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Η ΛΙΜΝΗ ΚΩΠΑΪΣ
καί τά έγκαίνια τών έργων πρός άπο- 

δήρανσιν αύτής.

(Συνέχεια.)

(Μετά δύο εικόνων, 8ρα σελ. 97 καί 101.)

Σ
ΗΜΕΡΟΝ παραθέτομεν κατά τήν ύπόσχεσιν 
ήμών δύο εικόνα:, ών ή μέν παριστα τον 
τοπογραφικόν χάρτην τής Κωπαΐδος λί
μνης, ή δέ τήν τελετήν τών εγκαινίων τής πρώ

της σήραγγας.
Εν τφ τοπογραφικφ χάρτη δύναταί τις νά 

παρακολούθηση τάς διαφόρους θέσεις, δι’ ών 
έδέησε νά όδηγηθώσι τά ΰδατα, δπως ριφθώσιν 
είς τόν Ευβοϊκόν κόλπον καί άφήσωσιν έλευθέρας 
τάς γονίμους γαίας, τάς ύπό τών ύδάτων κα- 
λυπτομένας. Τρεις λίμναι ϋπάρχουσιν εν Βοι
ωτία.· ή Κωπαΐς, ή Ήλίκη καί ή Παραλίμνη, 
ών ή πρώτη, ή Κωπαΐς, είναι είδος τέλματος, 
μή όπερβαίνοντος είς τά βαθύτερα αύτοΰ μέρη 
τά τέσσαρα μέτρα. Άπό τής λίμνης ταύτης 
τά ΰδατα διά διόρυγος οδηγούνται είς τήν κατά 
25 μέτρα ταπεινοτέραν λίμνην τής Ήλίκης, εν
τεύθεν δέ δι’ έτέρας διόρυγος είς τήν κατά 20 
μέτρα ταπεινοτέραν έτι Παραλίμνην, δθεν διά 
τής διόρυγος τής Άνθηδόνος θέλουσι χύνεσθαι 
είς τόν Ευβοϊκόν κόλπον. Περί τήν Κωπαίδα, 
ήτις σχηματίζεται διά τών ύδάτων τών ποταμών 
Κηφισσού καί Μέλανος, όρύσσεται τάφρος μέ
τρων 95 πλάτους, προωρισμένη νά δέχεται τό 
ΰδωρ τών δύο ποταμών καί νά διοχετεύση αυτά 
πρός τήν διόρυγα, τήν πρός τήν Ήλίκην λίμνην 
άγουσαν.

Ή διώρυξ τής Άνθηδόνος, ής τά έγκαίνια 
προ μικρού έτελέσθησαν καί ήν παριστα ή έτέρα 
τών εικόνων ήμών, είναι έργον όντως σπουδαΐον 
έχει μήκος μέτρων 1872, είναι εύρυτάτη καί 
διατέμνεται ύπό δύο γεφυρών κομψών καί λιθό
κτιστων. Έπί τής μεγαλοπρεπούς αύτής εισόδου 
φέρει μεγάλοις γράμμασι κεχαραγμένα τά εξής·

"Όμονοία τών Ελλήνων καί τών Γάλλων, 
Γεωργίου Α'. βασιλεύοντος, ή γαλλική Εταιρία 
τής Κωπαΐδος τήν τε γην άποταμούσα καί τά 
όρη διορυίασα, τήν μέν λίμνην έΕήγαγε, τό 
δέ πεόίον, μέχρι τού νϋν ιίργοΰν, τοΐς γεωρ- 
γοΰσιν άπέδωκε καί τους βλάπτοντας ποταμούς 
άπέτρεψε. Τών μελετών τής έΕαγωγής ήρΕατο 
μέν ό Sauvage τώ 1846, έπανέλαβε δ’ αύτάς 
ό Taratte τώ 1881, ού θανόντος αυτά τά έργα 
διέγραψε καί έπετέλεσεν ό Leon Pochet τώ 
1882—1886.”

’Εν ταΐς όλίγαις ταύταις λέξεσι περιλαμ
βάνεται το μέγεθος τοΰ έργου. Καί πράγματι, 
όταν άναλογισθώμεν πόσων εύεργετημάτων πρό
ξενος έσεται ή εντελής τής Κωπαΐδος άποξή- 
ρανσις, δταν ύπολογίσωμεν πόσαι γαΐαι παρα
δίδονται οι’ αύτής είς τήν καλιλέργειαν καί 
γονιμότητα, δέν δυνάμεθα ή νά αίσθανθώμεν 
εύγνωμοσύνην πρός τούς άναλαβόντας τό έργον 
τούτο καί διεξαγαγόντας ήδη αισίως τό πρώτον 
αύτοΰ τμήμα.

Δικαίως επομένως έπανηγυρίσθησαν τά έγ
καίνια διά πολλής έπισημότητος, άνταξίας πάν
τως πρός τό σπουδαΐον τής έπιχειρήσεως- "Οί 
παρευρεθέντες κατείχοντο ύπό ύψίστης συγκινή- 
σεως, λέγει έφημερίς τις περιγράφουσα τήν τε
λετήν· πάντες διετέλουν έν αμηχανία πειρώ- 
μενοι νά πεισθώσιν δτι ή συντελεσθεΐσα γιγαν- 
τιαία έκείνη έπιχείρησις, ή τοσοΰτον άθορύβως 
περατωθεΐσα καί τοσοΰτον αίφνιδίως έκτυλιχ- 
θεΐσα προ τών βλεμμάτων τού κόσαου, είναι 
έργον έντελές, έργον έξ έκείνων, τά όποια άπο- 

θανατίζουσι τούς δημιουργούς αύτών καί τιμώσι 
τούς λαμβάνοντας τήν πρωτοβουλίαν.”

Κατά τά έγκαίνια έξεφωνήθησαν λόγοι πολ
λοί, έν οίς τήν πρώτην θέσιν κατεΐχεν ό λόγος 
τού αρχιμηχανικού, Κυρίου Pochet, δστις είπε · 
"Διά τής άποξηράνσεως τής Κωπαΐδος ό πλη
θυσμός θ’ αύξηση καί ή φυλή θά γείνη ίσχυ- 
ροτέρα. Ό πυθμήν τής λίμνης συνίσταται έκ 
τών ίλύων, άς φέρουσιν οί ποταμοί έκ τής άπο- 
συνθέσεως τών οργανικών ούσιών. Αΰται έγέ- 
νοντο πλούσια λιπάσματα καί ή χημεία καί ή 
γεωργική πείρα απέδειξε τήν μεγίστην εύφορίαν 
τών γαιών τοΰ πυθμένος. Έκτος τούτου, δπερ 
καί σπουδαιότατον, αί γαΐαι αΰται θά έχωσι τό 
άπαιτούμενον πρός άρδευσιν ΰδωρ διά τοΰ σχε
δίου, τό όποιον παρεδέχθη ή 'Εταιρία. Έν 
Οΰγγρα θά έχη πτώσιν ΰδατος 25 μέτρων, ήτις 
θά κινή υδραυλικήν μηχανήν άποστέλλουσαν 
δι’ άντλιών τό άναγκαιοΰν πρός άρδευσιν 70 χι- 
χιάδων στρεμμάτων ΰδωρ. Έν συνόλω δέ θά 
άρδεύωνται 100 χιλιάδες στρεμμάτων. Πρός 
τούτοι; έν Άνθηδόνι θά ύπάρχη δύναμις δώ
δεκα χιλιάδων ίππων, καί ό χώρος θαυμασίως 
παρέχεται πρός ιδουσιν πόλεως βιομηχανικής· 
σήμερον δέ μετά θετικότητος σχεδόν δύναται νά 
προείπη τις δτι ή μεγάλη αΰτη δύναμις θέλει 
χρησιμοποιηθή καί είς μακράς αποστάσεις. Πάσα 
ή χώρα σπουδαίως θά ώφεληθή, καί ό σιδηρό
δρομος Θεσσαλονίκης, δστις κατ’ ανάγκην θά 
διέλθη διά Κωπαΐδος, θά εΰρη έν αύτή σπου
δαία στοιχεία έμπορίου. Οΰτως ή Ελλάς κα
τακτά εϊρηνικώς μίαν έπαρχίαν.”

Είς τόν λόγον τούτον άπήντησεν ό δήμαρχος 
Καρδίτσης, είπών·

"Χαιρετίζω τά έγκαίνια τής Κωπαΐδος. "Ο,τι 
προ αιώνων οί ισχυροί τής γης συνέλαβον έν 
τω νω καί δέν έπραγ^ατοποίησαν, σήμερον μετά 
χαράς καί συγκινήσεως βλέπομεν τετελεσμένο·?. 
Ή μεγάθυμος Γαλλία, συμπεπλεγμένα; έχουσα 
τάς χεϊρας μετά τής Ελλάδος, μεταβάλλει τήν 
άγονον Κωπαίδα είς Έδέμ, τήν ίλύν είς χρυσόν, 
καί αποδίδει ήμϊν τήν ζωήν καί τήν ύγείαν. Αί 
τρεις παρόχθιοι τού κράτους έπαρχίαι γίνονται 
παράγοντες πλούτου.”

Μετά τόν ψαλέντα αγιασμόν ήνεώχθησαν 
παρά τών έργατών οί ύδροφράκται άπό ΰψους 
επτά μέτρων καί ό καταρράκτης ήρξατο έξογ- 
κούμενος καί τό κΰμα πίπτον όρμήτικώς. Χι
λιάδες στομάτων άνεφώνησαν Ζήτω! καί τό 
άγριον στοιχεΐον ύπό τής διανοητικής τοΰ άν- 
θρώπου δυνάμεως δαμασθέν έλαβε τόν χαρα- 
χθέντα αύτώ δρόμον. Ήτο στιγμή ωραία, στιγμή 
πλήρης μεγαλοπρεπείας!

Είς τό συμπόσιον, τό όποιον παρετέθη τοΐς 
προσκεκλημένοις έν θήβαις, ό κ. Στ. Σκουλού- 
δης, είς τών ιδρυτών τής έταιρίας. προέπιεν 
υπέρ τοΰ βασιλέως ήμών, ό δέ νομάρχης Ατ
τικής καί, Βοιωτίας κ. Ή. Παπαηλιόπουλος 
ύπέρ τής Γαλλίας καί τυΰ Προέδρου αύτής. 
Είς τήν πρόποσιν τοΰ κ. νομάρχου άπήντησαν 
δτε πρεσβευτής τής Γαλλίας καί ό στρατηγός 
Vosseur, δστις μεταξύ άλλων είπε μετά στρα
τιωτικής όντως παρρησίας, δτι ή Γαλλία ούδέ- 
ποτε θέλει λησμονήσει τούς έλθόντας ν’ άγωνι- 
σθώσιν ύπέρ αύτής "Ελληνας έν έτει 1870, καί 
προέπιεν ύπέρ τοΰ Ελληνικού στρατού.

Καί ταΰτα μέν έν συντόμφ τά τών έγκαι- 
νίων έν προσέχει ήμών τεύχει θέλομεν δημο
σιεύσει καί έτέρας εικόνας τών έργων τής Κω- 
παΐδος μετά τής έκθέσεως τοΰ Γάλλου αρχιμη
χανικού, ήτις έτι μάλλον θέλει διαφωτίσει τούς 
άναγνώστας περί τοΰ σπουδαίου έργου, δπερ συν
τελείται έν τή φίλη πάτριοι έπί τών ήμερών ήμών.

(" Επεται συνέχεια.)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ.
(Συνέχεια και τέλος).

Ν τώ προλαοόντι ήμών τεύχει άνεφέ- 
ρομεν τά τής παιδικής καί νεανικής 
ήλικίας τού έθνικοΰ ήμών ποιητοΰ· 

Σήμερον δέ εύρίσκομεν αύτον έν τή πατρίδι, 
πλήρη ενθουσιασμού ύπέρ τοΰ έθνικοΰ άγώνος 
καί καταγινόμενον είς τά ποιητικά αύτοΰ έργα. 
Μέγας ήτο ό δισταγμός του περί τής γλώσσης, 
ήν ώφειλε νά μεταχειρισθή είς τά ποιήματα· 
και έν αρχή μέν έκλινε πρός τήν καθαρεύουσαν 
γλώσσαν, είτα δμως εύρίσκων αύτήν άμορφου 
εισετι, διενοήθη δτι έδει νά ποιήσηται χρήσιν 
τής δημώδους γλώσσης, τής συναδούσης άλλως 
τε και πρός τήν πτήσιν τής ζωηρά; φαντασίας 
του. Προϊόντα τής έποχής ταύτης ήσαν διάφορα 
ποιήματα, εν οίς πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουσι 
τά εξής- ' Ό θάνατος τής ’Ορφανής”, "ή Εύ- 
ρυκόμη”, ή Ξανθοΰλα”, "ή Ψυχούλα”. Ταΰτα 
αμα συντεθέντα άνεγίνωσκεν είς τού; φίλους 
του. Περί τά τέλη τοϋ 1822, δτε ό Σπυρίδων 
Ί ρικούπης τή προσκλήσει τού λόρδου Γυίλφορδ 
μετεοη είς τήν Επτάνησον διήλθΐ διά Ζακύν
θου καί έπεσκέφθη τόν Σολωμόν. Οΰτος δέ τώ 
άνέγνωσεν ιταλικήν τινα «ροήν, ήν είχε συνθέσει 
εν Ιταλία. Ό Τρικούπης τώ παρετήρησε τότε, 
οτι ό προορισμός του ήτο ούχί νά λάβη έπιφανή 
θεσιν εν τώ ιταλικοί ΙΙαρνασσω, αλλά νά πλου- 
τ’-ση τήν νεο-ελληνικήν φιλολογίαν. Ή προ
τροπή αΰτη τού Ίρικούπη έπεισε τον Σολωμόν 
νά έπιδοθή όριστικώς είς τήν μελέτην τής μη
τρικής γλώσσης, είς ήν άπό τή; στιγμή; έκείνη; 
επεδόθη μετά πλείστου θάρρους καί ένθουσι- 
ασμού.

Άπόδειξις δέ οποία; προόδους έποίησεν ό 
Διονύσιος Σολωμός εί; τήν γλώσσαν ήμών, είναι 
ό εν ετει 1823 ποιηθείς "Ύμνο; εί; τήν Ελευ
θερίαν”, το αθάνατον αριστούργημά του. Έν 
τώ ΰμνω τούτω λάμπει έν δλη τή φαεινή αύ
τής απλότητι ή δημώδης γλώσσα· έν αύτώ 
ενούται ό λυρικός ενθουσιασμός μετά τής έπικής 
σεμνοτητος, καί έν τερπνοτάτω χρωματισμοί δια
δέχονται αί στροφαί άλλήλας πλήρεις χάριτος 
και αρμονίας. Δέν υπάρχει δεύτερον ποίημα 
έν τή δημώδει ήμών γλώσση, τό όποιον νά 
περιλαμβάνη τόσην αρμονίαν καί χάριν. Καί 
αύτοί οϊ ξένοι άμα άναγνώσαντες αύτό κατεμα- 
γεύθησαν· ό δέ Γάλλος Fanriel έν τοΐς Προ- 
λεγομένοις αύτού είς τήν Συλλογήν τών Δημω
δών ασμάτων τής Ελλάδος κηρύττει, οτι "ή 
δημώδη; Ελληνική γλώσσα, έχουσα χαρακτήρα 
όμοειδή, είναι ή ώραιοτέρα τών ευρωπαϊκών 
γλωσσών καί ή έπιδεκτικωτέρα τελειοποιήσεως.” 

Ό ΰμνος είς τήν Ελευθερίαν έτυπώθη έν 
Μεσολογγίφ έν έτει 1824· ευθύς δέ μετά τήν 
δημοσίευσιν αύτού ό Τρικούπης έσπευσε νά τό 
άποστείλη εις τόν λόρδου Βύρωνα, άλλ’ ό μέγας 
οΰτος φιλέλλην είχεν ήδη άποθάνει.

Άφ’ ής ήμέρας έδημοσιεύθη τό ποίημα 
τούτο τού Σολωμού ή δημοτικότης τοΰ ποιητοΰ 
ερριζώθη έν τώ πνεύματι τοΰ έθνους, καί μέχρι 
σήμερον, μετά παρέλευσιν εξήκοντα καί πλέον 
έτών, ή δημοτικότης αΰτη δέν έξηλείφθη.

Έν έτει 1826 ό Σολωμός έγραψε τό χαριέ- 
στατον ποίημα του Ή Φαρμακωμένη”. Τό 
εξή: θλιβερόν συμβάν παρέσχεν αύτώ τήν ύπό- 
θεσιν· Ζακυνθία νεάνις, μεγάλην κλίσιν έχουσα 
πρός τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν, ήράσθη ξέ
νου νέου, καί φοβουμένη μή έκ τής σφοδρότητος 
τοΰ έρωτος προσοληθή ή τιμή της έδηλητηρι- 
άσθη. Ό Σολωμός, δστις έγνώριζε καί έξετίμα 
τήν νεαρόν κόρην, έκλαυσεν αυτήν είλικρινώς 
καί έν τή έξάψει τής θλίψεώς του έγραψε τάς 

ωραίας έκείνας στροφάς, αΐτινες συνεκίνησαν 
πάσαν τήν κοινωνίαν τής Ζακύνθου καί δι’ άς 
ό ποιητής έδέχθη πλεΐστα δσα συγχαρητήρια 
καί έπαίνους,

"Οτι ό Σολωμός δέν ήτο μόνον λυρικός ποι
ητής, αλλά καί τής Σατυρικής μούσης ένθερμος 
οπαδός, άποδεικνύουσι τά ολίγα σατυρικά έργα, 
τά όποια άφησε. Ί αΰτα είναι "τό Ονείρου”, 
"ή Πρωτοχρονιά”, καί "τό Ίατροσυμβούλιον”, 
οΰ μάλιστα ή αρχή είναι αμίμητος καί δικαίως 
κατέστη δημοτικωτάτη. Ί ίς Έλλην ύπάρχει 
άγνοών τούς λίαν έπιτυχεΐ; τούτους στίχους·

Τέλος πάντων ήρθε ή ώρα, 
Όπου έσπάρΟηκε ’ς τή χώρα 
Πώς ’πεθαίνει τ’ άνεψίδι 
Τοϋ δοτόρου τοϋ ‘Ροΐδη. κ. τ. λ.

Καί έν μέν τώ ' Όνείρω” στηλιτεύει τήν μα- 
ταιοδοξίαν, έν δέ τώ " Ίατροσυνεδρίω” τήν φι
λαυτίαν.

Έν έτει 1826 ό Σολωμός έγραψε τό ποίημά 
του "ό Λάμπρος”, τό όποιον δυστυχώς έμεινεν 
ατελές καί μόνον έν άποσπάσμασιν. Έν τώ 
έργο» τούτω ό ποιητής άπέδειξεν οτι ή άπλή 
ήμών γλώσσα δύναται νά έκφράση μετά όντως 
θαυμασίας δυνάμεως καί συντομίας τά παθητι- 
κώτερα καί άποκρυφώτερα τών αισθημάτων. 
Περικοπαί τινες τοΰ ποιήματος τούτου είναι 
πράγματι ύψηλαί.

Ό Σολωμός, έπιθυμών πάντοτε νά τελειο- 
ποιηθή είς τήν τέχνην καί μή δυνάμενος αρ
κούντως ν’ άπομονωθή έν Ζακύνθω, ένθα είχε 
πολλούς καί συγγενείς καί φίλους, άπεφάσισε 
νά μεταβή έν έτει 1828 είς Κέρκυραν, ένθα 
ήδύνατο ήσυχώτερος νά έργάζηται. Άμα άφι- 
χθείς έν Κέρκυραν έγένετο μετ’ ένθουσιασμού 
δεκτός ύπό τών έκεΐ λογίων άνδρών, καί είς 
τούτων, ό Βόμβας, παρεκίνησεν αύτον νά με
ταβή είς τήν έλευθέραν Ελλάδα διά τών εξής 
λέξεων " Σύ, δστις έψαλες τόν ένδοξον τής 
Ελλάδος αγώνα, μετάβηθι ήδη έκεΐ νά φιλήσης 

το ιερόν αύτής έδαφος.” Άλλ’ ό Σολωμός δέν 
μετέβη είς τήν Ελλάδα. Έν Κερκύρα έγνω- 
ρίσθη μετά τοΰ Κερκυραίου μουσικοδιδασκάλου 
Νικολάου Μαντσάρου, δστις μελοποιήσας τήν 
“Φαρμακωμένην”, έμελοποίησε κατόπιν καί τόν 
‘"Ύμνον είς τήν Ελευθερίαν”. Πόσον έπιτυχώς 
έπραξε τούτο ό "Ελλην μουσουργός πόντε; γνω- 
ρίζομεν. Μέχρι σήμερον ή μουσική τοΰ Υμνου 
είναι δημοτικωτάτη έν όλη τή Έλλάδι.

Έν Κερκύρα άνέμενε τόν έθνικόν ήμών ποι
ητήν δεινόν τής τύχης τραύμα. Δίκη τις, άρ- 
χίσασα έν έτει 1833, σκοπός τής όποιας ήτο 
νά τώ άφαιρέση δλην του τήν περιουσίαν, άπέ- 
σπασεν αυτόν έπί ολόκληρα έτη άπό τής προ
σφιλούς του έργασίας. Ό Σολωμός ήτο ποιητής 
καί ώς τοιούτος άνώτερος τών ραδιουργιών τών 
έχθρών του ■ διό καί δέν έπτοεΐτο διά τήν 
έκοασιν τής δίκης, άλλ’ είχεν άποφασίσει, άν 
έμενε πτωχός, νά μεταβή είς Παρισίους καί 
έκεΐ ώς μεταφραστής νά εΰρη πόρον ζωής. Καί 
έν έτει 183S έκέρδισεν όριστικώς τήν δίκην 
άλλ’ ή καρδία του είχε πληγωθή, διότι κατά τό 
πενταετές έκεΐνο διάστημα έγνώρισε τήν δολιό- 
τητα πολλών τών φαινομένων φίλων του, καί 
άπό τής έποχής έκείνης έγένετο σχεδόν μισάν
θρωπος, άποφεύγων τόν κόσμον καί μόνον έν τή 
έρημία εύρίσκων παρηγοριάν. Τότε ήρξατο κα- 
ταγινόμενο; καί είς τήν μελέτην τής φιλοσο
φίας, ήτις τοσοΰτον στενώ; μέ τήν ποίησιν συν
δέεται, διατηρούμενος δμως πάντοτε θερμός τής 
ώραίας φύσεως θαυμαστής. Σώζεται ιδιόχειρος 
τού ποιητοΰ ήμών περικοπή, έν ή άναγινώσκονται 
τά εξής· “Ή τέχνη σιωπηλή λατρεύει τήν 

Φύσι, καί τούτη, ώς άνταμοιβή τής μακρυνής 
"άγάπης, έβάλθηκε γυμνή νά χορεύη έμπροσθά- 

"της. Έκείναις ή μορφαϊς άντιχτύπησαν είς 
“τόν νοΰ τής τέχνης καί αύτή ταΐς έχάρισε τών 
' άνθρώπων.”

Οΰτως μεταξύ τών ποιητικών του έργων καί 
τών φιλοσοφικών αύτού μελετών ό Διονύσιος 
Σολωμός διήγεν έν Κερκύρα τά τελευταία τοΰ 
βίου του έτη. Πολλά κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
έγραψεν. δλίγα δμως μόνον έδημοσιεύθησαν, 
διότι αυτός ό ποιητής έπροτίμα νά τ’ άναγι- 
νώσκη είς περιωρισμένον κύκλον φίλων. Άπό 
τοΰ έτους 1851 ένεφάνησαν παρ’ αύτώ τα πρώτα 
συμπτώματα τής φοβερά; νόσου, ήτις έπέπρωτο 
νά τόν φέρη είς τόν τάφον. Κατ’ άρχάς τά 
συμπτώματα ταΰτα ήσαν δλως έλαφρά, άλλ’ ό 
Σολωμός δέν ήπατάτο· πολλάκις έλεγεν είς τούς 
φίλους του " Γλήγορα θά σάς άφήσω”, καί δταν 
οί φίλοι άκούοντες τούς λόγους τούτους ήπόρουν, 
διότι έβλεπον αυτόν ύγιαίνοντα κατά τό φαινό- 
μενον, αύτός έμειδία έλαφρώς. Έν έτει 1856 
ή νόσος έλαβε χαρακτήρα σόβαρώτερον καί 
έπέστη άνάγκη νά προσκληθώσιν ιατροί, οΐτινες 
δμως διεφώνησαν, χαρακτηρίσαντες οί μέν ώς 
νόσον τής καρδίας οί δέ ώς νόσημα τοΰ έγκε- 
φάλου. Φαίνεται δμως δτι ή νόσος ήτο συμ- 
φόρησις έγκεφαλική · ό άσθενής ύπεβλήθη είς 
αύστηράν δίαιταν, καί κατ’ άρχάς έφαίνετο δτι 
τά έπίφοβα συμπτώματα ήθελον μετριασθή. 
Κατά τούς πρώτους δμως μήνας τοΰ έτους 1857 
έπήλθον συμπτώματα προμηνύοντα προσεγγίζον 
το τέλος- τούτο διήρκεσε καθ’ ολον τό θέρος 
καί τέλος τή 9/21 Νοεμβρίου 1857 ό έθνικος 
τής Ελλάδος ποιητής άπέθανεν ήσύχως, προη- 
γηθείσης γενικής άποναρκώσεως.

Έπί τώ θανάτω αύτοΰ έπένθησεν όλόκληρος 
ή Κέρκυρα, ένθα ό Σολωμός ήγαπάτο καί έθαυ- 
μάζετο. Ή Επτανησιακή βουλή, μαθούσα τό 
δυστύχημα, διέκοψε τήν συνεδρίασιν καί τή 
όμοφώνιρ αύτής άποφάσει έκήρυξε τό πένθος 
δημόσιον· ή δέ δημοτική αρχή διέταξε νά μείνη 
κλειστόν τό θέατρον μέχρις οΰ ό νεκρός του 
έμενεν άταφος. 'II κηδεία του έγένετο μετά 
πολλής έπισημότητος καί ολόκληρος ή νήσος 
προέπεμψε τον δημοφιλή ποιητήν εις τήν τε- 
λευταίαν αύτοΰ κατοικίαν. '0 λαός σύμπας τής 
Ελλάδος προσεκύνησεν έπί τοϋ τάφου αύτοΰ τό 
μεγαλεΐον τοΰ νοός καί τής άοετής.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΝΕΟΥ ΟΠΩΡΙΚΟΥ.

Ο ΞΑΝΘΟΧΥΜΟΣ.

Μετά είκόνος, όρα σελ. 101.)

φυτά τών μεμακρυσμένων χωρών, τά 
& EW όποια ευρηνται έν τοΐς δημοσίοις κή- 

ποις ή έν ίδιωτικαΐς συλλογαΐς, καλλι
εργούνται συνήθως χάριν τών διακοσμητικών 
αύτών ιδιοτήτων ή καί μόνον διά λόγους έπι- 
στημονικούς, καί τοιαΰτα είναι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον τά έν τοΐς βοτανικοΐς κήποι; διατηρούμενα.

"Ολως έξαιρετικώς εύρίσκει τις έν αύτοΐς δένδρα 
ή θάμνους, παράγοντας όπωρικά φαγώσιμα. Άλ
λως τε ή Εύρώπη τοσούτων άφθονεΐ δπωροφόρων 
δένδρων, ώστε ολίγον φροντίζομεν νά μετακο- 
μίζωμεν μακρόθεν καί έπί δαπάνη άδροτάτη 
όπωροφόρα δένδρα ξένων χωρών. Έάν έξαιρέ- 
σωμεν τόν άνανάν καί τήν βανάνην ούδεμίαν 
σχεδόν δπώραν τών τροπικών καταναλίσκομεν 
ήμεΐς οί έν Εύρώπη, καί τούτο τό μέν διότι ή 
καλλιέργεια αύτών είναι δύσκολος, τό δέ διότι 

ή γεΰσίς των είναι βλως άλλοία παρ’ δ,τι είναι 
έν τή ιδία αύτών πατρίδι.

Μνείας ιδιαιτέρας χρήζϊΐ τό δπωρικόν, οΰ 
τήν εικόνα παραθέτομεν, καί οΰ τίνος τό δένδρον 
άνήκει είς τήν οικογένειαν τών ρητινωδών. 'Ο 
ξανθόχυμος δέν παράγει μέν ρητίνην έξοχου ποι- 
ότητος, ώς πλεΐστα άλλα, άλλ’ είναι δένδρον, 
δπερ εύκόλως δύναται νά καλλιεργητή παρ’ ήμΐν 
καί τό όποιον παράγει καρπόν γεύσεως λίαν 
εύαρέστου. Άπό τινων ήδη έτών ό έν Παρι- 
σίοις βοτανικός κήπος διατηρεί μικρά τινα δέν
δρα τοΰ είδους τούτου, τά όποια τακτικώς 
κατ’ έτος άνθοΰσι καί καρποφοροΰσιν. Έν έτει 
1883 είς μόνος κλόνος αύτοΰ περιείχε 4ο δπώ- 
ρας, αΐτινες κατ’ άρχάς μέν είχον ώραΐον πρά
σινον χρωματισμόν, είτα δέ ώριμάσασαι έλαοον 
τήν χροιάν μεγάλου βερικόκκου, καί ήσαν νοστι- 
μώταται τήν γεΰσιν. Ήμεΐς βεβαίως, έχοντες 
τόσων ειδών δπώρας, δέν δυνάμεθα άρκούντως 
νά έκτιμήσωμεν τήν χρησιμότητα αύτοΰ · άλλά 
δέον ν’ άναλογισθή τις δτι τό δπωρικόν τούτο 
φυόμενον έν χώρα θερμοτάτη καί έστερημένη 
άλλων δπωρικών, μεγάλας παρέχει υπηρεσίας 
είς τούς κατοίκους έκείνους, ών τά άλλα δπω- 
ρικά είναι δλα σχεδόν γλυκά, έν ω οί καρποί 
τοΰ ξανθοχύμου είναι ΰπόξυνοι καί έλαφρώς άρω- 
ματικοί.

Υπάρχει καί έτερον είδος ξανθοχύμου, κα- 
λουμένου γλυκέος, οΰ μεγάλη χρήο’-ί γίνεται έν 
ταΐς Μολύκοις νήσοις.

ΕΑΡ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΰπό
Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

(Συνέχεια.)

g
N Ζακύνθω μοί είπον προ τής άναχωρή- 
σεώς μου · " Μέχρι τούδε ούδέν γνωρίζεις 
περί Ελλάδος· ή Ελλάς άρχεται μόλις 

δτε θά ήσαι έν Πελοποννήσιυ.” Καί λέγοντές 
μοι τούτο έφαίνοντο έννοούντες οτι αί Ίόνιοι 
νήσοι είναι παράδεισος ώς πρός τάς άναπαύσεις, 
καί δτι ή Πελοπόννησος είναι κόλασις πλήρης 
στερήσεων. Καί περί τών Πελοποννησίων μοί 
ώμίλησαν έν Κερκύρα καί έν ταΐς Ίονίοις νή
σοι; μετά ειρωνικού μειδιάματος, σημαίνοντος 
δτι οί Έπτανήσιοι είχον τήν συναίσθησιν τής 
υπεροχής των διό καί πολύ περίεργος ήμην νά 
ίδω ποιαν έντύπωσιν θά μοί ένεποίουν οί αλη
θείς ΙΙελοποννήσιοι.

Αί περιστάσεις μοί ήσαν καθ’ δλα εύνοϊκαί. 
"Οτε τό πρώτον έπάτησα τήν γήν τής Πελοπόν
νησου, δλοι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, έν ω άπε- 
βιβάσθην, μ’ έπερίμενον έπί τής παραλίας καί 
μέ συνώδευσαν ώς νά ήμην άλλόκοτόν τι είδος 
ανθρώπου ή πρίγκηψ. Τούτο συνέβη διά τον 
έξής λόγον Τό άτμόπλοιον άπό Ζακύνθου πρός 
τήν Πελοπόννησον έκτελεΐ τήν γραμμήν του δίς 
μόνον τής έβδομάδος, καί επειδή έν γένει δέν 
προσέχω πολύ είς τά δρομολόγια, έμαθον, δτε 
άφίχθην έν Ζακύνθω κατά Παρασκευήν είς τάς 
10, δτι τό άτμόπλοιον είχεν άναχωρήσει τήν 
αύτήν ήμέοαν είς τάς 7 ήδη είς Κατάκωλον, 
τόν λιμένα τοΰ Πύργου καί τής ’Ολυμπίας· ώστε 
έδέησε νά περιμείνω μέχρι τής Τρίτης τής έπι- 
ούσης έβδομάδος. Δυσάρεστον τούτο· πλήν τί 
νά γείνη; Έάν ύπήρχεν έτέρα εύκαιρία πρός 
μεταφοράν είς Κατάκωλον έκτος τοΰ άτμοπλοίου, 
ήμην βέβαιος δτι τό μέσον τούτο θά μοί προσε- 
φέρετο, διότι ή ατυχία μου εΰθύ; κατά τήν 
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πρώτην ώραν έγένετο γνωστή έν Ζακύνθιρ, και 
βεβαίως δέν θ’ άνεχώρει πλοΐον τι ίστιοφόρον 
εις Κατάκωλον χωρίς νά μοί δοθή περί τούτου 
εΐδησις. Καί ό λιμενάρχης έμαθε τήν έπιθυ- 
μίαν μου, και ήμην πεπεισμένος, οτι οίονδήποτε 
σκάφος θ’ άπέπλεεν άπο Ζακύνθου εις Κατά
κωλον μεταξύ τής Παρασκευής καί τής Τρίτης, 
έγώ θά εύρισζ.όμην έπί τοΰ σκάφους τούτου.

νΗμην ό μόνος ξένος έν Ζακύνθω- ώμίλουν 
ολίγα ελληνικά· εΐχον συγκαπνίσει σιγαρέττον 
μεθ’ ένος τών λεμβούχων· άρα ήμην πρόσωπον 
αρεστόν και φίλον. Έκτος τούτου καί ό αδιά
βροχος μανδύας μου έκέντα τήν περιέργειαν τών 
Ζακυνθίων, οιτινες ήσαν μελαγχολικοί, διότι 
έβρεχε και ήπείλει νά βρέξη ακόμη· ψυχρός 
άνεμος έπνεεν άπό βορρά έπί τοΰ ' Ανθους τής 
’Ανατολής” (τής Ζακύνθου) και οί καλοί Ζα- 
κύνθιοι δέν ήδύναντο ούδέ κρατούντες τά άλεξι- 
βρόχιά των νά καθήσωσιν έν ύπαίθρφ έν τω 
άγαπητω αύτών καφενείο), ροφοΰντες κύπελλον 
καφέ καί καπνίζοντες είκοσι τούλάχιστον σιγα- 
ρέττα. Τί τό παράδοξον λοιπόν, άν ή έμφάνι- 
σίς μου τούς διεσκέδαζε· "Πώς θά μεταβή ό 
Γερμανός εις Κατάκωλον;” — το ζήτημα τοΰτο 
έπησχόλει τούς αγαθούς Ζακυνθίους βσον και 
έμέ αύτόν.

Άφ’ ής στιγμής ένόησα οτι Ελλείψει άτμο- 
πλοίου ήμην ήναγκασμένος ν’ άπολέσω έν Ζα
κύνθου 3 — 4 ημέρας τοΰ λίαν περιωρισμένου 
χρόνου μου, έν ω μακρόθεν μοί ένευεν ή ’Ολυμ
πία και ή Φιγάλια — άπό τής στιγμής έκείνης 
έναπέθεσα δλας τάς έλπίδας μου εις μίαν λέμ
βον. Τό ατμόπλοιου διανύει το διάστημα έντός 
τριών ή. τεσσάρων ωρών- δίατί λοιπόν να μή 
πλεύση τις έν μια ήμέρα έκεΐ μέ καιρόν κάπως 
βοηθητικόν; Ό καιρός δέν ήτο πολύ καλός, τό 
ομολογώ, διότι ό άνεμος ήτο σφοδρός καί ή 
θάλασσα άγρια. ’Αμα τή άφίξει μου έν Ζα
κύνθω ήρώτησα ένα λεμβούχον, άν ήναι δυνατόν 
νά μεταβώ διά λέμβου εις Κατάκωλον ό άν
θρωπος μέ προσέβλεψεν ώς νά μέ ένόμιζε φρε
νοβλαβή, και ούδέν μοί άπήντησεν, άλλ’ ύψωσε 
τάς δφρεΐς του, δπεο έν Έλλάδι σημαίνει άρ- 
νησιν. Έκτοτε δέν έτόλμησα νά έπανέλθω εις 
τήν ιδέαν μου ταύτην. Έάν τό πράγμα ήτο 
κατορθωτόν, ή λέμβος θά μοί προσεφέρετο οϊκο- 
θεν. Έν Έλλάδι τά πράγματα διεξάγονται διά 
τόν ξένον βλως άφ’ έαυτών.

Μελαγχολικός έκαθήμην περί τό έσπέρας 
εις τήν μεγάλην πλατείαν πρό τοΰ καφενείου, 
μακρόθεν ξένος φαινόμενος έκ τοΰ αδιάβροχου 
μανδύου, ού δμοιος δέν ύπήρχεν έτερος κατ’ έ- 
κείνην τήν ήμέραν έν Ζακύνθφ· "Αγγλος;” 
μ’ έρωτά αίφνης γέρων τις, δστις έφαίνετο ώς 
μίγμα τι πειρατοΰ, οδηγού και λαθρέμπορου. — 
"’Όχι.” — "Τί λοιπόν;” — Έν Έλλάδι πρέ
πει ν’ άπαντα τις εις τοιαύτας έρωτήσεις· και 
αύτός ό Όδυσσεύς, πλέον ή άπαξ, ήναγκάσθη 
ν’ άπαντήση — "Γερμανός”, άπήντησα. — "Ά, 
Γερμανός; Μεγάλος τόπος ή 1’ερμανία, πλού
σιος τόπος, καί . . . “Καί ήξεύρεις τούτο, 
αδελφέ; — "Βέβαια, τό ήξεύρω· έχει τόν με- 
γαλείτερον στρατόν και είναι ή μεγαλειτέρα 
δύναμις τής Ευρώπης· άχ! μόνον νά μή ήθελε 
τώρα νά καταφέρεται τόσον πολύ κατά τής 
Ελλάδος... — "Άφησέ με ήσυχον μέ τήν 
πολιτικήν! ανέκραξα έγώ ώργισμένος · τούτο 
ακόμη μάς έλειπε μέ αύτόν τόν άθλιον καιρόν!” 
Ό γέρων δστις δέν ήτο ούτε πειρατής, ούτε 
οδηγός, ούτε λαθρέμπορος, άλλ’ έντιμος λεμ
βούχος, ήρξατο τότε μακρόν φιλιππικόν κατά 
τού καιρού, δτι ό καιρός είναι δλως έκτακτος, 
δτι καθ’ δλον τον χειμώνα τοιοΰτος ήτο, δτι 
τοΰτο μεγάλως παραβλάπτει τήν ναυτιλίαν καί 
καθιστά τούς π/.όας έπικινδύνους, Ιδίως μεταξύ 

Ζακύνθου καί Κατακώλου, δτι πάς λεμβούχος 
δέν ήδύνατο νά επιχείρηση αύτόν — άλλά . . . 
άν ό Γερμανός κύριος Λόρδος τό έπιθυμή. 
καί άν δέν λογαριάζη τρία ή τέσσαρα ναπο- 
λεόνια, τότε ... Ό άνθρωπος έκεΐνος άπ’ άρ- 
χής τής ομιλίας του ούδέν άλλο έσκόπευεν ή 
νά μοί προτείνη τήν λέμβον του διά τόν πλοΰν, 
καί έθεώρησε καλόν νά παίξη δλίγην διπλωμα
τίαν. Επειδή δέ έγώ δεικνύομαι άδιάφορος 
ώς πρός τόν πλοΰν, άρχίζει τότε αύτός — ό 
Ζακύνθιος! — νά μοι παοιστά τό φοβερόν μα- 
κράς διαμονής έν Ζακύνθω”, διότι, λέγει, το 
άτμόπλοιον, τούτο πρέπει νά γνωρίζης, άναχωρεΐ 
μόλις τήν προσεχή Τρίτην, καί ένίοτε δέν άνα
χωρεΐ καί άκριβώς κατά τήν ώρισμένην ώραν, 
μάλιστα τώρα, δτε ολα τά άτμόπλοια τών ιδιω
τικών εταιριών χρησιμεύουσιν εις μεταφοράν 
στρατευμάτων. Πόσον δέ πληκτική είναι ή Ζά
κυνθος, μάλιστα δΓ ένα ξένον, δέν δύνασαι νά 
φαντασθής. Το βλέπεις, κανείς δέν έρχεται νά 
μείνη περισσότερον καιρόν ένταΰθα· είσαι σή
μερον ό μόνος ξένος έν τή νήσφ ... — "Ναι, 
άλλ’ ό καιρός είναι τόσον κακός, ώστε πρέπει 
νά μείνω.” — Τότε δύνασαι νά περιέλθης τήν 
νήσον έφ’ άμάξης- έχω νά σοί δώσω λαμπρόν 
άμαξαν καί όχι άκριβήν. 30 φράγκα τήν ήμέ
ραν. Θά ΐδής τί ωραία είναι ή Ζάκυνθος!” Καί 
τότε άρχίζει νά μοί παριστά τήν Ζάκυνθον ώς 
μοναδικόν τι έν τω κόσμίρ, αύτός, δστις πρό 
πέντε έτι λεπτών τής ώρας μοί άνέφερεν δλας 
τάς αιτίας, δι’ άς ούδείς δύναται έπί πολύ νά 
οιαμείνη ένταΰθα. Φαίνεται οτι σκεφθείς εύρε 
συμφερώτερον νά μοί ένοικιάζη κκθ’ εκάστην 
τήν αμαξάν του ή νά μέ μεταφέρη εύθύς διά 
τής λέμβου του εις Κατάκωλον.

Έν ω λοιπόν έγώ τον έρωτώ άν αύτός ή τις 
τών άνθρώπων του θά έτόλμα νά άποπλεύση 
μέ αύτόν τόν καιρόν, ήρξατο περιγράφων μοι 
τόν πλοΰν διά τών μελανωτέρων χρωμάτων, 
ώστε ρίγος μέ κατελαβεν — " Ώστε άνάγκη 
είναι νά περιμείνω;” είπον έγώ. — " Βέβαια, 
άλλ’ έντοσούτω ύπάρχει ή αμαξά μου ...” — 
Αύριον έπιστρέφω εις Κεφαλληνίαν καί έκεΐθεν 
άναχωρώ εις Πάτρας καί ’Ολυμπίαν.” — Οδτω 
συνέλαβα τήν γηραιάν άλώπεκα! Τοιαύτην γνώ- 
σιν τών ελληνικών γραμμών δέν μοί άπέδιδε· 
τότε έμειδία. Έν τούτοις ήθελε νά μέ έκμε- 
ταλλευθή· πότε πάλιν θά τώ δοθή περίστασις 
νά έμπέση ξένος εις τήν παγίδα του; Έγίνωσκεν 
δτι έγώ έπεθύμουν νά μεταβώ εις ’Ολυμπίαν, 
άλλ’ ό καιρός ήτο πράγματι κακός· πώς νά δια- 
κινδυνεύση τήν λέμβον του; Πώς νά μέ έκθέση 
εις τοιοΰτον κίνδυνον; Κήδεται τής ζωής μου, 
λέγει ... "Σ’ ευχαριστώ, τώάπήντησα, άλλ’ έγώ 
θέλω νά μεταβώ εις ’Ολυμπίαν.”

Ιέλος πάντων, παρισταμένου πλήθους λαού, 
συνομολογεΐται ή συμφωνία, καί άποφασίζομεν, 
άν αυριον τό πρωί εις τάς 5 ό καιρός ήναι υπο
φερτός, καί άν δέν πνέη πονέντες άναχωροΰμεν.

Ό καιρός τήν έπιούσαν δέν ήτο πολύ καλός, 
άλλ’ έπνεε βορειοδυτικός άνεμος, δστις ήτο ό κα
ταλληλότερος εις τόν προς τήν Πελοπόννησον 
πλοΰν. Οί ναΰται, οΰς μοί έδωκεν ή γηραιά 
άλώπηξ, ήσαν ίκανώτατοι, άλλ’ έπί δύο ώρας 
δέν ήδυνάμεθα νά έξέλθωμεν τοΰ λιμένος· αίφνης 
δμως ό άνεμος ήρξατο πνέων καθαρώς άπό 
δυσμών, καί ή λέμβος διέσχιζε τήν θάλασσαν 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος- άνά πάσαν 
στιγμήν οί ναΰται μέ προσέβλεπον μειδιώντες 
καί μοί έλεγον "Πάει ’σάν βαπόρι.”

Ό ιδιοκτήτης τής λέμβου μοί είχε δώσει 
κάλαθον πλήρη τροφών καί φιάλας τινάς οίνου 
διά τό ταξείδιον έγώ προσέφερον καί εις τούς 
ναύτας μου μέρος τών τροφών, άλλ’ ούτοι ήρ- 
νήθησαν ύψοΰντες τήν κεφαλήν είναι ή μεγάλη 

Τεσσαρακοστή καί μέχρι τής πρώτης ήμέρας 
τοΰ Πάσχα οί τήν βαουτάτην ταύτην υπηρεσίαν 
έκτελοΰντες άνθρωποι ούτε κρέας τρώγουσιν. 
ούτε ώόν, ούτε τυρόν. Καθ’ δλας τάς τεσσα
ράκοντα όκτώ ήμέρας τά 9/10 τοΰ Ελληνικού 
λαού τρώγουσιν άποκλειστικώς μόνον άρτον, 
έλαίας, καί πίνουσιν οίνον καί καφέν, χωρίς νά 
χαλαραθώσι καθ’ δλου αί δυνάμεις των ούδέ 
νά πάθη τι ή ύγεία των, καί κατά τάς λοιπάς 
δε 315 ήμέρας τοΰ έτους τό πλεΐστον μέρος 
τών Ελλήνων δέν τρώγει ή μόνον έξαιρετικώς 
και σπανίως κρέας. Κατά μίαν δμως ήμέραν 
τού έτους πάντες, καί ό πτωχότερος επαίτης 
και ό πλουσιώτερος έμπορος, τρώγουσιν αμνόν 
ψητόν, τό Πάσχα. Πόσοι άμνοί, πόσαι αίγες 
θυσιάζονται κατά τήν ήμέραν ταύτην, είναι άνυ- 
πολόγιστον.

1 αύτα καί άλλα τοιαΰτα μοί διηγούντο οί 
ναΰται τής λέμβου " Η Πανδώρα” κατά τόν 
διάπλουν, καί μόνον εις τήν λέξιν άρνάκι τό 
πρόσωπον αύτών άπήστραπτε καί αί ξηοαί έλαΐαι 
μετά τού άρτου τοΐς έφαίνοντο έτι νοστιμώτεραι. 
Ιοΐς ύπεσχέθην νά τοΐς δώσω ώς φιλοδώρημα 
τήν τιμήν ενός άμνοΰ άν μέ φέρωσιν εις Κατά
κωλον έγκαίρως διά τήν τελευταίαν αμαξοστοι
χίαν, τήν άναχωροΰσαν εις Πύργον, καί οί στι- 
βαροί έκεΐνοι άνδρες έξετέλεσαν τοΰτο, έννοεΐται 
βοηθούμενοι καί ύπο τοΰ άνεμου καί τή εύγενεΐ 
προθυμία τοΰ διευθυντοΰ, οδηγού, μηχανικού καί 
σταθμάρχου έν Κατακώλω, δστις ήτο εν καί τό 
αύτό πρόσωπον. (!)

Εις τάς G άναχωρεΐ ή τελευταία αμαξοστοι
χία εις Πύργον καί ήτο ήδη ή έκτη ώρα δτε 
προσηγγίζομεν εις τόν λιμένα. Ώφείλομεν άκόμη 
νά κάμωμεν μεγάλην καμπήν, δπως περιπλεύ- 
σωμεν τούς έπικινδύνους σκοπέλους πρό τής 
εισόδου καί άδύνατον ήτο νά προσορμισθώμεν 
πρό ενός τετάρτου τής ώρας. Πρό πολλού ήδη 
οί 300 ή 400 κάτοικοι τού Κατακώλου ήσαν 
συνηγμένοι εις τήν παραλίαν, ίνα θαομάσωσι 
καί υποδεχθώσι δι’ ερωτήσεων τόν τολμηρόν 
ξένον, δστις έν καιρω τρικυμίας έτόλμησε νά 
έπιχειρήση τόν πλοΰν · μεταξύ τών παρισταμένων 
ήτο καί ό τοΰ σιδηροδρόμου κύριος. 'Η αμα
ξοστοιχία δέν άνεχώρει πριν ή άποβιβασθώ· 
τούτο ένόησα, δτε είδον έτοίμην τήν αμαξοστοι
χίαν, παρά τήν όποιαν ούδείς εύρίσκετο ούτε 
ύπάλληλος ούτε έπιβάτης. Αΐ άμαξοστοιχίαι 
έπί τής άφελοΰς ταύτης γραμμής άγουσι μόνον 
μεταξύ Κατακώλου καί Πύργου καί ούδείς τών 
έπιβατών φροντίζει, άν αΰτη άφικνήται έν τέ
ταρτον τής ώρας ένωρίτερον ή βραδύτερον εις 
Πύργον· ιδίως δέ σήμερον, δτε πρόκειται ν’ άπο- 
ζημιωθή διά τήν τοιαύτην βραδύτητα διά τής 
θέας τού έν ιδιαιτέρα λέμβφ άφικνομένου λόρ
δου μέ τόν άδιάβροχον μανδύαν!

Δωδεκάδες χειρών μοί έτείνοντο, δπως μέ 
βοηθήσωσιν εις τήν άποοίβασιν · έν θριάμβω οδη
γούμαι πρός τόν σταθμόν, τό είσιτήριον κρατώ 
ήδη έν χερσί χωρίς νά άναγκασθώ νά τό λάβω 
έν τή θυρίδι τού παραπήγματος· τά χρήματα 
εισπράττει ό μονάρχης τού σιδηροδρόμου καθ’ ό- 
δόν, καί ούτως διανύουσιν αί μικραί μέν άλλά 
κομψαί καί καθαροί αμαξαι τά 15 χιλιόμετρα, 
τά χωρίζοντα τό Κατάκωλον άπό τοΰ Πύργου.

("Επεται συνέχεια.)

Ο
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.

Ιστορικόν διήγημα
ύπδ

• IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Έν τω μικοω δωμάτιο) 
τοΰ πλοίου του έκάθητο ό 
φοβερός πειρατής Καφού
ρης βεβυθισμένος εις τάς 
σκέψεις του. Ό άνήρ ού
τος, ό άτρόμητος, καί τρό
μον έμποιών εις όλόκληρον 
χώραν, εύρίσκετο ήδη μό
νος μετά τών σκέψεών του· 
ήσθάνετο τό πλοΐον δλισθαΐ- 
νον ήπίως έπί τής γαλη- 
νιαίας θαλάσσης καί ή κί- 
νησις αυτή έτερπε τόν άρ- 
χαΐον ναύτην· τά χείλη 
αύτοΰ έμειδίων, οί όφθαλ- 
μοί αύτοΰ έστιλβαν, διότι 
οί συλλογισμοί του τόν 
έφερον πρός τήν πόλιν, ήν 
πρό μικροΰ αφανής καί 
αόρατος είχεν έγκαταλείψει 
μετά τών θησαυρών του.
, — Πώς θ’ άπορήσης, ’Αλέξιε, έψιθύριζεν ό 

γέρων, δταν μάθης δτι τό ταμεΐον^άπέπτη μετά 
τοΰ ταμίου! Πώς θά μέ ζητής, ’Αλέξιε! Πώς 
θ’ άποστέλλης δεξιά και άριστερα τούς δπαδούς 
σου, τούς ύπηρέτας σου δλους, ινα σοί έπανα- 
φέοωσι τόν γέροντα Καλαμόδιον! "Ω! κάλλιστα 
έννοώ τήν άνυπομονησίαν σου ■ σύ βασίζεσαι έπί 
τών χρημάτων, τά όποια ήθελες ν’ άντλήσης 
έκ τοΰ ταμείου μου. Λυπηρόν είναι νά βασί- 
ζηταί τις έπί σκιάς καί άνυπάρκτων. Πλήν,

ΤΟΤΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΩΓΤΑΪΔΟΣ.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΝΕΟΥ ΟΤΤΩΡΙΚΟΥ.

(Ο ΞΑΝΘΟΧΥΜΟΣ.)

’Αλέξιε, ό Καφούρης δέν ήδύνατο έπί πλέον νά 
ύποκριθή τό πρόσωπον τοΰ φιλήσυχου άργυρα- 
μοιβού- δέν ήθελον έπί πλέον νά τρέμω εις τόν 
έλάχιστον κρότον. "Οσιο ένόμιζον τό εργον ώφέ- 
λιμον, ύπέμεινα· άλλ’ έπήλθεν ό καιρός, δτε 
ούδεμίαν εΐχον πλέον έργασίαν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει· έπόθουν τήν ελευθερίαν ... Ω! πό
σον μέ κατέβαλλεν ό έν τή πόλει βίος· νύν 
όμως, δτε εύρίσκομαι πάλιν έν τω στοιχείο) μου· 
δτε αίσθάνοιιαι ύπό τούς πόδας μου τό τερπνόν 

τοΰτο βαυκάλισμα — νΰν 
αισθάνομαι νέαν ζωήν δια- 
χεομένην εις τάς φλέβας 
μου ... Οί κάτοικοι τής 
πόλεως μέ ποθοΰσιν; . . . 
Βεβαίως, διότι παρ’ έμοί 
εΰρισκον χρήματα· ήμην 
δΓ αύτούς ό γέρων Καλα
μόδιος, ό πατήρ! Λάγε, 
σύ πρώτος μοί έδωκες τό 
όνομα τοΰτο . . . Άλλά 
τοΰ πατρός παρεπικράνετε 
τάς ήμέρας . . . πρός τόν 
πατέρα δυσπιστεϊτε! ... 
Καί ό πατήρ έγκατέλιπε 
τά τέκνα του. "Έλθετε 
τώρα, καί ίδέτε άν ό Κα
φούρης ήναι άκόμη ό μει
λίχιος, ό συνεσταλμένος Κα
λαμόδιος!

Ό ήλιος έκλινε πρός τήν 
δύσιν ό άνεμος είχε κοπά
σει έντελώς καί αί κινήσεις 
τού πλοίου έγένοντο βαθμη
δόν βραδύτεροι. Ητο ή 
ώραία έκείνη ώρα τής έσπέ
ρας, ή έν τή μεσογείιυ τόσον 
μελαγχολική καί μεγαλο
πρεπής συγχρόνως · ήτο ή 
ώρα. καθ’ ήν ό ούρανός καί 

ή θάλασσα μετά γλυκυτάτου μειδιάματος ετοιμά
ζονται εις τήν νυκτερινήν άνάπαυσιν. 'Η θάλασσα 
έστιλβεν ύπό τάς άκτίνας τού δύοντος ήλιου καί 
έφαίνετο ώς άποστέλλουσα αύτω τόν τελευταϊον 
άσπαομόν έπί τή έλπίδι νά τόν ΐδη τήν έπιούσαν 
πρωίαν, ώς άποχαιρετα τις φίλον άγαπητόν άπερ- 
χόμενον. Διαφανή καί κυανά ήσαν τά υδατα 
τής Προποντίδος καί αί άπομεμακροσμέναι κορυ- 
φαί τών ορέων ήσαν κεχρυσωμέναι ύπό τών τε
λευταίων άκτίνων τοΰ ήλιου.

k
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Τά πέντε πλοία τοΰ ισχυρού Καφούρη έπλεον 
παραπλεύρως· οί άνδρες, οί άποτελοΰντες «τά 
πληρώματα αύτών, ναΰται δωμ-αλέοι μέ όφθαλ- 
μούς καί όψεις άγριας, έκάθηντο έπί τών κατα
στρωμάτων. Εις τήν πρώραν έκαστου πλοίου 
ίστατο ναύτης ώς φρουρός, δστις μετά πολλής 
προσοχής διηρεύνα τον ορίζοντα · είς τήν πρύ
μνην δέ έκάθητο ό πηδαλιούχος. Ουδέποτε ναύ
αρχος εΐχέ ποτέ ύπό τάς διαταγάς του άνδρα; 
προθύμους τοσοΰτον και υπηκόους, δσον ό Κα
φούρης· άλλ’ ό Καφούρης, αυστηρός ένίοτε μέ- 
χρις ώμότητος, ήτο άρχηγός, δστις ήγάπα καί 
περιεποιεΐτο τούς άνθρώπους του. Φιλοχρή
ματος καί άπληστος αρπαξ ό Καφούρης ήτο δί
καιος είς τδ άκρον, καί τήν λείαν, ήν έκόμιζεν 
έν ταΐς διαφόροις αύτοΰ έκστρατείαις, μετά πολ
λής δικαιοσύνης διένειμεν, μεταξύ τών άνδρών 
του. Ούδείς ήδύνατο νά είπη δτι ήδικήθη 
παρ’ αύτοΰ, καί οσάκις δ είς ή ό έτερος τών 
άνδρών του έδιδε δείγματα μεγαλειτέρας τόλ
μης, άνδρίας ή ίκανότητος, άντήμειβεν αύτόν 
γενναιότερον τών άλλων έκ τοΰ έαυτφ άνήκοντος 
μέρους τών λαφύρων. Τούτου ένεκα ό Καφούρης 
ούχί μόνον ήγαπάτο παρά τών δπαδών του, 
άλλ* έλατρεύετο σχεδόν· πάντες ήσαν έν παντ'ι 
καιρφ έτοιμοι νά θυσιάσωσι τήν ζωήν των ύπέρ 
τοΰ άρχηγοΰ των.

Διά τον λόγον τούτον μεγάλη ύπήρξεν ή 
χαρά έπί τών πλοίων δτε έφάνη έν μέσω αύ
τών καί ό γέρων κυβερνήτης, δστις έπί πολύ 
δέν είχε πατήσει το κατάστρωμα τοΰ πλοίου 
του. ’Ενταύθα δέον νά σημειωθή δτι καί άπόν- 
τος αύτοΰ οί άνδρες δλοι έτήρουν τήν διαγωγήν, 
ήν είχον αύτού παρόντος.

Ό σκοπός έπί τοΰ πλοίου τοΰ Καφούρη 
άνήγγειλε τήν έμφάνισιν πλοίου- άμέσως είδο- 
ποιήθη περί τούτου ό αρχηγός, δστις άνήλθεν 
ωπλισμένος έπί τοΰ καταστρώματος. Καθώς ή 
ά^ρία τίγρις, ή όσφραινομένη λείαν, μέ τετα
μένα τά ώτα καί αίμοβόρα βλέμματα, ούτως 
ίστατο ό Καφούρης καί παρετήρει το προσεγ- 
γίζον πλοϊον. Ή άγρια ψυχή τοΰ τολμηρού 
πειρατοΰ άπεικονίζετο έν τφ δφθαλμω αύτοΰ. 
’Ορθός ίστατο έπί τού καταστρώματος, άπειλη- 
τικος αρχηγός έν μέσω τών άγριων δπαδών του. 
Έκράτει τήν χεΐρα τεταμένην πρός τδ πλοΐον 
και ελεγε πρδς τδν πλησίον αύτοΰ ίστάμενον 
Άνδρέα·?. *

— Άνδρέα, τδ πλοΐον έρχεται πρός ήμάς- 
ας έτοιμασθώσιν οί άνδρες δλοι, διότι δέν γνω- 
ρίζομεν έπί τίνι σκοπώ μάς πλησιάζει. Γελοίο·? 
θά ήτο νά ύποθέσωμεν δτι τδ πλοιάριο·? τούτο 
μελετά έπίθεσιν καθ’ ήμών, άλλ’ ή φρόνησις 
μάς ύπαγορεύει νά ήμεθα παρεσκευασμένοι. Δδς 
τάς δεούσας οδηγίας.

Αί παρασζευαί έλήφθησαν έντδς μικρού. 
Πάντες ίσταντο ώπλισμένοι, έκαστος έν τή 
ώρισμένη αύτφ θέσει. Το κατάστρωμα ήλευ- 
Οερώθη πάντων τών άντικειμένων τά όποια ήδύ- 
ναντο νά παρεμοάλωσι προσκόμματα καί ή μικρά 
θύρα, ή πρδς τδν κοιτωνίσκον τοΰ Καφούρη φέ- 
ρουσα, έπιμελώς έκλείσθη. Ό Καφούρης έπέ- 
βλεπεν αύτοπροσώπως τάς παρασκευάς.

’Εν τφ μεταξύ τδ μικρόν πλοΐον έπλησίασεν· 
ητο μεγάλη λέμβος, έν ή έκτος δύο κωπηλατών 
εύρίσκετο άνήρ κρατών τδ πηδάλιον καί παρα- 
κινών τούς άνδρας νά σπεύσωσιν. "Οτε ή λέμ- 
οος έπλησίασεν εις τδ πλοΐον τοΰ Καφούρη, ό 
έν αύτή άνήρ ήγέρθη καί άπεκάλυψε τήν κε
φαλήν του σείων τδν πίλον ύπεράνω αύτής.

— Δέν έχουσι κακούς σκοπούς, είπεν ό Κα
φούρης· τά σημεία διά τοΰ πίλου έμφαίνουσιν 
δτι εχουσι νά μάς άναγγείλωσί τι· ίσως είναι 
καί φίλος τις έκ τών ήμετέρων. Άς πλησιά- 
σωσιν άνενόχλητοι.

"Οτε δέ ή λέμβος έπλησίασεν άρκούντως, 
ώστε ν’ άκουσθή ή φωνή, ό παρά τδ πηδάλιον 
άνήρ ήρώτησε δυνατή τή φωνή καί ίταλιστί·

— Είναι ό Καφούρης έπί τού πλοίου; Είπέ 
τε αύτφ δτι ό άοχαΐος άντίπαλός του καί έχ- 
θρός του Στιριόνης έπιθυμεΐ νά τδν δμιλήση. Άς 
ήναι κατά πάντα ήσυχος· είμαι μόνος καί άοπλος.

— Στιριόνη, είπεν δ Καφούρης προχωρώ·?· 
σέ ούδέποτε περιέμενον. Τί σε φέρει σήμερον 
ένταύθα, καί μόνον;

— Άφες ν’ άνέλθω έπί τοΰ πλοίου σου, 
Καφούρη, έπί τινας στιγμάς καί θά σοί έξη- 
γήσω τά πάντα. Τούτο μόνον μάθε, δτι ό άρ- 
χαΐός σου έχθρδς έρχεται σήμερον πρδς σέ ώς 
καλός φίλος.

— Καταοιβάσατε τήν κλίμακα, διέταξεν ό 
Καφούρης, καί άφήσατέ τον νά άνέλθη, άλλά 
μόνον- ή λέμβος του καί οί άνθρωποί του άς 
τδν περιμένωσιν δπου είναι.

Καί ό Στιριόνης άνήλθεν έπί τοΰ καταστρώ- 
,1, ματος καί ένεφανίσθη ενώπιον τοΰ Καφούρη. 

'0 Στιριόνης ήτο άκόμη νέος τήν ηλικίαν καί 
ευειδής τήν δψιν. Ιταλός τήν πατρίδα, έν Κα- 
λαυρία γεννηθείς είχε τδν τύπον έκεΐνον, δστις 
καί μακρόθεν ένέφαινε τήν καταγωγήν του. Πυ
κνός μέλας πώγων έπεσκίαζε τδ κάτω μέρος 
τοΰ προσώπου αύτοΰ· μέλαινα κόμη έπέστρεφε 
τήν ωραία·? αύτοΰ κεφαλήν. Έν τή ζώνη αύτοΰ 
ούδέν δπλον ύπήρχεν.

— Καφούρη, είπεν δ Στιριόνης κλίνων τήν 
κεφαλήν του, προ πολλοΰ άνέμενον περίστασιν 
να σε ιδω· έπί πολύ δέν ήδυνήθην νά τδ κα
τορθώσω καθότι έγώ μέν εύρισκόμην έν τή πρω- 
τευούση, σύ δέ περιέπλεες τό Αιγαΐον πέλαγος. 
"Αμα δμως έμαθον τήν άφιξίν σου εις τήν Προ
ποντίδα, δέν έκρατήθην πλέον καί έρχομαι σή
μερον πρδς σέ, άφ’ ένός μέν δπως σοί δώσω 
έξήγησίν τινα, άφ’ έτέρου δέ δπως σοί ύποβάλω 
πρότασιν. — Μ ή με θεωρείς μετά δυσπιστίας, 
Καφούρη, προσέθηκεν ό Στιριόνης, δστις είδε 
τό βλέμμα τοΰ γέροντος προσηλωμένο·? έπ’ αύ
τοΰ. θά ένεφανιζόμην άοπλος ενώπιον σου, 
έάν είχον κακάς προθέσεις; Καί τίνα ϊσχύν έχω 
έγώ έπί τοΰ ισχυρού Καφούρη, τού έχοντος προ
χείρους τοσούτους γενναίους οπαδούς;

— Είπέ δ,τι έχεις νά μοί εΐ'πης, Στιριόνη· 
σέ ακούω, άπήντησεν ό γέρων πειρατής.

— "Ο,τι έχω νά σοί είπω, προσέθηκεν δ 
Στιριόνης, μόνον τδ ούς τοΰ Καφούρη πρέπει 
νά τδ άκούση. Έάν μετά τήν συνέντευξιν ήμών 
νομίσης άναγκαΐον ν’ άνακοινώσης τι εις τούς 
συντρόφους σου, είσαι ελεύθερος νά τδ πράξης· 
πρότερον δμως άπαιτώ νά Ομιλήσω κατά μόνας 
πρδς σέ. Έάν δέν μοί έμπιστεύεσαι, διάταξον 
νά μέ έξετάσωσιν, άν δέν φέρω δπλον κεκρυμ- 
μένον διάταξον, έάν θέλης, νά μέ άλυσοδέσωσι, 
καί άλυσοδεδεμένος θά κοί ανακοινώσω δ,τι έχω 
νά σοί ανακοινώσω.

— Σέ πιστεύω, Στιριόνη, είπεν ό Καφούρης, 
δστις έθεώρει ανάξιον εαυτού, ιδίως ένώπιον τών 
δπαδών του, νά δείξη δυσπιστίαν, αύτδς δ ώπλισ- 
μένος έναντίον άοπλου, αύτδς δ έν μέσφ πιστών 
άνδρών ιατάμενος έναντίον τοΰ μεμονωμένου 
άνδρός. — Έλθέ μετ’ έμοΰ είς τδν κοιτώνα· 
έκεΐ δύνασαι έλευθέρως νά όμιλήσης. ΓΙαρήλθον 
αρκετά έτη, Στιριόνη, άφ’ δτου τελευταίο·? συ- 
νηντήθημεν, είπεν ό γέρων.

— ’Ακριβώς τοσοΰτος παρήλθε καιρός, άπήν
τησεν δ Στιριόνης, δσος παρήλθεν άπό τής ήμέ
ρας έκείνης, καθ’ ήν μ’ ένίκησας παρά τήν 
Λήμνον, δτε έκινδύνευσα νά πέσω είς τάς χεΐ- 
ράς σου.

— Ενθυμείσαι άκόμη τδ συμβάν έκεΐνο, 
Στιριόνη; είπεν ό γέρων μετά ύπερηφάνου μει
διάματος· έγώ σχεδόν τδ έλησμόνησα.

— Πώς νά τδ λησμονήσω, Καφούρη, άφ’ οΰ 
άπδ τής άποφράδος έκείνης ήμέρας χρονολο
γείται ή άτυχία τοΰ βίου μου ολοκλήρου; ’Αρ
κεί νά σοι ειπω δτι έκείνη ή ήττα μοί κατέ
στρεψε διά παντός πάσαν έλπίδα καλλιτέρου 
μέλλοντος. Μέ είχες άφανήσει. Καφούρη.

— Καί τίς σέ ήνάγκασε, Στιριόνη, νά πα- 
ραιτήσης τό άνεξάρτητόν σου έργον καί νά γεί- 
νης υπηρέτης ήγεμόνος, δστις ούδέποτε ήθελεν 
άναγνωρίσει τάς έκδουλεύσεις σου, 8σω πισταί 
καί άν ήσαν αύται; Διατί έλησμόνησας δτι οί 
ήγεμόνες είναι πάντοτε άχάριστοι; Πρός τί νά 
πωλήσης τήν ελευθερίαν σου; Τής δυστυχίας 
σου σύ είσαι δ μόνος αίτιος.

— Δίκαιον έχεις, Καφούρη, 
Στιριόνης μετά ύφους ταπεινού ■ 
παρεκίνησεν είς τδ σημερινόν μου 
Καφούρη, άπεφάσισα ν’ άναλάβω

άπήντησεν ό 
τούτο καί μέ 
διάβημα. — 

πάλιν τδ άρ-

— Είναι άπόφασις τιμώσά σε είπεν ό Κα
φούρης, δστις δέν ήδύνατο ν’ άποκρύψη τήν 
χαράν, ήν τω έπροξένουν οί λόγοι ούτοι τοΰ 
συμπολίτου του. "Ας κατέλθωμεν είς τδν κοι
τώνα.

Καί άμφότεροι κατήλθον είς τδν μικρόν κοι
τώνα, ού τήν θύραν ό Καφούρης έκλεισεν έπι
μελώς.

— Λέγε τώρα, είπεν ό γέρων άφ’ ού έκά- 
θησαν οί δύο άνδρες· τώρα εΐμεθα μόνοι.

— Γνωστόν σοι είναι, ήρξατο δ Στιριόνης, 
δτι τδν βίον μου δέν διήλθον διαρκώς έν τή 
πρωτευούση τοΰ βυζαντινού κοάτους.

— Ί ό γνωρίζω.
— Δύναμαι νά καυχηθώ. προσέθηκεν ό Στι- 

ριονης παρατηρήσας μειδίαμα ειρωνικόν έπί τών 
χειλέων τοΰ γέροντος, δτι τά πρώτά μου βήματα 
δέν ήσαν άνεπιτυχή. Γνωρίζεις έπίσης, δτι νεώ- 
τατος τήν ηλικίαν, άγένειος σχεδόν, άνέλαβον 
τήν διοικησιν πλοίου, τδ όποιον είς τά παράλια 
τής Συρίας ήνδραγάθησε.

— Καί τούτο γνωρίζω, είπεν ό Καφούρης.
— Ενθυμείσαι βεβαίως, Καφούρη, δτι σοί 

άπεστειλά ποτέ ένα τών πιστοτέρων άνθρώπων 
μου, ινα σοι προτείνω είδος συμμαχίας καί έπι- 
μαχιας, ήτις θά ήτο ωφέλιμος εις άμφοτέρους.

— Ενθυμούμαι, άπεκριθη ό Καφούρης.
— Ιότε δμως δέν ήθέλησες νά δεχθής αύ- 

τήν, Καφούρη.
— Δεν τήν έδέχθην, Στιριόνη, διέκοψεν αύ- 

τδν ό πειρατής, διότι έζήτεις τήν άρχηγίαν έπί 
τοΰ ήμισεος τών πλοίων μου· έννοεΐς δτι τοι- 
ούτον συμβιβασμόν ούδέποτε ήδυνάμην νά δεχθώ.

— Καί είχες δίκαιον, πληρέστατα δίκαιον, 
Καφούρη. Εύρίσκεσο τότε έν τή ακμή τής 
ισχύος σου και τών νικών σου, έγώ δέ δέν είχον 
τίτλον έπαρκή, δπως συμμετάσχω τοιαύτης τι
μής. Αλλά, Καφούρη· ήμην φύσει έπίμονος 
και τδ έλάττωμα τούτο, δπερ κατ’ έκείνην τήν 
εποχήν μ' έκυρίευεν έντελώς, ήτο καί ή αιτία 
των μετά ταΰτα δυστυχημάτων μου. Τότε ή 
άρνησίς σου υπήρξε προσβολή δι έμέ. Ύπδ 
άκρατήτου φιλοτιμίας κεντούμενος ένόμιζον, ό 
άφρων, δτι μόνος θά ήδυνάμην νά φθάσω είς 
τδ τέρμα τών πόθων μου· ένόμιζον δτι ήδυνάμην 
νά καταστώ άρχηγός στόλου μεγαλειτέρου καί 
ίσχυροτέρου τοΰ στόλου σου. Έπεχείρησα έκ- 
στρατείας παράτολμους, άντέστην κατά έχθρών 
έμπειροτέρων έμοΰ καί τέλος ύπέκυψα.

— Συνέπεια φυσική τής άπερισκεψίας σου, 
Στιριόνη, ήτο ή άπώλεια τοΰ πλοίου σου, καί, 
δ,τι χείρον, τής έλευθερίας σου.'

— Καί τήν ζωήν μου ήθελον άπωλέσει, 
άπήντησεν ό Καλαβρός, έάν ό αύτοκράτωρ δέν 
μοί άπένεμε χάριν, άναθέσας είς έμέ τήν φρού
ρησή τών παραλίων άπδ ληστρικός έπιδρομάς.

— Ευνοϊκή σοί ήτο ή λύσις αΰτη, Στιριόνη, 
διότι ή κεφαλή σου έμεινεν έπί τών ώμων σου· 
άλλ’ άν καί ό αύτοκράτωρ ώφελήθη έκ τοΰ τοι- 
ούτου συμβιβασμού, τοΰτο δέν δύναμαι να βε
βαιώσω.

— Μέ χλευάζεις, Καφούρη; . . . "Εχεις δί
καιον· δ βίος μου παρά τφ αύτοκράτορι δέν ήτο 
ευτυχής. Σύ είσαι είς θέσιν νά γνωρίζης τοΰτο 
κάλλιον παντός άλλου, σύ, δστις μέ τήν μεγα- 
λειτέραν ευκολίαν ένίκησας τά ύπό τήν διοίκη- 
σίν μου βασιλικά πλοΐα καί δεύτερον μοί άπέ- 
δειξας, δτι δέν σοι ήμην άντάξιος άπίπαλος. 
Άλλά μετά έκάστην ήτταν, Καφούρη, κατελαμ- 
βανόμην ύπδ πίκρας μεταμέλειας. Άπδ τής 
ήμέρας έκείνης ό βίος μου ύπήρξε διηνεκές μαρ- 
τύριον, καί άνυπομόνως περιέμενον εύκαιρίαν νά 
σέ ίδω καί νά σοί ανανεώσω τήν άρχαίαν πρό- 
τασίν μου.

— Τί λέγεις; άνέκραξεν ό γέρων συστέλλων 
τάς όφρΰς του.

— Μ ή άγανακτεΐς, Καφούρη· δέν είναι πλέον 
δ υπερήφανος καί υπερόπτης Στιριόνης, δστις 
ΐσταται ένώπιόν σου, άλλ’ δ μετανοών Στιριό- 
νης, δστις έρχεται σήμερον πρός σέ, ΐνα σοί 
προσφέρη τόν βραχίονά σου καί σέ ύπηρετήση 
ώς ό τελευταίος τών δπαδών σου.

Μειδίαμα θριάμβου έπέστεψε τά χείλη τοΰ 
γέροντος πειρατοΰ είς τούς λόγους τούτους τοΰ 
άρχαίου άντιπάλου του. Ή πρότασις έκολά- 
κευεν αύτόν, διότι άν καί νικήσας τδν Στιριόνην 
ήσθάνετο πρός αυτόν είδος έκτιμήσεως διά τήν 
άξιοθαύμαστον αύτοΰ άνδρίαν.

Ούτως βλέπομεν πολλάκις νικηφόρους στρα
τηγούς καί ένδοξους ηγεμόνας τείνοντας τήν 
χεΐρα είς τδν ήττημενον έχθρόν. Άλλ’ ή καρ
δία τοΰ Καφούρη δέν ήδύνατο έπί πολύ νά ύπο- 
ταχθή είς τδ εύγενές τοΰτο αίσθημα· δ Κα
φούρης ήτο φιλύποπτος καί έν ταΐς είλικρινε- 
στέραις λέξεσι διέβλεπε δόλον κεκρυμμένον. Διδ 
καί άπήντησεν άμέσως καί άνευ δισταγμού.

— Στιριόνη, έπί τών πλοίων μυυ έχω δπλί- 
τας ικανούς, περισσοτέρους ίσως όσων έχω 
άνάγκην. 'Επομένως δέν δύναμαι νά δεχθώ 
τάς υπηρεσίας σου, διότι πρός τοΐς άλλοις πα
ραβλάπτω τά συμφέροντα τών πιστών δπαδών 
μου καί τοΐς άφαιρώ μέρος τών κερδών, τά 
όποια άνήκουσιν αύτοΐς.

— Ώ, Καφούρη, δέν μ’ έννοεΐς, είπεν ό 
Στιριόνης· δέν έρχομαι ΐνα λάβω μέρος είς τά 
λάφυρα, άλλ’ επιθυμώ μόνον νά υπηρετήσω ύπό 
τάς διαταγάς σου· θά σοί είμαι πιστός ώς σκύ
λος καί φοβερός ώς λέων . . . Καφούρη, ήλθον 
νά γείνω δούλος σου!

Ό Καφούρης έρριψε βλέμμα έπί τού λα- 
λοΰντος, τοΰ όποιου ή ταπεινή στάσις έβεβαίου 
τήν άλήθειαν τών λόγων του, καί αί ύπόνοιαι 
αύτοΰ διεσκεδάσθησαν. Ήσθάνετο ένδομύχως 
τήν ηδονήν έκείνην, ήν πας άνθρωπος αισθάνεται 
όταν βλέπη ένώπιόν του τεταπεινωμένον καί 
έρποντα τόν έχθρόν του. '0 γέρων πειρατής δέν 
είπε τήν άλήθειαν διατεινόμενος δτι δέν είχεν 
άνάγκην οπλιτών άνάγκην είχε μεγάλην άν
δρών άφωσιωμένων, διότι καλώς έγίνωσκεν δτι 
έπεκρέμαντο έπί τής κεφαλής του κίνδυνοι άπει- 
λητικοί. '0 βραχίων τοΰ άτρομήτου Στιριόνη 
τφ ήτο ήδη λίαν εύπρόσδεκτος έπικουρία· τόν 
ηύχαρίστει δέ καί ή ιδέα ν’ άποσπάση άνδρα, 
οίος ήν δ Στιριόνης, άπό τοΰ αύτοκράτορος καί 
νά τόν προσλάβη είς τήν υπηρεσίαν του. Τετυ- 
φλωμένος ύπό τής φυσικής ματαιοδοξίας, ής 
δλίγοι άνθρωποι είναι άπηλλαγμένοι, άπεφάσισε 
νά δεχθή τήν πρότασιν τοΰ άρχαίου άντιπάλου του.

— Στιριόνη, τφ είπεν, είμαι άνθρωπος, δστις 
ούδέποτε περιφρονεΐ τούς έχθρούς του έν οίαδή- 
ποτε καί άν ούτοι εύρίσκωνται θέσει. Δέχομαι 

τήν πρότασιν σου, άλλ’ ύπό τδν δρον νά μοί 
ήσαι πάντοτε πιστός καί νά ύποτάσσησαι είς 
τούς έπί τών πλοίων μου έπικρατοΰντας νόμους- 
γίνωσκε, Στιριόνη· ή έλαχίστη παράβασις είς 
μέρους σου θά έπιφέρη τήν τιμωρίαν, ήν ώρισα 
κατά τής παρακοής καί τής άντιστρατεύσεως.

'0 Στιριόνης κλίνας τήν κεφαλήν του ήσπά- 
σθη τά γόνατα τοΰ νέου αύτοΰ κυρίου. 'Η συμ
φωνία είχε κυρωθή καί ό Στιριόνης άπετέλει 
μέρος τοΰ πληρώματος τοΰ έπιφόβου πειρατοΰ.

Καθ’ ήν στιγμήν δ Καφούρης έδείκνυεν είς 
τδν νέον δπαδόν του έπιτακτικώς τήν θύραν, καί 
ούτος έξήοχετο τοΰ μικρού κοιτώνος, είσήλθεν 
είς αυτόν ό Άνδρέας καί έψιθύρισε λέξεις τινάς 
είς τό ούς τοΰ γέροντος άρχηγοΰ.

— Έκαστος νά ήναι έν τή θέσει του! διέ
ταξεν ό Καφούρης . . . Άνδρέα, νά όρίσης θέσιν 
καί είς τδν Στιριόνην, δστις άπό τοΰδε θά μείνη 
παρ’ ήμΐν άλλά — προσέθηκε ταπεινή τή 
φωνή έν φ ό Άνδρέας άνήρχετο τήν μικράν 
κλίμακα πρδς τδ κατάστρωμα — νά έπιβλέπης 
αύτόν διηνεκώς, διότι πρέπει νά δοκιμασθή. 
Είς τήν έλαχίστην ύπόνοιαν, ήξεύρεις, Άνδρέα, 
τί οφείλεις νά πράξης!

‘Η εΐδησις, ήν ό Άνδρέας άνήγγειλε τφ 
κυρίω αύτοΰ καί ήτις προύκάλεσε τήν διαταγήν 
τοΰ Καφούρη, ήτο δτι έφαίνοντο μακρόθεν πλοία 
τινα. Δέν ήδύνατο νά διακρίνη τις άκόμη πόσα 
ήσαν τά πλοΐα, ούδε τί είδους πλοΐα ήσαν, 
διότι ή άπόστασις ήτο άκόμη μεγάλη.

Ταχέως έγένοντο αί προετοιμασίαι καί έκα
στος κατέλαβε τήν οικεία·? του θέσιν. '0 Στι- 
ριόνης, είς δν έδωκαν ξίφος, ίστατο παρά τφ 
Άνδρέα. Μετ’ όλίγον άνήλθεν είς τό κατά
στρωμα καί ό Καφούρης καί διηύθυνε τδ βλέμμα 
του έπί τών ξένων πλοίων. Έπί πολύ τά πα- 
ρηκολούθει, παρατηρών τά ιστία των καί τάς 
κινήσεις των τέλος πλησιάσας πρός τδν Άν- 
δρέαν τω είπεν ·

— Είναι πλοΐα βασιλικά, Άνδρέα· δέκα ή 
ενδεκα τδν άριθμόν. Πρόσεξε τόν Στιριόνην καί 
είπέ ν’ άνέλθωσι οί δύο ναΰται του καί νά κλει- 
σθώσιν είς τδ κάτι» κατάστρωμα.

‘Η διαταγή αΰτη έξετελέσθη παραχρήμα. 
Έίτο περί τδ εσπέρας.

— Στιριόνη, ήρώτησεν ό Καφούρης τδν νέον 
δπαδόν του, είδες τά πλοΐα έκεΐνα;

— Τά είδα, κύριε, άπήντησεν ούτος.
— Τί πλοΐα είναι;
— Μοί φαίνονται πλοΐα έμπορικά, τά όποια 

χάριν μείζονος άσφαλείας πλέουσιν δμοΰ.
— Έκ τών ιστίων των μοί φαίνονται πλοΐα 

βασιλικά. — "Οταν πλησιάσωσι θά έπιβής μετά 
τοΰ Άνδρέου λέμβου, καί θά τά κατοπτεύσης.

— θά πράξω δπως διατάσσεις, άπεκριθη ό 
Στιριόνης.

Καί δ Καφούρης διηύθυνε πάλιν τά βλέμ
ματά του πρδς τά ύποπτα σκάφη. Έάν ό Κα
φούρης έβλεπε τήν έκφρασιν τοΰ προσώπου τοΰ 
Στιριόνη, δτε τφ έδωκε τήν τελευταίαν δια
ταγήν, άναμφιβόλως αί ύπόνοιαι αύτοΰ θά διε- 
γείροντο έκ νέου. Χαιρεκακία καί άγρια έκδί- 
κησις άπεικονίζοντο έπί τοΰ προσώπου τοΰ άν
τιπάλου του.

Έν τω μεταξύ έπλησίαζον τά πλοΐα έπί 
μάλλον καί μάλλον. Μετ’ όλίγον κατεβιβάσθη 
λέμβος, ής έπέβησαν δ Στιριόνης καί ό Άν- 
δρέας καί έπλευσαν πρδς τδ μέρος, έν φ εύρί- 
σκοντο τά πλοΐα.

'Η λέμβος δέν είχεν, ώς φαίνεται, παρατη- 
ρηθή έκ τών πλοίων, διότι ούδεμία έκτακτος 
κίνησις διεκρίνετο έπ’ αύτών καί ό πλους αύτών 
ήτο ήσυχος ώς πρότερον.

— Είναι πλοΐα βασιλικά, έψιθύρισεν ό Άν
δρέας τφ Στιριόνη είς τδ ούς, κρατών τήν κώ- 

πην του. '0 Καφούρης είχε δίκαιον· ας έπι- 
στρέψωμεν.

Έκ τής ζώνης τοΰ Στιριόνη ήστραψεν ώς 
άστραπή μάχαιρα γυμνή, καί ό Άνδρέας έπεσε 
χωρίς νά έκβάλη φωνήν νεκρός παρά τούς 
πόδας τοΰ Ιταλού.

’Οξύ σύριγμα ήκούσθη έκ τής λέμβου, καί 
έτερον σύριγμα ήκούσθη έκ τών βασιλικών 
πλοίων. Έν ροπή δφθαλμοΰ δ Στιριόνης εύ- 
ρέθη έπί τοΰ καταστρώματος τού μεγαλειτέρου 
τών βασιλικών πλοίων.

— Έτοιμασθήτε, τέκνα μου, είπε μετά βρον
τώδους φωνής καί σείων τήν αίματάφυρτον μα- 
χαιραν· Ό λύκος έπεσεν είς τήν παγίδα. Εμ
πρός !

Έν τφ αμα τά πλοία ήλλαξαν πορείαν καί 
διηυθύνθησαν ολα πρδς τόν στόλον τοΰ γέροντος 
πειρατοΰ.

'Η έπίθεσις ύπήρξε τοσοΰτον αιφνίδια καί 
άπροσδόκητος, ώστε ό Καφούρης εύρέθη περι
κυκλωμένος ύπδ τών βασιλικών σκαφών πριν ή 
καλώς έννοήση τό στρατήγημα τοΰ Στιριόνη.

Ώς λέοντες ήγωνίζοντο οί πειραται ύπό τού 
Καφούρη οδηγούμενοι- άνδρείως έμάχοντο καί 
οί βασιλικοί ύπδ τάς διαταγάς τοΰ άτρομήτου 
Στιριόνη. Άλλ’ ή έκβασις τής μάχης δέν ήτο 
άμφίβολος. Τά δώδεκα βασιλικά πλοΐα ήδυ- 
νήθησαν εύκόλως νά καταβάλλωσι τά πέντε πει
ρατικά, καί μόλις είχε παρέλθει ήμίσεια ώρα 
άπδ τής έπιθέσεως, οί πλεΐστοι τών πειρατών 
έκειντο είτε νεκροί είτε άποθνήσκοντες έπί τοΰ 
καταστρώματος, ό δέ Καφούρης έκάθητο άλυ- 
σόδετος παρά τό πηδάλιον τοΰ ίδιου αύτοΰ 
πλοίου. Τά πειρατικά πλοΐα έβυθίσθησαν τδ έν 
κατόπιν τοΰ άλλου μετά τών έπ’ αύτών νεκρών 
καί τραυματιών, εξαιρέσει τοΰ πλοίου έφ’ ού 
εύρίσκετο ό Καφούρης, καί δ στολίσκος έλαβε 
τήν πρδς τήν πρωτεύουσαν διεύθυνσιν.

ν11δη έλαμπον πρδς άνατολάς αί πρώται 
άκτΐνες τής νέας ήμέρας, δτε τά βασιλικά πλοΐα 
είσέπλευσαν είς τον λιμένα τής Κωνσταντινου
πόλεως.

— Στήσατε τδν ύψηλδν θρόνον διά τδν Κα- 
φούρην! διέταξεν ό Στιριόνης μετά άγριου μει
διάματος.

— Δόλιε κακούργε! άνεβόησεν ό Καφούρης· 
σέ περιφρονώ!

Άπδ τοΰ πρώτου ίστοΰ τής ναυαρχίδος έκρέ- 
ματο σχοινίον, άφ’ οΰ άνηρτήθη ό γέρων πει- 
Ρ«\ς· ’

Σιωπών καί άγρίως προσβλέπω·? είδεν ό 
Καφούρης τήν φρικώδη ποοπαρασκευήν · σιωπών 
άφησε νά τφ δέσωσι περί τόν τράχηλον τδ 
σχοινίον· σιωπών έπίσης παρέδωκεν έπί τής 
άγχόνης τδ πνεύμά του.

"Οτε τδ πλοΐον μετά τοΰ κρεμαμένου πτώ
ματος είσέπλευσεν είς τδν λιμένα, ή παραλία 
έγεμε πλήθους άνθρώπων. Μακρόθεν ήγγέλθη 
ή άφιξις τών κατά τών πειρατών έκπλευσάντων 
πλοίων. Έκεΐ ίστατο καί δ αύτοκράτωρ ’Αλέ
ξιος μετά λαμπρας άκολουθίας. Είδε τά έρχό- 
μενα πλοΐα, είδε και τδ κρεμάμενον πτώμα τοΰ 
έπιφόβου ληστοΰ.

— '0 Καλαμόδιος! άνέκραξεν δ Αλέξιος, 
άναγνωρίσας αύτόν.

— Βασιλεύ καί κύριε, είπεν δ Στιριόνης 
γονυπετών ένώπιον τοΰ ήγεμόνος. Αί διαταγαί 
σου έξετελέσθησαν · δ Καφούρης δέν είναι πλέον 
έπίφοβος.

Τοιοΰτον έλαβε τέλος δ Καφούρης, δ τολ
μηρός καί [?ιψοκίνδονος ληστοπειρατής, δστις 
έπί πολλά έτη ύπήρξεν δ τρόμος τών παραλίω·· 
τοΰ βυζαντινοΰ κράτους.

(Έπεται συνέχεια.)
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Ο ΚΗΠΟΣ ΛΑΖΙΕΝΚΗ ΕΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑι.

(Μετά είζόνοί, Ζρα σελ. 104.)

Β
ΙΑ τών ωραιότερων θέσεων έν Βαρσοβία, 
τη μεγαλόπρεπε! πρωτευούση τής ρωσ- 
σικής Πολωνίας είναι ό κήπος Λαζι- 

ένκη, οΰ τήν εικόνα παραθέτομεν ενταύθα. '0 
κήπος οΰτος μετά τοΰ έν αύτφ μέγαρο» έσυ- 
στήθη ύπό του ήγεμόνος Στανισλάου Αύγουστου 

Πονιατόφσχη, καί είναι είς τών τερπνοτέρων 
κήπων τής Εύρώπης, άριστα διατηρούμενος και 
χρησιμεύων ώς τόπος περιπάτου καί άναψυχής.

'Η Βαρσοβία, κειμένη έπί τής άριστεράς 
όχθης του ποταμού Βιστούλα, είναι ή έδρα τοΰ 
γενικού διοικητου τής Πολωνίας καί δύο αρχιε
πισκόπων, τού τών όρθοδόξων καί τοΰ τών Λα
τίνων. Ή περιφέρεια τής πδλεως είναι 30 χι
λιομέτρων. Γέφυρα 500 μέτρων μήκους, κτι- 
σθεΐσα τφ 1850—64 συνδέει τάς δύο οχθας τοΰ 
ποταμού, άνωθεν τοΰ όποιου κατεσκευάσθη έν 
έτει 187G καί λαμπρά σιδηροδρομική γέφυρα. 
Άπό τινων έτών ή πόλις έδιορθώθη ούσιωδώς· 
αί πρώην ξύλιναι οίκίαι έξέλιπον σχεδόν έντελώς 
καί άντικατεστάθησαν διά πολυτελών μεγάρων 
καί μεγαλοπρεπών οικοδομών. Τήν πόλιν περι- 
βάλλουσι τείχη καί τάφροι, οί δέ (οπλισμένοι 
αύτής πύργοι καθιστώσιν αύτήν δχυρωτάτην. 
’Εκτός έκτεταμένου πεδίου τοΰ Άρεως, έν φ 
έκτελοΰνται τά στρατιωτικά γυμνάσια, ή Βαρ
σοβία έχει 12 δημοσίους πλατείας, 8 πύλας, 
212 μεγάλας καί εύρείας οδούς καί 3500 οι
κιών. Κήποι ύπάρχουσι τρεις δημόσιοι- ό άνω 
μνημονευθείς κήπος Λαζιένκη, ό κήπος Κρα- 
σίνσκη καί ό Σαξωνικό; λεγόμενος κήπος, συ- 
στηθείς τφ 1721 ύπό τοΰ βασιλέως Αύγούστου Β’. 
(πρίγκηπος έκλέκτορος τής Σαξωνίας). Άπό 
τής πλατείας Σιγισμούνδου Γ’., έν ή υπάρχει 
δρειχάλκινος άνδριάς τοΰ βασιλέως τούτου, έκτεί- 
νεται έλευθέρα ή θέα προς τήν μεγάλην γέ
φυραν τοΰ σιδηροδρόμου καί έπί τών βασιλικών 
άνακτόρων, τοΰ λαμπρότερου τής πόλεως οικο
δομήματος. 'Η διασκευή τών ανακτόρων τού
των είναι πολυτελεστάτη, ιδίως δέ ή αίθουσα 
τών γερουσιαστών, έν ή είναι άνηρτημέναι ει
κόνες Πολωνών βασιλέων καί πριγκήπων. Πρός 
νότον τής πόλεως κεΐται ή έπαυλις Βελβεδέρε, 
ήν κατφκησεν ό έξόριστος βασιλεύς τής Γαλ
λίας Λουδοβίκος 1Η’. ύπό τό όνομα κόμητος 
τής Προβιγγίας. Πλεΐστα άλλα μέγαρα πλου
σίων οικογενειών κοσμούσι τάς πλατείας καί 
οδούς.

'II Βαρσοβία είναι πλούσια είς αγαθοεργά 
καταστήματα παντός είδους- μνείας άξιον είναι 
τό μέγα νοσοκομεΐον, περιέχον 800 κλίνας. 
Ναοί ύπάρχουσι 21 καθολικού δόγματος, 2 ορ
θοδόξου καί 2 διαμαρτυρομένου, ώς καί 2 με- 
γάλαι συναγωγαί. '11 μητρόπολις τοΰ Αγίου 
Ίωάννου, κτισθεΐσα τω 1360, είναι ό ωραιότερος 
καί περιεργότερος τών Ναών τής πόλεως- έρ
χεται κατόπιν ή μητρόπολις τών όρθοδόξων κτι- 
σθεΐσα τφ 1842.

Οί κάτοικοι τής Βαρσοβίας είναι κατά τήν 
τελευταίαν άπαρίθμησιν 320 χιλιάδες, έν οίς 
185 χιλ. καθολικοί, 9 χιλιάδες όρθόδοξοι, καί 
100 χιλ. Ιουδαίοι. Τό έμπόριον είναι ζωηρόν 
καί ή βιομηχανία άκμαία, διό καί ή άνάπτυξις 
τής πόλεως προβαίνει γιγαντιαίοις βήμασιν.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ.

Ύπό Ν. Γ. Δ.

(Μετά είκόνος. £ρα σελ. 105.)

ΠΙ τής γεραρας καί μακαρίας έκείνης 
τής προγονικής ήμών άρχαιότητος έπο
χής, καθ’ ήν τό λυκόφως τής ιστορίας 

δέν είχεν είσέτι έντελώς άπαυγάσει έπί τοΰ 
όρίζοντος τής Πελασγικής γής, αί δέ παραδό
σεις καί οι μύθοι αδελφωμένοι μετά τής ιστο
ρικής άληθείας άντιχαθίστων τήν βιολογίαν τών 
μεγάλων καί έξοχων άνδρών, καί ή μάγος φαν
τασία περιέβαλλε διά μυστηριώδους πέπλου τά 
κατορθώματα αύτών καί τά έργα — εζη έν τή 
θρακική Πιερία ό πατήρ τοΰ άσματος καί τής 
ωδής, ό εύαίνητος Όρφεύς*),  υιός τοΰ 
Οίάγρου, βασιλέως ή μάλλον ποταμού τής Θρά
κης καί τής Μούσης Καλλιόπης.

*) ’Επί μιας τοιαότης ύπάρχει έζωγραφημένο; 
άνήρ τις κρατών έν χειρί τό κηρύκειον, ή οκήπτρον 
περιελισσόμενον ύπό δύο όφειον καί ενός σκορπίου. 
Φαίνεται δτι οΰτος έστι θεός τις Αιγύπτιο; καί ιδίως 
ό θώθ (ό δισμέγιστος 'Ερμής). “Ορα Thomas Young 
Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities, 
etc. etc. London 1823. Appendix II, p. 153—160.

'Η δύναμις τής φδής αύτοΰ καί οί ήχοι 
τής γλυκυφθόγγου καί λυγηράς αύτοΰ φόρμιγγας 
έςήσκουν έπί τοΰ άκούοντος τοιαύτην έπιρροήν, 
ώστε ού μόνον ή έμψυχος, αλλά καί αύτή ή 
άψυχος συνεκινεΐτο φύσις, τά καλλικέλαδα πτηνά 
έν τφ ούρανω, οί στιλπνοί ιχθύς έν τφ υδατι, 
τά δένδρα έν τοΐς άγροΐς καί αυτοί είσέτι οί 
άψυχοι καί ψυχροί βράχοι έθέλγοντο ύπό τής 
ωδής του- τά δέ άγρια καί ορεσίβια θηρία έτι- 
θασσεύοντο καί έξημεροΰντο.

Πώς άλλως αίσθητότερον καί έκφραστικώ- 
τερον ήδύνατο νά έξεικονίση ή άγχίνους καί 
ζωηρά τοΰ "Ελληνος φαντασία τήν έπί τών 
'δειλών βροτών” έπίδρασιν τής αρμονίας τών 
φθόγγων καί τήν θείαν γοητείαν, ήν έπί τής 
ψυχής ήμών ή Μουσική έξασκεΐ; Καί δταν ή 
προσφιλής τοΰ μουσόληπτου ύμνφδοΰ σύνευνος, 
ή έρατεινή νύμφη Εύρυδίκη ύπό τοΰ Άρι- 
σταίου χαταδιωκομένη ύπό δηλητηριώδους έν 
τή πόα κεκρυμμένης έχίδνης δηχθεΐσα άπο- 
Ονήσκει, άντηχοΰσι τά όρη, οί δρυμοί καί αί 
κοιλάδες τοΰ Όλυμπου καί τής Πιερίας έκ τών 
θρήνων τών Νυμφών, μεθ’ ών λυπηρώς αδων 
καί συνθρηνών ό Όρφεύς είς μάτην τήν είς τάς 
σκιάς τοΰ σ,δου άπελθοΰσαν νεαράν σύζυγον έπι- 
ζητεΐ. Άπαραμύθητος έν τή θλίψει του ό 
ύμνφδος δέν αποθαρρύνεται δμως καί τολμά νά 
κατέλθη καί είς αύτον τόν αδην, έλπίζων είς 
τά αποτελέσματα τής θείας αύτοΰ τέχνης. Καί 
τω δντι δέν άπατάται.

Το σκοτεινόν τοΰ Πλούτωνος καί τής Περ- 
σεφόνης βασίλειον, ό άχαοις τών νεκρών τόπος, 
καί οί αμείλικτοι φρουροί του, τών νεκρών τά 
φάσματα καί αί Έριννΰς καταθέλγονται καί κα- 
τακηλοΰνται ύπό τής φδής καί τής φόρμιγγος 
τοΰ Όρφέως, αύτή δέ ή βασίλισσα τοΰ φδου 
Περσεφόνη κάμπτεται ύπό τοΰ ψάλτου καί συγ- 
κατατιθεται ν’ άποδώση αύτώ τήν Εύρυδίκην 
ύπό τόν ρητόν δμως δρον νά μή στρέψη νά ΐδη 
αύτήν ό Όρφεύς πριν ή άπέλθωσιν είς τόν 
κόσμον τόν άνω. Άλλ’ ή σφριγώσα καί πάλ- 
λουσα ύπό τής ανυπομονησίας τοΰ δυστήνου συ
ζύγου καρδία δέν συγκροτείται, καί ό Όρφεύς 
στρέφει προώρως δπως ΐδη τήν προσφιλή Εύ
ρυδίκην. Άφ’ οΰ ουτω παρεβιάσθη ό δρος ύπό 
τοΰ άνυπομόνου συζύγου ό ψυχοπομπός 'Ερμής 
έρχεται δπως όδηγήση διά παντός πλέον τήν 
Εύρυδίκην είς τά καταχθόνια τοΰ αδου δώματα.

Τήν θιξικάρδιον ταύτην στιγμήν τοΰ άπο- 
χωρισμοΰ κατά ώραΐον άρχαΐον άνάγλυφον πα- 
ριστφ καί ή σήμερον παρατεθειμένη είκών.

*) Πινδάρ. Πυθιονικ. Δ. 176 “έξ Απόλλωνος δέ 
φορμιγκτάς άοιδόίν πατήρ έμολεν, εύαίνητος Όρφεύς”.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩι ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ.

9ΙΖΑ τε καί πρώϊζα, δαπάνη τοΰ Κυπρι
ακού Μουσείου έγένοντο νέαι άνασκα- 
φαΐ έν τή κώμη Πέρα, ύπαγομένη 

έν τφ διαμερίσματι ’Ορεινής καί Τιλυρίας, ένθα 
καί έν τή μεταρρυθμίσει τών δικαστηρίων έγέ
νετο έδρα τοΰ κωμοδίκου.

Τάς άνασκαφάς ταύτας έπισκεφθέντες έσχά- 
τως καί προτιθέμενοι αΰθις ΐνα πραγματευθώμεν 
εν δλίγοις περί τούτων θεωροΰμεν άναγκαΐον 
πρός κατάληψιν τών γραφομένων μας ΐνα δια
λάβω μέν τινα ύπό ιστορικήν έποψιν.

' Η κώμη Πέρα έστιν ευάερος καί παραγω
γική ωραίων οίνων έκ τών μεγάλων αμπελώνων 
αύτής, κειμένη παρά τή αρχαία πόλει Ταμασσω, 
ήτις, κατά Πτολεμαίον, έστι πόλις μεσόγειος 
έχουσα μέταλλα χαλκού άφθονα. Ή πόλις 
αΰτη δέν διετήρησε τό άρχαΐον όνομα αύτής 
καλουμένη ήδη ύπό τών Κυπρίων Πολιτικόν. 
Παρ’ αύτή εδρηται καί ή μονή τοΰ Άγιου 
' Ηρακλειδίου.

'Π κώμη έκλήθη Πέρα ώς μέρος τής πό
λεως, τό πέραν τού ποταμού Πεδαίου κείμενον, 
ένθα ύπήρχε καί ό ναός τοΰ Ασκληπιού. Φαί
νεται δε δτι ή πόλις αΰτη ύπήρξεν αποικία δω
ρική , διότι θεοί τών Δωριέων κυρίως ήσαν ό 
Απόλλων καί ό Ασκληπιός.

"Οτι μέν ένταΰθα ύπήρχεν ό ναός τοΰ Ασ
κληπιού, δστις τανΰν μετεβλήθη είς τόν ναόν 
τής Έλεούσης, τούτο διατρανοΰται έκ τίνος 
έπιγραφής, εύρεθείσης έπί σκληρού μέλανος λί
θου, δστις άνωρύχθη έν τινι έπισκευή τοΰ ναού.

Έκτος τής μνησθείσης έπιγραφής ταύτης, 
ήτις εχει πολλήν ιστορικήν αύθεντικότητα εΰ- 
ρομεν έν τή μονή τοΰ Άγιου 'Ηρακλειδίου 
χειρόγραφόν τι,*;  έν ω ύπάρχει ό βίος αύτοΰ.

*) Περί τοϋ χειρογράφου τούτου τοΰ εύρισκομένου 
έν τή μονή τοΰ Άγιου ΊΙρακλειδίου μνείας γενομένης 
έν τή παρούοη μελέτη ήμών έξέστω ήμΐν είπεϊν, δτι 
κατά τήν έν Κύπρψ διαμονήν ήμών έπισκεφθέντες 
άπάσας τά; έν αύτή έπιοήμους μονά;, τά ιερά ταΰτα 
άλλοτε άσυλα τή; χριστιανωσΰνης, εδρομεν έπίσημα τι- 
νά χειρόγραφα ε'ν τε τή σεπτή καί ιερά μονή τοΰ 
Κόκκου, Αποστόλου Άνδρέα, έν 'Ριζοκαρπαοίιρ, ώς 
καί έν τή τοΰ Μαχαιρά, ής ιδρυτής τυγχάνει ό Νείλος 
έπίσκοπος Γαμασσέων, δστις συνέστησε σπουδαίαν βι
βλιοθήκην περιέχουσαν κώδικας 60 έτών, σπουδαία 
χειρόγραφα ώς καί τό χρονικόν Λεοντίου Μα- 
χαιρά (1410). Ό μνησθείς ιδρυτής θερμώς συνίστησι 
τήν διατήρησιν καί αδξησιν τών βιβλίων λέγων πρός 
τούς αδελφούς αύτοΰ τάδε- “’Επειδή δέ καί ‘Ιεοών 
σκευών, αναθημάτων τε θείων, καί βιβλίων έδέησε τή 
Μονή, είς θεοϋ δόξαν, καί φωτισμόν τών έν αύτή 
άσκουμένων, άφιερώθησαν ταΰτα όσα χρειώδη, χάριτι 
Χριστού, καί διά πρεσβειών τών ϋπεραγίας Θεοτόκου, 
δσα έν άργυρίοις σκεύεσι, καί σεπταίς είκόσι, καί έπί- 
πλοις, καί βίβλοι πολλοί, καί δσα τε έν χαλκψ έθεω- 
ρήθησαν , καί τούτων βρέβιον γέγονε παρ’ ήμών , ύπο- 
γραφέν οικεία μου χειρί- περί ών διορίζομαι, είναι είς 
τό παντελές ανεκποίητα καί άναφαίρετα- καί ό τολ- 
μήσων έξ αύτών άφελεΐσθαι τό οίονοϋν, ώς ιερόσυλος 
λογισθήσεται, καί σΰν τώ ’Ιούδα, έν κολάσεσιν αίωνίαις 
καταταγήσεται · πρό έκείνων δέ, καί τής έκείνου αγ
χόνης κληρονόμος γένοιτο αλλά μή δέ είς νοΰν μελε- 
τηθείη, Χριστέ μου, ποτέ τινί, μή δυνάστη, μή άρχοντι, 
μή τών έν τή Μονή, ή προεστώτι, ή ΰποτασσομένω, 
άφελέσθαι, ή έκποιήσασθαί τι τών αναθημάτων, ή τών 
έν αύτή βιβλίων, ή μέγα, ή μικρόν, ή οίονδηποτοιοΰν 
έτερον, εί μή καί μάλλον διά σπουδής γενέσθω προστι- 
θέναι καί πρός άφιεροΰν είς δόξαν θεοϋ, καί αύτών 
ωφέλειαν ού τήν τυχοΰσαν.” “Ορα Τυπικήν Διάταξιν 
τής σεβάσμιος Μονής Μαχαιράδος, έκδοθεΐσαν έπιστα- 
σία κυρίου Σεραφείμ Πισοιδίου τοϋ Πρωτοσυγκέλλου 
τής Ιερός καί Βασιλικής Μονής τοϋ Κόκκου έν 'Ενε- 
τίησιν, αψνστ'. παρά 'Λντωνίφ τιρ Βάρτολι- ώσαότως 
ήμετέραν μελέτην “Αί έν Κύπρψ χριστιανικοί ’Αρχαι
ότητες” δημοσιευθεϊσαν έν τή έν Σμύρνη Άμαλθεία. 
1885, άρ. 771. 

περιέχει οέ πολλά; ιστορικά; αφηγήσεις πι- 
στούσας τούς λόγους ήμών.

Τό μνησθέν χειρόγραφον, δπερ άνέγνων έν 
τή κατά τήν μονήν τοΰ Άγιου 'Ηρακλειδίου 
έπισκέψει μου έν σελίδι 17 έκφράζεται οΰτω- 
"Τό χωρίον Περατέων τότε μεγάλον χωρίον 
έτύγχανε καί πολλοί άνθρωποι έκατοίκουν μέσα, 
καί έπίστευαν τον θεόν τόν Ασκληπιόν. Ή δέ 
πόλις τής Ταμασσοΰ είχε καί έπίστευε θεόν τον 
Απόλλωνα, καί αναμεταξύ τους ή πόλις και το 
χωρίον Πέρα έφθασαν είς μεγάλην έχθραν όποιου 
τόπου είναι ό θεό; μεγαλείτερο;, θαυμαστό; καί 
υψηλότερος- ελεγεν ή πόλις δτι είναι ό θεός δ 
’Απόλλωνα; μεγαλείτερος, τό δέ χωρίον Πέρα 
δτι είναι δ Ασκληπιός.”

'Ότι δέ τά ιερά τούτων ώς καί τό τής 
Αφροδίτης, έχχριστιανισθείσης τή; πόλεω;, 
κατεδαφίσθησαν καί άνήγειραν έπί τών βάθρων 
τούτων χριστιανικού; Ναού;, γίνεται μνεία έν τή 
70 σελ. τού αύτοΰ χειρογράφου ώδέ πω;· ' 'Έως 
πότε μέ διώχνεις (Μνάσων) έκ τούς τόπους καί 
θρόνους μου καί τούς βωμούς μου έχάλασας και 
τοΰ έσταυρομένου τους έκαμες ναούς.’

Περί δέ τής πόλεως ταύτης δτι ήν επίσημος 
έν τφ αύτφ χειρογράφφ φέρονται τάδε- "καί 
ήλθασιν είς τήν χώραν τών Ταμασσέων, ή όποια 
χώρα ήτον ή πρώτη τής νήσου, καί είς τό 
πλήθος τοΰ λαού, καί εις, τήν φρόνησιν τών 
άνδρών, καί είς γνώσιν, καί είς πλούτον.”

Έπί τών σωζομένων οΰν ερειπίων τής πό
λεω; ταύτης έγένοντο αί άνασκαφαί αΰται, έν 
αίς εύρέθη καί τό άγαλμα τοΰ Άσκληπιοΰ, δπερ 
άπειρία τών εργατών κατεθραύσθη καί διεσώθη 
μόνον ή κεφαλή αύτοΰ. Παρά τή πόλει ταύτη 
εύρέθησαν καί τά έρείπια τοΰ ‘Ιερού τής Αφρο
δίτης, περί οΰ ποιείται μνείαν καί δ Όβίδιο; 
έν ταΐς Μεταμορφώσεσιν αύτοΰ. Έν ταΐς άνα- 
σκ.αφαΐς ταύταις εύρέθησαν είσέτι πολλοί νε
κρικοί δόμοι καί διαφόρου μεγέθους πύελοι]· 
φαίνεται δέ δτι παρά τή θέσει ταύτη έκειντο 
τά αρχαία τής πόλεως νεκροταφεία.

Παρά τή αύτή θέσει καί άλλοτε εύρέθησαν 
πολλά αγάλματα ώραίας Ελληνικής τέχνης, 
ώς καί έτερον είς φυσικόν μέγεθος έξ Ορειχάλ
κου , παριστών στρατηγόν τινα μετά πάσης τής 
στρατιωτικής πανοπλίας αύτοΰ. Τό άγαλμα 
τοΰτο κοσμεί ήδη τό έν Αονδίνφ Μουσεΐον.

Έκτος τών άγαλμάτων τούτων εύρέθησαν 
πολλοί σωροί λίθων ώς καί κυλινδρικοί κίονες 
μετά μαρμάρων λευκοτάτων, ώς καί διάφορα 
αγγεία προϊστορικών χρόνων, έξ ών τινά τούτων 
δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς αριστουργήματα τής 
άγγειοπλαστικής Κυπρο-φοινικικής τέχνης. Τά 
αγγεία ταΰτα συνίστανται έξ αργίλου ώχρα; καί 
φέρουσιν έπί τών λαβίδων αύτών έζωγραφημένου; 
δύο ωραίους άρρενας έλάφους ύποπορφύρου λευ
κού χρώματος. Έκτος τών αγγείων τούτων 
εύρέθησαν καί διαφόρου μεγέθους χύτραι κεκε- 
ραμευμέναι*)  έργα άρχαίας κυπριακής τέχνης.

Αί άνακαλύψεις αΰται θέλουαι περικοσμήσει 
τό Κυπριακόν Μουσεΐον καί δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς τιμαλφή κειμήλια τής γεραρας άρ
χαιότητος.

Τοσαΰτα τόγε νΰν περί τών νέων έν Πέρα 
τής Κύπρου γενομένων άνασκαφών.

Χρ. Παπιώόπουλος, Δικαστής έν Κύπρψ.

ΕΛΙΖΑ KAI ΒΙΔΜΕΡ.
Έκ τών τού Topffer.

Μετάφρασις Θ. Δ. Π ίσου ρίκα.

(Τέλος.)

Είς τούς σπαρακτικούς τούτους λόγους η 
κυρία Μέγερ άπήντα διά λυγμών, δ δέ Βίδμερ 
σιωπηλός, μέ καρδίαν συντετριμμένην καί στυγ
νούς δφθαλμού; έσφιγγε παραφόρω; είς τας 
φλεγούσας χεΐρας του τάς ασθενείς χεΐρας τής 
Έλίζης. Μομφή κατά τοΰ ούρανοΰ ήνοίγετο εν 
έν τή καρδία του, βλασφημία κατ αύτοΰ 
δστις άφήρει τήν ούρανίαν κόρην αξίαν δλων 
τών άγαθών καί παρέδιδεν εί; τήν φθοράν. 
Άπαίσιαι σκέψεις άνακυκώσαι τότε τόν νοΰν του 
προεκάλουν τών χειλέων του μειδίαμα ζοφώδες. 
Μετ’ ολίγον προσβλέπων τό πολυπαθέ; καί έγκαρ- 
τεροΰν θύμα ήσχύνθη εαυτόν καί κατανοών δτι 
ή ύπομονή, τό θάρρος καί ή καρτερία καθίστων 
αύτον άξιον τής Έλίζης καί τόν συνήνουν έν τή 
αίωνιότητι, έπνιγε τήν μυχίαν βλάσφημον φωνήν 
καί άπέρριπτε τάς προθέσεις του. ' Π λύπη του, 
παρισταμένου οΰτω ένώπιον συμφοράς άνιάτου, 
παρεκώλυε τά δάκρυα.

“Όχι Έλίζα, είπε τέλος· Έλίζα όχι . . . ό 
"θεός δέν θά μάς άποχωρίση ... Έλίζα, λατρευ- 
"μένη κόρη . . . έγώ άνευ σοΰ έδώ κάτω! . . . 
"’Όχι. "Η θ’ άποδοθής είς τόν έρωτά μου δλη 
"ή θ’ άποθάνω μαζύ σου.” —

Καί έπειδή ή άπελπισία τόν καθίστα παρά
φοραν, ή κυρία Μέγερ φοβουμένη συγχρόνως 
δΐ άμφοτέρους έσυρεν αύτόν έκ τοΰ δωματίου. —

' Η κυρία Μέγερ έπανήλθε μετ’ όλίγον παρά 
τή θυγατρί. Άπό πολλοΰ χρόνου αΰτη έκοι- 
μάτο έν τφ θαλάμφ τής κόρης ελαφρύνουοα διά 
τής στοργής τη; τήν ανίαν τών μεγάλων νυκτών. 
Παρά τήν προσδοκίαν της ή Έλίζα έξαντληθεΐσα 
έκ τών συγκινήσεων τή; ήμέρας έκοιμήθη ώρας 
τινάς. Ό Βίδμερ δέν κατεκλίθη μέχρι τής 
αύγής- άπό ορθρου βαθέως έπλανατο περί τήν 
οικίαν ύπό τό κράτος σκέψεων, αΐτινες έφαίνοντο 
ένθαρρύνουοαι αύτόν- δταν ήνοίγησαν τά δικτυ- 
ωτά τών παραθύρων τής Έλί εφάνη εύχαρι- 
στηθείς καί έκαραδόκει άνυπομόνω; τήν στιγμήν 
νά έπανίδη τήν κ. Μέγερ. Άμα ώ; έκείνη 
κατήλθεν εί; τό ίσόγεων έδραμεν δπω; τήν 
χαιρετίση- μετά παλμών έπληροφορήθη δτι ή 
Έλίζα μετά νύκτα ήσυχον, έκοιμάτο ακόμη- 
παρασύρας είτα αύτήν έν τή αύλή τή ώμίλει 
έπί πολλήν ώραν, καί ό Βίδμερ μετά βεβια
σμένη; γαλήνη; έφαίνετο προτείνων τι τή κυρία, 
ήτις άπήντα δΐ άντιρρήσεων συνέσεω; καί με
τριοπάθειας. "Ενεκα τής άντιστάσεω; τής κυ
ρίας ό Βίδμερ έφαίνετο πορφυρούμενος καί 
ώχριών έναλλάξ. Έπεβάλλετο . . . έξώρκιζε ... 
ή δέ άγρια όδύνη τής ψυχής του έκίνει τήν κ. 
Μέγερ νά μή τον άπωθή μέχρι τών άκρων έπι- 
μόνως. — "Οτε άπεχωρίζοντο ή κυρία Μέγερ 
εφάνη δτι συνήνεσε καί ό Βίδμερ άπεμακρύνθη 
ήσυχώτερος.

Ύπ’ δψιν έχω έπιστολήν, ήτις μέ διαφωτίζει 
περί τών προθέσεων τοΰ Βίδμερ- έν αύτή περι
γράφει τή κυρία Μέγερ τήν συνομιλίαν, ήν είχε 
μετά τής Έλίζης. Επιστύλιά τινα γεγραμμένα 
έπί χαρτιδίων άναφέρονται είς τάς πένθιμους 
ταύτας ήμέρας- διότι ή κυρία Μέγερ άπησχο- 
λημένη δλως περί τήν Έλίζαν δέν ήδύνατο νά 
τόν βλέπη συχνά ιδιαιτέρως, ούτε έπεθύμει 
ν’ άναφέρη τι ένώπιον τής θυγατρός της διά 
τοΰτο συνεφώνησαν ΐνα ό Βίδμερ μεταχειρίζηται 
τό μέσον τοΰτο τών επιστολών οσάκις έπεθύμει 
νά τή γνωστοποιήση τι.

Έν τή έπιστολή ταύτη ό Βίδμερ άναγγέλλει 
τή κυρία Μέγερ δτι είδε τήν Έλίζαν καί δτι 

αΰτη έγχρίνει τό σχέδιόν του, άν τοΰτο ήνε 
δυνατόν νά έκτελεσθή έν άγνοια καί μακράν 
παντός βλέμματος.

'■’Άλλοτε, γράφει, άλλοτε, κατά τάς έσαεί 
"ποθητάς έκείνας ήμέρας ώμνύομεν ύπέρ άλλή- 
“λων . . . άλλ’ οί δρκοι μα; περιωρίζοντο διά 
"τό βραχύ διάστημα τή; παρούση; ζωή; . . . 
"έκεΐνος δν συνήπτομεν τότε εγκλείει καί τόν 
"έτερον . . . είναι ιερό; . . . αιώνιος! άλλά τοΰτο 
"δέν άρχει- θέλω ό δεσμό; οΰτο; νά γείνη ένώ- 
"πιον τοΰ θεού, θέλω ή μνηστή μου νά μοί 
"παραδοθή παρ’ ύμών ένώπιον τοΰ ιερού βωμού, 
"θέλω ό θάνατος νά μοί άφαιρέση τήν σύζυγον, 
"ούχί τήν έρωμένην μόνον- έπί τω δρφ τούτο» 
"καί μόνω δύναμαι ν’ ανεχθώ τήν ζωήν” ... — 
Τοιαΰται ήσαν αί σκέψεις τοΰ δυστυχούς- ανα
γνωρίζει τι; έν αύταϊς τήν έξαψιν έκείνην, ήτις 
ήρχε πάντοτε τών έρώτων των καί ήτις άν συ- 
νέτεινε νά σύσφιγξη τόν δεσμόν ρηγνυόμενον ήδη 
οΰτω σκληρώ; τότε τουλάχιστον έχυνε βάλσα- 
μον παρηγοριά; εί; τού; πόνου; καί έξηπάτα έπί 
τινα; στιγμάς τάς συμφοράς των. Διά τήν Έλί
ζαν ιδίως, ής αί ήμέραι ήσαν μεμετρημέναι τά 
τοιαΰτα παρεΐχον πολλήν άνακούφισιν. '0 Βίδ
μερ άντεπεκρίνετο είς τάς προσδοκίας της · μετά 
χαράς έβλεπεν δτι ό έραστής της έπραττε παν 
δ,τι αύτή αΰτη ήθελε πράξει- ό θάνατος δέν 
έματαίωνε λοπόν τόν δεσμόν τούτον, δστις ύπήρξε 
τό δνειρον τής ζωής της, καί ό τάφος ένθα θ’ ά- 
νέμενε τόν Βίδμερ τή έφαίνετο ήττον βαρύς 
καί σκοτεινός. Τοΰτο καί μόνον άρκεΐ νά περι- 
βάλη τήν άπόστασιν ταύτην παρήγορον θέλγη- 
τρον. Μοί φαίνεται μάλλον περιπαθής ή παρά
δοξος δταν σκέπτωμαι δτι χατώρθωσε ν’ ανα
κούφιση παρά τΐρ Ούματι έκείνφ τήν φρίκην τής 
θυσίας. Άφ' οΰ χρόνου άπεφασίσθη τοΰτο, ή 
Έλίζα έφαίνετο άναλαμβάνουσα ζωήν, τό δμμα 
της ένεψυχώθη, εύκαμψία τις έχύθη είς τά μέλη 
τη; καί έκ τής έδρας ένθα έκειτο κεκλιμένη 
συμμετείχε ή ίδια τών προπαρασχευών τής ημέ
ρα; έκείνη;.

Η κυρία Μέγερ ίδοΰσα δτι ήτο άδύνατον 
ν’ άντιστή εί; τήν θέλησιν τών έραστών έφρόν- 
τισε νά έξασφαλίση τήν έκπλήρωσιν αύτής. Είχε 
διατηρήσει ανέκαθεν σχέσεις μετά τοΰ ίερέως, 
άλλοτε διδασκάλου τής Έλίζης είς τά θρησκευ
τικά. Είς έκεΐνον ήνοιξε τήν καρδίαν της έκλι- 
παροΰσα τήν ύποστήριξίν του. Ο ίερεύς, εξαί
ρετος γέρων, ήτο έφημέριος τής πολίχνης Σ ά
τι νύ. Ένήογησε νά τφ δοθή ή άδεια δπω; 
προσέλθη έν τή οικία τών μελλονύμφων και 
εύλογήση τού; γάμου; των έπί τφ σκοπώ 
ν’ άπαλλάξωσι τήν Έλίζαν τοΰ κόπου τή; 
μετακινήσεως · άλλ’ ή κόρη έρωτηθεΐσα είς 
τοΰτο ύπό τή; μητρό; της, άντέτεινεν · άπεφα
σίσθη δθεν ΐνα τήν έπιοΰσαν μετά τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου άμαξα σταματήση πρό τοΰ ναού καί ό ίερεύς 
ταυτοχρόνως εόρεθή έπί τής έδρας του έτοιμος.

Ό Βίδμερ, ή κυρία Μέγερ καί ή Έλίζα 
διήλθον όμοΰ τήν έπιοΰσαν- ή νέα κόρη ύπό τήν 
φαινομενικήν γαλήνην τών κυκλούντων αύτήν 
προσώπων μαντεύσασα τήν μυστικήν άγωνίαν τών 
δύο φίλων της συνδιελέγετο μετ’ αύτών φιλο- 
στόργως βεβαιοΰσα αύτούς δτι αισθάνεται έαυτήν 
ήσυχον. Έφ’ δσον έπροχώρει ή ήμέρα έτόλ- 
μων νά τή όμιλήσωσι περί τής τελετής. 'Η 
ιδία, άμα τή δύσει τοΰ ήλιου "Είναι ώρα” είπε, 
καί λιτότατα ένδυθεΐσα έποίησε βήματά τινα 
πρός έγγύς έδραν, δπου καί έκάθισε. 'II μήτηρ 
τήν περιέβαλε δΐ εύρείας μηλωτής, ενώ ό Βίδ
μερ ήτοίμαζε τήν άμαξαν. ‘Η Έλίζα ήθέλησε 
νά χατέλθη μόνη της στηριζομένη έπί τών βρα
χιόνων των καί μετ’ όλίγον εύρέθη έν τή άμάξη, 
ήτις άπεμακρύνθη ήσύχως έν μέσφ τών δακρύων 
τής γηραιά; ύπηρετρίας.
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ΗΈλίζαέτέθη μεταξύ τής μητρός της και 
τοΰ Βίδμερ δοΰσα είς άμφοτέρους τάς χεΐρας 
της· άπό καιρού εις καιρόν τοΐς άπέτεινε γλυ
κόν τινα λόγον· έκεΐνοι δεν έτόλμων νά άπαν- 
τώσιν ή σφίγγοντες τάς χεΐρας της, διότι αί 
καρδιαι των είς άκρο·? συγκεκινημέναι ήσαν 
έτοιμοι νά διαρραγώσιν είς λυγμούς καθ’ ήν 
στιγμήν θά ήνοιγον τά χείλη όπως όμιλήσωσι. 
Ινα ένθαρρύνη εαυτόν καί διασκεδάση τάς 

σκεψεις του ό Βίδμερ παρετήρει συχνά τό 
ώρολόγιον καί άντήλλαζε λέξεις τινα; μετά 
τοΰ ίερέως περί τών παρασκευών τής τελε
τής· άλλ' δταν μετά τήν δειλήν, τό σκότος 
έκάλυψε τά πρόσωπά των, έκλαυσαν έν σιγή 
καί τά δάκρυα πίπτοντα έπί τών χειρών τής 
Έλίζης έδήλουν αυτή τήν καρδιοβόρον άγω- 
νίαν ήτις συνεσπα τήν ψυχήν τής μητρός 
καί τοΰ βραστού. ΙΙαρά τήν είσοδον τοΰ 
ναού ή άμαξα έστη · μετ’ όλίγον ή θύρα 
ήνοίγη καί ό γέρων ίερεύς κρατών κηροπή- 
γιον έν τή χειρί ύπεδέχετο τούς μελλονύμ
φους μετά καλοκαγάθου συμπάθειας. Άλλ’ 
έπί τή θέα τής ώχρας μνηστής, ήν συνεκρά- 
τομν δύο όντα κατηφή κατέστη σκυθρωπός 
καί αί εύχαί του ύψώθησαν πρός τόν θεόν 
τοΰ έλέους καί τής ευσπλαχνίας.

Ύπό τόν άμβωνα έτέθη έδρα διά τήν Έλί- 
ζαν καί παρ’ αΰτήέστάθη ό Βίδμερ γονυπετής· έγ- 
γΰς ή κ. Μέγερ έκράτει διά τής χειρός τήν ώχράν 
κεφαλήν τής θυγατρός της, ήτις σχεδόν ημιθανής 
μβτεχειρίζετο ύστάτην προσπάθειαν δπως νικήση 
τήν συγκίνησιν ύφ’ ής κατείχετο. Έκ τοΰ άμ
βωνας τό φώς έρριπτεν ώχράν ακτίνα έπί τοΰ 
δυστυχούς καί έν μέσω σιγής πένθιμου 
ό έλάχιστος θόρυβος αντηχεί θλιβερός 
άνα τούς σκοτεινούς θόλους τοΰ ναού.

Μετά βραχεία·? προσευχήν ό ίερεύς 
άνέγνω τάς συνήθης τών γάμων εΰχάς. 
Έφρόντισε νά παράλειψη κεφάλαιά τινα 
καί έκφράσεις αίτινες προλέγουσαι ήμέρας 
μακράς ευτυχίας καί όλβου συγκινοΰσι 
τούς νεαρούς συζύγος οΰς γελόεσσα έλ- 
πίς καί μέλλον όδηγεΐ πρό τοΰ βωμού, 
άλλ’ αίτινες θά ήσαν άντίθεσις φρικαλέα 
ενώπιον τής θνησκούσης παρθένου. Μετά 
τό τέλος τής άναγνώσεως έσίγησεν έπί 
μικρόν, είτα βαθύτατα συγκεκινημένος 
ήκούσθη διά τρεμούσης φωνής έπιλέ- 
γων· "Συνενώ ύμάς ενώπιον τοΰ αί- 
'ωνίου θεοΰ. Είναι άγνωστοι αί βου
λαί του, πλήν ή άγαθότης του βέβαια · 
κατ’ αύτήν - δέ ταύτην τήν στιγμήν τά 
βλέμματά του "είναι έφ’ ύμών καί έπί 
τών δακρύων σας· ' άναγινώσκει έν τοΐς 
'μυχοί; τών τεθλιμμένων καρδιών σας, καί 
αφού εις έμέ τόν ταπεινόν αύτοΰ λειτουρ- 

''γόν δέν επιτρέπει νά θεωρώ άδακρυτί 
τά νέφη ταΰτα, ατινα προσκαίρως σκιάζουσι 

'τήν εύτυχίαν, ής είσθε τόσον άξιοι, πολλω μεΐ- 
'ζον αύτφ, δστις έν τή άπείρφ του ευσπλαχνία 
και οικτφ, βεβαίως παρασκευάζει ύμΐν εύεργε- 
σιας μονιμωτέρας καί ύψηλάς, άνταξίας τοΰ αγνού 
έρωτος, δν διατρέφετε, τής εύτυχία;, ής δικαι
ούσθε μετά τήν δοκιμασίαν εις ήν σάς ύποβάλλει 
'ή άνεξερεύνητος βουλή του. Έλίζα Μέγερ, 
τέκνον μου . . . (άφετέ με νά προφέρω γλυκύν 
ουτω τίτλον) . . . σάς γνωρίζω . . . γνωρίζω 

'όποιους λόγους δύνασθε κατά τήν στιγμήν ταύ
την ν άζουσητε . . . Επικαλούμαι ένταΰθα έκ 

'τών μυχαιτάτων τής καρδίας μου τόν παντοδύ
ναμον δοτήρα τών άγαθών ινα μηκύνη τάς 

■'ημέρας σας έν τή γή. Διατί νά μή δύναμαι 
νά εΐσακουσθώ παρ’ αύτφ ινα άφαιρέση άπό τής 
πολιάς κεφαλής μου τά έτη ατινα τυχόν μοί

' έπιφυλάττει έν τφ μέλλοντι καί νά τά προ- 
σθέση έπί τών κεφαλών σας! θά τά παρεχώ- 

' ρουν μετά χαράς! — Άλλ’ άν δέν ήνε τοι- 
"αΰται αι βουλαί του. προσφιλές τέκνον, ένατενί- 

σατε τότε θαρρούντως τόν άχανή ούρανόν, 
έτοιμον ν’ άνοιξη ύμΐν τούς κόλπους του· . . . 

"ΐδετε μετ’ ου πολύ τήν μητέρα σας σπεύδου- 
"σαν νά σάς άκολουθήση, ΐδετε τόν νεανίαν τοΰ-

ΤΟ ΧΗΜΕΙΟΝ.

'τον, ήδη σύζυγόν σας, ού ή καρδία άνήκει ύμΐν 
πρό πολλοΰ καί θά σάς άνήκη αιωνίως κατα- 

'λίποντα δ,τι τάχιον τήν γήν ινα πτερυγίση πρός 
' συνάντησίν σας είς τάς αιθέριους μονάς, έκεΐ 
' ένθα ό θάνατος δέν έχει πλέον ίσχύν, δπου ή 

εύτυχία είναι άτέρμων, όπου ό ένών σας άγιος

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.

εδώ κάτω ερως θά συνένωση έκ νέου τάς ψυχάς 
'ύμών διά τήν αιωνιότητα.”

θ ΤΊΡαιός ίερεύς έσίγησε· ύπό τήν έδραν 
του ήκούοντο ύπόκωφοι λιγμοί· κατήλθε καί 
πλησιάσας τούς δυστυχείς έπέλεγε λόγους γλυ
κείς παρηγοριάς καί θάρρους· άλλ’ ήτο ούτω 
σπαρακτική ή σκηνή έκείνη τών δακρύων, ώστε 
δ αγαθός γέρων ήσθάνετο έκ συγκινήσεως τήν 
φωνήν του έκλείπουσαν καί σβενομένην. Ό 
Βίδμερ έλαβε τήν Έλίζαν είς τούς βραχίονας 
και θείς έν τή άμάξη δέν ήθέλησε πλέον νά 
χωρισθή αύτής· τήν άπεκάλει σύζυγον, τρυφε
ρόν του σύζυγον, ήν ούδέν ήδύνατο ν’ άφαιρέση 
απ αύτοΰ · καί πληρών αύτήν θωπειών θερμό- 
τάτων ήσθάνετο οίονεί έκφεύγουσαν τήν ζωήν 
του ολην ίν’ άναζωπυρήση τήν σβεννομένην ζωήν 
εκείνης. Ηδη ή Έλίζα ήδυνάτει ν’ άνταποζρί- 

νηται εις τάς θωπείας του ή δί άσθενοΰς κινή- 
σεως τών βραχιόνων.

Άφίκοντο ούτω είς τήν οικίαν όταν έπανε- 
τεθη εν τφ θαλάμφ έκαμε σημεΐον νά πλησιά- 
σωσι παρ’ αύτή. ΤΙ αναπνοή της ήτο βραχεία 
καί έπίπονος, ρίγος διέτοεχε τά μέλη της καί 
αι ώχρα·, σκιαι τοΰ θανάτου ήρξαντο άπλούμεναι 
επι τής ωραίας μορφής. "Είναι ώρα νά χωρι- 

σθώμεν . . .” έψέλλισε μετά κόπου - "Πτωχή 
μητέρα . . . μόνη . . . μέ εκείνον . . . Βίδ
μερ θά σέ περιμείνω . . .” Δέν ήδυνήθη νά 
εξακολούθηση καί ένώ ή μήτηρ καί ό έρα- 
στής τήν εκράτουν έν ταΐς άγκάλαις άνα- 
πνέοντες τήν ύστάτην πνοήν τών χειλέων της, 
ή Έλίζα έξέπνευσε καί ή ψυχή της άπέπτη 
προς τους ούρανούς.

ΤΕΛΟΣ.

ΓΕΦΥΡΑ ΕΝ ΤΗι ΣΑΞΩΝΙΚΗι ΕΛΒΕΤΙΑ.

(Μετά εικόνος, δρα αελ. 109.)

Είς δίωρον άπο τής Δρέσδης άπόστασιν κεΐ- 
ται χώρα ρωμαντική, έπικληθεΐσα ένεκα τών 
αποτόμων βράχων καί τής μαγευτικής αύτής 

τοποθεσίας ή Σαξωνική Ελβετία. Μυριά
δες ξένων καί έντοπίων έπισκέπτοντ αι τό ώραΐον 
τοΰτο μέρος κατά τάς ήμέρας τοΰ θέρους, καί 
ποαγματι ή επίσκεψις αύτοΰ είναι μία τών λαμ
πρότερων έκδρομών, άς δύναται τις νά έπιχει- 
ρήσ’θ’ διότι ού μόνον ή άνάβασις έπί τών ύψη- 

λών κορυφών καθίσταται προσιτή είς 
πάντας ένεκα τών έπιμελώς κατεσζευ· 
ασμένων όδών, αλλά καί δλα τά μέσα 
τής άναπαύσεως είσί πρόχειρα· ξενοδο
χεία, οδηγοί, άμαξαι, ίπποι καί δ,τι άλλο 
δύναται νά έπιθυμήση ό έκ τής διαμονής 
εν ταΐς πόλεσι μή άρκούντως σκληραγω- 
γηθείς περιηγητής.

Παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα μιάς 
τών ώραιοτέρων θέσεων τής σαξωνική; 
Ελβετίας, τής καλουμένης Bastei, ένθα 

υπάρχει μεγαλοπρεπής γέφυρα, έφ’ ής 
ίστάμενός τις έχει κάτωθεν αύτού πανό
ραμα αληθώς μαγευτικόν. Άπό τής ύψη- 
λής ταύτης θέσεως τό βλέμμα έξουσιάζει 
τας ταπεινοτέρας τών όρέων κορυφάς. 
άποτόμους πάσας, καί έκτείνεται μέχρι 
τή; Ελβας, τοΰ μεγάλου τούτου ποτα
μού, δστις διασχίζει τήν εύδαίμονα τής 
Σαξωνία; χώραν. Πρός τό όπισθεν μέρος 
ό όφθαλμός άναπαύεται έπί εύφορων πε
διάδων καί πυκνών δασών, ένθα έπικρα- 
τεΐ ή ήσυχος τοΰ άγροτικοΰ βίου γαλήνη. 
Εντεΰθεν ή ηρεμία, έκεΐθεν δέ έπί τών 

όχθών τοΰ ποταμού ή ζωηρά κίνησις καί ό συ- 
ριγμος τών διαφόρων άτμοπλοίων τών διασχι- 
ζοντων έν στολή σημαιών τά ύδατα τοΰ ποταμού. 
Αί δύο φάσεις τοΰ βίου έκ τού αύτοΰ σημείου 
παρατηρούμενα·.. θέσιν ποιητικωτέραν καί προσ- 
φορωτέραν είς φιλοσοφικά; σκέψεις δέν δύναται 
νά έπινοήση ό άνθρωπος.

Η ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΤΗΡ1Σ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗΣ.

(Μετά δύο εικόνων, δρα οελ. 108.)

-χαρίεσσα πόλις Άϊδελβέργη (Heidel
berg), ή έπί τή; άριστερά; τοΰ ποτα
μού Νέκαρ όχθη; κείμενη, τελεί κατ’ αύ

τάς τήν πεντακοσιετηρίδα τής ίδρύσεως τοΰ διά
σημου αύτής Πανεπιστημίου. Σπανίω; εορτά
ζονται τοιαΰται επετηρίδες· διό καί δικαίως ή τε
λετή έφείλκυσε τό ενδιαφέρον τών επιστημονικών 
κύκλων όλου τοΰ κόσμου. Έξ δλων τών μερών 
συνέρρευσαν είς τήν μικράν έκείνην πόλιν έπι- 
τροπαί, όπως παρευρεθώσιν εις τάς έορτάς είτε 
έν όνόιιατι τών διαισόρων Πανεπιστημίων ή Συλ
λόγων, είτε καί ώς αντιπρόσωποι Κυβερνήσεων 
καί ηγεμόνων. Πλεΐστοι όσοι Γερμανοί πρίγ- 
κηπες, έπί κεφαλή; έχοντες τόν διάδοχον 
τοΰ Γερμανικού θρόνου, εύρίσκονται έκεΐ, 
δπως διά τής παρουσίας αύτών παρά- 
σχωσι περισσότερον γόητρον είς τήν έθνι- 
κήν τελετήν έκ τών πριγκήπων τούτων 
οί μέν ύπήρξαν φοιτηταί τοΰ Πανεπιστη
μίου έκείνου, οί δέ διατελοΰσιν έν σχέ- 
σεσι φιλικαΐς πρός τους διαπρεπείς αύτοΰ 
καθηγητάς. 0 μέγας δούξ τής Βάδης, 
εις ού τό κράτος άνήκει ή πόλις τής Άϊ- 
δελβέργης καί δστις είναι ό έπίτιμος τού 
Πανεπιστημίου πρύτανις, ήθέλησε διά τής 
παρουσίας του καί διά γενναίας εισφοράς 
νά δώση μεγαλειτέραν λάμψιν είς τήν 
εορτήν, ή δέ πόλις έψήφισε πρύς τόν 
αύτόν σκοπόν 100 χιλιάδας φράγκων. Ιό 
πρόγραμμα τών έορτών, έκδοθέν πρό και
ρού, είναι ποικίλον καί περιλαμβάνει άγο- 
ρεύσεις, ανακηρύξεις έπιτίμων διδακτόρων, 
έκδρομάς είς τά μαγευτικά τής πόλεως 
περίχωρα, έσπεοίδας, συναναστροφάς κ. τ.τ.

Τό γεραρόν Πανεπιστήμιο·?, ού τήν 
εικόνα παραθέτομεν, είναι αρχαίο·? οικο
δόμημα έπιστεφόμενον ύπό κωδωνοστασίου 
έχοντος τό αχήμα μιναρέ, ίδρόθη δέ περί 
τά μέσα τοΰ ιδ'. αίώνος ύπό τοΰ δουκός 
'Ροβέρτου τοΰ Α'. τού Παλατίνου. Ό 
πάπας Ούρβανό; ό Β'., πανίσχυρο; τότε 
ποντίφηξ, έπεκύρωσε τό καταστατικόν τού 
Πανεπιστημίου. Έν άρχή ή ίδρυσις αύ
τοΰ έδωκεν άφορμήν είς αιματηρά; συγ
κρούσεις μεταξύ τών πολυπληθών φοιτη
τών καί τών φιλησύχων πολιτών, οιτινες 
μεγάλω; έθλίβοντο καί ήγανάκτουν βλέ- 
ποντες τήν ήρεμον αύτών πόλιν έρμαιο·? 
φιλοταράχων καί πολλάκις μέχρι; αύθα- 
δείας άποτόμων νεανιών, οιτινες έπαιρώ- 
μενοι έπί τφ τίτλφ άκαδημαϊκών πολιτών τα 
πάντα ένόμιζον έαυτοΐς έπιτετραμμένα. Έν μια 
τών συγκρούσεων, ή κάλλιαν είπεΐν τών έμφυ- 
λίων τούτων έρίδων ή έξαψις προέβη έπί τοσούτον, 
ώστε ό τότε ήγεμονεύων 'Ροβέρτος ό Γ'. ήναγ- 
κάσθη νά έπιβή τοΰ πολεμικού αύτού ίππου καί 
συνοδευόμενος ύπό πλείστων όπαδών νά έξέλθη 
είς τάς οδούς, δπως ύπερασπισθή τό άγαπητόν 
αύτφ Πανεπιστήμιον, τό ίδρυμα καί σέμνωμα 
τή; δυναστείας του. Οί κάτοικοι, ήττηθέντες, 
ήναγκάσθησαν νά όρκισθώσιν δτι ούδεποτε πλέον 
ήθελον παρενοχλήσει τούς άκαδημαϊκούς πολί- 
τας, καί άπό τής έποχής έκείνης οί φοιτηταί 
τής Άϊδελβέργη; άπέκτησαν τήν δεσποτικήν 
έκείνην επιρροήν, ήτις μέχρι τών ημερών ήμών 
διατηρείται καί καθιστά τήν Άϊδελοέργην πόλιν 
άποκλειστικώς πανεπιστημιακήν. Έπελθόντος 
τοΰ τριακονταετούς πολέμου μέ τάς περιπετείας 
του καί τάς καταστροφάς του ή δόξα τοΰ Πανε

πιστημίου έπεσκιάσθη έν μέρει, διότι οί χρονοι 
εκείνοι δέν ήσαν διά τήν Γερμανίαν χρόνοι με
λετών καί ήσυχων σπουδών- ένέσκηψαν κατόπιν 
άλλαι δοκιμασίαι έπί Λουδοβίκου ιδ . τή; I αλ- 
λίας, δστις διέταξε τόν στρατηγόν του Μελακ 
νά κυριεύση τήν έπαρχίαν καί νά παραδώση εις 
τό πυρ καί τήν πόλιν τής Άϊδελβέργη; καί το 
όχυρόν αύτή; φρούριο·?, τοΰ όποιου .τα μέχρι 
τούδε σωζόμενα έρειπία μαρτυροΰσι περί 
τή; λύσσης τοΰ κατακτητοΰ. Φυσικω τφ 
λόγφ καί τό Πανεπιστήμιον ήσθάνθη τά 
δεινά τών καιρών καί ή τοιαύτη κατα. 
στασι; διετηρήθη μέχρι τού έτους 180 3 
δτε ή Βαυαρία έβιάσθη νά παραχω- 
ρήση τήν Άϊδελβέργην είς τό μέγα 
δούκατον τής Βάδης, ού ό φιλόμουσος 
ήγεμων έδωκε πάλιν είς τό Πανεπι- 
στήμιον τό άρχαΐον αύτοΰ 
γόητρον. Οί διασημότεροι τής

ΘΕΑ ΕΝ ΤΗ1 ΣΑΞΩΝΙΚΗι ΕΛΒΕΤΙΑι.

Γερμανίας λόγιοι έν δλοις τοΐς κλάδοι; τής επι
στήμη; προσεκλήθησαν καθηγηταί, καί μέχρι 
σήμερον οί διδάσκοντε; έν Άϊδελβέργη άνήκου- 
σιν είς τού; έξοχωτέρου; τή; Γερμανία; άνδρα;- 
Άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν τά έξή; ολίγα όνόματα 
τά τών νομοδιδασκάλων Bluntsclili και Mitter- 
maier, τό τού ιατρού Χελιού, τού ιστοριογράφου 
Γερβίνου, τού συγγραφεύ; τή; ιστορία; τή; Ελ
ληνική; Έπαναστάσεω;, καί τό τοΰ φιλοσόφου 
Kuno Fischer, διδάσκοντο; έτι σήμερον. 0·. 
φοιτηταί τή; 'Αϊδελβέργη; διακρίνονται μεταξύ 
όλων τών άλλων τή; Γερμανία; φοιτητών διά 
τήν πρωτοτυπίαν τών στολών καί διά τό φιλέρι 
καί έπιβλητικόν τοΰ χαρακτήρός των. Συχνό
τατοι είναι αί μονομαχίας άκίνδυνοι ϊλλω; τε 
ω; έπί τό πολύ. Τό Πανεπιστήμιο·? έχει ιδι
αιτέραν αστυνομικήν δικαιοδοσίαν και εν τή φυ
λακή αύτοΰ πολλοί τών κατόπιν καταστάντων 
διαπρεπών άνδρών διήλθον ώρας τινά; εν άπο- 

μονώσει, μεταμελούμενοι διά τάς νεανικά; αύτών 
παρεκτροπά;. Τά όνόματα πολλών φυλακισθέντων 
φοιητών κοσμοΰσι τού; τοίχους τή; στενή; φυλακής, 
ήτις ύπό ιστορικήν έποψιν είναι έν τών άξιοπεριερ- 
γοτέρων μνημείων τής πόλεως.

Διελθόντες διά βραχέων τήν ιστορίαν τοΰ Πανε
πιστημίου θέλομε·? διαλάβει τινά περί τών έορτών, 
αίτινες έπί πολλάς ήμέρα; έτελέσθησαν.

Τών έορτών ή τού; εύρυτέρους κύκλους τά μά
λιστα ένδιαφέρουσα ήμέρα ήτο έκείνη, καθ ήν έξε- 
τελέσθη ή ιστορική πομπή, ήτις θέλει μείνει διά 
παντός έντετυπωμένη εί; τήν μνήμην τών παρευρε- 
Οέντων είς αύτήν. Ή πομπή αύτη μετά πλειστη; 
όσης κομψάτητο; καί ιστορική; αλήθεια; διοργανω- 

θεΐσα, άπετελεΐτο έκ τών έξή; συμπλεγμάτων. 
Πρώτον ήρχετο τό σύμπλεγμα, τό παριστών τή. 
ιδρυσιν τοΰ Πανεπιστημίου ύπο τοΰ 'Ροβέρτου Α' 
Προηγούντο οί κήρυκε; μέ τάς άρχαία; αύτών 
στολάς, ή μεγάλη αύτοκρατορική σημαία, εί- 
ποντο οί σαλπιγκταί, τά ιστορικά πρόσωπα, ό 
καρδινάλιος, απεσταλμένο; τού Πάπα Ούρβανοΰ, 
καί ύπό ώραίαν σκιάδα ήρχετο έφιππος αύτός 
ό δούξ 'Ροβέρτος μετά τής συζύγου αύτού Βε
ατρίκης. Τό δεύτερον σύμπλεγμα παρίστα τήν 
θριαμβευτικήν είσοδον τοΰ αύτοκράτορος Φριδε- 
ρίκου Α'., τοΰ Νικηφόρου. Αί στολαί τοΰ συμ
πλέγματος τούτου ήσαν αί τοΰ ιε'. αίώνος. Ηρ- 
χετο τρίτον σύμπλεγμα ή συνοδεία τοΰ δουκός 

’Όθωνος 'Ερρίκου, έν ή διεκρίνετο ή μεγαλο
πρεπής τοΰ Πανεπιστημίου αμαξα, συρομένη ύπύ 
τεσσάρων ίππων. Φοιτηταί καταλλήλως ένδε- 
δυμένοι παοίστων τούς καθηγητάς τοΰ ιστ. 
αίώνος. Είπετο έτερον σύμπλεγμα, έν φ έφαί-
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νέτο ό δούξ Φριδερΐκος ό Ε'. εισερχόμενος εις 
τήν πόλιν μετά τής συζύγου του, τής Ελισάβετ 
τής ’Αγγλίας. Έν τω συμπλέγματι τούτω ιδίως 
ειλζυσαν τήν προσοχήν τού πλήθους αί πολυ
τελείς αμαςαι τών στραταρχών, άς παρηκολού- 
θουν δορυφόροι. Κατόπιν ετερα συμπλέγματα 
παριστώντα τον τριακονταετή πόλεμον, μίαν 
Θήραν κατά τον ιη'. αιώνα, τήν άνακαίνισιν τοϋ 
Πανεπιστημίου παρά τοΰ δουκδς Καρόλου Φρι- 
δερίκου τής Βάδης, τόν βίον τών φοιτητών κατά 
τόν ιθ'. αιώνα και τέλος τό τελευταίου σύμ
πλεγμα, τό παριστών τήν νέαν γερμανικήν αυτο
κρατορίαν.

II ιστορική αΰτη πομπή δεν ήτο μόνον 
θέαμα τερπνότατον τοΐς όφθαλμοΐς, άλλά και 
διδακτικωτάτη σειρά σκηνών. ’Ανάγκη είναι 
ό νους τοΰ ανθρώπου νά άνατρέχη ενίοτε είς τό 
παρελθόν καί νά δοξάση οΰτω τούς αιώνας, οΐ- 
τινες παρέδωσαν ήμΐν παραδόσεις άνεςιτήλους. 
Έ πομπή αΰτη έδίδαςεν δτι δεν πρέπει μόνον 
νά θαυμάζωμεν τό οικοδόμημα άλλά και ν’ άνα- 
καλώμεν είς τήν μνήμην τούς άνεγείραντας το 
οικοδόμημα τοΰτο. ΊΙ λατρεία τοΰ παρελθόντος 
μεγαθόνει τά έθνη · ή Γερμανία κατέστη ισχυρά 
και μεγάλη, διότι ούδέποτε έλησμόνησε τό πα
ρελθόν. Διά τής ιστορικής πομπής έτελείωσε 
τό καλλίτερον μέρος τών εορτών διά τήν πεντα- 
κοσιετηρίδα τοΰ πανεπιστημίου τής Άϊδελβέργης.

ΤΟ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

" ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”.

Π
ερί τοΰ άρίστου τούτου Ελληνικού’Εκ
παιδευτηρίου καί άλλοτε ό ""Εσπερος” 
έποιήσατο μνείαν, καθότι δίκαιον είναι 

νά τιμάται ίδρυμα, δπερ διευθυνόμενον ύπό τοΰ 
λογίου Κυρίου .Λεωνίδα Βλάχου έκτελεΐ άθορύ- 
βως καί εύσυνειδότως τήν εύεργετικήν αύτοΰ 
άποστολήν. Κατ’ έτος οί καρποί τοΰ ’Εκπαι
δευτηρίου τούτου καθίστανται καταφανέστεροι 
καί τοΰτο δφείλεται μέν είς τήν νοημοσύνην 
τών έν αύτφ εκπαιδευόμενων νέων Ελλήνων, 
άλλά κατά πλεΐστον μέρος καί είς τήν άοκνον 
δραστηριότητα τοΰ διευθυντοΰ αύτοΰ καί είς τήν 
περί τό διδάσκειν πείραν τών έν αύτφ διδασκά
λων. Μετά χαράς ειδομεν δτι καί έφέτος κατά 
τάς ένιαυσίους έςετάσεις οί βραβευθέντες μαθηται 
ήσαν ούκ όλίγοι καί γνωρίζοντες δτι τά βραβεία 
άπονέμονται μετά πολλής τής φειδοΰς καί αύ- 
στηράς δικαιοσύνης δέν δυνάμεθα ή νά συγχα- 
ρώμεν τή διευθύνσει έπί τοΐς έπιτυχέσιν άπο·· 
τελέσμασιν. Ώς συνήθως κατά τήν τελετήν τής 
άπονομής τών βραβείων ό διευθυντής ΚΟί Λ. 
Βλάχος έξεφώνησε λόγον έμβριθέστατον, έν ω 
άποτεινόμενος πρός τούς βραβευθέντας μαθητάς 
είπε τάς ολίγα; ταύτας λέξεις, έν αίς κατα
φαίνεται πόσον πατρικώς τά δύσκολα αύτοΰ κα
θήκοντα έκτελεΐ·

"Σείς δέ, φίλτατοι μαθηταί, προσέλθετε ινα 
λάβητε τά άθλα τών κόπων σας καί τήν αμοιβήν 
τής φιλομαθείας σας. Έστωσαν ταΰτα κειμήλια 
ιερά καθ’ δλον τον βίον σας. Προσέχετε δμως 
μή ποτέ ή έπαρσις καταλάβη τάς φρένας σας.

Μή λησμονείτε δτι οί στέφανοι, οΰ; λαμβάνετε 
κατά τήν έπίσημον ταύτην ήμέραν, ούδέν ετερον 
είναι ή άπόδειξις τής έκπληρώσεως τών καθη
κόντων σας κατά τήν διάρκειαν τοΰ λήξαντος 
έτους, καί δτι ή τιμή αυτή έπιβάλλει εις υμάς 
καθήκοντα ών τήν έκπλήρωσιν δέν δύνασθε 
ν’ άποφύγητε. Έάν έφέτος έβραβεύθητε, πρέ
πει νά βραβευθήτε καί εις τό προσεχές, καί δέν 
θά έπιτρέψητε ποτέ καθ’ δλον τόν μαθητικόν 
σας καί τόν μετέπειτα βίον έτερον αίσθημα ή 
τό τής τιμής νά έπικρατήση έν τή καρδία σας. 
Μή λησμονείτε δτι ή τιμή ούτε δι’ απλών 
έπαίνων άποκταται ούτε διά τοΰ ψεύ
δους άφαιρεΐται, άλλ’ είναι άγαθόν πο
λύτιμον κτώμενον διά τής συνεχούς καί 
άδιαλείπτου έκπληρώσεως τών πρός τόν 
Θεόν, τόν εαυτόν σας καί τον πλησίον 
κ α θ ηκ ό ν τ ω ν.”

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

έν τώ ΓΓανεπιστημίω τοΰ Σύδνεϋ.

Μ είς τά άποκεντρώτερα τής οικουμένης 
μέρη τά αθάνατα δράματα τών προγό
νων ήμών ελκύουσι τήν προσοχήν τοΰ 

κόσμου. Ούτοι μανθάνομεν έκ τίνος έφημερίδος 
τής Αύστραλίας, ήν αξιότιμο; ομογενής άπέ- 
στειλεν ήμΐν, δτι έν τή πρωτευούση τής έκτε- 
ταμένης έκείνης αγγλικής κτήσεως έοιδάχθη έν 
τω Πανεπιστήμιο» άπό σκηνής ή λαμπρά τρα
γωδία τού Αισχύλου, ό ’Αγαμέμνων. Τά 
πρόσωπα τά ύποκριθέντα τον ’Αγαμέμνονα, τήν 
Κλυταιμνήστραν, τήν Κασσάνδραν, τον Αίγισθον, 
ύπεκρίθησαν λίαν έπιτυχώς τά μέρη των. Ό 
κήρυξ μετά πολλής τέχνης άνήγγειλε τήν πτώσιν 
τής Τροίας. Ό χορός τών γερόντων μετά κλα
σικής αξιοπρέπεια; άπήγγειλε τούς χορούς. Έ 
μουσική, συντεθεΐσα ύπό τοΰ κ. Έκτορος Mac- 
lean συνώδευσε το δράμα καί πολλά μέρη αύτής 
ήσαν πράγματι μεγαλοπρεπή. Αί στολαί τών 
ηθοποιών ήσαν δλαι πιστοί καί πλούσιοι. Ή 
παράστασις έγένετο ύπό τήν προστασίαν τού λόρδου 
Καροιγκτώνος καί τής κυρίας αύτοΰ, καί άπέ- 
σπασε τούς έπαίνους πάντων τών παρευρεθέντων. 
Δυστυχώς ή έλληνική γλώσσα δέν έγνωρίζετο 
ύπό πολλών, οί’τινες δέν ήουνήθησαν ώς έκ τού
του νά έννοήσωσιν δλην τήν δραματικήν αξίαν 
τής αρχαίας τραγωδίας.

‘0 βασιλεύς Σετιβάγιος. Ό διαβόητος 
ούτος βασιλεύς τών Ζουλοΰ, δστις τοσαΰτα πα- 
ρέσχε τοΐς Άγγλοι; πράγματα, είτα δέ ήττηθείς 
ήχμαλωτίσθη καί πάλιν άφέθη έλεύθερος καί 
έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του, ύπέστη καί 
μετά τόν έν έτει 1883 συμβάντα θάνατόν του 
περιέργους περιπετείας. Γερμανός τις περιη
γητής, Joest καλούμενος, έμαθεν δτι ό ήγεμών 
έκεΐνος δέν είχε ταφή, άλλ' δτι τό πτώμά του 
διετηρεΐτο έπί τής γης. ’Απεφάσισεν έπομένως 
νά τό ΐδη καί έξητήσατο πρός τούτο τήν άδειαν 
τών αδελφών τού άποθανόντος βασιλέως. "Άφ’ ού 
έπί ήμίσειαν ώραν περίπου περιέμενον (οΰτω 

διηγείται ό περιηγητής) ήλθον οί άδελφοί τοΰ 
βασιλέως μετ’ ακολουθίας. Οί δπαδοί των ούτοι 
ήσαν δλοι υψηλού άναστήματος άνδρες, αληθείς 
γίγαντες, καί πάντες ένεκα τού πένθους εντελώς 
γυμνοί. Τελευταίος πάντων ό Δαβουλαμάντζης, 
ό τούς Άγγλους έν αιματηρά μάχη νικήσας, 
άνήρ άγριος καί πράγματι άποτρόπαιος. Μετά 
μακράν συνδιάλεςιν μοί έπετράπη νά έπισκεφθώ 
τό μέρος, ένθα ό Σετιβάγιος άπέθανεν. Μέ 
ώδήγησαν πρός ταπεινήν καλύβην, έν ή είσήλθον 
έρπων ύπό μικράν θύραν- εύρέθην δέ εντός μι
κρού καί σκοτεινού δωματίου, έν ω έκάθηντο 
δεκαπέντε γυναίκες- πρός τό αριστερόν μέρος 
έκειτο κιβώτιου μεγέθους ένός κυβικού μέτρου. 
Εντός τοΰ κιβώτιου τούτου έκειτο ό βασιλεύς 

τετυλιγμένος διά καλυμμάτων διαφόρων. Μάτην 
οί άδελφοί αύτοΰ είχον παρακαλέσει τνύς "Αγ
γλους νά τοΐς δανείσωσιν άμαξαν, δπως μετα- 
φέρωσι τόν νεκρόν εις τήν πατρίδα του- οί "Αγ
γλοι ήρνήθησαν, διότι ήθελον νά έμποδίσωσιν, 
δπως αί γυναίκες τού άποθανόντος ήγεμόνος 
σφαγώσιν έπί τοΰ τάφου του. Είναι έθος παρά 
τοις Ζουλοΰ, μέρος τών γυναικών τού άποθα
νόντος βασιλέως νά θανατωθώσι διά ροπόλων ■ 
τήν άπάνθρωπον ταύτην σφαγήν έκτελοΰσιν οί 
φίλοι καί οί συγγενείς τού βασιλέως.”

Ό μουσουργός Αίστ. Ό διάσημος κυμ
βαλιστής καί μουσουργός Φραγκίσκος Αίστ, ό 
έπι ήμίσειαν δλην έκατονταετηρίδα τόν κόσμον 
διά τής κυμβαλιστικής αύτοΰ τέχνης καί τών 
μελωδιών του καταθέλξας, άπεβίωσε πρό τινων 
ήμερών έν ηλικία 75 σχεδόν έτών. Τήν προσω
πογραφίαν τοΰ εκτάκτου τούτου μελοποιοΰ θέ- 
λομεν δημοσιεύσει έν τω προσέχει ήμών τεύχει. 
Σήμερον άναγράφομεν ύλίγα τινά περί αύτοΰ. 
Αεγεται δτι μεταξύ τών έγγραφων του εύρέθη 
ή μουσική ολοκλήρου θρησκευτικού δράματος, 
φέροντος τίτλον "Ό "Αγιος Στανίσλαος”, ήν 
έπρόκειτο ό άποθανών νά έκτελέση το ερχόμενον 
έτος έν Λονδίνο». Άνθρωποι δμως καλώς πλη- 
ροφορημένοι διατείνονται δτι έκ τοΰ δράματος 
τούτου εύρέθησαν μόνον τεμάχιά τινα άσυνάρ- 
τητα, άπερ ό μουσουργός έμελλε νά συναρμο
λόγηση- καθότι ό Αίστ ειργάζετο βραδέως, κα
λώς καί έπιμελώς διορθών καί έπεξεργαζόμενος 
τάς μουσικάς του συνθέσεις. Ούδέποτε έπεχείρει 
εργον άπ’ άρχής μέχρι τέλους- άλλά πρότερον 
έπεςειργάζετο τάς διαφόρους σκηνάς κατά τάς 
έμπνεύσεις του, μεθ’ δ ήνονεν αύτάς καί άπε- 
τέλει τό σύνολον. Πιθανόν είναι νά εύρεθώσιν 
αί σκηναί τοΰ έν λόγω δράματος .μεταξύ τών 
εγγράφων του, ώς είναι καί πιθανόν νά εύρε- 
θώσι καί άλλαι συνθέσεις καί ιδίως ουγγρικοί 
τινες μελφδιαι, είς άς κατά τούς τελευταίους 
τούτους μήνας κατεγίνετο. "Ο,τι καί άν εύρεθη 
θά ηναι μέγα άπόκτημα διά τήν μουσικήν τέ
χνην, διότι αί συνθέσεις αύτοΰ διακρίνονται διά 
τήν πρωτοτυπίαν των. — Ό μέγας δούξ τής 
Βεϊμάρης, θαυμαστής τοΰ Αίστ, έλαβε τήν πρω
τοβουλίαν ίδρύσεως καταστήματος φέροντος τόν 
τίτλον τού διαπρεπούς μουσουργού- έπί τούτφ 
δε άπηύθυνε τήν έπομένην αύτόγραφον έπιστολήν 
πρός τον έν Βεϊμάρη γενικόν διευθυντήν τών 
θεάτρων- "Έπεθύμουν νά ίδρυθή κατάστημα, 
φέρον τό όνομα τού Αίστ, ού σκοπός νά ήναι ή 
προαγωγή τής νέας γερμανικής μουσικής. Τό 
ίδρυμα τούτο θέλει συνδράμει τούς νέους μου
σουργούς, οιτινες θ’ άποδειχθώσιν άξιοι νά δια- 
δώσωσι τής καλλιτεχνικός Ιδέας, τάς ύπό τοΰ 
άοιδίμου Αίστ άνιπροσωπευομένας. "Εδρα τού 
καταστήματος τούτου θά ήναι ή πόλις Βεϊμάρη.”

Τί πίνουσι καί τί ζαπνίζουσιν οί ’Αμε
ρικανοί. Κατά το παρελθόν έτος 1885 ή κα- 
τανάλωσις τοΰ ζύθου έν ταΐς Ένωμέναις πολι- 
τείαις τής ’Αμερικής άνήλθεν είς 642 εκατομ
μύρια γαλλονίων (τό γαλλόνιον ίσοδυναμεΐ πρός 
4’/2 λίτρα;)· ραζής δέ κατηναλώθησαν 71 έκατ. 
γαλλονίων. Καί ή κατανάλωσις τοΰ καπνού 
είναι έπίσης καταπληκτική- εντός τού παρελθόν
τος έτους έκαπνίσθησαν 192 εκατομμύρια λιβρών 
καπνού, 3 >/2 δισεκατομμύρια σιγάρων καί 1*,2  
δισεκατ. σιγαρέττων. Όταν άναλογισθή τις ότι 
ό πληθυσμός τών Ηνωμένων Πολιτειών άνέρ- 
χεται είς 59 εκατομμύρια ψυχών, πείθεται δτι 
ή τοσαύτη κατανάλωσις καπνού είναι πράγματι 
έκτακτος. Λόγου γινομένου ένταΰθα περί καπνού 
προσθέτομεν πληροφορίας τινάς περί τών κατά 
τών καπνιζόντων έπιβαλλομένων ποινών έν άρχή 
τής εύρέσεως τοΰ χόρτου τούτου. Ό καπνός 
είσήχθη είς τήν Ευρώπην έν έτει 1558. Ιδίως 
αύστηραί ήσαν αί διατάξεις κατά τής βαρβα- 
ρικής χρήσεως αύτοΰ έν 'Ρωσσία, έν Περσία 
καί έν Τουρκία. Έν έτει 1643 συνεστήθη έν 
Μόσχα ιδιαίτερον δικαστήριον τοΰ καπνού πρός 
κατάργησιν τής έξεως ταύτης. Το δικαστήριον 
τούτο έπέβαλλεν είς πάντα κατά πρώτον φωρα- 
θέντα ώς καπνίζοντα τήν ποινήν τού κνούτου- 
ό τό δεύτερον φωραθείς έτιμωρεΐτο διά θανάτου. 
Καί έν Περσία έπεβάλλετο ποινή θανάτου είς 
τούς καπνίζοντας- άλλ' έν τή χώρα έκείνη ήτο 
τοσοΰτον έρριζωμένη ή συνήθεια τοΰ καπνίζειν, 
ώστε πολλοί ΓΙέρσαι έπροτίμων νά έγκαταλεί- 
ψωσι τήν πατρίδα των ή νά άφήσωσι τήν κα
πνοσύριγγά των. '0 σουλτάνος τής Τουρκίας 
Άμουράτης ό Δ', διέταξεν, οί φωραθέντε; ώς 
καπνίζοντες νά περιφέρωνται μαστιγούμενοι άνά 
τάς οδούς τής πόλεως, έμπεπηγμένην έχοντες 
μικράν καπνοσύριγγα έν τή ρινί αύτών- έάν δέ 
τό δεύτερον συνελαμβάνοντο καπνίζοντες άπε- 
•κεφαλίζοντο. — Έν Ισπανία, έν Γαλλία καί 
έν ’Ιταλία ή έξις τού ροφαν ταμβάκον ήτο δια
δεδομένη άπό τής άρχής τού ιζ'. αίώνος, καί 
έν έτει 1624 ό Πάπας Ούρβανός ό ΙΓ. έξεσφεν- 
δόνισεν άνάθεμα κατά τών ροφώντων ταμβάκον. 
Τό περίεργον είναι δτι άκριβώς εκατόν έτη μετά 
ταΰτα ό Πάπας Βενέδικτος ό ιδ'. κατήργησε 
τήν διάταξιν ταύτην τοΰ προκατόχου του, διότι 
ήτο μανιώδης ταμβακιστής. Καί έν Ελβετία τέ
λος έν έτει 1653 έτιμωρήθησαν πολΐταί τινες διά 
χρηματικών προστίμων καί διά φυλακίσεως, 
διότι έθεάθησαν καπνίζοντες.

’Επειδή μέρη τινά, ένθα διαμένουσι συνδρομηταί τοΰ "'Εσπέρου 
τής έκζυοεύσεως τοΰ Λαχείου ήτο άνα/,όγως βραχεία, ή ΔιεύΟυνσι; τοΰ 
113 προσεχούς (ίζτωβρίου ανυπερθέτως.

Ή άπόφασις αΰτη έλήφθη συνεπεία επιστολών, δι’ 
συμμετάσχωσι ζαί ούτοι τοΰ Λαχείου.

Έπομένως ειδοποιούνται περί 
δρομηταί, οιτινες είτε ενεζεν απουσίας ή

τής αναβολής ταύτης 
δι’ άλλην τινά αιτίαν

βολής τής έτησίας αύτών συνδρομής, έάν βέλωσι νά συμμετάσχωσι τοΰ Λαχείου.

ΩΡΑ1 ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 468.

"Εν αίνιγμα άπλούστατον 
Σήμερον σοί προτείνω-

"Οπως τό λύσης, προσοχήν
Μικράν πολύ συστήνω-

Ζώον είναι τό πρώτον μου. 
Άνθος είναι τό άλλο-

Πού δέ τό δλον θά εύρής; 
Είς δάση, οπού θάλλω.

Λίζ. Βασιλειάδου έν Άλεξανδρεία.

Αίνιγμα 4SH

Είμαι τέλος καί άρχή,
Και συνήθης σου τροφή.

Άν προσθέσης κεφαλήν
Καί όξύνεις τήν άρχήν,

Άλογα θά άπαντήσης 
Μέ διάφορον μορφήν.
Κ. Φτερούδης, έν Βιρ-Σάμς (Αίγυπτου).

Αίνιγμα 470.

Τό πρώτόν μου άκόπως
Εύθύς δ’ άναγνωρίσης,

"Αν τήν γραμματικήν σου 
Μικρόν άναδιφήσης.

Τό δ’ άλλο είναι μέλος σου 
Μικρόν, δπερ έξέχει.

Τό δλον μου μέ θαυμασμόν
Ό ξένος άτενίζει, 

’Άν κεφαλήν περικαλλή
Νεάνιδος στολίζη.

Ν. Κ. Μουσοΰρη; έν Βερδιάνσκα.

ΙΙρόίλημα 471.

Άναπληρωθήτωσαν οί άστερίσκοι δια γραμ
μάτων ούτως, ώστε ν’ άναγινώσκωνται τέσσα- 
ρες λέξεις, έχουσαι κεντρικόν στοιχεΐον τό Α, 
καί ή μέν α'. νά σημαίνη άρχαΐον πλοΐον τών 
Αθηναίων, ή β'. νήσον μικράν τής Ελλάδος, 
πλήν ένδοξον, παρά τήν όποιαν συνήφθη μεγάλη 
ναυμαχία, ή γ'. άρχαίαν τινά γυναίκα, ήτις 
έρασθεΐσα ήρωος έγκατελείφθη ύπ’ αύτοΰ έπί 
μικράς νήσου, ένθα ευρε προστάτην καί έραστήν 
τόν Διόνυσον, καί ή δ', κώμην τής Αττικής 
περίβλεπτον έν τή άρχαιότητι, διότι παρ’ αύτήν 
οί "Ελληνες ήραντο λαμπράν νίκην.

‘0 αύτός.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
είναι λίαν άπομεμαζρυσμένα, ή δέ 

Εσπέρου” άπεφάσισε ν' άναοάλη τήν

(τή α’. Όζτωβρίου 1886) καί οί
έμποδίσΟησαν μέχρι τοΰδε, ΐνα φροντίσωσιν εγκαίρως περί τή

Πρόβλημα 472.

Νεανίας τις έλάμοανε τακτικώς τήν ήμέραν 
τών γενεθλίων του παρά τού άναδόχου του 20 
οραχμάς, άς έναπέθετεν έντός μικρού ταμιευ
τηρίου. Φθάς είς τό 24 έτος τής ήλικίας του 
ευρεν έν τω ταμείφ, άντί 480 δραχμών, άς 
ώφειλε νά έχη, μόνον 120 δραχμάς, καί έν το- 
σούτφ ούδείς είχε παραβιάσει τό ταμεΐόν του. 
Πώς συνέβη τούτο;

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 464. Αινίγματος 465.

Ζ-—1 = Ζημία—ία. Ύπέρ — όψία = Υπεροψία.

Προβλήματος 466.

Τ ΓΙ A Ρ
Π Ε I’ I
A I’ 0 Ν
Ρ I Ν II.

Προβλήματος 467.

Ή σκιά

Ελι-ffar. Τό 450 ό κ. Ε. Δ. έν ’Αλεξάνδρειά- 
τά 451, 452 ή δεσποινίς Ίφιγ. Α. Πασσαλίδου έπί
σης· τό δέ 449, 450 και 451 ό κ. Α. Γ. έν Σύρω.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Έν τώ ύπ’ άρ. 124 τεύχει τοΰ “Εσπέρου" σελ. 58 
τό επίθετου σκυθρωπός (εν τώ p/, στίχω τοΰ ποιή
ματος τοΰ Βύρωνος) διορθωτέον διά τοΰ έπιθέτου συμ
παθή ς.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤιΟΝ.
X. ΒΙ. έν Εύχαρίστω; θέλομεν

άποστείλει ύμΐν τό φυλλαδίου. ’Λγνοοϋμεν τίνε; αριθ
μοί τοϋ παρελθόντος έτους έ/.λείπουσιν ύμΐν λάχετε 
τήν κα/.ωσύνην νά μάς πληροφορήσητε περί τούτου. 
Διά τά έμποριζά συγγράμματα έκ Παρισίων άποταν- 
θήτε πρό; τόν έν τή ύμετέρα πόλει βιβλιοπώλην κ. Σ. 
Γράσσον, δστις είναι λίαν κατάλληλος διά τοιαύτας 
παραγγελίας. — κ. ΑΙ. II. έν ’Αθήνας. Εύχαριστοΰμεν 
μεγάλως όιά τά άποσταλέντα. Ευχαρίστως θέλομεν 
συμμορφωθή πρός τήν έπιθυμίαν σας. Ποσόν έλήφθη- 
γραμμάτων λαχείου έστάλη διά τοΰ ζ. Ξ. — κ. Σ. X. 
είς Ί’οιιστσοΰκιΟΓ. Ποσόν έλήφθη, εύχαριστοΰμεν διά 
τήν φροντίδα- τά γραμμάτια τοΰ Λαχείου, ού ή έκ- 
κύβευσις, ώς βλέπετε έν τή σημερινή ειδοποιήσει, ανα
βάλλεται διά τήν α'. Όζτωβρίου, θέλουσιν άποσταλή 
ύμΐν. — κ. Λ. Τ. είς Κάρλσβαώ Βεβαίως, εύρισζό- 
μενοι τόσον πλησίον τοΰ Biiyreutli θά σάς ήναι ένδια- 
φερον νά μεταβήτε έκεΐ, όπως παρευρεθήτε είς τάς 
παραστάσεις τοΰ Πάρσιβαλ, τοΰ τελευταίου μελοδρά
ματος τοΰ διασήμου μουσουργού Βάγνερ, τό όποιον, ώς 
λέγεται, διδάσκεται άπό σκι,νής τό τελευταίου ήδη ύπό 
τήν έπιτήρήσιν τής χήρας τοϋ Βάγνερ, θυγατρός τοΰ 
πρό μικρού άποβιώσαντο; έξοχου ζυμβαλιστοΰ Αίστ.

ταχΟ-ΐσα προθεσμία 
έζζύοευσιν διά τήν

μιζράν παράτασιν προθεσμίας, όπως

Η ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ.

πλησιέστερον ευρισκόμενοι ΚΚ. συν-
ής ζατα-
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Παρακβλοΰνται ό'ι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσει; έκ Τεργέστη:·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ. διά Βρεντησίου, I Ιόρτο-Σαΐδ, " Αδεν. Βομβάης, 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός εις τάς 
4 μ. μ.

Etc Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν καί Κο'.όμβου τή 15 'Ιανου
άριου, 15 Φεβρουαρίου. 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου. 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Ί εργέστης-Βομίάη; τά ατμόπλοια Ίίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε’ Βομβάη;'καί Χόγκ-Κόγκ 9 μιλιά.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Seliwai-zi-uberif-Pla'z άρ. 6). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιοι·, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΓ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Εκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέοαν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 8 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν. ΙΙάτρας, Κατάκωλον. Καλάϊζα:, Πειραιά. Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάοεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 

είς τάς 4 μ. μ. διά Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης. Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν ’ Λγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.

(10

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί επίχρυσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

’Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έ π’ ουδεμια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτηαία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = βούβλία 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗι 1/13 ΜΑΙΟΓ.

ΕΠΙΣ’ΓΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΙΙΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΙΙΕ1ΡΑ1ΕΤΣ- κλ. Κάρολος Μπέκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ- 
κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑ1- κ. Παυσανίας Χοίδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή Α1ΓΤ1ΙΤΟΣ■ ζ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου Ό Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΤΙΙ0ΛΙΣ- κ. ’Ιωάννη; Παπάδης. βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙ- 
11ΟΓΠΟΛΙΣ- ζ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΙ1· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίζας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡ1Α- 
ΝΟΤιιΟΛΙΣ- κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ-.......................... ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ.
Α. Γ. Κούζη; καί Σ’ ΜΤΤΙΛΗΝΉ-..................................... . ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ-
Ά. Καζακίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακής Βιβλιοθήκης. 
ΒΗΡΤΤΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου. ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ- κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ- /. Μ. Μαλλιαοάκης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ- 

..........................ΛΕΓΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. 11. Δ. Παπαδάκης. 
ΛΑΡΝΑΞ- κ. Γρ. Κυζίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ- κ. Φ. I. Χάίτας. ΙΒΡΑΙΛΑ· -/..’Ιωάννης Α. Βοσκώφ. 
ΤΟΤΡΝΟ - ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ- κ. Τηλέα. Παπάζογλου:. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Ν. Δια
μαντής. Π1ΚΕΊΌΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ- κ. θεοδ. Ν. Τάσης. ΚΛ- 
ΛΑΦΑΤΙΟΝ· χ. Μ. Σιμωνίδης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ · κ. Νικόλ. Κ. Πεταλας. Ι’ΑΛΑ- 
ΖΙΟΝ · κ. Κωνστ. Γερογιάννης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Βοσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Ί. Κομποθέκρας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ-...................................ΓΕΙΣΚ- ζ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ ·
ζ. Άλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ- 
κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. Κ1ΣΝ0ΒΙ0Ν· κ. Α. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ" κ. Άλκιί. 
Γιαννόπουλος.

ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ- κ. Θεμιστοκλής ΓΙετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ- κ. Ί. ΠαπανΓκολής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ- κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- ζ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας· ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. ΙΙερβανογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΛ κ. Γ. Μικόνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 41. Leipzig.

Διευθυντής καί έκδοτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. μι.

Τΰποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


