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ΩΡΑΙΑ1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

II ΖΑΚΤΝΘΟΣ.

(Μετά είκόνος, 3ρα σε?.. 273.)

Μεταξύ των έπτά "μαργαριτών” τοΰ Άδριατιζοΰ πέλαγους, 
ή νήσος, ήτις δικαίως δύναται νά όνομασθή των μαργαριτών τού
των ό μονάρχης είναι ή Ζάκυνθος, τό "άνθος τής’Ανατολής , ως 
ώνόμασαν αυτήν οι Βενετοί.

Και πράγματι ούδέν ώραιότεραν, ούδέν ποιητικώτερον τής 
νήσου, δπως παρουσιάζεται εις τον περιηγητήν. Παρά τον λιμένα 
μικρά πόλις, τύπον έχουσα ’Ιταλικόν, χαριεστάτη καί εύθυμος μέ 
τά υψηλά αύτής κωδωνοστάσια, μέ τούς συσκίους αύτής κήπους, 
καί περιστεφομένη ύπδ αγρών καί ύψωμάτων καταφύτων. Ύπεράνω 
δέ τής πόλεως εις ύψος τριακοσίων περίπου μέτρων καί έν μέσω 
ανθοδέσμης φυσικής τό φρούριον μέ τάς επάλξεις καί τά αμυντικά 
αύτοΰ έργα. ’Αναπαυτική καί εΰσκιος λεωφόρος άγει άπδ τής 
πόλεως προς το φρούριον τοΰτο, όπόθεν ή θέα είναι πλήρης μα
γείας, μακράν έκτεινομένη ένθεν μέν προς τήν θάλασσαν, την 
κυανήν καί μειδιώσαν, ένθεν δέ προς τάς σοβαράς γραμάς τών 
όρέων τής Πελοπόννησου, από τοΰ Ταϋγέτου μέχρι τοΰ Παρνασσού.

’Ενταύθα ιστατο ό έξόριστος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πριν 
ή δράξη τό τυραννοκτόνον δπλον ενταύθα, άντικρύζων τά όρη τής 
πατρίοος του, άνεκάλει εις τήν μνήμην του τά δεινά τών παιδικών 
του χρόνων καί τούς αγώνας τής νεανικής του ήλικίας, καί ώνει- 
ρεύετο τήν μέλλουσαν αύτοΰ δόξαν · ένταύθα τό άέτιον αυτού 
βλέμμα παρετήρει έν συγκινήσει τον ορίζοντα καί τά χείλη 
του έψιθύριζον τό ιερόν τής πατρίδας όνομα. Ή διαμονή τού 
"Γέρου τοΰ Μωρέως” κατέστησε τήν Ζάκυνθον σεβαστήν εις πάντα 
"Ελληνα, αίσθανόμενον τής φιλοπατρίας τούς παλμούς.

’Αλλά καί ύπο άλλην έποψιν είναι ή νήσος αύτη πολύτιμος. 
’Εν Ζακύνθω τώ 1772 έγεννήθη εις τών μεγαλειτέρων ποιητών 
τής ’Ιταλίας, ύ Οδγος Φόσζολος, τοΰ όποιου ό πατήρ διετέλει 
ύπάλληλος τής βενετικής δημοκρατίας· έν Ζακύνθω έγεννήθη καί 
ό παντί Έλληνι προσφιλής ποιητής Σολομός, ό έν τώ άριστουρ- 
γήματι αυτού ύμνήσας τήν ’Ελευθερίαν.

Τίς Έλλην δεν γνωρίζει τούς αθανάτους τούτους στίχους τού 
Σολομού;

‘•’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
Τών Ελλήνων τά Ιερά, 
Καί ώς πρώτα, ανδρειωμένη, 
Χαΐρε, χαΐρε, ’Ελευθερίά!”

Ό ποιητής τών "Μνημάτων” καί ό ποιητής τής '"’Ελευθερίας”, 
γεννηθέντες ένταύθα, είναι οι αντιπρόσωποι τής ποιητικής μεγα- 
λοφυΐας τών δύο εθνών, τού ιταλικού καί τοΰ ελληνικού, άτινα 
τοσαύτην έχουσι τήν ομοιότητα. Έν τή ατμόσφαιρα, τή ττερι- 
βαλλούση τήν Ζάκυνθον, περιΐπταται μέχρι σήμερον τό πνεύμα 
τών δύο έξοχων ποιητών, έμπνέον τά άσματα τών νέων ποιητών. 
Έξ δλων τών λαών τής ’Ανατολής ό λαός τής Ζακύνθου είναι ό 
ύπέρ πάντα άλλον έχων άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής μουσικής. 

'Ότι δέ ή ωραία αύτη νήσος ύπό τον στίλβοντα αύτής ούρανόν 
είναι καί εύφορος, είναι φυσικόν. Τό έλαιον, ό οίνος, αί όπώραι, 
τά άνθη είναι άμιμήτου καλλονής καί γεύσεως. Οι Ζακύνθιοι είναι 
λαός έργατικός, τά δέ κτήματα καλλιεργούνται έπιμελώς. Έν 
ένί λόγω ή Ζάκυνθος είναι μία λαμπρά γωνία τής γής, ήν δικαίως 
καί ό Robert ώνόμασε "τήν χρυσήν νήσον”, καί ό περιηγητής 
Spon "έπίγειον παράδεισον”.

Έν τή ήμετέρα είκόνι παρίσταται άριστερά μέν ή πόλις μέ 
τήν θάλασσαν, δεξιά δέ τό φρούριον, ύψούμενον έν μεσώ πυκνής 
φυτείας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.
Τή 3 15 ’Ιανουάριου 1SS2.

ΙΙρό τινων ήμερων ύπεγράφη σύμβασις μεταξύ τής ελληνικής 
κυβερνήσεως καί τού έν ΙΙειραιεΐ πράκτορος ασφαλιστικών εται
ρειών κ. Labosse, αντιπροσωπεύοντας τον κ. Burnodf, περί 
κατασκευής σιδηροδρόμου, δστις άρχόμενος άπό τής έν Πελοπον- 
νήσω Μονεμβασίας θά φθάση, διήκων διά τών κυριωτέρων μερών τής 
Χερσονήσου, εις Πάτρας καί έκεΐθεν εις Ρίον, έπειτα δέ θά δια- 
περαιοΰται έπί γεφύρας εις τήν απέναντι ακτήν καί θά καταλήγη 
εις τήν νέαν όροθετικήν γραμμήν. Ό κ. BurnOUF, άλλως άνήρ 
διακεκριμένος έν τοϊς γράμμασι καί διευθύνας έπί πολλά έτη 
έπαξίως τήν ένταύθα γαλλικήν αρχαιολογικήν σχολήν, προέβη εις 
τήν σύστασιν, ώς λέγεται, έταιρείας παρεχούσης τά έχέγγυα προς 
έκτέλεσιν σχεδίου ώφελιμωτάτου, άλλ’ άμα καί δαπανηροτάτου. 
Εύχόμεθα νά μή μείνη καί ή έπιχείρησις αυτή, ως τόσαι άλλαι, 
χάρτης άγραφος, αλλά νά δώση πραγματικώς έκτελουμένη νέαν 
ζωήν εις τήν Πελοπόννησον καί εις τήν Ελλάδα ολην, δυναμένην 
οΰτω νά καταστή κέντρον διαμετακομιστικόν τού μετά τών ’Ινδιών 
εμπορίου.

Δυστυχώς άλλη έπιχείρησις σπουδαία, ή μεγάλη έλληνική 
άτμοπλοϊκή έταιρεία, ής τήν σύστασιν διενεργεί ό κ. Σκουλούδης 
καί ήτις έδραν προύκειτο νά έχη τήν Σύρον, κινδυνεύει σχεδόν 
νά ναυαγήση ένεκα τής ασυμφωνίας τών άπαρτιζόντων τήν τέως 
ύφισταμενην ελληνικήν άτμοπλοϊκήν εταιρείαν προς τον κ. Σκου- 
λούδην. 11 ασυμφωνία αύτη σύγκειται κυρίως -είς τό εξής· ή μέν 
άτμοπλοϊκή έταιρεία απαιτεί τήν άμεσον καταβολήν τού βλου ονο
μαστικού κεφαλαίου τών 40 έκατομ. φράγκων, άτινα ύπεσχέθη ό 
κ. Σκουλούδης · ουτος δέ παρέχει αύτη έπί μέν τού παρόντος 
10 έκατομ. μόνον, κατόπιν δέ δταν ή συνέλευσις τών μετόχων 
έγκρίνη έτερα 10 έκατομ. εις δέ τούς" μετόχους τής νέας έται- 
ρείας πρέπει ν’ άφεθή κατά τήν άξίωσιν τού κ. Σκουλούδη ό 
ορισμός τού χρόνου καί τρόπου προς έκδοσιν καί έγγραφήν ολο
κλήρου τού Ονομαστικού κεφαλαίου. Τοιαύτη ή κυριωτάτη αιτία 
έξ ής έπιοραδύνεται ή αποτελεσματική συνένωσις τών δύο έται- 
ρεΐων ήν πάντες εύχονται. Τό ζήτημα ού μόνον ανησυχεί δικαίως 
τούς Συριανούς, αλλά καί παρέχει αφορμήν σκέψεων καί φόβων 
εις πάντας τούς έπιθυμούντας τήν αληθή παρ’ ήμϊν πρόοδον.

Έν ταΐς έφετειναΐς συνεδριάσεσι τής πανεπιστημιακής Συγ
κλήτου συζητουμένου τού προϋπολογισμού τού ήδη άρξαμένου 
πανεπιστημιακού έτους πολύς έγένετο λόγος περί τών έπιστημο- 
νικών συλλογών τού άνωτάτου έκπαιδευτηρίου. Καί δικαίως. Τό 
Πανεπιστήμιου δαπανά κατ’ έτος πολλάς χιλιάδας δραχμών προς 
συντήρησιν καί πλουτισμόν τών έθνικών τούτων συλλογών, άλλ’ 
ή κατάστασις αυτών δέν εΐνε πάντοτε εύχάριστος. ’Άλλαι μέν 
όλίγον χρησιμεύουσιν εις τήν διδασκαλίαν, άλλαι δέ δέν εΐνε άρ- 
κούντως γνωσταί, τέλος άλλαι μάλλον ώς άποθήκαι αντικειμένων 
ή ώς έπιστημονικαί συλλογαί δύνανται νά θεωρηθώσιν. Δέν πρό
κειται βεβαίως περί καταχρήσεων. Τοιαΰται τούλάχιστον δέν 
ήκούσθησαν, οσον γνωρίζομεν, ποτέ περί τών αξιότιμων διευθυντών 
τών συλλογών τούτων, οίτινες έν τή παρ’ ήμΐν άνεπαρκεία τών 
μέσων καί έν μέσω μυρίων δυσχερειών κατόρθωσαν νά φθάσωσιν 
εις τό οίονδήποτε σημειον, έν ω εύρίσκονται νΰν, άλλ’ ύπάρχει έν 
πολλοΐς έλλειψίς τις άδικαιολόγητος, ή άπουσία καταλόγου χρη- 
σιμεύοντος εις τε τήν έξέλεγξιν τής διαχειρήσεως καί εις τον 
δρισμόν τών ύπαρχόντων καί οδηγίαν περί τών άποκτηθησομένων. 
Άξιεπαίνως λοιπόν φερομένη ή ακαδημαϊκή Σύγκλητος άπεφάσισε 
τήν έξέλεγξιν τών διαφόρων συλλογών καί δή ήρξατο άπό τής 
άπαριθμήσεως τών φυτολογικών συλλογών δΓ έπιτροπής έκ τών 
καθηγητών κκ. Καραμήτσα. Ζωχιού καί Λάκωνος. Εύρέθησαν δ’έν 
αύτη 32,841 δείγματα φυτών, ήτοι 339 ύπέρ τά άναγραφόμενα 
έν τή έπ’ έσχάτων δημοσιευθείση λογοδοσία τοΰ πρυτάνεως τοΰ 
ακαδημαϊκού έτους 1879—1880. Ότε δέ τό πρώτον συνέστη τό 
φυτολογικόν μουσεΐον περιείχε μόνον 5,802 δείγματα. Έπλουτίσθη 

δέ ή συλλογή αυτή διά τε τών άκαμάτων αγώνων τοΰ καθηγητοΰ 
τής βοτανικής κ. Θεόδ. Όρφανίδου καί τού έπιμελητού τοΰ βοτα
νικού κήπου κ. Χελδράϊχ, άνδρών είς ο'ύς ή βοτανική έπιστήμη 
χρεωστεΐ πολλά δι’ ό'σα προσέθηκαν είς αύτήν έκ τής μελέτης 
τής ελληνικής Χλωρίδος, καί διά τής άγοράς τής συλλογής τού 
κ. Όρφανίδου. Ούτω δέ τό σημερινόν φυτολογικόν μουσεΐον τών 
Αθηνών διά τών έν αύτω συλλογών άπεξηραμένων φυτών δύναται 
σπουδαίως. νά ώφελήση τούς ολίγους παρ’ ήμΐν περί τήν βοτα
νικήν άσχολουμένους. Έλπίζομεν δτι ή έξέλεγξις καί τών λοιπών 
επιστημονικών συλλογών τού Πανεπιστημίου θά έπιδείξη άνάλογον 
πρόοδον καί θά παράσχη έπίσης αγαθήν ιδέαν περί τών διευθυ- 
νόντων αΰτάς.

ΙΙρό τινων εβδομάδων ήρξαντο αί έφετειναί συνεδριάσεις τοΰ 
ένταύθα γερμανικού άρχαιολογικοΰ ινστιτούτου, οπερ άπό τινων 
ετών έπαξίως διευθύνει ό σοφός άλλοτε καθηγητάς τού έν Στρασ
βούργο) Πανεπιστημίου κ. Ούλρΐκος Καΐλερ, άνήρ διακριθείς μάλιστα 
έν ταΐς έπιγραφικαΐς μελέταις. Έν τή πρώτη τών έφετεινών 
συνεδριάσεων, τελουμένη, κατ’ έθος ενιαύσιον, είς άνάμνησιν τοΰ 
μεγάλου άρχαιολόγου Βιγκελμάννου, ό διευθυντής ώμίλησε μετά 
τής χαρακτηριζόύσης αύτόν σαφήνειας καί γλαφυρότητος περί τών 
κοινωνικών σχέσεων τής Ελλάδος προς τήν ’Ανατολήν έν τοϊς 
παλαιοτάτοις χρόνοις καί έδειξε τήν μεγάλην δύναμιν τής Ελλάδος 
έν τή περαιτέρα αναπτύξει καί διαπλάσει τών στοιχείων έκείνων 
τού πολιτισμού άτινα παρέλαβεν έκ τών κρατών τής ’Ασίας καί 
τής βορείου ’Αφρικής. ΊΙδη δέ ήρξαντο αί τακτικοί κατά δεκαπεν
θημερίαν συνεδριάσεις, καθ’ άς άναπτύσσονται έκάστοτε διάφορα 
άρχαιολογίκά θέματα ύπό τού κ. Καΐλερ, τών εταίρων τοΰ ινστι
τούτου, τών ένταύθα παρεπιδημούντων αλλοδαπών, ιδίως Γερμανών, 
αρχαιολόγων καί ύπό τινων όλίγων τών ήμετέρων. Εΐνε δέ λίαν 
έπαισθητή ή άπουσία αυτή τών ήμεδαπών άπό τών συνεδριάσεων 
τοΰ ε'ίπερ τι καί άλλο φιλελληνικωτάτου τούτου ιδρύματος. Έν 
‘Ρώμη, ένθα ύφίσταται άπό πεντηκονταετίας ήδη καί έπέκεινα, τό 
έτερον ούτως ειπεΐν αδελφόν ήμισυ τού επιστημονικού τούτου 
καθιδρύματος, οί εγχώριοι αρχαιολόγοι φοιτώσι συνεχώς είς τάς 
συνεδριάσεις καί ανακοινώσεις ποιούνται έν αύταΐς καί έν ταΐς 
περιοδικαΐς δημοσιεύσεσι τού ’Ινστιτούτου, συχνάς πυκνάς δέ έκδί- 
δουσι πραγματείας. Ούχ ούτως δέ καί παρ’ ήμΐν, ένθα ή έγχώριος 
έπιστήμη εύθύς έν αρχή άντέταξε ψυχρότητα άδικαιολόγητον προς 
τήν μητέρα καί τροφόν γερμανικήν άρχαιολογίαν. θά ύπεγλυκαίνετο 
ίσως τό άτοπον αν ομοιαι συνεδριάσεις ή δημοσιεύσεις έγίνοντο 
παρά τής ένταύθα αρχαιολογικής έταιρείας· άλλ’ αύτη, καίπερ 
έχουσα άναγεγραμμένα έν τω όργανισμω αύτής τά τοιαύτα, άλλως 
συνάδοντα καί συντείνοντα προς τον σκοπόν αύτής, άπερροφήθη 
έντελώς ύπό τών άλλων αύτής σπουδαίων εργασιών καί παρημέλησε 
τήν έκπλήρωσιν τών τοιούτων έργων, θά έλειπε δ’ έντελώς έν 
τή ιστορία τής άρχαιολογικής έπιστήμης τμήμα άφιερωμένον είς 
τήν Ελλάδα αν μή ύπήρχον άκάματοί τινες άρχαιοδΐφαι, έταΐροι 
τής έταιρείας ή μή, άνεξαρτήτως άπό τών έργων αύτής δημοσιεύ- 
οντες άρχαιολογικάς διατριβάς άξίας λόγου πολλού ένίοτε. Άφ’ ού 
λοιπόν δέν ύπάρχει εγχώριον αντίζηλον, ούτως ειπεΐν, καθίδρυμα, 
διατί άπέχουσιν οί πλεΐστοι τών παρ’ ήμΐν τών συνεδριάσεων τοΰ 
γερμανικού ινστιτούτου, οπού βεβαίως θά ήσαν εύπρόςδεκτοι καί 
τετιμημένοι; Ή άγνοια τής γερμανικής δέν εΐνε βεβαίως ό λόγος 
τής τοιαύτης άπουσίας, έπειδή πάντες σχεδόν οί παρ’ ήμΐν άρ- 
χαιολογούντες έξεπαιδεύθησαν έν Γερμανία. Ούδ’ ή άκαταδεξία 
έπιτρέπεται βεβαίως άφ’ ού οί κύριοι οΰτοι έδέχθησαν εύχαρίστως 
τόν τίτλον άντεπιστέλλοντος ή έπιτίμου μέλους δν έχορήγησεν 
αΰτοϊς τό έν Βερολίνω γενικόν συνέδριον τών έταίρων τού ινστι
τούτου. Ούδένα λοιπόν βλέποντες λόγον τής τοιαύτης άποχής έλ
πίζομεν δτι τό πράγμα θά διορθωθή έν τώ μέλλοντι, ΐνα μή λεί- 
πωμεν τούλάχιστον ένταύθα άπό τών καθηκόντων ήμών καί άπό 
τών τόπων ένθα δυνάμεθά τι νά διδαχθώμεν, ώς έλείψαμεν τελου- 
μένης προ τριετίας έν 'Ρώμη τής πεντηκονταετίας καθιδρύματος,

οπερ κυριώτατον σκοπόν έχει τούτον τόν ύψηλόν, τήν μελέτην καί 
τής ελληνικής τέχνης. Καλλίας.

ΤΑ ΕΝ ΤΩι ΘΕΑΤΡΩι ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ 
ΑΓΑΛΜΑΤΑ.

(Μετά είζ.ό·?ων , Spa σελ. 277.)

Τό Οέατρον ήτο τό κατ’ έξοχήν οικοδόμημα τών αρχαίων, 
ένθα συχνάκις συνήρχετο ό λαός, διότι οχι μόνον δραματικοί καί 
παντοϊαι παραστάσεις καί άγώνες μονομάχων άλλά καί συνελεύσεις 
τού λαού, περί τών τής πολιτείας βουλευομένων, έγίνοντο έν αύτώ. 
Έκ τούτου δέ έν τω έπιφανεΐ καί τιμίω τούτω χώρω καί αν
δριάντες άνεγείροντο τών ποιητών καί ύποκριτών, ού μήν άλλά 
καί έξοχων άνδρών εύεργετησάντιον τήν πολιτείαν καί τόν δήμον. 
ΓΙλήν τών τιμητικών δέ τούτων ανδριάντων καί έτερα άγάλματα 
θπήρχον έν τω θεάτριυ, άτινα είχον σχέσιν προς τό οικοδόμημα, 
τούτέστιν έχρησίμευον προς κόσμον αύτοΰ. Ούτως αύτοί οί άρχαΐοι 
παραδίδουσιν ήμΐν ώσαύτως, οτι τό ύποσκήνιον ήτο κεκοσμημένον 
δι’ άγαλμάτων καί κιόνων. Ταύτας δέ τάς τών άρχαίων μαρτυ
ρίας έπεβεβαίωσαν αί κ,ατά τό παρελθόν έτος γενόμεναι άνασκαφαί 
έν τω παρά τό ιερόν τοΰ Ασκληπιού θεάτρω, αΐτινες όχι μόνον 
τό κάλλιστον καί έπισημότατον τών έλληνικών θεάτρων άπεκάλυψαν 
άλλά καί εύρήματά τινα έφερον είς φώς. οίον βάσεις κοσμητικών 
καί τιμητικών άγαλμάτων (ών μία μετ’ έπιγραφής) καί τρία άγάλ
ματα τά ενταύθα είκονιζόμενα, περί ών αρκετά άπέστειλα τή 
άρχαιολογική Εταιρία κατά τήν εΰρεσιν αύτών. (Τδε τάς έκθέσεις 
μου έν τώ ’Αθηναίο)” Τόμ. Γ. σελ. 53—55. 59—68).

1. ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΛΣ.

Τών άγαλμάτων δέ τούτων τό τής "Υγιείας (είκών 1) εΐνε 
τό έπισημότατον καί εύρέθη κείμενον έπί τού άρχαοίυ έδάφους 
μεταξύ τού κύκλου τής ορχήστρας και τής βάσεως τού τοίχου τοΰ 
ύποσκηνίου, βστις, ώς έκ τών άνασκαφών άπεδείχθη, έκοσμεΐτο δι’ 
ήμικιόνων. Έκ τούτου δέ φαίνεται οτι έκοσμεΐτο καί δι’ άγαλ
μάτων, μεταξύ τών ήμικιόνων βεβαίως ίσταμένων, έξ ών προέρχεται 
καί τό προκείμενον. 'Ότι δέ τό άγαλμα τοΰτο είκονίζει τήν θυγα
τέρα τού Ασκληπιού 'Υγιείαν, ήτις έλατρεύετο πολλαχού τής 
Ελλάδος συν τώ πατρί αύτής, τοΰτο εικάζω έκ τού δτι δέν είκο- 
νίζει ούδεμίαν τών γνωστών ήμΐν μεγάλων θεών, έκόσμει δέ τό 
θέατρον τού ’Ασκληπιού, έν ω καί άγαλμα τού θεού τούτου εύρέθη. 
Καί έλατρεύετο μέν καί έν Έπιδαύρω καί ή σύζυγος τοΰ ’Ασκλη
πιού ΤΙπιόνη ■ άλλ’ ύπέρ τής 'Υγιείας μαρτυρεί ή παρθενική μάλλον 
τοΰ άγάλματος μορφή.

’Έχει δέ ή θεά μέγεθος σχεδόν φυσικόν καί ΐσταται έν άπο- 
λύτω ήρεμία στηριζομένη έπί τού άριστεροΰ ποδός καί φέρει παχέα 
σανδάλια καί πλούσιον ιματισμόν συνιστάμενον είς ποδήρη χειρι
δωτόν χιτώνα μετά διπλοΐδος καί ίμάτιον. Ό χιτών βαίνει κατά 
μήκος τοΰ σώματος ήρέμα καταπίπτων έπί τών ποδών, ζωννύμενος 
δέ περί την όσφύν κολποΰται κατερχόμενος μέχρις όλίγω άνω τοΰ 
γόνατος, ώραίας σχηματίζων ένταύθα έμπροσθεν καί όπισθεν τάς 
πτυχάς- ύπέρ τόν κόλπον δέ καταπίπτει ή διπλοίς έπικαλύπτουσα 
τό άνώτερον τού σώματος μέρος καί καταλείπουσα γυμνόν τό ύπέρ 
τούς μαστούς μέρος τού στήθους. Τό ύπό τόν ζόλπον δέ μέχρι 
τών ποδών ζαταπίπτον μέρος τού χιτώνος σχηματίζει παραλλήλους 
καί βαθείας, έπίπεδον ώς έπί τό πλεΐστον τήν έπιφάνειαν έχούσας 
πτυχάς, άναμιμνησκούσας ήμάς άρχαϊζά έργα καί μάλιστα τήν έν 
’Ολυμπία ‘Ιπποδάμειαν. Τό ίμάτιον δέ συνεπτυγμένον κατά τό 
μέσον περίπου καλύπτει τό όπισθεν άνώτερον τού σώματος μέρος 
καί εΐνε έρριμένον έπί τών ώμων ζατερχόμενον οΰτω κατά τά 
πλάγια τού σώματος καί έπιζαλύπτον τούς βραχίονας μέχρι τοΰ 
μέσου τοΰ πήχεως, ύπό τόν όποιον ζαταπίπτουσιν αί εύρεΐαι τοΰ 
χιτώνος χειρίδες, βαθείας καί μεγάλας σχηματίζουσαι ύπ’ αύτόν 
πτυχάς. ‘Ως πρός τόν τρόπον δέ τοΰ σχηματισμού τών πτυχών 
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τούτων ύπάρχει δμοιότης τις πρός τήν καλουμένην Πρόζνην τοΰ 
Μουσείου τής Άζροπόλεως και πρός τινας τών κορών τοϋ Παρ- 
θενώνος. Προς τάς τελευταίας μάλιστα ομοιάζει ώς πρός τήν επί 
τών ώμων έπίθεσιν τοΰ ίματιου. Αι χεΐρες οε κάμπτονται κα.α 
τόν αγκώνα άμβλεΐαν άποτελοΰσαι γωνίαν καί θα εκράτουν ίσως 
όφιν καί δοχεΐον ή τι παραπλήσιου. Η κόμη οε Οα άπετελει 
κόρυμβον, διότι ούδέν ίχνος αύτής σώζεται κατα τα νώτα τής 
θεάς.

Τοιαύτη εΐνε ή έν γένει τοΰ έργου μορφή, ήτις αναπολεί 
ήμΐν πρός τούτοις τάς Καρυάτιδας καί τήν έν Μονάχω Ειρήνην.

Τήν έποχήν δέ τοΰ προκειμένου αγάλματος Οέλοντες νά όρίσωμεν

Είκ. 1. Είκ. 2.
ΤΑ ΕΝ Τ2< ΘΕΑΤΡΩι ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΕΤΡΕΘΕΝΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ.

παρατηροΰμεν έν πρώτοις δτι τό μάλλον χαρακτηρίζον αύτό εΐνε 
ή απόλυτος ηρεμία καί ή ιερατική ούτως είπεΐν μεγαλοπρέπεια 
αύτοϋ. ’Αποτέλεσμα δέ τής ήρεμίας ταύτης εΐνε δτι άπαντα τά 
τής μορφής συστατικά μέρη έλκονται ύπό τοΰ ίδιου βάρους καί 
άπτονται άλλήλων. Σάρξ, χιτών, διπλοΐς, ίμάτιον, χεΐρες, ταΰτα 
πάντα εύρίσκονται έν έπαφή καί άποτελοΰσι μίαν μάζαν, καί δμως 
ούδέν τό παραβλάπτον τό έτερον άλλ’ έκαστον έχει τήν φυσικήν αύτοϋ 
διαμόρφωσιν. Εΐνε δέ έργον αύτό καθ’ έαυτό καινοφανές καί απο
τελεί μεγάλην άντίθεσιν πρός τά γνωστά ήμΐν έργα τής πρώτης 
ακμής τής έλληνικής ή κάλλιον είπεΐν τής αττικής τέχνης, διότι 
ταύτην γνωρίζομεν ίζανώς. Τό ήμέτερον εύρημα ώς έκ τής στά
σεως καί τοΰ ιματισμού αύτοϋ έχει τί τό βαρύ καί στερείται έν- 
τελώς τής διακρινούσης τά αττικά έργα χάριτος, άντικαθιστών 
αύτήν δι’ άκρας αύστηρότητος. Ό τεχνίτης άρα αύτοϋ ζητητέος 
ούχί έν τή ’Αττική, άλλ’ έν τή χώρα τής εύρέσεως αύτοϋ, έν 
Πελοποννήσω. Επειδή δέ συν τοΐς γνωρίσμασιν έργων τής 

ύψίστης ακμής τής τέχνης έχει καί πολύ τό αρχαϊκόν, δέν δύναται 
κατ’ ούδένα τρόπον νά εΐνε νεώτερον τών χρόνων τοΰ Πολυκλείτου. 
Έκ τούτων δέ κατάδηλον εΐνε δτι ό άρχιτέζτων τοΰ θεάτρου, 
Πολύκλειτος, ό κατ’ εξοχήν γλύπτης, αύτός ούτος έποίησεν ή 
τούλάχιστον έσχεδιογράφησε καί τά έπικοσμοϋντα τό οικοδόμημα 
αγάλματα. '0 πολύς δμως τοΰ έργου αρχαϊσμός πείθει ήμάς δτι 
δ Πολύκλειτος θά έποίησεν αύτό πρό τής ύψίστης ακμής καί 
τελειοποιήσεως αύτοϋ, ήτοι έν τή νεανική αύτοϋ ήλικία, διότι έκ 
τών δύο μεγάλων μαθητών τοΰ ’Αγελάδα μόνον ό Φειδίας έδύνατο 
νά άπαλλάξη ταχέως τήν τέχνην παντός αρχαϊσμού· ό Πολύκλειτος 
δμως, δ πελοποννήσιος Πολύκλειτος, έπρεπε νά μένη όλίγον πιστός 

τή παραδόσει καί τώ διδασκάλω του. Ουτω τό ήμέτερον εύρημα 
άποτελεΐ τρόπον τινά τήν μετάβασιν άπό τοΰ Αγελάδα εις τόν 
μέγαν Πολύκλειτον, τόν ποιητήν τής Ήρας καί τοΰ δορυφόρου, και 
έχει τοιαύτην τινά πρός άμφοτέρους σχέσιν, οΐαν αί πρώται 
madonne τοΰ 'Ραφαήλ πρός τόν διδάσκαλον αύτοϋ Perugino και 
πρός τόν έπιφανή καλλιτέχνην τοΰ Βατικανού.

"Ινα δέ άναγνωρίσωμεν άκριβώς τήν καλλιτεχνικήν τοΰ ήμε
τέρου άγάλματος άξίαν δέον ν’ άναλογισθώμεν δτι τοΰτο έκόσμει 
πάντως τό θέατρον, δ έστιν δτι ήτο έργον ύποτελές τή αρχιτεκτο
νική. Έκ τούτου δ’ έξηγεΐται ή έν γένει αρχιτεκτονική, ούτως 
είπεΐν, μορφή αύτοϋ καί ιδίως αί ύπό τόν κόλπον τοΰ χιτώνος, 
πτυχαΐ, ών αι μέν εΐνε οίονεί ραβδώσεις κιόνων αί δέ τετραγω
νικοί κανόνες. Εΐτε δέ ΐστατο μεταξύ τών ήμικιόνων τοΰ ύπο- 
σκηνίου εΐτε άλλαχοΰ που, οπωσδήποτε έν πάση περιπτώσει έκειτο 
μακράν τοΰ θεατού, διότι δταν τις θεάται αύτό μακρόθεν έκπλήσσεται 
τή άληθεία έπί τώ κάλλει καί τή μεγαλοπρεπείς αύτού· ό πλούσιος 

ιματισμός καί αί εύρεϊαι καί μεγάλοι πτυχαί παράγουσιν ίσχυράν 
άντίθεσιν φωτός καί έπιβάλλουσι σφόδρα τώ θεατή.

Τοσαΰτα περί τοΰ άγάλματος τούτου, άτινα πέπεισμαι δτι 
άποτελοΰσι τήν άσφαλεστάτην βάσιν πρός ορθήν αύτού ερμηνείαν. 
Τότε δέ μόνον αίρονται οί έκτεθέντες ισχυρισμοί, έάν καταδειχθή 
δτι τό έργον τοΰτο εΐνε άρχαΐζον, δ έστιν δτι έποιήθη έν ρωμαϊκοΐς 
χρόνοις κατά μίμησιν άρχαϊκοΰ έλληνικοΰ έργου. Γινώσκω δέ 
καλώς έτι έν τω παραδόξω καί πρωτοφανεΐ τούτω έργω δύναται 
τις καί λόγους νά εύρη πρός ύποστήριξιν τούτου, οΐον τόν πολύν 
αύτοϋ αρχαϊσμόν, τάς ύπέρ τό δέον βαθείας ένιαχοΰ δέ καί κοίλας 
πτυχάς τοΰ ιματισμού καί τέλος άνικανότητά τινα τού τεχνίτου 
ένιαχοΰ έν τή έκτελέσει. Οί λόγοι δμως ούτοι δέν εΐνε παντά- 
πασι πειστικοί κατ’ έμέ άπέναντι τής δλης τοΰ έργου μορφής καί

Ο ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΤ ΑΓ. ΓΟΟΑΡΔΟΤ.

εργασίας. Τό πολύ δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι κατά σχεδιο- 
γράφημα τοΰ Πολυκλείτου έποιήθη τοΰτο ύπό ύποδεεστέρου τεχνίτου.

2. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

Τό άγαλμα δέ τοΰ Ασκληπιού (είκών 2) εύρέθη άνατολι- 
κώτερον τοΰ τής Ύγιείας κατά τήν άνατολικήν τής σκηνής πτέρυγα 
καί ούχί άκριβώς έπί τοΰ άρχαίου έδάφους άλλ’ όλίγον τι ύψηλό- 
τερον κείμενον. Εΐνε δέ πεποιημένον έκ πεντελησίου λίθου καί 
έχει μέγεθος σχεδόν ύπερφυσικόν. Ή κεφαλή ήτο ένθετος· ό 
έλλείπων δέ δεξιός βραχίων ήτο γυμνός καί έστηρίζετο έπί ράβδου 
περί ήν είλίσσετο οφις. Είκονίζεται δέ ό θεός- ίστάμενος καί φέρει 
ίμάτιον δπερ περιτυλίσσον στετώς τό σώμα καταλείπει γυμνόν 
τό στήθος καί τόν δεξιόν βραχίονα καί περιβάλλει τόν έπί τοΰ 
γόμφου στηριζόμενον άριστεράν, ύφ’ δν καί καταπίπτει πλούσιας 
σχηματίζων πτυχάς. Ή έν γένει δέ διαμόρφωσις τών μελών τοΰ 

σώματος καί ή δλη μορφή ύποοεικνύουσιν έργον τών καλών τής 
ελληνικής τέχνης χρόνων · ή έργασία δμως ή έν τή έπιφανεία τοΰ 
μαρμάρου καί ό σχηματισμός τών πτυχών καταδεικνύουσιν δτι τό 
έργον έποιήθη έν ρωμαϊκοΐς χρόνοις κατά μίμησιν έλληνικοΰ πρω
τοτύπου, τοΰ αύτοϋ πρωτοτύπου, έξ οδ προέρχεται καί τό έν 
Φλωρεντία γνωστόν άγαλμα τοΰ θεοΰ τούτου, δπερ δμως εΐνε ύπο- 
δεέστερον τοΰ ύπό έξέτασιν ήμετέρου εύρήματος.

3. ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΛΙΒΙΑΣ.

Τό ύπ’ άριθμόν 3 άγαλμα έχει μέγεθος κατά τό ήμισυ καί 
έτι πλέον μικρότεροι τοΰ φυσικού καί, ώς έκ τοΰ ιματισμού καί 

τών ένδρομίδων, άς φέρει, καταφαίνεται, είκονίζει ρωμαίαν γυναίκα, 
ίσως τήν Λιβίαν, άτε ικανήν ομοιότητα έχον πρός τό έν Πομπηία 
εύρεθέν άγαλμα τής αύτοκρατείρας ταύτης. Εύρέθη δέ παρά τόν 
εξωτερικόν τοίχον τοΰ οικοδομήματος τής σκηνής καί φαίνεται δτι 
θά έκόσμει τόν τοίχον τοΰτον, ίστάμενον έν τινι κόγχη, ώς δεικνύει 
μάλιστα τό μικρόν αύτοϋ μέγεθος. Καλλιτεχνικώς ο έξεταζόμενον 
μικράν έχει άξίαν καί εΐνε έργον μεταγενεστέρων ρωμαϊκών χρόνων. 
Δέν πρέπει δέ νά συγχέηται τό άγαλμα τοΰτο πρός τό εύρεθέν 
ένεπίγραφον βάθρον άγάλματος τής Αιβίας (ΐδε "ΆΟήναιον” I'. 
σελ. 18), διότι τό έπί τοΰ βάθρου τούτου ίστάμενον άγαλμα ήτο 
ύπερμέγεθες.

’Εν Άθήναις κατά Δεκέμβριον 1881.

ΓΙ. Καββαδίας.
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΌΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια· Spa προηγ. τεύχος.)

Καί τό δένδρον άναπνέον 
Τόν άέρα τής πρωίας 
Έψεθύριζεν ήσύχως· 
"Χιαβάθα, τδν μανδύαν 
Λάβε τώρα τόν λευκόν μου.”

Καί εύθύς ό Χιαβάθας 
Μέ τήν μάχαιραν χαράττει 
Τόν κορμόν άνω τής ρίζης, 
Έως οΰ χυμός εκρέει, 
Κι’ άπό τ' άνω πρός τά κάτω 
Τόν φλοιόν τού δένδρου σχίζε'. 
Καί έκ τοΰ κορμού έντέχνως 
Τόν φλοιόν αποχωρίζει.

"Δός τους κλόνους σου, ώ κέδρε, 
Τούς ευκάμπτους κλόνους δός μοι, 
X ά συσφίγξω, περιδέσω 
Τό μικρόν άκάτιόν μου.”

Έκ τής κορυφής τοΰ κέδρου 
Γοερά φωνή ήκούσθη, 
Φωνή θλίψεως καί τρόμου. 
Κλινας πλην τήν κεφαλήν του 
Έψιθύρισε κι’ ό κέδρος· 
"Λάβε τους, ώ Χιαβάθα! 
Κ’ έκοψεν αύτός τους κλόνους 
Καί τούς επλεξεν έντέχνως, 
Σχηματίσας δύο τόξα, 
Δύο τόξα τεταμμένα.

"Δός τάς ίνάς σου, ώ λάριξ, 
Τό σκαφίδιον νά δέσω, 
Νά μή είσχωρή τό ύδωρ 
Καί ποτέ νά μή μέ βρέχη.”

Τρέμουσα ή λάριξ δλη 
Έκινήθη καί έσείσθη, 
Καί στενάξασα τώ είπεν· 
"Όλας μου τάς ϊνας λάβε, 
"Ολας μου, ώ Χιαβάθα!” 
Καί άφήρεσε τάς ΐνας 
Καί τάς επλεξεν έντέχνως 
Περί τόν φλοιόν τοΰ δένδρου.

“Τώρα δός μοι σύ, έλάτη, 
Τόν δπόν σου, τήν ρητίνην, 
Τούς αρμούς νά έπιχρίσω, 
Νά μή είσχωρή τό ύδωρ 
Καί ποτέ νά μή μέ βρέχη.”

Καί ή σκυθρωπή έλάτη 
Άνεστέναξε βαθέως, 
"Ωστε έτριξαν οί κλάδοι, 
Καί μετά δακρύων είπε· 
"Λάβε, λάβε, ΧιαβάΟα, 
Τόν οπόν μου, τήν Ρητίνην!” 
Κ’ έλαβεν δ Χιαβάθας 
Τάς σταγόνας τής ρητίνης· 
Ιούς αρμούς δέ έπιχρίσας 
Έπεράτωσε τήν λέμβον.

“Δός μοι τώρα σύ, έχΐνε, 
Δός μοι δλα σου τά κέντρα, 
ΓΙεριδέραιον νά κάμω 
Τή φιλτάτη μου καί ζώνην, 
Κι*  άστρα, κόσμημα τοΰ στήθους.” 
Όπισθεν τοΰ δένδρου τότε 
Νησταλέος ό έχινος 
Έσφενδόνισεν ώς βέλη 
Τά λεπτά, δξέα κέντρα,

Τιθυρίζων "Χιαβάθα, 
Όλα μου τά κέντρα λάβε!”

Κι’ ούτος έλαβε τά κέντρα, 
Τά μικρά καί λεΐα βέλη, 
Καί μέ ρίζας καί μέ κόκκους 
Έχρωμάτισε ποικίλως. 
Έν τή λέμβφ δέ τά πλέκει 
Καί φορεΐ τήν λεπτήν ζώνην, 
Καί ώς κόσμημα τοΰ στήθους 
Φαεινούς άστέρας δύο.

Οδτω δέ ό ΧιαβάΟας 
Κατεσκεύασε τήν λέμβον 
Τπό τήν σκιάν τοΰ δάσους, 
Είς τοΰ ποταμού τήν όχθην. 
Περιείχε δέ ή λέμβος 
Καί τοΰ δάσους τά στοιχεία 
Καί τοΰ δάσους τήν μαγείαν 
Ελαφρότητα σημύδας. 
Καί τό εύκαμπτον τοΰ κέδρου, 
Καί τής λάρικος τό λεΐον 
Κι είς τόν ποταμόν έπέτα 
Ώς πέτα ξανθόν το φύλλον, 
Ώς πέτα ή μαδωνία 
Έν καιρφ τοΰ φθινοπώρου.

Καί κωπία μέν δέν είχεν 
Ό γενναίος Χιαβάθας· 
Επειδή κωπίον ήτο 
Δί αύτόν ή θέλησίς του, 
Καί πηδάλιον ό νοΰς του. 
Κι’ ή μικρά του λέμβος πλέει 
Ί’πακούουσα προθ.ύμως 
Είς τήν Οέλησίν του μόνον.

Τότ’ έκάλεσε τόν φίλον, 
Ίον άνδρεΐον, μέγαν Κβάσην, 
Καί τφ είπεν· "Έλθέ, φίλε,. 
Καί βοήθησε με τώρα, 
Τό νερόν νά καθαρίσω 
Άπό τούς κορμούς τών δένδρων, 
Άπό άμμον, κί άπό ρίζας.”

Καί ταχύς ό πιστός Κβάσης 
Ώς ό κάστωρ είς τό ύδωρ 
Είσπηδα μέ προθυμίαν, 
Καί τό ύδωρ καθαρίζει, 
Τούς κορμούς παραμερίζει, 
Τήν μέν άμμον μέ τάς χεΐρας, 
Τάς οέ ρίζας μέ τούς πόδας.

Ούτω δέ ό Χιαβάθας 
Έπλευσε τόν Τακαμέναν 
Διά ελιγμών παντοίων. 
Καί ό Κβάσης έκολύμβα 
Όπου ήν βαθύ το ρεύμα, 
Καί έβάδιζε μέ θάρρος 
Όπου ήν ρηχόν τό ύδωρ,

Ούτως έπλευσαν οί δύο 
Διά μέσου νησιδίων, 
Καθαρίζοντες τήν κοίτην 
Τοΰ μεγάλου Τακαμένα, 
Καί τόν πλοΰν έλευθεροΰντες 
Εκ τών προσκομμάτων δλων 

Οδτω δ’ ήνοιξαν τόν δρόμον 
Είς τά πλήθη, δρόμον μέγαν 
Έκ τών υψηλών όρέων 
Μέχρι τής θαλάσσης κάτω.

8.

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΤ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Είς τά υδατα τά λεΐα 
Τής έκτεταμένης λίμνης 

Έπλεεν ό Χιαβάθας 
Μόνος τιόρα έν τή λέμβφ, 
Μέ τό άγκιστρον είς χεΐρας 
Τό έκ τοΰ φλοιού τοΰ κέδρου, 
Μέ σκοπόν νά άγκιστρίση 
Ελλοπα, τόν παμμεγέθη 
Τών ιχθύων ηγεμόνα.

Είς τ’ άπώτατα δέ βάθη 
Τών διαφανών ύδάτων 
Παρετήρει τούς ίχθύας’ 
Τόν ταχύν, ξανθόχρουν τρώκτην, 
Όστις ώς άκτίς ήλιου 
Έκολύμβα είς το ύδωρ, 
Καί τόν πάγουρον έπίσης, 
Ό όποιος είς τήν άμμον 
Ώς άράχνη έξηπλοΰτο.

Είς τή; λέμβου του τήν πρύμνην 
"ϊστατο ό Χιαβάθας 
Μέ τό άγκιστρον είς χεΐρας. 
Ό άηρ δέ τής πρωίας 
Έπαιζε μέ τα πτερά του. 
Σκίουρος αύτοΰ πλησίον 
Μέ ούράν άνυψωμένην 
ϊστατο μικρός, χαρίεις· 

Ή πνοή δέ τής πρωίας 
Επαιζε μέ την ούράν του 

‘Ως μέ χλόην πεδιάδας.

Έπί τοΰ λευκού πυθμένος 
’Έπλεεν ό μέγας ελλοψ, 
Τών ιχθύων ό μονάρχης. 
Μέ τά βράγχια τό τέρας 
Άνετίνασσε τό ύδωρ, 
Μέ τό πτέρωμα τήν άμμον 
Καί μέ τήν ούράν έκτύπα.

Πλήρη είχε πανοπλίαν, 
Εκατέρωθεν άσπίδα, 
Καί τας δστεινους πλάκας 
Είς το μέτωπον καί νώτα, 
Κ’ έπ’ αύτών οξέα κέντρα. 
Ήτο κ’ έζωγραφισμένος 
Μέ τό χρώμα τοΰ πολέμου, 
Μέ γραμμάς φαιάς, κόκκινους, 
Καί μέ μελανάς κηλίδας. 
Ούτως έκειτο, τήν άμμον 
Μέ τό πτέρωμά του πλήττων, 
Ότε έν τψ άκατίφ 
Έφθασεν ό Χιαβάθας 
Μέ τό άγκιστρον έκ κέδρου.

■'Άρ πασον τό δόλωμά σου!” 
Τω φωνάζει προς τά βάθη 
Εύτολμος ό Χιαβάθας. 
"Έξελθε έκ τών ύδάτων 
Ίνα μετρηθής μαζύ μου!” 
Καί το άγκιστρον του ρίπτει 
Είς τό καθαρόν τό ύδωρ. 
Άλλα μάτην περιμένει 
Τήν άπάντησιν, καί πάλιν 
Δυνατώτερον φωνάζει· 
“Ελθέ, αρχών τών ιχθύων, 
Αρπασον τόν δόλωμά σου!”

Πλήν ό έλλοψ ησυχάζει. 
Τήν ούράν του μόνον σείει, 
Βλέπει πρός τόν Χιαβάθαν, 
Ώς περιφρονών τούς λόγους 
Καί τούς χλευασμούς τοΰ νέου· 
Έως δτου άπαυδήσας, 
Λέγει προς τόν λύκον. "Λάβε 
Σύ τό δόλωμα τοΰ νέου, 
Καί τό άγκιστρόν του κόψε.”

Καί τό άγκιστρον ήσθάνθη 
Ένταθέν ό Χιαβάθας- 
Σύρει τότε, καί έσείσθη 
Όλ’ ή λέμβος καί ώρθώθη 
Ώς κορμός είς ύδωρ πλέων 
Καί ό σκίουρος τρομάζει 
Καί πήδα έπί τής πρώρης.

Μέ πικράν δ Χιαβάθας 
Ειρωνείαν άτενίζει 
Τόν ίχθύν καί τφ φωνάζει· 
"’Εντροπή σου! ’Εντροπή σου! 
Σύ δέν είσαι είμή λύκος· 
Ό ιχθύς δέν είσαι, όχι, 
Όν ζητώ, δέν εϊσ δ άρχων 
Τών ίσχθύων σύ, ό ελλοψ.’”

Είς τά βάθη τής θαλάσσης 
Ό ιχθύς άσπαίρων πίπτει. 
Καί ό ελλοψ λέγει τότε 
Πρός τόν μέγαν άττακέα, 
Τόν ίχθύν τόν φωτοβόλον· 
""Αρπασον τό δόλωμά του, 
Κόψε τό σχοινίον κόψε 
Τοΰ προπέτου άλιέως!”

Στίλβων καί βραδέως ερπων 
Ώς έν υδατ’ ή σελήνη, 
Άνεγείρεται τό τέρας, 
Καί τό άγκιστρον άρπάζον 
Μέ τήν δύναμίν του βλην 
Περιστρέφεται βιαίως, 

‘Ώστε στρέφεται κι’ ή λέμβος, 
Καί τδ κΰμα έξογκοΰται, 
Καί τοΰ ΰδατος οί κύκλοι 
Πλήττουσι μακράν τήν όχθην, 
Καί οί κάλαμοι κι’ οί κρίνοι 
Κυματίζουν καί κινούνται ■

Μόλις πλήν ό ΧιαβάΟας 
Άνυψούμενον τόν δίσκον 
Τοΰ λευκοΰ ιχθύος βλέπει, 
Καί μέ ειρωνείαν πάλιν 
’Ανακράζει- "’Εντροπή σου! 
Δέν σέ θέλω- σύ δέν είσαι 
Ό ιχθύς, ον έγώ θέλω 
Κι δν ζητώ, δέν είσ ό αρχών 
Τών ιχθύων σύ, δ έλλοψ.”

Έβυθίσθη είς τό ύδωρ 
Καί δ άττακεύς άμέσως. 
Κι’ ήκουσεν ό έλλοψ πάλιν 
Τήν φωνήν τοΰ Χιαβάθα 
Πλήρη κόμπου κι’ ειρωνείας 
Αντηχούσαν είς τά βάθη.

Τότ’ έγείρεται λυσσώδης 
Έκ τής άμμου τοΰ πυθμένος· 
Άπό τδν θυμόν του τρέμει 
Κ’ αί άσπίδες του κροτοΰσιν· 
Άγριος ύψοΰται αίφνης 
Καί ώς άστραπή φρικώδης, 
Καί μέ άνοικτόν τό στόμα 
Καταπίνει καί τήν λέμβον 
Και δμοΰ τόν Χιαβάθαν. —

Είς τά σπλάγχνα τοΰ θηρίου 
Τά ζοφώδη έβυθίσθη 
Ό πτωχός δ Χιαβάθας, 
Ώς βυθίζεται τοΰ δένδρου 
Ό κορμός είς τοΰ χειμάξου 
Τοΰ δρμμητικοΰ τό ρεύμα· 
Είς τά σκότη βυθισμένος, 
Έντρομος δ ΧιαβάΟας 
Έμενε κ’ έκπεπληγμένος, 
Μέχρις ού έντός τοΰ σκότους 
Ηκουσε παλμούς καρδίας.

Πλήρης λόσσης καί μανίας 
Με τόν γρόνθον αύτοΰ πλήττει 
Τοΰ ιχθύος τήν καρδίαν, 
Καί αισθάνεται άμέσως 
Πώς δ άρχων τών ιχθύων 
Τρέμει βλος καί άσπαίρει, 
Καί περί αύτόν άκούει 
Πώς τό ύδωρ κυματίζει 
Είς τοΰ τέρατος τόν πόνον.

Όδηγεΐ ό ΧιαβάΟας 
Τό άκάτιόν του τότε 
Μέ περίσκεψιν μεγάλην, 
Μ’ ελιγμούς έπιτηδείους, 
Όπως μή άπό τό στόμα 
Τοΰ θηρίου περιπέση 
Είς τοΰ ρεύματος τήν δίνην. 
Καί δ σκίουρος εύθύμως 
Έφλυάρει καί έπήδα, 
Βοηθών τόν Χιαβάθαν 
Είς τό δυσχερές του έργον.

Καί δ Χιαβάθας είπεν· 
"Ώ πιστέ, καλέ μου φίλε, 
Μ ’ έβοήθησες γενναίως · 
Δέχθητι τοΰ Χιαβάθα 
Τάς Οερμάς ευχαριστίας. 
Κι’ είς άνταμοιβήν σου λάβε 
Τονομα, βπερ σοί δίδω · 
Άπό τοΰδε τά παιδία 
Άδιδαΰμον νά σέ λέγουν, 
"Τήν ούράν τήν αίθερίαν.”

Έν τώ ΰδατι δ έλλοψ 
Μέ σπασμούς άνετινάχθη, 
Κι- είτα πάλιν ένεκρώθη· 
Καί τό κύμα πρός τήν όχθην 
Απωθεί τό μέγα τέρας. 
’Ήκουσεν ό ΧιαβάΟας 
Τήν φρικτήν του αγωνίαν. 
Καί δ άρχων τών ιχθύων 
Νεκρός έκειτο καί άπνοος. — 

"Ηκουσε κατόπιν κρότον 
Ώς πτερύγων σειομένων, 
Ηκουσε φωνάς τραχείας 

Ώς όρνεων έριζόντων, 
Κ’ έκ τών σπλάγχνων τοΰ ιχθύος 
Είδε τομματα τών γλάρων, 
Ηκουσε καί τήν φωνήν των· 

"Αί! ιδού ό Χιαβάθας! 
Αί! ιδού ό αδελφός μας!”

Κ’ έκ τών σπλάγχνων τοΰ ιχθύος 
Έκραξεν δ Χιαβάθας· 
“Γλάροι, φίλοι, άδελφοί μου! 
’ Εγώ έκτεινα τό τέρας. 
Με τούς όνυχάς σας τώρα 
Έτοιμάσατέ μοι δρόμον, 
Έκ τής μαύρης φυλακής μου 
Νά έξέλθω, καί ό κόσμος 
θά ύμνή τήν πράξιν ταύτην, 
Όνομάζων ύμάς γλάρους, 
Έκδορεΐς καί εύεργέτας.”

Καί οί άγριοι οί γλάροι 
Μέ τούς πόδας, μέ τό ράμφος 
Ήνοιξαν όπάς εύρείας 
Είς τοΰ έλλοπος τό σώμα. 
Ούτω δέ δ Χιαβάθας 
Έκ τής φυλακής έσώθη 
Τής μελαίνης καί φρικώδους 
Έν τοΐς σαλάγχνοις τοΰ θηρίου, 
Κι’ άπηλλάγη τού κινδύνου 
Είς τά κύματα τής λίμνης 
Νά πνίγη τά παγωμένα. —

Παρά τήν μικράν καλύβην 
Είς τοΰ ποταμού τήν όχθην 
ϊστατο δ Χιαβάθας 
Κ’ έλεγε πρός τήν Νοκόμην, 
Τήν καλήν καί φίλην γραίαν, 
Μέ τήν χεΐρά του δεικνύων 
Τό νεκρόν εκείνο τέρας, 
Τό όποιον άδηφάγως 
Κατεσπάραττον οί γλάροι·

" Έγώ είμαι δ φονεύσας 
Τών ιχθύων τδν μονάρχην · 
Ίδ’ έκεϊ οί φίλοι γλάροι 
Πώς σπαράττουσι τό σώμα 
Τό άπαίσιόν του σώμα. 
"Αφησέ τους, ώ Νοκόμη· 
Αύτοί μ’ έσωσαν κ’ έξήλθον 
’Αβλαβής έκ τοΰ κινδύνου- 
"Αφησέ τους νά χορτάσουν, 
Καί φαγόντες κατά κόρον 
Ν’ άποκόψουν καί μερίδας 
Πρός τροφήν τών νεοσσών των 
Φέρε λέβητας καί χύτρας, 
Νά φυλάξωμεν κατόπιν 
Διά τόν χιμώνα λίπος.

Κ’ έπερίμενεν ή γραία 
Έως δτου ή σελήνη 
Άνυψώθη φωτοβόλος, 
"Εως δτου βλ’ οί γλάροι 
Έκορέσθησαν αρκούντως, 
Καί μέ θόρυβον άπήλθον 
Πρός τά ελη, πρός τάς νήσους, 
Πρός τάς φίλας φωλεάς των.

Έκοιμήθ’ δ Χιαβάθας, 
Καί ή φίλεργος Νοκόμη 
Έπορεύθη είς τό έργον, 
Καί είργάσθη έως δτου 
Τήν σελήνην διεδέχθη 
Τής ήμέρας ό πλανήτης, 
Καί οί γλάροι έπανήλθον 
Άπό τήν ελώδη όχθην 
Πρός δευτέραν εύωχίαν.

Κι’ ή Νοκόμη καί οί γλάροι 
Τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας 
Έκ τοΰ κρέατος άπέσπων 
Τοΰ λιπώδους τάς μερίδας, 
"Εως δτου όστά μόνον 
Έκειντο έπί τής όχθης, 
Καί δέν ήλθον γλάροι πλέον, 
Καί δέν ΰπελείφθη άλλο 
Ή δ σκελετός καί μόνος.

9.
0 ΧΙΑΒΑΘΑΣ ΚΑΙ ΊΌ ΜΑΡΓΑΡ1Τ1Ν0Ν 

ΠΤΕΡΟΝ.
Είς τήν όχθην ή Νοκόμη 

Ή καλή ϊστατο γραία, 
Καί έδείκνυε τήν δύσιν 
Είς τήν άντιπέραν όχθην, 
Πρός τά νέφη τής έσπέρας. 
Καί δ ήλιος φλογώδης 
Έχρωμάτιζε τήν δύσιν 
Μέ άκτϊνας διαπύρους, 
Ώς έν μάχη δταν φεύγη 
Ό στρατός αίματωμένος· 
‘Η γλυκεία δέ σελήνη, 
Τής νυκτός τό λάμπον άστρον, 
Άπ’ ανατολών έφάνη, 
Τά αίματωμένα ίχνη 
Τοΰ φωτός άκολουθούσα.

(άκολουθεΐ.)
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Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
(Etxdw άλληγοριχή, σελ. 280 καί 281.)

Τό συμβάν, δπερ έν τή ιστορία τής νεωτέρας 'Ελλάδος θέλει 
καταστήσει τό έτος 1881 εις άεί άξιομνημόνευτον, είναι ή προσάρ- 
τησις τής Θεσσαλίας είς τό βασίλειον τής Ελλάδος. Τό συμβάν 
τοΰτο, τό και ύπό ιστορικήν και ύπό πολιτικήν έποψιν πλείστην 
έχον τήν σημασίαν, έπροσωποποίησε παρακληθείς ό έν Παρισίοις 
διαμένων διακεκριμένος καί γνωστός Έλλην ζωγράφος, κ. Ιάκωβος 
Ρίζος, διά τής άλληγορικής είκόνος, ήν μετ’ έθνικοΰ ένθουσιασμοϋ 
δημοσιεύομεν διά τοΰ σημερινού τεύχους τοΰ 'Εσπέρου.

Έν τή είκόνι ταύτη παρίσταται ή Ελλάς ύποδεχομένη άφ’ 
ένός τήν Θεσσαλίαν έλευθέραν και γηΟομένην, βλέπουσα δέ άφ’ 
ετέρου πρός τήν κατακειμένην έτι Ήπειρον, τήν περίλυπον καί 
δούλην. “Οπισθεν τής Ελλάδος ΐπταται ώς πνεύμα εναέριον ή 
προσωποποίησις τοΰ ’Εθνισμού, νέος πολεμιστής, φορών τήν περι
κεφαλαίαν καί κρατών διά μέν τής δεξιάς χειρός ξίφος διά δέ τής 
άριστεράς τήν έθνικήν σημαίαν, τό σύμβολον τοΰτο τής θρησκείας 
καί τής έλευθερίας. Τά μέλανα νέφη, τά καλύπτοντα μέρος 
τοΰ ορίζοντας παριστάνουσι τών παρελθόντων χρόνων τά δεινά, 
ύποχωροΰντα βαθμηδόν είς τήν ζωηράν καί άκτινοβόλον τοΰ μέλ
λοντος λάμψιν. Έν τώ προσώπω τής Ελλάδος, τώ προεξάρχοντι 
έν τή συνθέσει, άπεικονίζεται ή χαρά καί ή λύπη, τά δύο άντί- 
θετα αισθήματα, ή μέν χαρά έπί τή προσελεύσει τής ελευθέρας 
Ουγατρός, ή δέ λύπη έπί τή ταλαιπωρία τής έτέρας θυγατρός 
δούλης έτι.

Μόνον 'Έλλην καλλιτέχνης, βαθέως περικλείων έν τή καρδία 
αύτοΰ τό αίσθημα τής πατρίδος και ύπό τοΰ άντικειμένου έμπνεό- 
μενος, τό όποιον ήθελε νά παραστήση, ήδύνατο νά έπινοήση τοι- 
αύτην σύνθεσιν.

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ ΓΟΘΑΡΔΟΥ.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 277.)

Διά τοΰ προλαβόντος τεύχους άνηγγείλομεν τήν έγκαίνισιν 
τής σπουδαίας ταύτης ύπογείου οδού, τής τήν Γερμανίαν μετά 
τής Ιταλίας συνδεούσης. Επανερχόμενοι σήμερον είς τό γεγονός 
τοΰτο παραθέτομεν εικόνα παριστάνουσαν μέρος μικρόν τών τεχνικών 
έργων, τών άποτελούντων τό μέγα τοΰτο τοΰ 19ου αίώνος θαύμα.

Ό οδοιπόρος, ό έπιβαίνων τής σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας, 
δπως έν διαστήματι όλίγων ώρών μεταβή άπό τών άγριων και 
χιονοσκεπών τής άρκτου χωρών είς τάς μειδιώσας καί εύηλίους 
τής ’Ιταλίας πεδιάδας διέρχεται διά χώρας, ής αί φυσικαί καλ- 
λοναί είναι όντως άξιοθαύμαστοι. Ή γραμμή προσεγγίζουσα είς 
διάφορα μικρά χωρία τής Ελβετίας καί είς διαφόρους κωμοπόλεις, 
εισέρχεται παρά τό χωρίον Goschenen έντός τής μεγάλης ύπο
γείου στοάς, ήν η αμαξοστοιχία διανύει έν διαστήματι 35 λεπτών 
τής ώρας, καί καταλήγει είς τό χωρίον Άϊρόλον κείμενον είς τάς 
μεσημβρινός τών “Αλπεων ύπωρείας. Εντεύθεν δέ, άφ ου απο- 
περατωθή ή δλη γραμμή ή μετάβασις έσεται κατ’ εύθεΐαν διά τής 
Βελλινζόνης, τοΰ Λουγάνου καί τοΰ Κόμου είς Μεδιόλανα. Διερ- 
χόμενός τις τήν γραμμήν ταύτην μέ τήν καταπληκτικήν τοΰ σι
δηροδρόμου ταχύτητα δέν φαντάζεται όπόσαι δυσκολίαι έδέησε νά 
ύπερνικηθώσιν, όπόσα έξοδα έδέησε νά καταβληθώσιν πρός έπι- 
τέλεσιν τοΰ δυσχερούς τούτου έργου. Διαβαίνων έν τή αναπαυ
τική άμάξη τάς γιγαντιαίας γεφύρας, τάς έπικρεμαμένας έπί 
κρημνών καί φαράγγων, κάτωθεν τών οποίων κροτοΰσιν χείμαρροι 
δρμητικοί, βλέπων δέ άνωθεν τάς χιονοσκεπείς κορυφάς τών άπο- 
τόμων όρέων, εισερχόμενος μετ’ ολίγον έντός τών σκοτεινών στοών, 
τών λελαξευμένων έν τω σκληρώ βράχω , νομίζει δτι διά μαγικής 
τίνος ράβδου μεταφέρεται αίφνης έν μέσω γαληνιαίας καί γελώσης 
φύσεως, έν μέσω τής ωραίας Ιταλίας.

Ή ήμετέρα είκών παριστα, ώς είπομεν, μέρος μόνον τών 

έργων, δηλαδή τήν μεγάλην καμπύλην, ήν σχηματίζει ή όδός 
δπως είσέλθη είς τήν ύπόγειον στοάν. ’Αριστερά φαίνεται μέρος 
τής ώραίας αμαξιτής όδοΰ, δι ής μέχρι τοΰδε έξετελεϊτο ή διά- 
βασις τοΰ γίγαντος τούτου τών Ελβετικών όρέων · είς τό βάθος 
παρουσιάζεται ήμΐν έν θέσει μαγευτική ή έκκλησία τοΰ χωρίου 
Βάσσεν δθεν δύναται τις νά έπιβλέπη δλην τήν οδόν. Έν μηνί 
Ίουνίω τοΰ παρόντος έτους ή δλη γραμμή θέλει εΐσθαι άποπερα- 
τωμένη καί δέν θά λειψή νά έλκύση πλήθος άπειρον περιέργων 
περιηγητών.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΗΝ0Σ.
(συνέχεια· δρα προηγούρ.. dptOp..)

— ’Ιδού, ανέκραξαν, έξ ούρανοΰ μάς έρχεται ό ίππος ούτος. 
Άνάβηθι, βασιλεύ, έπ αύτοΰ καί πορεύθητι πρός τά άνάκτορα, 
δπου είναι ή μέλλουσα κατοικία σου.

Καί άνέβη ό Ισαάκ έπί τού σφριγώντος ίππου καί παρακολου- 
θούμενος ύπό τοΰ άλαλάζοντος όχλου διηυθύνθη πρός τά έν Βλα- 
χέρναις άνάκτορα αύτοκράτωρ εστεμμένος τοΰ Βυζαντίου. —

Ό φόνος τοΰ πιστού του οπαδού είχε καταταράξει τόν Ανδρό
νικον. Δέν άπέδειξε μέν τήν ταραχήν του ταύτην δτε τω άνηγγέλθη 
τό αιματηρόν συμβάν, ούδ’ έκλαυσε τόν άφωσιωμένον αύτοΰ ύπηρέτην 
άλλ’ ένδομύχως ήσθάνετο τόν τρόμον εκείνον, δν αισθάνεται πας 
άνθρωπος έπί τή προσεγγίσει συμφοράς τίνος, ής βλέπει φανερά 
τά πρώτα προανακρούσματα.

Τήν νύκτα, ήτις διεδέχθη τήν αιματηρόν έν τή αύλή τής 
οικίας τοΰ Ισαάκ σκηνήν, ό Ανδρόνικος ούδέ έζήτηοε τό ποτήριον 
οίνου καί τόν ξηρόν άρτον, δστις άπετέλει τήν μόνην έσπερινήν 
τροφήν του, ούδ’ άνεζήτησε τήν άνάπαυσιν έν τώ κοιτώνί του, 
άλλά περιεφέρετο άϋπνος καί άνήσυχος διά τών διαδρόμων καί 
αιθουσών τοΰ μεγαλοπρεπούς μεγάρου, άνακινών έν τή διανοία του 
σχέδια έπί σχεδίων δπως καταβάλη τούς εχθρούς του. Έν δλη 
τή ύπεροψία του ήσθάνετο δτι οι έχθροί του ούτοι έπληθύνοντο- 
έβλεπεν αύτούς ύψοΰντας θρασεΐαν τήν κεφαλήν, καί άφ’ ετέρου 
ήνόει τήν ιδίαν αύτοΰ αδυναμίαν, δπως άντισταθή κατ’ αυτών. 
Πρό ήμερών ήδη ούδένα ήθελε νά ϊδη τών συνήθων όπαδών του, 
καί μόνος, κεκλεισμένος έντός τών τοίχων τών ανακτόρων, έβλεπε 
προσερχομένην άπειλητικήν τήν θύελλαν, καθ ής δεν ήουνατο 
πλέον νά παλαίση. Πρός τί αί νίκαι του; Πρός τί ο'ί θρίαμβοί 
του; Άφ’ ού τά στέμμα έκλονίζετο έπί τής κεφαλής του καί ό 
θρόνος του έσαλεύετο καί έτριζεν ύπό τούς πόδας του!

Καί ήδη περιεφέρετο μόνος καί τεταραγμένος έντός τών 
δωματίων, τά όποια άμυδρώς έφώτιζε τό φώς τής άναγεννωμενης 
ήμέρας. Περιήρχετο τούς λίθινους εκείνους διαδρόμους ώς λέων 
λυσσών έν κλωβίω σιδηρώ, στρέφων άγρίως πανταχόθεν τούς 
όφθαλμούς καί ψιθυρίζων λέξεις άσυναρτήτους, προδιδούσας τοΰ 
νοός του τήν ταραχήν καί τής καρδίας του τήν άνησυχίαν.

— Ό δόλιος μάγος . . . ό άγύρτης τό είπεν, οδτως έλεγεν 
έντός τοΰ ΰδατος έφάνησαν τά φρικώδη γράμματα ... 0 ’Ισαάκ;.. . 
Αύτόν ήνόει τό πνεύμα ... τόν Άγγελον. Ό Ιωάννης είχε δίκαιον ... 
Άλλ’ ό φόνος τοΰ Στεφάνου δέν ήτο σχέδιον προμελετημένον . . . 
ήτο άποτέλεσμα στιγμιαίας έξάψεως, στιγμιαίας βίας ... 0

Άγγελος είναι άνανδρος! — Όπωςδήποτε κακώς σκεφθείς δέν 
κατέστησα αύτόν άβλαβή δτε εύρίσκετο έν τή έξουσία μου . . . 
’Ιδού ποΰ μέ έφερεν ή μεγάλη μου άνεκτικότης καί έπιείκεια! . . 
Άπό τοΰδε ούδενός πλέον θέλω φεισθή! "Οστις δήποτε τολμήση νά 
κηρυχθή έναντίος μου πρέπει νά έκλειψη άπό προσώπου τής γής! 
’Ιδού ή μόνη σωτηρία μου!

Αίφνης ήκούσθησαν μακρόθεν φωναί. Ήσαν αί έπευφημίαι 
τοΰ τόν Ισαάκ συνοδεύοντας όχλου.

•— Τί είναι; άνέκραξεν ό Ανδρόνικος. Ακούω φωνάς! . . . 
Πρός τό μέρος τοΰτο τής πόλεως διευθύνεται ό ήχος ... Τί 
σημαίνουσι κατ’ αυτήν τήν πρωινήν ώραν αί φωναί;

Καί ήχηρότεραι καί πλησιέστεραι ήκούοντο αί έπευφημίαι.
— Ό λαός έπευφημεϊ, έξηκολούθησεν δ Ανδρόνικος έντείνων 

τά ώτα . . . χαίρει βεβαίως έπί τω φόνω τοΰ Άγιοχριατοφορίτου .. . 
Ήτο δμως καί άσπλαγχνος κακοΰργος ό Στέφανος . . . καί ό λαός 
τόν έμίσει. . . Αφ’ ού λοιπόν ό λαός μου τόσον εύκόλως παρα
δίδεται είς τήν χαράν, πρόθυμος είμαι νά δώσω αύτω καί άλλας 
τοιαύτας άφορμάς χαράς, θέλω τω παραδώσει τόν Τρίψυχον, άλλον 
κακοΰργον καί ,τούτον λαομίσητον . . . τόν Πτερυγιονίτην . . . καί 
άλλους. Τότε πλέον θά μοί εύγνωμονή ό λαός. Έγώ τών άνθρώ
πων τούτων δέν έχω πλέον τήν άνάγκην.

Καί αί φωναί έπλησίαζον καί άντήχουν ήδη άπό τής πρό 
τών άνακτόρων πλατείας.

— Παράδοξον τοΰτο! είπεν ό Ανδρόνικος πλησιάζων πρός τι 
παρακείμενον παράθυρον. Παράδοξον άληθώς! Άλλοτε αί φωναί 
αύται τοΰ εξημμένου όχλου έτερπον τήν καρδίαν μου· άλλοτε 
ήσθανόμην ενδόμυχόν τινα χαράν έπί ταϊς έκδηλώσεσι ταύταις τοΰ 
πλήθους. Σήμερον δμως αί φωναί αύται μέ ταράττουσιν. Ίσως 
έγήρασα καί τά νεΰρά μου έγειναν εύαίσθητα. — Ν’ άνοίξω αύτό 
τό παράθυρον; — Πρέπει ό λαός νά μέ ϊδη — Τοΰτο φαίνεται 
ζητεί . . . τοΰτο έπιθυμεΐ . . . Έστω!

Καί ϊστατο άμφιβολος πρό τοΰ παραθύρου- άφ’ ένός μέν ήθελε 
νά τό άνοιξη, άφ’ έτέρου δμως ήσθάνετο άόρατόν τινα χεΐρα κρα
τούσαν καί έμποδίζουσαν αύτόν. Τέλος έπλησίασεν άποφασιστικώς 
καί ήνέωξεν εν φύλλον τού παραθύρου. Εύκρινώς ήκουε τότε τάς 
φωνάς τοΰ συσσωρευμένου πλήθους. "Τοΰ αύτοκράτορος ήμών 
’Ισαάκ τοΰ ’Αγγέλου πολλά τά έτη!”

— Τί είναι τοΰτο; Τού αύτοκράτορος Ισαάκ; έπανέλαβεν ό 
Ανδρόνικος καί έκλεισε μετά βίας τό παράθυρον, ώς έάν είχεν 
έμφανισθή ένώπιον του φρικώδες φάντασμα. Τί σημαίνει τοΰτο; 
Νέον αύτοζράτορα αναγορεύει ό λαός; Καί τολμφ τοΰτο ό λαός 
ένώπιον μου — πρό τών Ουρών τών άνακτόρων μου; . . . Πού 
είναι οί δορυφόροι μου; Ποΰ είναι οί σωματοφύλακες;

Καί άσκεπής, έντρομος διατρέχει ό Ανδρόνικος τούς διαδρό
μους καί ήχηρά τή φωνή προσκαλεΐ τούς όπαδούς του.

’Άκρα πανταχόθεν σιγή! Ούδεις τώ άπαντά- τώ άπαντά μόνον 
ή ήχώ τής άπηλπισμένης αύτοΰ φωνής, άγρια καί αυτή καί άπελ- 
πιστική!

— Ούδεις; Ούδεις; άνακράζει ό ’Ανδρόνικος. Ούδεις είς τήν 
πρόσκλησύν μου; Καί δμως άλλοτε έσπευδον πρόθυμοι είς τό 
πρώτον μου νεύμα δλοι. “Αλλοτε έπληροΰντο τά άνάκτορα ώπλι- 
σμένων άνδρών, δλων ύπό τάς διαταγάς μου .... Αϊ! Ούτως 
άφίνετε τόν κύριόν σας; Ούτω τηρείτε τόν δρκον σας, άνανδροι 
προδόται;

Καί έτρεχεν ένθεν κάκεΐθεν, καί έφώναζε, καί έξερχόμενος 
τής μιάς αιθούσης είσήρχετο είς τήν άλλην φωνάζων καί προσκα- 
λών —. Άλλά πανταχοΰ ή αύτή νεκρική σιωπή! Μόνον έκ τής 
κάτωθεν πλατείας αί φωναί τοΰ όχλου.

Άγρίως άπήστραψε τοΰ ’Ανδρονίκου ό όφθαλμός καί τό χείλος 
του έπρόφερε κατάραν φρικτήν.

Είσελθών είς τήν παρά τόν κοιτώνά του οπλοθήκην έλαβεν 
έξ αύτής τόξον καί βέλη, καί άνέβη έπί τοΰ ύψηλοτέρου τών 
άνακτόρων πύργου. Έκεΐθεν δέ ήρξατο έκσφενδονίζων βέλη κατά 
τοΰ πυκνού πλήθους, νομίζων ό άθλιος δτι μόνος ήδύνατο ν’ άντι- 
σταθή κατά τής μανίας ένός ήγριωμένου λαοΰ.

Καί τόν βλέπει ό λαός έπί τοΰ ύψηλοΰ έκείνου πύργου, τόν 
αναγνωρίζει καί αγριαι θανάτου φωναί άντηχούσι πανταχόθεν.

— θάνατος τώ τυράννω! θάνατος!
’Ακούει ό Ανδρόνικος τάς άπειλητικάς έκείνας κραυγάς καί 

ταχεία ή χειρ του ρίπτει βέλη κατά τοΰ πλήθους- έπί τέλους δμως 

βλέπων τό άνίσχυρον αύτοΰ άπέναντι τοσούτων λυσσώντων άνθρώ
πων, άζουων δέ συγχρόνως καί τόν κρότον τών κατά τών πυλών 
τών άνακτόρων βαλλομένων λίθων, καί έννοών δτι ταχέως καί ό 
τελευταίος ούτος φραγμός θέλει καταπέσει, ό ’Ανδρόνικος άφίνει 
καί τόξον καί βέλη καί κατέρχεται δρομαίος τοΰ ύψηλοΰ πύργου 
θέλων τώρα νά εύρη τήν σωτηρίαν του έν τή φυγή.

"Οτε δέ ό λαός είδεν αύτόν άναχωροΰντα, δτε είδε τόν πρό 
μικροΰ έπίφοβον έχθρόν του άνίσχυρον πλέον καί έγκαταλελειμμένον, 
άνέπεμψεν έζ νέου δυνατάς κραυγάς καί νέας θανάτου άπειλάς.

Ταχύς ώς εικοσαετής νεανίας ό ’Ανδρόνικος κατέρχεται τοΰ 
πύργου καί εισέρχεται είς τόν κοιτώνά του, ένθα λύει τά φοινιζο- 
βαφή αύτοΰ πέδιλα καί άφαιρεΐ άπό τοΰ στήθους του τόν μέγαν 
χρυσοΰν σταυρόν, δν ώς φυλαζτήριον έφόρει πάντοτε. Έπιθέσας 
δέ ογκώδη βαρβαρικόν πίλον, δπως μή άναγνωρισθή, έξέρχεται 
διά μιζράς πλαγίας θύρας καί διευθύνεται διά στενής καί έρήμου 
όδοΰ πρός τήν παραλίαν είς τό μέρος, δπου ήτο προσωρμισμένον, 
έτοιμον πάντοτε διά πάσαν ένδεχομένην άνάγκην τό ιδιαίτερον 
αύτοΰ πλοϊον, λέμβος πολύκοπος καί δυνατή. Ό τύραννος είχεν 
έννοήσει δτι ούδαμοΰ πλέον ήτο ασφαλής, καί δτι ή μόνη του 
σωτηρία ένέκειτο νΰν έν ταχεία καί μυστική φυγή.

Κατ’ εκείνην άζριβώς τήν στιγμήν ή μεγάλη τών άνακτόρων 
πύλη, ή λεγομένη Καρέα, ύποχωροΰσα είς τάς άλλεπαλλήλους 
έφόδους τού κατ’ αύτής όρμώντος όχλου, άνετράπη μετά πατάγου 
καί τό ήγριωμένον πλήθος, έκμανέν έπί τή θέα τού μισητού τυ
ράννου, δστις ρίπτων βέλη άπό τού πύργου έφαίνετο προκαλών 
αύτό, έχύθη ώς χείμαρρος ορμητικός καί πάντα φραγμόν άνατρέπων 
έντός τών άνακτόρων, προκαλοΰν δι’ άγριων φωνών τόν ’Ανδρόνικον 
καί έκπέμπον κατ’ αύτοΰ φρικώδεις κατάρας

Ενταύθα ό όχλος άχαλίνωτος καί ούδεμίαν ούδαμοΰ εύρίσκων 
άντίστασιν περιήλθε καί τάς τελευταίας γωνίας τοΰ έζτεταμένου 
οικοδομήματος άρπάζων ο,τι εδρισκε καί λεηλατών τήν βασιλικήν 
κατοικίαν.

. Έν τή αιθούση τοΰ ταμείου έ'κειντο σωροί χρυσού, άργύρου 
καί χαλκού, χρησιμεύοντες είς έκκοπήν νομισμάτων. Ή σιδηρό
φρακτος θύρα τής αιθούσης ταύτης κατερρίφθη ύπό τοΰ πλήθους 
ώς νά ήτο χάρτινος, καί άπαν τό άποταμίευμα διηρπάγη. Ήλθε 
κατόπιν ή σειρά τών οπλοθηκών, έν αίς εύρίσκοντο δπλα πολύτιμα 
καί τά πλούσια τρόπαια τών διαφόρων θριάμβων τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων. Πάντες έ'σπευσαν νά έφοοιασθώσι διά τοιούτων 
δπλων. "Ολα τά έπιπλα, τά βαρέα παραπετάσματα, οί μαλακοί 
περσικοί τάπητες, αί άργυραΐ λυχνίαι καί πάν δ,τι έχρησίμευε πρός 
διακόσμησιν τών βασιλικών αιθουσών καί κοιτώνων περιέπεσεν είς 
χεΐρας τού άκρατήτου όχλου, δστις ούδένα έχων φραγμόν καί 
έλεύθερος νά πράξη δ,τι ήθελεν έτρεχε πανταχόθεν τά πάντα 
λεηλατών, τά πάντα καταστρέφων — άγριος, ώς άγρια καί κατα
στρεπτική πυρκαϊά.

"Ηλθε τέλος καί ή σειρά τοΰ ιδιαιτέρου τών άνακτόρων θη
σαυροφυλακίου, έν ω, ώς ήτο γνωστόν, διετηροΰντο τά πολυτιμότερα 
κειμήλια. Ήδύνατο τό πλήθος νά φεισθή τούτου; Ήδύνατο, άπαξ 
γευθέν τής διαρπαγής, νά σεβαστή τι; Άφθονον εύρεν ένταΰθα τής 
άπλήστου αύτοΰ έπιθυμίας τήν ΰλην. Ένταΰθα εύρίσκοντο σκεύη 
άπαστράπτοντα έκ χρυσού καί άργύρου, εικόνες πολύτιμοι καί 
άγάλματα, άριστουργήματα τής γλυπτικής, προσφοραί φιλοκάλων 
καί μεγαλοπρεπών άνάκτων εύρίσκοντο πολυκέντητοι σημαΐαι καί 
πλούσια' κειμήλια καί θρησκευτικά βιβλία, τά όποια διήγειρον τόν 
θαυμασμόν τών τήν μεγαλόπολιν έπισκεπτομένων. Τά πάντα έγέ- 
νοντο λεία τοΰ είσορμήσαντος όχλου, πάντα, μέχρι τοΰ τελευταίου 
σκεύους, μέχρι τοΰ τελευταίου παραπετάσματος.

Πρό αιώνων διετηρεΐτο έν τω θησαυροφυλαζείω τούτω ζει- 
μήλιον άνεζτείμητον, χρυσοΰν ζιβώτιον περιέχων τάς έπιστολάς, άς 
αύτός ό τού κόσμου Σωτήρ ίδίαις χερσίν έγραψε πρός τόν Αΰγαρον, 
τόν τής Εδέσσης βασιλέα. Έν τή γενική τών άνακτόρων κατα
στροφή και διαρπαγή άπωλέσθη καί τό ίερώτατον τοΰτο σκεύος.

Ώς κατευνάζεται καί ή καταστρεπτικωτέρα τών πυρκαιών
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δταν πλέον δέν εύρίσζη τί νά ζατακαύση, ούτως έπαυσε καί ή 
ανήκουστος αΰτη λεηλασία μόνον άφ’ ου δέν ύπήρχε πλέον τί νά 
διαρπαγή. Τό πρό μικρού έτι τοσοϋτον πλούσιον μέγαρον, διά
κοσμον έκ χρυσού καί λίθων πολυτίμων, δέν παρουσίαζεν ήδη ή 
τούς γυμνούς μόνον τοίχους, και τούτους είς πλεϊστα μέρη διατρή- 
τους ύπό τών λογχών καί τών βαρέων τού όχλου £οπάλων»

Μόλις μετά μεσημβρίαν, άφ’ ου τό έργον τής καταστροφής 
εΐχεν έντελώς έπιτελεσθή, είσήλθεν είς τά άνάκτορα ταύτα ό νέος 
βασιλεύς αύτοκράτωρ Ισαάκ, συνοδευόμενος ύπό τών συγγενών 
αύτού καί τών νέων αύτού οπαδών, καί μετέβη είς τόν ναόν, δπως 
κάμη τήν πρός τόν "Υψιστον δέησίν του.

Κατ’ έκείνην δέ τήν ώραν ό έκ τοϋ θρόνου κρημνισθείς Αν
δρόνικος έπλεεν άπό τοΰ Μαλουσίου μόνος καί άγνωστος πρός τόν 
Ευξεινον Πόντον, ζητών νά σώση τήν άθλίαν του ζωήν καί σπεύδων 
νά καταφύγη είς τήν Ταυρικήν Χερσόνησον, διότι καλώς έγίνωσκεν 
δτι ού μόνον έν τή πρωτευούση δέν ήδύνατο νά εύρη άσφάλειαν, 
άλλά καί έν ταϊς άλλαις τού κράτους έπαρχίαις ήθελε θάττον ή 
βράδιον περιπέσει είς χεϊρας τών άμειλίκτως ζαταδιωζόντων αύτόν 
έχθρών του.

Φεύγε, αίμοβόρε ’Ανδρόνικε, φεύγε! Ή τιμωρός τού Ύψίστου 
χειρ θέλει σέ προφθάσει. Δέν δύνασαι νά διαφύγης τήν τύχην, 
ήτις σέ περιμένει! ’Εάν δέ ήρώτας πάλιν τό γήϊνον καί έναέριον 
πνεΰμα, τό άναγγεϊλάν σοι τόν διάδοχόν σου, καί περί τής ιδίας 
σου τύχης, ήθελες άκούσει παρ’ αύτού μάντευμα φρικτόν, τό όποιον 
ήθελέ σοι όρθώσει έκ τρόμου τάς τρίχας τής κεφαλής σου καί 
ήθελε παγώσει τό αίμα έν τή καρδία σου! Φεύγε, τύραννε! Πλήν 
γίνωσκε, δτι διά σέ σωτηρία δέν ύπάρχει πλέον. Άνθρωπον, οϊος 
είσαι σύ, ού μόνον οί άνθρωποι άλλά καί αύτός ό θεός έγκατα- 
λείπουσιν. Ή ώρα τής τιμωρίας σου ήχησε! Δίκην όφείλεις νά 
δώσης, δίκην φριχτήν τών κακών δλων, δσα έν τω κόσμω τούτοι 
διέπραξας! Φεύγε, άναξ δόλιε καί αίμοβόρε! Ήλθε τό πλήρωμα 
τού χρόνου!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Π ΣΤΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ 0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ.
“ Πλήν άλλά χχύτός aovSapioOek τφ χρόνω 
“ Έσύστερον τίσειεν ά9/1ας δίχβς 
“Ών xip χχχώς έπραξεν έν 61φ τάλας· 
'“Ο γάρ φέρω·/ μάχνιραν ού φύγη ξίφος." 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ.

Ή λέμβος δι ής ό Ανδρόνικος έφευγεν άπό τής πρωτευούσης 
αύτού, ύπό εξ στιβαρών κωπηλατών οδηγουμένη, διασχίσασα τόν 
Βόσπορον δέν έβράδυνε νά προσορμισθή είς Χηλήν. Ανενόχλητος 
ό τύραννος έκτελέσας τόν διάπλουν τοΰτον, άπόφασιν εΐχε νά εύρη 
έν Χηλή πλοϊον, δπερ ήθελε μεταφέρει αύτόν είς τήν Ταυρικήν 
χερσόνησον, ένθα ήλπιζε νά εύρη σωτηρίαν κατά τής αίφνηδίας 
ταύτης τοΰ λαού έξάψεως.

Άζράδαντον δμως έχων πεποίθησιν είς τήν εύνοιαν τής τύ
χης ό Ανδρόνικος ούδόλως άμφέβαλλεν δτι αύτός ό λαός τής Κων
σταντινουπόλεως, ό τοσούτον άπηνώς καταδιώζων αύτόν σήμερον 
καί θανάτου άπειλάς κατ’ αύτού έκπέμπων, ήθελε μεταμεληθείς 
μετ’ ού πολύ ζητήσει πάλιν τόν παλαιόν αύτού σωτήρα καί έπανα- 
φέρει αύτόν έν θριάμβω έπί τού θρόνου. Έκολάκευε καί τόν Αν
δρόνικον ή ιδέα, ήτις κατά τό μάλλον καί ήττον πάντας τούς ήγε- 
μόνας καί δυνάστας κολακεύει, ’δτι, κατευνασθείσης άπαξ τής έξά
ψεως, αύτός ό όχλος επανερχόμενος είς τάς πρώτας αύτού συμπά
θειας συναισθάνεται τό διαπραχθέν αδίκημα, χωρίς νά συλλυγισθή 
δτι διαλυθέντος άπαξ τού γοήτρου, τού περιβάλλοντος συνήθως 
τήν έξουσίαν καί τούς κατέχοντας αυτήν, ούδεμία δύναμις εΐναι πλέον 
ικανή νά έπαναφέρη τόν λαάν πρός τά όπίσω.

Πας λαός εΐναι φύσει άστατος καί άγαπά έν γένει τάς μετα- 
βολάς, έξ ών έλπίζει διόρθωσιν τών κακών. Καί κατά τούτο μέν 
δέν εΐναι κατακριτέοι οί λαοί, διότι αύτή ή άνθρωπίνη φύσις δέν 
άρκεϊται είς τά παρόντα άλλά ζητεί πάντοτε τά μέλλοντα καί 
άγνωστα καί διά τής καταλύσεως τού παρόντος προσδοκά αίστώ- 
τερον τό σκοτεινόν μέλλον. Άλλ’ ό λαός τής Κωνσταντινουπόλεως 

εΐχε καί άλλην αιτίαν είς τήν κατά τού Ανδρονίκου καταφοράν του. 
Άπεστρέφετο πρό πολλοΰ τό τυραννικόν αύτού ύφος, έμίσει τήν 
ύπεροπτικήν αύτού συμπεριφοράν καί είχε κορεσθή τών έπανειλημ- 
μένων αιματηρών σκηνών, ών άνά πάσαν στιγμήν παρίστατο 
μάρτυς, έπόθει δέ ήμέρας ησυχίας καί ειρήνης. Κρημνίσας τού 
θρόνου τόν άπότομον Ανδρόνικον καί άναγορεύσας τόν ήπιον ’Ισαάκ 
ό λαός ήσθάνετο έαυτόν άπηλλαγμένον φριχώδους έφιάλτου, είς ου 
τήν άφόρητον πίεσιν οίζειοθελώς πάλιν δέν ύπετάσσετο εύκόλως. 
Τέλος δέ, δπερ καί τό πάντων ούσιωδέστατον, ό Ανδρόνικος, ήγε- 
μών άλαζών καί φιλόδοξος, μεθ’ δλας τάς νίζας του, μεθ’ δλας τάς 
έν πολέμω λαμπράς έπιτυχίας του, δέν εΐχε κατορθώσει νά πρόσ
κτηση έαυτώ φίλους καί οπαδούς πιστούς. Οί λεγόμενοι αύτού 
φίλοι καί οπαδοί δέν ήσαν είμή δούλοι άργυρώνητοι καί αισχροί, 
κόλακες επιτήδειοι, προσκυνοΰντες μόνον τήν λαμπρότητα τοΰ 
θρόνου ούχί δέ καί τόν έπί τού θρόνου καθήμενον, άφωσιωμένοι 
μόνον είς τό ίδιον αυτών συμφέρον. Οί άνθρωποι ούτοι, χαμερπεΐς 
καί άχαρακτήριστοι, έγκατέλιπον αύτόν έν τή ωρα τοΰ κινδύνου, 
χωρίς ούτε χεΐρα βοήθειας νά τείνωσι πρός αύτόν καταποντιζό- 
μενον, ούδέ καν νά ύψώσωσι τήν φωνήν των ύπέρ τοΰ κατα- 
πίπτοντος κυρίου των. “Αφησαν δέ αύτόν μόνον καί αφανή ν’ 
άπέλθη τής πρωτευούσης καί νά ζητήση μόνος τήν σωτηρίαν του 
φεύγων τήν οργήν τών άμειλίκτων έχθρών του. Άνθρωποι δειλοί 
καί άναίσθητοι οί φίλοι οδτοι έκρύβησαν ένώπιόν τοΰ άπειλούντος 
τόν κύριόν των κινδύνου καί έγκατέλιπον άνάνδρως καί προδοτικώς 
τόν κινδυνεύοντα άναζτα. —

Τής Χηλής οί κάτοικοι *ήσαν  πρό πάντων ναυτικοί, άνθρωποι 
ζώντες έκ τής αλιείας καί τής ναυτιλίας· κατ’ αύτήν δμως τήν 
ώραν τοΰ έτους τά πλοϊά των εύρίσκοντο έλλιμενισμένα, καί αύτοί 
περιεφέροντο άεργοι έπί τής παραλίας. Οί ναυτικοί διατηρούσι 
πάντοτε συμπάθειάν τινα πρός τό στοιχεΐον, έν ω διάγουσι τό 
πλεϊστον τού βίου των, καί άκόμη έκτός τού πλοίου ευρισκόμενοι 
άγαπώσι νά μένωσιν είς τήν άκτήν, παρατηροΰντες τήν θάλασσαν, 
ήτις, καίτοι τοσούτον έπικίνδυνος, πάντοτε τέρπει καί έλκύει αύτούς.

Καί ήδη είς τήν παραλίαν τής Χηλής ήσαν συνηγμένοι πολ
λοί βλέποντες τό πρός τόν λιμένα αύτών διευθυνόμενεν πλοιάριον. 
"Αμα δέ τούτο προσωρμίσθη άνεγνώρισαν έν αύτα τόν βασιλέα 
’Ανδρόνικον, καί περιΐσταντο σιωπηλοί καί άσκεπεϊς, άγνοοΰντες 
έντελώς τά κατά τήν προλαβοΰσαν νύκτα έν Κωνσταντινουπόλει 
άπροσδόκητα συμβάντα. Εΐδον τόν Ανδρόνικον μόνον άνευ τής 
συνήθους βασιλικής συνοδείας καί πομπής καί ήπόρουν τί έσή- 
μαινεν ή αίφνηδία αυτή τοΰ άναζτος έν μέσω αύτών έμφάνισις.

— 'Ετοιμάσατε μοι πλοϊον διά νά μέ μεταφέρη είς τήν 
Ταυρικήν χερσόνησον, εΐπεν άμα άποβιβαςθείς ό ’Ανδρόνικος διά 
φωνής ήχηράς καί έπιτακτικής, άποτεινόμενος προς τούς πλησιέ- 
στερον αύτού ίσταμένους.

— Βασιλεύ, άπήντησε λευκόθριξ ναύτης προσερχόμενος καί 
προσζυνών βαθέως τόν ήγεμόνα· πλοία ύπάρχουν είς τόν λίμενα 
μας αρκετά, καί μεγάλα καί μικρά, άλλ έξω ό βορράς φυσά μέ 
όρμήν καί κανείς δέν τολμά νά ζινδυνεύση είς τήν άγρίαν θά
λασσαν. Ή τρικυμία εΐναι δυνατή καί τό μεγαλείτερον πλοϊον δέν 
άντέχεί. (ακολουθεί.)

Τό πρώτον βήμα ί 
τού ανθρωπίνου αισθήματος εΐ· 
τού άλλου.

έν τή όδώ τοΰ πολιτισμού ύπήρξεν ή ξενία. Τό λαμπρότερον άνθος 
είναι τό διαζινδυνεύειν τήν ίδιαν ζωήν δπως σώση τις τήν ζωήν 

'Ρ. Βίρχωβ.

ΓΝΩΜΙΚΑ.

Άπαιτεΐται ευφυΐα είς τό νά σιωπφ τις πάντοτε, όλιγίστη δέ 
κρίσις είς τό νά όμιλή τις διηνεκώς. Κενός πίθος ήχεϊ περισσό
τερον πλήρους.

** *
Τό κυριώτερον έν τή έζπαιδεύση δέν εΐναι ή διδασκαλία, άλλ’ 

ή πρός ταύτην ώθησις. 'Ρενάν.
** *

Ό τίμιος άνθρωπος αναγνωρίζει ένίοτε τό άδικόν του, ό μή 
τοιούτος ποτέ. θάζεραι.

ΛΕΤΚ2ΜΑ ΑΤΤ0ΓΡΑΦ2Ν (έκϊότη; J. Η. Schorer έν Βερολ(νω).
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΙΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Ή έσωτερίζή πολιτική τής πατρί- 

δος ημών άπώλεσεν έπί τοΰ παρόντος τδ πολύ 
ενδιαφέρον, καί τοΰτο μέχρι τής ένάρξεως τής 
νέας βουλής, οτε ή θέσις τών πραγμάτων θέλει 
καθαρισθή, καί θέλομεν μάθει τις έχει τήν νικώ- 
σαν ψήφον, τδ ΰπουργεΐον Κουμουνδούρου ή ή 
άντιπολίτευσις. ’Εκ τών διαβιβαζόμενων ειδήσεων 
οέν είναι δυνατόν νά φωτισθή τις αρκούντως, 
καί αυτοί ακόμη οί έν μέσαις Άθήναις ευρισκό
μενοι καί γράφοντες είσί διηρημένοι καί άθροί- 
ζουσι τους αριθμούς κατά τά πολιτικά αύτών 
φρονήματα. Τό περίεργον, τδ όποιον Οά παρα- 
στήση ή νέα έλληνική βουλή, είναι ή προσέλευσις 
τών έκ τών προσαρτηθεισών έπαρχιών βουλευτών, 
άνδρών παρακαθημένων τδ πρώτον έν τψ ΙΙανελ- 
ληνίιμ συνεδρίιμ καί βαρυνόντων διά τής ψήφου 
των είς τήν πλάστιγγα. 'Όταν άναλογισθώμεν 
δτι πολλά παρ’ ήμΐν άπαιτοΰσι σύντονον μέριμναν 
καί δ'.όρθωσιν οέν δυνάμεθα ή νά εύχηθώμεν 
δπως διά τής προσθήκης τών νέων αντιπροσώπων 
νέον είσρεύση αίμα είς τάς φλέβας τοΰ κοινο
βουλευτικού τής Ελλάδος σώματος, αίμα καθαρόν, 
δυνάμενον νά έπιδράση εύεργετικώς έπί τοΰ δλου 
δργανισμοϋ.

ΓΑΛΛΙΑ. Τήν Γαλλίαν έπαπειλεϊ κατ’ 
αύτάς τδ φάσμα διττής κρίσεως, πολιτικής και 
οικονομικής, πολιτικής μέν ένεκα τής έσχάτως 
έπελθούσης έπιτάσεως τής κατά τοΰ υπουργείου 
Γαμβέττα ή μάλλον κατ’ αύτοΰ τοΰ Γαμβέττα 
άντιπολιτεύσεως, οικονομικής δέ ένεκα τής άπερι- 
σκέπτου κυβείας έν τοϊς γαλλικοΐς χρηματι- 
στηρίοις. Καί ίσως τήν πολιτικήν κρίσιν δυνηθή 
ν’ αποσόβηση ή τόλμη καί ή δξυδέρκεια τοΰ 
προέδρου τοΰ ύπουργείου, δστις τδ δή λεγόμενον 
έχει πολλά έν τή φαρέτρα του βέλη- άλλ’ ή 
οικονομική κρίσις είναι λίαν έπικίνδυνος, άπει- 
λούσα νά λάβη διαστάσεις εθνικού δυστυχήματος, 
όποιον υπήρξε τδ πρό τινων έτών έν Βιέννη ' 
έπισυμβάν. Ό άντιπολιτευόμενος τύπος κηρύττει 
προσεχή τήν παραίτησιν τοΰ 1 αμβέττα- άλλ’ ή 
φήμη αύτη φαίνεται άνυπόστατος ή τούλάχιστον 
πρόωρος. Άλλοίμονον όμως, έάν ό Γαμβέττας 
παραιτηθείς άναλάβη τήν άρχηγίαν τής άντιπολι- 
τεύσεως! Ούδεμία κυβέρνησις Οά ήναι άρκούντως 
ισχυρά, δπως άντιστή κατά τών άλλεπαλλήλων 
αύτοΰ επιθέσεων.

ΙΣΠΑΝΙΑ. Ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα 
τής ‘Ισπανίας έξετέλεσαν τήν πρδ πολλοΰ άγγελ- 
Οεΐσαν αύτών έπίσκεψιν εις τήν βασιλικήν τής 
Πορτογαλλίας αύλήν. Έν Λισσαβώνι, ένθα τδ 
ηγεμονικόν τής Ισπανίας ζεύγος έφιλοξενήθη 
μεγαλοπρεπώς έπί τινας ήμέρας, αί έορται 
ύπήξαν λαμπραί καί οέν έλλειψαν ούτε θεατρικαί 
παραστάσεις, ούτε γεύματα καί δείπνα πολυτελή, 
ούτε έκδρομαί είς τάς βασιλικά; έπαύλεις, ούτε 
καί αί βάρβαροι ταυρομαχίαν Διά τής έπισκέψεως 
ταύτης οί δεσμοί τής φιλίας τών δύο έκείνων 
όμόρων επικρατειών έγένοντο στενώτεροι, συν- 
τελοΰντες είς άμοιβαίαν τών πραγμάτων παγίωσιν 
καί τή; εύημερίας τών χωρών έκείνων άνάπτυξιν.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Τά πράγματα έν Αιγύπτιο 
έδεινώθησαν μετά τήν τελευταίαν συνεννόησιν 
Γαλλίας καί ’Αγγλίας έπί τοΰ αιγυπτιακού ζητή
ματος. 'Η Πύλη διεμαρτυρήθη έντόνως κατά 
τής συμμαχικής ταύτης τών δύο μεγάλων δυνά
μεων έπεμβάσεως· άλλ’ ή διαμαρτύρησις αύτη 
δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν, διότι καί ή Αγγλία καί 
ή Γαλλία άμεσον έχουσι συμφέρον είς τήν δια- 
τήρησιν τοΰ καθεστώτος έν Αίγύπτφ, ή μέν ένεκα 
τών έν τή βορείιο Αφρική κτήσεων αύτής, ή δέ 

’Αγγλία ένεκα τών Ινδιών. Τά έγκριτώτερα 
άγγλικά φύλλα λέγουσι καί έπαναλαμβάνουσιν 
δτι ή Αίγυπτος είναι στενώς συνδεδεμένη μέ τάς 

Ινδίας. ’Αρκεί ή ιδέα αυτή δπως έςηγήση τήν 
έπέμοασιν τής άγγλικής κυβερνήσεως είς τδ 
σπουδαιότατον δι’ αύτήν αιγυπτιακόν ζήτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Τείνοντες πάντοτε είς τήν τελειοποίησιν τοΰ 

‘Εσπέρου ήθέλου,εν πρό πολλοΰ νά καταχωρίσωυ-εν έν 
ταΐς στήλαις ημών και σύντομον οικονομικήν έπιΟεώ- 
ρησιν. Ήδη δέ εύτυχήσαντες νά εύρωμεν κατάλληλον 
συνεργάτην, ένα τών άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ πρώτου 
πιστωτικού καταστήματος τής Γερμανία; (Deutsche 
Credit-Austalt), ασμένως όρίζομεν ένταύθα χώρον τή 
οικονομική επιθεωρήσει, ίέόαιοι όντες δτι εύχαριστοϋμεν 
τοΰ; π/,εΐστου; τών ήμετέρων αναγνωστών.

Έν Λειψία τή 12/24 Ίανουαρίου 1882.

Τί φέρει τδ νέον έτος; Ιδού ή έρώτησις, ής 
τήν άπάντησιν πάντα τά χρηματιστήρια έναγω- 
νίως περιέμενον. "Αν καί περί τδ τέλος τοΰ ήδη 
λήξαντος έτους καθαρώς διεγράφετο ή όπισθο- 
δρομική τάσις, ήτις άποδοτέα κατά τδ μάλλον 
καί ήττον είς τήν κατά τήν εποχήν ταύτην 
παρουσιαζομένην σπάνιν τών χρημάτων, ούχ 
ήττον γενικώς προσεδοκάτο έν άρχή τοΰ έτους 
νέα ΰύωσις, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον ύπελογί- 
ζοντο τά μεγάλα ποσά, τά όποια ήθελον τεθή 
είς κυκλοφορίαν έν τή διεθνεΐ αγορά έκ τών 
ληγόντων τοκομεριδίων. ΓΙλήν άλλως έγένετο! 
Αί πρώται ήμέραι τοΰ έτους διήλθον έν ησυχία, 
ησυχία δμως προδιδούση έκρηξιν θυέλλης. Ή 
δμίχλη διεσκεδάσθη καί έν τφ όρίζοντι τών 
χρηματιστηρίων άνεφάνησαν μέλανα νέφη. Έν 
Λυών, ένθα ή κυβεία διετέλει έν ακμή, έπήλθεν 
αίφνης δονισμδς, ού τήν αιτίαν παρέσχεν ή τρά
πεζα τοΰ Λυών καί τοΰ Λείγηρος (Banque de 
Lyon et de la Loire). To κατάστημα τοΰτο 
μετά παρελθόν άρκούντως θυελλώδες είχε δια- 
νοηθή νέαν έπιχείρησιν, μέλλουσαν νά έπιβραδύνη 
τήν καταστροφήν του, τήν έν Αύστρία ίδρυσιν 
ναυτικής πιστωτικής Τραπέζης (Credit maritime) 
μετά κεφαλαίου 30 έκατομμυρίων φράγκων. 
’Απέναντι όμως τοΰ δολίου τρόπου, δί ου ή 
τράπεζα τοΰ Λυών έζήτει νά ώθήση τήν νέαν ταύ
την έπιχείρησιν, ή αύστριακή κυβέρνησις ήρνήθη 
τήν έγκρισιν αύτής, ωσαύτως δέ έναυάγησαν καί 
αί έν Ουγγαρία διαπραγματεύσεις. Συνεπείφ δέ 
τούτου έπήλθε μετά καταπληκτικής ταχύτητος 
είς τάς μετοχάς τής Τραπέζης τοΰ Λυών καί 
τοΰ Λείγηρος έκπτωσις, ήτις έληξε νΰν είς τήν 
άναστολήν τών πληρωμών τής Τραπέζης ταύτης. 
Τδ συμβάν τοΰτο συνωδεύθη μέ τήν χρεωκοπίαν 
πολλών έμπορικών καταστημάτων τοΰ Βοοδώ καί 
τοΰ Λυών, έν οίς το τοΰ Chaikol μέ παθητικόν 
15 έκατομμυρίων φράγκων.

Επόμενον ήτο δτι τδ συμβάν τοΰτο ήθελε 
προξενήσει κακίστην έντύπωσιν καί έν Παρισίοις 
καί έν γένει είς τά εύρωπαϊκά χρηματιστήρια. 
Ή άπερίσκεπτος κυβεία μέ νά χρεόγραφα Βον- 
τοπχ ένέβαλλε πάντας είς φόβους μεγάλους καί 
δικαίους καί ή άντίδρασις έφαίνετο άφευκτος. 
Ή άντίδρασις αΰτη έπήλθε, κατ’ άρχάς μέν 
βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον, κατόπιν δμως μετά 
καταπληκτικών αλμάτων, ώς χείμαρρος ορμητικός 
τά πάντα καταβάλλων. Έν ω έν άρχή ή έκ- 
πτωσις ήτο 50—100 φράγκων κατά μετοχήν, 
τήν παρεχθοΰσαν έβδομάδα αί μετοχαί τής 
Union generale ύπέστησαν έκπτωσιν 1000 φράγ
κων, καί, δπερ έτι σπουδαιότερον, τδ γαλλικόν 
δάνειον τών 5% ύπέφερεν άπό τής μιάς είς τήν 
άλλην ήμέραν ζημίαν 1 '/ε %.

Ή μεγάλη δέ αυτή έκπτωσις ένισχύθη ούσιω- 
δώς ύπό τών διαφόρων ειδήσεων περί σπουδαίων 
ταραχών έν τή νοτίφ Δαλματία καί τή Ερζε
γοβίνη. Αί ειδήσεις αΰται, καίτοι έπισήμως 

διαψευσθεϊσαι, επηρέασαν τδ χρηματιστήριον τής 
Βιέννης. Αί μετοχαί τής αύστριακή; πιστωτικής 
Τραπέζης ύπέστησαν άπδ τής ένάρξεως τοΰ έτους 
έκπτωσιν 50 φιορινίων — 12 φιορινίων έν μια 
καί μόνη ήμέρα — καί έν γένει τά αυστριακά 
χρεόγραφα δεικνύουσι τάσιν λίαν χαλαράν.

Τήν καλλιτέραν θέσιν έν τοιαύτη καταστροφή 
διατηροΰσιν αί γερμανικοί άγοραί, αίτινες ολίγον 
μόνον διεταράχθησαν, έν ω έκ Βιέννης άγγέλλον- 
ται ήδη πλέον τών 20 μεγαλειτέρων καί μικρο- 
τέρων χρεωκοπιών. Καθ’ δσον δ’ άφορα τήν 
άγοράν τών Παρισίων, έπαπειλεΐται ή πτώσις 
τής όμάδος Bontoux. έκτδς αν άληθεύη ή άρ
κούντως άπίθανος είδησις περί μεσολαβήσεως 
τών μεγάλων τραπεζητικών καταστημάτων είς 
έπικουρίαν αύτής. Καταστήματά τινα ίδρυθέντα 
κατά τδ σύστημα τών Bontoux, ώς ή Κτη
ματική Τράπεζα τής ‘Αγγλίας, ή έτέρα Τράπεζα 
τής Μεγάλης Βρεταννίας, ύπέστησαν μέν ένεκα 
τής έπελθούσης έκπτώσεως μεγάλας ζημίας, 
ήδυνήθησαν δμως νά προλάβωσιν άπευζταΐον.

Τδ μεταλλικόν διατηρείται άρκούντως εύκολον 
καί έν ζωηρά κυκλοφορίφ, ώς σημειοΰσιν αί 
Τράπεζα·, τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής 
Γερμανίας. Μόνον έν τή τραπέζη τής Αγγλίας 
παρατηρεΐται μικρά τις ανωμαλία ένεκα τοΰ 
μικρού άποθεματικοΰ κεφαλαίου εις χρυσόν, ού 
ή ένίσχυσις παρακωλύεται ύπό τής άνάγκης τών 
μεγάλων τραπεζητικών οίκων Baring καί Ηλμ- 
ΒΚΟ (206 έκατομ. φράγκων) διά τδ νέον Ιταλι
κόν δάνειον πρδς έξίσωσιν τοΰ ιταλικού χαρτονομί
σματος. Λ.

ΙΙΟΙΗΣΙΣ.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΡΔΙΑ.

Όταν έν τή άγκάλη μου ένεθουσίας δλη, 
Καί ένδακρυ τδ δμμα σου γλυκύ ήκτινοβόλει, 
Καί εύφραδές τό χεΐλός σου περί θεού ώμίλει — 
Ήτο ψευδές τό δμμα σου, ήσαν ψευδή τά χείλη.

Καί δταν δρκους ώμνυες μετά περιπαθείας, 
Όρκους άρρηκτου έρωτος, άγάπης αιώνιας,
Καί έτρεμες καί έστενες έκ βάθους τής ψυχής

σου —
Ήσαν ψευδείς οί δρκοι σου, ψευδείς οί στρεναγμοί 

σου.

"Ω! ναι, τδ παν ήτο ψευδές! τδ παν άπατη ήτον! 
Καί σύ, ήν έψαλλον εγώ ώς άδελφήν Χαρίτων, 
Ώς πλάσμα πολυθέλγητρο·; ισότιμον άγγέλων, 
Ήσο καρδία ψεύδεων, δφις νά βλάψη θέλων!

"Ω! ναι, οίκτρώς έψεύδεσο! κι αυτά τά δάκρυά
σου

Τά τώρα κυλιόμενα έπί τάς παρειάς σου, 
Κι οί στεναγμοί σου, καί αύτή ή τόση άγωνία, 
Είναι ψευδή, ώς είσαι σύ ψευδής, ψευδής καρδία!

ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤ1Χ0Ν.
(Sonnet.)

’Εγγύς σου άν ένίοτε μέ βλέπεις τεθλιμμένο·/, 
Ή μέ κατέχει, άδελφή, σφοδρά μελαγχολία, — 
Μή άπορης· — μή μεταξύ άνθών χαριτωμένων 
Δέν ζή ωχρά, περίλυπος καί άνεμώνη μία;

Συχνάκις άν τό μέτωπον κρατώ συννεφωμένον, 
Πλανάται δ’ είς τά χείλη μου άνέκφραστος 

πικρία, —
Μή άπορης· — τόν Πάρνηθα ίδέ χιονισμένον, 
Ένίρ άπλοΰται κάτωθι γελώσα παραλία.

Μή άπορης, πλησίον σοΰ, έν εύτυχία σώζης, 
’Άν σιωπώ καί ασματα δέν μελωδώ ερώτων... 

Ώ! άφες με νά σιωπώ’ τήν λύραν άν μοι δόσης, 
Στόνους θ’ άκούσης καί ούχί ωδάς φαιδράς ώς 

πρώτον . . .
Ω άδελφή μου, μαίνεται ή καταιγίς έντός μου, — 
Μία γυνή, Εΰα σκληρά, ό φοβερός θεός μου!

Κλεάνθη; Παππάζογλης.

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.

Η ΕΝ ΜΑΝΣΟΤΡΑι ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κ0ΙΝ0ΤΗΣ.

(Έξ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεω;.) Οσιο ή πατρις 
ημών σεμνύνεται διά τά έντός τής έλευθέρας 
Ελλάδος ζώντα τέκνα αύτής, τοσούτφ είναι καί 
δίκαιον νά μνησθή μετ’ έπαίνων καί τών τέκνων 
της έκείνων, τά όποια διαμένοντα έν τω έξωτε- 
ρικ.φ τιμώσι τό ελληνικόν δ'νομα συντελοΰντα είς 
τήν διατήρησιν καί τήν άνάπτυξιν τοΰ Ελληνισμού. 
Γνωστόν είναι δτι ή έν Αίγύπτφ Έλληνική 
παροικία είναι έκ τών πολυπληθεστέρων και 
σημαντικωτέρων ίσως δμως δέν είναι καί τοϊς 
πάσι γνωστόν ποιαν έπίζηλον ώς προς τοΰτο 
θέσιν κατέχει και ή έν Μανσούρα έλληνική κοι- 
νότης. Ή Μανσούρα, πόλις τής Αίγύπτου άκ- 
μάζουσα διά το έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν της, 
διότι και έκκοκιστικάς μηχανάς έχει καί σφαγεΐον 
ώραϊον καί νοσοκομεΐον, περιλαμβάνει ‘Ελληνικήν 
κοινότητα, φιλοτιμουμένην πάση δυνάμει καί μετ’ 
άξιεπαίνου φιλοπατρίας νά έργάζηται ύπέρ τοΰ 
καθ' βλου ' Ελληνισμού. Οί έν Μανσούρα’' Ελληνες 
διενοήθησαν νά έπιμεληθώσι καί τών ελληνικών 
γραμμάτων, καί άπό τοΰ 1 87 7 ίδρυσαν'Ελληνικόν 
σχολεϊον, διευθυνόμενον άριστα ύπό τοΰ τά κτή
ματα τής κοινότητος έπιμελουμένου εύγενοΰς 
κυρίου ’Αντωνίου ‘Ράλλη. Έν τφ σχολείφ τούτφ 
φοιτώσι τά νΰν 70 μαθηταί, έλληνόπαιδες,"Αραβες 
και άλλοι' αί δέ πρόοδοι τών μαθητών τούτων 
είναι καταπληκτικαί. Χάριτες πολλαί οφείλονται 
τώ ζηλωτή παντός καλού πανοσιωτάτφ άρχιμαν- 
δρίτη Κυρίφ ‘Ιερεμία, δστις διδάσκει τά ιερά 
μαθήματα μετ’ άόκνου έπιμελείας. Έν τφ σχο
λείφ τούτφ διδάσκεται έκτος τής Ελληνικής καί 
ή άραβική, ώς γλώσσα τοΰ τόπου, ή γαλλική, ώς 
γλώσσα παγκόσμιος, καί ή άγγλική, ώς γλώσσα 
τοΰ έμπορίου.

Τοιαΰτα σημεία τής ζωτικότητας τοΰ Ελλη
νισμού πρέπει νά προτάσσωμεν τοϊς μεμψιμοίροις 
έκείνοις οιτινες τό άνθηρδν τοΰτο τής ’Ανατολής 
στοιχεΐον θέλουσι νά παραστήσωσιν ώς παρηκ- 
μακ.δς ή ώς καταβληθέν καί άνίσχυρον.

Νέον έργον τοΰ Λεσσέψ. Ό άκάματος 
Λεσσεψ, ό ώς σκοπον τοΰ βίου του τήν ενωσιν 
τών θαλασσών τάξας, ό διά τής διώρυγος τοΰ 
Σουέζ τήν μεσόγειον μετά τής έρυθράς θαλάσσης 
ένώσας, καί ήδη καταγινόμενος είς τήν τομήν 
τών ισθμών τοΰ Παναμά καί τής Κορίνθου, νέον 
συνελαβε μεγαλεπήβολον σχέδιον διανοείται 
δηλαδή νά ένώση τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν μετά 
τής μεσογείου διά μεγάλης ποταμίου διώρυγος 
μεταξύ τών γαλλικών πόλεων Βορδώ καί Ναρ- 
βοννης. Κατα τους άκριβεστέρους υπολογισμούς 
τα πλοία θέλουσι διανύει το διάστημα τοΰτο 
εντός 24 ωρών, άποφεύγοντα τον έπικίνδυνον 
τής Ισπανίας περίπλουν. Αφορμήν είς τδ σχέ
διον τοΰτο έδωζεν άφ’ ενός μέν ή περίστασις 
δτι τό στενόν τοΰ Γιβραλτάρ εύρίσζεται είς τήν 
έξουσίαν τών "Αγγλων, άφ’ ετέρου δέ ή μεγάλη 
εμπορική άνάπτυξις, ήν θά λάβη ή Γαλλία διά 
τής τοιαύτης διώρυγος. Όταν άναλογισθή τις 
δτι ή Οαλασσία αυτή όδός θά διέρχεται διά τών 
κατ’ εξοχήν οίνοφόρων έπαρχιών τής Γαλλίας, 
δύναται ευκόλως νά έννοήση τήν σημασίαν τοΰ 

σχεδίου τούτου. Ή ιδέα δέν είναι νέα, διότι 
ήδη έν τοϊς έτεσι 18G3 καί 18G7 άνεκινήθη τδ 
ζήτημα- τώρα δμως φαίνεται δτι ή γαλλική 
κυβέρνησις θέλει έπιληφθή τοΰ έργου δραστηριώ- 
τερον, διότι, ώς αγγέλλεται έκ Παρισίων, δ 
ύπουργδς τών δημοσίων έργων έσύατησεν έπί 
τούτφ έπιτροπήν, ήτις θέλει μελετήσει τά τεχνι- 
κδν μέρος τής έπιχειρήσεως.

Ό Γάλλος ζωγράφος Μεσονιέ. Πρδ 
μικρού ό Μεσονιέ, ό άριστος τών ζώντων γάλλων 
ζωγράφων, ήσθένησε καί άρκετά βαρέως. Άνήρ 
φύσει άστεΐος καί πρωτότυπος, έζωγράφησε κατά 
τήν άσθένειάν του εικόνα, παριστάνουσαν αύτόν 
άσθενή καί καθήμενον έν μεγάλφ άνακλίντρφ. 
Ή είκών αυτή, καίτοι μικρά, είναι έπιτυχής 
τοσοΰτον καί κατά τήν ομοιότητα καί κατά τήν 
δλην σύνθεσιν, ώστε άμέσως εύρέθη πλούσιος 
τραπεζίτης, προτείνας 80 χιλιάδας φράγκων δπως 
τήν άγοράση. Πλήν ό Μεσονιέ ήρνήθη είπών, 
δτι ώρισεν αύτήν ώς δώρον διά τό μουσεΐον τής 
γενετείρας αύτοΰ πόλεως Λυών. Τοΰτο άπο- 
δεικνύει πόσην αξίαν έχουσι τα έργα του καί 
αύτά έτι. τά έλάχιστα. Άναρρώσας ό Μεσονιέ 
έζήτησε τον λογαριασμόν παρά τοΰ ιατρού, δστις 
τον είχε περιποιηθή κατα τήν άσθένειάν του. — 
Πώς, φίλε, άπήντησεν ό ιατρός, νομίζεις δτι θά 
δεχθώ παρά σοΰ χρήματα; Ούδέποτε! ’Αρκεί 
νά μοί πέμψης μίαν έκ τών μικρών καί προ
χείρων ύδρογραφιών σου, ας έξετέλεσας κατά 
τήν άνάρρωσίν σου, καί οΰτω εξοφλείς τό προς 
έμέ χρέος σου. — Ί ό πιστεύω, έλεγεν ό ζωγρά
φος πρδς φίλον του, είς δν έδιηγήθη τήν άπαί- 
τησιν τοΰ ιατρού, ό έξοχώτατος μοί έζήτει δχι 
δλιγώτερον ή 30 χιλιάδας φράγκων! Διά τήν 
εικόνα τής πλουσιωτάτης ’Αμερικανίδας Κυρίας 
Μακαί ό διαπρεπής ζωγράφος έλαβεν εκατό 
χιλιάδας φράγκων. Καί ή μέν είκών έχει ύψος 
πεντήκοντα μόνον έκατοστών τοΰ μέτρου, ή δέ 
Άμερικανίς είναι δισεκατομμυριοΰχος.

Σιδηρόδρομοι έν ’Αφρική. Ή βουλή 
τής Αγγλικής άποιζίας τού ’Ακρωτηρίου (Cap) 
έψήφισε πρδ μικρού 125 εκατομμύρια φράγκων 
διά τήν κατά τά πέντε προσεχή έτη έπέκτασιν 
τών σιδηροδρομικών γραμμών. Μέχρι τοΰδε αί ’ - 
δλαι γραμμαί τής νοτίου Αφρικής έχουσιν έκτα- 
σιν 1544 χιλιομέτρων- πρδς κατασκευήν δέ αύ
τών έδαπανήθησαν 215 έκατομ. φράγκων, ήτοι 
140 χιλ. φρ. περίπου κατά χιλιόμετρον. Τό 
σπουδαιότερον τών νέων έργων έσεται ή έπέζτασις 
τής γραμμής άπό τής πόλεως BeaUFORT μέχρι 
τών άοαμαντωρυχείων τοΰ Hopetown. Άπδ 
σημείου τίνος τής γραμμής ταύτης θά διευθύνε
ται διακλάδωσις μέχρι τοΰ λιμένος τής Ελισάβετ 
(PoRT-EhlZABiZTH). Επομένως οί δύο μεγάλοι 
λιμένες τής νοτίου ’Αφρικής θέλουσι συνοεθή 
μετά τής άδαμαντοφόρου χιόρας. Σκέψις γίνεται 
ώσαύτως περί ένώσεως διά σιδηροδρομικής γραμ
μής καί τοΰ μεγαλοπρεπούς ορυχείου τών άδα- 
μάντων τού JagerSFONTEIN.

Τά άδαμαντωρυχεΐα ταΰτα εύρίσζονται έν 
άνθηροτάτη καταστάσει, παράγουσι δέ κατ’ έτος 
άδάμαντας άςίας 100 έκατομ. φράγκων. Ώς νά 
μή ήρκουν τά πλούτη ταΰτα, άνεκαλύφθησαν 
έσχάτως είς άπόστασιν πεντήκοντα μιλλίων άπό 
τής πόλεως Κιμβερλέϋ πλουσιότατα Ορυχεία 
χρυσού. Βαίνομεν, φαίνεται, προς έποχήν, καθ’ 
ήν Οά έχωμεν καί νομίσματα άδαμάντινα, τά 
όποια έσονται πρδς τδν χρυσόν 2,τι σήμερον ό 
χρυσός είναι πρδς τδν άργυρον· τούτου δέ γενο- 
μένου ό άργυρος θέλει έκπέσει είς ευτελείς μόνον 
χρήσεις.

(Έκ τή; έφημερίδος Colonies and India).

Χειρόγραφον τοΰ Εύρυπίδου. Τδ Μου
σεΐον τού Βερολίνου άπέκτησε κατ’ αύτάς άρχαιό- 
τατον χειρόγραφον τοΰ 'Ιππολύτου τοΰ Εύρυπίδου 
έπί περγαμηνοΰ χάρτου γεγραμμένον. Περίεργα 
λέγονται τά σχήματα τών γραμμάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΊΊΟΝ ΤΟϊ ΕΣΙΙΕΡΟϊ.

Τφ κ. Β . . . είς Manchester. Ό Έσπερος 
άποσταλήσεται κατά τήν επιθυμίαν σας είς Κων- 
στανινούπολιν. — Τω κ. Σ__ είς ’Αλίξάνδρειαι·.
Μυρίας εύχαριστίας. Ή περιοδεία εις τά Μετέωρα 
θέλει δημοσιευθή διά τοΰ προσεχούς τεύχους, 
άρ. 19. — Τφ ζ. Σ . .. είς Τρα^ί^ονί'τα. Ό 
Έσπερος δέν πέμπεται είμή έπί προκαταβολή 
τοΰ τιμήματος. — Τφ κ. Κ . . . είς Marfforpar. 
Σάς εύχαριστοϋμεν διά τάς λίαν ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας. Περί δσων γράφετε έζρατήσαμεν 
σημείωσιν καί θέλομεν ένεργήσει τά δέοντα έν 
καιρό εύθέτφ, σύμφωνοι καθ’ δλα μέ τήν ιδέαν 
σας. — Τφ ζ. Α . . . . είς Κωισταΐ’ΤΜ'οή^ολίΐ·. 
Ή διατάραξις έν τοϊς ίαματικοϊς υδασι τοΰ Teplitz 
δέν ύφίσταται πλέον. Αί πηγαί δλαι εΰρίσκονται 
έν άρίστη καταστάσει. — Τφ κ. Α . . . είς 
'Ρόύ'οι·. Τδ φύλλον θέλει άποσταλή ύμΐν. Πράγ
ματι ή άτμοπλοϊκή εταιρία τοΰ αυστριακού Αόϋδ 
άπ’ άρχής ένεγράφη συνδρομητής διά τινα άντί- 
τυπα τοΰ Εσπέρου πρδς χρήσιν τών άναγνω- 
στηρίων τών τήν μεσόγειον πλεόντων άτμοπλοίων 
της. — Τφ κ. Θ. Σ . . . είς Όδήσσιή·. Έλήφθη. 
Είναι ώραιότατον. Καί είς άλλα μέ υγείαν! — 
Τφ ζ. Λ. Κ . . . είς ’Αθήναδ. Ό έν Βιέννη 
έκδοτης περιμένει άπάντησιν περί τοΰ γνωστού 
σας συγγράμματος. — Τφ κ. Ζ.. . είς Ιίτΐϊωΐ'ίαδ· 
Γνωρίζετε τήν δημώδη παροιμίαν “Πόσον κεχρί 
σαπίζει καί πόσα πουλιά ψοφούν.”

ΩΡΑ1 ΣΧΟΛΗΣ.

Α’.
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ’ ΕΚ ΛΕΞΕΩΝ.

1. "Ονομα κύριον.
2. χρώμα.
3. ροπή πρός.
4. τά ευρισκόμενα έν άγορα.
5. λόγος.

Β’.
ΕΝΣΤΙΚΤΟΙ ΦΡΑΣΕΙΣ

(έλΑδίπουσΥ τά φωνήεντα).

*μ«**ν**  κλ*ν*ν  *ν*ρ*ς  τ*·,  πρ*ν  χ*ρ*ξ*
* 0»λ*ν  χρ*μ*τ*  κ**  ν**ν  κ” *γ***ν  ν*  φ*λ*ξ*

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.

Τής άλληγορικής είκόνος τής Προσ- 
αρτήσεως τής Θεσσαλίας έςετυπώ- 
Οησαν ιδιαιτέρως καί τινα αντίτυπα έπί 
χονδρού χάρτου. ΟΙ έπιΟυμούντες ν’ άπο- 
κτήσωσι τοιαΰτα δύνανται ν’ άποτανθώσιν 
ε'ιτε κατ’ εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν τού 
'Εσπέρου (Elster-Strasse 19. Leipzig) 
είτε είς τούς κατά τόπους ΚΚ. έπιστάτας, 
προζαταοάλλοντες τήν άςίαν. Ή τιμή έκα
στου αντιτύπου, πεμπομένου έλευθέρου τα
χυδρομικού τέλους, ώρίσΟη είς φράγκα 4.50. 
Πάσα αΐτησις περί αποστολής αντιτύπων 
δέον νά συνοδεύηται ύπό τού τιμήματος.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Ευρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμαχείοις και παντοπωλείοις τοΰ Κόσμου.

11 ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ, 

προνομίου τοΰ -ζαΟηγητοΰ Klinkerfue s, 

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Το έργαλεϊον 
τοΰτο είναι το πρώτον καί μόνον, το όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2’ 2. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI και Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΙΏι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

Έργοστάσιόν σιγάρων 
ΡΟΔΟΛΦΟΥ DAEHR καί Σ« 

δϊ Βρί'ΐ'Λ Τή£ Γερμανίας.

Τιμαί άπό μαρκών 45 μέ
χρι 250 τήν χιλιάδα.

Τιμολόγια καί δείγματα άνά 
25 σιγάρα, ήτοι 110 τοΰ κιβω
τίου πρόχειρα.

Πέμπονται διά τοΰ ταχυδρο
μείου.

Ποιότης άρίστη.

Σημ. Συνιστώμεν τό έργοστάσιον 
τοΰτο, Sv τών άριστων έν Γερμανίφ, είς 
τούς έίιθυμοΰντας νά καπνίσωσι σιγάρα 
γνήσια και άρωματιζά.

Τό ξυλογραφιζόν τοΰτο κατάστημα είναι ίν τών άριστων έν Λειψίφ, -/αίρει δέ και 
φήρην καλήν έν δ/.η τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη εί; τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεϊται προθύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τούτο, έν ψ έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ίδρυαένον πρό 
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα- 
φικάς έπιθεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

'Ο μακρύς αύτοΰ βίος είναι δι’ “ύτό ή καλλιτέρα σύστασις.

olychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien.

Herausgegoben von Baurath U. Kilhler in Hannover. 
In I’rachtband *250 M. Ein Blatt einzeln 18 M.

Ein knnatlerisch auagefbhrtesPrachtwerk inFarbendruck. 
(n Uusseret gotreuer Wiederga.be 12 dor farbenprlichtigsten

Ζα boziahon dorch alle Bnchhandlungen:

Monumonte Italiens (Sixtin. Kanelle, Rafael’scheLoggien. 
Petorekircho in Bom, Saal dosDogenpalsstes inVenedig, Bibliotbek in Siena, 

Do in von Orvioto etc.) umfaseend.
Baumgartners Bnchhandlung.Leipzig.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Αντί 16 μαςικώΐ’ (·=*  20 φράγκων) πωλώ 

πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής όποιας (περιεχούσης 14 λ. 
άργύρου) παρέχω έγγύησιν εικοσαετή, 
ήτοι ■

6 μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τή; σούπας,
6 στηρίγματα μαχαιρών,

12 κοχλιάρια τού καφέ,
6 ώοδόχας,

6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγάλα κηροπήγια,
1 ζακχαροθήκην καί πιπεροθήκην,
1 τρυπητόν διά τό τέϊον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρά; κατα
σκευής, κοστίζουσιν δλα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. Ιίαραγγελίαι έκτελοΰνται έπί 
αποστολή τοΰ ποσοΰ τούτου ύπό τοΰ

Κυρίου A. L. Guttinann.

Wien I. Fleisclimarkt 6.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕίΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15|27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (— μάρκαι 32 =■ ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων οι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΗΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑ! καί ΠΕΙΡΑ1ΕΤΣ" κ. Δημ. Λ. Κορομηλάς, γραφείου '"Έφημερί- 
δος”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Μιχαήλ 11. Μαντζαβΐνος. ΚΕΡΚΤΡΑ*  κ. I. Να- 
χαμούλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, 
ιατρός. ΣΤΡΟΣ· κ. Δ. Β. 'Αθηναίος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΙ1ΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον ’ Ό Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΘΤΠΟΛΙΣ- ζ. ’Ιωάννης ΙΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΛΑΑ · κκ. A. I'. Κούζη καί Σ’· 
ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας Άλε- 
ξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ*  ζ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗ- Ι’ΤΪΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου. ‘til.

ΑΕΜΗΣΣΟΣ καί ΝΙΚΏΣΙΑ Κύπρου· κ. II. Δ. Παππαδάκης. AAPNAS*  
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης. ΛΕΤΚ2ΣΙΑ- κ. Π. Κωνσταντινίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤ1ΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Λ. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. Ι· 
Σαοεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ’ κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ · 
κ Δ’ον. 1 Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤ1ΟΝ- 
κ. Νικ. Κουκλέλη;. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ*  κ. ΕύΟυμ. Πέταλά;.

ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος, ιατρό;. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. 1. Ροσ- 
σόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- ζ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΛΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξό- 
πουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ*  κ. 11. Α. Άξιώτης. Ν1- 
ΚΟΑΑΙΕΦ- κ. Θεόδωρος Λυκιαροόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 
1ΣΜΑΗΛΙΟΝ- κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- ζ. Λ. Καρβούνης, 
ΙΐόΤΙΟΝ- ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ- ζ. ’Ιωάν. Α. Περβάνογλους, Λ1ΒΕΡΙ1ΟΤΛ- ζ. Γ. θ. Σκρενής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ■ κ.’Ιωάν. Κ. Σταυ- 

• ρίδης.
ΝΕΛ-ΤΟΡΚΗ- ζ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής’Ελλάδος. 
12ΑΝΝΙΝ01Σ· ζ. Ν. Δόσιος.

Είς τά μέρη, ένθα εΐσέτι οέν έσυστήθησαν όριστικώ; έπιοτασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνορομηταΐ έπί προκαταβολή τή; 
έτησίας συνδρομής, Αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteh-Strasse No. 19) έν ΛΕίΊΤΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τουτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.
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