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(Μετάείκόνος, δρασελ. 129.)

ΙΑ τών γραφικωτέρων θέσεων έν Πελοποννήσφ είναι ή θέσις, έν η τό πάλαι
έκειτο ή πόλις Θούρια, ήν ό 'Όμηρος
καλεΐ "Ανθειαν. ‘Η Θούρια εύρίσκετο έν Μεσ
σηνία και σήμερον έτι σώζονται πολλά ίχνη
τής άρχαιότητος, μαρτυροΰντα περί τής έπισημότητος τής πόλεως. 'Η είκών ήμών παριστα
τήν μικράν έκκλησίαν τής Παναγίας, ήτις κεΐται
ακριβώς έν τή θέσει τής αρχαίας πόλεως· έθεμελιώδη μάλιστα ή έκκλησία αυτή έπί τών έρειπίων άρχαίου ναού, κατά πάσαν πιθανότητα ναού
τής ’Αφροδίτης Άστάρτης, τής Συρίας θεότητας,
ήτις έλατρεύετο έν Θούρια. Κρίνων τις έκ τής
θέας, ήν έχει άπό τής πύλης τής έκκλησίας
ταύτης, δύναται εύκόλως να έννοήση πόσον γραφικώς έκειτο ή άρχαία πόλις. Διαβάς τις τήν ξυλίνην γέφυραν έπί τοΰ Παμίσου ποταμοΰ εισέρχε
ται έντός άληθοΰς δάσους έλαιών και συκαμινεών.
' II οδός είναι πετρώδης, άλλά περιβάλλεται ύπό
δένδρων ύψηλών καί πυκνοφύλλων, τά όποια
μετριάζουσι τόν καύσωνα τοΰ ήλιου. Δυστυχώς
ή γονιμωτάτη γη τής Μεσσηνίας δέν ε’.να
άρκούντως καλλιεργημένη τό μέν διότι αί κατά
καιρούς Κυβερνήσεις τής 'Ελλάδος όλίγον φροντίζουσι περί άναπτύξεως τής γεωργίας έν τή
έπαρχίφ ταύτη, τό δέ διότι έλλείπουσιν έτι τά
μέσα τής συγκοινωνίας, καί ό δυστυχής χωρικός,
καίτοι έργατικός καί δλιγαρκής, δέν εύρίσκει
εύχερώς τόν τρόπον νά πωλήση τά προϊόντα τοΰ
άγροΰ του. Καί δμως πόααι πηγαί πλούτου
ύπάρχουσιν έν τή χώρα ταύτη! At έλαϊαι, νεώτεραι καί άνδηρότεραι τών τής ’Αττικής, παράγουσιν έλαιον άρίστης ποιότητος· αί συκαμινέαι
έχουσι φύλλα τρυφερά καί μεγάλα- αι πορτοκαλλέαι παράγουσι καρπούς δυναμένους νά παραβληδώσι πρός τά αμίμητα πορτοκάλλια τής
Κρήτης. Είναι πράγματι αμαρτία νά μή δί
δεται πλειοτέρα φροντίς εις τήν άνάπτυξιν τής
γεωργίας, ήτις έν τή ωραία ήμών πατρίδι δύ
ναται νά καταστή ή σημαντικωτέρα πηγή τοΰ
πλούτου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.
Ο αίσθημα τής αρμονίας καί τών άναλογιών έγεννήθη κυρίως παρά τοΐς "Ελλησιν· δ,τι οί "Ελληνες έζήτουν έν τή
τέχνη ήτο ή τάξις καί ή άπλότης. Ούδέν παρ’ αύ
τοΐς τό βαρύ, ούδέν τό συγκεχυμένον, τά πάντα
τείνουσι πρός τήν ένότητα, τά πάντα κατέχουσι
τήν οϊκείαν αύτών θέσιν. 'Η πρός τήν απλό
τητα αύτη . τάσις ιδίως καταφαίνεται έν τοΐς
μνημείοις αύτών. ΤΙ άρχιτεκτονική έχει τό
ίδιάζον χαρακτηριστικόν, δτι είναι έπιστήμη δσον
καί τέχνη, διότι βασίζεται έπί φυσικού νόμου,
έπί τού νόμου τής βαρύτητος.
Τό κυριώτερον προσόν πάσης οικοδομής είναι
ή στερεότης. Ένταΰθα δέν έχομεν ύπ’ οψιν
ούτε τήν στρατιωτικήν άρχιτεκτονικήν, ήτις ζη
τεί μαθηματικούς ύπολογισμούς, ούτε τήν ναυ
πηγικήν, ήτις αποβλέπει ιδίως είς τήν ταχύτητα
καί τήν άσφάλειαν τών μέσων τής μεταφοράς.
Παρ’ άμφοτέραις ταύταις τό ώραϊον καί κομψόν
δέν είναι ό σκοπός, άλλά μόνον πάρεργον.
Προτάξαντες τά δλίγα ταΰτα μεταβαίνομεν
είς τήν άρχικήν οικίαν, δπως έςετάσωμεν ποιας
ελαβεν άλλοιώσεις πριν ή καταστή κομψή. Οί

Αιγύπτιοι ήδη έγνώριζον τήν κατασκευήν τοΰ
θόλου, άλλά σπανίως άνήγειρον τοιούτον καί
άείποτε πλινθόκτιστου. Οί θόλοι τών Αιγυπτίων
ήσαν μικροί τάφοι, ώς οί τάφοι τής Παλαι
στίνης.
Οί "Ελληνες δμως διετήρησαν τόν άρχικόν
τύπον τής καλύβης άποφεύγοντες πάντα θόλον,
πάσαν άψίδα. Οί 'Ρωμαίοι έδωκαν είς τούς
θόλους διαστάσεις μεγάλας.
Άλλά πριν ή φθάση είς τόν θόλον τό άνθρώπινον πνεύμα έδέησε πολλάς νά έπιχειρήση
δοκιμάς, πολλά νά μεταβάλλη σχέδια, ών ή
μνήμη άπωλέσθη, καθότι ή φυσική καλύβη ή
οικία δέν είναι θολωτή.
Βράχος έσκαμμένος, πέτρα ήν τό κύμα ύπονομεύει, όγκόλιθοι, οιτινες άποσπώμενοι άπό τοΰ
ορούς συνδέονται καταπίπτοντες — ταΰτα δέν
άποτελοΰσιν άκόμη θόλον. Πρός κατασκευήν
θόλου απαιτείται δπως οί άποτελοΰντες αύτόν
λίθοι νά ύποστηρίζωνται άμοιβαίως διά τοϋ ίδιου
αύτών βάρους καί νά συνδέωνται γεωμετρικώς.
Πρό τοΰ Γαλιλαίου ή αίτια τοΰ τοιούτου
γεωμετρικού συνδέσμου ήτο άγνωστος. Ό κόσμος
δέν έγνώριζεν εισέτι δτι δλα τά σώματα τεί
νουσι πρός τό κέντρον. Τούτου πολλάκις έξακριβωθέντος οί άνθρωποι άνεγνώριζον τόν νόμον
χωρίς νά δύνανται νά έννοήσωσι τήν άρχήν του.
ΙΙροσδιωρίζετο τό κέντρον τής βαρύτητος ού
μόνον τού θόλου άλλά πάσης οικοδομής διά τοΰ
άπό κλωστής κρεμαμένου μολύβδου. Έάν χαράξωμεν τόξον κύκλου διά τών τριών γωνιών τού
άετώματος Ελληνικού ναού, έχομεν ακριβώς τήν
εικόνα τής έπιφανείας. Έάν δέ έπειτα έγείρωμεν κάθετον γραμμήν έν τφ κέντρφ τοΰ άετώ
ματος, έχομεν τδν άξωνα του δλου οικοδομήμα
τος. Πρός τόν άςωνα τούτον δέον νά σχετίζωνται
δλα τά άλλα μέρη τού οικοδομήματος, δπως
έχη αύτό τήν άπαιτουμένην συμμετρίαν. Οΰτω
δέ έσχηματίσθη ή ένότης τοΰ μνημείου, ήτοι
τό ώραϊον τοΰ συνόλου, ή αρμονία του.
Κατά τόν τρόπον τούτον παρίσταται ή κα
λύβη του άλιέως είς σχήμα μέγα καί κατά τάς
άρχάς τής τέχνης. ΙΙαρουσιάζονται καί άλλαι
άναλογίαι, άποτελοΰσαι τήν ομοιότητα.
"Οταν φθάσωμεν έπί τού βράχου τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών καί μετά τά Προπύλαια
έμφανίζηται ένοίπιον ήμών ό Παρθένων, έκτός
τής μεγαλοπρεπούς έντυπώσεως, ήν παοέχουσι
τά μνημεία έκεΐνα διά τών ένδοξων αύτών άναμνήσεων, καταλαμβανόμεθα ύπό άνεκφράστου,
θαυμασμού διότι οί κίονες τοΰ Παρθενώνος οί
δρθοί έτι μείναντες έν μέσω τών έρειπίων φαί
νονται ζώντες βίον μυστηριώδη. Πόθεν πηγάζει
τδ φαινόμενον τούτο; . . . Άναντιρρήτως, διότι
οί κίονες ύψοΰνται άμέσως έκ τοΰ έδάφους καί
παριστώσιν άρχαίας δρυς, όποΐαι εύρίσκοντο βε
βαίως κατά τήν είσοδον τών ιερών δασών, τοΰ
δάσους π. χ. τής Δωδώνης, ένθα ώμίλει τό
μαντεΐον έν όνόματι τοΰ Διός.
Οί κίονες δωρικού ρυθμού δέν έχουσι βάσιν.
ούδέ τόσον ύψηλοί είναι, ώστε νά μή έκλαμβάνωνται ώς αληθείς δρυς. Εκτός δέ τούτου καί
ή κατωτέρα γραμμή τοΰ άετώματος, τό έπιστύλιον, δέν είναι εύθεΐα, άλλά κυρτούται όλίγον,
ώς θά έκυρτούτο μεγάλη δοκός ύποστηρίζουσα
τοσοΰτον βάρος. Νομίζει τις δτι βλέπει ξύλον
καί ούχί λίθον λελαξευμένον. Οί άρχιτέκτονες
ώνόμασαν τούτο τδν νόμον τής καμπύλης. Κατά
πόσον είναι τοΰτο ορθόν δέν έξετάζομεν. Άλλ’ έδει
ν’ άναζητηθή ή άρχή τοΰ τοιούτου νόμου· έδει
νά διδαχθή ό κόσμος δτι παν τό ζών είναι άνώτερον τοΰ μή ζώντος, είς τά βλέμματα τού
ανθρώπου· έδει νά όρισθή δτι τό σημεΐον τής
ζωής είναι ό μεγαλείτερος τών τίτλων. 'Η
εύθεΐα γραμμή δέν ύπάρχει έν τή ζώση φύσει·
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παν τό ζών είναι κατά τδ μάλλον καί ήττον
καμπύλον.
Έπομένως ό άρχιτέκτων τού Παρθενώνος,
ό Ικτίνος, συνεμορφώθη πρός τήν ζώσαν φύσιν ·
κατέστησεν ιδανικόν τό κατώτερον γένος διά
τοΰ άνωτέρου, δπως καθίσταται τις ιδανικόν τό
ζώον παρέχων αύτφ άνθρώπινόν τι καί δπως
καταβιβάζει καί τόν άνθρωπον δίδων αύτώ τι
ζωώδες. Μ ή παρατηρήσαντες τά άπλούστατα
ταΰτα καί φοσικώτατα ήμεΐς οί νεώτεροι άνεγείρομεν οικοδομάς κατά μίμησιν τοΰ Παρθε
νώνος καί άλλων ελληνικών μνημείων, αΐτινες
δέν έμποιοΰσιν ήμΐν τήν αυτήν έντύπωσιν ήν
καί τά πρωτότυπα. Ά ντεγράψαμεν τά πάντα,
χωρίς ν’ άντιγράψωμεν τδ αίσθημα τοΰ καλλι
τέχνου. Αί άπομιμήσεις αύται είναι έν γένει
πολύ μεγάλαι, ώστε νά παρέχωσιν ήμΐν τήν
απάτην τής ζωής, καί αί γραμμαί αύτών πολύ
εύθεϊαι, ώστε νά μή παρουσιάζωσιν ήμΐν άπλάς
άντιγραφάς.
Οί μεγάλοι ζωγράφοι έπροτίμησαν πάντοτε
ν’ άπεικονίσωσιν έρείπιον ή νέον κτίριον καί
τοΰτο διά τόν άνω λόγον. Έν τω έρειπίφ αί
επιφάνεια1. κατέπεσαν, αί καμπύλα·, διεγράφησαν,
ή αρμονία έσχηματίσθη μεταξύ τής νέκρας καί
τής ζώσης φύσεως, καί έν γένει αί οικοδομάν
έμφανίζονται ήμΐν ώς έρείπια πολύ ώραιότεραι
ή έν τή αρχική αύτών τελειότητι.
Δέν σκοπεύομεν νά έξετάσωμεν τά καθ’ έκαστα τής έλληνικής τέχνης. Οί έπί μάλλον καί
μάλλον διακοσμηθέντες κίονες αύτής παρέσχον
νέαν λάμψιν εις τά μνημεΐά της· άλλ’ ύπό
τήν έποψιν τοΰ ώραίου έν τφ συνόλφ, ήτο τοΰτο
περιττόν· τό έργον ήτο ήδη τέλειον. 'Ο Κοριν
θιακός κίων είναι βεβαίως δ,τι ώραϊον καί εύγενές καί χάριεν· άλλ’ είναι διακόσμησις μόνον
τό τέλειον ώραϊον δέν χρήζει διακοσμήσεως.
Καί δμως δταν ή διακόσμησις διατελή έν αρ
μονία πρός τό άρχικόν κάλλος ή μάλλον πρός
το θεμελιώδες κάλλος, τό σύνολον λαμβάνει
μεγαλειτέρας διαστάσεις, καί δλαι αί τέχναι
συντελοΰσιν είς αδξησιν τοΰ μεγαλείου καί παρέχουσιν ούτως είπεΐν νέαν άνάπτυξιν.
'Η πρώτη τών διακοσμητικών τεχνών, ή
σπουδαιοτέρα καί ή δυσκολωτέρα συνάμα, είναι
ή γλυπτική. Είπομεν άνωτέρω δτι ό άνθρω
πος είναι ό τύπος τοΰ ύψίστου κάλλους, καί ή
τέχνη συνίσταται είς τό νά συγκεντροϊ δσον
ένεστιν έν ένί καί τφ αύτω έργφ πάντα τά προ
τερήματα ένός γένους· έπομένως τό έργον είναι
μέγα, άπέραντον, καί προϋποθέτει παρά τω καλ
λιτέχνη τήν γνώσιν πάντων τών τύπων ένός
γένους καί τήν δύναμιν νά τούς συγκέντρωση έν
ένί καί τφ αύτω προτύπφ. Πρός τούτοις δέ
καί τό έργον, κατά τήν θέσιν ήν κατέχει έν τφ
μνημείφ, καί κατά τήν ιδέαν ήν έκπροσωπεΐ,
δέον νά έχη τάς άπαιτουμένας άναλογίας. 01
Έλληνες θέλοντες έν τοΐς ναοΐς αύτών νά
παραστήσωσιν άρετάς ύπό τήν μορφήν θεοτήτων,
θέτουσι τά άγάλματα έν στάσει άναπαύσεω; καί
ήσυχίας, καί τοΰτο διά τόν άπλούστατον λόγον,
διότι μόνον έν τοιαύτη στάσει ύπάρχει ή έντελής αρμονία. Ένταΰθα δφείλομεν νά ποιήσωμεν
τήν έξης παρατήρησιν· δτι τό κάλλος έν τω
συνόλφ τής ανθρώπινης μορφής πηγάζει, ώς έν
οίκοδομήματι, έκ τής ισορροπίας. Πάσα μορφή
μή παρουσιάζουσα ισορροπίαν είναι λελανθασ
μένη. Τό κέντρον τής βαρύτητος έν τφ ανθρώ
πινοι σώματι έξαρτάται έξ ένός μόνου όστοΰ, τοΰ
ιερού όστοΰ, έφ’ ού βασίζεται ή σπονδυλική
στήλη. Τό όστοΰν τοΰτο έν δλαις ταΐς κινήσεσι
τοΰ σώματος διατηρεί τήν ισορροπίαν αύτοΰ.
Φυσικώς δέ ή ισορροπία δέν είναι μεγαλειτέρα
ή έν τφ καθημένω σώματι, καί ό χαρακτήρ
πάσης ισχύος έν τή φύσει, τής ισχύος είτε τοΰ
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Διότι ήν φιλόμουσος καί τυχηρός στρατάρχης ·
Κακός μέν ώς χριστιανός, πλήν μέγας ώς μονάρχης.

κάλλους, ή τοΰ μεγαλείου, ή τής δικαιοσύνης
κτλ. δέον νά ήναι ή στερεότης· διό καί οί
άρχαΐοι "Ελληνες παρίστανον τούς θεούς των
είτε καθημένους είτε καί όρθούς άλλ’ έν στάσει
ήσυχίας, άπαθεΐς καί άνωτέρους τών παθών
έναντίον τών μυθολογικών παραδόσεων.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 132.)
Ούτος τερπνόν τι άσυλον ήθέλησε νά κτίση,
“Ενθα μακράν τοΰ συρφετού έλεύθερος νά ζήση,
Ούχί έν δείπνοις καί χοροί; νωθρώς διασκεδάζω-/,
’Αλλά τήν ανθρωπότητα τήν φαΰλον έξετάζων,
Κ’ ένθα διαλεγόμενος μετά φαιδρών εταίρων
Ήδύνατο νά συνδειπνφ μέ τόν πολύν Βολταϊρον.

( Επεται τό τέλος.)

♦

Ο ΕΝ ΠΟΤΣΔΑΜ ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 133.)

II

Ν τή περιοχή τοΰ πολυτελούς έξοχικοΰ
μεγάρου “Παυσιλύπου” (Sans-Souci),
ένθα διήοχετο ό μέγας Φριδερΐκος τό
πλεΐστον τοΰ βίου του καί ένθα μέχρι σήμε
ρον δλα τά άντικείμενα άνακαλοΰσιν είς τήν
μνήμην τόν φιλόμουσον έκεΐνον βασιλέα, ύπήρχε
μύλος πτωχικός, κτήμα άπλοϊκοΰ χωρικού. 'Ο
βασιλεύς χαράξας τό σχέδιον τής έπαύλεώς του
παρετήρησεν, δτι ό μύλος έκεϊνος τω άφήρει
μέγα μέρος τής θέας· διό καί έπρότεινε τφ μυ
λωθροί νά τόν πωλήση είς αύτόν. Ό μυλωθρός,
δστις είχε παραλάβει τό μικρόν έκεΐνο κτήμα
παρά τοΰ τετράς του, δέν έπείθετο νά τό παραχωρήση. Μάτην ό βασιλεύς παρεκάλεσεν, έπρότεινε μεγάλην τιμήν, ήπείλησεν. Ό μυλωθρός
εμεινεν άδυσώπητος. Ό βασιλεύς, ίδών δτι
μάτην κόπια, άφήκε τόν άνθρωπον ανενόχλητου
καί πολλάκις μάλιστα περιπατών έν τω κήπφ
του έπεσκέπτετο τόν μυλωθρόν καί συνδιελέγετο
μετ’ αύτοΰ. Μετά περέλευσιν έτών τινων ό μυ
λωθρός άπέθανε καί οί κληρονόμοι του έλκυσθέντες ύπό τής μεγάλης προσφερομέυη; τιμής
έπώλησαν τόν μύλον είς τόν βασιλέα, δστις είς
άνάμνησιν τοΰ έπεισοδίου διετήρησεν αύτόν άυέπαφον. Καί σήμερον έτι σώζεται ό ιστορικός
έκεϊνος μύλος άνήκων είς τό βασιλικόν κτήμα
τοΰ Sans-Souci. 'Η ήμετέρα είκών παριστα
τόν μύλον τοΰτον έν ή σήμερον εύρίσκεται καταστάσει.
Τοΰ συμβάντος τούτου ό Γάλλος ποιητής
Andrieux έποίησε χαοιεστάτην έμμετρον περι
γραφήν, ήν έμμέτρως πάλιν δημοσιεύομευ έν
μεταφράσει. Τό ποίημα τοΰτο θεωρείται κλα
σικόν καί συχνότατα απαγγέλλεται έν τοΐς Σχολείοις τής Γαλλίας. Πλεΐστοι δσοι γυωρίζουσιυ
αύτό έκ στήθους άπ’ άρχής μέχρι τέλους, το
σοΰτον κατέστη δημοτικόν.

ΕΚ ΤΩΝ TOY ANDRIEUX.
Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ.
Πρόβλημα είν' 6 άνθρωπος είς τάς παρε-ζτροπάς του.
Τίς έμεινε διά παντός πιστός είς τάς άρχάς του;
Άλλοϊόν τις είς τούς πολλούς τό φρόνημα εύρίσκει·
"Αθεοι είναι τό πρωί καί τό εσπέρας θρήσκοι.
Οδτω βευστόν τό μίταλλον είς ύελίνην σφαίραν
'ϊψοΰται καί κατέρχεται κατά τήν ατμόσφαιραν,
Ό άνθρωπος είν’ άστατος· μέ δλα τά κακά των
Πολλάκις καί οί βασιλείς έχουν καί τά καλά των.
Δέν τοΐς άρνοΰμαι, άπαγε! δόσιν καλών προσόντων,
θά αναφέρω μάλιστα συμβάν πρός έπαινόν των.
Είς Φριδερϊκον τό συμβάν ανάγεται έκεΐνον,
Όστις έν μέσοι θυελλών καί φοβερών κινδύνων
Ήν ήγεμών φιλόσοφος καί τρόμος τής Αυστρίας,
Όν πολλαχώς έζήλευεν ό άοχων τής Γαλλίας·

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ.

Έπί λοφίσκου ανθηρού, δν δρισε πρός τοΰτο
Ό φιλοτέχνης βασιλεύς, μύλος μικρός ύψοΰτο,
Έν ω διήγε μυλωθρός τόν βίον τόν λιτόν του,
Αφροντις έργαζόμενος, πωλών τόν άλευρόν του.
"Οθεν καί άν έπήρχετο τό ρεύμα τών άνέμων,
Εστρεφεν ουτος τά πτερά κι’ ήσύχαζεν εύδαίμων.
Γνωστός καί φημιζόμενος άπό τά πέρις πλήθη
Κι’ ό μύλος έκ τοϋ μυλωθρού Παυσίλυπου έκλήθη.
’Απ’ δλα τά περίχωρα νεάνισες καί νέοι
Έκεΐ έκάστην εορτήν μετέβαινον δρομαίοι
Νά ευθυμήσουν αδοντες. Τό όνομά του μόνον
Άριστος ήτο οιωνός, απαλλαγή τών πόνων.
Ό άναξ σύμφωνον αύτό ευρών πρός τόν σκοπόν του
ΓΙαυσίλυπον ώνόμασε κι’ αύτός τό μέγαρόν του.

Νόμος πλήν φεΰ! έν τή πτωχή, γηινη κοινωνία,
Οί γείτονες άείποτε νά ζοΰν έν δΐ'χονοίφ,
Καί πάθος τοΰ καταπατεϊν κϊ άρπάζειν παραφρόνως
Νά κατατρώγη βασιλείς καί μυλωθρούς συγχρόνως.
Ένταΰθα άδικώτερος ήτο ό φέρων στέμμα,
Κ’ έπί τοΰ μύλου έρριψε τό άπληστόν του βλέμμα.
Συμφώνως πρός διάγραμμα τό σχέδιον ώρίσθη,
Έν ω κι’ ό μύλος ό μικρός κΐ αύτός περιεκλείσθη·
Διότι άλλως έπρεπε ν’ άποκλεισθή ή θέα,
Οί κήποι νά άφανισθοΰν, νά γείνουν έργα νέα.

Ό άρχιτέκτων τής Αύλής, άμέσως τήν πρωίαν,
Έκάλεσε τόν μυλωθρόν, καί μέ φωνήν τραχεΐαν.
“θέλω τόν μύλον. Τί ζητείς;” Τφ είπεν άσυστόλως.
— Ούδέν έγώ τόν μύλον μου δέν τόν πωλώ ούδόλως.
— Τόν μύλον θέλεις; Ούτως, αί; “Οντως λαμπρά αιτία!
Ό μύλος είναι κτήμά μου, ώς είναι ή Πρωσσία
Τοϋ βασιλέως. — “Άνθρωπε, τί θέλεις νά ορίσω:”
— Νά σ’ είπω, θέλεις, καθαρά; Τόν μύλον θά κρατήσω.
Κι’ άλλο δέν έχω νά είπώ.” Εύθύς άνεκοινώθη
Τφ βασιλεϊ τό γεγονός. *
0 άρ·χων έθυμώθη,
Καί προσκαλεΐ παρ’ έαυτφ τόν μυλωθρόν εύθέως·
Παρακαλεΐ, υπόσχεται καί άπεελεϊ — ματαίως.
‘0 μυλωθρός είν’ άκαμπτος. — “Άκουσον τήν αιτίαν,
Ώ βασιλεύ· δέν δύναμαι νά δώσω τήν οικίαν.
Έκεΐ ό γέρων μου πατήρ άπέθανε, κ’ έσχάτως
Μοί έγεννήθη ό υιός · είναι τό έμόν κράτος,
Είναι τό Πότσδαμ μου αύτή. Σύγγνωθι μυριάκις,
’Απότομος άν φαίνωμαι. Είσαι καί σύ πολλ.άκις.
Καί άν φλωρία χίλια θελήσης νά μοί δώσης,
Τόν μύλον δέν παραχωρώ. Ούδέν θά κατορθώσης.”

Οί βασελεΐς δέν δέχονται πολλάς άντιλογίας.
Ό Φριδερΐκος έγερθείς μετά φωνή; άγριας·
“Είσαι έπίμονος πολύ,” τώ λέγει άποτόμως,
Νά μή θελήσης νά πεισθής, έν φ καί αύτονόμως
Νά παραλάβω δύναμαι τό κτήμά σου έκεΐνο!”
— Εχομεν, άναξ, δικαστάς άκόμ’ έν Βερολίνω!
Συνήλθ’ είς τήν άπάντησιν ό βασιλεύ; έκείνην,
Χαίρων δτι έπίστευον είς τήν δικαιοσύνην.
Έγέλασε καί πρός τινα; στραφείς τών παρεστώτων,
“’Ανάγκη, είπε, Κύριοι, ν’ άλλάςωμεν τό πρώτον
Καί άρχικόν μας σχέδιον. — Εύχάριστος μοί ήτον
Ό λόγος σου, ώ μυλωθρέ. Κράτει τό κτήμα, γείτων.”

*
Τί άλλο θά συνέβαινε κ’ έπί δημοκρατίας; —
Δίκαιος ών πρός μυλωθρόν, μεγάλας άδικίας
Ό Φριδερΐκος έκαμε. Καί δή τήν Σιλεσίαν
Παρά τούς νόμους ήρπασε’ τήν δέ φιλοδοξίαν
Έχων ώς μόνον γνώμονα καί σύμβουλον κατόπιν,
Ένέβαλε πυρκαίάν είς δλην τήν Εύρώπην. —
Έχουν συχνά οί βασιλείς τοιαύτας φαντασίαςΤόν μικρόν μύλον σέβονται κΐ αρπάζουν έπαρχίας.

I. Π.

διαπρεπής Καθηγητής τής Βοτανικής έν
τφ ήμετέρφ Πανεπιστημίφ, ό ποιητής
τοΰ "Πύργου τής Πέτρας”, τής “Χίου
δούλης”, καί τοΰ "Tipt-Aipi”, Θεόδωρος Όρφανίδης, δέν ύπάρχει πλέον. Ό θάνατος άπήλλαξεν αύτόν τή 5/17 τοΰ παρελθόντος Αύγουστου
άπό τών βασάνων νόσου πολυχρονίου και δυστυ
χώς ανιάτου. Ούδείς ήδύνατο νά φαντασθή βτι
ό ζωηρός καί ευφυής έπιστήμων, ό τούς φίλους
του τοσάκις διά τοΰ εύφαντάστου πνεύματός του
διασκεδάσας και έν τή ήσύχφ έξοχική οΐκίφ του
βίον λιτόν καί άπλοΰν διάγων, ήθελε προσβληθή
ύπό νόσου τοιαύτης. Πάντες έλυποΰντο τόν άν
δρα, καί ή εϊδησις τοΰ θανάτου αύτοΰ ούτε θλιβερώς ούτε άπροσδοκήτως ήχησεν. "Οτι ώς
έμβριθής έπιστήμων συνετέλεσεν είς άνάπτυξιν
τής βοτανικής έπιστήμη; παρ’ ήμΐν, περί τούτου
μαρτηροΰσι τά ποικίλα αύτοΰ βοτανικά συγγράμ
ματα, μαρτυροΰσι δε καί οί πολυπληθείς αύτοΰ
μαθηταί, οιτινες καί τών παραδόσεων του ήκροώντο μετά πλείστης βσης έπιμελείας καί εις
τάς βοτανικάς αύτοΰ έκδρομάς τόν παρηκολούθουν διότι ό Θεόδωρος Όρφανίδης ήτο άκάματος. Μόνος έν καίριο τών παύσεων μέ τόν
σάκκον έπί ώμου καί τό πτύον έν χερσί περιηγήθη ού μόνον τήν Ελλάδα δλην, εις άνακάλοψιν νέων καί άγνώστων τέως φυτών, άλλά
καί τήν Μακεδονίαν καί τήν ’Ήπειρον περιήλθε,
περιφρονών τόν καύσωνα καί τήν έλλειψιν πάσης
άναπαύσεως. 'Οσάκις έδιηγεΐτο τάς διαφόρους
περιηγήσεις του μέ τό εύτράπελον έκεΐνο ύφος
του καί μέ τά πολλά άνέκδοτα, δι’ ών έποίκιλλε
τήν διήγησίν του, οί παρεστώτες έπί ώρας
ήκροώντο αύτοΰ, διότι ή διήγησίς του έποιει
τήν έντύπωσιν τερπνού βιβλίου. Τοιαύτη φύσις
ζωηρά έπρεπε κατ’ άνάγκην νά ήναι καί ποιη
τική. Καί αληθώς ό Θεόδωρο; Όρφανίδης ού
μόνον ποιητής ήτο, άλλά καί έκ τών δοκιμωτέρων τής νεωτέρας Ελλάδος. Μεταβάς ποτέ
είς Χίον καί περιελθών τά μέρη τή; μεγάλης
καταστροφής ένεπνεύσθη καί έγραψε τό ώραιότατον αύτοΰ ποίημα "Ή Χίος δούλη”, έν φ
διαλάμπει αίσθημα βαθύ καί πατριωτισμός άκράτητος. Γενομένου ποτέ λόγου έν κύκλφ φίλων
περί τής έφαρμογής τοΰ έξαμέτρου έν τή νεωτέρα ήμών γλώσση ό Όρφανίδης έποίησε τόν
"Πύργον τή; Πέτρας”, τό λαμπρόν έκεΐνο έπος,
τοΰ οποίου καί αύτή ή άρχή προκαταλαμβάνει
ήδη τόν άναγνώστην ■
“Κεΐτ
*
υψηλός μεταξύ τών θηβών καί τοϋ δήμου τή;
Πέτρα;
Πύργο; βαρβάρου βυθμοΰ ............. ”

Εύρισκόμενός ποτέ έν Σύρφ συνέλαβε τήν
ιδέαν τοΰ σατυρικού αύτοΰ ποιήματος, τοΰ έπιγραφομένου "Τίρι-Λίρι”, έν φ μετά τόσης χά
ριτος καί σαρκαστικού πνεύματος έμπαίζει τούς
κυνηγούς, καί έν φ εύρίσκεται ή εύφυεστάτη
έκείνη περικοπή περί τών δασκάλων καί δι
δασκάλων, ήν πάντες σχεδόν έκ στήθους γνωρίζομεν καί ήτις τελειόνει διά τών έξης στίχων ·
“’Απέχει δέ ό δάσκαλο; πολύ τοΰ διδασκάλου,
Οσον τή; σφαίρα; πόλο; εΐ; κεΐται μακράν τοϋ άλλου ■
“Οσον ή γή τοΰ ούρανοΰ, καί διαφέρει ίσως
“Οσον τό σκότος καί τό φώς, ό έρως καί τό μίσος,
Τό ψεΰδος κ’ ή άλήθεια, Παράδεισος καί Άδης."

"Εγραψε καί άλλα πολλά ποιήματα ό Θεό
δωρος Όρφανίδης κατά διαφόρους τοΰ βίου του
έποχάς· έγκατέλιπε μάλιστα καί ημιτελές έκτεταμένον σατυρικόν ποίημα, έφ’ ού είργάζετο έπι
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πολλά έτη, καί τό όποιον ευχής έργον θά ήτο
νά έξεδίδετο.
“Οτι ό Θεόδωρος Όρφανίδης είναι ό πατήρ
τής Βοτανικής έν τή νεωτέρα 'Ελλάδι είναι
άναντίρρητον ■ αύτφ οφείλεται ό πλουτισμός τής
έν τω Πανεπιστήμιο» φυτολογικής συλλογής,
αύτφ δφείλεται ιδίως καί ή άνάπτυξις τοΰ έν
Άθήναις βοτανικού κήπου, ον κατέστησε·» έφάμιλλον τών βοτανικών κήπων τής Εύρώπης.
'ρ
’Ενταύθα παραθέτομεν ανέκδοτόν τι άναφερόμενον είς τόν βοτανικόν κήπον καί χαρακτήριζαν
τόν άνδρα. Έρανιζόμεθα τούτο έκ τίνος αθη
ναϊκής έφημερίδος. Συντάξα ποτέ τον προϋπολογισμόν τού κήπου άνέγραψεν ;έν αύτφ καί
ποσόν τι πρός συντήρησιν φυλακος κυνός. Το
ποσόν έφάνη ύπέρογκον εις τινα
τών Συγκλητικών. "Έγώ σού
δίδω τό διπλάσιαν, άπήντησεν
ό Όρφανίδης, νά κάμνης τήν
ύπηρεσίαν του καί νά γαυγίζης
βλην τήν νύκτα.”
Τάς δλίγας ταύτας γραμμάς,
φόρον φιλίας τελούντες, χαράττομεν τεθλιμμένοι έπί τού προ
μικρού κλεισθέντος τάφου τοΰ
σεβαστού άνδρός, ού καί τήν ει
κόνα παραθέτομεν. Έν τοΐς ποιη
τικοί? τοΰ "Εσπέρου” παραρτήμασι θέλομεν βραδύτερον δη
μοσιεύσει καί τά έκλεκτότερα
τών ποιητικών αύτού έργων, τά
όποια θ’ άναγινώσκωνται πάν
τοτε μετ’ ένδιαφέροντος έν δσφ
ηχεί ή αρμονική ήμών γλώσσα.

Οι ουρανοί διαιρούνται είς πλήθος οίκίσκων
έντός τών όποιων τίθενται οί πλανήται, οί οίκίσκοι
δέ ούτοι δηλούσι πλούτον, υγείαν, εύτυχίαν,
γάμους, φιλίαν, εύλάβειαν κ. τ. λ. Οί πλανήται
έπίσης διαιρούνται είς διάφορα είδη οίον αίσιου:
καί απαίσιους, είς αγαθούς καί πονηρούς, καί οί
οίκοι έφ’ ών ούτοι προεδρεύουσι ή φαίνονται δτι
προεδρεύουσι ούτω καί οί έν τοΐς οίκοις τούτοις κατοικοΰντες είναι προωρισμένοι εύτυχεΐς ή δυστυ
χείς. 'Εκάστη πράξις ατόμου καλή ή κακή αποδί
δεται είς τόν πλανήτην ύφ’ δν έγεννήθη. Άν παρεκκλίνη τις είς δολοφονίαν τό σφάλμα είναι δτι
έγεννήθη ύπό άπαίσιον πλανήτην άν παρασυρθή
είς αυτοκτονίαν ό πονηρός πλανήτης αύτού τόν
έσπρωξε πρός τούτο. "Αν έδυστύχησεν ύπέστη

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ
ΙΝΔΩΝ.
Ύπό Κ. Πριυΐου.

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ.
(Συνέχεια.)

'Η γόησσα είναι έπίσης το
μέγιστον τών μέσων προς κα
ταστροφήν ή έξάλειψιν εχθρού.
At τελεταί ας έπί τφ σκοπώ τούτο»
είναι αί ακόλουθοι· άναλύει είδωλα έκ κηρού
έπί μικρού πυρός άντιπροσωπεύοντα τά πρό
σωπα έφ’ ών πρόκειται νά έφαρμοσθή ή γο
ητεία, ταΰτα δέ αναλύονται βαθμηδόν, κατά το
διάστημα τούτο αύτη έξακολουθεϊ νά κέντα
αυτά διά βελόνης έπι τούτφ παρεσκευασμένης.
' Ετέρα μέθοδος ήτις είναι και ή συνειθεστέρα,
είναι νά χαράξη τό όνομα τού προσώπου δ θέ
λει νά βλάψη έπί φλοιού δένδρου και ν’ άφίση
αύτό νά φθάρη. Ουδέποτε φυσικαι ή δρυκται
ούσίαι και τά παρόμοια είναι εις χρήσιν. Κυ
ρίως τάς γοήσσας ταύτας μεταχειρίζονται αί
γυναίκες όπόταν άντιζηλίαι καί έριδες έγείρωνται
μεταξύ αύτών, μολονότι αί προβεβηκυϊαι γυναί
κες τών γυναικωνιτών δέν υπολείπονται είς το
κατασκευάζειν φάρμακα καί διαφόρους γοητείας,
έπιστήμαι άς ή πείρα διδάσκει αύτάς. Ένταύτα θά εϊπωμεν ολίγα τινά καί περί τών
ωροσκοπίων ατινα είναι τοσοΰτον συνήθη παρά
τοΐς Ίνδοΐς. Περί τής χρήσεως τών ωροσκο
πίων θέλομεν ποιήσει λόγον παρακατιόντες.

τήν έπιρροήν τοΰ απαίσιου αύτού πλανήτου καί
ούτω καθεξής. Διάφοροι υπολογισμοί γίνονται
έπί τής πορείας τών πλανητών έξ ών έξάγουσι
τας περιπέτειας τοΰ βίου έκάστου ατόμου. 'Ετέρα
δοξασία τών Ινδών είναι βτι ό παρών βίος ού
δέν άλλο είναι ή δνειρον διαρκούν έπί τινα
χρόνον, ένφ τά κοινά όνειρα διαρκοΰσιν μόνον
ώρας τινάς. ‘Γπάρχουσιν άτομα έπαγγελλόμένα
τούς όνειροκρίτας. Ό Φαραώ δέν ήτον ό μόνος
άνθρωπος δστις έταράχθη έγερθείς τοΰ ύπνου.
Πολλοί καθημερινώς εύρίσκουσι τά εαυτών όνειρα
έπίσης δυσάρεστα, καί μεταξύ τούτων οί Ινδοί
έχουσι μεγίστην ανησυχίαν νά έξηγώσι τά εαυ
τών όνειρα. — Μία τών αιτιών ήτις τούς παρο
τρύνει νά πιστεύωσι είς τά όνειρα είναι ή δο
ξασία δτι καθ’ ύπνους ή ψυχή αποχωρίζεται τού
σώματος. ιινές τών Ινδών φιλοσόφων διατεί
νονται δτι μετά τήν άποχώρησιν αύτη αμέσως
ιπταται είς τούς ούρανούς καθ ’ δσον τό σώμα
κοιμάται, καί ένούται μετά τής γενικής ψυχής
τοΰ σύμπαντος. ’Αλλά τοΰτο είναι πολύ σκο
τεινόν ίνα γένη κοινώς παραδεδεγμένον, καί γε-
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νική γνώμη τού λαού είναι, δτι ή ψυχή μετά
τήν άποχώρισιν ιπταται περιφερόμενη ένθεν
κάκεΐθεν είς τρόπον ώστε νά έκπλήξη τους πι
στεύοντας είς τον μεσμερισμόν. Αύται αί ίδέαι
έτι μάλλον ύποστηρίζουσι τήν δοξασίαν δτι τά
όνειρα είναι πράξεις καί σκέψεις τής ψυχής
καθ’ δσον αυτή πλανάται. Μεταξύ τών δνειροκριτών κυρίως ύπερτεροΰσιν αί γυναίκες, αιτινες έχουσιν ίδιον τρόπον τοΰ δίδειν τάς εξη
γήσεις αίτινες θεωρούνται προσφορώτεραι διά τό
συμφέρον αύτών.
Όπόταν τά όνειρα είναι σπουδαία συνεπιφέρουσι τόν ’Εφιάλτην. Οί άναγνώσται μας
κατά τό μάλλον καί ήττον θά ύπέφεραν άπό
’Εφιάλτην, ου τά συστατικά, είναι στενοχώρια
τού στήθους ή αδυναμία τοΰ
καλεΐν πρός βοήθειαν και τά
τοιαύτα. 'Η φαντασία τοΰ Ίνδοΰ συμπαθεί πολΰ μέ τάς προλήψεις αύτοΰ, καί πλεΐστοι δσοι
βεοαιοΰσιν δτι είδον γαλήν ή κύνα
ή άλλο τι ζώον προσκολλώμενον
ό..’. τι
έπί
τοΰ στήθους αύτών ή μέγα
λίθον τεθειμένον έπ’ αύτοΰ. Τί
λοιπόν είναι ταΰτα πάντα; Τί
άλλο βεβαίως ή τό πνεύμα κατηραμένου τίνος έχθροΰ δστις
μή δυνάμενος νά λησμονήση τό
έπίγειον αύτοΰ μίσος έπισκέπτεται τόν κοιμώμενον έχθρόν αύτοΰ
όπως τυραννήση αύτόν; 'Όπως
έξασφαλίσωσιν οί ’Ινδοί τήν κλί
νην αύτών τοιούτου άπαισίου
ξένου, αί θύραι καί τά παρά
θυρα κλείονται ερμητικώς; άλλ’
ούχ ήττον ούτος έρχεται. Δέν
δύναται τις νά κλείση καί νά
σφράγιση έκάστην όπήν καί χα
ράδραν τοΰ οίκου · άνάγκη νά
προστρέξη είς ιερέα! Έξοδεύει
άδρώς καί φιλοδωρεί τους βραχμάνους όπως έξοστρακίσωσι τό
πονηρόν πνεύμα! Νηστεύει, τα
λαιπωρείται δπως έξιλεωθή!
’Αλλ’ ώ τοΰ θαύματος! πάντα
ταΰτα έπενεργοΰσι καί τό πονη
ρόν πνεύμα δέν έπανέρχεται. Ώ
τής άμαθείας καί άνοιας τού άνθρωπίνου γένους!
Λέγεται δτι ένιοι έγείρονται
καθ’ υπνους καί ποιούσι θαυματουργήματα· ούτοι καλούνται
ύπνοβάται! Διαβαίνουσι διά κρη
μνωδών καί επικινδύνων τόπων οΰς δέν θά έτόλμων ν’ άτενϊσωσιν όντες έξυπνοι. Δέν είμεθα είς
θέσιν νά έξηγήσωμεν τό μυστήριον τούτο. Οί έπιστήμονες δίδουσιν αύτφ τήν άπαιτουμένην έξήγησιν. Άλλ’ οί Ινδοί θεωροΰσιν αύτό ώς έργον τού
διαβόλου! Ό ύπνώττων έξέρχεται τής κλίνης,
άνοίγει τήν θύραν, έξέρχεται τής οικίας, άνάρριχάται έπί υψηλών καί κινδυνωδών τοίχων,
και έπανέρχεται ήσύχως καί άθορύβως είς τήν
κλίνην του, καί ούδέν τούτων έχει γνώσιν δταν
έξυπνήση.
Πώς πάντα ταΰτα δύνανται νά γίνωσιν άνευ υπερφυσικής έπενεργείας; ’ Ενίοτε
κινδυνεύει, πίπτει, πληγώνεται, ”ίσως χάνει τήν
ζωήν του! Τούτο ούδείς θά πράξη έκουσίως.
Έξ άνάγκης πρέπει νά θεωρηθή ώς έργον τού
διαβόλου!
Τοιαύτα καί πλεΐστα άλλα είναι τά παίγνια
δι’ ών ή δύναμις τής άμαθείας καί τού σκότους
έμπαίζει τούς άνθρώπους. Ούτε χώρος ούτε χρό
νος μάς μένει νά ένασχοληθώμεν είς ταΰτα
λεπτό μερέστερον.
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φρουρίων, δθεν παρηνόχλει τάς χώρας τοΰ Βυζαντινού κράτους μέχρι Παφλαγονίας, ή έκλογή τού αύτοκράτορος έπεσε
:άλιν έπί τού τυχηροΰ καί νικηφόρου Καμιτζή. Ούτος δε
Ιστορικόν διήγημα
ύποκούων είς τα διαταγάς τοΰ βασιλέως καί συγγενούς του,
ύπό
ούο’ έπί στιγμήν έδίστασεν, άν καί έγνώριζε τάς δυσχερείας
IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.
καί τούς κινδύνους τοιαύτης εκστρατείας, διότι ήδη έπρόκειτο
(Συνέχεια.)
νά ι αλαίση κατά έχθροΰ είς άκρον έπικινδύνου καί ήτο ήναγκασμένος νά συμμορφωθή πρό: τάς έκ Κωνσταντινουπόλεως
Κεφάλαιον Ε'.
διοομένας όδηγίας, αίτινες ρητώς άπήτουν άμεσον κατά τού
Προ σάκου έπίθεσιν, έν φ αύτος ώς έμπειρος στρατηλάτης
ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ.
ήθελε ν’ άφήση τήν έφοδον είς τό τέλος, όπως καταφέρη
καίριον ραύμα κατά τού έχθροΰ, δν
αύτοκράτωρ Αλέξιος, άπηλλαγμενος επί
βραχΰν χρόνον άπό τών έπιδρομών έξωπροηγουμένως ήθελε νά έξασθενίση
πανταχόθεν.
τερικών έχθρών, είχε παραδοθή είς κατάστασιν άκηδίας καί νωθρότητος, ήτις ήτο καί Τό φρούριον τοΰ Π ροσάκου, η
έδρα τοΰ αίμοβόρου Χρύσου, ήτο θετό χαρακτηριστικόν
τής καί άμφιτα■ή; άκηδοΰς
σις, ήν αύτή ή φύσις είχε καταστήσει
Άνέκαθεν ήτο
λαντευομένης αύτού φύσεως.
όχυράν καί σχεδόν άπόρθητον. ί’Επί
εχθρός τών όπλων καί πάσης πολεμικής προπαρασκευής, ούχί διότι έξ άγαθότητος ήγάπα
τής δεξιάς όχθης τοΰ ορμητικού Άξιου
ύψοΰτο κύκλος όρέων, περικλειόμενος
τήν ειρήνην ή άπεστρέφετο τήν αιματοχυσίαν,
έκ μέρους τού ■ποταμού ύπό δύο άποσυνέπειαν παντός πολέμου, άλλ’ ένεκα τοΰ άδυτόμων βράχων,, οιτινες ένούμενοι εις
νάτου αύτοΰ χαρακτήρος, ύποο τήν
τι έπιρροήν τοΰ
τήν βάσιν αύτών έσχημάτιζον σιτενήν
οποίου ούδέν υψηλόν καί εύγενε αίσθημα ήδύεφυλάσσετο
όρεινήν οδόν, ήτις προεφ·
--------- καί
νατό νά είσχωρήση είς τήν καρδίαν του. Εκτός
ύπό όχυροΰ ,ίχους. Διπλούν φρούδέ τούτου κατετριΰχετο καί ύπό νόσου δεινής
τήν κορυφήν τών δύο
καί ανιάτου, ήτις ένίοτε παρέλυε αύτφ τά άκρα
ριον έπέστρε
φυσικήν
δυσθυμίαν
του
καί καθίστα τήν
έτι μεγαλειτέραν. Άνήρ μικροπρεπής καί
ούδεμίαν ιδέαν περί ιατρικής εχων έσκέπτετο όμως περί εύοέσεως μέσου πρός
άπαλλαγήν τοΰ νοσήματος. ΙΙολλάκι,ς συγκαλέσας ιατρούς άπέπεμπεν αύτοΰ; πάλιν
άποτόμως καί βαναύσω;· πολλάκις δέ καί
προσκαλέσας έπιστήμονας έκ τών πλέον
άποκέντρωνίέπαρχιών τού κράτους :ου έζήτει παρ’ αύτών συμβουλήν καί βλέπων δτι
ούδείς ήδύνατο νά τφ παράσχη άνακούφισίν τινα, έξεδίωκε πάλιν αύτούς. Κα
τέφυγε δέ τέλος καί είς τούς μάγους,
άλλά καί ούτοι ούδεμίαν τφ υπέδειξαν θε
ραπείαν καί ουτω βαθμηδόν κατέπεσεν εις
τοσαύτην μελαγχολίαν, ώστε έγένετο φορ
τικός καί έαυτφ καί τοΐς άλλοις.
"Ηδη δμως έπήλθε συμβάν, δπερ ήπείλει νά διαταράξη σπουδαίως τήν ήσυχίαν
τής χώρας καί δπερ εις μεγάλους τόν αύ
τοκράτορα ένέβαλε φόβους, καθότι ό Αλέ
ξιος έκήδετο τοΰ θρόνου του καί ή διατή
ρησές του ήτο τό πρώτον αύτοΰ μέλημα.
Τό συμβάν τοΰτο ήτο ή στάσις τού με
γάλου άρχιϊπποκόμου, τοΰ Μανουήλ Καμιτζή. Τήν στάσιν ταύτην ό Αλέξιο; δέν
ήδύνατο νά παοαβλέψη. Μέ δλην τήν
άκηδίαν του, μέ δλην τήν άποστροφήν του
πρός πάντα πολεμικόν θόρυβον, δέν ήδύ
νατο ν’ άφήση τόν θρόνον του έκτεθειμένον
Ο ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΟΤΣΔΑΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ.
άπέναντι στάσεως, ήτις μικρά έτι καί περιωοισμένη ήδύνατο δμως νά έχη συνέπειας
μένας κατ’ αύτού έφόδους. Έννοήσας τέλος τό
βράχων. Έντός τών άχυρών τούτων έπαλξεων ό
καταστρεπτικά;, έάν τό παράδειγμα τοΰ Καμιτζή
άδύνατον τής έκπορθήσεως τής δχυρας έκείνης
Χρύσος έθεσε φρουράν έξ άρχαίωνέμπειροπολέμων
έμιμώντο καί άλλοι τών δυσηρεστημένων.
δέσεως, έσκέπτετο ήδη νά διατάξη τήν ύποχώμαχητών καί συνεσώρευσε ποσότητα μεγάλην τρο
Ό Μανουήλ Καμιτζή;, έξάδελφος τοΰ αύτο
ρησιν, δπως σώση τόν κεκμηκότα αύτού στρα
φών.
Πάντα
τά
άχυρώματα
έφωδιάσθησαν
δί
ι

κράτορος Αλεξίου, ύπήρξεν είς τών πιστότερων
τόν, βτε ό Χρύσος ποιήσας έξοδον έπετέθη
σχυρών
πολεμικών
μηχανών,
ώς
ήτο
έθος
κατ
’
έόπαδών του καί σπουδαίους συνετέλεσεν είς τήν
κατ’ αύτοΰ, διεσκόρπισε τόν στρατόν του καί
κείνους
τούς
χρόνους
καί
έπειδή
ή
περιοχή
τοΰ
άνάρρησιν αύτοΰ έπί τοΰ θρόνου. Είς αμοιβήν
ήχμαλώτισεν αύτόν τόν Καμιτζήν.
φρουρίου
ήτο
έκτεταμένη
εΐχον
καί
τά
κτήνη
τής
τών πιστών υπηρεσιών του έλαβε παρά τού
Δεινώς έπληξεν ή άπροσδόκητος αύτη ήττα
φρουράς
τήν
άπαιτουμένην
τροφήν
μόνον
τό
’Αλεξίου το ύψηλον άξίωμα τοΰ άρχιϊπποκόμου.
τόν
αύτοκράτορα· άλλ’ ούτος ήτο υπέρ τό δέον
ύδωρ έλειπε, διότι ού μόνον ή χώρα έστερεΐτο
Διά τής απονομή; τοΰ τίτλου τούτου έσυνείθιζον
φειδωλός,
δπως άποτίση τά λύτρα, τά όποια
πηγής, άλλά καί ό βράχος ήτο άκατάλληλος
οί βυζαντινοί αύτοκράτορες ν’ άνταμείβωσιν έξαιέζήτει
ό
νικητής
διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ
πρός άνόρυξιν φρέατος, ώστε ή φρουρά ήτο
ρετικάς έκοουλεύσεις. Ό Καμιτζή; δμως δέν
"Ελληνος
στρατηγού,
καί ό Καμιτζής έμεινεν
ήτο μόνον σύμβουλος τοΰ θρόνου εύπειθής, άλλά
ήναγκασμένη νά μεταφέρη τό ύδωρ έκ τοΰ πο
αιχμάλωτος,
μάτην
έκζητών
τήν βοήθειαν τοΰ
καί άνδρεΐος, ατρόμητος στρατηγός, δστις πολταμού.
κυρίου
καί
έξαδέλφου
του.
Ότε
τέλος ένόησεν
λακις είχεν έκστρατεύσει κατά τών φιλοταράχων
Ό Καμιτζής εύρέθη αίφνης ένώπιον τοΰ
ό
Καμιτζής
δτι
ολαι
αί
παρακλήσεις
καί παρα
άπορθήτου τούτου φρουρίου. Μάτην άνέπτυξεν
Βουλγάρων καί πολλάς κατ’ αύτών ήρατο νικάς.
στάσεις
του
ήσαν
μάταιαι,
τοσοΰτον
ώργισθη
δλην αύτοΰ τήν άνδρίαν καί τήν στρατηγι
Καί έσχάτως άκόμη, βτε ό άντάρτης Χρύσος
κατά
τοΰ
άγνώμονος
αύτοκράτορος,
ώστε
έδέχθη
κήν τέχνην· μάτην έπεχείρησεν έπανειλημείχε κλεισθή έντός τών άχυρών τοΰ Προσάκου
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τάς επανειλημμένος προτάσεις τοΰ θεσμοφύλα
κας τοο Χρύσοο και όπεσχέθη αύτώ τήν συν
δρομήν του μόνον "να έκδικηθή κατά τοΰ ’Αλε
ξίου. '0 Χρυσός ευχαρίστως έδέχθη τήν ύπηρεσίαν τοΰ διάσημου στρατάρχου, καί ουτω και
ό Καμιτζής παρεκινήθη νά ύψώση τήν σημαίαν
τής ανταρσίας. Μαθών τοΰτο ό ’Αλέξιος άπεφάσισε νά έκστρατεύση κατ’ αύτοΰ, και αΰτη
ήτο ή εκστρατεία, εί; ήν παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ
καί τον ανεψιόν του, τον υίδν τοΰ τυφλού Ισαάκ.
Παρά τήν Δαμοκράνιαν, ,πύλιν τής Θράκης,
εστησεν ό βυζαντινός αύτοκράτωρ το στρατόπεδόν του. Τήν αρχηγίαν τοΰ στρατού είχεν ό
στρατηγός ’Ιωάννης Οίνοπολίτης · ό δε ’Αλέξιος
μετέβη εις τό στρατόπεδον μετά τής ακολουθίας
του, τό μεν δπως διά τής παρουσίας του παράσχη
θάρρος είς τούς στρατιώτας, τό δε όπως παραστή
αύτόπτης μάρτυς τής τιμωρίας τοΰ αντάρτου·
Πρός τούτοις ήλπιζεν ό ’Αλέξιος νά ελθη είς
συνεννόησιν πρός τόν Χρυσόν, καί διά δόλου καί
άπατηλών ύποσχέσεων νά έπιτύχη δ,τι διά τής
δυνάμεως τών δπλων δέν ήδύνατο τόσον εύκόλως
νά κατορθώση.
Έν τφ κέντρφ τοΰ ελληνικού στρατοπέδου
ύψοΰτο ή μεγαλοπρεπής διεσκευασμένη σκηνή
τοΰ αύτοκράτορος, έφ’ ής άπήστραπτε τό χρυσοΰν στέμμα καί έκυμάτιζεν ή χρυσοκέντητος
αύτοκρατορική σημαία. Πρός τά δεξιά τής σκη
νής εύρίσκετο ή σκηνή τοΰ ανεψιού τοΰ αύτο
κράτορος, τοΰ νεωτέρου ’Αλεξίου, δστις, ώς ειπομεν άνωτέρω, παρηκολούθησε τον Οεΐόν του.
'II διαταγή αΰτη τοΰ αύτοκράτορος, ή δοθεΐσα
τφ άνεψιώ, είχε τήν εξής αιτίαν ό ’Αλέξιος
πρό καιρού ήδη παρετήρει μέ πόσην αγάπην
καί έκτίμησιν έφέρετο ό λαός τής Κωνσταντι
νουπόλεως πρός τόν νέον καί εύφυέστατον βασιλόπαιδα· έβλεπε τήν έπιρροήν του όσημέραι
αύξανομένην καί δικαίως έφοβεΐτο, μή ό ανεψιός
τοο, επωφελούμενος τής επιρροής ταύτης καί
μένων έν τή πρωτευούση έργασθή ύπέρ ανα
τροπής τοΰ θρόνου του. Έχων αύτόν πλησίον
του ό αύτοκράτωρ ήδύνατο κάλλιον νά τόν έπιτηρή καί νά καταπνίξη έν τοΐς σπαργάνοις πάσαν
έπικίνδυνον απόπειραν. 'Ο νέος ’Αλέξιος δέν
ήδυνήθη ή νά ύπακούση είς τήν διαταγήν τοΰ
θείου του καί αύτοκράτορος· άλλά καθ’ οδόν
δέν έπαυσε σκεπτόμενος περί σχεδίου, δπερ πρό
πολλοΰ είχε συλλάβει καί ού ή έκτέλεσις ήτο
εν τών γλυκυτέρων τοΰ βίου του δνείρων.
Ή νύξ ήτο βαθεΐα· άκρα ήσυχία έπεκράτει
έν τώ στρατοπέδφ· οί στρατιώται έχοιμώντο,
καί έν τή σκηνή τοΰ αύτοκράτορος ούδείς ήκούετο
κρότος, διότι ό ήγεμών συσκεφθείς μετά τών
στρατηγών καί συμβούλων του εύρίσκετο ήδη
μόνος καί έκοιμάτο.
Μόνον ό νέος ’Αλέξιος ήτο άγρυπνος. Ένώ
πιον αύτοΰ έπί μικράς τραπέζης έκαιε λυχνία
καί παρ’ αύτήν έκειτο φύλλον χάρτου, έφ’ ού
ό νεανίας έρριπτεν άπό καιρού είς καιρόν τό
βλέμμα.
— Καλή άδελφή, έψιθύριζε καί ήσπάζετο
τήν έπιστολήν· έν ταΐς όλίγαις ταύταις λέξεσι
κατοπτρίζεται ή αγαθή, ή εύγενής καρδία σου.
"Λαμπρά έπιτυχία θέλει στέψει τάς προσπάθειας
ήμών.” Έχεις δίκαιον, άδελφή. Καί έγώ τό
αίσδάνομαι. Ό σκοπός ήμών είναι ιερός, καί
βεβαίως θέλει στεφθή ύπό τής επιτυχίας. "Πρέ
πει νά ευρης μέσον ν’ άπομακρυνθής άπό τοΰ αύτο
κράτορος. Πρέπει νά λάβωμεν συνέντευξιν, δπως
συνεννοηθώμεν περί τής έχτελέσεως τοΰ σχεδίου
ήμών.” Ναι, καλή άδελφή· τοΰτο Οά γείνη
καί περί τούτου έφρόντισα ήδη. ’Ανυπομόνως
περιμένω τήν ώραν, καθ’ ήν δά εύρεθώ πλησίον
σου. Έσο άμέριμνος· θά ύπερνικήσω δλα τά
προσκόμματα. ’Αρκεί ή θέα τοΰ άομμάτου δυ
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στυχούς πατρός, δπως μοί παράσχη τό θάρρος
ν’ άντιμετωπίσω πάντα κίνδυνον. Άχ! ό δυ
στυχής πατήρ! 'Οσημέραι καθίσταται μελαγχολικώτερος. 'Η θλίψις κατατρώγει, ώς σκώληξ,
τήν καρδίαν του. Υπάρχει έν τώ κόσμο» πράγμα,
τό όποΐον δέν θά έτόλμων προθύμως, δπως άνακουφίσω τήν λύπην τοΰ πατρός μου; 'Υπάρχει
κίνδυνος, είς δν εύχαρίστως δέν θά έξετιθέμην,
δπως ίδω έπί τών ωχρών αύτοΰ χειλέων τό
μειδίαμα έκεΐνο, τό όποΐον φεΰ! φαίνεται διά
παντός έξωρισμένον άπ’ αύτών; Τό άπεφάσισα
— θά τό έκτελέσω! Ή εύλογία τοΰ Ουρα
νού προστατεύει τοιαύτας έπιχειρήσεις. — "Ω!
άδελφή μου, άνέκραξεν ό ’Αλέξιος ρίπτων βλέμμα
πλήρες συμπαθούς γλυκύτητος έπί τής άνοικτής
έπιστολής· έχε ύπομονήν, καί θά ήσαι ύπερήφανος διά τόν άδελφόν σου δταν μάθης τί άπεφάσισα!
’Ελαφρός κρότος ήκούσθη όπισθεν τής σκη
νής. Ό ’Αλέξιος, δστις έφαίνετο περιμένων τό
σημεΐον τοΰτο, άνέσυρε τό παραπέτασμα το καλύπτον τήν είσοδον, καί είσήγαγεν άνδρα ύψηλοΰ
άναστήματος είς τήν σκηνήν. '0 ξένος έχαιρέτισεν έδαφιαίως καί βήματι γοργφ είσήλθεν έντός τής σκηνής.
— Είσαι άκριβής, Φραγκίσκε, τω εΐπεν ό
’Αλέξιος· σ’ εόχαριστώ.
— Πρίγκηψ, άπεκρίθη ό είσελθών, άμα
έλαβον τό μήνυμά σου έφρόντισα περί πάντων
καί ήδη έρχομαι νά σοί άναγγείλω δτι τά
πάντα είναι έτοιμα.
— Τό πλοΐον είναι έτοιμον πρός άπόπλουν;
ήρώτησεν ό ’Αλέξιος.
— Είναι ήγκυροβολημένον έδώ πλησίον ·
διέταξα νά περιμείνη όπισθεν τοΰ άκρωτηρίου
δπως μή διεγείρη ύπονοίας.
— Καί ή λέμβος;
— Μάς περιμένει έν τώ μικρφ δρμφ τής
Άθύρας, δθεν δύνασαι εύκόλως καί άπαρατήρητος νά έπιβιβασθής είς τό πλοΐον.
— 'Ώστε, εΐπεν ό ’Αλέξιος πλησιάζων πρός
τόν ξένον καί όμιλών αύτώ είς το ούς. δύναμαι
καί άπόψε ν’ άποπλεύσω;
— Βεβαίως, πρίγκηψ, άπεκρίθη ό Φραγκί
σκος· δσφ τάχιον, τόσο» κάλλιον. Άπό τής
ξηράς πνέει ούριος ό άνεμος — Πλήν, σύγγνωθι, πρίγκηψ, ή μεγάλη προφύλαξις δέν
βλάπτει. Καλόν θά ήτο άν προηγουμένως άπέκοπτες τήν μακράν κόμην καί άν ένεδύεσο τό
ναυτικόν τοΰτο ένδυμα, τό όποΐον έφερα έπίτηδες.
— Έχεις δίκαιον, Φραγκίσκε, εΐπεν ό ’Αλέ
ξιος· ή προφύλαξις είναι άναγκαία, μάλιστα δταν
εχη τις ένώπιον του εχθρούς δολίους.
— Δέν έννοώ, προσέθηκεν ό ξένος, δτι otaτρέχομεν κίνδυνόν τινα· διότι πρώτον μέν τήν
φυγήν σου ούδείς γνωρίζει, είτα δέ είναι τό
πλοΐόν μου τό ταχύτερον τών πλοίων, τά όποΐά
ποτέ έπλευσαν εις τάς θαλάσσας ταύτας. Καθ’ δλας τάς πλοιοδρομίας έν ’Ιταλία τό πλοΐον τοΰ
Φραγκίσκου έκέρδισε πάντοτε τό πρώτον βραβεΐον.
— Δός μοι τήν ναυτικήν στολήν, εΐπεν ό
’Αλέξιος άνυπομόνως.
— Ύπέρ σοΰ, πρίγκηψ, εΐπεν ό Ιταλός έξάγων ύπό τον εύρΰν μανδύαν του τελείαν στολήν
ναύτου, ύπέρ σοΰ είμαι έτοιμος νά θυσιάσω τήν
ζωήν μου. Προθυμότερον ύπηρέτην τοΰ Φραγ
κίσκου έκ Π ίσης δυσκόλως θά εδρης είς τόν
κόσμον.
— Σπεΰσον, Φραγκίσκε, προπορεύθητι, εΐπεν
ό ’Αλέξιος. Έγώ εύθύς σέ Ακολουθώ. Πριν
ή λάμψη ή νέα ήμέρα πρέπει νά ήμεθα μακράν
τής παραλίας ταύτης. Σπεΰσον, φίλε μου!
Μόλις δέ ό Φραγκίσκος έξήλθε τής σκηνής,
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και εύθύς ό Αλέξιος άπέκοψε τούς ώραίους
μέλανας βοστρύχους του καί ένεδύθη τήν στολήν
τοΰ ναύτου· έθεσεν είς τήν ζώνην του δύο εγ
χειρίδια, ών τάς λεπίδας έπισταμένως έξήτασεν.
έσβεσε τήν μικράν λυχνίαν καί άπήλθεν.
Έν τφ στρατοπέδφ άκρα έπεκράτει ήσυχία.
Ο Αλέξιος ερριψε βλέμμα ταχύ έπί τής αύτοκρατορικής σκηνής καί τά χείλη του έψιθύρισαν
— Κακούργε! Άδικε, δόλιε ήγεμών! Κοιμοΰ! Ταχέως επιστρέφω δπως ζητήσω φρικτόν
παρά σοΰ λόγον!
Καί έγένετο άφαντος έν τώ πυκνό» δάσει, τό
όποΐον έξετείνετο είς τούς πρόποδας τοΰ ύψώματος, έφ’ ού εύρίσκετο τό στρατόπεδον . . .
Έν τώ μικρφ όρμο» τής Άθύρας έλαφρά
λέμβος, έν η έκάθηντο τρεις άνδρες, έκινεΐτο
έπί τών κυμάτων. 'Ο είς τών άνδρών, δστις
έκάθητο είς τήν πρύμνην, έχράτει τό βλέμμα
του έστραμμένον πρός τήν παραλίαν καί έφαί
νετο περιμένων τινά. Ό άνήρ ούτος ήτο ό
Φραγκίσκος, δν προ μικρού εϊδομεν έν τφ Ελ
ληνικά» στρατοπέδφ. Έστρέφετο ένίοτε πρός
τούς δύο συντρόφους του, οΐτινες έκράτουν τάς
κώπας καί έλεγε μέ τόνον φωνής άνυπόμονον ·
— Δέν έρχεται άκόμη! Πλησιάζει νά χαράξη.
Τέλος ήκούσθησαν βήματα έπί τής άμμώδους ακτής καί ό Αλέξιος ένεφανίσθη τήν ναυ
τικήν φορών στολήν είς τό μέρος, δπου εύρί
σκετο ή λέμβος.
— Έβράδυναί, πρίγκηψ, εΐπεν ό Φραγκίσκος.
Πρέπει νά σπεύσωμεν.
— ΓΙοΰ είναι τό πλοΐον; ήρώτησεν ό Αλέξιος.
— ’Όπισθεν τοΰ μικρού έκείνου άκρωτηρίου,
τό όποιον βλέπεις προς τά δεξιά.
Δΐ έλαφροΰ πηδήματος εύρέθη ό Αλέξιος
έν τή λέμβφ καί ό Φραγκίσκος άρπάζων τό
πηδάλιον, είπε πρός τούς κωπηλάτας ·
— Τώρα έμπρός! Καί δσον δύνασθε ταχύ
τερον.
Καί τό έλαφρον σκάφος διέσχισε τά λεία
υδατα καί έκαμψε μετ’ ού πολύ τό άκρωτήριονΈκεΐ εύρίσκετο πλοΐον έτοιμον πρός πλοΰν.
Άφ’ ού οί έν τή λέμβο» έπέβησαν αύτοΰ καί
άνεσυρθη ή λέμβος, άνεπετάσθησαν τά ιστία καί
τό πλοΐον διηυθύνθη πρός τόν άνεμον. Ό άνε
μος ήτο βοηθητικός καί μετ’ όλίγον ό Αλέξιος
είδε τήν άκτήν- έξαφανιζομένην έν τφ άμυδρφ
τής πρωίας φωτί.
— Χαΐρε, πατρίς, έψιθύριζον τά χείλη τοΰ
βασιλόπαιδος- χαΐρε, ώ χώρα, ένθα δφείλω νά
έκπληρώσω μέγα, ιερόν καθήκον! Καί σύ, ώ
πάτερ δυστυχή, δν άναγκάζομαι ν’ άφήσω έν
ταΰθα, λάβε μακρόθεν τον άσπασμόν μου. —
Μ ή άπελπίζεσαι, άόμματε γέρον· μετ’ όλίγον
θά παύσωσι τά δεινά σου, θά παύσωσιν οί στε
ναγμοί σου!
Ό άνεμος, δστις μέχρι τοΰδε έπνεε βοηθη
τικός, ήλλαξεν αίφνης διεύθυνσιν καί το πλοΐον
ήναγκάσθη νά πλεύση έγκαρσίως.
Αίφνης έφάνησαν μακρόθεν τρία πλοΐα, τά
όποια διηυθύνοντο πρός τό άποπλέον σκάφος.
Τά τρία ταΰτα πλοΐα ήσαν βασιλικαί τριήρεις,
ας ό αύτοκράτωρ άπέστελλε πρός καταδίωξιν
τοΰ άνεψιοΰ του. Καθότι ή φυγή τοΰ Αλεξίου
έγνώσθη έκ τυχαίας τίνος συμπτώσεως.
Ό αύτοκράτωρ, κατατρυχόμενος ύπό σφο
δρών άρθριτικών πόνων, δέν ήδύνατο νά κοιμηθή·
περί μέσας δέ νύκτας ήκουσεν άσυνήθη τινά
θόρυβον έν τή σκηνή τοΰ άνεψιοΰ του. Δειλός
δμως φύσει ών δέν έτόλμησε νά έξέλθη μόνος
έν νυκτί, άλλά μόλις έχάραξεν ήθέλησε νά
μάθη τήν αιτίαν τοΰ θορύβου · μετέβη επομένως
είς τήν πλησίον σκηνήν καί τήν εύρε κενήν.
Αμέσως διέταξε ν’ άναζητήσωσι τόν ’Αλέξιον
καθ’ δλον τό στρατόπεδον. Επειδή δέ ούδαμού
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ϊύοίσκετο, τοσοΰτος κατέλαβε τόν ήγεμόνα φόβος,
ώστε έδωκεν αύστηροτάτας διαταγάς νά άναζητηθή τό ταχύτερον ό δραπέτης. Συνεπεία τών
διαταγών τούτων άπέπλευσαν αί τρεις βασιλικαί
τριήρεις. Καί δσφ μέν ό άνεμος έπνεεν άπό
τής ξηράς δέν ήδύναντο νά φθάσωσι τό έλαφρον
πλοΐον μεταπηδήσαντος δμως . τοΰ ανέμου εύρέ
θησαν μετ’ ού πολύ πλησίον του.
Ό Αλέξιος είδε τά βασιλικά πλοΐα καί έννοήσας τόν σκοπόν τής έμφανίσεώς των ώχρίασε.
— Μ ή φοβοΰ, πρίγκηψ, τφ εΐπεν ό Φραγ
κίσκος, τό ναυτικόν ένδυμα σέ καθιστά άγνώριστον, καί αύτός ό θείος σου, ό αύτοκράτωρ,
δέν θά ήδύνατο τώρα νά σέ αναγνώριση.
’Ένοπλοί τινες άνδρες έπέβησαν τοΰ πλοίου,
καί ήρώτησαν τόν Φραγκίσκον περί τής διευθύνσεώς του καί άν δέν είχεν έν τφ πλοίφ
ξένον τινά έκτος τοΰ πληρώματος.
— Ούτοι είναι οί ναΰταί μου, άπεκρίθη ό
πονηρός ’Ιταλός δεικνύων τούς άνδρας του, εν
οίς εύρίσκετο καί ό Αλέξιος. Έκτος τούτων
ούδείς εύρίσκεται έν τώ πλοίφ μου. Πλέω
πρός τήν Σικελίαν. Αγνοώ δμως τίς νόμος σάς
επιτρέπει νά διερευνάτε πλοΐον έν άνοικτή θα
λάσση.
— Ενεργούμε·» κατά διαταγήν τοΰ κυρίου
ήμών, τού αύτοκράτορος, άπήντησεν είς τών
όπλοφόρων. Τήν παρελθοΰσαν νύκτα έγένετο
άφαντος έκ τοΰ στρατοπέδου ό άνεψιός τοΰ ήγεμόνος, δστις φοβούμενος άπαγωγήν διέταξεν ήμάς
νά διερευνήσωμεν δλα τά άποπλέοντα σκάφη.
— '0 άνεψιός τοΰ αύτοκράτορος; εΐπεν ό
'Ιταλός ώσεί απορών. Αί, τώρα έννοώ. —
Είμαι ευτυχώς είς θέσιν νά δώσω ύμΐν ολας
τάς άπαιτουμένας πληροφορίας. Τήν παρελ
θοΰσαν νύκτα άνεχώρησα έκ Δημοκρανίας, δπου
εύρίσκεται τό αύτοκρατορικόν στρατόπεδον και
δπου μετέβην, δπως πωλήσω τό φορτίον τοΰ
σίτου, τό όποιον έφερον. Φθάς είς τήν παρα
λίαν είδαν, άν καί βαθύ έπεκράτει σκότος, μικράν λέμβον, όμοίαν σχεδόν πρός έκείνην, τήν
όποιαν βλέπετε έκεΐ πλησίον τοΰ πηδαλίου. Οί
δφθαλμοί μου είναι δξεΐς καί γεγυμνασμένοι ·
διέκρινα επομένως έν τή λέμβφ άνθρωπον, δστις
παρεκίνει τούς κωπηλάτας του νά σπεύσωσι καί
έφαίνετο ζητών ν’ άπομακρυνθή τό ταχύτερον
τής άκτής. Μετ’ ού πολύ ή λέμβος έγένετο
άφαντος πρός τά δεξιά τοΰ λιμένος. Συμπεραίνων λοιπόν έξ δσων μοί διηγήθητε και έξ
δσων ίδίοις άντελήφθην όφθαλμοΐς, δέν έχω τήν
έλαχίστην άμφιοολίαν, δτι ή λέμβος έκείνη είχε
παραλάβει τόν βασιλόπαιδα, δν ζητείτε. Φα
νερόν είναι επομένως, προσέθηκεν ό’Ιταλός, δτι
άν λάβετε έκείνην τήν διεύθυνσιν τώρα δτε ό
άνεμος είναι τόσον ούριος δΐ ύμάς, έντός δλίγου
Οά ποοφθάσετε τόν φεύγοντα καί θά προσφέρετε
ύπηρεσίαν εύπρόδεκτον τφ σεβαστώ ήγεμόνι.

έγένετο άφαντος εις τά δμματα τοΰ έπι του
καταστρώματος καθημένου Αλεξίου.
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Οί άφελεΐς στρατιώται έπίστευσαν τούς λό
γους τοΰ πονηρού Ιταλού. Λόγος έκφερόμενος
μετά πεποιθήσεως καί μετά εύτολμου παρρησίας
πνεύματος είναι ώς ξίφος δξύ, το όποΐον αμέσως
κόπτει· άλλως τε καί οί άπαίδευτοι στρατιώται
δέν ήδύναντο νά μετρηθώσι πρός τόν εύφυά καί
πεπειραμένον Ιταλόν.
Μετά λεπτομερή τοΰ πλοίου δλου έρευναν
άπήλθον οί αύτοκρατοριχοί στρατιώται εύχαριστήσαντες τόν Φραγκίσκον.
— Καλόν κατευόδιον! άνέκραξεν ουτος καί
ειρωνικόν μειδίαμα έστεψε τά χείλη του.

Έν φ δέ αί βασιλικαί τριήρεις έλάμβανον
τήν ύποδειχθεΐσαν αύταΐς διεύθυνσιν, τό πλοΐον,
έφ’ ού εύρίσκετο ό δραπέτης βασιλόπαις, έπλεε
πρός τό Αίγαΐον πέλαγος, καί μετ’ όλίγον καί
ή τελευταία κορυφή τών πατρώων αύτοΰ όρέων
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ΕΚ ΤΩΝ TOY A11LLEVOYE.
Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.
Μετάφρ. Δ. Π. "Ακάτου.

Μετά είκόνος, Spa σελ. 136.)
ΟΤ φθινοπώρου άνεμος έπνευσε,
και δέν θάλλει
Τή; άηδόνος τό τερπνόν, μυ
στηριώδες σώμα’
Τό δάσος, τέως σκιερόν, γυμνότης περιβάλλει,
Τά φύλλα δέ τών δένδρων του
έκάλυψαν τό χώμα.

Είς τήν άκμήν τοϋ βίου του θνή
σκω·» καί τεθλιμμένος
Βραδέα σόρων βήματα πάσχων τις νεανίας,
Διήρχετο τό έσχατον, μόνος
κι άπηλπισμένος,
Τό δάσος, ΐν' άναμνησθη τής
πρώτης ηλικίας.
“Χαΐρε, ώ δάσος φίλτατον τών παιδικών μου χρόνων!
“Τό πένθος σου προλέγει μοι τό τί μέ άναμένει,
“Καί είς πάν πίπτον φύλλον σου βλέπω μέ ψυχής
πόνον
“Τόν οιωνόν τοϋ μέλλοντος, δπερ μέ περιμένει.
“Τής 'Επίδαυρου τρομερόν κι' άπαίσιον μαντεΐον,
“Mot εΐπας δτι θά ίδώ φύλλα τοϋ φθινοπώρου
“Τό έσχατον καλύπτοντα τοϋ δάσους τό πεδίον,
“Καί οτι θϋμα πρόκειμαι θανάτου ταχυπόρου.
“Ώς σκιά κουφή τάχιστα τό έαρ μου παρήλθε·
“Αισθάνομαι δτι χωρώ εύθέως είς τό μνήμα·
“Πάσα έλπΐς έξέλειπε, πάν ό'νειρον άπήλθε·
“Τοΰ τέρματος έγγΰτερον μέ φέρει πάν μου βήμα.
“Πέσατε, φύλλα πρόσκαιρα, καλύψατε τόν δρόμον
“Κρύψατε είς τά δμματα τής δυστυχούς μητρός μου,
“Ήτις θά μέ άναζητή μ' άπόγνωσιν καί πόνον,
“Τό μέρος ένθα αυριον θά κήται ό νεκρός μου.
“"Αν δμως φέρη ή αύγή ένταΰθα τήν μνηστήν μου,
“Τήν κόμην έχουσαν λυτήν κι' άπέλπιδα καρδίαν,
“Έγείρατε, έγείρατε τήν τάλαιναν ψυχήν μου,
“Παρηγοριάν καί χαράν ν’ άντληση στιγμήν μίαν.”

Ένταΰθα έτελείωσε τό κύκνειόν του άσμα.
Τά φύλλα πίπτοντ’ ήγγειλαν αύτφ τήν τελευτήν του,
Ύπό τήν δρϋν έςώρυςαν τοΰ τάφο» του τό χάσμαΤό δάσος δμως κλαίουσαν δέν είδε τήν μνηστήν του.
Είς τό μονήρες κΐ έρημον δέν ήλθε μαυσωλεΐον,
Ν’ άναπολήση ένδακρυς άνάμνησιν γλυκεΐαν
Μόνος ό πλησιόχωρος ποιμήν περών πλησίον
Τήν σιωπήν έτάρασσε τοϋ τάφου τήν βαθεΐαν.

X Σαλιαβούργφ, τή γραφιχωτάτη αύστριαχή πόλει, έγεννήθη τή 27 Ιανουάριου
1756, ό Μοζάρ, είς τών μεγαλειτέρων
τής Γερμανίας μουσουργών, ού τό όνομα ένεπλησε τήν οικουμένην άπαοαν. Ό πατήρ αύτοΰ
διετέλει έν τή πόλει έκείνη ύποδιεοθυντής τής
ορχήστρας καί ήτο ένθεομότατος τής μουσικής
θιασώτης. Μόλις ήτο τετραετής ό μικρός' Μο
ζάρ, δτε άνεφάνη παρ’ αύτώ ή κλίσις πρός τήν
μουσικήν. '0 πατήρ ύπέθαλψε φυσικφ τφ λόγω
τήν κλίσιν ταύτην καί παρέλαβε τον εξαετή υιόν
του μετά τής κατά πέντε ετη πρεσβυτέρας θυγατρός του καί μετ’ αύτών μετέβη είς Μόναχο·»
καί Βιέννην, ένθα οί άριστοχρατικοί κύκλοι
έθαύμασαν τήν πρόωρον τοΰ παιδός εύφυΐαν καί
έπιδεξιότητα. Μόλις έπανακάμψας είς τήν πα
τρίδα του έπεδύθη ό παΐς είς έκμάθησιν τής
βαρβίτου καί είς μουσικά; συνθέσεις, άς ήρξατο
έκδίδων έν ήλικίφ μόλις 10—12 έτών, ύπό τήν
έπιτήρησιν πάντοτε τοΰ πατρός του, βστις έννοήσας τήν έκτακτον τοΰ υιού του εύφυΐαν ούδενός
κόπου έφείδετο όπως πλειότερον μορφώση αύτόν.
Έπί τρία δλα έτη περιηγήθη ό πατήρ μετά
τών δύο τέκνων του τήν Εύρώπην καί ό μικρός
μουσουργός διήγειρεν απανταχού, έν ΙΙαρισίοις,
έν 'Ολλανδία, έν 'Ελβετία κτλ. άληθή ενθου
σιασμόν. "Οτε δέ έπέστρεψε τω 1769 είς Σαλισβοΰργον, διωρίσθη ό δεκατριετής Μοζάρ
διευθυντής τής όρχήστρας, καί ώς τοιούτος ήρ
ξατο συνθέτων μελοδράματα, καί θρησκευτικάς
μελφδίας, είς ας ιδίως έπέδιδε. ΓΙανταχόθεν
τφ έγένοντο έπωφελεΐς προτάσεις, άλλ’ ό Μοζάρ
άγαπών ένθέρμως τήν γενέτειραν αύτοΰ πόλιν
δέν άπεφάσιζε νά τήν έγκαταλείψη.
Τέλος
όμως, άποθανούσης τής μητρός του, συκοφαντούμενος δέ καί ύπό αντιζήλων μουσικών, παρητήθη
τής θέσεώς του καί έν έτει 1781 μετώκησεν είς
Βιέννην, ένθα καί εν έτος μετά ταΰτα ένυμφεύθη. Ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας ’Ιωσήφ
ό Β'. διώρισε μέν αύτόν αύλικόν μουσικόν, άλλ’
αί μουσικαί συνθέσεις του, είς άς νυχθημερόν
είργάζετο, τόσον δλίγα τφ άπέφερον ώστε ήτο
ήναγκασμένος νά δίδη καί μαδήματα κλειδοκυμβάλου καί βαρβίτου δπως προσπορίζηται τά
πρός τό ζην άναγκαία. Ό αύτοκράτωρ Ιωσήφ,
θαυμαστής τοΰ έξοχου μουσουργού, διενοήθη τότε
παρά τό ιταλικόν μελόδραμα, δπερ μόνον έοιδάσκετο άπό σκηνής κατ’ εκείνους τους χρόνους
έν Βιέννη, νά ίδρύση καί γερμανικόν μελόδραμα
καί διέταξε τόν Μοζάρ νά συνθέση τοιοΰτον. Ό
νεαρός μουσουργός συνέθεσε τότε τό μελόδραμα "' Η
άπαγωγή άπό τοΰ χαρεμιού”, τό όποΐον διήγειρεν έν Βιέννη άπό τής πρώτης εύθύς παραστάσεως άπερίγραπτον ένθουσιασμόν καί έν ροπή
δρθαλμοΰ κατέστησε γνωστόν τό ονομά του
καθ’ δλην τήν Γερμανίαν. Κατα τήν επιθυμίαν
τοΰ προστάτου αύτοκράτορος, δστις ήγάπα τά
κφμικά μελοδράματα, έποίησεν ό Μοζάρ τό
έτερον τών άριστουργημάτων του, τον "γάμον
τοΰ Φιγαρώ” κατά τό ποίημα τοΰ Γάλλου Beau
marchais. Άφ’ ού τό μελόδραμα παρεστάθη
έν Πράγη, ό διευθυντής τοΰ έκεΐ θεάτρου, Βονδίνης, ένθουσιασθείς παρήγγειλεν είς τόν διάσημον πλέον μουσουργόν άλλο μελόδραμα, τόν
"Δόν Ζουάν”, δπερ καί έδιδάχθη άπό σκηνής
έν Πράγη, τό πρώτον κατά τό φθινόπωρον τοΰ
έτους 1787. Έν τή συνθέσει τοΰ μελοδράματος
τούτου ό Μοζάρ έφθαοεν είς τήν άκμήν τής
δόξης του καί έποίησεν έργον άθάνατον. Έν
Βιέννη έγράφη ωσαύτως τό άποκλειστικώς γερ
μανικόν μελόδραμα "Ό μαγικός αύλός” (Die
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Zauberflote), τό όποιον είναι μουσική πλήρης
αισθήματος και ζωηρότητας. Έν ω κατεγίνετο
είς τήν σύνθεσιν τοΰ μελοδράματος τούτου ένεφανίσθη ήμέραν τινά εν τή οικία του άγνωστος
άνήρ, δστις έπ'ι άδρα πληρωμή τώ έπρότεινε νά
γράψη έπικήδειον μελφδίαν.
Ό Μοζάρ ήτο
ασθενής και εις άκρον μελαγχολικός, έζήτει δέ
ν’ άποφύγη τήν παραγγελίαν ταύτην· άλλ’ έπιμένοντος τοΰ ξένου, συγκατετέθη έπι τέλους καί
ήρξατο του έργου. ΙΙρίν ή δμως έντελώς τό
τελειώση ή νόσος του έδεινώθει καί τή 5 Δε
κεμβρίου 1791 άφήρπασε τόν μέγαν μουσουργόν
έν ήλικία μόλις 35 έτών. Έν τω κυκνείω
τούτφ ασματι τοΰ Μοζάρ διαβλέπει τις τό με
λαγχολικόν αίσθημα ανθρώπου, δστις μετά χρι
στιανικής ύπομονής άποχωρίζεται άπό τοΰ κό
σμου τούτου.
*)

Ο ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΩι ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΑΡΑ τά μεγαλοπρεπή καί ύψιμέλαθρα
’Ανάκτορα τών Μεγιστάνων σώζεται είσέτι ό άριπρεπής καί μέγιστος ήγεμονικός ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τό μεγαλοπρεπές
σέμνωμα τής Ένετικής δυναστείας, τό μέγα
ίδρυμα αύτών, μή έστερημένον διακοσμήσεως
καί καλλαισθίας.
Ό Ναός ούτος ΐδρύθη κατά τον δέκατον τέ
ταρτον αιώνα μ. Χρ. οικοδόμημα νεωτέρου Γοτ
θικού ρυθμού· διατηρείται δέ σώος μεταβληθείς
είς τέμενος έν τή άλώσει τής πόλεως ύπό τοΰ
κατακτητοΰ. ”Ηδη δέ τυγχάνει ή άποθήκη τών
πανιών τής άκρίδος. Ούτος δέ έκλήθη ήγεμονικός, ατε χρησιμεύων πρός χρήσιν τών ήγεμόνων (capella reale).
ΓΙριν ή άψώμεθα τής ιστορικής καί άρχαιολογικής περιγραφής τοΰ διασήμου τούτου ναοΰ
θεωροΰμεν καλόν ινα διαλάβωμεν έν ίλίγοις
περί τής Γοτθικής άρχιτεκτονικής. '0 Βυζαν
τινός, ή άρχαΐος Γοτθικός ρυθμός, εισήχθη άρχομένου τοΰ έκτου αίώνος· έν τούτο» καί τοΐς
έξής αίώσι, πολλαί έκκλησίαι τοΰ είδους τούτου
ώκοδομήθησαν έν Ιταλία, Γαλλία, ’Αγγλία καί
Γερμανία. Άπό τοΰ εβδόμου μέχρι τοΰ δωδε
κάτου αίώνος οί πόροι τής χριστιανικής έκκλησίας έδαπανώντο πρό πάντων είς μοναστήρια, καί
άλλα ιδρύματα άσκητικοΰ βίου, είς α οί χρι
στιανοί τών χρόνων έκείνων κατά τό πλεΐστον
έρρεπον.
Οί μέγιστοι καθεδρικοί Ναοί τής Εύρώπης,
κατά τόν νεώτερον Γοτθικόν ρυθμόν, είσί προϊ
όντα τοΰ μέσου αίώνος· καί τινες τούτων άνέρχονται μέχρι τοΰ δέκατου τρίτου αίώνος. Περί
τούς χρόνους τούτους ή έκκλησιαστική άρχιτεκτονική έφθασεν εις τό ύψος τής τελειότητος
αύτής. Μετά τήν εισαγωγήν τοΰ γωνιαίου τό
ξου, κατά τήν αρχήν τής περιόδου ταύτης, οικο
δομά! άνηγέοθησαν, ύπερβάλλουσαι κατά τό μέ
γεθος καί τό άρχιτεκτονικόν κάλλος πάσαι, αι·) Τό έπεισόοιον τοΰτο τής ’Επικήδειου μελψδίας
όφηγήθημεν έν τινι τών άρχαιοτέρων τευχών τοΰ
“Εσπέρου”. Είναι διήγημα είς άκρον συγκινητικόν
και άπεικονίζον τήν λεπτήν καί εύγε-.ή τοΰ μεγάλου
μουσουργού ψυχήν.

τινες μέχρι τότε εΐχον άφιερωθή είς τήν ύπη
ρεσίαν τής έκκλησίας. Ό ρυθμός τής αρχι
τεκτονικής, δστις ηύδοκίμει κατά τόν χρόνον
τούτον, έκαλεΐτο συνήθως Γοτθικός ή Νεογοτθικός, άλλά καταλληλότερον δύναται νά όνομασθή Γερμανικός ή ’Αγγλικός. Ό ρυθμός ούτος
έπεκράτει έν Γερμανία, Ολλανδία, Άγγλίφ καί
Δανιμαρκία. Έκ τών χωρών δέ τούτων εισήχθη
είς ’Ιταλίαν, Γαλλίαν καί Ισπανίαν. Τινές
ύποθέτουσιν δτι ή Σαξωνία είναι ή χώρα, είς
ήν ή άρχή τοΰ ρυθμού τούτου δύναται νά άναχθή.
’Αρχαιολόγοι τινές θεωρούσι τήν ώραίαν
άρχιτεκτονικήν τής περιόδου ταύτης, ώς αιφνί
διου άποτέλεσμα, παραχθέν έκ τής έφευρέσεως
τοΰ γωνιαίου τόξου· έν ω έτεροι ισχυρίζονται,
δτι ήτο τό άποτέλεσμα βαθμιαίας βελτιώσεως
τής τέχνης κατά τόν ένδέκατον καί δωδέκατον
αιώνα. Βέβαιον δμως είναι, δτι τό είδος τοΰτο
τής άρχιτεκτονικής, άφ’ ού έτελειοποιήθη μάλ
λον ή ήττον ταχέως κατά τόν δέκατον τρίτον
αιώνα, ύπερίσχυσε σχεδόν άποκλειστικώς κατά
τόν δέκατον τετάρτον καί δέκατον πέμπτον.
Έγκαταλείποντες ούν τάς γνώμας τών δια
φόρων αρχαιολόγων περί τής άρχιτεκτονικής
ταύτης φέρε έξετάσωμεν περί τής κατά τόν νέον
Γοτθικόν ρυθμόν ή Γοτθικόν όξυκόρυφον οικοδομίας, ήτις, καίτοτ έφθασεν, ώς έφθημεν είπόντες,
είς τήν πλήρη αύτής τελειότητα κατά τόν δεκάτην τρίτην καί δεκάτην τετάρτην εκατονταε
τηρίδα, ούχ ήττον δμως έχει έλαφρόν, έλεύ
θερον καί άνεμόεντα χαρακτήρα, καί τείνει πρός
τά άνω, ώς ή πίστις, ήτις έγέννησεν αύτήν. ‘0
δέ κυριώτατος στολισμός αύτής συνίσταται είς
τούς εύμήκεις πύργους, τών όποιων ή κορυφή
απολήγει είς μεγαλοπρεπές άνθος έν σχήματι
σταυρού, δπως, έκτείνων τά φύλλα αύτοΰ πρός
τόν ούρανόν, ύποσημαίνη τον σκοπόν, τόν όποιον
ή άνθρώπινος έπιθυμία ουδέποτε δύναται νά καταφθάση. Τό διάγραμμα τής δλης οικοδομής
φέρει τό σχήμα τοΰ σταυρού· τό δέ άμυδρον
σκότος προερχόμενον έκ τών έζωγραφημένων
παραθύρων, πληροί τήν ψυχήν τοΰ προσευχό
μενου μέ τήν φρίκην τοΰ σεβασμού ένώπιον τοΰ
Παντοδυνάμου.
Άρχόμενοι δέ τής περιγραφής τοΰ ήγεμονικοΰ τούτου ναοΰ τοΰ Άγιου Νικολάου λέγομεν
δτι ούτος τυγχάνει τρίχωρος μετά τεσσάρων
θόλων στηριζομένων έπί παχυτάτων κιόνων κατά
σειράν έκ δεξιών καί έτέρων άριστερόθεν. 'Ο
Ναός ούτος έχει μήκος 50 γ. μ. πλάτος 25, καί
ύψος 25. Έκάστη στήλη έχει πάχος 4 γ. μ.
Οί τοίχοι τοΰ ναοΰ τούτου περιεκοσμοΰντο
ύπό διαφόρων εικόνων καί ζωγραφιών, αίτινες
έν τή μεταβολή τοΰ Ναοΰ έχρίσθησαν παχυλή
λευκή άσβέστω· άφαιρουμένης δέ ταύτης αί
ζωγραφίαι είσί λίαν έμφανεΐς. Ίό έθιμον τής
διακοσμήσεως δλων τών τοίχων τών έκκλησιών
δι’ εικόνων παριστανουσών σκηνάς καί χαρα
κτήρας τής ίεράς ιστορίας εισήχθη βραδύτερον
χάριν έκείνων, οιτινες δι άσθένειαν τοΰ νοός
δέν ήδύναντο νά έπωφεληθώσιν έκ τοιούτων
μέσων χριστιανικής διδασκαλίας. '0 Άδάμ καί
ή Εύα τρώγοντες τόν άπηγορευμένον καρπόν·
ό Ιωσήφ πωλούμενος ύπό τών αύτοΰ άδελφών ·
ό Σολομών έγκαινιάζων τόν αύτοΰ ναόν· ή Μα
ρία καί τό νήπιον ό ’Ιησούς- ό Σωτήρ έκπνέων
έπί τοΰ σταυρού ταΰτα πάντα, ώς ίστορικαί ζωγραφίαι, προύτίθεντο νά διατηρώσιν έν τή μνήμη
τών απλών πιστών πρόσωπα καί συμβάντα, καί
ίδίφ νά καθιστώσιν ικανούς τούς άγραμμάτους
ν’ άναγινώσκωσιν έν τή είκόνι έκεΐνο, δπερ δέν
ήδύναντο ν’ άναγνώσωσιν έν τφ βιβλίφ. Τό
έθιμον τοΰτο τοΰ διδάσκειν δι’ εικόνων εισήχθη
έν τή έκκλησία περί τό τέλος τοΰ Γ'. αίώνος·
καίτοι δέ άναμφιβόλως τό μέτρον, τοΰτο ήτον
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άριστον, ώς προελθον έξ εύσεβοΰς καί καλώς
έννοουμένου τέλους, δ έστι πρός διδασκαλίαν
τών αμαθών, κατέστη δμως βαθμηδόν καί έπιζήμιον, καί πλήρες χειριστών συνεπειών, καθό
συντελέσαν πρός έπιτάχυνσιν ποικίλης δεισιδαι
μονίας, ήτις τότε προέβαινε γιγαντιαίοις βήμασιν
έπί όλοκλήρου τοΰ χριστιανικού κόσμου.
Τό έδαφος τοΰ Ναοΰ τούτου περικοσμεΐται
ύπο λείων μαρμάρων έπιμελώς κατεσκευασμένων.
Τινά τών μαρμάρων τούτων είσίν ένεπίγραφα
καί γεγλυμμένα καί τυγχάνουσιν έπιτύμβια τών
έκεΐ ένταφιασθέντων έπιφανών άνδρών. Πολλαί
έπιγραφαί καί άνάγλυφα άπετρίβησαν· άντιγράψαντες δέ πιστώς καί συμπληρώσαντες, κατά
τό ένόν, δύο έξ αύτών κατά πρώτον δημοσιεύομε·/
αύτάς.

Επιγραφή Α'.
Ici git damoizelle Mer . . . . ie gui fu
jadis .... S. Gui des Petis home de sene?
qui trespassa l’an de Γ in (carnation) M. et
CGG. CVLIII avi jours d’ Aoust; que Dieu
ait l’arme. Amen.
Έπί τοΰ μαρμάρου τούτου, έφ’ ού ύπάρχει
ή έπιγραφή αύτη έγγέγλυπται γυνή τις ολόσωμος
έχουσα τάς χεΐρας έσταυρωμένας έπί τοΰ στή
θους. Έπί τοΰ άνω μέρους τοΰ μαρμάρου ύπάρχει άσπίς τις μετά σταυρού έχοντος πέντε ήμισελήνους ώς σήματα οικογενειακά. 'Ισως ή
δεσποσύνη αύτη ήν θυγάτηρ τοΰ Γουίδωνος des
Petits · τοιοΰτον όνομα τοιαύτης οικογένειας
ύπάρχει έπί έτέρας έπιγραφής εύρισκομένης έν
τφ Άνακτόρφ τής Λευκωσίας.
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έν τώ οίκφ.
Ητο ή γαλή αΰτη ζώον δλως
έκτακτον· κωφή έκ γενετής δεν έλαβεν όνομα,
άλλ’ έκαλεΐτο παρά τών ύπηρετών "ή γαλή τοΰ
κυρίου” καί τοΰτο ένεκα τής πρός αύτόν μεγά
λης άφοσιώσεώς της. Πανταχοΰ τόν παρηκολούθει, είς τήν αίθουσαν, είς τό έστιατόριον, είς
τόν κήπον, καί οσάκις ήτο ένησχολημένος έν τω
σποοδαστηρίφ του, έκάθητο ή πιστή γαλή πλη
σίον του. Εσπέραν τινά ό πατήρ μου άνεγίνωσκε μόνος έν τώ γραφείφ του παρά μικράν
τράπεζαν, έφ’ ής έκαιε λυχνία. Αίφνης ή λυ
χνία έσβέσθη. Έλκυόμενος ύπό τής άναγνώσεως
ό πατήρ μου ήναψε πάλιν τήν λυχνίαν χωρίς
νά έξετάση πώς είχε σβεσθή, καί έξηκολούθησε
τήν άνάγνωσιν. Μετ’ όλίγον παρετήρησεν δτι
τό φως πάλιν καθίστατο άμυδρόν τότε ύψώσας
τούς οφθαλμούς ειδεν δτι ή γαλή προσβλέπουσα
αύτόν προσεπάθει διά τοΰ ποδός της νά σβέση
τήν λυχνίαν, θέλουσα ούτω νά έκφράση είς τόν
κύριόν της βτι ήτο ώρα ν’ άφήση πλέον τήν
άνάγνωσιν. Ό πατήρ μου ένόησε τοΰτο, έκλεισε
τό βιβλίον καί έξήλθε · τήν έπιοΰσαν διηγήθη
ήμΐν γελών τό ανέκδοτον τής μικράς, αγαπητής
του γαλής. Τήν σκηνήν ταύτην παριστα ή πα
ρατεθειμένη είκών.

σκευή. Έπί τοΰ κώδωνος τοΰ Ναοΰ ύπήρχεν ή
έξής έπιγραφή, ής ποιείται μνείαν άρχαΐός τις
συγγραφεύς·

Laudo Deum verum. plebem voco, congrego
cl erum.
Επαινώ τον αληθή θεόν, καλώ τά πλήθη,
συνάγω τόν κλήρον.”

Έντός τοΰ Ναοΰ τούτου ύπήρχε βιβλιοθήκη
τις περιέχουσα τά προς χρήσιν τοΰ Ναοΰ άναγκαΐα βιβλία, σχόλια, ομιλίας, κατηχήσεις καί
άλλα θεολογικά συγγράμματα μεγάλης σημασίας.
Έκτος τών τοίχων τοΰ Ναοΰ ύπάρχει ό πρό
ναος καί τά πρόθυρα περιλαμβάνοντα τάς
αίθούσας καί τά περιστύλια, ατινα άποτελοΰσι
τό εξωτερικόν μέρος ήτοι τό μέτωπον τοΰ νάρθηκος. Ένταΰθα το πάλαι άπετίθεντο καί τά
σώματα τών νεκρών, περί τούς όποιους έγίνοντο
καί άγρυπνίαι, ήτοι δεήσεις ύπέρ αύτών μέχρι
τοΰ ένταφιασμοΰ.
Καί ταΰτα μέν έστωσαν άλις περί τοΰ ήγεμονικοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Νικολάου ύπό άρχαιολογικήν έποψιν.
Έν Κϋπρφ.
Χρ. ΓΓαπαδόπουλος (Δικαστής).

ΕΝ ΤΗι ΚΕΝΤΡΩΑι ΑΦΡΙΚΗι.
(Συνέχεια.)

— Οί άνθρωποί σου είναι δλοι έν τοΐς
πλοίοις;
άπέστειλα τόν Δαούδ καί τόν
Δζεμέλ-Έδδίν είς Βελένιαν νά ζητήσωσι ξυλείαν
οίκοδομήσιμον.
— Φίλε Vaudey, πολύ σπεύδεις, νομίζω,
ν’ άποβιβάσης τά πράγματά σου.
— Ναί, διότι βιάζομαι νά έγκατασταθώ·
συλλογίσου τί σκοπεύω νά κάμω. Πρόκειται νά
διερευνήσωμεν τό ρεΰμα τοΰ Άβυάδ διά ξηράς
καί πέραν τοΰ ισημερινού καί έκεΐθεν νά φθάσωμεν είς τόν ινδικόν ’Ωκεανόν διά Ζανζιβάρης.
Ό Άμβρόνιος θά μέ παρακαλουθήση είς τήν
έκδρομήν ταύτην, ό δέ ’Ιούλιος θά ελθη μετά
τινας μήνας. 'Η έπιχείρησίς μας αΰτη θά έχη
τά λαμπρότερα άποτελέσματα· είς έμέ καί είς
τούς έμούς θά φέρη πλούτον καί δόξαν!

Έπιγραφή Β'.
Ici git damoizelle Loze fille de s. Todre
Seronea, qui trespassa le jeusdi, a II jours
de Mars l’an de M. CCC. LXIII de Grist;
que Dieu ait l’arme. Amen.

Ωσαύτως έπί τοΰ μαρμάρου τούτου έστιν
έγγεγλυμμένη γυνή τις όλόσωμος έχουσα συνεφαπτομένας τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους· έπί
τοΰ άνω μέρους τοΰ μαρμάρου τούτου ύπάρχουσι
δύο χιαστί άσπίδες, έφ’ ών έπί τής μιας άσπίδος
ύπάρχει σταυρός, καί έπί τής έτέρας λέων αρ
τιγενής.
Ό ήγεμονικός ούτος Ναός έχει έπί τής βό
ρειας πλευράς ώραίαν μεγάλην πύλην συνισταμένην έκ δύο φύλλων, δι’ ής εισέρχεται τις διά
τινων βαθμιδών έν τω έσωτερικώτοΰ Ναού- έξω
θεν έπί τής μεγάλης πύλης ύπάρχουσιν αί ει
κόνες τοΰ Χριστού καί τών ’Αποστόλων αύτοΰ
καί οικείων, οί άνδριάντες τών άγιων, διάφορα
κοσμήματα, άνάγλυφα καί σύμβολα, άνθη, ατινα
έπανθοΰσιν άνωθεν έκάστης κορυφής, καί έχουσι
πάντοτε σχέσιν πρός σταυρόν τινα. Ταΰτα πάντα
σημαίνουσι τήν χριστιανικήν θρησκείαν, καί τήν
τάσιν τοΰ κόσμου καί τής άνθρωπίνης ζωής πρός
τό θειον. Εκτός τούτων ύπήρχε καί τό οίκόσημον τής Ένετικής δυναστείας. Έν τή μετα
βολή δμως τοΰ Ναοΰ όλίγον ταΰτα κατεστράφησαν.
Έκτος τής πύλης ταύτης ύπάρχει καί ετέρα
πρός τό δυτικόν μέρος· άνω τούτων έντός τοΰ
Ναοΰ ύπάρχει καί ιδιαιτέρα θέσις, έν ή, ώς
φαίνεται, έποιοΰντο χρήσιν τοΰ όργάνου κατά τάς
ίεράς τελετάς, ώς καί δεξιόθεν έτέρα έξαιρετική
θέσις, φέρουσα τά ήγεμονικά εμβλήματα, έν η
έκάθητο απασα ή ήγεμονική οικογένεια πρός
άκρόασιν τής θείας λειτουργίας· αΰτη ή θέσις
τό πάλαι έκαλεΐτο Σολεΐον καί περιωρίζετο
διά δρυφράκτου χωρίσματος.
’Έξωθεν τοΰ Ναοΰ τούτου σώζονται δύο πύρ
γοι, οιτινες έχρησίμευον ώς κωδωναστάσια καί
διεκρίνοντο έπί στερεά καί έπιβλητική κατα-

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ DICKENS

ΚΑΙ Η ΓΑΛΗ ΤΟΥ.
(Μετά είκόνος, 2ρα αελ. 141.)

Ν τινι τών τελευταίων τευχών τοΰ άγγλικοΰ Περιοδικοΰ Cornhill Magazine
ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τοΰ διασήμου
μυθιστοριογράφου Dickens, καί αυτή δόκιμος
συγγραφεύς, έγραψεν άρθρον έπιγραφόμενον " Ό
Κάρολος Dickens έν οικω”. Έν τώ άρθρω δέ
τούτω διηγείται μετά πολλής χάριτος διάφορα
άνέκδοτα έκ τοΰ βίου τοΰ έξοχου συγγραφέως,
έν οις καί τό έπόμενον "Μετά τόν θάνατον τοΰ
άγαπητοΰ του καναρίου Dick ό πατήρ μου έλαβε
δώρον ώραιοτάτην λευκήν γαλήν. 'Η γαλή
αΰτη ήτο άγαπητή είς δλα τά μέλη τής οικο
γένειας, ιδίως δέ είς τόν πατέρα μου, παρ’ φ
συνήθως έμενε καί έν τω σπουδαστήριο». Τόσον
πολύ δ’ έσυνείθισεν είς τό μέρος τοΰτο, ώστε
καί δτε ποτέ άπέκτησε μικρά, ένόει νά τά εχη
έκεΐ· μάτην τή ήτοιμάσθη μικρός κάλαθος έν
τώ μαγειρείο»· ή γαλή έλάμβανε διά τοΰ στόμα
τός της έν πρός έν τά μικρά της καί τά μετέφερεν είς τό σπουδαστήριον, ένθα προσέβλεπε
τόν πατέρα μέ βλέμμα τόσον ικετευτικόν, ώστε
έπί τέλους καί ό πατήρ μου διέταξε νά φέρωσι
τόν κάλαθον είς τό γραφεΐόν του, ένθα καί έμενε
διαρκώς. Άφ’ ού τά μικρά άνεπτύχθησαν ήρξαντο γινόμενα άτακτα και ζωηρά ■ άνερριχώντο
είς τά παραπετάσματα, άνήρχοντο είς τό γραφεΐόν,
έπαιζον μέ τά βιβλία. Ό πατήρ ήρέσκετο είς
τά παιγνίδιά των καί τά άφινεν έλεύθερα. Τέ
λος αί μικρά! γαλαΐ έδωρήθησαν είς συγγενείς
καί φίλους καί μία μόνον έξ αύτών παρέμεινεν
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'Η χώρα άπασα έφαίνετα ώσεί φλεγομένη·
ό ούρανός ήτο καταπόρφυρος, καί ό όρίζων έπλεεν
έν νεφέλαις αίματος. Τό βαθύ τοΰτο έρυθρον
χρώμα έγένετο άσθενέστερον πρός τό ζενίθ καί
έλάμβανε βαδμηδόν χροιάν ροδόχρουν. 'Υπό
τοιοΰτον ούρανόν ό ποταμός έφαίνετο κατάγων
ούχί ΰδωρ άλλά ρουβίνια άναλελυμένα· τά κύ
ματα αύτοΰ έστέφοντο διά χρυσοΰ άφροΰ καί
πρός τάς οχθας τά ΰδατα έλάμβανον βαθύ ΰσγινον χρώμα. Οί πέριξ βράχοι έφαίνοντο ώσεί
κοράλλινοι ογκοι καί μακρόθεν τά ορη εΐχον
τον γλυκύν χρωματισμόν τοΰ Παρίου μαρμάρου.
Ελεγέ τις δτι άναλελυμένος χρυσός έχύνετο άπό
τοΰ ούρανοΰ καί δτι, κατά παράδοξον φαινόμενον, ή δλη φύσις ήτο κεκορεσμένη τοΰ θαυμά
σιου τούτον ερυθρού χρώματος.
Ένώπιου τοΰ λαμπροΰ τούτου θεάματος ό
Vaudey, ίστάμενος είς τήν πρώραν τής δα χα
βίας του, υψηλόν κρατών τό μέτωπον καί τάς
χεΐρας έσταυρωμένας έπί τοΰ στήθους, ήτο βεβυθισμένος έν έκστάσει θαυμασμού. Βραδέως έδυεν
ό ήλιος τετυλιγμένος έντός έρυθράς ομίχλης, καί
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βαθμηδόν τά νέφη μετέοαλλον χρωματισμόν
αίφνης ό δίσκος τοΰ ήλιου έξηφανίσθη καί άποτόμως ώς διά μαγικής προκληθεΐσα ράβδου έπήλθεν ή νύξ μέ τά σκότη της, μέ τήν γλυκεΐαν
αύτής σιγήν, μέ τήν δροσεράν αύτής αύραν.
Γότε ό Vaudey, έρείδων τήν κεφαλήν του
έπί τής χειρός, ΰψωσε τό βλέμμα του καί είδε
τούς αστέρας λάμποντας έν τή άχανεΐ έκτάσει.
Έτέρπετο είς τήν ώραίαν ταύτην νύκτα· έρέμβαζε· τό πνεΰμά του έπεκαλεΐτο αρχαίας ανα
μνήσεις, τήν εΰθυμον παιδικήν του ήλικίαν, τούς
χρόνους τοΰ μαθητικού του βίου, τόν πρώτον
ερωτά του, τάς εικόνας τών διαφόρων φίλων,
οΰς κατά καιρούς άπέκτησεν . . .
Ναί, τήν μακράν εύρισκομένην πατρίδα, τήν
δεκατισθεΐσαν οικογένειαν, τούς άποθανόντας φί
λους, τούς λησμονηθέντας έρωτας, τά ύποστάντα
παθήματα, τάς διαβατικός εύτυχίας — πάντα
τά συγκεχυμένα ταΰτα τοΰ παρελθόντος πράγ
ματα, τά όποια ένίότε έμφανίζονται ήμΐν καί
μάς δεικνύουσιν ώς έν μαγικώ κάτοπτρο» τάς
παρελθούσας εύτυχεΐς καί δυστυχείς ήμέρας —
πάντα ειδεν ό \’audey κατά τήν νύκτα έκείνην
έπί τοΰ έλαφρώς έπί τοΰ Νείλου κυλινδουμένου
πλοίου του, τό όποιον ήδη ήτο ή πατρίς του.
Περί τό μεσονύκτιον ζωηρά πυρά έλαμψεν
έπί τίνος τών υψωμάτων, τών είς τούς πρόποδας τοΰ όρους Λάρδου κειμένων. Σχεδόν ταύτοχρόνως έφάνησαν καί άλλαι πυραί εις τήν πε
διάδα. Ταΰτα ήσαν άναμφιβόλως συνθήματα.
Έντός μιας ώρας ό πρόξενος έμέτρησε τεσσαρά
κοντα πυράς είς διαφόρους διευθύνσεις. Αίφνης
αί πυραί βλαι έσβέσθησαν, χωρίς ποσώς νά διαταραχθή ή ήσυχία.
Άκων ό Vaudey κατελήφθη ύπό αορίστου
τίνος άνησυχίας· καλώς έγνώριζεν δτι οί κάτοι
κοι τών μερών έκείνων, φιλοπόλεμοι καί φιλέκ
δικοι είς άκρον, είναι άσπονδοι τών Εύρωπαίων
έχθροί. Άλλ’ ή άνησυχία του διεσκεδάσθη,
αμα έσυλλογίσθη δτι τά πλοία τών έμπόρων
καί ό ίδιος αύτοΰ στολίσκος άρκούσας παρεΐχον
δυνάμεις πρός άπόκρουσιν έπιθέσεως, καί μή
άκούων τόν κρότον τοΰ "πολεμικού τυμπάνου’
έγέλασεν έπί τέλους διά τόν μάταιον φόβον του.
Άνέλαβεν έπομένως πάλιν τό νήμα τών ρεμβα
σμών του. Τότε κατελήφθη ύπό άνεκφράστου
μελαγχολίας καί μετ’ όλίγον αισθανόμενος κόπωσιν έκοιμήθη, τήν κεφαλήν του έπί τοΰ βραχίονός του στηρίζων. Έν τή θέσει ταύτη έμεινε
μέχρι τής πρωίας, ήσύχως μέν κοιμώμενος άλλά
τούς δφθαλμούς έχων πλήρεις δακρύων ώσει
στενοχωρούμενος υπό θλιβερών όνείρων.
Αί πρώται τής ήμέρας άκτίνες έφώτιζον τό
ώχρόν αύτοΰ πρόσωπον. Μέ τό πρώτον κελά
δημα τών πτηνών έξύπνησε κεκοπιακώς, σκυθρω
πός, καί ή φύσις, φωτιζομένη ύπό τών ζωηρών
τής πρωίας άκτίνων, τώ έφάνη ψυχρά καί νεκρά.
Είχεν άπολέσει τήν έντύπωσιν τοΰ ωραίου, το
αίσθημα τής χαράς.
Ό άνεψιός του ήλθε προς αύτόν καί μόλις
εΐχον άνταλλάςει όλίγας λέξεις έπί τοΰ κατα
στρώματος, ό Vaudey έκυψε καί παρετήρησε το
καθαρόν τοΰ Νείλου ΰδωρ· μακρόθεν έφαίνετο
τό λευκόν ίστίον λέμβου.
— Νά ήναι ό άνθρωπός μας; άνέκραξεν ό
πρόξενος· πώς έρχεται τόσον ένωρίς;
Ό ’Αμβρόσιος έλαβε ναυτικόν δίοπτρον καί
παρετήρησε τήν λέμβον, ήν βοηθητικός ωθεί
άνεμος.
— Είναι ό Χαμδής; ήρώτησεν ό Vaudey,
συνοφρυόμενος. Εύρε λοιπόν είς Λούγουγλον
ίστιοφόρον λέμβον; . . . Πράγματι έκεΐ εύρί
σκετο τοιαύτη λέμβος καί τόν διέταξα νά τήν
φέρη ...
— Ναί, θείε, είναι ό Χαμδής.
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— Διατί ό δον 'Άγγελος μοί έσύστησε νά
δυσπιστήσω πρός αύτόν; έπανέλαβεν ό Vaudey
έξαπτόμενος.
Ό ’Αμβρόσιος έταράχθη βλέπων τόν θεΐόν
του έν τοιαύτη έξάψει· τόν έβλεπε πεοιπατοΰντα
έπί τοΰ καταστρώματος χωρίς ούδόλως νά προσέχη,
έσυνείθιζεν, εις τάς κινήσεις τών υπη
ρετών του καί τών στρατιωτών, οΐτινες είχον
ήδη άρχίσει τάς έργασίας των.
— Πράγματι δέν δύναμαι νά έξηγήσω πώς
μέ κατέλαβε τοιοΰτος φόβος, εΐπεν αίφνης ό
Vaudey σοβαρώς. Νομίζω δτι αύτή ή λέμβος
θά μάς φέρη δυστυχίαν.
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν καί χωρίς νά
κροτήση τό τύμπανον τών αρχηγών τών Βάρρυ,
ή δχθη έπληροΰτο βαθμηδόν μαύρων, οΐτινες
ήΡΖοντο κατά ομάδας, ώπλισμένοι διά τών δοράτων καί τών βελών των ούδέν δμως έν τή
στάσει των ένέφαινε διαθέσεις έχθριζάς. Σιω
πηλοί, αδιάφοροι κατά τό φαινόμενου έξηπλοΰντο
νωχελώς ύπό τήν σκιάν τών όςυφοινίκων καί
τών ζομμιοφόρων ακακιών· τινές έτρωγον· αί
γυναίκες έπαιζον μέ τά μικρά παιδία· άλλοι δέ
έχόρευον. ‘0 Vaudey άνεγνώρισε τούς έγχωριους όλων τών πέριξ μερών, τού; κατοίκους τοΰ
Όλίβου, τοΰ Αουγούγλου, τής νήσου Βός, τής
Βελένιας, τούς Βάρρυ, τούς Χίρσους καί τινα;
Έλουατζήδας, κρατούντας ρόπαλα. Ή παρου
σία τών γυναικών καί τών παίδων, οΐτινες ούδέποτε τούς παρακαλουθοΰσιν είς τάς πολεμικός
έκστρατείας των, παρεκώλυσε τόν πρόξενον νά
λάβη τάς θεούσας προφυλάξεις· ένόμισεν βτι
δλοι οί άνθρωποι έκεΐνοι συνήρχοντο δπως τελέσωσιν έορτήν τινα, ώς τοΰτο συχνά πράττουσιν.
Καί πραγματικώς οί μαύροι ήρξαντο αδοντες
καί γελώντες έν χορφ. Οί αρχηγοί μετέβαινον
πρός τούς διαφόρους ομίλους, συνδιελέγοντο
πρός τούς καπνίζοντας άνδρας, έν φ αί γυναίκες
έχόρευον άναπέμπουσάι όξείας φωνάς.
Τινές
αύτών έπλησίαζον εις τήν όχθην καί παρεκάλουν τούς ανθρώπους τοΰ Vaudey νά δώσωσιν
είς αύτάς ύέλινά τινα αντικείμενα.
Άλλ’ ό πρόξενος είχε διατάξει ν’ άνασύρωσι
τας κλίμακας καί ν’ άναβάλωσι τήν έκφόρτωσιν
τών πραγματειών. Έφοβεΐτο μή έπέλθη τυχαία
τις ρήςις καί έπροτίμα ν’ άπολέση μίαν ημέραν
καί ν’ άναβάλη είς τήν έπιοΰσαν έργασίαν, ήτις
άλλως εύκόλως θ’ άποπερατοΰτο. Άπό τοΰ
πλοίου του παρετήρει τάς κινήσει; τοΰ πλήθους,
άφ’ ού έκατό περίπου μέτρα τόν έχώριζον, διότι
το μέρος, ένθα ήσαν συνηγμένοι οί μαύροι εύρίσκετο όλίγον άνωθεν τής θέσεως, έν ή είχεν
αγκυροβολήσει ό στολίσκος καί απέναντι τοΰ
τήν προτεραίαν ζατασκευασθέντος παραπήγματος.
Αί στεναί οδοί τοΰ Γονδοκόρου έβριθον ανθρώ
πων δλοι οί κάτοικοι έξήρχοντο τών καλυβών
των και αυνηθροίζοντο κατά οικογένειας έμπρο
σθεν τών μικρών κηπαρίων.
— Είναι τουλάχιστον δισχίλιοι τόν αριθμόν,
εΐπεν ό Vaudey πρός τόν ανεψιόν του. Παρά
δοξον, βτι αί τρεις εύρωπαϊκαί δαχαβίαι, αΐτι
νες χθέ; ήσαν ήγκυροβολημέναι ένταΰθα, άνεχώρησαν χωρίς νά μάς είδοποιήσωσι. Καλόν
είναι νομίζω νά ύψώσωμεν τήν σημαίαν μας.
— Ισως έκλάβωσι τοΰτο οί μαύροι ώς έχθρικήν κατ’ αύτών διαδήλωσιν, παρετήρησεν ό
Αμβρόσιος.
— ’Έχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό πρόξενο; λακωνικώς.
Καί μετέβη πρός τήν πρύμνην τοΰ πλοίου
σύννους. Η μακρόθεν φαινομένη λέμβο; έπλεε
πλησίατιος. Ήτο πράγματι ή λέμβος τοΰ Χαμδή.
Ούτος, τετυλιγμένος είς τό λευκόν αύτοΰ βουονούζιον, έφαίνετο κοιμώμενος έν τή λέμβφ· οί
κωπηλάται ήσύχαζον· άνήρ δέ τις έκοάτει τό
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πηδάλιον, έν φ έτεροι δύο άνδρες ορθοί πλησίον
τοΰ ίστοΰ ήρείδοντο έπί τής καραβίνας των.
Ή λέμβος διέβαινε κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν πλησίον τοΰ μέρους, δπου ήτο συνηγμένον
τό κραυγάζον καί εύθυμοΰν πλήθος τών μαύρων.
Αίφνης έφάνη ό Χαμδής έγειρόμενος καί χαιρετίζων τούς μαύρους, οΐτινες τόν άντεχαιοέτιζον
διά χειρονομιών. Ό Χαμδής έδωκε διαταγήν
τινα, καί δύο τών Νουβίων του σκοπεύσαντες
έρριψαν τά δπλα. Αμέσως ήκούσθη μέγα: αλα
λαγμό;· τό πλήθος έζινήθη, έσζορπίσθη καί
δπισθοδρόμησεν. Ό Vaudey καί ό άνεψιός του
είδον μετ’ απελπισίας δυο παιδία κατακείμενα
αίματόφυρτα· τό μέν πληγέν κατά τήν κεφαλήν
ήτο νεκρόν· τό δέ άλλο πληγωθέν κατά τόν
πόδα έξέπεμπε σπαραξικάρδιους κραυγάς.
Ή ταραχή ήτο απερίγραπτος· φωναί άγριαι
άντήχουν πανταχόθεν. Έν ροπή όφθαλμοΰ οί
Βάρρυ είχον έτοιμάσει τά τόξα των καί νέφος
βελών έκάλυψε τήν λέμβον τοΰ Χαμδή.
Καί
αί γυναίκες έξεσφενδόνιζον κατά τής λέμβου ο,τι
εΰρισκον. Ό Χαμδής — καί ό Vaudey τόν
ήκουεν — έμπόδισε τού; ανθρώπου; του άπό
τοϋ ν άπαντήσωσιν εις τήν έπίθεσιν καί διέταξε
τούς κωπηλάτας νά άναλάβωσι τάς κώπας·
άλλ’ ήδη έκαντοντάς περίπου μαύρων είχε
ριφθή είς τον ποταμόν καί κατεδίωκε τήν λέμ
βον. Ταύτοχρόνως άλλοι μαύροι έτρεχον πρός
τό παράπηγμα. Ό Χαναγουι, δστις μετά δύο
σκοπών εύρίσκετο έξωθεν τοΰ περιφράγματος,
έπεσε πληγείς ύπό εικοσάδα δοράτων. Οί Νούβιοι έγέμισαν πάλιν τά δπλα των καί έρριψαν
αύτά. Οί έπί τής δαχαβίας στρατιώται χω
ρίς νά περιμείνωσι διαταγήν τινα, καί μή ύπακούοντες είς τόν κύριόν των, δστις ήπείλει μέ
θάνατον πάντα παρακούοντα, ήθέλησαν νά έλθωσιν εί; βοήθειαν τών συντρόφων των. Ό
τουφεκισμός καθίστατο γενικός. ”11 δη οί μαύροι,
έχοντες έπί κεφαλής τόν Μέδην, έπολιόρκουν
τό παράπηγμα.
'0 Vaudey έπλήρωσε τά θυλάκιά του φυ
σιγγίων, έλαβε τά πιστόλια του και είπε·
— Πηγαίνω!
— Καί έγώ! προσέθηκεν ό Αμβρόσιο; άρ
πάζων πλατείαν μάχαιραν.
Ό Vaudey άπέκρουσε τόν ανεψιόν του.
— Σοί έπιτάττω νά μείνης, τω εΐπεν άποτόμως. Πώς, θέλεις νά παραδώσης τήν δαχαβίαν, τό φορτίον της, τό πλήρωμά της εις τήν
διάκρισιν τών ληστών τούτων; . . . Έπιτήρησον
βσα σοί έμπιστεύομαι καί μή μέ άναγκάσης νά
μετανοήσω.
Καί παρά τήν ρητήν ταύτην διαταγήν ό νεα
νίας ήθέλησε νά παρακολούθηση τόν θεΐόν του.
Ούτος ήναγκάσθη 'νά μεταχειρισθή τήν βίαν·
δύο Νούβιοι τόν συνέλαβον καί τόν έκράτησαν
άκίνητον.
'0 Vaudey έσπευσε πρός τούς πολιορκοΰντας
τό παράπηγμα, παρακολουθούμενος ύπό δλίγων
μόνον άνδρών. Ή παρουσία του κατέπαυσεν έν
άρχή τήν έξαψιν· οί μαύροι ύπεχώρησαν ένώπιόν του. Αίφνης έφάνη ό Μέδης, έχων τάς
χεΐρας καί τό στήθος αίματοφύρτου; έκ τοΰ αί
ματος τών θυμάτων. Έπορεύθη κατ’ εύθεΐαν
πρός τόν Vaudey καί έξεσφενδόνισε κατ’ αύτοΰ
βέλος έξ εκείνων, δΐ ών θηρεύονται οί έλέφαντες· άλλ’ άπέτυχε του σκοπού. Άπό τοΰ κα
ταστρώματος τής δαχαβίας, δπου έζρατεΐτο
σφιγκτώς ύπό τών Νουβίων, ό Αμβρόσιος έν
απελπισία καί έξάλλφ όργή παρίστατο μάρτυς
τής άγριας εκείνης σκηνής.
Αίφνης ειδεν ό ’Αμβρόσιος τούς μαύρους
φεύγοντας καί σχηματίζοντας μέγαν κύκλον, έν
μέσω τοΰ όποιου ΐστατο μόνος ό Vaudey μέ
τούς όπαδούς του. Πανταχόθεν έρρίπτοντο κατ’ αύ

[Άρ. 129. 1/13 Σεπτεμβρίου 1886.

τών βέλη καί δίστομαι μάχαιραι έν είδει δρέ
πανων ουτοι δέ ύπεχώρησαν πρός τόν ποταμόν
άφήσαντες ένα τών στρατιωτών θανασίμως πληγωμένον έπί τοΰ εδάφους. '0 πρόξενος έξεκένωσε τα δύο πιστόλιά του καί δύο τών μαύρων
επεσαν.
1 ότε οί άγριοι έπέπεσαν κατ’ αύτοΰ
καί φρικώδης έπήλθε συμπλοκή. Έν τφ Νείλφ
έπλεον αίματόφυρτα πτώματα. Μετ’ όλίγον οί
μαύροι ύπεχώρησαν, έγκαταλιπόντες έπί τής
δχθη; πολλούς φονευμένους. Ό ’Αλέξανδρος
Vaudey είχε γείνει άφαντος.
Καθ’ ήν στιγμήν τό άπαίσιον τοΰτο δράμα
προσήγγιζεν εις τό τέλος του, οί Νούβιοι, οΐτινες
εκράτουν τόν Αμβρόσιον παρά τά; παρακλήσεις
του και παρα τάς προσπάθεια; του νά διαφύγη
τών χειρών των, τόν άφησαν έλεύθερον. Δέν
ήτο πλέον φεΰ’. καιρός νά δοθή βοήθεια είς τόν
δυστυχή πρόξενον έπρεπε νά ληφθή φροντί;
περί διασώσεως τοΰ πληρώματος καί περί τών
μέσων τής άμύνης, καθότι οί μαύροι, άναμφιβόλως, είχον άποσυρθή δπως σχεδιάσωσι νέαν έπίθεσιν.
Αδύνατον είναι νά περιγράψωμεν τον τρό
μον, τήν οργήν, τήν απελπισίαν τοΰ Αμβροσίου,
οστις ιστατο μόνο; έν μέσφ εικοσάδα; ναυτών
και υπηρετών, παραλελυμένων ύπό τού φόβου.
Έν στιγμή ήσυχία; οί ναύται τοΰ στολίσκου
μετέβησαν πάντε; έπί τή; δαχαβίας, ήτις
άπεσύρθη τή; δχθη; έγκαταλείπουσα τάς άλλας
λέμβους κενάς καί τά φρικωδώς ήζρωτηριασμένα πτώματα δέκα ή δώδεκα Νουβίων.
Μετά τήν σφαγήν οί μαύροι άπεσύρθησαν
καί δέν έφάνησαν ή περί τό εσπέρας. Τότε
πανταχόθεν προσήλθον άθρόοι, τόσον πολυπλη
θείς δσον καί τήν πρωίαν αδοντες τά πολεμικά
αύτών άσματα. Ίο στίφος τούτο, ήοεθισμένον
έκ τοΰ χυθέντος αίματος καί έκ τής έλπίδος
τής λεηλασίας, διηρέθη έν θορυβώδει συζητήσει.
Οί μέν ήθελον αμέσως νά έπιτεθώσι κατά τών
πλοίων, οί δέ ήθελον νά περιμείνωσι τήν ημέ
ραν. Οι τελευταίοι ούτοι ύπερίσχυσαν τή γνωμοδοτήσει γέροντός τίνος, δστις τοΐς όπενθύμισεν
δτι τοΐς άπηγυρεύετο νά πολεμώσιν έν καιρω
νυκτός.
Έπί τή; δαχαβίας συνεκροτήθη συμβούλιον. '0 Αμβρόσιος καταπνίγων τήν λύπην του
δέν έσζέπτετο ή περί τών μέσων τή; διασώσεως
τοΰ πληριυματος. Συνεβουλεύετο πρός τοΰτο
τούς άρχαιοτέρους ύπηρέτας τοΰ θείου του.
"Εκαστο; έλεγε τήν γνώμην του· οί μέν προέτεινον νά φύγωσι έν νυκτί διά τών λέμβων άφινοντες καί πλοΐα καί πραγματείας· οί δέ έγνωμοδότουν νά μεταοώσιν είς Λούγουγλον δπως
τεθώσιν έκεΐ ύπό τήν προστασίαν τών Ευρω
παίων έμπόρων. Άλλ’ ό Αμβρόσιος δέν είχεν
άπολέσει πάσαν έλπίδα ν’ άνευρη τόν θεΐόν του
ζώντα έτι. Ό νεανίας διέταξε νά κομίσωσιν
έπί τοΰ καταστρώματος κιβώτιον περιέχον έκατό
λίβρα; πυρίτιδος. Ήνοιξε τό κιβώτιον τοΰτο
καί έξέφρασεν είς τούς περί αύτόν τήν άπόφασίν
του ν’ άνατιναχθή είς τόν άέρα, άν οί μαύροι
ήθελον κυριεύσει τήν δαχαβίαν, ήτις άλλως
τε βαρέως ουσα φορτωμένη δέν 'ήδύνατο νά διέλθη τά άβαθή τοΰ ποταμού μέρη.
Οί Βάρρυ, άναβαλόντες διά τήν έπιοΰσαν
τήν έπανάληψιν τών εχθροπραξιών, άπεφάσισαν
νά διανυζτερεύσωσιν έπί τή; όχθης, όπως κάλ
λιαν έπιτηρήσωσι τάς κινήσει; τών ανθρώπων
τοΰ Vaudey. Ηναψαν μεγάλα; πυράς καί έξηπλώθησαν παρ’ αύτάς, συζητούντες ζωηρώς καί
χαίροντες έπί τή έλπίδι λείας πλούσιας. ‘0
Μέδης καί ό αδελφός αύτοΰ Λέδης συνεσκέπτοντο ήσύχω; μετά τών αρχηγών τοΰ Όλίβου
καί τής Βελένιας, τρώγοντες ψητόν πίθηκον.
Μίαν περίπου ώραν μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου
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ό’Αμβρόσιος ειδεν απερ
χόμενον τής όχθης παρά
τό Γονδοκόρον μικρόν έλαφρόν άκάτιον τό όποΐον
άθυρΰβως προσήγγισεν είς
τό πλοΐον. Έν τφ άκατίω τούτφ ήσαν δύο άν
δρες, έν οίς ό άγρυπνος
φύλας άνεγνώρισε τόν Δαούδ καί Τζεμέλ-Έδδίν,
τούς δύο ’Άραβας, οΐτινες
τήν προτεραίαν είχον άπέλθει είς Βελένιαν.
— Διατί έπανήλθετε;
τούς ήρώτησεν ό Αμβρό
σιος απορών έπί τή κα
τεσπευσμένη έπανόδφ των
καί έτι μάλλον δτι έξετέθησαν είς τόν κίνδυνον νά
διέλθωσι διά μέσου τοΰ
εχθρικού στίφους, δπως
ελθωσι πρός τόν κύριόν
των, έν ω ήδύναντο έν
πάση ασφαλεία νά μείνωσι πλησίον τοΰ δόν
Αγγέλου.
— Διατί έπανήλθομεν;
άπηντησεν ό Δαούδ. Διότι
χωρίς νά ύποπτευθώμέν τι
περί τών ένταΰθα συμβαινόντων, τά όποια πρό μιας μόλις
ώρας μάς διηγήθη είς Βάρ
ρυ ς, ό Τζεμέλ-Έδδίν καί
έγώ εΐχομεν θλιβερόν προ
αίσθημα. *
— Παράδοξον τοΰτο! ειπεν ό νεανίας μετά δυσπι
στίας.
— Ναι, ήσθάνθην ώσεί με
γάλην θλίψιν . . . έφοβήθην.
Καί είπον πρός τόν ΤζεμέλΈδδίν. " Άς έπιστρέψωμεν
είς Γονδοκόρον ό κύριός μας
κινδυνεύει! ’ Καί αμέσως άνεχωρήσαμεν άπό Βελένιαν ...
— Καί σάς άφησαν νά διέλθητα έλευθέρως;
— Ό Μέδης ήθελε νά έκδικηθή κατά τοΰ κυρίου μας,
άλλά σέ καί τούς άνθρώπους
σου δέν εννοεί νά πειράξη.
Οί δπαδοί του δμως θέλουσι
νά λεηλατήσωσι τά πλοΐα καί
νά σέ φονεύσωσιν.
'0 Αμβρόσιος έθεσε τήν
χεΐρά του έν τφ ένώπιον αύ
τοΰ κειμένφ άνοικτφ κιβωτίφ καί ήγειρεν αύτήν πλήρη
πυρίτιδος.
— Ίδέ! είπε πρός τόν Δα
ούδ. Έάν δέν ήναι δυνατόν
νά προφυλάξωμεν τά πλοΐα
μέχρις εσχάτων, άνατινάσσω
τά πάντα είς τόν άέρα . . .
έχθρούς καί φίλους! . . .
"Ολους! . . . Είπέ τούτο
είς τούς συντρόφους σου. Άφ’ ού ό θείος μου
είναι απών ή νεκρός, έγώ είμαι ένταΰθα ό άρχηγός καί έννοώ νά μέ ύποκούσωσιν.
— Θά σέ ύπακούσωμεν, κύριε, είπον ό
Δαούδ καί ό Τζεμέλ-Εδδίν έπηρεασθέντες ύπό
τοΰ έπιβλητικοΰ υφους τοΰ παιδός, δστις αίφνης
έγένετο άνήρ.
— Έπί τής όχθης έμεινεν ακόμη σίτος,
οίνος, δέρματα, έλεφαντοκόκκαλα καί δέματα
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Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Ο DICKENS ΚΑΙ Η ΓΑΛΗ ΤΟΥ.

ΚΥΩΝ ΚΑΙ ΧΗΝ.

ύελίνων πραγμάτων, προσέθηκ
Θ’ άφήσης, κύριε, τήν λείαν τα;
τούς ληστάς;
(Έπίται τό τέλο;.|

Διαπρεπής Ιταλός φυ
σιοδίφης, ό κ. Λαυρέν
τιος Καμεράνος, όπέβαλεν είς τήν Ακαδημίαν
τοΰ Τουρίνου περίεργον
καί πρωτότυπον μελέτην
πεοί τών διαφόρων χρω
ματισμών τών ζώων. Και
έν πρώτοι; ό κ. Καμερά
νος κατατάσσει τά χρώ
ματα κατά τήν έξής σε·ράν, λαμβάνων ύπ δψιν
τήν συχνότητα αύτών.α'.) τό καστανύχρουν β'.)
τό μέλαν γ'.) τό κίτρινον, τό φαιόχρουν καί τό
λευκόν· δ'.) τό έρυθρόν■
ε'.) τό πράσινον- στ'.) τό
κυανοΰν καί ζ'.) τό ιώδες.
Ό ιώδης χρωματισμό;
είναι ό πάντων σπανιώτεοος. Παρατηρητέον έν
ταΰθα δτι ό Ιταλός φυ
σιοδίφη; κατατάσσει έν
τοΐ; χρωματισμοί; τό λευ
κόν καί τό μέλαν καί τό
μίγμα αύτών, τό φαιόχρουν,
έν ω οί χρωματισμοί ούτοι
δέν ευρηνται έξ ίσου διεσπαρ
μένοι είς τό γένος τών ζώων.
Το μέλαν, τό καστανόχρουν
καί τό φαιόχρουν ευρηνται
συχνότερον παρά τοΐς σπονδυλωτοΐς ζώοις, τό έρυθρόν
καί τό κίτρινον παρά τοΐ; μη
σπονδυλωτοί;. Τό πράσινον
χρώμα εύρίσκομεν συχνότεραν
παρά τοΐς κατωτέροι; ζώοι;,
ούδέποτε δμως παρά τοΐς μαλακίοις. Τό κυανοΰν χρώμα
είναι σπάνιον, έτι σπανιώτερον το ιώδες, άν καί τοΰτο
ευρηται είς δλα τά γένη τών
ζώων. Τό λευκόν ευρηται
μάλλον είς τά ένυδρα ζώα.
Ό χρωματισμός τών ζώων
έχει μεγάλην έν γένει σχέσιν πρός τό μέρος, έν φ διαβιούσιν- ουτω τά παράσιτα
ζώα έχουσιν ήττον ζωηρόν
καίποικίλον χρωματισμόν τών
άλλων. Τά ένυδρα ζώα εχουσιν ώς έπί τό πλεΐστον χρω
ματισμόν μάλλον ομοιόμορφον
καί ήττον ζωηρόν ή “α γή
ινα. Τά θαλάσσια ζώ» έχουσι
σπανίως χρωματισμόν βαθυν ■
τοΰτο άποδοτέον εί; το δτι
τό σώμά των είναι πολλάκι; διαφανές. Τά θαλάσσια
ζώα τά διαβιοΰντα έν μέσφ
φηζών καί θαλασσίων χόρ
των έχουσι ζωηρότερον χρω
ματισμόν ή τά διάγοντα έν μέσφ πετρών καί άμ
μου. Ιά ύψιπετή πτηνά δέν έχουσιν έν γένει χρω
ματισμόν λίαν διαγεγραμμένον. Τά έν τοΐς δάσεσι,
μεταξύ θάμνων καί χόρτων διαμένοντα ζώα έχουσι
χρωματισμόν ζωηρότερον καί ποικιλώτερον ή τά
ζώντα είς θέσεις πετρώδεις καί άμμώδεις. Τοΰτο
ιδίως παρατηρεΐται εί; τά ζώα τή; Αραβίας καί
τής Σαχάρας, ών τόν χρωματισμόν "Αγγλος φυ
σιοδίφης ώνόμασε ‘τό χρώμα τής έρήμου”.
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Παρά τήν γνώμην τοΰ ΓράντΆλλβν ό κ. Καμεράνος δέν παραδέχεται δτι ό χρωματισμός
τών ζώων έχει έν γένει σχέσιν πρός τήν τροφήν
αύτών. Τά σαρκοβόρα ζώα, τά διαιτώμενα ύπό
τά δένδρα και έν μέσφ άνθέων έχουσι πολλάκις
χρωματισμόν ποικίλον και ζωηρόν, έν ω τά
δπωροβόρα παρουσιάζουσι πολλάκις χρωματισμόν
άμοδρώτερον καί μάλλον μονότονον.
"Οσφ πλουσιώτερον είναι γένος τι ζώων
τόσφ και ζωηρότερος είναι ό χρωματισμός του.
Τά μικροσκοπικά πτηνά, τά κολιβρ'ι καλούμενα,
είναι άπόδειςίς τρανή τοΰ νόμου τούτου. 'Η
ζωηρότης τοΰ χρωματισμού ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τήν ζωηρότητα τοΰ φωτός, είς ήν τά
ζώα είσίν έκτεθειμένα · έχει μάλλον σχέσιν πρός
τήν γενικήν αύτών άνάπτυςιν καί έλαττοΰται
είτε ένεκεν ανεπαρκούς τροφής είτε ένεκεν άσθενείας. '0 κ. Καμεράνος ώς πρός τήν έπιρροήν
τοΰ φωτός συμφωνεί πληρέστατα πρός τόν προκάτοχον αύτοΰ Wallace. Κλίμα ξηρόν καθιστά
τόν χρωματισμόν βαβύτερον, έν φ κλίμα υγρόν
καθιστά αύτόν ζωηρότερον. Κατά τόν Ιταλόν
φυσιοδίφην, δσφ ΰψηλότερον ζώσι τά ζώα τόσον
ζωηρότερος είναι και ό χρωματισμός. Ό ισχυ
ρισμός ούτος φαίνεται όλίγον τολμηρός, καθότι
τά δρεσίβια ζώα έχουσιν έν γένει βαθύτερον
χρωματισμόν τών έν ταΐς πεδιάσι διαιτωμένων.
'Εκάστη χώρα έχει κατά τό μάλλον καί ήττον
χρωματισμόν τών ζώων προεςάρχοντα. Έν ταΐς
άρκτικαΐς χώραις συχνότερον εΰρηται το λευκόν,
τό φαιόχρουν, τό μέλαν καί τό κίτρινον· έν
Αιθιοπία τό κίτρινον καί τό καστανόχρουν· έν
τοΐς τροπικοΐς προεξάρχει τό πράσινον καί τό
έρυθρόν· έν ταΐς Ίνδίαις τό κίτρινον· έν Αύστραλία τά βαθύτερα χρώματα καί ιδίως τό
μέλαν. Έν γένει δέ τά μεγαλείτερα ζώα άπανταχοΰ τής οικουμένης έχουσι χρωματισμόν
μάλλον μονότονον ή τά μικρότερα τοΰ αύτοΰ
γένους.
11 αρ’ δλοις τοΐς ζώοις τά μάλλον φανερά
μέρη είναι καί ζωηρότερον κεχρωματισμένα τών
κεκαλυμμένων.
Παρατηρητέον ένταΰθα δτι
παρά τοΐς έντόμοις τά ζωηρότερα χρώματα
εύρηνται είς τά προεςάρχοντα μέρη τοΰ σώμα
τος, ώς είς τήν κοιλίαν- είς τάς χρυσαλλίδας
δέ είς τά άκρα τών πτερύγων. Τό φαινόμενον
τοΰτο έδωκεν είς τινας τών φυσιοδιφών τύ ένδόσιμον, δτι ή φύσις έδωκε τοιοΰτον χρωματι
σμόν, δπως προστατεύη τά ζώα άπό τής έπιθέσεως άλλων ζώων, τά όποια ένεκα τοΰ άμυδροτέρου χρωματισμού δέν προσβάλλουσι τά ζωτικά
μέρη τών θυμάτων των.

ΤΟ ΥΔΩΡ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Πολλάκις ήδη καί πρό έτών έδημοσιεύθησαν
έν τοΐς έπιστημονικοΐς Περιοδικοΐς άρθρα καί
διατριβαί περί τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τοΰ
ΰδατος. Εσχάτως μάλιστα καί έν τφ ήμετέρφ
"Γαληνφ” έδημοσιεύθη σπουδαία διατριβρή περί
άντιφλογιστικών καί αντιπυρετικών φαρμάκων,
έν ή γίνεται λόγος καί περί τής άντιπυρετικής
ιδιότητας τοΰ υδατος. Χαίρομεν δτι καί παρ’ ήμΐν
τό σπουδαΐον τοΰτο ζήτημα ήρξατο λαμβανόμενον ύπ’ δψιν, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον έν τφ
ήμετέρφ κλίματι, έν φ έπιπολάζουσι πυρετοί,
δύναται τό ύδωρ νά καταστή πολλής εύεργεσίας
είς τούς νοσοΰντας πρόξενος. Έπειδή δέ έκ
τών Ελλήνων ιατρών όλίγοι μέχρι τοΰδε ένησχολήθησαν μέ τό ζήτημα τούτο, νομίζομεν δτι
δίκαιον είναι νά γείνη μνεία όμογενοΰς ιατρού,
δστις είδικώς τήν θεραπευτικήν ιδιότητα τοΰ
ΰδατος έμελέτησε καί περί αύτής κατά διαφό

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ρους έποχάς έγραψεν. Ό ιατρός ούτος είναι ό
έν Άμισφ κ. Κωνσταντίνος Λαναράς, έπιστήμων δόκιμος, δστις ού παύεται εύεργετών τήν
πάσχουσαν άνθρωπότητα. ‘0 κ. Λαναράς ήδη
κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1880 έγραψεν έν τφ
"Γαληνφ” διατριβήν περί θεραπευτικής ίδιότητος τοΰ υδατος κατά τών πυρετών. Κατόπιν
έγραψε καί άλλας έπί τοΰ ζητήματος τούτου
μελετάς, δι’ ών άπεδείκνυε τό ύδωρ πανάκειαν
τών όξέων νοσημάτων. Εσχάτως δέ ό κ. Λα
ναράς έπεδόθη είς τήν συγγραφήν " Ειδικής
Παθολογίας καί θεραπευτικής ύπό ύδροθεραπευτικήν έποψιν”, ής τό α'. μέρος ήχθη είς πέρας.
Έν τφ α'. τούτω μέρει, πραγματευομένφ περί
τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τοΰ υδατος έπί τοΰ
νοσοΰντος όργανισμοΰ, ό συγγραφεύς άποδεικνύει
τήν ωφέλειαν τοΰ υδατος καθ’ απάντων τών
δξέων νοσημάτων καί δή καί αύτής τής χολέρας.
Τφ έμβριθεΐ έπιστήμονι εύχόμεθα δικαίαν έκτίμησιν τών καταβληθέντων κόπων πρός ίκανοποίησιν αύτοΰ.

Ή έμπορική κρίσις έν ’Αγγλία. Λίαν
ένδιαφέρουσα ύπό πολλάς επόψεις είναι ή έκθεσις
τής έπιτροπής, τής συστάσης πρό τίνος έν Λονδίνφ
πρός έξέτασιν τών αιτίων τής έμπορικής κρίσεως.
Κατά τήν έκθεσιν ταύτην, τήν λίαν έκτεταμένην
καί έπιμελέστατα σοντεταγμένην, ή έμπορική
κίνησις έν ’Αγγλία κατά τά τελευταία έτη ού
μόνον έλάττωσιν δέν ύπέστη, άλλ’ άπ’ έναντίας
καί μεγαλειτέραν έλαβεν άνάπτυςιν, άσυγκρίτφ
λόγφ άνωτέραν τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμού.
'Η κρίσις προήλθεν έκ τής έλαττώσεως τών
τιμών ένεκα τής ύπερβολικής παραγωγής, καί
κατά δεύτερον λόγον έκ τοΰ συναγωνισμού τών
άλλων χωρών. Ή έκθεσις άναφέρει πρός τούτοις δτι ή θέσις τών έργατικών τάξεων άπό
είκοσιν ήδη έτών έπαισθητώς έβελτιώθη καί είς
τοΰτο συνετέλεσαν μεγάλως οί έν ταΐς πόλεσι
συσταθέντες έργατικοί σύλλογοι. Πρός καταπολέμησιν τοΰ συναγωνισμού προτείνει ή Επιτροπή
άναδιοργανισμόν τοΰ προξενικού κλάδου, δστις
νά διαφωτίζη τά άγγλικά καταστήματα περί τών
άναγκών καί τών άπαιτήσεων τών κατοίκων τής
χώρας, έν ή διατελοΰσιν οί πρόξενοι. Έκ τών
προξενικών έκθέσεων όδηγούμενοι οί Άγγλοι
καταστηματάρχαι καί έμποροι εύκόλως θά ήδύ
ναντο νά καταπολεμήσωσι τόν έξωτερικόν συνα
γωνισμόν, δστις ιδίως είναι επίφοβος έκ μέρους
τής Γερμανίας.
IIερσικοί σιδηρόδρομοι. Ό μέγας οίκος
Βανδερβίλτ έν’Αμερική έλαβε παρά τοΰ Σάχου
τής Περσίας τήν παραχώρησιν σιδηροδρομικής
γραμμής άπό τής Κασπίας θαλάσσης μέχρι τού
Περσικού κόλπου διά Τεχεράνης καί Βαγδάτης.
Έπί τής μεγάλης ταύτης γραμμής θά κατασκευασθώσιν ένδεκα σήραγγες. Ήδη μετέβησαν είς
Περσίαν πέντε άνώτεροι μηχανικοί, δπως κάμωσν τάς προκαταρκτικός μελετάς διά τήν σπουδαίαν ταύτην γραμμήν.

Τά τροχήλατα έν τή ταχυδρομική
ύπηρεσία. Έν Αύστρία φαίνεται προσεγγίζουσα ή στιγμή, καθ’ ήν τά τροχήλατα θέλουσι
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χρησιμεύσει καί είς τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν.
1 ό ύπουργεΐον τοΰ εμπορίου έν Βιέννη έδωκεν
ήδη έντολήν είς τήν γενικήν διεύθυνσιν τών
ταχυδρομείων καί τηλεγράφων νά γνωμοδοτήση
κατά πόσον τά τροχήλατα δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν, ή δέ γενική Διεύθυνσις άπεφήνατο
δτι τα τροχήλατα ιδίως χρήσιμα 0’ άποβώσιν
είς τήν περισυλλογήν τών έπιστολών έκ τών
διαφόρων γραμματοκιβωτίων καί είς τήν μετα
φοράν έπιστολών άπο ένός ταχυδρομικού γρα
φείου είς τό έτερον. Πριν δμως τεθή είς ένέογειαν ή νέα αυτή ύπηρεσία, θέλουσι γείνει
δοκιμαί έν Βιέννη. Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία
δτι άν αί δοκιμαί άποβώσι πρακτικαί, τά τρο
χήλατα θέλουσι χρησιμοποιηθή έν τή ταχυδρο
μική υπηρεσία δλων τών μεγαλοπόλεων τής
Εύρώπης, ένθα αΰτη κατέστη τοσοΰτον πολύ
πλοκος.
Εφημερίδες έν ’Αμερική. Έν ούδεμια
χώρα τού κόσμου ύπάρχουσι περισσότεροι έφημερίδες ή έν ταΐς Ήνωμέναις πολιτείαις τής
βορείου ’Αμερικής. Ό άριθμός αύτών άνέρχεται είς — 14 χιλιάδας. Άπό 25 έτών ό άριθ
μός αύτών σχεδόν έτριπλασιάσθη, διότι έν έτει
1860 έξεδίδοντο μόνον 5 χιλιάδες. Έξ δλων
τών πόλεων ή Νέα Ύόρκη έχει ού μόνον τάς
περισσοτέρας, άλλά καί τάς πωλουμένας είς
περισσότερα άντίτυπα· Ούτως ό "Κήρυξ” έκδίδεται είς 190 χιλ. άντιτύπων καθ’ έκάστην, ό
"Κόσμος” είς 150 χιλ. "Ή έφημερίς τής
Πρωίας” καί ό "'Ήλιος” είς 100 χιλ. "Τά
ημερήσια Νέα” είς 160 χιλ. "Οί Καιροί” είς
150 χιλ. κτλ. Καί μικραί πόλεις 20 χιλιάδων
κατοίκων έχουσι δύο ή τρεις πρωϊνάς καί δύο ή
τρεις έσπερινάς εφημερίδας. Είναι φιλαναγνώσται οί ’Αμερικανοί!

Πρό τινων ημερών ή βασίλισσα Έ μ μα τής
'Ολλανδίας ειδοποίησε διά τοΰ αύλαρχείου
δτι έπί τή έπετείφ ημέρα τής γεννήσεως τής
θυγατρός της, πριγκηπίσσης Γουλιελμίνης, εισερ
χόμενης είς τό έκτον έτος τής ηλικίας της,
ήθελε δεχθή έν τοΐς βασιλικοΐς άνακτόροις δλα
τά παιδία, άρρενα καί θήλεα, τά γεννηθέντα τήν
αύτήν ήμέραν μέ τήν βασιλόπαιδα διάδοχον.
Εννοείται δτι πάντα τά παιδία έσπευσαν είς
τήν βασιλικήν πρόσκλησιν καί έλαβον διά χειρός
τής άνάσσης διάφορα δώρα καί γλυκίσματα. Ή
βασίλισσα παρετήρησεν δμως δτι δέν έτηρήθησαν
καθ’ δλα οί δροι τής προσκλήσεως, διότι μεταξύ
τών πολυπληθών παιδιών δέν ήσαν μόνον παιδία
έξαετή άλλά καί μεγαλειτέρας ήλικίας καί δή
καί δεσποινίδες. ' Η βασίλισσα έγέλασεν έπί τή
καταχρήσει ταύτη καί ού μόνον ούδέν άπέδειξεν,
άλλά πάντας ομοίως έπεριποιήθη καί έφιλοδώρησεν.
Ό πρίγκηψ Βίσμαρκ έν εύθύμιρ τινι
συναναστροφή, διατελών έν διαθέσει εύχαρίστφ,
διηγήθη έπεισόδιον τοΰ βίου του. "Οτε διωρίσθη
άπεσταλμένος τής Πρωσσίας έν τή διαίτη τής
Φραγκοφούρτης κατέλυσεν είς τήν οικίαν εύπατρίδου τίνος τής πόλεως έκείνης. Άρνηθέντος
τοΰ εύπατρίδου νά θέση έν τφ κοιτώνι τοΰ
Βίσμαρκ κώδωνα, ούτος έχων ήμέραν τινά άνάγκην νά καλέση τόν ύπηρέτην του καί μή εύρίσκων πρόχειρον κώδωνα ώπλισε πιστόλιον καί
έρριψε βολήν κατά τής όροφής. '0 οικοδεσπότης
άκούσας τήν έκπυρσοκρότησιν έσπευσεν έντρομος
είς το δωμάτων τού μέλλοντος άρχικαγκελλαρίου, δστις μετά τής μεγαλειτέρας ψυχραιμίας
τφ άπήντησεν· " Έν δσφ δέν θά έχω έν τφ
κοιτώνί μου κώδωνα, ούτως έκάστοτε θά καλώ
τόν ύπηρέτην μου.” Εννοείται δτι ό οίκοδε-
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απότης, μή έπιθυμών ή δροφή τής οικίας νά
γείνη σημεΐον σκοποβολής, έφρόντισεν αύθημερόν
νά τοποθετήση κώδωνα έν τφ κοιτώνι τοΰ άνυπομόνου ξένου του.
'Ο “Άγγλος ζωγράφος Άλφρέδος Στήβενς,
εχων έσπέραν τινά φίλους προσκεκλημένους είς
τήν τράπεζάν του, τοΐς διηγήθη άνέκδοτον γελοΐον. Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων ήτο καί
ό βαρώνος X . . ., δστις είναι τόσον κωφός,
ώστε καί μέ αύτόν τόν ύπηρέτην του δέν δύ
ναται νά συννενοήται ή έγγράφως. 'Ο κωφός
βαρώνος βλέπων τον κόσμον δλον γελώντα, έγέλα
καί αύτός θορυβωδέστερον τών άλλων, έσείετο
έπί τής έδρας του, ΰψονε τάς χεΐράς του καί
έν γένει έδείκνυε τό μεγαλείτερον ενδιαφέρον.
Άφ’ ού δέ ή διήγησις έτελείωσε καί δλοι ήσύχασαν, ό βαρώνος έπιθυμών νά έπιόειχθή, έζήσησε τόν λόγον καί είπεν έν μέσφ βαθείας
σιγής· "Καί έγώ, κύριοι, γνωρίζω άνέκδοτον είς
άκρον γελοΐον.” Καί διηγήθη τό αύτό άνέκδο
τον, τό όποιον είχε διηγηθή καί ό οικοδεσπότης.

Ή εσοδεία τών μεταξοσκωλήκων έν ’Ιταλία
προμηνύεται εφέτος άφθονωτάτη· καί ή ποιότης
είναι άρίστη, διότι καθ’ δλον το έαρ ό καιρός
ήτο εύνοϊκός. Προ πολλών έτών δέν παρετηρήθη τούτο.

Λέγεται δτι τό μέγα κατάστημα τού Κρούπ
σκοπεύει νά ίδρύση χυτήριον έν Νικολάϊεφ τής
'Ρωσσίας. “Ήδη μετέβησαν ύ-άλληλοι τοΰ
Κρούπ είς Νικολάϊεφ, δπως μελετήσωσι τό ζή
τημα καί κάμωσι τάς προκαταρκτικός έργασίας. Ή δέ βελγική Εταιρία τοΰ Κοκερίλ
έλαβε παρά τής ρωσσικής Κυβερνήσεως τήν
άδειαν νά ίδρύση έπίσης έν Νικολάϊεφ μεταλ
λευτικά έργοστάσια πρός κατασκευήν σιδήρου
καί χάλυβος.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Παλαίσμαθ’ ήμών ό βίος, εύτυχούσι δέ
οί μέν τάχ’, οί δ’ έσαύθις, οί δ’ ήδη βροτών.
Εύριπίδης.

Κάτοπτρον είδους χαλκός έστ οίνος δέ νοΰ.
Αισχύλος.
Τραχεΐαν οργήν, ώς άμήχανον κακόν.
Εύριπίδης.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Τοΰ χρυσού καί τοΰ άργύρου,
Τού χαλκού καί τόσων άλλων.
Είμαι χρήσιμος είς δλους
Κ’ έν πολέμφ κ’ έν ειρήνη,
Έν χειμώνι καί έν θέρει,
Έν θυέλλη κ’ έν γαλήνη.
Πρέπει πρώτον νά μέ θάψης,
Άν θελήσης ν’ άναζήσω·
Τέλος δέ ίν’ άναζήσω,
Πρέπει πρώτον νά σαπήσω.

Οΰτω τό λίαν ήσσον επαινώ τοΰ μηδέν άγαν
καί ξυμφήσουσι σοφοί μοι.
Ό αύτός.
Εχθρών άδωρα δώρα κούκ δνήσιμα.
Σοφοκλής.

Ν.
Αίνιγμα 479.

’Αρχήν δέν έχω ούτε καί τέλος,
’Οπαδών δμως έχω σειράν ·
Μόνος άξίαν ποτέ δέν έχω,
Ούτε μεγάλην ούτε μικράν
'Οσάκις δμως μέ συνοδεύουν
Οί σύντροφοί μου οί προσφιλείς,
Τότε άξίαν αίφνης λαμβάνω
Καί άξιοΰμαι τιμής πολλής.

Αίνιγμα 477.
Δέν έχω μίσος ούτε φιλίαν,
'Ομοίως δλους τούς όμιλώ,
Δέν τήν γνωρίζω τήν κολακείαν,
Ούτε τι πάθος ποτέ δηλώ.
"Οσους δυσμόρφους έπλασ’ ή φύσις
Δέν κολακεύω, καί μ’ έκτιμοΰν
Κλαίοντας βλέπω; κλαίω έπίσης,
Γελώ άμέσως μ’ δσους γελούν.

* * * *
Οί άστερίσκοι ν’ άναπληρωθώσι δια
* * * * στοιχείων, τά όποια νά σχηματίζωσι
* * * * τάς έπομένας τέσσαρας λέξεις· τήν
* * * * μέν α'.) σημαίνουσαν ζώον ισχυρόν,
τήν β'.) θέσιν επιφανή, τήν γ'.) χρονικά καί τήν
δ'.) κατοίκησιν. Καί αί τέσσαρες λέξεις άναγινώσκονται καθέτως καί όριζοντείως.

Στόμα δέν έχω, καί συμβουλεύω
Τούς έγγραμμάτους καί άμαθεΐς·
"Ο,τι μοί λέγεις έγώ πιστεύω,
Είμαι καθ’ δλα πλήν άπαθής.

Πολλάκις βλέπεις κι’ άλλάσσω χρώμα,
ΙΙώποτ’ ίδιαν έχων χροιάν·
Έν έμοί μάτην ζητείς τό σώμα,
Άέρα βλέπεις, βλέπεις σκιάν.

ΛΥΣΕΙΣ.

Έν τοΐς ζωγράφοι? μ’ έχεις φωστήρα,
Πιστόν τεχνίτην καί φυσικόν
Άν καί δέν έχω ποτέ χρωστήρα
Είναι μου θαύμα πασα είκών.
Εύθραυστον πράγμα είμαι, καί δμως
Συχνά αιώνων μετρώ ζωήν·
Πολλάκις δμως καί άποτόμως
'Υστάτην πέμπω πρό σοΰ πνοήν.

Αινίγματος 473.

Αινίγματος 474.

Χούς — ούς — ύς.

Άλ —"Εκτωρ = ’Αλέκτωρ.

Προβλήματος 476.

Βότρυας ού κύει άκανθα.
Ν.

Αίνιγμα 478.

"Οπου μ’ είδες νά γεννώμαι
Έκεΐ βλέπεις δτι θνήσκω·
Έν τφ λίκνφ μου ώσαύτως
Καί τόν τάφον μου ευρίσκω.
"Οστις μ’ έπλασεν, έκεΐνος
Είν’ ό πλάστης τών μετάλλων,

Ελυσα»·. Γά 454, 455 καί 456 ό κ. Κ. Φτεροόδης έν Αιγύπτια- τά 455, 456 ή δεσποινίς Αίκ.
Π. Βααιλειάδου έν ’Αλεξάνδρειά· τά 464, 465, 467
δ κ. Π. Δ. Παπαδάκης έν Τροόδφ Κόπρου· τά 468,
470, 471 ή Κυρία Ίφιγ. Λ. Πασσαλίδου έν Άλεξανδρείφ· τό 471 ό κ. Δ. Π. "Ακατος έν 'Ρουμανία·
τό 472 ό κ. Ί. Άναγνωστιάδ η ς έν Τ. Μαγουρελίω.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έπειδή μέρη τινά, ένθα διαμένουσι συνδρομηταΐ τοΰ "Εσπέρου ’ είναι λίαν άπομεμακρυσμένα, ή δέ ταχΟεΐσα προθεσμία
τής έκκυβεύσεως τοΰ Λαχείου ήτο άναλόγως βραχεία, ή Διεύθυνσις τοΰ Εσπέρου’ άπεφάσισε ν’ άναβάλη τήν έκχύβευσιν διά τήν
1113 προσεχούς ’Οκτωβρίου ανυπερθέτως.
Ή άπόφασις αΰτη έλήφΟη συνεπεία έπιστολών, δι’ ών συνδρομηταΐ τινες έζήτουν μικράν παράτασιν προθεσμίας, όπως

συμμετάσχωσι καί ούτοι τοΰ Λαχείου.
Έπομένως ειδοποιούνται περί τής αναβολής ταύτης (τή α. ’Οκτωβρίου 1886) καί οι πλησιέστερον εύρισκόμενοι ΚΚ. συνδρομηταί, οιτινες είτε ένεκεν απουσίας ή δι’ άλλην τινά αιτίαν έμποδίσθησαν μέχρι τοΰδε, ΐνα φροντίσωσιν έγκαίρως περί τής κατα
βολής τής ετήσιας αύτών συνδρομής, έάν θέλωσι νά συμμετάσχωσι τοΰ Λαχείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 4·.

—

Τύποι?· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

’Επειδή ό "’'Effjwpog", έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσε,ως αυτού, εισέρχεται ήδη εις τό ίίιτοτ αυτού
έτος, ή Διεύθυνσις αυτού άπεφάσισεν όπως συστήση έφέτος Λ«%«οι· πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών του Εσπέρου,
οϊτινες τοσούτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ' δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.
Ό αριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεάι· τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω,
δέν δΰναται νά όρισθή από τοΰδε ακριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή εις τούτον καί οί νέοι συνδρομηταΐ τού έκτου
έτους· οί κληρωθησόμενοι όμως αριθμοί έσονται δΥζα έν δλψ, καί θέλουσι κερδίσει’
1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεϊειργασμένας 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 "Έσπεροι.·”, ήτοι τούς τόμους A'. Β'. Γ'. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τού γνω
στού περικαλύμματος αυτών.
4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν έΕ εικόνας ανθοδεσμών έ£ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά Ζωηρότατων χρωμάτων
κεχρωματισμένων, 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 αυτού κατ’ έκλογήν τού κερδι'Ζοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίναΕ αυτού πε
ριέχει τά ιχνογραφήματα έΕ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών όνομάτων αύτών λατινιστί καί γερμανιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους εις συλλογάς 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 οποίου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 ’Οκτωβρίου 1886, συμμετέχουσιν αυτοδικαίως 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 ξαπροθε'σμεος τάς καταβληθείσας
αύτοΐς συνδρομάς, όπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, άν δέν λάβη έν Λειψίμ
τό τίμημα τών συνδρομών, εις ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιον.
Ό όρος 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·
ύπάρχουσιν όμως καί συνδρομηταΐ τινες ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι
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 τού Λαχείου ·
. Συμμετέχουσιν αύτοϋ 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 αυτή έν Λειψίμ.
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τού τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
01 δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έΐής τάΐιν·

Άρ.
■
-

α'.
β’.
γ'.
δ',
Σ'.
η'.
θ'.
ι'.

Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β’. Γ'. Δ'. Ε'. τού 'Εσπέρου χρυσοδέτων.
Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.
Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφίμ.
ε’. στ'. Άνά ένα τόμον τού ‘Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
Λεύκωμα Βοτανικής.
Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος.
Τά περικαλύμματα τού ‘Εσπέρου τών έτών A'.—Ε'.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οί δέ κερδίσαντες άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή διά τού ‘Εσπέρου.
’Εν Λειψίμ 15,27 Αύγούστου 1886.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

