγλίας
οικονομολόγον.
Ή Κυρία Γλάδστωνος συνοδεύει απανταχού
τόν σύζυγόν της· καθ’ δλας τάς πολιτικά; του
έκδρομάς άνά τήν ’Αγγλίαν, κατά τάς περιηγή
σεις του έν Έλλάδι, Ιταλία κτλ. ήτο πάντοτε
πιστή αύτοΰ καί πρόθυμος σύντροφος· παρευρίοκεται τακτικώς είς τάς συνεδριάσεις τής βου
λής· ένδεδυμένη μέλαιναν μεταξωτήν έσθήτα,
άπλούστατα διεσκευασμένην, ελκύει διά τών
εύγενών αύτής τρόπων τήν συμπάθειαν πάντων.
‘Η βασίλισσα Βικτωρία προτιμά αύτήν κατά
πολύ τοΰ συζύγου της. Μέ δλην τήν μετριο
φροσύνην της άπέκτησεν άπό πολλών ήδη έτών
μεγάλην έπιρροήν έπί τών σκέψεων καί τών
αποφάσεων τοΰ Γλάδστωνος, δστις είς δλα τά
ζητήματα τήν συμβουλεύεται καί θέλει ν’ άκούη
τήν γνώμην της. Ή Κυρία Γλάδστωνος δέν.
είναι ραδιούργος· θέλει νά πείθη διά τού λόγου·
ζητεί νά κερδίση ύπαδούς τω συζύγφ αύτής,
καί ούδέποτε ή διαγωγή αύτής έδωκεν άφορμήν
είς μομφάς έκ μέρους τών πολιτικών άντιπάλων
τοΰ “ μεγάλου πρεσβύτου”.
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'Η βασίλισσα τής Δανίας. Έώρτασεν εφέ
τος έν Κοπενάγη έν μέσω τής πολυαρίθμου της οι
κογένειας ή βασίλισσα Λουΐζα τής Δανίας το 700ϊ
έτος τής ήλικίας της. Γεννηθεΐσα τφ 1817 ή
ένάρετος αΰτη άνασσα άφωσιώθη είς τήν ανα
τροφήν τών τέκνων της ώς άγαθή καί φιλό
στοργος μήτηρ, διδάξασα αύτοΐς νά ώσιν ένάρετα, άπλά καί πρό πάντων έλεήμονα, πολλάκις
δέ άπέστελλε τάς θυγατέρας της πρός άσθενεΐς
καί γέροντας ώς άγγέλους παρηγοριάς. Ό βίος
τής άνάσσης ύπήρξε πάντοτε άπλούστατος, ή
μεγαλειτέρα δέ αύτής διασκέδασις ήτο νά εύρίσκηται έν τφ κύκλφ τής οικογένειας της· άγαπάται ένθέρμως ύπό τοΰ συζύγου της καί ύπο
τών υιών καί θυγατέρων της, οΐτινες πάντες
ήθέλησαν νά μεταβώσιν έκ τών περάτων τοΰ
κόσμου είς Κοπενάγην, δπως έορτάσωσι την
έπέτειον ήμέραν πλησίον τής σεβαστής καί άγαθής μητρός.

Ό'Ρώσσος άρχιμανδρίτης Πριλεϊάεφ.
Άπέθανε κατ’ αύτάς έν Παρισίοις έκ συγκοπής
τής καρδίας καί έν ήλικία 55 έτών ό έκεΐ έφημέριος τής ρωσσικής έκκλησίας, άρχιμανδρίτης
Πριλεϊάεφ, άνήρ σεβαστός καί άγαπητός είς
πάντας, καί 'Ρώσσους καί Γάλλους, ένεκα τών
πολλών αύτοΰ άρετών. ’Από εΐκοσιν ήδη έτών
προΐστατο τής έν Παρισίοις ρωσσικής έκκλησίας,
έκτελών τά καθήκοντα αύτοΰ μετά θρησκευτικής
άκριβείας καί άφοσιώσεως. Ό θάνατός του
έπήλθεν άπροσδόκητος, φαίνεται δμως δτι ήτο
συνέπεια τής μεγάλης λύπης, ήν ήσθάνθη ό
σεβαστός ίερεύς έπί τφ προ δλίγου συμβάντι
θανάτφ τοΰ υίοΰ αύτοΰ, έλθόντο; έκ ΓΙετρουπόλεως κατά τάς θερινάς παύσεις πρός έπίσκεψιν τών γονέων του.

Πυρκαϊά έν θεάτρφ. Καί έτερον θέα
τρον, τό τοΰ Exeter έν ’Αγγλία, έγένετο κατ’ αύ
τάς παρανάλωμα τοΰ πυρός. Δυστυχώς ή πυρ
καϊά έξερράγη έν καιρφ τής παραστάσεως, καί
ώς έκ τούτου 180 άνθρωποι έπεσαν θύματα τοΰ
καταστρεπτικού στοιχείου. ‘Η πόλις Exeter
κεΐται είς άπόστασιν μιλίων τινών έκ Λονδίνου,
το δέ θέατρον αύτής ήτο οικοδόμημα νέον, δυνάμενον νά περιλάβη 800 περίπου θεατά;. Πώς
έξεργάγη ή πυρκαϊά είναι είσέτι άγνωστον· τό
βέβαιον δμως είναι δτι έντός τριών μόνον λεπτών
τής ώρας τό δλον οικοδόμημα περιεκυκλώθη ύπό
τών φλογών, ώστε όλοι οί θεαταί, καί ιδίως οί
τών άνω σειρών, δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσι
τάς έξόδους· εί; έπίμετρον τού κακού καί αί
πλεΐσται τών έξόδων εύρέθησαν, κατά άμέλειαν
δλως αδικαιολόγητον, κεκλεισμέναι, ώστε ή
συσσώρευσις τών πεφοβισμένων θεατών έπέφερεν
είς τούς πλείστους τόν δΐ άσφυξίας θάνατον.
Οί πυροσβέσται εύρέθησαν έπί τού τόπου τής
καταστροφής πέντε λεπτά τής ώρας μετά τήν
έκρηξιν τής πυρκαϊά;, καί δμως, μέ βλην την
γενναίαν τών πυροσβεστών αύταπάρνησιν καί
δραστηριότητα, μέ δλην τήν άφθονον τοΰ υδατος
χύσιν, δέν ήδυνήθησαν νά δαμάσωσι τό πΰρ, τό
όποιον περιωρίσθη μόνον άφ’ ού τά πάντα κατέστρεψεν. Αί έν τφ θεάτρφ συμβάσαι σκηναί
είναι άληθώς σπαραξικάρδιοι, φρίκην δ’ έμποιοΰσι τά διάφορα έπεισόδια. Έν γωνία τινι
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της κλίμακας, έμπροσθεν τοΰ γραφείου τώ*
είσητηρίων εύρέθη τήν έπιούσαν τό πτώμα γυναικός, τό όποιον κατέπεσεν είς τέφραν αμα τδ
ήγγισαν. Ή γυνή αΰτη ΐστατο δρθή, κρατούσα
προτεταμένην τήν χεΐρά. Έν έτέρα θέσει εύ
ρέθη ό κορμός άνδρός άνευ κεφαλής· άνεγνωρίσθη δέ ή ταυτότης αύτοΰ εκ τοΰ ώρολογίου
του, δπερ εύρέθη έν τφ θυλακίφ του. Πλεΐστα
βμως σώματα δέν άνεγνωρίσθησαν, τοσοΰτον ήσαν
παραμεμορφωμένα- διό έδέησε νά ταφώσι ταΰτα
όμοΰ μέ τά διάφορα ανθρώπινα μέλη, τά όποΐα
άνεσκάφησαν έκ τών έρειπίων τήδε κάκεΐσεν
έσπαρμένα. Πολλαΐ οίκογένειαι τής μικρας πό
λεως έβυθίσθησαν είς πένθος· πολλά τέκνα
άπώλεσαν τούς γονείς καί προστάτας των · διό
καί ήνοίχθησαν άμέσως έν δλη τή ’Αγγλία
κατάλογοι συνεισφορών ύπέρ τών θυμάτων τής
φρικτής καταστροφής.

ΊΙ αλωσις τής Τροίας. Έπιστέλλουσιν
έκ Νέας Υόρκης δτι έργολάβος τις παρασκευά
ζει έν τή μεγαλοπόλει έκείνη τήν παράστασιν
μεγαλοπρεπούς δράματος, φέροντος τδν πομπώδη
τίτλον "ΊΙ αλωσις τής Τροίας”. Διά τήν
παράστασιν ταύτην πρόκειται νά κατασκευασθή
διαιτέρα σκηνή, ΰψος έχουσα 50 ποδών καί
βάθος 450 ποδών. θά παρασταθή δέ ή γνωστή
ιστορία τοΰ ΙΙάριδος και τής Ελένης, δρώντα
δέ πρόσωπα έν τφ δράματι θά ώσιν ό Πρίαμος,
ό "Εκτωρ, δ Όδυσσεύς, ό Μενέλαος καί οί άλλοι
ήρωες τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου. Τδ πλοΐον, έφ’ ού
άποπλέουσιν έξ Αύλίδος οί Έλληνες άρ/ηγοί,
θά πλέη έπί άληθοΰς ΰδατος. Χίλια διακόσια
πρόσωπα θά ηναι έπί τής σκηνής, δλα φοροΰντα
τά ένδύματα τής έποχής έκείνης κατά τάς περιγραφάς τών άρχαίων συγγραφέων. ΊΙ ιστορία
τοΰ Πάριδος καί τής Ελένης είναι τοσοΰτον
γνωστή, ώστε δυσκόλως δύναται νά εύρεθή δράμα
δημοτικώτερον καί παρέχον άφορμήν είς άνάπτυξιν περισσοτέρας μεγαλοπρεπείας. Πρό πάν
των θά έλκύσωσι τδ ενδιαφέρον τών θεατών αί
διάφοροι στρατιωτικαί κινήσεις έπί τής σκηνής,
αΐτινες Οά παρασταθώσι κατά τάς έν τή’Ιλιάδι
τοΰ 'Ομήρου περιγραφάς. Μετά πολλής άνυπομονησίας περιμένουσιν οί ’Αμερικανοί τήν πρω
τότυπον ταύτην παράστασιν, καί πιθανόν είναι,
αν αΰτη έπιτύχη έν ’Αμερική, νά εύτυχήσωμεν
νά ίδωμεν ταύτην μετ’ όλίγον καί έν Εύρώπη,
ένθα βεβαίως Οά έλκύση τδ ένδιαφέρον τοΰ
κόσμου.

160 χιλιομέτρων άπδ βορρά πρδς νότον καί
40 χιλιομ. άπδ άνατολών πρδς δυσμάς. Καλ
λιεργούνται έν τφ κτήματι τούτφ μετά πολλής
έπιτυχίας διάφορα είδη σίτων, ή δρύζη, τό
σακχαροκάλαμον καί ό βάμβαξ. Είς άπόστασιν
έξ χιλιομέτρων άπ’ άλλήλων ύπάρχουσιν οίκίαι,
έν αίς κατοικοΰσιν οί καλλιεργηταί τής γής· ή
περίφραξις μόνον τών οικιών τούτων άνήλθεν είς
250 χιλ. φράγκων. "Ολη η καλλιέργεια γίνεται
δι’ άτμομηχανών, έχάστη μηχανή σύρει καί κι
νεί τέσσαρα άροτρα· δΐ αύτοΰ τοΰ τρόπου καλ
λιεργούνται 12 πλέθρα γής τήν ήμέραν, μή
άπαιτουμένων πλέον τών τριών άνδρών διά τήν
έργασίαν ταύτην. Ό σιδηρόδρομος τοΰ Νοτίου
Ειρηνικού διασχίζει τδ άπέραντον τοΰτο κτήμα
είς μήκος 58 χιλιομ. καί τρία άτμόπλοια διαπλέουσι καθ’ έκάστην τά 483 χιλιόμετρα τών
πλωτών ύδάτων, δΐ ών ή φύσις καί ή τέχνη
έπλούτισαν τό μεγαλοπρεπές τοΰτο κτήμα.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Οί άνθρωποι καταχρώνται τών πάντων, καί
αύτής έτι τής δόξης. Ό ηρωισμός γίνεται
ένίοτε δ στολισμός τής δουλείας.
Remusat.

*

«Τ

Ιό μεγαλείτερον κτήμα. Τδ κτήμα
τοΰτο κεΐται έν τή έπαρχία Λουϊζιάνη τής
βορείου ’Αμερικής, καί ήγοράσθη πρδ μικρού
ύπδ έταιρίας μεγάλων κεφαλαιούχων. "Οτε
ήγοράσθη τδ κτήμα τοΰτο είχε 30 χιλιάδας
βοών καί ίππους ημιάγριους, διεσπαρμένους άνά
τας άπεράντους βοσκάς, αΐτινες έχουσιν έκτασιν

*

Καί οί εύφυέστεροι λαοί δέν δύνανται νά
ύπερβώσιν ατιμωρητί τούς ηθικούς νόμους. Δέν
άρκεΐ νά θεωρήση τις τόν βίον ώς καλλιτέχνημα
ή ώς έργον φιλοδοξίας.
A. Mezieres.

*

*

*

Ούδέν θεμελιοΰται έπί τού μίσους· ή δικαιο
σύνη καί ή άγάπη είναι δ αληθής σύνδεσμος
τών στερεών κοινοτήτων.
Spuller.
*
*
*

'Ο άνθρωπος θεωρεί ώραΐον δ,τι άγαπα καί
σεβαστόν δ,τι πιστεύει.
Renan.

* ♦ «
Ή

ελπίς είναι ή φαντασία τών δυστυχών.
A. de Gustine.
*

θνησιμότης έν'Ρίφ Ί ανεΐρφ. Έκ στα
τιστικής τίνος τής Γεωγραφικής Έταιρίας πληροφορούμεθα δτι κατά τδ έτος 18S6 άπέθανον
εν 'Ρίφ Ίανείρφ 12,300 άτομα έπί πληθυσμού
400 χιλιάδων ψυχών. Έκ τούτων 2077 άπέ
θανον έκ φθίσεως, 1458 έκ νόσων τών άναπνευστιχών όργάνων, 1345 έκ παθήσεων τοΰ έγκεφάλου, 1097 έκ νόσων τών πεπτικών όργάνων,
1086 έξ ελωδών πυρετών καί 1015 έκ τοΰ
ίκτερώδου; πυρετού, τοΰ ένδημικώς έπικρατούντος. Περίεργον είναι δτι ή φθίσι; άπήτησε δι
πλάσια θύματα τού ίκτερώδους πυρετού, έν φ
πρό τινων έτών συνέβαινε τό άνάπαλιν.
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*

*

Έν τφ β ίω και χάριν αύτού τού βίου είναι
άνάγκη δ άνθρωπος νά δποφέρη δλίγον έξ άνίας.
St. Beuve.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΣ Ζ'.

Ή διεύθυνσις τοϋ “Εσπέρου” άπεφάσισε νά συστήση, ώς καί κατά τδ παρελθόν
έτος, Λαχεΐον χάριν τών Κυρίων συν
δρομητών αύτοΰ, ύπδ τούς αύτούς ορούς·
ήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόνων
τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει
δωρεάν έν γραμμάτων τοΰ Λαχείου, δπερ
θέλει τω άποσταλή έγκαίρως καί ασφαλώς,
‘Η έκκύβευσις τοϋ Λαχείου γενήσεται
έν Λειψία ένώπιον ’Επιτροπής τή ά. τοΰ
έλευσομένου μηνδς Νοεμβρίου, ώς προ
θεσμία δέ πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος
τής έτησίας συνδρομής τάσσεται ή 30
Σεπτεμβρίου 1887.
Παρακαλοΰνται έπομένως οί κατά τό
πους Κύριοι άνταποκριταί τοΰ ‘Εσπέρου νά
έμβάσωσιν έμπροθέσμως τάς καταβληθείσας
αύτοΐς σύνδρομά;, όπως μή προκύψωσι
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι
ή Διεύθυνσις, έάν δέν λάβη έν Λειψία τδ
τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.
Τά κέρδη ορίζονται ώ; έςής·
α'.) 'Γέσσαρες τόμοι τοΰ ‘Εσπέρου (Γ'. Δ'.
Ε'. ζαΐ Στ'.) έπιχρύσως καί πολυτελώς
δεδεμένοι.
β'.) Τά αριστουργήματα τοΰ μουσουργοΰ
Chopin διά κλειδοκύμβαλον εις δύο
τόμους κομψούς καί έπιχρύσους.
γ'.) δ'.) καί ε'.) Άνά έν πολυτελές Λεύ
κωμα σχήματος μεγάλου φύλλου,
περιέχον τήν μέχρι τοΰδε διά τοΰ
‘Εσπέρου δημοσιευθεϊσαν Συλλογήν
τών ήρώων μας, συγκειμένην έκ 15
εικόνων.
στ'.) Τά περικαλύμματα τοΰ ‘Εσπέρου δλων
τών έτών (Α'. — Στ'.).
ζ'.) Εις τών έξ τόμων τοΰ ‘Εσπέρου χρυ
σόδετος κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίσαντος.
η'.) Κιβώτιον περιέχον τά άπαιτούμενα
έργαλεΐα προς 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, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων.
Έν Λειψία τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

Διευθυντή; καί έκδοτη;·

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 4ΐ·

Τόποι;- ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Παρασκευή 3. ’Ιουνίου 1887.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!.
Έν Βιέννη καί Αύστρο-Ούγγαρία .... Φλ.
3
Έν Γερμανίφ
.................................................. Μάρ. 4
Έν Γαλλία, τόποις ταχυδρ. ένώσεως . . Φρ.
6
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρ. τελών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
Ό “Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης’’ εισέρ
χεται συντόμως είς το ένδέκατον έτος άπο τής
ύπάρξεώς του, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς
άποδίδων ύπηρεσίας έν τω άμέμπτφ οικονομο
λογικά» αυτού βίφ, προοδεύων όλονέν, φιλίως
έχων πρδς τούς όσημέραι πληθυνομένοος πελάτας του και άφοσιωμένος ών αύτοΐς οίκονομικώς.
'Η αμοιβαία δέ και δεδοκιμασμένη έμπιστοσύνη
ή μετά μακράν βίον άποκτηθεΐσα, άποτελεΐ το
τής ύπολήψεως καί τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.
Κατωρθώσαμεν άπδ τής ’Ανατολής είς τήν
Δύσιν νά καταλάβωμεν έξαιρετικήν θέσιν, ταύτην
δέ δφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν,
διατί λοιπδν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρδς
αύτήν καθήκοντα ήμών; ‘Η εύτυχία της άπετέλεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τδ δέ καταπροδιδόναι τήν Αλήθειαν, ήτις έστίν δ φρουρός της,
θά ίσοδυνάμει προς προδοσίαν τών κοινών ήμών
συμφερόντων, ατινα είναι σήμερον ατενώς συνδεδεμένα. Έάν δ " Μηνύτωρ” δύναται πάνυ
£φδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ άποκρούση,
άλλά καί νά μή τδν άφήση ή άξιοπρέπειά του
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία
Πιστωτική ή άλλη Εταιρία ήρισέ ποτέ πρδς
αύτόν, ούτε έπί άπειλαΐς καί συκο<^αντίαις καί
ζοφεραΐς ^ιαδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καί άθεμίτοις τρόποις, τούτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν υπερθεν πάσης
ΰπονοίας. Ούδείς άγνοεϊ βτι τά ήμέτερα σχόλια
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καί βτι οί έπαινοι
ήμών παρέχονται δωρεάν άτε ύπδ τής συνειδήσεως ήμών ύπαγορευόμενα. Ήμεΐς ένα καί
μόνον έχομεν όδηγόν, τδ συμφέρον τών ήμετέρων
πελατών, βπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου,
ένταΰθα δέ κεΐται τδ μυστικδν τής ύπερηφάνου
ήμών άνεξαρτησίας καί της ειλικρινούς ήμών
άμεροληψίας. ’Αδύνατον νά συνθηκολογήσωμεν
μετά τοΰ έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέσωμεν συνάμα
τούς άληθεΐς ήμών φίλους.
Α’ύ£»;σις τοΰ σχήματός μας κατά τδ 1887. —
Άπδ τής 2 ’Ιανουάριου τοΰ 1887 τδ σχήμα τής
έφημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ; κατά τδ διπλάσιον, οΰ μόνον διά νά
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων,
άλλά προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς
κάθε κλήρωσιν τούς προηγουμένως έκκυβευθέντας
άριθμούς, ών τδ ποσδν δέν έζητήθη και κινδυ
νεύει ν’ Απολεσθή ύπδ τοΰ κερδίσαντος. Συχνάκις
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς έκατομμύρια. σΟθεν δταν έχη τις τδ μέσον πρδς
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών τοΰ ’Ωκεανού
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι εΐναι
ευκολώτερόν άκόμη τή βοήθεια τοΰ ήμετέρου
“Μηνύτορος”, μεταβαλλομένου, είς βυθοκόρον,
ν’ άνακαλύψωμεν τδν κάτοχον τόσων θησαυρών,
οΐτινες είναι εύκολον να εύρεθώσιν έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις.
Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, και δμως
άγνοοΰσι τοΰτο! Τφ δντι, συνφδά πρδς τάς έπι
σήμους πληροφορίας, πολλαί έκατοντάδες εκα
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λαχειοφόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομενην
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας
^ίπτουαιν έν σύρτη έν τφ δποίφ λησμονοϋσιν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.
Εναντι τοϋ Κοινοβουλίου καί τοϋ Δημαρχείου
VIENNE.

αύτάς. ' Η όλιγωρία αυτή άποβαίνει άσύγγνωστος
τοσούτφ μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά
παρέλευσιν πενταετίας άπδ τής ήμέρας τής κληρώσεως, τδ πρδς άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα
διαγράφεται καί έπομένως τά κέρδη ούδόλως
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοις. Οί συνδρομηταΐ
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν
ήμΐν έφάπαξ τούς άριθμούς τών ύπδ τήν κατοχήν
αύτών τίτλων, έν ή δέ περιπτώσει ύπάρχει επιλαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐς
τούτο άνεξόδως καί έν πάση έχεμοθία.
Νζοί ffwSvaOfioi. — Δέν ηύξήθη μόνον τδ
σχήμα τοΰ "Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύ
χης”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις,
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά
οικονομολογικά καί ιδίως είς τούς πολλαπλούς
συνδυασμούς τών άσφαλειών, καί έκ τούτου δέν
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.
'Ελληνικά Δάνεια. — '0 “Μυνήτωρ τής
II αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα
τάς έπισήμους κληρώσεις βλων άνεξαιρέτως
τών 'Ελληνικών όμολογιών. Λαμβάνει δέ τηλεγραφικώς καί δημοσιεύει άμέσως τάς έπι
σήμους κληρώσεις τών Λαχειοφόρων όμολογιών
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Πολέως Β ο υ κουρεστίου κτλ. κτλ.
Ή έτησία συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le
Moniteur de la Chance Universelie ύπάρχει
ώρισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσδν
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτιον τραπέζης, ή γραμματόσημα
οίουδήποτε κράτους.
Αι σύνδρομα! πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένδς οίουδήποτε έτους.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήσ. άγγλικά! ό στ.................... Κρ. 50 Φρ. ι
Καταχωρία. συστατικοί - . . . . Φλ. 1
- 2
έπί έκδίσ. δαν. κλ. . . - 2.50
- 5
Συμφωνία καί κατ' άποκοπήν.

Οί αύτοί τίτλοι ύπδ τούς αύτούς άριθμούς
έπιστρέφονται τφ δανειζόμενα», δστις έξακολουθεΐ
μετέχων είς τάς γινομένας ώς πρδς τούς τίτλους
αύτού κληρώσεις ώσεί τούς τίτλους τούτους εΐ
χεν έν τω χρηματοκιβώτια» αύτού.
6. Είσπραξις έπιλαχόντων βραβείων καί
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.
7. Δωρεάν είσπραξις τοκομερισμάτων άξιών αύστριακών ή άλλων.
8. Πώλήσις γραματίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδεια: καί έπομένως παρέχοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα
δέον δπως μή συγχέωνται πρός τά γραμμάτια
τών γερμανικών λαχείων.
9. Έξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινομένη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.
10. Άγορα’ι καί πωλήσεις εμπορευμάτων
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρδς 2 °/ο.
Πάσα έντολή πρδς Αγοράν Αντικειμένων δι’ Ατο
μικήν χρήσιν ένδς τών συνδρομητών έκτελεΐται
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.
11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας
παντί τφ άποστέλλοντι σύν τή αιτήσει άπηλλαγμένη τελών καί 25 εκατοστά τοΰ φράγκου,
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαν
τήσεως. Έν έναντία περιπτώσει δίδοται. δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής
στήλη ύπδ τόν τίτλον Petite Correspondance
(Μικρά Αλληλογραφία).

Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπιμον νά δηλώσωμεν βτι ούδέν άπολύτως δέον
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται
ν’ άποταθώσι πρός ήμάς έλεοθέρως, θά μάς
εΰρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.
Πάσα Αποστολή δέον ν’άποστέλληται κατ’ εύθεΐαν ύπδ διεύθυνσιν ώς εξής·

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE

ADMINISTRATION
i»u
MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
VIENNE (AUST1UCHE).

άναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡ. „M0NITEUB VIENNE".

ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ,
ΛΟΝΔ1 NOΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤ1Ν0ΥΠ0ΛΕΩΣ,
ΑΘΗΝΩΝ

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

ΕΝΤΟΑΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
tor

διεξαγωγήν έργασιών οίαι αί έξής·
1. Άγ οραί καί πωλήσεις χρεωγράφων
κατά τάς έπισήμους διατιμήσεις αύτών.
2. Έγγραφή είς τήν έκδοσιν όμολογιών
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ
έξόδων διά τούς πελάτας τοΰ καταστήματος.
3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δι άπάσας τάς
αύστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπδ τής πρώτης πλη
ρωμής ό άγοράζων οίανδήποτε τών άξιών τούτων
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών βλων
κληροθησομένων βραβείων ώς καί έπί τών τόκων.
4. Ανταλλαγή τίτλων δι’ άλλων παρεχόντων πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα
κέρδους ή καί πιθανότητα πρδς ύπερτίμησιν.
5. Χρήμα τικά δάνεια έπί ύποθήκη τί
τλων καί έπί τόκφ 6 τοΐς °/ο τδ έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡ1ΑΙ.
Πρδ πάντων τδ δημόσιον τής ’Ανατολής πρέ
πει νά μή έμπιστεύεται είς τάς ξένας έκείνας
’Ασφαλιστικός έταιρίας, αί όποΐαι προσφέρουν
τάς ύπηρεσίας των άπδ θύρας είς θύραν, ένοχλοΰσαι τούς άνθρώπους μέ τάς αιτήσεις των,
έως ού τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε ύπογραφήν πρέπει
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς νά μάς συμβουλευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν όποιαν τοΐς
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν
δωρεάν πάν οίονδήποτε λογικόν παράπονον έναντίον πάσης οίασδήποτε Ασφα
λιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αυτούς.

