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Η ΛΙΜΝΗ ΚΩΠΑΪΣ 
καί τά εγκαίνια τών έργων πρός άπο- 

ίήρανσιν αύτής.

(Συνέχεια.)

(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 113 καί 121.)

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

λίμνη Κωπαΐς είναι ή κλειστή εκείνη 
λεκάνη, έν ή καταρρέουσι τά ΰδατα 
τών άπό τοΰ Παρνασσού καί τοΰ ' Ελι-

κώνο; κατερχομένων ποταμών.
Κατ’ έτος, άπδ τοΰ μηνός Νοεμβρίου, ή επι

φάνεια τών ύδάτων τής ΚωπαιΟος υψουται· 
τοΰτο δέ διαρκεΐ μέχρι τοΰ ’Απριλίου, οτε παλιν 
τά ΰδατα έλαττούνται καθ’ δλον τδ έαρ και τδ 
βέρος μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου. Δύο είναι αι 
α’ιτίαι τής έλαττώσεως τών ύοάτων· ή έξάτμισις 
και αί καταβόθραι. Ή έξάτμισις άφαιρεΐ επι
φάνειαν 1 >/2 μέτρου πάχους καί ιδίως κατά τδ 
βέρος. Αί δέ καταβόθραι είναι σχισμάδες γεω
λογικοί, αΐτινες κατ’ έξοχήν εΰρηνται έπί τής 
ανατολικής τής λίμνης δχβης και όδηγούσι τά 
ΰδατα έν μέρει μέν πρδς τήν θάλασσαν, έν μέρει 
πρδς τά έγκατα τής γής.

Αί γαΐαι τής Κωπαΐδος είναι γονιμώταται, 
ώφείλουσι δέ τήν γονιμότητα ταύτην είς τήν 
μεγάλην ποσότητα δργανικών ουσιών, ας έγ- 
κλείουσιν άλλ’ έν τοΐς πέριξ τής λίμνης έπι- 
πολάζουσιν οί ελώδεις πυρετοί, ιδίως άπδ Ιου
λίου μέχρις ’Οκτωβρίου μηνός.

'Η άποξήρανσις τής λίμνης διττόν έχει σκο
πόν τδ μέν ν’ άποδώση είς τήν γεωργίαν χι
λιάδας στρεμμάτων γής εύφορωτάτης, τδ δέ νά 
καταστήσω ύγιεινά είς περιφέρειαν δεκαπέντε 
μέχρις είκοσι χιλιομέτρων τά πέριξ τής λίμνης, 
τά ύπδ τών ελωδών νοσημάτων μαστιζόμενα.

Άπδ τής άρχαιότητος ό πυθμήν τής λίμνης 
ύψώθη και ή περιφέρεια αύτής έπεξετάθη. Οί 
αρχαίοι διαφόρους τρόπους έπεχείρησαν άποξη- 
ράνσεως, ών τά ίχνη σώζονται μέχρι σήμερον.

Αί πρώται πρός τοΰτο μελέτα·, αί γενόμεναι 
κατά τάς νεωτέρας μεθόδους χρονολογούνται άπδ 
τοΰ έτους 1846, οτε δ γάλλος μηχανικός Sau
vage κατήλθεν είς τήν Ελλάδα. Τδ σχέδιον 
τοΰ Sauvage συνίστατο είς άνόρυξιν ύπογείου 
διόρυγος, δπως δι’ αύτής τά ΰδατα διοχετευθώσι 
πρδς τήν θάλασσαν. Κατά τδ σχέδιον τοΰτο 
έχρησιμοποιοΰντο καί τινα τών άρχαίων φρεά- 
των άλλά τά ΰδατα άπόλλυντο οΰτω διά τήν 
γεωργίαν.

Συνεπεία τών μελετών τοΰ Sauvage ή λίμνη 
τής Κωπαΐδος παρεχωρήθη έπανειλημμένως 
παρά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως είς εταιρίας, 
άλλ’ οί λαβόντες τήν παραχώρησή δέν ήδυνή- 
θησαν νά έξεύρωσι τά πρός άποξήρανσιν άπαι- 
τούμενα κεφάλαια.

Έγένοντο κατόπιν καί άλλαι μελέται παρά 
τών μηχανικών Revol καί JMoulle. Ό τελευ
ταίος ούτος έπρότεινε νά ριφθώσι τά ΰδατα είς 
τάς δύο παρακειμένας λίμνας, τήν Ήλίκην καί 
τήν Ιίαραλίμνην, καί νά σχηματισθή έν τή 
Ήλίκη είδος μεγάλης άποθήκης προς άρδευσιν 
τών άγρών έν καιρφ θέρους.

’Εν έτει 1880 οί Κύριοι Βούρος και Σκου- 
λούοης, λαβόντες τήν παραχώρησιν τής Κωπαΐ
δος κατώρθωσαν νά ίδρύσωσιν άνώνυμον γαλ
λικήν Εταιρίαν, ήτις άνέθεσε τάς μελέτας είς 
τδν μηχανικόν Taratte. Δυστυχώς μόλις έν 
έτος μετά τοΰτο, έν ω ό μηχανικός ούτος έκόμι- 
ζεν είς Παρισίους τά σχέδιά του, θάνατος άωρος 
άνήρπασεν αύτόν πρός μέγα τών φίλων του 
πένθος.

Προσεκλήθη είς άντικατάστασιν αύτοΰ ό μη
χανικός κ. Pochet, καί έν μηνί ’Οκτώβριοι 1882 
τό πλεΐστον μέρος τών έργων παρεχωρήθη είς 
διαφόρους έργολάβους κατά τά σχέδια και τούς 
προϋπολογισμούς αύτοΰ. Ίδοΰσα δμως ή Εται
ρία έπί δύο έτη τό μάταιον τών τοιούτων έργο- 
λαβιών, άπεφάσισεν έν έτει 1884 ν’ άναλάβη 
αύτή τά έργα.

Τά έργα ταΰτα πολλάς έπαρουσίαζον καί 
σοβαράς δυσκολίας καί ένεκα τοΰ νοσώδους κλί
ματος καί διά τήν τροφοδότησιν τών έργατών 
είς μέρος άπομεμακρυσμένον.

Δύο τμήματα περιλαμβάνουσι τά έργα· 
ΑΖ.) Τάς διόρυγας τής άποξηράνσεως. 
Β'.) Τούς άγωγούς προς διοχέτευσιν τών 

ύδάτων.
Αί διόρυγες τής άποςηράνσεως σκοπόν έχουσι 

τήν περισυλλογήν τών ύδάτων τών ποταμών και 
τής βροχής, δπως όδηγηβώσι πρός τόν κολπον 
τής Καρδίτσης. Τρεις είναι αί διόρυγες αύται· 
ή μεγάλη διώρυξ, 34 χιλιομέτρων, ήτις θα πα- 
ρακολουθή τήν μεσημβρινήν τής λίμνης όχθην· 
ή διώρυς τοΰ Μέλανος ποταμοΰ, ήτις θελει 
παρακολουθεί τήν βόρειον όχθην, καί ή έσωτε- 
ρική διώρυς, ήτις θέλει συλλέγει τα υδατα τής 
βροχής.

Αί τρεις αύται διόρυγες θά συγκεντρώνται 
έν Καρδίτση. Τό πρώτον τούτο τμήμα τών 
έργων δέν θέλει περατωθή ή μετά τήν εν μερει 
άποξήρανσιν τής λίμνης.

Τά ΰδατα θέλουσιν όδηγεΐσθαι διά τής Ήλί- 
κης καί τής Παραλίμνης είς τήν θάλασσαν. Τά 
έργα ταΰτα είναι τά εξής·

Α'. Μεγάλη τάφρος καί σήραγξ 672 μέτρων 
έν Καρδίτση, δι’ ών θά οιοχετευωνται τα υδατα 
είς τήν 'Ηλίκην λίμνην, ής ή έπιφάνεια, ούσα 
σήμερον 52 μέτρων ύπεράνω τής θαλάσσης, θα 
ύψωθή κατά 28 μέτρα.

Β'. ’Αγωγός 50 μέτρων πλάτους έν Μορίκη, 
δστις θέλει διοχετεύει τά περισσεύοντα ΰδατα 
τής Ήλίκης είς τήν Παραλίμνην, ής τά ΰδατα 
θά ύψωθώσι κατά 19 μέτρα.

Γ". Σήραγξ 860 μέτρων μήκους έν Άνθηδόνι 
πρός διοχέτευσιν τών ύδάτων τής Παραλίμνης 
είς τήν θάλασσαν μέ πτώσιν 55 μέτρων. Έν 
Άνθηδόνι θέλει συγκεντρωθή οΰτω δύναμις 12 
χιλιάδων ίππων, τά μάλιστα χρήσιμος εις ίδρυ- 
σιν βιομηχανικών καταστημάτων.

'Η δλη σειρά τών έργων θέλει συμπληρωθή 
διά σήραγγος 1030 μέτρων έν Οΰγγρα, δι’ ής 
θά χρησιμοποιηθώσι τά ΰδατα τής Ήλίκης καί 
Παραλίμνης πρός άρδευσιν 100 χιλιάδων στρεμ
μάτων γής καλλιεργησίμου.

'Η διώρυξ τής Καρδίτσης έπερατώθη ήδη · 
μετ’ ού πολύ άποπερατούται καί ό άγωγός έν 
Μορίκη. Ή σήραγς τής Άνθηδόνος κατεσκευ- 
άσθη. Ή έν Οΰγγρα σήραγς κατεσκευάσθη είς 
άπόστασιν 300 μέτρων. Έν γένει δέ δύναται 
τις νά εϊπη δτι τό δυσκολώτερον μέρος τών έρ
γων έπερατώθη ήδη.

Συνεπεία τής έν ένεργεία διόρυγος τής Καρ
δίτσης τά ΰδατα τής Κωπαΐδος θέλουσιν ούσιω- 
δώς έλαττωθή, καί οΰτω παραδίδονται είς τήν 
καλλιέργειαν άρκεταί χιλιάδες στρεμμάτων.

“Ήδη ή Εταιρία θέλει άναλάβει τά έργα 
πρός άποξήρανσιν τής λίμνης ύπό περιστάσεις 
πολύ εύκολωτέρας καί αίσιωτερας.

Ή έν τή α'. σελίδι παρατεθειμένη είκών 
παριστα τήν θέσιν, έν ή τά ΰδατα τής Κωπαΐδος 
διοχετεύονται πρός τήν μεγάλην διόρυγα τής 
Καρδίτσης. Ή κλίσις είναι ικανή, δπως δοθή 
ρους όρμητικός είς τά ΰδατα.

Αί έν τή έννάτη σελίδι μικρότεροι τέσσαρες 
εικόνες, απασαι γενόμεναι έκ φωτογραφιών, 
ληφθεισών έπιτοπίως, παριστώσι· α'.) τήν λίμνην 

τής Κωπαΐδος πρός το μέρος, έν ώ έξετελέ- 
σθησαν τά πρός διοχέτευσιν τών ύδάτων έργα· 
ή β'.) τήν σήραγγα τής Καρδίτσης, ώς παρου
σιάζεται αΰτη τώ κάτωθεν θεωμένω αυτήν. Ή 
σήραγς αΰτη είναι έργον στερεώτατον και πο- 
λυδάπανον. Ή γ'.) είκών παριστφ τήν ώοαίαν 
λιθίνην γέφυραν τήν κτισθεϊσαν έπί τής διό
ρυγος τής Καρδίτσης· καί ή δ'.) τέλος αύτήν 
τήν μεγάλην διόρυγα τής Καρδίτσης, τήν διο- 
χετεύουσαν τά ΰδατα είς τάς δύο μικροτέρας 
λίμνας, τήν Ήλίκην καί τήν Παραλίμνην, δθεν 
θά όδηγώνται πρός τόν Εύβοϊκόν κόλπον. Τά 
έργα έξετελέσθησαν μετά πάσης έπιστημονικής 
ακρίβειας καί όταν άποπερατωθώσιν έντελώς, 
μεγάλη διά τον τόπον θέλει προκόψει ή ωφέλεια.

ΕΑΡ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ΰτ.'ί

Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

(Συνέχεια καί τέλος).

ΑΙ έν Πύργω έπαναλαμβάνεται ή σκηνή 
τής θορυβώδους ύποδοχής άλλά μέ δια
στάσεις μεγαλειτέρας, καθότι ό Πύργος 

είναι πόλις μεγάλη, σπουδαίος λιμήν διά τήν 
έξαγωγήν τής σταφίδας έξ δλων τών δυτικών 
τής Πελοπόννησου έπαρχιών. Ούδείς άναμένει 
σήμερον έν Κατακώλω ξένον, διότι άτμόπλοιον 
δέν άφίχθη. Οί άνθρωποι δεικνύουσι διάθεσιν 
νά μοί άποτείνωσι τήν έρώτησιν, ήν ό Τηλέ
μαχος άπηύθυνε τω πατρί αύτού ή ήν άπέτεινον 
τω Τηλεμάχω έν τω οΐκφ τοΰ Μενελάου, έάν 
δηλ. ήλθον διά τής θαλάσσης πεζή. Συστατική 
έπιστολή πρός ενα τών καλλιτέρων δικηγόρων 
τής πόλεως, δν δέν εύρον έν τή οικία του 
άλλ’ ώς ήτο έπόμενον, έν τω καφενείο», μοί 
παρέσχεν έν διαστήματι ήμισείας μόλις ώρας 
κύκλον γνωρίμων, μεθ’ ών διήλβον δλην τήν 
εσπέραν λίαν ευχαρίστως έν διαφόροις όμιλίαις, 
έννοεΐται καί πολιτικαΐς συζητήσεσιν, δπερ άνα- 
πόφευκτον.

Έάν δλη ή Πελοπόννησος όμοιάζη τήν πόλιν 
ταύτην, τότε δέν είναι αΰτη τόσον άθλια, δσον 
μοί τήν παρίστανον οί έν Έπτανήσω φίλοι. Ή 
κατάστασις είναι πράγματι άρκαδική, άν και ό 
Πύργος καί τό Κατάκωλον δέν άνήκουσιν εις 
τόν νομόν ’Αρκαδίας, άλλ’ είς τόν τής Άχαΐας- 
Ήλιδος. Είρήσθω ένταΰθα έν παρόδφ δτι ού- 
δαμού τής Πελοποννήσου εύρον τάς άρκαδικάς 
έκείνας σκηνάς, ώς βλέπομεν αύτάς παριστω- 
μένας είς τάς εικόνας τοΰ Γάλλου Βαττώ ή 
περιγραφομένας είς τά ποιήματα φαντασιωδών 
τινων ποιητών τού παρελθόντος αίώνος.

Χωρογραφικώς ή Μεσσηνία καί ή Αρκαδία 
ύπό πολλάς έπόψεις όμοιάζουσι πρός τάς περι- 
γραφάς αύτών, τάς γενομένας κατά τον ιη'. αιώνα. 

“Ένθεν μέν βλέπομεν καταφύτους πεδιάδας, ενθεν 
δέ ύψηλάς δρύς · ένταΰθα ψιθυρίζουσι ρύακες 

κρυστάλλινοι, έκεΐ βόσκουσι αίγες καί πρόβατα. 
Καί οί άνθρωποι αύτοί έχουσιν αληθώς άοκα- 
δικήν αφέλειαν. Φοροΰσι μέν κατά Κυριακήν 
ώραίους. λευκούς μάλλινους χιτώνας, άλλά κατά 
τας λοιπας τής έβδομάδος ήμέρας έν τοΐς άγροΐς 
ή τοΐς βοσκήμασι τόσον πολύ άπέχουσιν άπό 
τής ένδυμασίας, ήν αποδίδει αύτοΐς ό Βαττώ, 
δσον άπέχει τό εσωτερικόν τών καλυβών αύτών 
άπό τής αιθούσης εύγενοΰς τίνος οικογένειας τής 
έν Παρισίοις συνοικίας τοΰ Αγίου Γερμανού.

“Ώ! έκεΐναι αί καλύβαι! Τάς έξήτασα έπι- 
σταμένως, έφαγον καί έπιον έν αύταΐς, καί έν 
μερει καί έκοιμήθην οσάκις μοί τό έπέτρεπον 
τοΰτο τά μικρά καί μεγάλα ζωύφια. Ή εστία 
είναι έπί τοΰ έδάφους καί συνίσταται έκ μικρά; 
λίθινης πλακός, έπί τής όποιας ρίπτονται όλίγα 
κλαδια καί άνάπτονται· ό δέ καπνός έξέρχεται 
δπου ευρίσκει διέξοδον.

Είς Βέλεσσι, κομψόν άλλ’ έρημον χωρίον 
έπάτησα κατά πρώτον τό έδαφος τής ’Αρκαδία; 
καί έλαβον γνώσιν τή; τοιαύτης άρκαδική; κα- 
ταστάσεως. Έως τότε είχον διέλθει άριστα. 
Έν Πύργω εύρίσκεται καθαρόν, ευρωπαϊκόν ξε- 
νοδοχεΐον μετά πολυτελούς έστιατορίου· έν 
’Ολυμπία δέ ό πρώην ύπηρέτης τής γερμανικής 
τών άνασκαφών έπιτροπής, Γεώργης καλούμενος, 
φροντίζει μετά συμπαθούς έπιμελείας διά τούς 
ξένους, σφάζει καί έν μέσω τής τεσσαρακοστής 
διά τον πεινώντα περιηγητήν τήν τελευταίαν του 
όρνιθα, τόν συνοδεύει καί διά τής βροχής, ώς 
συνώδευσεν έμέ, μέχρις Άνδριτσαίνης. Μέχρις 
’Ολυμπίας ό περιηγητής στερείται μόνον τών 
λεπτοτέρων τής δυτικής Εύρώπης άναπαύσεων 
καί άνέσεων, άλλά δέν στερείται τού άπολύτως 
άναγκαίου. Άλ^ως δμως είχε τό πράγμα άμα 
έπάτησα :τήν γήν τή; Αρκαδία;· τότε κυρίως 
εύρέθην έν τή Πελοποννήσφ έκείνη, περί ής μοί 
είχον άναφέρει οί φίλοι. “Ήδη δύναμαι ν’ άπο- 
φανθώ, δτι ή Πελοπόννησος είναι πολύ καλλι- 
τέρα τής φήμης της, δσον δ’ άφορα είς τήν 
εύπροσηγορίαν καί φιλοξενίαν τών κατοίκων της
είναι καλλιτέρα καί αύτής τής καλής αύτής 
φήμης. Πολλάκις τά στοιχεία, αί δυσκολίαι 
τών όδών καί ή ασύγγνωστος αμέλεια τών άνω- 
τέρων τής Κυβερνήσεως όργάνων συνώμωσαν, 
δπως μοί δυσχεράνωσι τήν περιοδείαν μου ή 
καί νά μοί καταστήσωσιν άδύνατον τήν προχώ- 
ρησιν έκάστοτε δμως ή προθυμία τών καλών 
ΓΙελοποννησίων, τόσον τών πλουσίων δσον καί 
τών πτωχών, συνετέλεσεν είς τό νά έξομαλύ- 
νωσι τήν δυσχέρειαν ή τό πρόσκομμα είς έμέ, 
τόν άγνωστον ξένον.

Έν Βέλεσι έμαθον δτι ούτε καν λόγος δύ
ναται νά γείνη περί έξακολουθήσεως τής οδοι
πορίας, διότι ή ραγδαία βροχή τής προλαβούσης 
νυκτός είχεν έξογκώσει τόν Λάδωνα καί Αλφειόν 
ποταμόν, καί ή έπρεπε νά διέλθω έφιππος τόν 
βαθύν πόρον ή νά περιμείνω μέχρι; ού τά ΰδατα 
έπανέλθωσιν είς τήν προτέραν αύτών κατάστασιν. 
Έάν δμως, μοί είπον, βρέξη καί τήν έπιοΰσαν 
νύκτα, τότε πάσα προχώρησις καθίσταται άδύ- 
νατος. Ιδού τό άντίστροφον μέρος τής άρκα- 
δικής τής Πελοποννήσου καταστάσεως. Αί όδοί 
καί αί γέφυραι έλλείπουσι καί ή συγκοινωνία 
έν τω έσωτερικφ συνδέεται καί σήμερον έτι πρός 
μεγαλειτέρας έτι δυσχερείας ή κατά τήν έποχήν, 
καθ’ ήν ό Τηλέμαχο; μετέβη έφ’ άμάξης άπό 
Πύλου είς Σπάρτην. Ό Τηλέμαχος άμφιβάλ- 
λομεν άν θά ήδύνατο νά έκτελέση τούτο ση-

Ένοικιάζω λοιπόν ίππον και άγωγιάτην, τού
τον δωρεάν, ώς έθος έν Έλλάδι. Διέρχομαι 
άβλαβώς τόν Λάδωνα, ένθα ό ίππος μου μέχρι 
τού στήθους έβυθίζετο είς τό ορμητικόν ΰδωο. 
Γίνεται τις οΰτως ή δέν γίνεται καλός ίππεύς; — 

Έκεΐ ρέει βροντωδώς ό Αλφειός ποταμός, δστις 
σήμερον έχει τάς διαστάσεις τού Δουνάβεως 
παρά τήν Βιέννην ή τού 'Ρήνου έν Μαγουντία. 
' Η κοίτη τοΰ Αλφειού ήδύνατο νά φέρη είς 
άπελπισίαν τού μηχανικούς μας· έπί δωδεκάδα 
μέτρων έδαφος άμμώδες μόλις διάβροχον· είτα 
άληθής κοίτη 3—4 μέτρων πλάτους καί ένός 
μέτρου βάθους· παρεκεΐ πάλιν μόλις μικρά λε
κάνη ΰδατος καί τέλος χείμαρρος, παρασύρων 
έν βροντώδει στροβίλω κλάδους έλαιών, συκάς 
ολοκλήρους μέ τά έπ’ αύτών κρεμάμενα σύκα. 
Ποιον βάθος έχει; — Άγνωστον, διότι πάσα 
®ρ°ζή μεταβάλλει τήν κοίτην τού ποταμοΰ καί 
πλημμυρεΐ έκτάσεις άπεράντους. Ό Αλφειό; 
είναι ό ποταμό; έκεΐνο; δστις πέντε ώρας κα
τωτέρω διέρχεται όρμητικός παρά τήν ’Ολυμ
πίαν καί πολλάκις έξελθών τής κοίτης έπέφερε 
καταστροφάς είς τήν ίερωτέραν θέσιν τής κλα
σικής άρχαιότητος.

Έάν ύπάρχη έν τω κόσμια ποταμός, καθ’ ού 
τρέφω προσωπικόν μίσος, ούτος είναι ό ’Αλφειός. 
Καθ’ δλην τήν ήμέραν, ήδη έν ’Ολυμπία, ήκουσα 
τό όνομά του άναφερόμενον μετά φόβου. "Τό 
πέρασμα τού 'Ρουφιά” ήτο δι’ έμέ άλλη διά- 
βασις τής Βερεζίνας. "Εκαστον άνθρωπον, δν 
εύρίσκομεν καθ’ οδόν, ήρώτα ό αγωγιάτης μου 

Πώς είναι τό πέρασμα”; Καί πάντες στερεο- 
τύπως άπήντων "Δέν υπάρχει.” Καί έγώ, ό 
απλούς καί μηκέτι τήν κατάστασιν τής Ελλάδος 
μεμυημένος άνθρωπος, ερωτώ· Καί δέν υπάρ
χει γέφυρα;” “Έπρεπε νά ίδήτε μέ πόσην άγα- 
νάκτησιν ήρνοΰντο οί έρωτώμενοι. Γέφυρα! Καί 
τολμά ό νύν πρωθυπουργός (Δηλιγιάννης), ό έκ 
Γόρτυνος καταγόμενος, νά κατασκευάση γέφυραν 
έπί τού ’Αλφειού διά νά τόν κατηγορήσωσιν δτι 
τό πράττει χάριν πολιτικής ραδιουργίας καί 
δπως κολακεύση τούς εκλογείς του, καί τοΰτο 
δαπάνη τού δημοσίου; Τούτο μοί έξήγησεν αύ- 
τός ό κ. Δηλιγιάννης έμπιστευτικώς δτε τω έξέ- 
φρασα δια ζωηρών λόγων τήν άπορίαν μου έπί 
τή έλλείψει γεφυρών. Νομίζω δτι ό κ. Δηλι- 
γιάννης δέν έπρεπε νά ήναι τόσον δειλός άπέ- 
ναντι τής μομφής τών έχθρών καί έπρεπε νά 
λάβη ύπ’ όψιν τάς άνάγκας τοΰ τόπου. ’Επειδή 
λοιπόν πάν ύπουργεϊον τά αύτά πράττει καί 
πολλάκις οί νέοι υπουργοί καί διακόπτουσι τά 
ύπο τών προκατόχων αύτών άρξάμενα έργα, εύ- 
κολον είναι νά έννοήση τις τοιαύτην πραγμάτων 
κατάστασιν, ήτις άνακαλεΐ είς τήν μνήμην τό 
εσωτερικόν τής νοτίου Αμερικής ή τής Αφρι
κής. t— Έπί τού υπουργείου Τρικούπη ήρξατο 
πυρετωδώς ή κατασκευή σιδηροδρόμων ήτις καί 
προέβη έπί τοσοΰτον, ώστε σήμερον είναι έν 
ένεργεία άρκεταί καί σπουδαΐαι γραμμαί. Άλλά 
αι γραμμαί αύται είναι δλαι παραθαλάσσιοι, 
ένούσαι σημεία, άπερ εύκόλως έπίσης συνδέονται 
διά τών ατμόπλοιων. Άλλά τό εσωτερικόν τής 
Πελοποννήσου αί γραμμαί αύται σχεδόν δέν 
ώφελοΰσι. Καί άφ’ ού άκόμη περατωθή ή σι
δηροδρομική γραμμή μεταξύ ’Αθηνών καί ΓΙα- 
τρών, ή κατάστασις τοΰ έμπορίυυ καί τής συγ
κοινωνίας έν τω έσωτεοικω θά μείνη ή αύτή. 
Διά τής γραμμής ταύτης αί Άθήναι πλησιά- 
ζουσιν είς τήν Εσπερίαν κατά μίαν ήμέραν, 
καί αί Πάτραι καθίστανται τό Άμβοΰργον τής 
'Ελλάδος· άλλ’ ό έν Αρκαδία χωρικός, ό καλ- 
λιεργών τάς έλαίας καί άμπέλους, ούδέν έκ τού
του ωφελείται. Ό χωρικός έχει άνάγκην αμα
ξιτών όδών καί ποΰ καί πού γεφύρας ή πόρου 
τίνος τούλάχιστον. Έλάχιστον δικαίωμα πλη- 
ρωνόμενον διά τήν διάβασιν τής γεφύρας ή τοΰ 
πόρου θά έκάλυπτεν έπαρκώς τήν δαπάνην. 
Άλλ’ ό ’Αλφειός είναι πλατύς καί αί Άθήναι 
είναι μακράν, καί ή Κυβέρνησις έχει άνάγκην 
130 έκατομμυρίων είς πολεμικά; προπαρασκευάς, 

ούδέ φροντίζει, άν ό χωρικός τής Μεσσηνίας ή 
τής ’Αρκαδίας δέν δύναται νά μετακόμιση τό 
έλαιόν του ή τδν οίνον του πρός πώλησιν. 'Ο 
κ. Δηλιγιάννης γνωρίζει άρκούντως τήν τοιαύτην 
κατάστασιν, καί αν καί αύτός ήναγκάσθη ποτέ 
νά παραμείνη ολόκληρον νύκτα παρά τήν όχθην 
τού Λάδωνας, ώς μοί διηγήθη, διά νά έλαττω- 
θώσι τά έξωγκωμένα υδατα — τούτο τώ συμ
βαίνει άπαξ μόνον έντός 3 ή 4 έτών δταν μετα- 
βαίνη είς τήν Γορτυνίαν πρός ύποστήριξιν τής 
ιδίας αύτοΰ εκλογής, καί έπειτα τό λησμονεί 
έντελώς πάλιν.

Ό οδηγός μου δέν ήθέλησε νά έπιχειρήση 
το τόλμημα, διότι ό Αλφειός ήτο ύπέρ τό δέον 
όρμητικός. Πρός τούτοις ’δέν έγνώριζε καλώς 
τόν πόρον, καί οί άνθρωποι, ούς ήρώτα, όμο- 
φώνως τω άπήντων· "Σήμερον δέν γίνεται, διότι 
θά πνιγή καί τό ζώον καί ό ίππεύς- άν δέν 
βρέξη, αύριον τό ΰδωρ θά ήναι μόνον μέχρι 
γονάτων ύψηλόν.” Τοιαΰτα συμβαίνουσι μέ τούς 
ποταμούς έν Μεσσηνία καί Αρκαδία- τοιαΰτα 
συμβαίνουσι καί έν τή λοιπή'Ελλάδι. Σήμερον 
μόλις άρκετόν ΰδωρ πρός πλύσιν, αύριον γενική 
καταστροφή και άποκλεισμός πάσης συγκοινω
νίας.

Κατά τήν έν Πελοποννήσιρ περιοδείαν μου 
είδον ίδιοι; ομμασι μετά πόσης άφροσύνης με
ταχειρίζονται τά δάση καί τήν φυτείαν. Οί"Ελ
ληνες άναγνωρίζουσι τούτο καί έννοοΰσι κάλ- 
λιστα πόση ζημία έκ τούτου προέρχεται, ή δέ 
κυβέρνησις καί ή βουλή έψήφισαν τούς λαμπρό
τερους νομούς, βπως περιστείλωσι τό κακόν. 
Λέγεται δτι υπάρχει καί σώμα δασοφυλάκων, 
άλλ’ έγώ ούδ’ ενα δασοφύλακα είδον· πολλάκις 
δέ ήσθάνθην τόν πόθον νά γείνω έγώ αύτός δα- 
σοφύλαξ, δπως τιμωρήσω, ώς τό ήξιζον, τούς 
καταστροφεΐς τών δασών. Τούς νέους κλώνους 
καταστρέφουσιν αί αίγες, καί δπου υπάρχει δά
σος πυκνόν καί έκατό καί πλέον έτών, τούτο 
καταστρέφεται χάριν παιδιάς. Ποσάκις δέν είδον 
μεγάλην δρύν ή γιγαντιαίαν πλάτανον, παρά τήν 
όποιαν αιγοβοσκός ήναπτε πύρ, δπως έτοιμάση 
τό φαγητόν του! Τό δένδρον άπηνθρακοΰτο καί 
έξηφανίζετο. Έφριττον έπί τή θέα ταύτη. 'Ο 
άφρων έκεΐνος αιγοβοσκός δέν παρατηρεί άν ό 
άνεμος πνέη θυελλώδης καί τό πύρ του καίη 
ζωηρώς. Μετ’ ολίγον αί φλόγες μεταδίδονται 
είς τούς θάμνους, άπό τών θάμνων είς τά δέν
δρα, καί τό δάσος άπόλλυται. "Οτε δέ τό προ
σεχές έτος ό Οδοιπόρος διέρχεται αύτό, ευρίσκει 
έρημίαν καί άπομόνωσιν. Καλλίτερον θά ήτο 
αληθώς, άν οί "Ελληνες έμενον έθνικοί καί διε- 
τήρουν τήν πίστιν είς τούς θεούς τών δασών, ή 
άν τούλάχιστον ό χριστιανισμός μετέδιδεν αύτοΐς 
πρόληψίν τινά, ήτις ν’ άπλώση προστάτιδας χεϊ- 
ρας περί τά δάση.



116 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 128. 15/27 Αύγούστου 1886. Άρ. 128. 15/27 Αύγούστου I886.J ΕΣΠΕΡΟΣ. 117

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.
[Ύπό Κ. Πριυίου.

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ.

~Ρ«Υ ματική κατάστασις τοΰ λαού τών 
SBSl·? Ινδιών θέλει ίσως καλήτερον γίνη κα- 

ταληπτή έκ τών προλήψεων αΐτινες έν 
γένει παρ’ αύτώ έπικρατοΰσι. Και αν κοινή 
τις τήν κατάοταοιν αύτοΰ έκ τών προλήψεων 
τούτων, είναι άξιος οίκτειρμοΰ. Οί παραλογισμοί 
αί άπάται και αί μαγεΐαι αΐτινες πιστεύονται 
είναι πολοειδεΐς και πολλαπλοί καί ώς βασιν 
καί άρχήν έχουσι τήν αύτών θρησκείαν. 'Η 
πίστις είς τήν ΰπαρξιν φασμάτων καί οπτασιών 
είναι κοινότατη, καί έκαστον φυσικόν φαινόμενου, 
δ τά περιωρισμένα καί ακαλλιέργητα αύτών 
πνεύματα δέν δύνανται νά έξηγήσωσι, άποδί- 
δουσιν είς ύπερφυσικάς καί ούρανίους ένεργείας. 
Τάς προλήψεις ταύτας οί Βραχμάνοι βοηθούσι 
καί ύποθάλπουσι διότι είναι δι’ αυτούς πηγή 
κέρδους.

Είς άπαντα τά μέρη τών Ινδιών οί ιθα
γενείς φοβούνται τούς βρυκόλακας καί τά φάσματα 
ύφ’ ών νομίζουσιν οτι είναι πάντοτε καί παν- 
ταχοΰ περικυκλωμένοι. — "Απαντα τά δάση τά 
σπήλαια καί τά έρίπεια κατοικοΰνται ύπό βρυ- 
κολάκων, ενίοτε δέ εισέρχονται ούτοι καί εντός 
τών μεγαλουπόλεων καί ένοχλοΰτι τούς κατοί
κους αύτών. Τό φύσημα ανέμου έπί τών φύλ
λων δένδρου, τό τρίξιμον τοίχου ή έπίπλου, τά 
σουγγρανίσματα γαλής ή κυνός προξενούσι τρό
μον. Άν δέ στιγμηδόν αήρ πνεύσας σβύση 
τόν λύχνον, φόβος μέγας κυριεύει τούς κατοίκους 
τοΰ οίκου ούχί μόνον τάς γυναίκας αλλά καί 
τούς άνδρας.

Πολλοί διϊσχυρίζονται δτι είδον βρυκόλακας 
μέ τούς ίδιους αύτών οφθαλμούς, καί ουδέποτε 
πείθονται δτι δπτική άπάτη ή καί αύτή ή φαν
τασία των έπροςένησε τοΰτο — Γενική πεποί- 
θησις ύπάρχει δτι ή εύτυχία ή δυστυχία οικο
γένειας συχνά δηλοΰται έκ προνουθετήσεως πα
ραδόξων κρότων άκουομένων τήν νύκτα έν τώ 
οΐκω. Σφοδρά! άσθένειαι ώς π. χ. δύναται θέρ- 
μαι, έπιληψίαι καί τά παρόμοια αποδίδονται είς 
τήν επιρροήν κακών πνευμάτων εισερχομένων 
βιαίως έντός τοΰ ανθρωπίνου σώματος· επίσης 
παράδοξα είδη τρέλλας είς αύτό τοΰτο αποδί
δονται, καί ή γενικώς παραδεδεγμένη μέθοδος 
πρός έξορκισμόν τοΰ κακού πνεύματος είναι νά 
άρπάζωσι τόν πάσχοντα έκ τής κόμης καί νά 
ραβδίζωσιν αύτόν καλώς είτε διά σανθαλίου ή 
καί διά ράβδων μέχρις ού τό κακόν πνεύμα 
έξαχθή. ’Ενίοτε δμως σύν τω κακώ πνεύματι 
έξέρχεται καί ή ψυχή · είς τοιαύτην δέ περίσταση» 
ή ψυχή είναι τοσοΰτον κυριευμένη ύπό τού κα
κού πνεύματος ώστε τήν σύρει μετ’ αύτού!

Καί άν μέν ή περιποίησις αυτή ή πρός τούς 
τρελλούς έπιδαψιλευομένη ένίοτι έπιτύχη (δπερ 
σπανίως συμβαίνει) θεραπεύουσα τόν ασθενή, 
τούτο συντείνει νά ριζώση περισσότερον είς τό 
πνεύμα των τήν δεισιδαιμονίαν ταύτην. ’Εάν 
δμως ή περιποίησις αυτή δέν θεραπεύση τότε, 
πιστεύεται δτι τό κυριεύον τόν πάσχοντα πνεύμα 
άνήκει είς Βραχμάνον, ή Μωαμεθανόν καί τότε 
προσκαλούνται ούτοι πρός έπανάληψιν τής ανω
τέρω θεραπείος άλλ’ είναι γενικώς παραδεδε- 
γμένον δτι τά είς τούτους άνήκοντα πνεύματα 
είναι πολύ έπίμονα καί σπανίως έξέρχονται αφού 
άπαξ κατοικήσωσιν έντός τού σώματος.

Πολλαί οίκίαι πιστεύεται δτι κατοικοΰνται 
ύπό βρυκολάκων. Τινές τούτων όφείλουσι τήν 
κακήν αύτών φήμην ένεκα μεγάλων εγκλημάτων 
λαβόντων χώραν έν αύταϊς, οίον δολοφονιών ή 

αυτοκτονιών. Άλλα». ένεκα πολύ μικροτέρων 
αιτιών οίον πυρκαιας ή ραγίσματος τοίχου. 
Τινές τών κακήν φήμην έχουσών οικιών δέν 
κατοικούνται ή ύπό τής αρχαίας οικογένειας είς 
ήν ή οικία ανήκει καί ταύτης έκλιπούσης ή 
οικία πολλάκις κατεδαφίζεται. "Αμα οικία τις 
οΰτω καταδικασθή ούδέποτε πλέον ανακτά τήν 
ύπόληψίν της, καί άν άπαξ έγκαταλειφθή αγο
ραστήν πλέον δέν εύρίσκει. Έκ τούτου όρμώ- 
μενοι τινές τών αγοραστών οικιών διασπείρουσε 
κακήν φήμην έπί τών οικιών άς έχουσιν ύπ’ δψιν 
ν’ άγοράσωσιν δπως τάς άποκτήσωσιν είς εύτελή 
τιμήν. ’Επίσης κλέπται καί λωποδύται κατοι- 
κούσι συνήθως τοιαύτας οικίας έν αίς άποκρύ- 
πτουσι τά λάφυρα αύτών, έχοντες συμφέρον να 
διασπείρωσι κακήν φήμην, δτι δήθεν ή οικία 
κατοικεΐται ύπό βρυκολάκων δπως μένωσιν ανε
νόχλητοι.

Έκτος τών άνω μωριών οί Ινδοί πιστεύουσιν 
δτι βρυκόλακες άνήκοντες είς άνωτέρας τάξεις 
έπισκέπτονται τόν κόσμον. Εκείνοι λόγου χάριν 
έκ τών πλουσίων καί εύ έχόντων αΐτινες άπε- 
διώχθησαν τού παραδείσου περιφέρονται έν εί’δει 
βρυκολάκων εις τόν κόσμον πληροΰντες τήν τι
μωρίαν των.

’Αλλά καί αγαθοί βρυκόλακες προερχόμενοι 
έκ τών ούρανών έπισκέπτονται συχνότατα τον 
κόσμον, έπί τω σκοπώ νά διαφωτίσωσι τήν αν
θρωπότητα. Οί βρυκόλακες ούτοι είναι λίαν 
εύγενεΐς, πεπαιδευμένοι, πλήρεις θείων γνώσεων 
καί ούδόλως βλάπτουσι. Οί κακοί βρυκόλακες 
θραύουσι θύρας, έμπαίζουσι τόν κόσμον, ή λιθο- 
βολούσιν αύτόν. Άλλ’ οί αγαθοί βρυκόλακες 
περιτρέχουσιν τόν κόσμον περιποιούμενον και έν- 
σπείροντες δύναμιν καί θάρρος είς τούς φίλους 
ούς έπισκέπτονται. Πολλάκις πατέρες πρό πολ- 
λού άποθανόντες έπιστρέφουσιν είς τόν κόσμον 
έν εΐδει βρυκολάκων δπως νουθετήσωσι τούς 
υιούς αύτών ΐνα στραφώσι πρός τήν καλήν οδόν 
ήν έγκαταλιμπάνουσι. Μητέρες καί προμήτορες 
παρουσιάζονται νοσθετοΰσαι τούς οικείους αύτών 
τίνι τρόπω νά κολακεύωσι τούς θεούς δπως άπο- 
κτήσωσι ταχεϊαν θέσιν έν τώ παραδείσιο, συμβου- 
λεύουσιν αύτούς νά φαίνωνται γενναίοι πρός τούς 
δυστυχείς καί νά έξασκώσι δσον δυνατόν τήν 
έλεημοσύνην.

Έκτος τών άνω οί Ινδοί πιστεύουσιν είς 
τάς γοήσσας ή μαγίσσας. "Απασαι αί γυναίκες 
καί οί παΐδες ανεξαιρέτως φέρουσι κρεμάμενα 
άπό τής δσφύος ή άπό τού λαιμού τεμάχια 
ιερών μετάλλων ώς φυλαχτά έναντίον τής έπιρ- 
ροής τών μαγισσών. ’Επίσης τρέμουσι τόν 
βάσκανον όφθαλμόν. Δέν δύναται τις νά έπαι- 
νέση καί νά θαυμάση ύγιά καί εύφυά παΐδα 
δίχως νά ένσπείρη φόβον καί τρόμον είς τήν 
καρδίαν τής μητρός αύτοΰ, μολονότι έκαστος δέν 
θεωρείται ώς γόης. Έκείνας αΐτινες αί μητέρες 
πρό πάντων άποφεύγουσιν είναι αί γραΐαι πρό 
πάντων δταν άρχωνται αΰται ν' άπομωραίνωνται.

Αί δυνάμεις αΐτινες άποδίδονται είς τάς γο
ήσσας είναι ύπερφυσικαί, άλλά πρό πάντων τεί- 
νουσαι πρός τό κακόν. Τό μεγαλείτερον έγκλημα 
ή φόβητρον δπερ τή γοήσση άποδίδεται είναι δτι 
ύπεραγαπα τούς μικρούς παΐδας ούς μεταχειρί
ζεται ώς τροφήν. ’Αλλά πώς τρώγονται ούτοι; 
Ούχί δπως ό λύκος τρώγει τήν βοράν του άφού 
σπαράξη αύτήν, άλλά βαθμηδόν ώς βόλος ζακ- 
χάρεως άναλυόμενος έν τώ στόματι ή έν ποτη- 
ρίω ΰδατος. ’Άν τέκνον τι άσθενήση άποδίδεται 
τούτο άμέσως είς τόν όφθαλμόν γοήσσης. Άν 
τού τέκνου ή δρεξις παύση τό σφάλμα είναι 
γοήσσης τινός. Όταν λαός τις άρχεται πιστεύων 
είς ύπερφυσικά καί παράδοξα δέν δύναται τις 
νά προείπη πού θέλει σταματήσει. Άμιλλώνται 
μεταξύ των τις θέλει πιστεύσει περισσότερα έως 

δτου ό πλέον τεράστιος μύθος δέν άρκέση είς 
τήν εύπιστίαν των.

Όπόταν αί ύποτιθέμεναι γόησσαι έπισκέ- 
πτωνται τούς οίκους τών πλουσίων τυγχάνουσι 
τής καλητέρας περιποιήσεως καί ύπερπληρούνται 
δώρων καί χρημάτων ύπό τών γυναικών τοΰ 
οίκου, δπως μή βλάψωσι τά τέκνα αύτών.

"Αν δέ τυχόν αύται έκδιωχθώσι άπό τούς 
ύπηρέτας ή λάοωσι κακήν ύποδοχήν είναι βέ
βαιον δτι εν ή καί περισσότερα τών τέκνων τής 
οικογένειας θέλουσιν ασθενήσει ή άποθάνει. Πι- 
στεύουσιν έπίσης δτι ή γόησσα έχει τήν δύναμιν 
νά παράγη αθεμίτους έρωτας, νά ΰποθάλπη 
έρωτα ή αποστροφήν μεταξύ συζύγων νά κωλύη 
συνοικέσια, κτλ.

Πολλαί γυναίκες διάγουσαι τόν βίον έν συ
ζυγικοί έρωτι καί εύτυχία εύρίσκουσιν στιγμηδόν 
δτι άνευ ούδεμιάς αιτίας καθίστανται άντικείμενα 
βδελυγμού πρός τούς εαυτών συζύγους. 'Η πε- 
ρίπτωσις αΰτη άποβαίνει όλοτελώς Ανεξήγητος 
είς αύτάς καί μή δυνάμεναι νά σκεφθώσι κα
λήτερον άποδίδουσι τούτο εις τήν γοητείαν.

(Έπεται συνέχεια.)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΙΣΤ.
(Μετά εϊκόνος, ο,οα σελ. 117.)

ΗΝ τελευταίαν 
μηνός ’Ιουλίου 
έν Bayreuth 

προς έπίσκεψιν

ημέραν τού παρελθόντος 
άπεβίωσεν έκ πνευμονίας 
τής Βαυαρίας, ένθα είχε 
τής θυγατρός του, ό άρ- 

χηγός καί πατήρ τής νεο-γερμανικής μουσικής, 
ό διάσημος κυμβαλιστής Φραγκίσκος Λίστ, 
γνωστός γενόμενος καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην
διά τήν έκτακτον αύτοΰ μουσικήν έπιτηδειότητα. 
Έπέπρωτο ν’ άποθάνη έν αύτή έκείνη τή πόλει, 
έν ή μετά τού προαποβιώσαντος γαμβρού του 
έπί θυγατρί, τοΰ έπίσης διαπρεπούς 'Ριχάρδου 
Βάγνερ, έπραγματοποίησε τήν ύψηλήν τής μου
σικής τέχνης ιδέαν.

Ό Φραγκίσκος Λίστ έγεννήθη τή 22 ’Οκτω
βρίου 1811 έν 'Ραίδιγκ τής Ούγγαρίας. Ό
πατήρ αύτοΰ, καταγόμενος έξ εύγενοΰς οικογέ
νειας, ήτο δημόσιος ύπάλληλος έν τή κωμοπόλει 
έκείνη καί διεκρίνετο διά τήν μεγάλην αύτοΰ
προς τήν μουσικήν κλίσιν. Φυσικώ τώ λόγω 
ένέπνευσε τήν κλίσιν ταύτην καί είς τόν υιόν 
του, δστις μόλις έννεαετής έδωκε τήν πρώτην 
αύτοΰ συναυλίαν έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου. Τόσον 
πολύ δέ έπέτυχεν, ώστε άπέκτησε τήν εύνοιαν 
τοΰ βαθυπλούτου πρίγκηπος Έστερχάζη, δστις 
τώ παρέσχε τά μέσα νά μεταβή είς Βιέννην καί 
νά διδαχθή παρά τοΰ έξοχου μουσικοδιδασκάλου 
Czerny. Έν Βιέννη έπαιξε πολλάκις δημοσίφ.
έν μια δέ τών έσπερίδων τούτων ό παρευρισκό- 
μενος μέγας μουσουργός Beethoven τοσοΰτον 
κατεθέλχθη, ώστε άνελθών τό ικρίωμα κατη- 
σπάσθη τόν νεαρόν κυμβαλιστήν. Έκ Βιέννης 
ό εύφυέατατος Λίστ μετέβη μετά τών γονέων 
του είς Παρισίους, ένθα συνεοέθη διά στενής 
φιλίας πρός τόν Chopin, οΰ καί τήν βιογραφίαν 
συνέταξεν.

Έν έτει 1827 άπέθανεν ό πατήρ του, καί 
ό Φραγκίσκος Λίστ έν ηλικία οεκαέξ έτών εύ
ρέθη τό μόνον στήριγμα τής χήρας μητρός. 
Τοΰτο παρεκίνησεν αύτόν νά έπιδοθή μετά με- 
γαλειτέρου ζήλου είς τήν τέχνην του, καί άπό 
τού έτους 1839 μέχρι τοΰ 1847 περιήλθεν δλας 
τάς μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης διεγείρων παν- 
ταχοΰ άληθή ένθουσιασμόν. Ουτω κατώρθωσε 
μετά τό πέρας τής περιοδείας του νά έξασφα-

πρώτος 
δέν τφ 
είς τήν

Πρός

λίση διά τήν γηραιάν μητέρα του κεφάλαιον 
100 χιλιάδων φράγκων.

Είχεν άποδείξει πλέον δτι ήτο ό 
κυμβαλιστής τοΰ κόσμου- πλήν τούτο 
ήρκει, ή φιλοτιμία του ήτο νά δώση 
μουσικήν τέχνην εύρυτέοαν άνάπτυξιν. 
τοΰτο τώ έδόθη ευκαιρία 
δτε διωρίσθη διευθυντής 
τοΰ έν Βεϊμάρη μελοδρα
ματικού θεάτρου. Έκεΐ 
έγνώρισε καί έξετίμησε 
τόν έξόριστον Βάγνερ, τον 
μετά ταΰτα γαμβρόν του, 
ού τά πρώτα μελοδρά
ματα, τόν "Lohengrin” 
καί τόν “Tannhausen” 
εϊσήγαγεν είς το θέατρον, 
δούς οΰτω τήν πρώτην 
ώθησιν πρός τήν νέαν 
μουσικήν, τήν παρά τών 
Γερμανών "μουσικήν τοΰ 
μέλλοντος” έπονομασθεϊ- 
σαν.

ΤΤ γενναιοδωρία τοΰ 
Λίστ ήτο Απερίγραπτος· 
ού μόνον έξ ιδίων του 
έδαπάνησε πολλά διά τήν 
έκτέλεσιν τών μελοδρα
μάτων τοΰ Βάγνερ, άλλά 
καί δτε έμαθεν δτι διά 
τόν έν Βόννη στηθη- 
σόμενον ανδριάντα τού 
Beethoven έλειπον είσέτι 
40 χιλιάδες φράγκων, 
προθύμως κατέβαλε τό 
ποσόν τοΰτο έκ τών περι- 
ωρισμένων αύτοΰ’ μέσων.

Έν έτει 1863 μετέβη 
είς 'Ρώμην, καί ό Πά
πας Πΐος ό θ', τόν έχει- 
ροτόνησεν ιερέα, δπερ ήτο 
καί ή μεγάλη του έπι- 
θυμία πρό έτών πολλών. 
Είτα μετέβη είς Πέ- 
στην, ένθα οί συμπολΐ- 
ται αύτοΰ Ούγγροι ύπε- 
δέχθησαν αύτόν άνοικταΐς 
άγκάλαις καί μετ’ ένδεί- 
ξεων χαράς καί ένθουσι- 
ασμοΰ. Καί τόν μέν χει
μώνα διέμενεν έν Πέστη, 
τό δέ θέρος παρά τήν Βεϊ- 
μάρην, ξενιζόμενος παρά 
τοΰ μεγάλου δουκός, δ- 
στις ήτο καί είναι είς 
τών ένθερμοτέρων θαυμα
στών του.

Λί μουσικά! συνθέσεις τού διαπρεπούς τού
του μουσουργού είναι πολλαί καί ποικίλαι, καί 
παντες οι περί τό κύμβαλον καταγινόμενοι γνω- 
ρίζουσι ταύτας· διακρίνονται δέ διά τό τολμηρόν 
τής έπινοήσεως καί τό δύσκολον τής έκτελέσεως. 
Αί συμφωνίαι είς τόν Τάσσον, είς -· · ■ - · 
είς 
διά παντός άριστουργήιχατα είς τό είδος 
Αί 
φέρουσιν· οί μέν θεωροΰσιν αύτόν ώς μέγαν δι
δάσκαλον καί αρχηγόν νέας σχολής· άλλοι πά
λιν μέμφονται αύτόν έπί έλλείψει έμπνεύσεως, 
έπί κενότητι ιδεών καί έπί παραβιάσει τών 
κανόνων τής μουσικής. Όποια καί αν ήναι ή 
γνώμη τοΰ κόσμου περί τοϋ μουσουργού Λίστ, 
περί τού ανθρώπου Λίστ πάντες συμφωνοΰσιν, 
άναγνωρίζοντες αύτόν ώς μεγαλόδωρον φίλον, 
καί ώς πρόθυμον προστάτην τών νέων. Ό μέ

- . *·  
τόν Άμλέτον, 

τόν Δάντην, είς τόν Φαΰστον θέλουσι μείνει 
των. 

κρίσεις περί τοΰ Λίστ ώς μουσουργού δια-

γιστος αύτοΰ έπαινος είναι, δτι ούδένα ποτέ 
έσχεν εχθρόν έν δλιρ τώ πολυταράχω αύτοΰ βίω.

Οί Ούγγροι άπαιτοΰσιν ήδη, τά δστά αύτοΰ 
νά μετακομισθώσιν είς Πέστην, ένθα θά τω άνε- 
γερθή μνημεΐον. Μέχρις ώρας δμως τό ζήτημα 
τοΰτο μένει έκκρεμές, καθότι ή θυγάτηρ αύτοΰ 

έπιμένει νά ήναι τεθαμμένος έν Bayreuth, πλη 
σίον τού συζύγου αύτής Βάγνερ.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

ύπό

IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον Δ'.

ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΗΓΕΜΩΝ.

Έπί τού γραφικού λόφου, έφ’ ού σήμερον 
έκτείνεται ή πολυάνθρωπος καί εύρωπαϊκή συ- 

νοίκια τοΰ Πέρα, έκειντο καθ’ ήν εποχήν έγένοντο 
τά συμβάντα, τά όποια άφηγούμεθα, κομψαί 
τινες έξοχικαί έπαύλεις, έχουσαι τήν θέαν πρός 
τόν ώραϊον Βόσπορον.

Λί έπαύλεις αύται άνήκον τώ αύτοκράτορι, 
άπετέλουν μέρος τών έν τή ποωτευούση κτή- 

σεών του καί έχρησίμευον 
ένίοτε ώς θερινά! κατοι
κία! διά τά μέλη τής αύ- 
τοκρατορικής οικογένειας. 
Προ δλίγων έτι έτών,. έπί 
τής βασιλείας τοΰ ’Ισαάκ, 
αι έπαύλεις αύται έκα- 
τοικούντο παρ’ αύτοΰ καί 
τών θυγατέρων του. Μετά 
τόν γάμον δμως τών βα- 
σιλοπαίδων τούτων καί 
τήν άναχώρησίν των έκ 
Κωνσταντινουπόλεως, ι
δίως δμως μετά τήν έκ- 
θρόνισιν τοΰ Ισαάκ, αί 
οίκίαι αύται έμενον έν
τελώς άκατοίκητοι καί 
μόνον ύπό τήν έπιτήρη- 
σιν γηραιών τινων ύπη- 
ρετών τής αύλής, οΐτινες 
διήγον έν αύταϊς βίον 
ήσυχον καί έχρησίμευον 
ώς όδηγοί εις τούς τήν 
ώραίαν έκείνην τοποθε
σίαν έπισκεπτομένους ξέ
νους.

Ό αύτοκράτωρ Αλέ
ξιος ούδ’ έπί μίαν ημέραν 
διέμεινεν έκεΐ, διότι κη- 
δόμενος περί τής διατη- 
ρήσεως τοΰ θρόνου του 
δέν έτόλμα ν’ άπομα- 
κρυνθή τού κέντρου τής 
πρωτευούσης του καί δι
ότι έπροτίμα τό εύρυχω- 
ρότερον καί άναπαυτικώ- 
τερον έν Βλαχέρναις άνά- 
κτορον. "Ισως ή άπομε- 
μακρυσμένη έκείνη συνοι
κία τώ άνεκάλει είς τήν 
μνήμην τήν άπάνθρωπον 
πρός τόν ίδιον αύτοΰ α
δελφόν συμπεριφοράν, δν 
έκήρυξεν έκπτωτον τού 
θρόνου καί έν Πέρφ έτύ- 
φλωσεν. Ό άδικα πράτ- 
των καί τόν τόπον ζητεί 
νά λησμονήση, έν φ διέ- 
πραξε τό άδίκημα.

Πρό μικρού δμως ή 
μία τών εξοχικών έκεί- 

νων οικιών, ή μεγαλοπρεπεστέρα καί έν μέσιρ 
κήπου κειμένη, έκατοικεΐτο πάλιν ύπό τού 
’Ισαάκ εκείνου, δστις ώς αύτοκράτωρ άλλοτε 
διέμενεν έν αύτή. Ό Ισαάκ εύθύς μετά τήν 
έκθρόνισίν του έρρίφθη είς σκοτεινήν ειρκτήν, 
διότι ό άδελφός, ό τό στέμμα αύτοΰ σφετερι- 
σθείς, έφοβεΐτο άχόμη τήν έπιρροήν, ήν ό έκ
πτωτος ήγεμών ήδύνατο νά έξασκήση διά τών 
πιστών δπαδών του. Έσκέπτετο μάλιστα νά 
τω Αφαίρεση καί τήν ζωήν. Βραδύτερον δμως 
Απαλλαγείς τοϋ φόβου τούτου καί τή έπιθυμίφ 
τής συζύγου του Εύφροσύνης, τής πάσαν αιμα
τοχυσίαν άποστρεφομένης, παρεχώρησεν έλευ- 
θερίας τινάς είς τόν Αδελφόν του καί έπέτρεψεν 
αύτώ μάλιστα καί τήν εκλογήν τής διαμονής του.

'0 Ισαάκ, τού όποιου τούς δφθαλμούς βα-
θεΐα καί αιώνια έκάλυπτε νύξ, δέν είχε προτί-
μησίν τινα διά κατοικίαν τερπνότερον κειμένην
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ή μάλλον έκτεταμένην εχουσαν θέαν άλλ’ έν- 
,ς τάς ευτυχείς ήμέρας, άς διήλθεν 

ών καί έν δλη τής ισχύος του τή 
έξέλεξεν ώς διαμονήν του τάς έξοχικάς 

αύτός έξεφράζετο, καί 
,ς τήν μνήμην τον άέρα 

:ν φ τόσον εύδαίμων εζησεν. Ό ’Ισαάκ 
σταθερού, άλλ’ είχε 

ι, ήτις ήσθάνετο βαθέως τήν 
:ν τή έλευθέρα φύσει· ό

θυμού μενο 
έκεΐ νέος 
άκμή, 
έκείνας οικίας, ένθα, ώς 
ό άήρ τω άνεκάλει εί; 
έκεΐνον, 
δέν ήτο άνήρ χαρακτήρο 
καρδίαν εύαίσθητον 
ηδονήν ήρέμου βίου 
’Ισαάκ είχε άείποτε κλίσιν πρός ιδέας ποιητικός 
καί ρωμαντικάς.

Τρεις εΐχον παρέλθη μήνες, άφ’ δτου ό 
Ισαάκ διέμενεν έν τή έπί τής ευρωπαϊκής τοΰ 
Βοσπόρου όχθης κειμένη έξοχή, έν ή διήγε βίον 
ήσυχον καί άμέριμνον.

Έπί ώρας όλοκλήρους έκάθητο ό τυφλός 
βασιλεύς ύπό τήν σκιάν δένδρου τίνος καί ήκρο- 
άτο τής άναγνώσεως θρησκευτικών βιβλίων. Άπό 
τής νεανικής του ήλικίας έτέρπετο είς τήν άνά- 
γνωσιν τοιούτων βιβλίων καί δτε ήτο αύτοκράτωρ 
συνδιελέγετο πολλάκις περί θρησκευτικών ζητη
μάτων μετά τών διαπρεπεστέρων θεολόγων τών 
χρόνων έκείνων· έντριβής ιδίως είς τήν έκκλη- 
σιαστικήν ιστορίαν παρηκολούθει μετά πολλοΰ 
ένδιαφέροντος πάντα τά συμβάντα αύτής. Οσά
κις ό άναγνώστης του εφθανεν είς χωρίο·? είτε 
σκοτεινόν είτε χρήζον έπεξηγήσεως καί ερμη
νείας, παρεκάλει αύτόν ν’ άναγνώση έκ δευτέρου 
τήν περικοπήν καί πολλάκις συνεζήτει μετ’ αύ
τοΰ έφ’ ικανόν χρόνον. Ούτω παρήρχοντο ήσύ- 
χως αί ώραι τοΰ τυφλού καί έγκαταλελειμμένου 
άνδρός. Πρός τούτοις δέ έπειδή έπετρέπετο 
τοΐς συγγενέσιν αύτοΰ ή φίλφ τινι νά τόν έπι- 
σκεφθώσι καί έπειδή κατ’ έκείνους τούς χρόνους 
πολλοί λόγιοι Εύρωπαΐοι μετέβαινον είς τήν 
πρωτεύουσαν τον βυζαντινού κράτους, δέν πα- 
ρήρχετο σχεδόν ήμέρα, καθ’ ήν νά μή δέχηται 
ό Ισαάκ τοιαύτην έπίσκεψιν. Οί ξένοι ήσθά- 
νοντο συμπάθειαν πρός τόν δυστυχή ηγεμόνα, 
δστις ισχυρός άλλοτε έπί θρόνου ήτο ήδη παρα- 
δεδομένος είς αιώνιον νύκτα. Μάλιστα δέ έκ 
Γερμανίας μετέβαινον ξένοι καί τοΰτο ένεκα τής 
συγγένειας τοΰ έκπτώτου ήγεμόνος πρός τόν 
αύτοκράτορα τής Γερμανίας Φίλιππον. Ή πρω
τότοκος θυγάτηρ τοΰ ’Ισαάκ, ή εύφυεστάτη Ει
ρήνη, είχε νυμφευθή τόν Φίλιππον, δούκα τής 
Σουαβίας, καί μεταβάσα μετ’ αύτοΰ εις Γερμα
νίαν είχεν άναβή τόν αύτοκρατορικόν θρόνον.

Μετά τών Γερμανών περιηγητών συνδιελέ- 
γετο ό Ισαάκ ευχαρίστως περί τής θυγατρός 
του, ήν περιπαθώς ήγάπα, περί τοΰ συζύγου της, 
περί τής χώρας αύτοΰ καί περί γερμανικών ήθών 
καί έθίμων, καί έν γένει περί πολλών ένδια- 
φερόντων αύτόν άντικειμένων. Οί τήν δρασιν 
άπωλέσαντες ζώσιν έν ταΐς άναμνήσεσι· μή άπο- 
σπώμενοι παρά τών περιστοιχούντων αύτούς άν- 
τικειμένων συγκεντροΰσι τον νοΰν των έπί πραγ
μάτων, τά όποια θίγουσι τήν καρδίαν των καί 
άγαπώσι τήν συναναστροφήν άνθρώπων, συγκι- 
νούντων τήν καρδίαν αύτών.

Παρά τφ ’Ισαάκ δμως τό ένδιαφέρον ήτο 
καί υλικόν. Καί τοι μή ών φιλόδοξος δέν ήδύ
νατο ή νά διατηρή πικράν άνάμνησιν τής πρός 
αύτόν διαγωγής τοΰ άδελφοΰ του καί ήσθάνετο 
πρός αύτόν τήν εύνόητον έκείνην άπέχθειαν, ήν 
πάς άνθρωπος φυσικώς αισθάνεται πρός τον 
άδικήσαντα αύτόν. Πολλάκις ή θυγάτηρ αύτοΰ 
Ειρήνη τφ έγραψε περί τών μέσων, δι’ ών νά 
καταλυθή ό θρόνος τοΰ άρπαγος άδελφοΰ αύτοΰ, 
δίδουσα αύτφ ύπόσχεσιν νά μεταχειρισθή πρός 
τοΰτο πάσαν τήν έπιρροήν αύτής· πολλάκις άντ- 
ηλλάγησαν περί τούτου έπιστολαί μεταξύ πα- 
τρός καί θυγατρός. Οι κομισταί τών έπιστολών 
τούτων ήσαν αυτοί οί Γερμανοί ίππόται καί 

έμποροι, οιτινες μεταβαίνοντες είς Κωνσταντινου- 
πολιν διεβίβαζον τω έκπτώτφ αύτοκράτορι τα 
αισθήματα τής συμπαθεστέρας άφοσιώσεως έκ 
μέρους τής θυγατρός του καί τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
αύτής συζύγου.

Ήτο ήμέρα έαρινή έξ έκείνων, αίτινες παρά 
τάς δχθας τοΰ Βοσπόρου είναι ώραΐαι καί μα- 
γευτικαί τοσοΰτον. Τά δένδρα εΐχον περιβληθή 
τήν νέαν, άπαστράπτουσαν αύτών στολήν- ό ήλιος 
έστιλβεν έν δλη τή φαεινή μεγαλοπρεπεία του, 
καί ό διαυγής ούρανός έφαίνετο ώς έλαφρός 
πέπλος περιβάλλων τήν γήν. IIάς θάμνος, πάς 
κλάδος είχε ζωήν καί ζωήν πλήρη αρμονίας, 
διότι τά πτηνά έχαιρέτιζον διά τοΰ κελαδή- 
ματός των τήν ώραίαν πρωίαν.

'Υπό πυκνόφυλλο·? σκιάδα έκάθητο ό τυφλός 
’Ισαάκ· παρ’ αύται δέ έκάθητο ό Γεώργιος Πα- 
λαιολόγος, είς τών πιστοτέοων αύτοΰ δπαδών, 
δστις τφ άνεγίνωσκεν έκ τίνος έκκλησιαστικοΰ 
βιβλίου. '0 Γεώργιος Παλαιολόγος είχε φυλα- 
κισθή μετά τοΰ έκπτώτου αύτοκράτορος καί ήδη 
ήτο συγκάτοικός του έν τή ήσυχοι έπαύλει, πι
στός είς τόν όρκον του καί φίλος ειλικρινής καί 
έν ταΐς φαειναΐς ήμέραις τής εύτυχίας καί έν 
τή ζοφερά έποχή τής δυστυχίας.

0 Ισαάκ δέν ήτο πλέον ό νεαρός έκεΐνος 
ήγεμών, ού τά χείλη έμειδίων καί τύ πρόσωπον 
άπήστραπτεν άπό τής εύδαιμονίας, ήν ή καρδία 
του ήσθάνετο· δέν ήτο πλέον ό εύγενής έκεΐνος 
ήγεμών μέ τήν μέλαιναν κόμην καί μέ τούς 
ζωηρούς δφθαλμούς. ΙΙδη ήτο καταβεβλημένος, 
ή κόμη του ήτο λευκή, ό δφθαλμός του έσβε- 
σμένος καί βαθεΐαι ρυτίδες διέσχιζον τό μέτωπον 
καί τάς παρειάς του. Ή άπώλεια τής όράσεως 
καί ή μακρά φυλάκισίς του έν σκοτεινή καί 
καθύγρω ειρκτή εΐχον καταβάλει τόν εύτυχή 
έκεΐνον άνδρα. Ή στάσις του, τό πρόσωπον του 
καί αύτό τό έλαφρόν μειδίαμα, δπερ ώς σκιά 
ή κάλλιο·? εϊπεΐν ώς παρφδία μειδιάματος έστεφε 
τά κάτωχρα αύτοΰ χείλη, ένέφαινον τήν βαθεΐαν 
αύτοΰ άπογοήτευσιν καί τήν πικράν άνάμνησιν 
ήμερών εύτυχίας παρελθουσών άνεπιστρεπτί.

Ό Γεώργιος Παλαιολόγος άνεγίνωσκε μίαν 
τών έπιστολών τοΰ 'Αποστόλου Παύλου. Αίφνης 
ό ’Ισαάκ τον διέκοψε·

— Γεώργιε, τφ είπεν, άνάγνωθι πάλιν τήν 
περικοπήν ταύτην.

Καί ό Γεώργιος άνέγνωσεν
" Έλιθάσθησαν, έπρίσθησαν, έπειράσθησαν, 

"έν φόνφ μαχαίρας άπέθανον· περιήλθον δέ έν 
"μηλωταΐς, έν αίγείοις δέρμασιν, ύπερούμενοι, 
' θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. ’Εν έρημίαις πλα- 
"νώμενοι καί δρεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς 
“δπαϊς τής γής.”

— Όποια άπέραντος σειρά καταδιώξεων καί 
δεινών! άνέκραξεν ό Ισαάκ. Έλιθοβολήθη ό 
μάρτυς Στέφανος· έπρίσθη ό προφήτης Ήσαιας, 
έπειράσθη ό Ιώβ, ό πτωχός καί έγκαταλελειμ- 
μένος· άπέθανε διά μαχαίρας ό ’Ιωάννης· έν 
μηλωταΐς καί αίγείοις δέρμασιν ένδεδυμένοι πε- 
ριεπλανήθησαν οί προφήται Ήλίας και ’Ελι
σαίος· έν σπηλαίοις καί δπαΐς τής γής διέμενον 
οι εκατό προφήται καταδιωκόμενοι. Ούτοι ήσαν 
οί πιστοί τφ νόμφ, οί μετά τών Μακκαβαίων 
έγκαταλιπόντες τήν'Ιερουσαλήμ καί σύν γυναιξί 
καί τέκνοις φυγόντες είς τά ξένα. Καί δμως — 
προσέθηκεν ό Ισαάκ μετά πικρού μειδιάματος 
— οί άγιοι έκεΐνοι άνδρες 
μένοι τής όράσεως· 
ΤΙ!____  si.. »__  _ 

■

δέν ήσαν υστερη
μένοι τής όράσεως· οί μάρτυρες εκείνοι τής 
Πίστεως δεν ήσαν τόσον αξιοθρήνητοι δσον έγώ. 
Άχ! Παλαιολόγε, ούδέν χειρότερον δεινόν τής 
άπωλείας τών δφθαλμών! Καί δταν ό αίτιος 
τής τυφλώσεως ήναι αύτός ό άδελφός μου! 
Δέν τφ ήρκει το στέμμα μου; Τί πλέον έζήτει; 
Πρός τί νά μέ καταδικάση είς τήν αίωνίαν ταύ-

άπήντησεν ό 
προσαγορεύων 

'Ο λαός σέ 
νά ΰπακούσης

την νύκτα; — Ήςεύρεις, Γεώργιε· έγώ τόν 
θρόνον δέν έζήτησα· ό θρόνος μοί έπεβλήθη- 
διά τής βίας μέ άνεοίβασον έπ’ αύτοΰ· διά τής 
βίας μοί έπέθεσαν τό στέμμα. Ω! δτε ήρνούμην 
νά δεχθώ τό αξίωμα, εΐχον προαίσθημα φρικτόν, 
ήσθανόμην δτι ό θρόνος θά μοί ήτο αιτία δυ
στυχημάτων καί δεινών!

— Βασιλεύ καί 
Παλαιολόγος, δστις 
οΰτω τον έκπτωτον 
άνεκήρυξε βασιλέα· 
είς τήν φωνήν τού λαού, 
τοΰ Βυζαντίου, ούχί είς 
δν οράξ άνταρτών παρά 
καί τής πολιτείας άνεκήρυξεν αύτοκράτορα. 
καί τφ οίκφ σου ώρισεν 
ένδοξον τούτον θρόνον, 
έχεις υιόν, δστις κοσμείται δι’ δλων τών ηγε
μονικών άρετών καί προτερημάτων. 'Η θεία 
αυτή βουλή, νά σοί δωρήση τοιοΰτον υιόν, είναι 
ένδειξις τρανωτάτη τών δικαιωμάτων, τά όποια 
έχει ό οίκός σου έπί τοΰ θρόνου.

— Ναι, Γεώργιε· ό ’Αλέξιός μου είναι ή 
παρηγοριά. 'Οσάκις άκούω 
φωνήν, οσάκις αισθάνομαι 

μου τήν νεανικήν αύτοΰ καί 
μέ καταλαμβάνει βαθεΐα 

οί ούρανοί άνοίγονται, 
μου, καί δτι

Κύριέ μου, 
έξηκολούθει 

αύτοκοάτορα. 
σύ ώφειλες

Είς σέ ανήκει ό θρόνος 
:όν ληστήν καί δρπαγα, 
άντα νόμον τής φύσεως 

Σοί 
ή θεία Πρόνοια τόν 

Σκέφθητι, βασιλεύ, οτι 
τών ήγε-

?ε 
δτι

μόνη μου έπί τής γής 
τήν γλυκεΐαν αύτοΰ 
ύπό τούς δακτύλους 
θάλλουσαν παρειάν, 
συγκίνησις. Νομίζω
νομίζω δτι έπανακτώ τήν ορασίν 
τά δεινά μου δλα δέν είναι ή δνειρον κακόν.

κα-
οτε
Πγ 

ήδη δμως έρχεται σπανιώ- 
έ'ρχεται ολιγας μόνον στιγμάς

Πλήν φεΰ! καί αί επισκέψεις τοΰ υιού μου 
θίστανται όσημέραι άραιότεραι· έν άρχή δ 
ήλθομεν ένταΰθα ένθυμεΐτο συχνότερον τόν 
ραιόν πατέρα του· 
τερον καί οσάκις 
μένει παρ’ έμοί.

— Δέν θέλει νά διεγείρη ύπονοίας, άπεκρίθη 
ό Παλαιολόγος. Δέν σέ λανθάνει, βασιλεύ, δτι 
ή πόλις ήμών γέμει κατασκόπων· παν βήμά 
του παρατηρεΐται· πάσα λέξις του σχολιάζεται, 

τούτοις, έξηκολούθησεν ό’Ισαάκ, ό 
φαίνεται άπό τίνος άφηρημένος· 
έξέοχονται ώσεί βεβιασμένοι τών 
Τήν έκφοασιν τοΰ προσώπου του 

άλλ’ οσάκις λαμβάνω τήν

είς τά δεινά αύτοΰ; Πώς νά 
αδιάφορος οσάκις σέ βλέπει; 
βασιλεύ, συγκινοΰνται έπί τή 

καί δ υιός σου νά μή 
ς άκόμη ήκουσα τον Γερμανόν 
δστις σοί έφερε τάς έπιστολάς 

άνακράζοντσ δταν άνε- 
δυστυχή αύτοκράτορ!

παρατηρεΐται·
— Πρός 
έξιος μοί 

οί λόγοι του 
χειλέων του. 
δέν δύναμαι νά ίδω, 
χεΐρά του, ευρίσκω ταύτην ή παγωμένην ώς νά 
ένέβαλεν αύτήν έντός χιόνος, ή θερμήν, ώς άν 
πυρετός κατέτρωγε τά σπλάγχνα του. Ή χειρ 
του τρέμει πάντοτε οσάκις ψαύει τήν χεΐρά μου.

— Πώς νά μή συγκινήται υιός, δστις άγαπά 
τόν πατέρα του, 
μένη ό ’Αλέξιος 
Ξένοι άνθρωποι, 
θέα σου μέχρι δακρύων, 
συγκινήται; Χθέ 
έκεΐνον ιππότην, 
τής ήγεμονίδος Ειρήνης, 
χώρει· Πτωχέ,

— Αί έπιστολαί τής Ειρήνης είς πολλάς μέ 
έμβάλλουσι σκέψεις, είπεν ό ’Ισαάκ βαθέως στε- 
νάζων ή τελευταία της μάλιστα έπιστολή έκ- 
φράζει μεγάλην πεποίθησιν έπί τή τελική ήμών 
νίκη.

— Βασιλεύ, ή πεποίθησις είναι τό άσφαλέ- 
στερον βήμα προς έπιτυχίαν οίαισδήποτε έπι- 
χειρήσεως.

— Ναί, άλλ’ ή Ειρήνη βλέπει τά πράγματα 
μακρόθεν άλλην δψιν έχουσι τά πράγματα 
δι’ ήμάς, οιτινες τά βλέπομεν έκ τοΰ σύνεγγυς.

— Ή αύτοκράτειρα Ειρήνη γνωρίζει δλα 
τά μέσα καί δλους τούς μοχλούς, τούς δυνα- 
μένους νά έπισπεύσωσιν έπιτυχή λύσιν. Μή 
άμφιβάλλεις, βασιλεύ- έκ δυσμών θά έλθη ή 
άρωγός χείρ. Ό γαμβρός σου είναι ισχυρός· 
ισχυρός ώς αύτοκράτωρ τοΰ γερμανικού έθνους 

καί διότι είναι ό αρχηγός τής νέας σταυροφο
ρίας, ήν προπαρασκευάζουσιν οί εύγενεΐς τής 
Χριστιανωσύνης ίππόται.

— Περί νέας όμιλεΐς σταυροφορίας, ΓΙαλαιο- 
λόγε;

— Ναί, βασιλεύ· ή σταυροφορία αυτή άπε- 
φασίσθη.

— Ω! είπέ μοι, Παλαιολόγε, έμαθες νεώ- 
τερα περί αύτής; πληροφόρησον τόν έγκαταλε- 
λειμμένον, τον έν τφ σκότει ζώντα περί τών έν 
τφ κόσμφ συμβαινόντων!

— Θά σοί ειπω, βασιλεύ, δσα ήκουσα χθες 
παρά τοΰ γερμανοΰ ιππότου, βστις σ’ έπεσκέφθη. 
Δέν σοί τά άνήγγειλεν αύτοπροσώπως, διότι τόν 
κατέλαβε συγκίνησις καί δέν έτόλμα νά δια
τάραξη τήν ήσυχίαν σου διά μακράς, κοπιώδους 
διηγήσεως. Είς έμέ δμως έδιηγήθη τά πάντα. 
Έμαθον παρ’ αύτοΰ πράγματα, περί ών ούδείς 
έν τή πόλει γινώσκει τι · σήμερον θά σοί άνα- 
κοινώσω δσα έκ τοΰ στόματός του ήκουσα.

— Λέγε, Παλαιολόγε, λέγε!
— Μετά τήν άτυχή έκστρατείαν, είπεν ό 

Παλαιολόγος, ήτις έτελείωσε διά τοΰ θανάτου 
τοΰ Γερμανοΰ αύτοκράτορος Φριδερίκου καί διά 
τής καταστρεπτικής διαμάχης μεταξύ τών βα
σιλέων τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, τριετής 
άνα/.ωχή μετά τοΰ ύπερηφάνου σουλτάνου Σα- 
λαοίνου ήτο ή μόνη κατορθωθεΐσα έπιτυχία.

— Ζωηρώς τά συμβάντα ταυτα είσίν έντε- 
τυπωμένα είς τήν μνήμην μου, διέκοψεν ό ’Ισαάκ.

— Πώς ήδύναντο δμως οί χριστιανοί ηγε
μόνες, βλέποντες τόν τάφον τοΰ Σωτήρος έν χερσίν 
άπιστων, ν’ άνεχθώσι τοιαύτην βεβήλωσιν; Δέν 
ώ.φειλον νά έ^τείνωσιν δλας αύτών τάς δυνά
μεις, δπως έκδικηθώσι τούς προμάχους τής πί
στεως ήμών; Πώς νά μή έπιχειρήσωσι τούτο 
αύτοί οί χριστιανοί ηγεμόνες; Ό πατριάρχης 
τής 'Ρώμης άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν τής σταυ
ροφορίας ταύτης. Ίννοκεντίφ τφ Γ”. δφείλε- 
ται τό πρώτον διάβημα. Προθύμως έδέχθησαν 
τ/,ν πρόσκλησιν οί ίσχυρώτεροι τής Χριστιανω- 
σύνης ίππόται- ό ανδρείος Βαλδουΐνος, ό εύτολ
μος κόμης τής Φλάνδρας, Βονιφάτιος, ό μαρ- 
κήσιος τής Μονφερράτης, καί ό δόγης τής 
Βενετίας, ό Ερρίκος Δάνδολος, ό μέγας πολίτης 
καί στρατηλάτης. Ούτοι είναι οί άνδρες, οί 
άναλαβόντες τό μέγα έργον- ήδη εύρίσκονται 
συνηγμένοι έν Βενετία, δπως προπαρασκευάσωσι 
τά πάντα. Έκεΐ άναμένουσι τήν πρόσφορον 
εύκαιρίαν· έκεϊθεν θέλουσιν άποπλεύσει είς τήν 
’Ανατολήν. Αύται είναι αί ειδήσεις, βασιλεύ, 
άς μοί μετέδωκεν ό Γερμανός ιππότης.

— Σοβαρά προετοιμάζονται συμβάντα, Πα- 
λαιολόγε, είπεν ό Ισαάκ βεβυθισμένος είς βα
θείας σκέψεις. ΤΙ ’Ανατολή ταράσσεται οσάκις 
ή Δύσις κινείται. Τό βυζαντινόν κράτος αισθά
νεται τήν έπιρροήν τών τοιούτων έκστρατειών. 
Ώ! Παλαιολόγε, δύσκολος είναι ή θέσις ήμών. 
Έννοεΐς, δ,τι εύρισκόμεθα μεταξύ δύο στοιχείων 
παλαιόντων, ών ή πάλη εύκόλως δύναται νά 
μάς καταστρέψη; Άφ’ ενός μέν έχομεν τάς φι
λόδοξους τάσεις τής Δύσεως, διότι μή νομίζεις 
δτι οί Σταυροφόροι άποβλέπουσι μόνον είς τήν 
έλευθέρωσιν τών Άγιων Ιόπων καί είς τήν 
τιμωρίαν τών άπιστων άφ’ ετέρου δέ άπειλεΐ 
ήμάς έξ Ασίας έτερος κίνδυνος δεινός. Ή φυλή 
τών Τούρκων ποιεί όσημέραι προόδους· δέν έχει 
πλέον πρό δφθαλμών της νά έγκατασταθή ήσύ- 
χως, άλλά ρίπτει βλέμμα πλήρες πόθου έπί τής 
πρωτεΰούσης ήμών. Πάσα έπίθεσις δύναται 
ν’ άποβή καταστρεπτική δι’ ήμάς. Καί δσφ μέν 
εύχομαι άφ’ ένος τήν νίκην τών χριστιανικών 
δπλων, τοσοΰτον άφ’ ετέρου φοβούμαι τήν έπι
τυχίαν των. Τών άπιστων δέ ή νίκη είναι βε
βαίως όλεθρία διά τήν χώραν ήμών. Ποιας 

δυνάμεις έχομεν ημείς ν’ άντιτάξωμεν είς τόν 
διπλοΰν τούτον χείμαρρον, βστις επέρχεται καθ’ ή
μών άπειλητικός; Πώς νά δαμάσωμεν αύτήν 
τήν άκατάσχετον ορμήν; Άχ! Παλαιολόγε, δεινά 
πολλά έγκυμονεΐ το μέλλον.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσθησαν άπό 
τής δενδροστοιχίας, τής πρός τήν σκιάδα άγού- 
σης, ταχέα καί ζωηρά βήματα, καί εικοσαετής 
νεανίας διηυθύνθη πρός τό μέρος, ένθα έκάθητο 
ό Ισαάκ.

— ΓΙάτερ! είπεν ό νεανίας περιβάλλων τον 
τυφλόν ηγεμόνα διά τών βραχιόνων του καί 
καταφιλών αύτφ τήν παρειάν.

— Αλέξιε, τέκνον μου! άνέκραξεν δ ’Ισαάκ 
συγκεκινη μένος.

Ό προσελθών νεανίας ήτο ό Αλέξιος, δ 
μόνος τοΰ ’Ισαάκ υιός. Ό Αλέξιος ήτο υψηλός 
τό άνάστημα· ή μέλαινα αύτοΰ κόμη έπιπτεν 
εις κομψούς βοστρύχους έπί τών ώμων του· οί 
όφθαλμοί του ήσαν ζωηροί, ή δέ γραμμή ή 
σχηματιζομένη έν μέσφ τών δύο δφρύων ένέ- 
φαινε χαρακτήρα σταθερόν καί άνδρικήν άπό- 
φασιν.

— Έπί πολλάς ήμέρας, τέκνον μου, ήμην 
έστερημένος τής προσφιλούς μοι παρουσίας σου, 
είπεν δ ’Ισαάκ κατασπαζόμενος έπανειλημμένως 
τάς παρειάς τοΰ νεανίαυ. Έλησμόνησας τόν 
γηραιόν καί τυφλόν πατέρα σου;

— Έγώ νά σέ λησμονήσω, πάτερ; άπεκρίθη 
δ ’Αλέξιος φέρων τήν χεΐρά τοΰ γέροντος πρός 
τό στόμα του καί καταφιλών αύτήν. Ό νοΰς 
μου είναι πάντοτε μετά σοΰ. Έάν έβράδυνα 
νά έλθω, αιτία είναι αί περιστάσεις· καί πάλιν 
έπί ήμέρας θ' άναγκασθώ νά στερηθώ τής εύ- 
δαιμονίας νά σέ ίδω καί νά έναγκαλισθώ τήν 
σεβασμίαν σου κεφαλήν.

— Τί λέγεις, Αλέξιε; άνέκραξεν ό Ισαάκ. 
Ή χείρ σου τρέμει. Τί συνέβη, τέκνον μου; 
Οί λόγοι σου μέ ταράττουσιν.

— Ό Καμιτζής, πάτερ μου, δ πρωτοστρά- 
τωρ, υψωσεν έν Θράκη τήν σημαίαν τής ανταρ
σίας· ό δέ αύτοκράτωρ, φοβούμενος τήν έπιρροήν 
τοΰ εύτολμου έκείνου άνδρός, άπεφάσισε νά τι- 
μωρήση τον άντάρτην, καί έκστρατεία κατά τοΰ 
Καμιτζή προπαρασκευάζεται. Χθές έλαβον δια
ταγήν νά συνοδεύσω τόν θειον μου, τόν αύτο
κράτορα, είς τήν έκστρατείαν ταύτην, καί σήμερον 
έπωφελήθην τών ολίγων έλευθέρων μου στιγμών, 
δπως σέ άποχαιρετίσω.

— Φοβείται δ θείος σου νά σέ άφήση μόνον 
έν τή πρωτευούση; Άλλοίμονον εις τόν ήγε- 
μόνα, βστις δέν έχει έμπιστοσύνην εις τούς πλη- 
σιεστέρους αύτοΰ συγγενείς! — Καί θ’ άναχω- 
ρήυης, Αλέξιε;

— Ναί, πάτερ, θ’ άναχωρήσω, άπεκρίθη δ 
νεανίας άποφασιστικώς.

—- νΑχ, τέκνον μου, είπεν δ Ισαάκ, πρόσεχε. 
Σκέφθητι βτι οί κακοί εύκόλως εύρίσκουσιν εύ
καιρίαν νά πράξωσι τό κακόν. Ό τόν άδελφόν 
του τυφλώσας βεβαίως θά τολμήση νά ύψώση 
χεΐρά μιαιφόνον κατά τοΰ άνεψιοΰ του. Αλέξιε, 
τέκνον μου, πρόσεχε! συλλογίσου τον δυστυχή 
πατέρα σου καί μή έκτεθής εις κινδύνους. 'Π 
νεότης περιφρονεΐ τούς κινδύνους. Μή λησμονείς, 
τέκνον μου, βτι οί έχθροί σου παρά τήν αύτήν 
μετά σοΰ τρώγουσι τράπεζαν καί έν τή αύτή 
μετά σοΰ κοιμώνται σκηνή. Συλλογίσου τόν 
πατέρα σου, ού είσαι τό μόνον στήριγμα, καί 
στηρίγματος έχει άνάγκην τυφλός άνήρ!

— "Ω, μή φοβοΰ, πάτερ, άπεκρίθη ό νεανίας· 
προ πολλοΰ ήδη γνωρίζω τις ό θείος μου. Γνω
ρίζω, οτι δ περί αύτόν άήρ είναι δηλητηριώδης 
καί δ δόλος έμφωλεύει έν τή κακή αύτοΰ ψυχή. 
Θά προσέχω, πάτερ. "Ολαι μου αί προσπάθειαι 
πρός εν τείνουσι τέρμα, καί σύ ήξεύρεις ποιον 

τό τέρμα τοΰτο. Είναι ή έκδίκησις διά τό φρι- 
κώδες κατά σοΰ άδίκημα! — Δέν ήμην πλέον 
βρέφος τότε, βτε ή πεπυρακτωμένη λεπίς έψαυσε 
τούς οφθαλμούς σου καί άπέσβεσε τό φώς αύ
τών. Ό πεπυρακτωμένος έκεΐνος σίδηρος έπλή- 
γωσε βαθέως τήν καρδίαν μου, καί άπό τής 
στιγμής έκείνης ένα μόνον διατρέφω πόθον — 
τήν έκδίκησιν. Δέν θά ήσυχάσω πριν ή ζητήσω 
λόγον παρά τοΰ κακούργου. Νομίζεις βτι τοι- 
οΰτον σκοπόν έχων πρό οφθαλμών θά έκτεθώ 
άπερισκέπτως; Θά ήμαι άλώπηξ κατά τόν δ’όλον 
μέχρι τής στιγμής έκείνης δτε θά μεταβληθώ 
είς λύκον αιμοχαρή.

— νΩ τέκνον μου! είπεν δ ’Ισαάκ μέ φωνήν 
τρέμουσαν έκ τής συγκινήσεως- οί εύγενεΐς σου 
λόγοι ένσταλάζουσι βάλσαμον είς τήν πληγω- 
μένην καρδίαν μου! Τοιοΰτος υιός μέ άποζημιοΐ 
άρκούντως διά τήν άπώλειαν τών δφθαλμών μου. 
Έχε τήν εύχήν μου, τέκνον μου!

Καί υπό τόν καθαρόν άνέφελον ούρανόν έν 
τ(ι ^’οΖ'-Ζ<ι εκείνη γαλήνη έγονάτισεν ό εικο
σαετής νεανίας ένώπιον τοΰ τυφλού πατρός, δστις 
υψών τάς χεΐράς του τόν ηύλόγησεν.

— Άπελθε, Αλέξιε, είπεν ό ’Ισαάκ, άπελθε, 
τέκνον μου · ό θεός μετά σοΰ!

Ό νεανίας ήγέρθη και κατησπάσθη τήν εύ- 
λογήσασαν αύτόν χεΐρά- ένδακρυς καί βήματι 
ταχεΐ άπήλθεν. Ό τυφλός ήγεμών έπεσεν έπί 
τής έδρας του καλύπτων διά τών δύο χειρών 
τούς δφθαλμούς του.

** *

Έπί τών δένδρων τά πτηνά άπεχαιρέτιζον 
αια του ασματος των τον απερχόμενόν νεανίαν 
καί τό εύθυμον αύτών κελάδημα προέλεγε μέλ- 
λουσαν εύδαιμονίαν καί ένεστάλαζε παρηγοριάν 
είς τήν τετραυματισμένην καρδίαν τοΰ έγκατα- 
λελειμμένου πατρός.

( Επεται συνέχεια.)

ΕΝ ΤΗι ΟΙΚΙΑι ΤΟΥ ΔΙ0ΜΗΔ0ΥΣ

ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 120.1

ΣΟΝ καθαρός καί εύοιος είναι ό ούρανός 
ό ύψούμενος ύπεράνω τοΰ μαγευτικού 
κόλπου τής Νεαπόλεως, τόσον κομψός 

καί εύθυμος ήτο καί ό τύπος τών οικοδομών, 
αίτινες έκάλυπτον τήν ώραίαν χώραν, τήν είς 
τούς πρόποδας τού Βεζούβιού έκτεινομένην. Έν 
Πομπηία, ήτις άναλόγως όλιγώτερον έ'παθεν έκ 
τής καταστρεπτικής τοΰ πυρίπνοος ορούς έκρή- 
ξεως, σώζονται αί άρχαΐαι οίκίαι σχεδόν άνέ- 
παφοι, αίτινες εϊσάγουσιν ήμάς είς τόν βίον τών 
άρχαίων τής πόλεως κατοίκων. Ό τήν παρα- 
τεθειμένην εικόνα γράψας ’Ιταλός καλλιτέχνης 
Λουδοβίκος Βατσάνης, έμπνευσθείς ύπό τής 
έπισκέψεως τής νέκρας πόλεως, εισάγει ήμάς 
διά τής ζωηράς γραφίδος του είς τήν παρελ- 
θοΰσαν έκείνην έποχήν, δτε ή νΰν έρημος πόλις 
κατφκεΐτο ύπο πολλών χιλιάδων κατοίκων. Έν 
τή είκόνι βλέπομεν τό atrium ή τον προθάλαμον, 
δθεν μετέβαινέ τις είς τά διάφορα τής οικίας 
δωμάτια. Τόν προθάλαμον τούτον έσυνείθιζον 
οί Πομπηίανοί νά κοσμώσι πολυτελώς. Ό προ-
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θάλαμος έλαμβανε το φώς άνωθεν καί περιεΐχεν 
ώς έπί τό πλεΐστον, καί είς τάς πλουσιωτέρας 
οικίας, πίδακας καί πηγάς διαυγούς υδατος. 
Ιό atrium, δπερ ό ζωγράφος έλαβεν ύπ’ όψιν, 
είναι τό άρκούντως καλώς διατηρούμενο·? τής 
πολυτελούς εξοχικής οικίας τού Διομήδους. Έν 
αύτφ δύο ύπηρέτριαι άντλούσιν έν πρωινή ώρα 
ΰδωρ. '0 βίος ό εύθυμος καί ευδαίμων τής 
ελληνικής ταύτης αποικίας, καλλωπιζόμενος διά 
τών φαντασιωδών σκηνών τής άρχαίας τέχνης, 
εκφράζεται έν τή είκόνι μετά πολλής τής ακρί
βειας, καί ό 'Ρωμαίος καλλιτέχνης άποδεικνύει 
διά τού έργου του δτι καλάς καί άποτελεσμα- 
τικάς έποιήσατο τής άρχαιότητος μελετάς. 'Η 
πηγή, τά μαρμάρινα βάθρα, τό έν τω μέσφ 
άγαλμα, αύτά τά διάφορα άγγεΐα καί ή ένδυ- 
μασία τών θεραπαινίδων — πάντα προδίδουσι 
μεγάλην τέχνην καί άρίστην τών μελετών αύτοΰ 
εφαρμογήν.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΑ.

Ό Ποιητής.

ΙΙρός τί καλόν, τί δφελος ήθέλησεν ή τύχη, 
κ’ έν τή αδυναμία μου έπλάαθην ποιητής;
Μάταιοι ειν’ οί λόγοι μου· τής λύρας μου οί ήχοι 
αύτοί οί μουσικώτεροι δέν είναι αληθείς.

’ Ι'.άν θελήσω εύγενές αίσθημα νά υμνήσω, 
όνειρα είν’, αισθάνομαι, ή δόξα κ’ ή αρετή. 
Παντού άπογοήτευσιν εύρίσκ’ δπου ατενίσω, 
κ*  έπί άκανθων πανταχοϋ ό ποϋς μου όλισθεΐ.

Ή γή ’ναι σφαίρα σκοτεινή, ψυχρά τε καί δολία. 
Τά άσματά μου πλανερά τοϋ κόσμου είν’ είκών. 
"Ερωτα ψάλλω καί χαράν. Άθλια παρωδία, 
άθλια λύρα, έρμαιον παντοίων άπατων!

Ή Μοΰσα.

Δέν είσαι ψεύστης, ποιητά. ‘0 κόσμος τον όποιον 
όρφς έστιν ό άληθής. Τής λύρας αί χορδαΐ 
μόναι γνωρίζουν τ’ αληθές, καί είς αύτόν τόν βίον 
οί ασφαλείς μας οδηγοί μόναι είσίν αύται.

Τοϋ θείου είσαι λειτουργός. Σοί έοωκε τόν κέ.ήρον 
τού κάλλους καί τοϋ έαρος. .Μελίρρυτος αύδή 
ρέει άπό τά χείλη σου, καί Οησαυρεϊον μύρων 
είσαι — χρυσή ύπόσχεσις καί άνωθεν φωνή.

Έάν ή γή καλύπτεται μέ σκότος, μή φοβείσαι 
Μή δτι είναι έρεβος νόμιζε διαρκές.
Φίλε, πλησίον ηδονών, ανθών, κοιλάδων είσαι, 
θάρρει, καί βάδισον έμπρός. Ιδού τό λυκαυγές!

’Ομίχλη μόνον έλαφρά τό βλέμμα σου τρομάζει 
‘Υπό τον πέπλον εύμενής ή φόσις διά σέ 
βόδων, καί ίων, κ εύγενών ναρκίσσων ετοιμάζει 
στεφάνους, τών φσμάτων σου εύώδεις άμοιβαί.

Έν Αλεξάνδρειά, Αίγ.

Κωνσταντίνος Φ. Καβάφης.

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ.

Δ
ΙΑΤΕΛΩΝ έσχάτως έπ’ άδεια έν Κωνσταν- 

τινουπόλει καί προτιθέμενος νά γράψω 
Κτό Δημόσιον ’Οθωμανικόν Δίκαιον 
ηγουμην καθήκον ΐνα έπισκεφθώ τάς έν Κων- 

σταντινουπόλει ’Οθωμανικός βιολιοθήκας καί με
λετήσω τους περί αύτού γράψαντας ’Οθωμανούς 
καί Άραβας συγγραφείς, ατε έν χειρογράφοις 
όντας πρός κατάοτισιν τού ήμετέρου έργου. 
Μετά πολυχρόνιον καί διηνεκή μελέτην συνέ
ταξα τήν έμήν πραγματείαν περιέχουσαν τό περί 
Αφθάρτων Κτημάτων ήτοι τάς περί 
οασμού θερέτρου, χειμαδιού καί κοινο
τικής βοσκής (μεραά) γενικάς διατάξεις μετά 
τών αποφάνσεων τών νομολόγων*)  μή συμπερι- 
ληφθείσας μέχρι τούδε έν τή Συλλογή τών 
’Οθωμανικών Κ ω δ ί κ ω ν.

I ούντεύθεν λαβών τό ένδόσιμον άποφαίνομαι 
δτι αί βιβλιοθήκαι αύται είσίν άποτεθησαυρι- 
σμέναι διά πολλών χειρογράφων καί κειμηλίων 
τού ’Οθωμανικού Κράτους. ’Επειδή δέ έκ τών 
βιβλιοθηκών τούτων ή μάλλον σπουδαία καί 
περιεχουσα πολλά χειρογραφικά κειμήλια, ώς 
καί διαφόρους περγαμηνάς μετά Ελληνικών συγ
γραμμάτων ύπάρχει ή έν τοΐς άνακτόροις τοΰ 
Σεράϊ-Βουρνοΰ εύρισκομένη βιβλιοθήκη καί επειδή 
έκ τών έπισκεφθέντων ούδείς ακριβώς καί έπι- 
σταμένως ήδυνήθη νά μελετήση τά έν αύτφ 
κειμήλια, άπεφασίσαμεν τόγε νΰν ΐνα πραγμα- 
τευθώμεν έν δλίγοις περί αύτής.

Η Βιβλιοθήκη τών ’Ανακτόρων συνέστη το 
πρώτον, καθά μέμνηται ό άξιόπιστος ιστοριο
γράφος (Βεκά Νουβίς) Κριτόβουλος, έπί τοΰ 
περιδόξου πορθητοΰ Μωάμεθ τοΰ Β'., δστις περι- 
συνέλεξε τήν Βιβλιοθήκην τών ήμετέρων Αύτο- 
κρατόρων καί τοΰ Θωμαΐτου.

Έν αύτή εύρίσκονται πολλά καί ποικίλα 
χειρόγραφα καί περγαμηναί μεμβράναι, ών τά 
πλεϊστα διετέλεσαν άνεξέλεγκτα καί εύρωτιώντα 
έπι πολύν χρόνον καί τινα τούτων δέν έξηκρι- 
βώθησαν δεόντως ουδέ έγραψάν τι περί τών φι
λολογικών Ελληνικών καί ’Οθωμανικών κειμη
λίων τής προκειμένης βιβλιοθήκης.

Τά μάλλον σπουδαία καθ’ ήμάς καί ενδια
φέροντα τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν καί έν γένει 
τήν φιλολογίαν τοΰ έθνους ήμών είναι-

α.} 'Η συλλογή τών αύτοκρατορικών δια
ταγμάτων γεγραμμένων έπί περγαμηνής.

β'.) Συλλογή αύτοκρατορικών χρυσοοούλων 
απάντων τών Βυζαντινών Αύτοκοατόρων.

γ'.) Αυτοκοάτορος Ιουστινιανού Αύγούστου 
Νεαραί Διατάξεις έν χειρογράφω έπί περγαμηνής 
μετά ρωμαϊκής μεταφράσεως.

δ'.) Αύτοκράτορος Λέοντος Αύγουστου Νεα
ραί Διατάξεις ή αί τών νόμων έπανορθωτικαί 
καθάρσεις.

ε'.) Έν αύτή ύπάρχουσι πολλά σχόλια καί 
σημειώσεις χειρόγραφοι έπί τών έξής ελληνικών 
συγγραμμάτων· Έπί τών Χοηφόρων τραγωδίας 
τοΰ Αισχύλου · έπί τοΰ Οίδίποδος έν Κολωνώ 
τοΰ Σοφοκλέους· έπί τών Νεφελών κωμφδίας 
τοΰ Άριστοφάνους · έπί τών Δημηγοριών τοΰ 
θουκυδίδου· έπί τών ΙΙολιτικών τοΰ Πλάτω
νος- έπί τών φυσικών καί ήθικών τοΰ Άριστο- 
τέλους. Τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον μετά λατινικής 
μεταφράσεως. I ά άπαντα τοΰ Φωτίου είς 4 
τόμους. ’Οβιδίου τά άπαντα. Κικέοωνος πολ-

*) Πολλά αποσπάσματα τής ήμετέρα; συγγραφής 
έδημοσιεύσαμεν έν τή έν Λεμησσόϊ έκδιδομ. έφημ. 
“’Αληθεία” άρ. 203, 208, 211 πρός διαφώτισιν τών με
λών τοϋ έν Κύπριο νομοθετικού σώματος, μελλόντων 
άψασθαι τοιούτων ζητημάτων. 

λοί ρητορικοί λόγοι μετά Ελληνικών σχολίων. 
Η Εξάβιβλος Κωνσταντίνου τοΰ Άρμενοπούλου 

μετά λατινικής μεταφράσεως. Βασιλείου τοϋ 
Μεγάλου διάφοροι λόγοι μετά σχολίων. Άννης 
τής Κομνηνής τά άπαντα. Έκ τής τού Απολ
λοδώρου Βιβλιοθήκης αποσπάσματα τινά. Βι
βλία τινά έκ τών Περσικών καί Γοτθικών τοΰ 
Προκοπίου. Ώδάς έκ τής αξη'. τοΰ Άνακρέοντος 
μετά κριτικών σημειώσεων καί σχολίων ανω
νύμου. Ιστορία χρονική, άρχομένη έκ τοΰ Α'. 
Σουλτάνου τών ’Οθωμανών Όσμάν 1289—1462 
Μωάμεθ τοΰ Β'. πορθητοΰ Κωνσταντινουπόλεως, 
Ν ικολάον Χαλκοκονδύλη.

Εκτος τών πολυτίμων Ελληνικών τούτων 
χειρογράφων ύπήρχον, καθά φαίνεται έν τινι 
καταλόγφ τών ’Ανακτόρων ώς καί ό (τ. Tode- 
rini έν τω Literatura Turchesca καί ό Ham
mer '■ Gonstantinopolis und der Bosporus” 
άναφέρουσιν, έτι καί άλλα πλεΐσθ’ δσα σπου
δαία Ελληνικά χειρόγραφα, άπερ έδωρήσατο 
ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν (15-15) τφ περιφανεΐ 
έκείνφ Χουρτάδφ Μενδόζα πρεσβευτή τού βα- 
σιλέως τής Ισπανίας Καρόλου τοΰ Ε'. ένΈνετία.

Ούδείς εκ τών έπισκεφθέντων βιβλιόφιλων 
την περίκλειτον καί κλασικήν βιβλιοθήκην τών 
Ανακτόρων τοΰ Σεράϊ-Βουρκοΰ άνεδίφησε καί 

ένεκυψεν επί τή μελέτη τών’Ασιατικών παλαιο
γραφιών τών πολλών καί ποικίλων, καί έπί τή 
σπουδή τών πολυτίμων χειρογράφων καί περι
καλλών ειληταρίων περικοσμουμένων διά χρυσού 
καί πολυτίμων λίθων.

Οθεν χάριν τών βιβλιοδιφούντων καί άσιανο- 
λόγων έρχόμεθα ΐνα δώσωμεν διασαφήσεις καί 
εξηγήσεις καί περί τούτων. Μεταξύ τών άσια- 
τικών τούτων κειμηλίων ύπάρχουσι τά εξής· 
Διάφοροι άκτιναμέδες ή άχδι-ροσουλ-ούλλάχ 
(Ίεραί συνθήκαι τού προφήτου τών ’Οθωμανών) 
ήτοι διάφορα ιερά έγγραφα, άτινα έχορηγήθησαν 
ύπό τοΰ Προφήτου εις τάς περί τό ’Όρος Σινά 
καί 'Ιερούς Τόπους καί Αγίου Όρους κοινότη
τας*),  αΐτινες ύπέβαλον τήν ύποταγήν αύτφ. Τά 
έγγραφα ταΰτα φέρουσι τόν πενψέ ήτοι τήν 
δράκα ή τούς πέντε δακτύλους τοΰ προφήτου· 
τά πρωτότυπα ταΰτα έγγραγα θεωρούνται ώς 
ιερά κειμήλια παρ’ Όθωμανοΐς καί διατηρούν
ται έπί πολυτίμων θηκών έν αύτφ. Πιστά δέ 
αντίγραφα τούτων ύπάρχουσιν είς τάς μνησθείσας 
κοινότητας.

Κοράνιον χειρόγραφον καλλιτεχνικόν καί καλ
λιγραφικόν έπί μεμβράνης γραφέν παρά τού 
Χαλίφου Όσμάν. Διφθέρα τις ή μεμβράνη, 
έφ’ ής έστι γεγραμμένη διά κουφικής άρχαιο- 
τάτης γραφής ή πρόσκλησις τοΰ προφήτου ΐνα 
προσέλθωσι πάντες εις τόν μωαμεθανισμόν· έπ’ αύ
τής φέρεται καί ή ύπογραφή τοΰ προφήτου καί 
έπί κεφαλής τοΰ έγγραφου τό σύμβολον τού 
μωαμεθανισμού.

Εύρίσκονται έν αύτή πολλοί καί ποικίλοι 
κύλινδροι ή είλητάρια διαφόρου μεγέθους, ών 
κατά τήν άκραν ήν προσηλωμένη στρογγύλη τις 
ράβδος έξ έλεφαντόδοντος καλουμένου Όμφα- 
λού μετά άκρων κεκοσμημένων δι’ αργύρου, 
χρυσού καί πολυτίμων λίθων. Τινές έξ αύτών 
είσί τεθημένοι έν έζωγραφημέναις διά χρωμάτων 
θήκαις. Τά είλητάρια ταΰτα δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς ιστορικά καί ποιητικά δελτία, πε- 
ριέχοντα αύθεντικήν συλλογήν πολλών ποιητών 
καί πεζογράφων.

Χειρόγραφα Συριακά διά γραφής άρχαιοτά- 
της σουργιανή καλουμένης.

’) Ορα ‘Ημετέραν Μελέτην περί τών προνομίων 
τοϋ "Ορου; Σινά έν τή έφημ. “Στασΐνος" έτος Β'. 
άριθ. 97 καί αύθις περί τών προνομίων τών Νήσων 
ήμετ. μελέτην έν τή “Φωνή τής Κύπρου”, 'έτος Γ'. 
άριθ. 98—99.

Κοράνια καλλιτεχνικά διαφόρου σχήματος 
καί μεγέθους τών μεγαλειτέρων καί έξοχωτέρων 
καλλιγράφων όθωμανών, ών καί τινα διά γραφής 
σου λ ούς καί Τζελή.

Έτερον Κοράνιον πολυτιμότατον γραφέν διά 
χειρός τοΰ πορθητοΰ καί κεκοσμημένον δια χρυ
σών καί καλλιτεχνικών εμβλημάτων καί κοσμη
μάτων.

Συλλογή πολιτικών έγγράφων άνταλλαγέντων 
ύπό τών πρώτων Όθωμανών Σουλτάνων μετά 
τών ηγεμόνων τής Εύρώπης.

Έτέρα συλλογή τών μεγαλειτέρων ποιητών 
άπό τής ίδρύσεως τοΰ ’Οθωμανικού κράτους κα- 
λουμένην Νεβαδίρι-ουλ Άσάρ.

Πολυτελής μετάφρασις τοΰ περί'Ηγεμόνος 
συγγράμματος Νικολάου τοΰ Μακιαβέλλη καλου
μένου Σαχναμέ, μεταφρασθέντος κατά διατα
γήν τοΰ Μουσταφα Γ'. πρός χρήσιν έαυτοΰ καί 
τών τέκνων του.

Έκτος τούτων ύπάρχουσι διάφορα ιστορικά 
χειρόγραφα καί βιβλία, αστρονομικά, γεωγρα
φικά, φιλολογικά, ρητορικά, ιατρικά καί γραμ
ματικά ώς καί τά αρχαιότερα λεξικά τής ’Οθω
μανικής καί Άραβο-Περσικής φιλολογίας ανέκ
δοτα έν χειρογράφοις.

Εντός τοΰ αύτοΰ περιβόλου τών ’Ανακτόρων 
ύπάρχουσιν αμφοτέρωθεν δύο άλλαι βιβλιοθήκαι, 
αΐτινες περιέχουσι πολύ τό ένδιαφέρον καί ίδρύ- 
θησαν ή μέν πρώτη ύπό τοΰ Σουλτάνου Άχμέτ 
τοΰ Γ'. 1719, ώς μέμνηται ό περιώνυμος Hadji 
Khalfaev τωπρολόγω τού Kechef Essounoun*),  
ή δέ έτέρα ύπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταφα Γ'. 
1767.

Έν αύταΐς εύρίσκονται πολλά χειρόγραφα, 
ώς καί κώδΛες έξ Ιεροσολύμων μετενεχθέντες, 
οιτινες περιέχουσι πολλά καί σπουδαία έγ
γραφα αναγόμενα εις τήν ιστορίαν, παλαιογρα
φίαν καί φιλολογίαν τοΰ ήμετέρου έθνους.

Καί αί δύο αύται βιβλιοθήκαι ώς καί ή τών 
’Ανακτόρων χρήζουσι πολυχρονίου σπουδής καί 
μελέτης πρός έξακρίβωσιν τών έν αύταΐς τεθη- 
σαυρισμένων κειμηλίων διατελούντων έν μέρει 
άνεκμεταλλεύτων.

Τά ολίγα ταΰτα περί τής βιβλιοθήκης τών 
’Ανακτόρων διά. πολλών κόπων καί συστάσεων 
μεγάλων κατωρθώσαντες ΐνα περισυλλέξωμεν 
έξηκοιβωμένως δημοσιεύομε·? τόγε νΰν καί δί- 
δομεν νύξιν καί αφορμήν τοΐς δυναμένοις ΐνα 
έκμεταλλευθώσι πλειότερον τά έν αύταΐς ανεκ
τίμητα κειμήλια, άτινα είσέτι διαμένουσιν αλώ
βητα καί δέν ήδυνήθη νά καταστρέψη ό παν- 
δαμάτωο χρόνος.

Έν Κύπρω.

Χρ. Παπαβόπουλος.

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΜΩΜΙΑΙ

πρό μικρού έκτυλιχθεΐσαι έν τώ έν 
Βουλάκ αίγυπτιακώ Μουσείω.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 125.)

ΣΧΑΤΩΣ έξετυλίχθησαν έν τώ Αΐγυπτι- 
ακω Μουσείο? έν Καΐρω δύο περιερ- 
γόταται μωμίαι, ών ή μέν είναι ή τοΰ

βασιλέως Σέτιδος τοΰ Α'., καί ή έτέρα ή τοΰ 
'Ραμσή τοΰ Μεγάλου, υίοΰ αύτοΰ. Πρό πέντε 
περίπου έτών άνεκαλύφθησαν τριάκοντα μωμίαι 
Αιγυπτίων βασιλέων, βασιλοπαίδων καί βασι-

*) Zenker, Bibliotheca Orientalis. Top. Α'. έν τώ 
ΓΙρολόγω XV1U—XLU1. 

λισσών έντός ύπογείου νεκροπόλεως έν τή πε- 
διάδι τών θηβών. 'Η άνακάλυψις αΰτη ήτο 
ύπό αρχαιολογικήν έποψ'.ν σπουδαιοτάτη, διότι 
αί μωμίαι αύται άνήκον είς τούς διασημοτέρους 
ηγεμόνας πέντε ολοκλήρων δυναστειών. Γούτων 
αί άρχαιότεραι χρονολογούνται άπό τοΰ έτους 
1700 πρ. Χρ., αί δέ νεώτεραι άπό τοΰ έτους 
1100. Τά εύρήματα ταΰτα μετεκομίσθησαν έπι
μελώς είς τό Αιγυπτιακόν Μουσείο·?, ένθα κατέ- 
χουσι τήν λεγομένην αίθουσαν “ τών βασιλικών 
μωμιών”, καί ή άνακάλυψις αύτών μεγίστη·? 
ένεποίησεν έντύπωσιν είς τόν έπιστημονικον 
κοσμον. Και ο Εσπερος ανεφερε περί αυτής 
έν έκτάσει, ώς καλώς ένθυμούνται οί άναγνώσται 
αύτοΰ, δημοσιεύσας μάλιστα καί τάς εικόνας 
τών μωμιών καί τήν εικόνα τής θέσεως, έν η 
κατά σύμπτωσιν εύρέθησαν.

Οί δύο ήγεμόνες, ών αί μωμίαι προ μικρού 
έξετυλίχθησαν καί ούς παριστώσιν αί δύο παρα
τεθειμένα! εικόνες, έζησαν, έβασίλευσαν καί άπέ- 
θανον περί τό ήμισυ τού μνησθέντος χρονικού 
διαστήματος. Ό Σέτις Α'. άνήλθεν είς τόν 
θρόνον, κατά τήν γνώμην τού άρχαιολόγου Μα- 
ριέττη, έν έτει 1455 πρ. Χρ. 'Ητο δέ ό δεύ
τερος ήγεμών τής μεγάλης ιθ'. δυναστείας καί 
έβασίλευσεν έτη 51. Ό υιός αύτοΰ, 'Ραμσής 
ό Β'., δστις έπί πολλά έτη άντιβασίλευσεν 
έπ’ όνόματι τοΰ γέροντος πατρός του, άνέλαβε 
πράγματι τό στέμμα έν έτει 1401, καί έβασί
λευσεν άπό τού έτους τούτου έπί 67 δλα έτη. 
Άμφότεροι έπομένως οί δύο ήγεμόνες, πατήρ 
καί υιός, ήρχον έπί τής Αίγυπτου έπί 118 έτη.

Άφ’ ου έπί πέντε έτη αί δύο βασιλικοί 
μωμίαι μετά τών ένδοξων αύτών συντρόφων 
διέμειναν έν τω έν Βουλάκ Μουσείω κεκλει- 
σμέναι έντός τών ύελίνων θηκών, έξετυλίχθησαν 
πρό ολίγου τή φροντίδι τοΰ διευθυντοΰ Μασπερώ 
καί τών βοηθών αύτοΰ· ή μωμία μάλιστα τοΰ 
'Ραμσή ήνοίχθη επί παρουσία τού Κεδίβη καί 
τών μελών τοΰ διπλωματικού σώματος- έπτά 
ήμέρας μετά τοΰτο έξετυλίχθη καί ή μωμία τοΰ 
πατρός αύτοΰ. Αί εικόνες έγένοντο κατά φωτο
γραφίας, κατασκευασθείσας έπιτοπίως. Καί τά 
πρόσωπα καί τά σώματα διατηρούνται τόσον 
καλώς, ώστε εύκολο·? είναι νά διακρίνη τις τήν 
φυσιογνωμίαν τών δύο άρχαίων βασιλέων, οιτινες 
τοσοΰτον ένδόξως έκυβέρνησαν τήν Αίγυπτον. 
'Όσω σπουδαία ήτο ή άνακάλυψις τών μωμιών 
τούτων, τόσω σπουδαία είναι διά τήν ιστορίαν 
καί έν γένει διά τήν έπιστήμην καί ή έκτύλιξις 
αύτών.

ΕΝ ΤΗι ΚΕΝΤΡΩΑι ΑΦΡΙΚΗι.

VT’ ’Απρίλιον τοΰ έτους 1854 ό ύπο- 
πρόξενος τής Σαρδηνίας έν Χαρτούμ, 
κ. ’Αλέξανδρος Vaudey, ό πρώτος Εύ- 

ρωπαΐος, δστις μέχρις έκείνης τής έποχής διέ- 
μεινεν έν τή πρωτευούση τού Σουδάν, άπήλθεν 
είς Γονδοκόρον μετά τού άνεψιοΰ αύτοΰ ’Αμβρο
σίου Poncet, δεκαεξαετοΰς νεανίου. Ή μετά- 
βασις έξετελέσθη έπί δαχαβίας, μακράς λέμ
βου τού Νείλου, παρακολουθουμένης ύπό δύο 
ετέρων λέμβων. Τά τρία ταΰτα πλοΐα είχον 
πλήρωμα τριάκοντα άνδρών. Τεθλιμμένος έπί 
τω προσφάτω θανάτω φίλου του τινός, φονευ- 
θέντος κατά τήν Θήραν βουβάλων, ό πρόξενος 

έμενε κεκλεισμένος τό πλεΐστον τής ήμέρας έν 
τω μικρω κοιτωνίσκω αύτοΰ καί δέν άνήρχετο 
είς τό κατάστρωμα ή οσάκις έπρόκειτο νά δώση 
διαταγήν τινα είς τούς κυβερνήτας τών πλοια
ρίων.

Ό πλοΰς δέν ήτο εύκολος είς τήν χώραν 
έκείνην, έν ή ό Λευκός Νείλος χωριζόμενος είς 
διαφόρους διακλαδώσεις σχηματίζει στενούς τι- 
νας πορθμούς, πεπληρωμένους ίπποποτάμων καί 
σχεδόν φραττομένους ύπό κλαδιών καί φυτών 
αγρίων. Άλλ’ ό πρόξενος, έπειγόμενος νά άφι- 
χθή είς τό τέρμα τοΰ πλοΰ, παρέβλεπε παν 
πρόσκομμα καί δέν συγκατετίθετο νά έλλιμε- 
νισθή που. Έν 'Ρεγιάνη, έν Άβοΰ-Κούκα, έν 
Καμσίρτ] άπέστειλε λέμβον πρός παραλαβήν τρο
φών, άλλά δέν έπέτρεψε τω άνεψιώ αύτοΰ ν’ άπο- 
βιβασθή μετά τών ναυτών.

'0 Αμβρόσιος Poncet εΰρισκεν άρκούντως 
μονότονον τήν έν τω πλοίιρ διαμονήν ■ όλίγον 
ένδιεφέρετο διά τάς μεγαλοπρεπείς τής χώρας 
τοποθεσίας, καί ό πόθος τοΰ άγνωστου, δστις 
πρότερον εΐλκυεν αύτόν, είχεν άπολέσει δι’ αύ
τόν παν γόητρο·?. 'Η πραγματικότης άπεγοή- 
τευσεν αύτόν άπό τοϋ όνείρου. Άλλως τε είχε 
πλέον έξρικειωθή πρός τήν πλουσίαν έκείνην 
φυτείαν, πρός τούς άλλοκότους εκείνους βράχους, 
πρός τά ΰδατα έκεΐνα, τά [γέμοντα τεράτων, 
πρός τόν χρωματισμόν τοΰ ποταμού καί πρός 
τόν αιωνίως κυανοΰν έκεΐνον ούρανόν, καί ήσθά- 
νετο νοσταλγίαν πρός τά ύψηλά τής πατρί
δας του όρη, πρός τούς χειμάρρους καί πρός 
τό πεπηγμένον διάδημα τών άγριων ύψωμάτων. 
Μόλις τω άπέσπων μειδίαμα αί άστεϊσμοί τοΰ 
μικρού μαύρου ύπηρέτου αύτοΰ, Μαϊώμ καλου
μένου, δν είχε σώσει ποτέ άπό τούς όδόντας κρο
κοδείλου. Παρετήρει δέ συγχρόνως ότι δσφ έπλη- 
σίαζον πρός τό τέρμα τοΰ πλοΰ των, ό ύπηρέτης 
τοϋ θείου του, Χαμδή-βεν-Γαλίβ, έγένετο σκυ
θρωπότερος καί βτι τό μέτωπόν του συνωφρύετο, 
ώς εί κατελαμβάνετο ύπό δυσαρέστου στο
χασμού.

Τέλος πρωίαν τινά, περικάμψαντες τήν νήσον 
Βόρ, οί οδοιπόροι είδον ένώπιόν των τάς κα
λύβας τοΰ Γονδοκόρου καί παρά τήν όχθην τά 
λευκά οικήματα τού αιγυπτιακού ναυστάθμου. 
Μετά τινας ώρας ήγκυροβόλησαν είς μικράν 
άπό τής όχθης άπόστασιν. 'Όλοι οί κάτοικοι 
συνωθούντο εις τήν προκυμαίαν, σχηματιζομένην 
ύπό κορμών δένδρων συνδεδεμένων πρός άλλή- 
λους διά χόρτων.

Οί άρχηγοί τής φυλής Βάρρυ καί αί γυναίκες 
αύτών έξέφραζον διά φωνών τήν χαράν των, 
έλπίζοντες νά εΰρωσι πολλά ύέλινα άντικείμενα 
καί άλλα μικρά πράγματα έντός τής δαχαβίας, 
ό δέ λαός έχαιρεν έπίσης άναμένων τοιαΰτα 
δώρα. Ύπήρχον έν Γονδοκόρω καί έμποροί τι- 
νες ’Ιταλοί καί Μελιταΐοι μετά τής συνήθους 
αύτών άκολουθίας ύπηρετών, διερμηνέων, φυ
λάκων καί δούλων. Αί λέμβοι αύτών εύρί- 
σκοντο έν τω λιμένι· αύτοί δέ περετήρουν μέ 
όμμα ζηλότυπον τά πλοΐα τού προξένου, έφ’ ου 
έκυμάτιζεν ή σημαία τής Σαρδηνίας. Κίνησίς 
τις παοετηρήθη τότε μεταξύ τού πλήθους. Άνήρ 
τις έπεβιβάσθη έλαφρας λέμβου καί διηυθύνθη 
πρός τήν δαχαβίαν. Ό πρόξενος πλησιάσας 
πρός τήν κλίμακα ύπεδέχθη αύτόν καί χωρίς 
νά προφέρη λέξιν τόν ένηγκαλίσθη περιπαθώς.

— Δον ’Άγγελε, άνέκραξε μετ’ ολίγον άγαθέ 
φίλε, πόσον είμαι εύτυχής νά σέ έπανίδω!

— Καί έγώ, άπήντησεν ό άλλος, νομίζεις
δτι δέν έπόθουν νά σέ σφίγξω είς τάς άγκάλας
μου; Έλαβον τάς έπιστολάς σου ... Καί οί
άνεψιοί σου;

Ό Vaudey έλαβεν έκ τής χειρός τόν Αμ
βρόσιον.
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— ’Ιδού ό πρεσβύτερος, εΐπεν, ό’Αμβρόσιος. 
Ό νεότερος, ό Ιούλιο:, έμεινεν έν Χαρτούμ 
και θά έλθη κατόπιν. ’Αγάπα αύτού; ώς άγα- 
πας έμέ.

— Τέκνον μου, εΐπεν ό Άγγελος, καλώς 
ήλθες είς τήν άπόκεντρον ταύτην χώραν· έρ
χεσαι διά σκοπόν εύγενή.

Ό ’Αμβρόσιος συνεκινήθη έπί τή απλή καί 
ένθερμο, ταύτη υποδοχή. Προησθάνετο (έν τω 
δδν Άγγέλιρ ψυχήν γλυκεϊαν, ευσταθή καί με
γάθυμου. '0 Άγγελος ήτο άνήρ νέος ακόμη· 
το πρόσωπόν του, κανονικόν καί περιβαλλόμενον 
ύπό κόμης πυκνής και μακρας γενειάδας, έφω- 
τίζετο ύπό τής ζωηρά; φλογός τών μελάνων 
αύτοΰ δφθαλμών καί ένέπνεε συμπάθειαν καί 
σεβασμόν.

'Η συνδιάλεξις έξηκολούθησεν ύπό τήν σκη
νήν τής πρύμνης, ένθα ό δον “Άγγελος έκάθησεν 
έν μέσο, τοΰ θείου καί τοΰ ανεψιού. Μακρόθεν 
ό λαός τοΰ Γονδοκόρου συνδιελέγετο προς τούς 
ναύτας τοΰ προξένου, οΐτινες μετά τών ύπηρετών 
κατεγίνοντο είς άποβίβασιν καί τακτοποίησιν τών 
πραγμάτων. Ό πρόξενος έν τούτοι; έςέφρασε 
τήν άπόφασίν του νά διαμείνη έν τω πλοίφ του 
μέχρις οΰ εύρη κατάλληλον θέσιν προς άνεγερσιν 
τής οικίας του.

— Καί σύ, δον’Άγγελε, έξηκολούθησε λέγων, 
τί κάμνεις ένταΰθα; Αί τελευταΐαί σου ειδήσεις 
αρκούντως μέ άνησύχασαν. Σοί παρέχονται εμ
πόδια; Σέ άνησυχοΰσιν; Είσαι εύχαριστημένος 
ή όχι;’

— Δέν παραπονοΰμαι, φίλε, άπεκρίθη ό 
ίερεύς. "Εχω φίλους τινάς μεταξύ τών πτωχών 
τούτων άγριων- αύτοί μέ τρέφουσιν, έγώ δέ τούς 
διδάσκω, τούς περιποιούμαι. Άλλά τί νάκάμω; 
Μεμονωμένος ούδέν δύναμαι. Τά πάντα μοί 
έλλείπουσιν ενδύματα, τροφαί, χρήματα. ’Αλη
θώς ήρχισα ν’ άποθαρρύνωμαι. Άλλ’ άφ’ οΰ 
ευρίσκω τόσον πιστόν φίλον, ελπίζω δτι ή τύχη 
μου εισέρχεται είς νέαν φάσιν.

Ό πρόξενος τω έσφιγξε περιπαθώς τήν χεΐρα.
— ’Εννοώ, εΐπεν· οί δουλέμποροι σέ ένο- 

χλοΰσιν άλλ’ ήμεΐς θά φροντίσωμεν· έχομεν 
πρός τοΰτο πληρεξουσιότητα έντελή. Πολύ 
καλά γνωρίζω, φίλε μου, πόσον δύναται τις νά 
βασισθή έπί τών πρωτοκόλλων τής ’Ανατολής· 
άλλ’ έπί τέλους έχω άποστολήν, καί τήν άπο- 
στολήν ταύτην θά εκπληρώσω.

— Φίλε μου, άπηντησεν ό ίερεύς· καλώς 
γνωρίζεις βτι οί δουλέμποροι δέν περιορίζονται 
μόνον είς σύλληψιν τών μαύρων, οΐτινες περι- 
πίπτουσιν είς τάς χεΐράς των· άλλ’ βτι μετα
χειρίζονται καί πολλά άλλα μέσα άτιμα. Πα
ρουσιάζονται ώς φίλοι είς κωμόπολίν τινα, άνα- 
κηρύττονται σύμμαχοι τών κατοίκων, οίκειοποι- 
οΰνται τάς έριδας μέ τούς γείτονας, ώθοΰσι τούς 
εύπιστους άνθρώπους είς ρήξεις καί μετά τήν 
πάλην συλλαμβάνουσι τούς ήττηθέντας.

— Τό μέσον είναι εύφυές, παρετήρησεν ό 
Αμβρόσιος, άλλ’ άτιμον καί κακοήθες!

— Εΰκολον τοΐς είναι κατόπιν νά μετα- 
βάλλωσι τούς αιχμαλώτους είς δούλους, ούς 
άποστέλλουσιν είς τάς μεγάλα; άγοράς τών δού
λων διά Χαρτούμ καί Σουακίμ, καί τοΰτο χάρις 
είς τήν άνεκτικότητα τών πρακτόρων τοΰ πασά 
τής Αίγύπτου.

— Καί δμως, διέκοψεν αύτόν ό πρόξενος, ή 
ποταμοπλοΐα έπιτηρεΐται.

— Ναί, άλλ’ άντί χιλίων δούλων, οΰς μετα- 
κομίζουσι διά τοΰ ποταμού, μεταφέρουσι δεκα
πέντε ή καί είκοσι χιλιάδας διά τοΰ Δαρφούρ. 
Συλλογίσου, φίλε, δτι ένταΰθα άντί τριάκοντα 
άγγλικών βελονών δύναται τις ν’ άγοράση δοΰ- 
λον, δν μεταπωλεΐ άντί 500 φράγκων.

— Ατιμία! Άσυνειδησία! άνεφώνησεν ό 
Vaudey.

— Οί δουλέμποροι διαφθείρουσι τον λαόν· 
έκμεταλλεύονται τήν μεγάλην αύτοΰ πενίαν καί 
καθ έκάστην παρίσταμαι μάρτυς σκηνών άπο- 
τροπαίων.

— θά τακτοποιήσωμεν τά πάντα, εΐπεν ό 
πρόξενος συστέλλων τάς όφρΰς του.

— Φεΰ! άνέκραξεν ό ιεραπόστολος.
Μετά βραχεΐαν σιωπήν εΐπεν ό Vaudey·
— Πώς δέν ήλθεν ό φίλος μας Νιγουέλλος 

προς συνάντησίν ήμών;... Πλήν τ; συμβαί
νει; . . . Ώχριάς; . . . Μή έπαθέ τι ό άγαθός 
έκεΐνος άνθρωπος;

— Ό Νιγουέλλος δέν υπάρχει πλέον!
— Άπέθανεν: ... “Ώ! σήμερον είναι ήμερα 

κακών ειδήσεων!
— Ήξεύρεις δτι ό Νιγουέλλος, εύφυής άνήρ, 

έθεωρεϊτο ώς ό έπιτηδειότατος τών μάντεων.
— Πράγματι, ήτο άμίμητος, καί ούδένα 

έγνώρισα έφάμιλλον αύτοΰ ή τον Χάουβαν, τόν 
βασιλέα τοΰ Όλίβου.

— Άπό πέντε έτών, έξηκολούθησεν ό δον 
’Άγγελος, ούδέ σταγόνα είχομεν βροχής· έσοδεία 
δέν ύπήρχεν οί άνθρωποι άπέθνησκον τής πεί- 
νης. Έπέβαλον έπομένως τω Νιγουέλλω νά 
παρακαλέση τούς θεούς νά πέμψωσιν άρκετήν 
βροχήν πρός άποτροπήν τής δεινής ξηρασίας. 
‘0 Νιγουέλλος έζήτησεν ώς άμοιβήν είκοσι βόας, 
οΰς καί έλαβεν άλλ’ ή βροχή δέν ήρχετο. Τότε 
κατέφυγον οί άνθρωποι είς μέσα θετικότερα, 
άφ’ οΰ τά δώρα ούδέν ίσχυον, καί θέλοντες νά 
έκδικηθώσι κατά τοΰ μάγου . . .

— Τόν έδολοφόνησαν;
— Τω έσχισαν τήν κοιλίαν καί έρριψαν το 

πτώμά του είς τον ποταμόν. 'Ο δήμιός του 
έκληρονόμησε καί τήν μαντικήν του ράβδον. 
Βροχή δέν έπεσεν άλλά ή κοινή γνώμη είχεν 
ίκανοποιηθή, ώς λέγουσιν οί Εύρωπαΐοι.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έλαφρά λέμβος 
διηυθύνθη πρός τήν δαχαβίαν- έν τή λέμβφ 
εύρίσκετο εις τών άρχηγών τής φυλής τών 
Βάρρυ· ήτο άνήρ ύψηλοΰ άναστήματος, φορών 
παλαιόν χιτωνίσκον κίτρινον μέ άργυρά κομβία 
καί περικοσμούμενος διά ψελλίων έξ έλεφαντό- 
δοντος, περιδέραιων ύελίνων καί δακτυλιδίων 
όρειχαλκίνων. Τρία εγχειρίδια έντός θήκης έκ 
δέρματος κροκοδείλου έκρέμαντο άπό τής ζώνης. 
’Επί τής έξυρισμένης αύτοΰ κεφαλής έκυμάτιζον 
δκτώ ή δέκα πτερά στρουθοκαμήλου άποτελοΰντα 
είδος διαδήματος· έπί τών ώμων του έκρέματο 
άσπίς ωοειδής έκ καλάμων πλεκτών χρώματος 
έρυθροΰ καί κυανού.

Ό μαΰρος άρχηγός ζητήσας τήν άδειαν 
άνήλθε τήν κλίμακα, έπλησίασε τούς έπί τού 
καταστρώματος, έτοποθέτησεν έπί τοΰ έδάφους 
μικρόν έρυθρόν σκίμποδα, δν μεθ’ εαυτού έφερε, 
καί έκάθησεν είτα δέ έξαγαγών καπνοσύριγγα 
ήρξατο καπνίζων σιωπηλώς.

'0 πρόξενος άποτεινόμενος πρός τον'Άγγελον, 
εΐπεν ·

— Τίς είναι οΰτος;
— Είναι ό Μέδης, δ βασιλεύς τής χώρας· 

μέγας πολεμιστής. Ούτος είναι δστις δπως έκ- 
δικηθή κατά έμπορου [ίαπίσαντος αύτόν 'κατέ- 
καυσε καί έλεηλάτησε τό χωρίον Όλίβον, άφησα; 
άνέπαφον μίαν μόνην οικίαν.

— Καί τί ζητεί ό Μέδης;
Ό άφρικανός ήγεμών άπηντησεν άποτόμως·
— Ό Μέδης θέλει ρακήν.
— νθΧ1' ή Ραχή είναι ποτόν διαταράττον 

τον έγκέφαλον καί πρόξενον φρενοβλαβείας.
— ’Εγώ είς άντάλλαγμα θά σοι φέρω πρό

βατα.
— Πρόβατα θά ευρώ άλλαχοΰ.

0 μαΰρος έξηκολούθησε καπνίζων σιωπηλώς· 
εΐτα δέ προσέθηκε·

— Δέκα πρόβατα δ'.ά μίαν φιάλην ρακής.
— Όχι ’ 001 προτείνω καλλίτερον τέσσαρας 

φιάλας οίνου . . .
— Δι’ έν ποτήριον ρακής.
— Όχι· είσαι μέθυσος· ούδέν σοί δίδω.
— Ουτω φέρονται πρός τόν βασιλέα Μέδην; 

Καλήν νύκτα!
Ήγέρθη άπαθής κατά τό φαινόμενον ώς δτε 

προσήλθε καί κατήλθεν είς τήν λέμβον του χω
ρίς νά προφέρη λέξιν.

— "Εχεις άδικον, Αλέξανδρε, εΐπεν ό δόν 
Άγγελος· άποκτας έχθρόν έπικίνδυνον.

— Μοί είναι άδιάφορον· δέν θέλω νά φαί- 
νωμαι δτι ύποχωρώ ένώπιον άπειλής.

Τό Γονδοκόρον ήτο πρό όλίγων έτι έτών τό 
άκρον τοΰ γνωστού κόσμου. ’ Η πόλις αυτή σύγ- 
κειται έκ καλυβών μετά στέγης κωνικής, όμοια- 
ζουσών πρός μεγάλα; κυψέλας καί κειμένων 
αμφιθεατρικώς έπί ύψώματος όλίγον άπέχοντος 
τής όχθης "οΰ ποταμού καί έπιστεφομένου ύπό 
πυκνών δένδρων. Κεΐται τό Γονδοκόρον κατά 
τόν ε'. βαθμόν βορείου πλάτους πρός 29" μή
κους καί άπέχει τοΰ Χαρτούμ 300 χιλιόμετρα, 
όσα καί άπό τοΰ Ζανζιβάρ. Τό κλίμα είναι 
θερμότατον καί είς άκρον νοσώδες καί τοΰτο 
συνεπεία τών ελών τών περιβαλλόντων τόν Λευ
κόν Νείλον. Είς άπόστασιν είκοσι περίπου χι
λιομέτρων σειρά όρέων περικυκλοΐ τήν πεδιάδα· 
πρός βορράν φαίνονται τά όρη Λόδο, Κερέκ καί 
Αογουέκ, καί πλησίον τούτου εΰρίσκονται οί 
μεγαλοπρεπείς καταρράκται τοΰ Γάρβου.

Αί οίκίαι τών εγχωρίων έν Γονδοκόρω είναι 
πρότυπα καθαριότητος. Έκάστη οικογένεια έχει 
τήν οικίαν της περιβαλλομένην ύπό πυκνού κή
που καί περιέχουσαν μεγάλην αύλήν αμμώδη 
καθαρώτατα πάντοτε διατηρουμένην. Περί τήν 
αύλήν κεΐνται τά διάφορα παραρτήματα καί αί 
άποθήκαι, κατεσκευασμέναι έκ καλάμων έντε- 
χνότατα πεπλεγμένων καί έχουσαι προεξέχουσαν 
τήν στέγην, δπω; προφυλάξη τό οίκημα άπό 
τών καυστικών τοΰ ήλιου άκτίνων.

‘Οσάκις μέλος τι τής οικογένειας άποθνή- 
σκει, θάπτεται έντός τής αυλή;· οί διάφοροι 
τάφοι διακρίνονται διά πασσάλων, έφ’ ών έμ- 
πήγνυνται κρανία βοών μετά τών κεράτων αύ
τών, άνωθεν τών όποιων εΰρίσκονται ώς κόσμημα 
πτερά άλέκτορος.

"Ολοι οί άνθρωποι φέρουσι μεθ’ εαυτών τά 
βπλα των, τήν καπνοσύριγγά των καί τόν σκίμ- 
ποδά των· άνήκουσι δέ είς τήν φυλήν τών 
Βάρρυ. Ή ρίς των δέν είναι πλατεία ούδέ τά 
χείλη των παχέα· τά χαρακτηριστικά είναι 
ομαλά, άλλ’ ή κόμη είναι βοστρυχώδης, καί 
τοΰτο είναι τό μόνον γνώρισμα τής άραβικής 
των καταγωγής. Τό στήθος, τά πλευρά καί 
τα νώτά των είναι έζωγραφημένα, ώστε φαί
νονται κεκαλυμμένα ύπό λεπίων ιχθύων, μά
λιστα δταν οί άνδρες άλείφωνται διά έρυθροΰ 
χρώματος, δπερ είναι τό άκρον άωτον τοΰ συρ
μού. ΤΙ κεφαλή τών άνδρών είναι έξυρισμένη 
έκτος μικρού βοστρύχου άνωθεν, δπου έμπή- 
γνυνται δύο ή τρία πτερά. Αί γυναίκες έχουσι 
τήν κεφαλήν έντελώς έξυρισμένην· φοροΰσι δέ 
μικρόν καί κομψότατον έμπρόσθιον χιτώνα καί 
όπισθεν ούράν δερματίνην ή έκ βάμβακος.

Οί Βάρρυ θεωρούνται ώς οί έπιφοβώτεροι 
δλων τών παρόχθιων κατοίκων τού Λευκού Νεί
λου ■ μεθύουσι συχνότατα διά τοΰ εγχωρίου 
αύτών ζύθου, τοΰ καλουμένου μερίσσα. Οί 
άρχηγοί αύτών φέρουσιν ώς έπωμίδα τό κά
λυμμα χελώνης. ‘Οσάκις θέλουσι νά συγκα- 
λέσωσι τόν λαόν, κρούουσι μεγάλα τύμπανα κα
λούμενα νογαρα. Τό μόνον νόμισμα δπερ 

γνωρίζουσιν είναι τά κτήνη, άγαπώσιν δμως τά 
ύέλινα άντικείμενα. Ή πενία των είναι με
γάλη, καθίσταται δέ πολλάκις τοσαύτη, ώστε 
ένίοτε μητέρες άποθνήσκουσαι τής πείνης καί 
μή δονάμεναι νά θρέψωσι τά τέκνα των, τά 
ρίπτουσιν είς τόν Νείλον δπως τα προφυλά- 
ξωσιν άπό τά δεινά τής πείνης.

** *

Τήν έπιοΰσαν ό δόν Άγγελος και ό Αμ
βρόσιος Poncet έπιστρέφοντε; έκ τίνος έκδρομής 
εΰρον τόν πρόξενον πολυάσχολον. Οί άνθρωποί 
του είχον άποβιβάσει έπί τής όχθη; κιβώτια

ΜΩΜΙΑ ΣΕΤΙΔΟΣ Ά. ΜΩΜΙΑ ΡΑΜΣΗ Β'., ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

οίνου, δέματα ύελίνων άντικειμένων καί διά
φορα βαρέλια· κατεσκεύαζον δέ μέγαν φράκτην 
καί παράπηγμα, δπως ποποθετήσωσι τάς πραγ
ματείας των. ‘Ωπλισμένοι τινές στρατιώται 
έφρούρουν παρά τό παράπηγμα έκδιώκοντες 
έκεΐθεν τούς περιέργους άνδρας, οΐτινες περί 
αύτό συνωθοΰντο.

— Τί άπέκαμες; ήρώτησεν ό ιεραπόστολος 
τόν φίλον του.

— Τά πάντα έτακτοποιήθησαν. Αέριον θά 
έκλέξωμεν τήν θέσιν, έν ή θ’ άνεγείρωμεν τό 
άνάκτορόν μας, άπήντησε μειδιών ό πρόξενος. 
Άπέστειλα τόν Χαμδήν είς Λούγουγλον, ένθα 
εύρίσκεται μεγάλη άγορά έλεφαντοδόντων. Έκεΐ 
διηυθύνθησαν καί δλοι οί έμποροι υμών. Ιδέ, 
δλαι των αί λέμβοι άπέπλευσαν.

— Πράγματι, άπηντησεν ό “Άγγελος άπο
ρων· δλαι άνεχώρησαν. Έν περιπτώσει έπι- 
θέσεως έχθρικής δέν έχομεν ούδεμίαν βοή
θειαν.

— Αί! τίς ονειρεύεται νά έπιτεθή καθ’ ή
μών; ... Ό Μέδης ίσως; εΐπεν ό Vaudey 
γελών ... Άς δοκιμάση. “Έχω έκεΐ πυρο- 
βόλον ισχυρόν και είκοσι τουφέκια. Άρκοΰσι 
νομίζω ταΰτα πρός άπόκρουσιν χιλίων καί πλέον 
μαύρων! . . .

("Επεται συνέχεια.)

Η ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΚΑΛΑΚΑΝΑ ΕΝ ΝΕΟΧΩΡΙΩ1 ΤΗΣ ΧΙΟΥ.

“ Ούδέν σεμνότερου καί άγιώτερον τής πα
τρίδος”, εΐπεν ό θείος Πλάτων. Επομένως 
καί οί ύπέρ τής πατρίδος αυτών μεριμνώντες 
καί τήν πατρίδα αύτών ύπηρετοΰντες και ευερ- 
γετοΰντες είναι άξιοι παντός έπαινου. Ίοιοΰτος 
πατριώτης όντως σεβαστός άπεδειχθη ό εν 
Μασσαλία διαμένων ομογενής Κύριος Εμμα
νουήλ Ν. Πρασσακάκης, δστις φιλοτιμία 
χορηγία διοχέτευσε τά άφθονα ΰδατα τής πη
γής "Καλακανά” είς τήν κωμόπολίν Νεοχώριον 
τής Χίου, τής πολυπαθοΰς αύτοΰ πατρίδος. 
Μέχρι τοΰδε οί κάτοικοι τοΰ Νεοχωρίου άπορία 
χρημάτων δέν είχον κατορθώσει τήν ευεργε
τικήν ταύτην διοχέτευσιν. Ό κ. Έμμ. Πρασ
σακάκης μαθών τοΰτο καί έννοών πόσων άγα- 
θών πρόξενος θ’ άπέβαινε διά τήν πατρίδα του 

ή προμήθεια τοΰ άρίστου τών στοιχείων, τοΰ 
ΰδατος. άπεφάσισε νά έκτελέση τήν διοχέτευσιν, 
ήτις καί έπερατώθη αισίως ύπό τήν πεφω- 
τισμένην διεύθυνσιν τοΰ μηχανικού κ. Ίωάννου 
Βερικέτη. Τό έργον δέν ήτο εΰκολον, διότι καί 
το έδαφος, έν ω έδει νά τοποθετηθώσιν οί σω
λήνες ήτο σκληρόν καί ανωφερές καί οί βράχοι 
τοΰ Καλακανά άπότομοι, ή δέ άπόστασις ήτο 
σχεδόν ήμισείας ώρας. Έν πρώτοι; ώρυχθησαν 
δύο φρέατα καί υπόγειος οχετός εξήκοντα μέ
τρων είτα δέ κατεσκευάσθη μεγάλη δεξαμενή 
εννέα μέτρων μήκους, έν ή νά χύνωνται τά 
ΰδατα τής πηγής. Άπό τη; πηγής δέ μέχρι 
τής πλατείας τοΰ Νεοχωρίου άνεσκάφησαν χάν

δακες έξακοσίων πεντήκοντα μέτρων, κατεσκευ- 
άσθησαν δέ καί δύο κρήναι, ών ή μέν μονο- 
κρουνος ή δέ τετράκρουνος. Μετά τήν τοποθε- 
τησιν τών σωλήνων έγένοντο αι δοκιμαι, αιτινε: 
απέδειξαν τήν πλήρη έπιτυχίαν τοΰ έργου, χ.α- 
θότι τά ΰδατα διωχετεύοντο άφθονα και ορμη
τικά προς μεγίστην τών κατοίκων χαράν. ’Ολί
γα; ήμέρας βραδύτερον έτελέσθησαν καί τά 
επίσημα έγκαίνια τών ύδάτων έπί παρουσία 
τοΰ άντιπροσώπου τοΰ σεβ. εύεργέτου κ. Πρασ- 
σακάκη, κ. Σκ. Μαγκανά, τοΰ προξένου τή; Ελ
λάδος κ. Π. Ματσράγκα, τοΰ γυμνασιάρχου 
Χίου κ. Γ. Ζολώτα, τών καθηγητών τοΰ Γυμνα
σίου καί πλήθους λαού. Κατα την τελετήν 
ταύτην λόγον άπήγγειλε κατάλληλον τή περι- 
στάσει ό κ. Σκ. Μαγκανάς, παραδούς τάς κρήνας 
εντολή τοΰ ζ. Πρασσακάζη είς τούς κατοίκους 
τοΰ Νεοχωρίου, ών τήν εύγνωμοσύνην έξέφρασε 
δΓ δλίγων άλλ’ εκφραστικών λέξεων ό κ. Δ. 
Μιζρούδης. Περί τήν μεσημβρίαν ό έκ τών
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προύχόντων τοΰ Νεοχωρίου κ. Γεώργιος Αιμί
λιος παρέθεσε γεύμα είς δλους τούς προσκεκλη
μένους, οιτινες προέπιον έν ευθυμία υπέρ τοΰ 
φιλογενοΰς ευεργέτου τοΰ χωρίου κ. Έμμ. Πρασ- 
σακάκη, ου τό όνομα μετ’ ευγνωμοσύνης θέ- 
λουσιν άναφέρει καί αί μέλλουσαι γενεαί.

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Ο ζήτημα περί τής καταγωγής τών γλωσ
σών είναι ζήτημα έπασχολήσαν κατά 
καιρούς πολλούς έμβριθεΐς έπιστήμονας.

Ό 'Ηρόδοτος αναφέρει δτι ό Ψαμμήτιχος, βα
σιλεύς τής Αίγυπτου, παρέδωκεν είς ποιμένα 
δύο βρέφη άρτιγέννητα μέ τήν εντολήν νά τά 
διαθρέψη διά αιγών, νά έμποδίση αύτά άπό 
τοΰ ν’ άκούσωσι φθόγγον τινά καί νά σημειώση 
μετά προσοχής τήν πρώτην λέξιν, ήν ήθελον 
προφέρει. Κατά τήν παράδοσιν ή πρώτη αυτή 
λέξις ήτο βέκος, δπερ κατά τήν φρυγίαν διά
λεκτον έσήμαινεν άρτον. Έκ τούτου έξήχθη 
τό συμπέρασμα δτι ή φρυγία ήτο ή πρώτη 
γλώσσα τοΰ κόσμου. Οί τήν γνώμην ταύτην 
παραδεχθέντες έλησμόνησαν δτι τό βέκος προ- 
ήρχετο έκ ρίζης σημαινούσης ψήνειν καί διατη- 
ρηθείσης μέχρι σήμερον έν τή γερμανική γλώσση 
(backen), έπομένως δτι προϋποθέτει προηγου- 
μένας ιδέας αλεύρου, πυρός, κλιβάνου. Τήν δο
κιμήν τοΰ Ψαμμητίχου έποιήσατο καί ό αύτο
κράτωρ Φριδερΐκος Β'., καί βραδύτερον ό Ιά
κωβος Δ', τής Σκωτίας καί είς τών Μογγόλων 
αύτοκρατόρων τών Ινδιών. ’Εννοείται δτι έκάστη 
δοκιμή έδωκε και διάφορον αποτέλεσμα.

Έπί τών ήμερών ήμών ή έρευνα έγένετο 
έπί τό έπιστημονικώτερον διά τής συγκρίσεως 
τών διαφόρων γλωσσών καί διά τής κατατάξεως 
αύτών είς οικογένειας, έξ ών έσχηματίσθησαν 
τρία συμπλέγματα γλωσσών άντιστοιχοΰντα πρός 
τρεις διαφόρους έποχάς, καθ’ ας ή γλώσσα 
άνεπτύχθη. Καί έν μέν τή πρώτη έποχή, ήτις 
αντιπροσωπεύεται καί σήμερον έτι παρά τών 
Κινέζων, έκάστη ιδέα αντιστοιχεί πρός μίαν 
£ίζαν μονοσύλλαβον. Ή αύτή ρίζα έκφράζει 
π. χ. μέγας, μεγαλεΐον, μεγαλοπρεπώς, υψηλός, 
καί ή σημασία τής λέξεως έξαρτάται άπό τής 
θέσεως, ήν κατέχει αΰτη έν τή φράσει. Έν τή 
δευτέρα έποχή αί ρίζαι συγκολλώνται καί 
σχηματίζουσι λέξεις έκφραζούσας ιδέας συμ- 
πλέκτους. Τέλος δέ έν τή τρίτη έποχή, τή 
τών εύστρόφων γλωσσών, ρίζαι τινές άπόλ- 
λυσι πάσαν ίδιαν έννοιαν καί χρησιμεύουσιν 
ένούμεναι πρός άλλας λέξεις είς έκφρασιν έν- 
νοιών σχετικών τοιαΰτα είναι τά σχήματα τών 
κλίσεων καί πτώσεων.

Έπομένως τό κύριον ζήτημα είναι, πόθεν 
παρήχθησαν αί ρίζαι τών μονοσυλλάβων γλωσ
σών. Βάσιν πρός τοΰτο ούδεμίαν έχομεν καί 
πρέπει νά κρίνωμεν έξ ύποθέσεως, καθότι αί 
£ίζαι ας εύρίσκομεν είς τάς σημερινάς γλώσσας 
είναι κατά πάσαν πιθανότητα διάφοροι τών άρ- 
χικών, καί κατά τό διάστημα τών αιώνων ύπέ- 
στησαν άλλοιώσεις μεγάλας καί μάλιστα άφ’ ής 
έποχής οί άνθρωποι ήρξαντο έκφράζοντες τάς 
ιδέας των διά φθόγγων καί τής έποχής, δτε ή 
γραφή ήρξατο καταγράφουσα τούς φθόγγους 
τούτους.

Γενικώς παραδεδεγμενον είναι δτι ή όνομα- 
τοποιΐα μεγάλως έπέδρασεν είς τήν όνομασίαν 
τών ζώων. Τί φυσικώτερον ή νά όνομάση τις 
γαλήν μιάου ή πετεινόν κικερικό; Φωναί 
τινες έπίσης, έμφυτοι αύται ούτως είπεΐν, έχρη- 
σίμευσαν πρός έκφρασιν αισθημάτων τινών, οίον 

τής χαράς, τής θλίψεως, τοΰ πόνου, τής έκπλή- 
ξεως· ούτως ό Άγγλος Φ. Tvlor άναφέρει δτι 
αί γυναίκες τών νήσων Φίτση φοβούμενοι φω- 
νάζουσι oile, δπερ παρήγαγε τό ρήμα oile τό 
σημαίνον θρηνεΐν καί έχον άναλογίαν πρός τά 
λατινικόν ululare. Άλλ’ οποία καί άν ήναι ή 
παραγωγική δύναμις ή άποδιδομένη είς τάς άρ- 
χικάς ρίζας πρός σχηματισμόν νέων λέξεων, έκ- 
φραζουσών νέας έννοιας διά τής συσχετίσεως 
άλλων ιδεών, ούχ ήττον δυσκολώτατον άποβαίνει 
νά έννοήσωμεν πώς οί πρώτοι άνθρωποι ήδυνή- 
θησαν νά έκφράσωσι διά φθόγγων ούχί τάς σκέ
ψεις των άλλά καί μόνον τάς έντυπώσεις τών 
αίσθήσεών των.

Τό ζήτημα τοΰτο, έπασχολήσαν έπί χρόνον 
ικανόν ένα τών έμβριθεστέρων γλωσσολόγων τοΰ 
αίώνος μας, τόν Max Muller, ούτως έτέθη · 
' Έάν ήθελέ τις έρωτήσει ήμάς πώς αί εικόνες, 
αί άποτυπούμεναι έν τώ βάθει τοΰ ήμετέρου 
όφθαλμοΰ, καί πώς δλα τά αισθήματα ήμών 
ήδύναντο νά έκφρασθώσι διά φθόγγων, καί πώς 
οί φθόγγοι ούτοι ήθελον μεταδώσει καί είς τούς 
άλλους τάς ήμετέρας έντυπώσεις, ήθέλομεν βε
βαίως θεωρήσει τήν έρώτησιν ταύτην ώς προ- 
ερχομένην ύπο παράφρονός τίνος, δστις άναμι- 
γνύων άσχετα πράγματα ήθελε μεταβάλλει τό 
χρώμα είς ήχον καί τόν ήχον είς ιδέαν.” ('Η 
έπιστήμη τής γλώσσης σελ. 370.)

Ιδού πώς ό σοφός καθηγητής διαβλέπει τήν 
πιθανότητα τών μυστηριωδών τούτων μεταμορ
φώσεων·

”Ί πάρχει έν τω φυσικϊρ κόσμφ γενικός σχε
δόν νόμος, δστις λέγει δτι πάν τό κρουόμενον 
άποδίδει ήχον. Έκάστη ούσία μεταδίδει ιδιαί
τερον ήχον. Τήν γνησιότητα ή καθαρότητα τών 
μετάλλων γνωριζομεν έκ τοΰ ήχου, δν παρά- 
γουσι, δηλ. έκ τής άπαντήσεως, ήν δίδουσιν 
ήμΐν. Ό χρυσός άντηχεΐ άλλως ή ό όρείχαλ- 
κος· τό ξύλον άλλως ή ό λίθος. '0 αύτός νόμος 
έφαρμόζεται καί είς τόν άνθρωπον, τό λεπτό- 
τερον τών πλασμάτων τής φύσεως. Καί ό άν
θρωπος άντηχεΐ · έν τή άρχική αύτοΰ καταστάσει 
ό άνθρωπος δέν είχε μόνον τήν δύναμεν νά έκ- 
φράζη τάς έντυπώσεις ή τά αίσθήματά του διά 
φωνών καί κραυγών, ώς τά ζώα· άλλ’ είχε καί 
τήν ικανότητα νά δίδη έναρθρον έκφρασιν είς 
τάς έντυπώσεις τοΰ νοός του. 'Η ίκανότης ή 
ή δύναμις αύτη ήτο έμφυτος, ήτο δύναμις δια
νοητική, ίσχυρωτέρα πάσης άλλης. Καί δσον 
μέν ή δύναμις αύτη ήτο έμφυτος, ή γλώσσα 
άνήκεν άποκλειστικώς είς τόν κύκλον τής φύ
σεως. Άλλ’ ό άνθρωπος άπόλλυσι τήν έμφυτον 
ταύτην δύναμιν άμα αύτη καθίσταται αύτφ πε
ριττή, καί αί αισθήσεις του μαραίνονται άμα 
δέν τάς γυμνάζει. Ούτω καί ή παραγωγική δύ- 
ναμις ή δίδουσα έναρθρον έκφρασιν είς τάς έν- 
τυπώσεις τοΰ νοός ήμών κατά τήν πρώτην αύ
τών έμφάνισιν έξηφανίσθη άμα έλειψαν τά 
παράγοντα αύτάς αντικείμενα. Κατά τούς πρώ
τους αιώνας τής άνθρωπότητος ό άριθμός τών 
τοιούτων φωνητικών τύπων ήτο άπειρος βεβαίως. 
Βαθμηδόν δέ καί κατ’ όλίγον τά συμπλέγματα 
τών κατά τό μάλλον καί ήττον συνωνύμων ρι
ζών συνεχωθεύθησαν είς ένα τύπον ώρισμένον.”

Ταΰτα λέγει ό περιώνυμος Muller, δστις 
έδωκε σπουδαίαν ώθησιν είς τήν μελέτην τοΰ 
ένδιαφέροντος τούτου ζητήματος.

ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ.

Ν Παρισίοις έπασχολεΐ κατ’ αύτάς τούς 
έπιστημονικούς κύκλους, καί ιδίως τούς 
φυσιολόγους, άνήρ παρουσιάζω? δλως 

έκτακτα φαινόμενα. Ό άνήρ ούτος, έντελής 
καθ’ δλα είς τάς άναλογίας τοΰ σώματος, έχει 
μΰς καί νεύρα τόσον άλλόκοτα καί εύστροφα, 
ώστε δύναται νά μεταβάλλη μορφήν κατά τό 
δοκοΰν. Καί οί έξοχώτεροι τών φυσιολόγων 
δέν δύνανται νά έξηγήσωσι τοΰτο. Ό άνήρ είναι 
Γάλλος, καί τριακονταετής περίπου, τό έπάγ- 
γελμα δέ άρτοποιός. Τό άνάστημά του δέν 
είναι υψηλόν, άλλ’ οί μΰς του είναι άνεπτυγ- 
μένοι ώς οί μΰς άθλητοΰ. Τό παραδοξώτερον 
είναι ό έσωτερικός όργανισμός του, δν οί ιατροί 
έπισταμένως έξήτησαν. Ό διάσημος φυσιολόγος 
Quatrefages, ένώπιον τοΰ οποίου έξετέλεσεν ό 
νέος ούτος Πρωτεύς τάς άλλοιώσεις του, διη
γείται αύτάς ώς εξής. Καί πρώτον μέν ό άνήρ 
οι άποτόμου καί άοράτου συστολής τών μυώνων 
έδωκεν είς δλον του τό σώμα τήν σκληρότητα 
μαρμάρινου άγάλματος· έν τοιαύτη καταστάσει 
ή κοιλία του, ήν ό φυσιολόγος έπέκρουσεν, έδω
κεν ήχον ώσεί ξύλου. Μετ’ όλίγον τό άγαλμα 
άνέλαβε πάλιν ζωήν καί άνευ μεταβάσεώς τίνος 
ήρξατο κινούν άνω καί κάτω δλα του τά σπλάγ
χνα, τά όποια κατά τήν θέλησίν του ποτέ μέν 
ώθει πρός τά κάτω καί έλάμβανε μορφήν ύπερ- 
σάρκου άνθρώπου, ποτέ δέ άνέσυρε πρός τά άνω 
ύπό τόν θώρακα καί έπαρουσίαζε μορφήν σκε
λετού· τότε δέ διά τοΰ λεπτοΰ τής κοιλίας δέρ
ματος δύναται τις νά μετρήση διά τών δακτύλων 
εν πρός εν δλα τά οστά τής σπονδυλικής στήλης. 
'Η όσφύς τοΰ άνδρός δύναται νά περικλεισθή 
έντός κύκλου 30 έκατοστομέτρων περιφερείας. 
'Ο Quatrefages παρεκάλεσε τόν άλλόκοτον τού
τον άνθρωπον νά έπαναλάβη τάς μεταμορφώσεις 
του ένώπιον φίλου του ιατρού, δστις έμεινεν 
εμβρόντητος κατ’ έξοχήν έπί τή θέα τής είς 
σκελετόν μεταμορφώσεώς του. Ίδών ό ιατρός 
δλα τά σπλάγχνα άνασυρόμενα πρός τούς πνεύ
μονας, άνέκραξε· “Καί τό διάφραγμα, πώς 
διήλθε καί τοΰτο;” Κατά τήν γνώμην τοΰ 
μνησθέντος φυσιολόγου ό έκτακτος ούτος άνήρ 
έχει σύστημα μυώνων δλως ιδιόρρυθμον, υπερ
τροφικόν, δπερ άνέπτυξεν έτι μάλλον διά τοΰ 
επαγγέλματος του καί διά τής άσκήσεως. “Αί 
περιστροφαί του καί αί διάφοροι άλλοιώσεις τοΰ 
σώματος, λέγει ό Quatrefages έν τή έκθέσει 
αύτοΰ, όμοιάζουσι πρός τάς περιστροφάς τών 
χορευτριών έν Καιρω, άλλ’ είς πολύ άνώτερον 
βαθμόν. Τά πάντα προδίδουσιν έν αύτω όργα- 
νισμόν δλως έκτακτον καί όμολογώ δτι έν τώ 
μακρφ βίω μου δέν άπήντησα δεύτερον τοιοΰτον 
άνθρωπον.” ’Ονομάζεται ό παράδοξος ούτος άρ
τοποιός Συμεών Αίγυέρος.

Ιίαρακινηθέντες έκ τής έκθέσεως τοΰ γνω
στού φυσιολόγου καί άλλοι έπιστήμονες έζήτησαν 
νά ΐδωσι τόν νέον τούτον ΙΙρωτέα, δστις έπανέ- 
λαβε καί ένώπιον αύτών τάς μεταμορφώσεις του, 
προσθείς μάλιστα καί έτερον περίεργον πείραμα. 
Διέκοψε κατά βουλησιν τήν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος πρός τό δεξιόν ή άριστερόν μέρος του 
σώματός του. Πρός λύσιν τού προβλήματος 
τούτου, δπερ έν τή έπιστήμη θεωρείται άδύνα- 
τον, ό Αίγυέρος συστέλλει βιαίως τούς μΰς καί 
άμέσως παύουσιν οί σφυγμοί τών άρτηριών εις 
δλα τά συσταλέντα μέρη.

Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.

IB'. ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΪ ΕΣΠΕΡΟΥ. Τεύχος 128.

Τύποις Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΓ έν ΔίΐψΙ?.
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ.

‘Η όσημέραι βαίνουσα αύξανομένη ύποτίμη- 
σις τού αργύρου παρεκίνησε τήν άγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν νά διορίση έπιτροπήν δπως έξετάση τά 
α’ι’τια τής τοιαύτης ύποτιμήσεως. 'Η επιτροπή 
αυτή προεδρεύεται ύπδ τοΰ έξοχου νΑγγλου 
οικονομολόγου Goscheu. Μετά πολλής περιέρ
γειας άναμένουσιν οί ένδιαφερόμενοι κύκλοι τδ 
αποτέλεσμα τών έρευνών τούτων.

'Η ζωηρότης και ή κίνησις έν τή μεγάλη 
πανηγύρει τής Νίσνης-Νοβγορόδης έν 'Ρωσσία 
είναι έφέτος άσυγκρίτφ τφ λόγφ μεγαλειτέρα 
τής τοΰ παρελθόντος έτους. Τοΰτο άποδοτέον 
είς τάς βλέψεις περί καλής έσοδείας. Οί προσ- 
ελθόντες έμποροι είναι πολλοί, καί μεγάλαι 
πράξεις έγένοντο ήδη είς τά υφάσματα καί εις 
τά δέρματα. Οί ειδήμονες ύποθέτουσιν δτι ή 
έφετεινή πανήγυρις θέλει καταταχθή μεταξύ τών 
καλλιτέρων τών τελευταίων τούτων έτών.

ΊΙ πρδ πολλοΰ υφιστάμενη κρίσις έν τή βιο
μηχανία τής ζακχάρεως φαίνεται πλησιάζουσα 
είς τδ τέρμα της. Άπδ τοΰ’Ιουνίου ήδη μηνδς 
ή εξαγωγή τής ζακχάρεως ηύξήθη, καί κατά τδν 
Ιούλιον ή εξαγωγή ήτο τριπλάσια τής τοΰ αν
τιστοίχου μηνδς τοΰ παρελθόντος έτους, διότι 
έν φ πέρυσιν ήτο αύτη μόνον 192 χιλιάδων 
διπλών στατήρων, έφέτος άνήλθεν είς 622 χιλ.

Τά μηχανικά καταστήματα έχουσιν έφέτος, 
έν Γερμανία ίοίως, λίαν περιωρισμένας έργασίας· 
καί ώς πρδς τάς μηχανάς τών υφαντήριων αί 
παραγγελίαι είναι άρκεταί · άλλ’ δ,τι πρδ πάν
των έμβάλλει είς φόβους τους καταστηματάρχας 
είναι ή σχεδόν παντελής έλλειψις παραγγελιών 
διά μηχανάς σιδηροδρόμων. Κατα τδ παρελθόν 
έτος αί τιμαί ήσαν τόσον εύτελεΐς, ώστε μόλις 
έκάλυπτον τά έξοδα. Έάν προσθέσωμεν ήδη 
καί τούς βαρείς δασμούς, οΰς έπέβαλον είς τάς 
μηχανάς ή τε Αυστρία καί ή ’Ρωασία, έννο- 
οΰμεν κάλλιστα πώς οί Γερμανοί έργοστασιάρχαι 
άναγκάζονται νά έργάζωνται καί μέ ζημίαν των.

Έν Νάντη τής Γαλλίας έσυστήθη έκθεσις έν 
άτμοπλοίφ. Τδ άτμόπλοιον τοΰτο θέλει μεταβή 
προσεχώς είς τούς λιμένας τής βορείου καί τής 
νοτίου ’Αμερικής, βπως επίδειξη τά διάφορα 
προϊόντα τής γαλλικής βιομηχανίας καί λάβη 
έκεΐθεν παραγγελίας διά τά έργοστάσια. Έμά- 
θομεν δτι τοιαύτην πλωτήν Έκθεσιν σκοπεύουσι 

νά ίδρύσωσι καί οί Γερμανοί, οιτινες θά έπι- 
σκεφθώσι τούς λιμένας τής ’Ανατολής.

Έν Παρισίοις συνήλθε πρδ μικρού συνέδριον 
τών Γάλλων βιομηχάνων καί εμπόρων. Έν τφ 
συνεδρίφ τούτφ άπεφασίσθη δτι είναι άνάγκη 
νά συνασπισθώσιν δλοι οί βιομηχανικοί καί έμ- 
πορικοί κύκλοι τής Γαλλίας, δπως άντιπαρα- 
ταχθώσι κατά τοΰ συναγωνισμού τοΰ έξωτερικοΰ. 
Πρδς τοΰτο προύτάθη νά σχηματισθή μέγας σύν
δεσμος τών Γάλλων έργοστασιαρχών καί έμ
πορων. Έν Γερμανία τοιοΰτος σύνδεσμος ύπάρ- 
χει ήδη άπδ τοΰ έτους 1858 καί σήμερον άριθ- 
μεΐ 12 χιλιάδας μελών. '0 εισηγητής τοΰ 
γαλλικοΰ συνεδρίου έκήρυξε δημοσία δτι ό σύν
δεσμος θέλει έχει τήν ύποστήριξιν τής γαλλικής 
Κυβερνήσεως.

Αίνιγμα 473.

Είμ’ ύποπόδιον τών ποδών σου, 
Πλήν έξεγείρω τδν θαυμασμόν σου· 
Τήν φύσιν τρέφω καί σέ άκόμη, 
Έξ έμοΰ δίδεται πάσα ρώμη 
Είς δένδρα, χόρτα, τής γής τήν σφαίραν, 
Πάντα θωπεύων τήν άτμοσφαΐραν 
Άλλ’ άκέφαλον ώς τά ζώα 
Είς σέ κ’ είς δλα όμοΰ άθρόα 
Τήν κεφαλήν των κοσμώ, καί δμως, 
’Άν πάλιν δεύτερος καρατόμος 
θελήσ’ είς θάνατον νά μέ βάλη, 
Μόνον είς ζώον μέ μεταβάλλει.

Κ. Φτερούδης.

Αίνιγμα 474.

Τροφήν σου, λύτα, μέ ζητείς πολλάκις, 
Καί ή φωνή μου σ’ έξυπνα συχνάκις · 
Ακέφαλος κι’ άτράχηλος, γενναίος 
"Ηρως είμί σφριγών καί θαρραλέος.
Μ’ έφόνευσαν δέ έν μονομαχία
Έν χώρα πασιγνώστφ καί άνδρεία.

‘0 αύτός.

Αίνιγμα 475. 

Είμαι νύμφη τοΰ άέρος, 
ΙΙλανωμένη ελευθέριος, 
Δέν θά μ’ είχες αισθητήν, 
"Αν δέν είχον έραστήν, 
Ού τδ κάλλος μέ μαγεύει 
Κι’ ή καρδία μου θωπεύει. 
Τδν καλδν περιποιούμαι, 
Άν καί στόματος στερούμαι, 
Τής ήμέρας άπειράκις 
Χάνομαι καί άποθνήσκω 
Καί ζωήν πάλιν ευρίσκω· 
Καί οί μάρτυρες πολλάκις 
Σφοδρού έρωτος καί πάθους 
Έκζητοΰν τήν συμβουλήν μου- 
Άλλ’ είς τήν άπάντησίν μου, 
'Ήν άνεμου ή πνοή 
Φυγαδεύ’ ώς άστραπή, 
Ούδέν λέγω είμή δσα 
Εκφωνεί αύτών ή γλώσσα.

Ιϊρόβλημα 47G.
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Έκ τών άνω στοιχείων τοΰ άλφαβήτου σχη- 
ματισθήτω άρχαϊον γνωμικόν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 468. 

θήρ — ϊον = θηρίον.
Αινίγματος 469.
Ώά — Ζώα.

Αινίγματος 470.
Έν — ώτίον = Ένώτιον.

Προβλήματος 471.
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Προβλήματος 472.
'0 νεανίας έγεννήθη τή 29 Φεβρουάριου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Επειδή μέρη τινά, ένθα διαμένουσι συνδρομηταί τοϋ “Εσπέρου” είναι λίαν άπομεμαχρυσμένα, ή δέ ταχθεΐσα προθεσμία 

τής έχχυβεύσεως τοΰ Λαχείου ήτο άναλόγως βραχεία, ή Διεύθυνσις τοΰ "Εσπέρου” άπεφάσισε ν’ άναβάλη τήν έζκύβευσιν διά τήν 
113 προσεχοΰς ’Οκτωβρίου ανυπερθέτως.

Ή άπόφασις αύτη έλήφθη συνεπεία έπιστολών, δι’ ών συνδρομηταί τινες έζήτουν μικράν παράτασιν προθεσμίας, δπως 
συμμετάσχωσι καί ούτοι τοΰ Λαχείου.

'Επομένως ειδοποιούνται περί τής αναβολής ταύτης (τή α’. ’Οκτωβρίου 1886) καί οί πλησιέστερον εύρισκομενοι ΚΚ. συν
δρομηταί, οιτινες είτε ένεζεν απουσίας ή δι’ άλλην τινά αιτίαν έμποδίσΟησαν μέχρι τοΰδε, ΐνα φροντίσωσιν εγκαίρως περί τής ζατα- 
βολής τής έτησίας αύτών συνδρομής, έάν θέλωσι νά συμμετάσχωσι τοΰ Λαχείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

Διευθυντής καί ϊκβότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ι. Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.



Έπειδή ό '"Έσπεροί”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ, εισέρχεται ήδη εις τό έζτορ αύτοΰ 
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν δπως συστήση εφέτος Λαχείο»· πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών τού Εσπέρου, 
οιτινες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.

‘Ο άριθμός τών γραμματίων τοΰ Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεά»' τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω, 
δέν δύναται νά όρισθή άπό τοΰδε άκριβώς. διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηταΐ τού έκτου 
έτους- οί κληρωθησόμενοι όμως άριθμοί έσονται δέκα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει’

1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλος εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεΕειργασμένας έν φωτοτυπία.

2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.

3) "Ολην τήν σειράν τού '"Εσπερον”, ήτοι τούς τόμους Α'. Β'. Γ'. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τού γνω
στού περικαλύμματος αύτών.

4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν έΕ εικόνας ανθοδεσμών έΕ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά ζωηροτάτων χρωμάτων
«χρωματισμένων, καί τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα ζωγραφικής.

5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τού 'Εσπέρου έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίζοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίναΕ αύτοΰ πε

ριέχει τά ιχνογραφήματα ‘έΕ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών ονομάτων αύτών λατινιστί καί γερμα- 
νιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους είς σύλλογός άνθέων.

9) Περιήγησιν τής Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τού “‘Εσπέρου’ άπό τού Α'.—Ε'. τόμου.

Τού Λαχείου τούτου, τού όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 ‘Οκτωβρίου 1886, συμ- 
μετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 Σεπτεμβρίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού 
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.

Διό παρακαλούνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τού Εσπέρου νά έμβάσωσιν έρπροθέσρως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, άν δέν λάβη έν Λειψία 
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιον.

Ό δρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό 
πρόγραμμα τού '"Εσπέρου”, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τού έτους- 
ΰπάρχουσιν δμως καί συνδρομηταΐ τινες υπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ουτοι 
τών αύτών ωφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.

□

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοθ Λαχείου ·
Συμμετέχουσιν αυτού πάντες οί Κύριοι συνδρομηταΐ, οί μέχρι τής 15.27 Σεπτεμβρίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν. 
Ή Διεύθυνσις τού Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ' ού έμβασθή αύτη έν Λειψία.
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τοΰ τιμήματος τής^έτησίας συνδρομής.
01 δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έΐής τάΐιν·

Άρ. α'. Τήν σειράν τών τόμων Α’. Β’. Γ’. Δ’. Ε'. τοΰ Εσπέρου χρυσοδέτων.
- β'. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.
- γ’. Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία;.
- δ’, ε’. ατ'. Άνά ένα τόμον τοΰ Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
- Γ. Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων^ποικιλοχρόων.
- η'. Λεύκωμα Βοτανικής.
- θ'. Περιήγησιν τής Ελλάδος.
- ι’. Τά περικαλύμματα τοΰ Εσπέρου τών έτών A'.—Ε'.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οί δέ κερδίσαντες ^άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή διά τοΰ Εσπέρου.

Έν Λειψίμ 15/27 Αύγούστου 1886.
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.


