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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 2/14 ’Ιουλίου 1881.

Αί άθηναϊζαί έφημερίδες ανήγγειλαν πρό τινων ήμερών δτι 
ό Κ0' Άνδρέας Συγγρός μελετά τήν <’ ι.. -~
ζήπω τώ πρό τοΰ ύπουργείου τών οικονομικών, τώ άνήκοντι 
τόν δήμον ’Αθηναίων. Τό θέατρον τοΰτο έσται προωρισμένον διά 
διδασκαλίαν δραμάτων ελληνιστί καί δοθήσεται είς τόν τό οίκό- 
πεδον παραχωροΰντα δήμον ώς δωρεά μετά δεκαπενταετίαν. Άνηγ- 
γέλθη δέ συγχρόνως δτι ό Κ0' Συγγρός προτίθεται ν’ άποστείλη 
πολλούς ύποτρόφους είς τό έξωτερικόν, ΐνα διατρίψωσι περί τήν 
ύποχριτικήν. Καί δέν έγνώσθη μέν έζτοτε τί άπεφάσισεν όριστι- 
κώς τό δημοτικόν συμβούλων, άλλ’ έλπίζομεν δτι θά ζατισχύση 
παντοίων άλλων συμφερόντων τό προφανώς έπωφελές τής τοιαύτης 
έπιχειρήσεως καί θά παραχωρηθή όριστικώς ό κήπος είς τόν 
Κ"’ Συγγρόν ΐνα οίζοδομηθή έν αύτώ τό σχεδιαζόμενον θέατρον.

Τό σχέδιον τοΰ Κ°“ Συγγ-ροΰ άνταποκρίνεται είς άνάγκην 
πραγματικήν. Εΐνε καιρός πλέον νά γείνη σκέψις ώριμος περί 
έθνικοΰ θεάτρου. ’Αλλά λέγων εθνικόν θέατρον δέν έννοώ τήν 
οίανδήποτε άπαγγελίαν όποιωνδήποτε δραμάτων, άρκεϊ νά εΐνε όπως- 
δήποτε 'Ελληνιστί γεγ ραμμένα ή μεταπεφρασμένα. Άλις τών 
τοιούτων. Έννοώ θέατρον δπερ ν’ άποβή άληθώς έθνικόν διά τής 
έκλογής τών δραμάτων, διά δραματολογίου πρωτοτύπου, δι άπαγ- 
γελίας καί διδασκαλίας φερούσας έθνικόν χαρακτήρα, θέατρον δπερ 
νά γέννηση έθνικούς δραματικούς ποιητάς. Ώς έχουσι σήμερον 
παρ’ ήμΐν τά θεατρικά, εύρίσκονται μόλις που τά στοιχεία δραμα
τικής ποιήσεως καί αί άρχαί ύποκριτικής τέχνης.

Τό δράμα συνδέεται ατενώς μετά τής σκηνής. Τάριστουργή- 
ματα τών τραγικών καί κωμικών τής Άτθίδος γής έδιδάχθησαν 
άπό τοΰ περικαλλούς θεάτρου τοΰ Διονύσου, ούδ’ ύπάρχει μεγαλεί- 
τερον σχολεϊον διά τόν δραματικόν ποιητήν τοΰ πλήθοντος θεάτρου.

του
τοΰ

οίκοδόμησιν θεάτρου έν τώ 
είς

τά είδωλα λαμβάνουσι ζωήν χαί κινούνται, 
πάθους χαί τοΰ καθήκοντος παύει ούσα 
γίνεται δράσις συγκινοΰσα χαί συμπαρα- 
0 έθισμός πρός τάς σανίδας τοϋ λογείου 

τερατείας τοΰ έκκυζλήματος άπό

άπό τοΰ 
τερον σχολεϊον διά τό 
Έχει τής φαντασίας 
Έχει ή σύγκρουσις 
λόγων άνθυπομοιβή καί 
σύρουσα τόν θεώμενον. 
μετάγει τόν ποιητήν ώς διά τής τι 
τοΰ έσωτεριζοΰ κόσμου εις τόν ύπαρκτόν χαί τής έκείνου φαντα
σίας τά πλάσματα καθιστά άπό ονειρωδών ζωντανά. ’Αλλά παρ’ 
ήμΐν ολίγα δράματα έγράφησαν έν γνώσει τής σκηνής καί έπί 
σκοπώ διδασκαλίας, τά δέ πλεϊστα εΐνε διαλογική, πολλάκις δέ καί 
μονολογική έκθεσις ύποθέσεώς τίνος, ήτις ήδύνατο ομοίως νά συν- 
ταχθή ύπό τόν τύπον διηγήματος ή έπους.

'0 Ιωάννης Ζαμπέλιος, βαίνων έπί τοΰ κοθόρνου τοΰ Άλ- 
φιέρη καί μέτρων τούς στίχους του κατ’ ιταλικά δωδεζασύλλαβα, 
χοροστατεί τών δραματικών ποιητών τής νεωτέρας'Ελλάδος· άλλά 
ζαίπερ έχων πολλάς δραματικάς άρετάς, φαίνεται φορών τήβεννον 
μάλλον ή μανδύαν ελληνικόν. Ό 'Ραγζαβής είςάγων έν τώ Κου
τρούλη τό ιαμβικόν τρίμετρον κατά τόνους, οΐον διέσωσεν αύτό ή 
δημώδης ποίησις, έξελληνίζει τόν έξωτερικόν τύπον τοΰ δράματος 
καί γίνεται ό είςηγητής τοΰ μέτρου τούτου, τοΰ όμιλητικωτάτου 
κατ’ ’Αριστοτέλη, δπερ όριστιζώς κατέλαβε τήν θέσιν αύτοΰ έν τή 
παρ’ ήμΐν δραματική ποιήσει. Κατ’ όλίγον δέ ή δραματική 
Μοΰσα τών νεωτέρων 'Ελλήνων άναχαιτίζει τήν πρός τους μεγά
λους ήρωας τής ιστορίας είδωλολατρείαν, έλαττόνει τήν μεγαλο- 
λόγον κενηγορίαν, ζαταβαίνει άπό τών καλοβάθρων καί άποβάλ- 
λουσα τήν φαντασμοπλαστίαν άρχεται νά έπιχειρή είς τήν άνθρω- 
ποποιΐαν. Ταΰτα δέ διότι όλίγον κατ’ όλίγον ήρξαντο διδασκόμενα 
δράματα άπό τής σκηνής. Φανερόν δέ δείγμα τής πρακτικής ώφε- 
λείας τής θεατρικής διδασκαλίας εΐνε ή Μερόπη τοΰ Βερναρδάκη, 
ήτις, καίπερ ούσα ύπό ποιητικήν έποψιν έργον κατώτερον άλλων δρα
μάτων αύτοΰ τε καί τών παρ’ ήμΐν όλίγων άλλων δραματικών ποιη
τών, εΐνε δμως διά τήν άπό τοΰ λογείου παράστασαν άξιόλογος, καί 
τοΰτο διότι έγεννήθη έν γνώσει τών δυνάμεων ή μάλλον άδυναμιών 

τής παρ’ ήμΐν ύποκριτικής καί οΐονεί είπεΐν προήλθεν έκ τών 
ίκρίων αύτών τοΰ λεγομένου χειμερινού θεάτρου τών Αθηνών.

Άλλά παρά πάσαν ταύτην τήν πρόοδον ή δραματική τέχνη 
δέν παρήγαγε παρ’ ήμΐν, έκτός όλίγων τινών έξαιρέσεων, γενναία 
έργα. Έν ελλείψει δέ πρωτουργοΰ καί αύθιγενοΰς δραματικής 
διανοίας δέν έφθάσομεν τούλάχιστον άκόμη ούδ είς τήν συστη
ματικήν καί έπίμονον μίμησιν ξένης τίνος δραματικής φιλολογίας, 
ήτις ποδηγετούσα μέχρι τίνος τήν τέχνην ήδύνατο έπειτα νά 
γεννήση άντίδρασιν, έξ ής θά προήρχετο τό καθαρώς έθνικόν δράμα. 
Τοιοΰτό τι συνέβη έν Γαλλία, ένθα ή μίμησις τής ισπανικής δρα
ματουργίας έγέννησε τόν Κορνήλιον καί 'Ρακίναν, καί έν Γερμανία, 
ένθα ή τριθαλής Μοΰσα τοΰ Γκαΐτε, Σχίλλερ καί Λέσιγγ έβλάστησεν 
οιονεί έν άντιδράσει πρός τήν δουλικήν παρά τών ομογενών μίμη- 
σιν τοΰ Σαικσπήρου ή τής γαλλικής δραματουργίας.

Έκπαίδευσις δέ καί έθνικός χρωματισμός λείπουσι καί άπό 
τής παρ’ ήμΐν ύποκριτικής. Οί παρ’ ήμΐν ύποκριταί καθ’ έκάστους 
μέν έποιήσαντο προόδους έπαισθητάς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, 
άλλ’ έπειδή συνερχόμενοι είκή καί ώς έτυχεν άποτελοΰσι τούς 
θιάσους τούς διδάσκοντας άπό τών κατά τήν ’Ανατολήν θεάτρων 
ή προ τών ’Αθηναίων κατά τά μακρά θέρη, ζώντες έν μέρει βίον 
πλάνητα, ή πρόοδος δέν εΐνε έπ’ ΐσης φανερά έν τώ συνόλω. Αμα
θείς τυγχάνοντες οί πλεΐστοι καί διά τήν άνάγκην τοΰ χρηματικού 
πορισμού κολακεύοντες τάς άπαιτήσεις τών πολλών, οΐτινες δέν 
εΐνε πάντοτε οί φιλοκαλώτεροι καί κατ’ Άριστοφάνην οί σοφότεροι 
τών θεατών, ούτε τής έκλογής τών δραμάτωΊ φροντίζουσιν, ούτε 
περί τό έπιτυχές τών μεταφράσεων φιλοκαλοΰσιν, ούτε καλώς 
συγκεκροτημένοι καί δεδιδαγμένοι ανέρχονται έπί τήν σκηνήν, 
ούτε προσέχουσιν είς τήν ιστορικήν καί τοπικήν άκρίβειαν ή τάς 
λεπτότητας καί διατυπώσεις τής έθιμοταξίας, αϊτινες εΐνε άναγκαϊον 
προσόν τοΰ ύποκριτοΰ έν πολλοΐς τών διδασκόμενων δραμάτων. 
Έκ τούτων πάντων προέρχονται τά δεινά έκεΐνα καί δυσάρεστα 
τά προςβάλλοντα συνεχώς τούς οφθαλμούς καί τά ώτα τοΰ έπαΐ- 
οντος θεατού. Τούτων εΐνε σπουδαιότατο*?  αύτή ή άνακρίβεια ή 
τό ξενόφωνου περί τήν προφοράν τής έλληνικής γλώσσης, τής 
άλλως άρμονικωτάτης. Έκ δέ τής άπειρίας, άμελείας καί άτελείας, 
προσθετέον δέ καί τής άπορίας, προέρχονται ή άζατάλληλος έυδυ- 
μασία, αί άναρμόδιοι κινήσεις, οί άυάρμοστοι τρόποι τοΰ ξιφομαχεΐν, 
τοΰ κάθησθαι, τοΰ χαιρετίζειυ, τοΰ άναχωρεΐν, τοΰ φορεϊυ τάς 
χειρίδας καί τούς λαιμοδέτας, τό άζερσόζομον τών άνδρών καί ή 
άφιλοκαλία τών γυναικών, καί μυρίαι τέλος άλλαι κήρες τοΰ 
Ελληνικού θεάτρου.

Τών δέ διδασκομένων δραμάτων τά πλεϊστα εΐνε τυχαϊαι 
μεταφράσεις έργων παρειλημμένων έκ τοΰ άπεράυτου δραματολογίου 
τών εύρωπαϊκών θεάτρων δράματα κοινά, τετριμμένα, ανάξια λόγου, 
πολλά νΰν δυςτυχώς έκ τών ούκ οΐδαμεν δπως κληθέυτωυ οι
κογενειακών δραμάτων, έν οΐς εΐνε άναπόφευκτα τό λίκνον τοΰ έκ- 
θετοκομείου, ή κλίνη τοΰ νοσοκομείου, καί άτινα περιέχουσι σχεδόν 
πάντοτε ένα ιατρόν ή ένα διχαστήν.

Τοιοΰτον θέατρον δέν δύναται βεβαίως νά όνομασθη έθνικόν. 
Ανάγκη έπιμόνου, συνετής, μακράς έργασίας πρός άναδιοργάνωσιν 
τών κακώς έχόντων καί άνάδειξιν καί άνάπλασιν τής έθυικής σκηνής. 
’Αληθές δ’ εΐνε δτι ούτε ό πόθος ούτε ή προεργασία λείπει. 
Άριστα έσκέφθη ό μέγας τής 'Ελλάδος εύεργέτης Εύάγγελος ό 
Ζάππας θελήσας κατά τήν τέλεσιν τών ύπ’ αύτοΰ ίδρυθέντων 
’Ολυμπίων νά προστατεύση καί τό έθνικόν Οραμα. Σήμερον δ 
εύρίσκεται ήδη κατά τόν χώρον τής ΈκΟέσεως έν Άθήυαις ωζοδο- 
μημένον κομψόν ύπαίθριου θέατρον, έν ω θά γίνωνται κατά τό 
μέλλον καί αί πανηγυρικοί διδασζαλίαι τών βραβευομένων δραμά- 
τών. Άλλ’ ΐνα καταρτισθώσιν ύποκριταί άνάλογοι τών τοιούτων 
έορταστικών θεαμάτων καί μέλλοντες νά χρησιμεύσωσιν ώς διδά
σκαλοι ού μόνον τοΰ πλήθους, άλλά καί αύτών τών δραματουργών, 
δέν άρκεϊ ή πήξις προχείρου σκηνής- άνάγκη μορφώσεως ιδιαι
τέρας καί μελετών ώρισμέυωυ.

Αξιόλογου ύπόμυημα περί τούτου παρεσκεύασευ ό έν Άθή- 

υαις δραματικός καί μουσικός Σύλλογος, ύποβληθέυ είς τό έν έτει 
1879 συγκροτηθέν Συνέδρων τών Ελληνικών Συλλόγων. Ουσιω- 
δώς δ’ άναγκαία έκρίθη ή ΐδρυσις διαρκούς καί μονίμου Έλληνικής 
σκηνής έν Άθήναις, ήτις μέλλει νά χρησιμεύση ώς θεατρικόν 
σχολεϊον καί ώς κέντρον άφ’ ού θά έζπέμπωνται κατά τήν Ανα
τολήν θίασοι καλώς μεμορφωμένοι έχοντες δραματολογίου τό 
άριστον έκ τών ένόντων. Τό ύπόμνημα έκεΐνο, διαβιβασθέν καί 
είς τήν Κυβέρνησιν, δέν έλήφθη μέχρι τοΰδε ύπ’ οψιν ένεκα τών 
έκτάκτων καιρών. Άλλ’ έλπίζομεν δτι τά νΰν ή Κυβέρνησις μετά 
τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, συνεπικουροΰντος καί τοΰ 
Κ'”’ Συγγροΰ, θά μεριμυήση προςηκόντως περί τοΰ ελληνικού θεά
τρου, δπερ εΐνε έκ τών σπουδαίων παραγόντων τοΰ έθνικοΰ βίου.

Καλλίας.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΐΜΗΣ.

Αρχαία κοιτίς τής οικογένειας Ζαΐμη ύπήρξεν ή κωμόπολις 
Κερπινή τής έπαρχίας Καλαβρύτων τής Πελοπουυήσου. Είς τήν 
κωμόπολιν ταύτην έγεννήθη κατά τό τροπαωΰχον δεύτερον έτος 
τής Εθνεγερσίας ό Θρασύβουλος Ζαΐμης, ύιός τοΰ Άνδρέου Ζάΐμη, 
τοΰ διαπρέψαντος έν τή γεννέσει, τή πλοκή καί τή άνελίξει τοΰ 
μεγάλου έκείνου τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος δράματος, τοΰ καλου- 
μέυου έν τή ιστορία τών έθνών "Ελληνική έπανάστασις”.

Συνηύξησεν ό Θρασύβουλος Ζαΐμης μετά τής έθνικής ταύτης 
έπαναστάσεως, καί ή μάχη τής Πέτρας ευρεν αύτόν μόλις επταετή. 
Εντός τοΰ λίκνου αύτοΰ, είς τό όποιον, βρέφος, έκλειε τούς όφθαλ- 
μούς, μετεφέρθη πολλάκις άπό χωρίου είς χωρίου, άπό μοναστη
ριού είς μοναστήρων καί άπό πεδιάδων είς τά όρη, δπως σωθή 
έκ τών έχθρικώυ επιδρομών. Καί βρέφος, καί νήπιου, καί παϊς, 
άνέπνευσε τήν ζωογόνου αύραν τής έλευθερίας. Αί πρώται λέξεις, 
ας τό νήπων ήκουσεν, αί πρώται έκφράσεις, ας ό παϊς έμαθεν, 
ήσαν αί λέξεις τοΰ πολέμου καί τών είς αύτόν χρειαζομένων, καί 
αί πρώται έκφράσεις ήσαν αί τής όργής καί τοΰ μίσους κατά τών 
έχθρών τής πατρίδος, αί τών μαχών καί τών θριάμβων τοΰ ελ
ληνικού λαοΰ κατά τής τυραννίας.

0 πατήρ ήγωνίζετο καί ό ύιός ήκροάτο τήν μητέρα, αδελφήν 
άλλου γενναίου προμάχου, τοΰ Κανέλλου Δηλιγιάυνη, διηγουμένην 
τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τής Άγιας Λαύρας, οπού, τοΰ πατρός 
προκαθημένου, οί πρόκριτοι τής Πελοποννήσου έδιδον κύρος είς 
τήν μεγάλην άπόφασιν, ήν έκφράζουσιυ αί λέξεις· "ή ελευθερία 
ή θάνατος!”

Ουδόλως λοιπόν άπορον, άν ο Θρασύβουλος Ζαΐμης, άμα είσελ- 
θών είς τό ανδρικόν σταδίου, ήσθάνθη τό πνεύμα τής έλευθερίας 
είσδύσαν είς τόν νοΰν του καί είς τήν καρδίαν του, τήν δέ πα
τρικήν εύκλειαν διέκρινεν ώς φανόν μέλλοντα νά ποδηγετήση 
αύτόν είς τήν οδόν έκείνην, δι ής ή Ελλάς, άπαλλαγεΐσα τοΰ μα
κροχρονίου ζυγού, έμελλε νά είσέλθη είς τήν έργώδη καί ανώμαλον 
παλαίστραν τής έξασφαλίσεως τής τάξεως καί τής ευνομίας.

Παιδαγωγήσεις έν Έλλάδι καί έν Γαλλία καταλλήλως τοΰ 
προορισμού του καί άρξάμενος τού πολιτικού αύτοΰ σταδίου άπό 
τής δημοσίας ύπηρεσίας άνεδείχθη μετά μικρόν βουλευτής Καλα
βρύτων. Άπό τής στιγμής ταύτης άρχεται κυρίως ή πολιτική 
αύτοΰ σταδιοδρομία έντός τής όποιας, διαρκεσάσης περί τά 30 έτη, 
πάντοτε σχεδόν παρέστη Βουλευτής έν τώ έθνικώ Κοινοβουλίω — 
έξαιρέσει μικρών εκουσίων διαλειμμάτων — καί άπαξ Πληρεξού
σιος έν τή Β'. έθνοσυνελεύσει· τετράκις δέ άνεδείχθη Πρόεδρος 
τής βουλής, έπτάκις Υπουργός, δίς Πρωθυπουργός, έκτακτος άπε- 
σταλμένος έν Έπτανήσω πρός παραλαβήν αύτής άπό τούς Άγγλους 
καί πρός έγκαθίδρυσιν τής νέας τάξεως τών πραγμάτων, καί προ
σέτι Σύμβουλος τής Επικράτειας, καί περιπλέον μέλος τής τρι
μελούς έπιτροπής τής Έθνοσυνελεύσεως τοΰ 1862, τής άποστα- 
λείσης είς Κοπενάγην, δπως προσφέρη τό έλληνικόν στέμμα είς 
τόν πρίγκηπα Γεώργιον, τόν νΰν βασιλεύοντα.

'Γοσούτω μακροΰ πολιτικού βίου καί τοσούτω ύψηλών άξιω- 
μάτων είς έποχάς άνωμάλους καί έπικινδύνους, δέν είναι δυνατόν 
νά εύρη ό άναγνώστης, έν τή συντομωτάτη ταύτη άφηγήσει, τάς 
λεπτομέρειας έκείνας, αϊτινες άν δέν είκονίζουσι τόν κύριον χα
ρακτήρα τοΰ περιγραφομένου προσώπου, Ικανοποωΰσιν δμως τήν 
έπιθυμίαν τοΰ νά λάβη γνώσιν τινά καί τών έλαχίστων συμβεβη- 
κότων, άτινα όπωςδήποτε έπέδρασαν είς διαμόρφωσιν άνδρός διε- 
γείροντος μέγα τό ένδιαφέρον, άνδρός άξιου πάσης προσοχής καί 
πάσης έκτιμήσεως, ώς λαβόντος μέρος ένεργόν είς τήν έν μέσω 
άντιθέτων ξένων φιλοσοφικών ιδεών, ένίοτε δέ καί αύτοσχεδίων πο
λιτικών άοριστιών καί πεπλανημένων πολιτικών διδασκαλιών τα- 
λαντευθεϊσαν νομοθετικήν άνάπτυξιν, ώς μετασχόντος είς τάς έκ- 
τάκτους καί θυελλώδεις έκείνας μεταβολάς τής τε έσωτερικής καί 
έξωτερικής πολιτικής, τάς προκληθείσας έκ διαφόρων αιτίων, καί 
ώς παραστήσαντος, έν τώ κοπιώδει τούτω άγώνι, πολιτευτήν 
εύσυνείδητον καί φιλόπατριν. θέλομεν λοιπόν περωρισθή ένταΰθα 
είς τάς κυριωτέρας γραμμάς, αϊτινες διέπουσι τήν άληθή φυσιο
γνωμίαν τοΰ άνδρός, άφίνοντες έλευθέραν τήν κρίσιν τοΰ άναγνώ- 
στου, δπως προσθέση τό σκώφως έκεΐνο, τό δυνάμενον νά παρα- 
στήση τήν εικόνα έν δλη αύτής τήν ζωηρότητα, ή, μάλλον είπεΐν, 
νά τήν παραστήση ώς άνάγλυπτον είς τά ομματα τοΰ θεατοΰ.

Αί έντυπώσεις τής παιδικής ηλικίας, ήν διήνυσεν έν μέσω 
τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος καί έν μέσω τών ιδίων αύτοΰ συμ
πατριωτών, προσέτι δέ καί αί οικογενειακοί παραδόσεις, συνετέ- 
λεσαν δπως διατηρήση καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον τά πάτρια ήθη. 
Καί άλλων αγωνιστών τέκνα έξεπαιδεύθησαν έν τή 'Εσπερία, τά 
πλεϊστα δμως έξ αύτών έπανήλθον είς τήν πατρίδα ξενίζοντα τούς 
τρόπους· μόνος δέ ό Θρασύβουλος Α. Ζαΐμης, δύναται τις είπεΐν, 
έπανήλθεν Έλλην τά ήθη, καί μόνον κατά τοΰτο διεκρίνετο, δτι 
ήτον 'Έλλην πολιτισθείς διά τής παιδείας. Ουδέποτε δμως άπέ- 
βαλε τό χαρακτηριστικόν έκεΐνο τοΰ Έλληνος ύφος, τό διακρίνον 
αύτόν έν ταΐς σχέσεσι τοΰ βίου άπό τόν ξένον.·

Έν τώ άγώνι τής έμπεδώσεως τής τάξεως καί τής εύνομίας 
ή Ελλάς ήσθάνετο τήν άνάγκην άνδρών άφωσιωμένων είς τό 
εύγενές τοΰτο στάδιον. Καί πράγματι ύ Θρασύβουλος Ζαΐμης 
ύπήρξεν ό κυρίως κυβερνητικός καί κοινοβουλευτικός άνήρ τής ήμε- 
τέρας πατρίδος· ή πρός τούς συνταγματικούς θεσμούς εύλάβειά 
•του καί ή ύπέρ τής άκριβούς τών νόμων έκτελέσεως καί έφαρ- 
μογής προσπάθεια αύτοΰ έπρομήθευσαν είς αύτόν, πάνυ δικαίως, 
τό ονομα τοΰ νομιμόφρονος · ή λέξις δέ αυτή τοιαύτην είχε παρ’ 
ήμΐν σημασίαν, καί όχι τήν σημασίαν, ήν εΐχε καί έ'χει εΐσέτι είς 
άλλας χώρας. Ζηλότυπος είς άκρον ύπέρ τής κοινοβουλευτικής 
τάξεως ήγανάκτει είς τήν έλαχίστην παρεκτροπήν ή άθέτησιν τών 
κοινοβουλευτικών νομίμων καί έθίμων, έπιμόνως δέ άπήτει τήν 
έπανόρθωσιν πάσης κοινοβουλευτικής άταξίας δθεν δήποτε προερ- 
χομένης. Ή πρός έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος τούτου άκρα έπι- 
μέλεια αύτοΰ ήτον ίση τοΰ θάρρους, μέ τό όποιον έξέφραζε τούς 
έκ τοιούτων παραβάσεων ένδεχομένους κινδύνους έν Πολιτεία, ήτις, 
νεαρά ούσα, ύπέκειτο είς τυφλάς άποπλανήσεις. Τά κακά προη
γούμενα έξελάμβανε, δικαίως, ώς διατάραξιν τής κοινοβουλευτικής 
αρμονίας, ήτις,'έν μόνη τή νομίμω ισορροπία τών συνταγματικών 
δυνάμεων καί έν μόνη τή άχριοεϊ έφαρμογή τών συνταγματικών 
δρων, δύναται νά βιώση καί νά χρησιμεύση είς παγίωσιν τών συν
ταγματικών ελευθεριών. Μεγάλη ή πολιτική αΰτη άρετή, άνα- 
γνωρισθεϊσα παρ’ δλου τοΰ έθνους είς τό πρόσωπον τοΰ άνδρός 
τούτου, τόν όποιον έθεώρει διά τοΰτο ώς τόν συνετώτερον με
ταξύ τών πολιτικών αύτοΰ άνδρών, ώς τόν θερμότερον καί τόν 
ειλικρινέστερου φίλον τής συνταγματικής έλευθερίας, καί ώς 
τόν άκάματον καί γενναϊον πρόμαχον τοΰ κοινοβουλευτικού Πολι
τεύματος τής ήμετέρας πατρίδος. Άκαμπτος δέ καί άμείλικτος 
ύπήρξε πάντοτε ώς πρός τό άντικείμενον τοΰτο, καί άπέναντι τής 
Βασιλείας καί άπέναντι δλων τών πολιτικών κομμάτων. Διά τοΰτο 
ή πρός αύτόν έμπιστοσύνη τοΰ λαοΰ ούτε έπί στιγμήν ποτέ κα
θυστέρησε, περιβάλλουσα μέ τήν πορφύραν τής φιλοπατρίας τόν 
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άνδρα, τον διατεθειμένο'? νά περιφρόνηση τά πάντα απέναντι τής 
τιμής του και νά θυσιάση τά πάντα εις τον βωμόν τής εύνομίας 
τής πατρίδος του.

Διάνοια όξεΐα και πεφωτισμένη’, αντλούσα νέας γνώσεις εις 
τήν ένδελεχή και βαθεΐαν μελέτην, ήδυνήθη νά έμβλέψη εις τό 
μέγα τούτο ζήτημα διά τήν Ελλάδα, ήγουυ εις τό πού και πώς 
πρέπει νά ζητηθή και κατορθωθή ή των κακώς κειμένων διόρ- 
θωσις· θερμός δέ εραστής τής συγχρόνου πολιτικής ιστορίας τών 
εύρωπαϊκώυ εθνών άπε’θησαύριζεν έξ αύτής παν δ,τι δύναται νά 
χρησιμεύση προς στερέωσιν τής τάξεως και πρός άνάπτυξιν τής 
κοινής εύημερίας τής πατρίδος, και ήγωνίζετο, διά τούτο, ύπέρ 
τής διαδόσεως τών ύγιών εκείνων πολιτικών ιδεών, τών δυναμένων 
νά έγγυηθώσι τήν μονιμότητα έν τή Πολιτεία και τώ Πολιτεύ- 
ματι, διότι, δικαίως, μόνην τήν μονιμότητα έθεώρει ώς τήν άσφα- 
λεστέραν άγκυραν πρός σωτηρίαν τού σκάφους τής ήμετέρας πολι
τείας, κυλινδουμένου έν τή τρικυμία, εις ήν ταλαιποροΰνται σή
μερον και απόλυτοι καί συνταγματικά! πολιτεϊαι, καί κράτη πα- 
νάρχαια, και δυναστεΐαι άριθμοΰσαι πολλών αιώνων βίον. Διά 
τούτο δλαι αύτού αί σκέψεις, από πολλοΰ ήδη χρόνου, εΐχον στραφή 
πρός τήν σχετικήν ώς πρός τήν Ελλάδα λύσιν τού μεγάλου, διά 
τήν αληθή τών κοινωνιών εύημερίαν, προβλήματος, τού προβλή
ματος, λέγομεν, περί τού άναλόγου κλήρου τής έλευθερίας, τού 
άρμόζοντος εις έκαστον έθνος. Καί άναμαρτήτως δυνάμεθα νά 
ε’ίπωμεν βτι ό θ. Α. Ζαΐμης ήτον ό μόνος πολιτικός άνήρ τής 
Ελλάδος, δστις έφιλοσόφει επί τοϋ πολιτεύματος αύτής καί δστις 
εΐχε πεποιθήσεις ώρισμένας καί άκραδάντους περί τών αναγκαίων 
καί απαραιτήτων αύτού μεταρρυθμίσεων, άνευ τών οποίων ή κορύ- 
φωσις τής κακοδιοικήσεως θέλει άπολήξει εις οίκτράς παρεκτροπάς 
καί εις απελπιστικός ίσως παραπλανήσεις. Καί όχι μόνον εΐχεν 
ώρισμένας καί άκραδάντους πεποιθήσεις, καί ήτον έτοιμος εις τάς 
ένδεχομένας περιστάσεις, αλλά προσέτι ήτον ό μόνος πολιτικός 
άνήρ, δστις εΐχε τό θάρρος ν’ αντιμετώπιση τήν δημαγωγίαν, δταν 
τό πλήρωμα τού χρόνου ήθελε ζαταδείξει έλθοΰσαυ τήν πεπρω- 
μένην ώραν τών μεταρρυθμίσεων^ Υπό τήν σπουδαιοτάτην τού
την έποψιν καί Πατρίς καί Βασιλεία έν τή άποβιώσει τού Θρασυ
βούλου Ζαΐμη έστερήθησαν τοϋ δεξιού βραχίονος αύτών.

Οί σημερινοί Έλληνες άγαπώσι τήν ρητορείαν ώς οί προ
πάτορες αύτών. Έστω καί τούτο μία τών μεγάλων αποδείξεων 
τής πλάνης ή τής 'ιστοριογραφικής κακεντρεχείας τού γερμανοΰ 
Φαλμεράϋερ. Η κοινοβουλευτική Πολιτεία είναι ή κατ’ έξαίρεσιν 
πολιτεία τοϋ λόγου καί τών κομμάτων. Εις πολιτείαν τοιαύτην 
ό λόγος είναι τό ισχυρότατου τών δπλων, τά κόμματα δέ, άνευ 
άνδρών έπιδεξίων εις τό ‘λαλεΐν. εΐναι ώς τά κωφά πρόσωπα τοϋ 
δράματος. Καί μετά θάρρους ήμποροΰμεν νά διϊσχυρισθώμεν δτι 
ή Ελλάς, έν τώ όλιγοχρονιω κοινοβουλευτικοί αύτής βίω, έλαβε 
ρήτοράς τινας, άξιους ιδιαιτέρας μνείας. Μεταξύ τών ρητόρων 
τούτων διεκρίνετο ό θρ. Α. Ζαΐμης· διέπρεψε μάλιστα ένεκα ιδίων 
τινών πλεονεκτημάτων. Ούδέν άλλο δύναται νά ύψώση τόν κοινο
βουλευτικόν ρήτορα περισσότερον, δσον ή πεποίθησις τού κοινού 
περί τής εύθύτητος τοϋ χαραζτήρός του, καί ό Ζαΐμης κανόνα 
ακράδαντου τών κοινοβουλευτικών αγορεύσεων εΐχε τήν εύθεΐαν 
όδόν, περιπαθώς δέ ήγάπα καί έπροτίμα τήν οδόν ταύτην ώς συυ- 
τομωτέραν πρός τήν αλήθειαν. Τό περιλάλητου Recta brevissima 
του Γυζώτου ήτον άρμοστότατον καί εις τόν Ζαΐμην. Οί άκροαταί 
τών κοινοβουλευτικών αύτοΰ λόγων ήσαν προδιατεθειμένοι δτι θ’ 
άκούσωσι πολιτευτήν τίμιον, ρήτορα δέ ευσυνείδητου καί πεφω
τισμένου. Άποφεύγων τάς έπιδείξεις έπεμελειτο νά έλκύση τήν 
προσοχήν τής Βουλής διά τής απλοϊκής αλήθειας καί νά πείση 
αύτήν διά τής βαρύτητος καί τής στενής αλληλουχίας τών εύθυ- 
τάτων αύτοΰ κρίσεων ■ έξηγούμενος δέ διά ύφους Ισχυρού μέυ, 
εύνοήτου δέ εις πάντας, δέν άφησέ ποτέ τήν έλαχίστην ύποψίαυ, 
δτι άλλα έφρόυει καί άλλα έλεγεν, ούδέ δτι, ύπέρ τών κοινών συμ
φερόντων συυηγορώυ, ύπηρέτει πλάγιόν τινα σκοπόν, ή έπεριποιεΐτο 
προσωπικήν τινα άξίωσιν, ή έπροσπάθει ύπέρ ταπεινών πραγμάτων 

καί απρεπών εις πολιτευτήν τίμιον. Άνήρχετο, διά τούτο, Ισχυρός 
εις τό βήμα καί ισχυρότερος κατήρχετο. Καί αληθώς, έν τή 
άκρα αυτού εύθύτητι ύπήρχε ρήτωρ απροσμάχητος, καί ό άντι- 
φρονών έπρεπε νά συλλογισθή πολύ άν ήδύνατο νά εύρη άφορμάς 
εύλογους ν’ άντιστή εις τό φρόνημά του. Μετά τής πειθοΰς δέ 
εΐχεν ό λόγος του ποικίλην τήν χάριν, διότι αποτέλεσμα τέχνης 
ήτο τό ν’ άπαλλάττη αύτόν πάσης φορτικότητος, νά δίδη δέ εις 
αύτόν τήν λαϊκήν έκείνην καλλιτεχνικήν μορφήν, τήν όμοιάζουσαν 
έν τή απλοϊκή καλλονή τών αρχαίων λαξευμάτων, χωρίς νά στερή 
αυτήν συγχρόνως καί τοϋ γλυκυτάτου έκείνου χρωματισμού, τού 
διαυγάζοντος τήν ήμερότητα τοϋ ήθους τοϋ πολιτισμένου άνδρός, 
τού γνωρίζοντος νά διεγείρη έν τή ανθρώπινη καρδία δλας έκείνας 
τάς χορδάς, αΐτιυες προδιαθέτουσιν αύτήν, δπως ήρέμως καί μετά 
εύγενοΰς ύποχωρήσεως ΰποταχθή εις τήν ύπεμφαινομένην έν ταΐς 
έννοίαις καί τοΐς ρήμασι τραχεϊαν γλώσσαν τής αλήθειας, καί 
ούτως εΐχε τήν ικανότητα νά σαγηνεύη τό φρόνημα καί ν’ άνυψοΐ 
αύτό είς τό κατακόρυφον τής σεμνοτάτης τών πολιτικών αρετών, 
τής φιλοπατρίας. Μία λέξις, μία άπλή ρήσις, περιέχουσα τήν 
ύψίστην φιλοσοφίαν τοϋ λαοΰ, εΐναι πολλάκις ισχυρότερα είς τήν 
άνθρωπίνην καρδίαν καί αύτοΰ τού μάλλον κεραυνοβάλου φιλιππικού 
τοϋ Δημοσθένους. Τό μέγα τούτο προτέρημα ήτο προτέρημα απο
κλειστικόν τοϋ αειμνήστου άνδρός, δστις έπρεπε νά εύμοιρήση 
γραφίοος άξιωτέρας καί χρωματισμών έντελεστέρων.

Αλλ’ ύπήρχεν είς τόν άνδρα καί άλλη τις δύναμις, σπανία 
είς τήν πατρίδα ήμών, ή δύναμις τής άκριβοϋς γνώσεως τής νο
μοθεσίας καί μάλιστα τής διοικητικής. Καθώς ή νομοθεσία αύτη 
περιεπλέχθη, καθίσταται άληθής λαβύρινθος, καί μετ' ολίγα έτη, 
σοφώτερος τών νομοδιδασκάλων μας θά λογίζεται ο δυνάμενος νά 
διατηρή είς τήν μνήμην αύτοΰ τάς σχετικάς διατάξεις τάς τήοε 
κάκεϊσε διεσπαρμένος καί κανονιζούσας τά διάφορα συμφέροντα 
τών ιδιωτών καί τοϋ δημοσίου, ώς καί τούς άριθμούς τών νόμων 
καί τάς χρονολογίας τών Διαταγμάτων. Πλησίον δέ τής άκριβοϋς 
γνώσεως τών εγχωρίων νόμων έκέκτητο καί τήν γυώσιν πολλών 
ξένων νομοθετημάτων καί προσέτι μάθησιν εύρεΐαν είς τάς πολι
τικός έπιστήμας. Ό,τι δέ καθίστα τήν περί τό νομοθετεΐν γνώμην 
του σεβαστήν ήτον ή ένδελεχής μελέτη τής καταστάσεως τού λαοΰ, 
ήυ ακριβέστερου παντός άλλου πολιτικού άνδρός έγνώριζεν. II 
έλαχίστη περί τών έσωτερικώυ ήμών πραγμάτων σκέψις έφερε 
πάντοτε ύπό τούς όξυδερκεΐς οφθαλμούς αύτοΰ τό κάτοπτρου 
τοϋ ελληνικού λαοΰ, καί ή πρόοψις τοϋ κατόπτρου αύτού 
έκανόνιζεν είς τήν διαυγή διάνοιαν του τό μέτρου τής λύσεως 
παντός έσωτερικοΰ πολιτικού ζητήματος. Άν δέ οι λόγοι του 
εΐχον ένίοτε όρμάς τινας, δρμάς δμως πάντοτε εύγενεϊς, αί πράξεις 
του ήσαν λίαν περιεσκεμμέναι, καί τό μυστήριον τούτο τοϋ χα- 
ρακτήρός του δέν ύπήρξαν εύτυχεΐς οί άντίπαλοί του νά έννοήσωσι 
πώποτε. Έν τή κοινοβουλευτική πάλη καί έν τή κυβερνητική 
ταλαιπωρία ήτον ό θρ. Ζαΐμης μελλητής (Cunctator) πολιτευό
μενος, ώς ό Φάβιος ήτο μελλητής μαχόμενος.

Αί εύγενεϊς καρδίαι εΐναι καί γενναιόφρονες. Εΐπομεν δτι αί 
έντυπώσεις τοϋ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, έντός τοϋ όποιου έγεν- 
νήθη καί ή ήλικία του μετ’ αύτοΰ συνηύξαυεν, έπροικοδότησαν 
αύτόν έξ απαλών όνύχωυ μέ φρόνημα έλεύθερον. Εντεύθεν ή 
πρωΐμως καί ζωηρώς άναπτυχθεΐσα έν αύτω ανεξαρτησία τοϋ χα
ρακτήρας. Έν καί μόνον τοϋ βίου του παράδειγμα αρκεί δπως 
διατράνωση τήν μεγίστην ταύτην αρετήν. Φίλος αύτοΰ, κοινωνός 
τών φρονημάτων του, βιογράφων αύτόν, διηγήθη τό εξής σπουδαίου 
περιστατικόν, έν ω είκονίζεται ό βαθμός τής προσωπικής αύτοΰ 
άνεξαρτησίας. Τό 1869, κληθείς πρωθυπουργός, ύπέγραψε τό με
ταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας γνωστόν πρωτόκολλου. Αι περιστάσεις 
ήσαν τότε λίαν σοβαραί, καί, ώς εΐχον τά διεθνή πράγματα τής 
Ελλάδος, ή διάλυσις τής Βουλής έθεωρήθη αναπόφευκτος. Ό βα
σιλεύς έπρέσβευε τήν άντίθετον γνώμην. Τότε δ φίλος του εύρέθη 
ύποχρεωμένος νά τώ άπευθύνη παρατηρήσεις τινάς, είς άς ό πρω
θυπουργός άπήντησεν αύτολεξεί τά έφεξής. “Σέ έυνοώ, άλλά καί

τών σοβαρωτάτων περιστάσεων 
τοϋ γνωστού πρωτοκόλλου, 
σπουοαιοτέραν πρός τήν πατρίδα καί

τοϋ 
οΰτω δέ

“συ μ έννοεΐς, έντός ποιου φοβερού διλήμματος εύρίσκομαι, ή νά 
“θυσιάσω τό έθνος ύπέρ τής βουλής ή νά θυσιάσω τήν βουλήν 
“υπέρ του έθνους. Τό πρώτου δέν είμαι έγώ έκεϊνος δστις δύνα
μαι νά τό πράξη καί άς εϋρεθή άλλο ς άντ’ έμοΰ. θά έπι- 
“μείνω λοιπόν είς τό δεύτερον, καί άς γίνη δ,τι γίνει.” '0 
βασιλεύς έπείσθη καί ή βουλή διελύθη.

Εμνήσθημευ άνωτέρω 
1869 καί τής ύπογραφής 
έφεραμεν έν τω μέσω τήν 
πρός σύμπαντα 
τόν Ελληνισμόν 
πράξιν τού άοι- 
δίμου άνδρός.
Άς παραιτήσω- ’ 
μεν τόν λόγου, 
έπί τού προκει- 
μέυου, είς τόν 
είρημέυον φίλου 
του, έξιστορή- 
σαντα του πολι
τικόν αύτοΰ καί 
ιδιωτικόν βίον 
κατά τό μνημό- 
συνον τό τελε- 
σθέν τήν έβδό- 
μην Νοεμβρίου 
έν τώ μητροπο- 
λιτικώ Ναω τών 
Αθηνών. “"Οταν 
“ή Ελλάς, εΐπεν 
“δ ρήτωρ έκεΐ- 
“νος, εύρέθη έπί 
“κρατήρος έτοί- 
“μου είς έκρηξιν, 
“καί ούδείς άλ- 
“λος έτόλμα νά 
“κατασβέση τό 
“πΰρ τοΰ φοβε
ρού τούτου κρα- 
“τήρος, μόνος 
“αύτός προσε- 
“φέρθη Οΰμα καί 
“ολοκαύτωμα. 
“'Η φιλοπατρία 
“του, έν τή κρι- 
“σιμωτάτη έκεί- 
“νη περιστάσει, 
“έφθασε μέχρις 
“άληθοΰς ήρωϊ- 
“σμοΰ. Έμαί- 
“νετο ή Τουρκία 
‘και ή Ελλάς έσφάδαζε, τά δέ μεγάλα τής Εσπερίας κράτη, ώργι- 
“σμένα καθ’ ήμών, ύπεστήριζον τάς παραφοράς τών έχθρώυ. ’ 'Η 
‘‘Κρητική έπανάστασις εΐχε καταβληθή καί ό άυαβρασμός παρ’ 
* είΖ® κορυφωθή. Έκ τών μεγάλων δυνάμεων μία καί μόνη 
“ηύσπλαγχνίσθη τά δίκαιά μας καί ή φωνή της, μετά πολλά, είση- 
“κούσθη. Ωφείλαμευ νά μή παρίδωμεν τάς συμβουλάς αύτής. Ό 
‘‘πατριωτισμός καί ή πολιτική σύνεσις τοΰ θ. Ζαΐμη διέγνωσαν άκρι-

Χινο^νους ^<ι~ρίδος, καί ούδέ στιγμήν δ γενναιόφρων 
άνηρ έοιστασε υ άναλάβη εύθύνην, ής τό μέγεθος έξέπληξε πάντας 

‘‘τούς πολιτευόμενους, καί ώς έκ τούτου τό έργου έκρίθη λίαν 
“παράτολμου, ύπό τινων δέ καί άπονενοημένον. Άλλ’ ό συνετός 
“άνήρ εΐχεν άυδρίαν πολιτικήν καί ούδόλως έπτοήθη.”

Ηρχίσαμεν τήν κριτικήν βιογραφίαν τοΰ Θρασυβούλου Α. Ζαΐμη

ΘΙ’ΑΣΤΒΟΤΛυΧ A. ZAIMHS.

από του δημοσίου αύτοΰ βίου, άν καί γενικώς πρεσβεύωσιν οί άν- 
ίρωποι, δτι άληθής γνώμων τοΰ δημοσίου βίου εΐναι ό ιδιωτικός. 
Οι ̂ προπάτορες δμως ήμών έλεγον · "’Αρχή άνδρα δείκυυσι.” Καί 
οεοαιως, αυήρ πολιτευθείς, ώς έπολιτεύθη ό θ. Ζαΐμης, δέν ήμπορεϊ 
να ηναι αλλοιος εν τω ιδιωτικώ αύτοΰ βίω. Τηρητής αύστηρός τών 
πατρωων ηθών, ζηλωτής δέ θερμός τής πατριαρχικής έκείνης κατ’ 
οίκο·? πειθαρχίας, ήτις έσωσεν έν Ελλάδι τήν οικογένειαν άπό τούς 
κλυοωνας τής διαφθοράς καί τάς καταιγίδας τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, 
τοΰ προώρως είσβαλόντος έν αύτή, προσέτι δέ λάτρης εύλαβήςτής χρι

στιανικής εκεί
νης άγαθότητος, 
ήτις έξημερόνει 
τόν άνθρωπον 
καί ύποτάσσει 
αύτόν είς τήν έκ- 
πλήρωσιυ τών 
ύψηλοτέρων λει
τουργιών τής άν- 
θρωπίυης διά
νοιας καί τών 
εύγενεστέρων 
ύπαγορεύσεων 

τής ανθρώπινης 
καρδίας, έχρη- 
μάτισεν ύπόδει- 
γμα καλλιτεχυι- 
κώτατον συζύ
γου, πατρός, συγ
γενούς, φίλου καί 
συμπολίτου, πο- 
νούντος τούς 
συμπολίτας αύ
τοΰ, άνθρώπου 
τέλος πάντων, 
άγαπώντος τόν 
πλησίον του ώς 
έαυτόν. Εύτυ- 
χήσας δένά ένώ- 
ση τάς ήμέρας 
του μετά συζύ
γου άπαραμίλ- 
λου διά τάς με
γάλος αύτήςχρι- 
στιανικάς άρε- 
τάς, τής εύγενε- 
στάτης Κυρίας 
Έλίζας Μου- 
ρούζη, μεγαλη- 
τέρας θυγατρός 
τού ’Αλεξάνδρου 
Μουρούζη, ου ή 

οικογένεια εμαρτύρησε κατά τήν έναρξιν της Ελληνικής έπαναστά- 
σεως, κατωρθωσεν δ,τι ούδείς άλλος μέχρι σήμερον έκ τών ήμε- 
τερων προύχόντων ήδυνήθη νά κατορθώση, νά καταστήση τόν οίκου 
αύτοΰ άληθές διδακτηρίου πάσης άρετής. ’Απέκτησε δέ τέκνα 
επτά, πέντε μέν άρμενα καί δύο θήλεα· έξ αύτών ζώσι τέσσαρα1 
ό ’Αλέξανδρος, ό Παναγιώτης, ό Άσημάκης καί ή Ελένη. Έκ 
τών έπιζώυτων ύιών ό μεγαλήτερος Αλέξανδρος, λαβών άγωγήν 
αξίαν .του πατρικού ονόματος, προαλείφεται ήδη είς τό πατρικόν 
σταδιον έπί αισίοις οίωνοϊς καί έπί χρησταις έλπίσιν, δτι θά συ
νέχιση τήν οικογενειακήν εύκλειαν πρός τιμήν καί δόξαν τής πα- 
(.ρίόος. u ,j χαχΧιόποοχος
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(2ρα προηγούμ. άριθμόν.)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ουνελθών έκ τής λειποΟυμίας καί έγερθείς). 

Άκόμη εν, άκόμη, δός μοι δροσερόν, 
δδς έσχατον τής Λήθης τδ ποτήριον! 
θ’ άποπλυθή ταχέως έκ τού στήθους μου 
τό δεινόν άλγος τής ζωής· τδ πνεΰμά μου 
ταχέως είς τδ κύμα τής ώχρας πηγής 
πρδς σάς θά έλθη έν δμίχλη, ώ σκιαί! 
Τής τής ° πλάνης γόνος άφετ’ εύμενώς 
νά ήσυχάση είς τήν ήρεμίαν σας! — 
Ποιον ακούω είς τούς κλάδους ψίθυρον; 
Τίς είν’ αύτός δ βόμβος είς τδ λυκαυγές; 
Αύτοί! Τόν ξ&νον νά ίδώσιν έρχονται. 
Ό εύσταλής τίς είναι ούτος όμιλος, 
ώς ήγεμόνων συνευφραινομένων, τίς; 
Άνδρες, γυναίκες, νεανίαι, γέροντες, 
χωροΰσιν έν ειρήνη, οί ισόθεοι 
καί όμοιοι άλλήλοις. Ναι, είσίν αύτοί, 
οί πρόγονοί μου. Όμιλοΰντες φιλικώς 
περιπατοΰσιν ό θυέστης καί Άτρεύς, 
κ’ οί παΐδες πέριξ όλισθαίνουν παίζοντες. 
Δέν έμφωλεύει έχθρα είς ύμάς; Καθώς 
δ ήλιος, έσβέσθη κ’ ή έκδίκησις; 
Λοιπόν κ’ έγώ έπίσης είμ’ εδπρόσδεκτος · 
τολμώ νά έμβιο είς τδν θίασον υμών.

Σάς προσφωνεί, πατέρες, ό Όρέστης, 
ό έσχατος βλαστός τής γενεάς σας. 
Έθέρισε τά παρ’ ύμών σπαρέντα, 
καί άρών πλήρης είς ύμάς κατήλθεν. 
Άλλ’ είν’. έδώ κουφότερα τά βάρη. 
Δεχθήτέ τον, δεχθήτε μεταξύ σας. 
Άτρεύ, τιμώ σε, πλήν καί σέ, θυέστα. 
Ένταΰθα μίσος δέν ύπάρχει κ’ έχθρα. 
"Ω, δείξατέ μοι πάλιν τόν πατέρα, 
δν άπαξ είδον. Είσαι σύ, ώ πάτερ; 
καί δδηγεΐς προφρόνως τήν μητέρα; 
Ή Κλυταιμνήστρα δίδει σοί τήν χεΐρα, 
Τότε τολμά έπίσης ό Όρέστης 
νά τή είπη· "Είμ’ ό ύιός σου, μήτερ.” 
Είμ’ ό ύιός σας. Κράξατέ τφ "Χαΐρε”. 
Έπί τής γής ήν ή κραυγή τοΰ φόνου 
δ άσπασμδς τοΰ ήμετέρου οίκου. 
Ή γενεά τοΰ παλαιού Ταντάλου 
τής νυκτδς πέραν μόνον χαράν έχει. 
Μέ δέχεσθε έπιφωνοΰσαΐ' "Χαΐρε”. 
"Ω, φέρετέ με είς τδν πρόγονόν μου. 
Πού είν δ γέρων; Νά ίδώ έκεΐνον, 
τήν φίλην, τιμωμένην κορυφήν του, 
ήν οί θεοί όμόβουλον έκάλουν. 
Διστάζετε, καί στρέφετε τάς δψεις; 
Τί τοΰτο; Ό ισόθεος μή πάσχει; 
Ούαί μοι! Οΐ πανίσχυροι, οί άνω, 
έχάλκευσαν είς τδ εύρύ του στήθος 
διά φρικτών δεσμών σκληρά; βασάνους!

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΟΡΕΣΤΗΣ. ΠΥΛΑΔΗΣ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Λοιπόν ιδού σας, και ϋμεΐς κατήλθετε; 
Λείπ’ ή Ήλέκτρα. Καλώς ήλθες, άδελφή. 
Εϊθ’ έν μιζρφ κ’ έκείνην ευμενούς θεού 
νά μας τήν καταπέμψη γλυκύ τόξευμα. 
Σέ πλήν οίκτείρω, φίλε μου ταλαίπωρε. 

Έλθέ, συμπορευθώμεν πρό; τδν Πλούτωνα, 
τδν ξενοδόχον νά συγχαιρετήσωμεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
’Αδελφόν ζεύγος, τό ήμέρας καί νυκτδς 
έκ τού εύρέος ούρανοΰ τδ γλυκύ φώς 
πέμπον τοΐς ζώσιν, ούχί δέ καί τοΐς νεκροΐς, 
σώσον ήμάς, ώ σώσον, ζεύγος άδελφόν! 
Τδν άδελφόν σου Αγαπάς, ώ Άρτεμι, 
ύπέρ παν δ,τι έχει γή καί ούρανδς, 
καί πρδς τδ φώς του στρέφεις, αειπάρθενε, 
σιγηλφ πόθφ πάντοτε τδ πρόσωπον. 
Μή συγχωρεΐς, ό μόνος, μόλις εύρεθείς 
έν ζοφερά μανία νά νυκτοβατή. 
"Αν ήδη έτελέσθη ή σή βούλησις, 
δί ήν ένταΰθα μ’ έκρυψας, προτίθεσαι 
αύτδν νά σώσης δί έμοΰ, καί δΐ αύτοΰ 
έμέ; ώ! λύσον τής άράς σου τούς δεσμούς, 
τής σωτηρίας μή παρέλθη δ καιρός.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Δέν μάς γνωρίζεις, ούο αύτδ τό ίερδν, 
ούδέ τό φώς, μή λάμπον έπί τών νεκρών; 
Ή άδελφή, ό φίλος δέν αισθάνεσαι 
είς τήν άγκάλην ζώντα πώς σέ σφίγγουσι; 
Κράτει μας· νόει πώς δέν εΐμεθα σκιαί. 
Άκουσον τή; φωνής μου, πρόσχες, σύνελθε. 
Πάσα στιγμή σπουδαία καί βαρύτιμος. 
Είς λεπτούς μίτους κρέμαται ή τύχη μας, 

Ιου; εύνους μοίρα φαίνεται ύφαίνουσα.
ΟΡΕΣΤΗΣ (τ? Ίφιγενείφ).

Μετ’ έλαφράς καρδία; τέλο; άφες με 
αγνήν χαράν ν’ άντλήσω είς τδ στήθος σου. 
θεοί, ών, φλόγας πνέουσα, ή δύναμις 

| ροφφ βαρέα νέφη ούρανοπλανή, 
καί έν άνέμοις κ’ έν βρονταΐς πανευμενώς 
κατά χειμάρους ποθουμένου ύετρΰ 
τά χύνει, πλήν ταχέως ψεύδει τών δειλών 
άνδρών τάς προσδοκίας καί τούς φόβους των, 
τήν έκπληξίν των μετατρέπει είς χαράς 
εύγνώμον βλέμμα, δτε ήλιος φαιδρός 
είς φωτεινάς σταγόνας κατοπτρίζεται 
τών δροσισθέντων φύλλων, ποικιλόχρους δέ 
ή μειδιώσα Ίρις έλαφρφ χειρί 
τήν σκεπήν σχίζει τών έσχάτων νεφελών, 
κ’ έμέ, είς τάς άγκάλας φίλου, άδελφής, 
τήν εύτυχίαν ήν μοι δαψιλεύετε 
νά γεύωμ’ εύγνωμόνως έπιτρέπετε. 
νΗδ’ ή άρά μου λύεται, τδ εννοώ. 
Αΐ Εύμενίδες φεύγουσ' είς τδν Τάρταρον· 

I τδ βήμα των άκούω · καί βαρύγδουποι 
αί χαλκαΐ πύλαι πίπτουσι καί κλείονται. 
Ή γή ήδύπνουν άναδίδει άρωμα, 
κ’ είς τάς εύρείας μέ καλεΐ έκτάσεις της, 

I γενναίας πράξεις νά θηρεύσω καί χαράν.

ΠΥΛΑΔΗΣ.
Μή άμελώμεν τού καιρού. Είναι βραχύς. 
Ό άνεμος, κοιλαίνων τά ιστία μας, 
άς φέρη τήν χαράν μας είς τδν Όλυμπον. 
Σκέψις καί πράςις άπαιτεΐται σύντονος.

1ΙΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μόνη).
’Εάν οί αθάνατοι 
είς γηγενή έπιζλώθωσι 
τύρβας τοΰ βίου, 
κ' έξ αποτόμου μετάπτωσιν 
έξ ευφροσύνης είς θλίψιν 
κ’ εις χαράν έκ τής θλίψεως, 

είτε πλησίον τής πόλεως 
ή εις τάς ξένας άκτάς 
πρδς αρωγήν έν κινδύνοις 
παρασκευάζουσι τούτφ 
φίλον ήσυχου θυμού · 

Ευλογείτε, θεοί, τόν ΙΙυλάδην μας, 
καί πάσαν του έπίσης έπιχείρησιν. 
Έχ’ είς τάς μάχας νεαρόν βραχίονα, 
καί λάμπον βλέμμα γέροντος εις τάς βουλάς, 
διότι ή ψυχή του ήσυχος, τηρεί 
αγίαν ήρεμίαν, άνεξάντλητον, 
καί είς θορυβουμένους έκ τοΰ βάθους της 
συμβουλήν φέρει καί βοήθειαν. Έμέ 
έκ τής Αγκάλης μ’ ήρπασε τού αδελφού, 
δν έβλεπον καί πάλιν, καί μ’ έφαίνετο 
ή ευτυχία οναρ, καί δέν έτςαυον 
αύτόν εις τήν άγκάλην σφίγγουσα, χωρίς 
νά βλέπω τούς κινδύνους ενεδρεύοντας. 
Πρός τήν ακτήν άπήλθον, έκτελέσοντες 
τήν πρόθεσίν των, δπου οί εταίροι των 
μετά τοΰ πλοίου έντός δρμου κρύπτονται, 
καραδοκοΰντες σύνθημα. Έκεΐνοι δέ 
μ’ έδίδαξαν όποιον λόγον συνετόν 
Οεν άντιτάξω είς τόν "Ανακτα, έάν 
ζητών το θύμα έπιμένη. Βλέπω, φεΰ ! 
δτι ώς βρέφος πρέπει νά μέ οδηγούν.

• Δέν έδιδάχθην δόλον καί ύπόκρισιν. 
Ούαί, ούαί τοΰ ψεύδους! Δέν ελεύθεροί 
ήμών τδ στήθος δπως ή αλήθεια. 
Ούχι παρηγοριάν έξ αύτοΰ άντλεΐ, 
άλλ’ αγωνίαν ό κρυπτώς χαλκεύων το. 
Αύτοΰ τδ βέλος τοξευθέν, ύπό χειρδς I στρέφεται θείας κατά τοΰ τοξεύσαντος.
Φροντίς μετά φροντίδα τήν καρδίαν μου 
δονεί. Τον άδελφόν μου ίσως Έριννύς 
άγρια πάλιν κατά τδ παράλιον 
τδ μή ώσιωμένον νά κατέλαβε. 
Μή άνακαλυφθώσι; Δέν μοί φαίνεται 
ένοπλους πώς άκούω; — Ιδού’ έρχεται 
τού Βασιλέως άγγελος ταχυπορών. 
Τδ πνεΰμά μου Οολούται, ή καρδία μου 
κτυπά, δπόταν βλέπω κατά πρόσωπον 
έκεΐνον είς δν μέλλω ψεύδη νά είπώ.

είς τδ δροσόεν κύμα τδ θαλάσσιον, 
μυστηριώδη νά τελέσω άγνισμόν. 
Ούδείς μή συνταράξη τδ μυστήριον!

ΑΡΚΑΣ.
Ν' άγγείλω σπεύδω τοΰτο είς τδν Άνακτα 
τδ κώλυμα τδ νέον μή ένάρχου δέ 
τοΰ ιερού σου έ'ργου πριν σ' επιτροπή.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τή ίερεία τούτο εναπόκειται.

ΑΡΚΑΣ.
Τδ έκτακτον άς μάθη καί ό Βασιλεύς.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ούδέν άλλάσσει συμβουλή ή προσταγή.

ΑΡΚΑΣ.
Ό άρχων έρωτάται καί είς πρόσχημα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μ ή έπιμένης. Χρέος έχω ν’ άρνηθώ. 

ΑΡΚΑΣ.
Μή τδ καλόν άρνεΐσαι, τδ ώφέλιμον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
’Ενδίδω, νά ταχύνης αν ύπόσχησαι.

ΑΡΚΑΣ.
Είς τδ στρατόπεδόν του τρέχω τάχιστα, 
καί τάχιστα σοί φέρω τήν άπόκρισιν. 
*Ω! άγγελίαν άν τω έφερον χρηστήν, 
τάς νύν μέριμνας πάσας διαλύουσαν! 
Πιστής καρδία; συμβουλήν δέν ήκουσας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Προθύμω; β,τι έδυνάμην έπραξα.

ΑΡΚΑΣ.
Είσ’ έν καιρφ ακόμη. Φρόνημ’ άλλαξον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν είναι τοΰτο είς τήν έξουσίαν μας.

ΑΡΚΑΣ.
’Αδύνατον νομίζεις τδ έπίπονον.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΑΡΚΑΣ.

ΑΡΚΑΣ.
Τάχυνον τήν Ουσίαν, ώ ιέρεια.
Ό Βασιλεύς προσμένει, σπεύδει δ’ ό λαός. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Έπλήρουν τδ καθήκον καί τήν προσταγήν, 
δπότ' έπήλθε κώλυμ’ άπροσδόκητον 
έμοΰ έν μέσφ καί τής έκτελέσεως.

ΑΡΚΑΣ.
Τό δόγμα τί κωλύει τό βασιλικόν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σύμπτωσις δλως ανεξάρτητος ήμών. 

ΑΡΚΑΣ.
Άλλά τίς αύτη; Λέγε νά τφ τήν είπώ. 
Τόν θάνατον τών δύω άπεφάσισεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Οί θεοί δ’ έτι δέν τόν άπεφάσιααν. 
Ό εις αύτών, ό πρώτος, φέρει ένοχήν 
αίματος, δπερ έχυσε, συγγενικού.
Λί Έριννύες τόν καταδιώζουσι, 
κ’ έν τώ τεμένει έτι τον κατέλαβεν 
ή φρικτή νόσος, βεβηλοΰσα τόν ναόν.
Δι’ δ καί σπεύδω μετά τών παρθένων μου 
πρός τήν ακτήν, τδ θειον βρέχουσ’ άγαλμα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ο,τι ποθείς, έκεΐνο δυνατόν φρονείς.

ΑΡΚΑΣ.
Καί είς τοιούτο τόλμημ’ άποδύεσαι; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τδ πάν είς χεΐρας κατεθέμην τών θεών.

ΑΡΚΑΣ.
Αλλ’ άνθρωπίνως τούς άνθριόπους σώζουσι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Αρκεί τδ νεύμα νά μαντεύωμεν αύτών. 

ΑΡΚΑΣ.
Τδ πάν, σοί λέγω, έξαρτάται άπό σοΰ. 
Τοΰ Βασιλέως άναβράζων δ θυμός, 
τδν θάνατον τοΐς ξένοις έπεκρέμασεν.
Ό στρατός εΐχεν άπομάθει προ πολλού 
σκληράς θυσίας, τελετάς αιματηρά;· 
καί πολλοί, δσους τύχη έφερεν έχθρά 
είς άκτάς ξένα;, έκ ψυχής ήσθάνθησαν 
πόσον είς ξένον καί περιπλανώμενον 
έν χώρ’ άγνώστφ θεία ή συνάντησις 
φαιδρού προσώπου ανθρωπίνου φαίνεται. 
Μή άποτρέπεις άφ’ ήμών δ δύνασαι. 
Εύκόλως τελειόνεις δ,τι ήρχισας· 
διότι ή πρφότης, ή έξ ούρανοΰ 
έν Ανθρώπινη καταβαίνουσα μορφή, 
ταχύτερον ιδρύει θρόνον ούδαμοϋ 
ή δπου λαός νέο;, άγριος, τραχύς, 
πλήρης ζωής, ισχύος, θάρρους, εαυτώ 
έγκαταλελειμμένος κ’ είς προαίσθησιν 
περίφοβον, τδ άχθος φέρει τής ζωής.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μή μου συγκίνει τήν ψυχήν, άδυνατών 
νά τήν κινήσης κατά βούλησιν.

ΑΡΚΑΣ.
Καιρός 

έν δσφ είναι, κόπων δέν φειδόμεθα- 
τάς χρηστάς λέξεις έπαναλαμβάνομεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Κόπους είς σέ, καί θλίψεις φέρεις είς έμέ. 
Άμφότερα ματαίως· δΐ δ άφες με.

ΑΡΚΑΣ.
Καλώ τάς θλίψεις μάλιστα είς άρωγήν, 
διότι είσί φίλαι καί εύθύβουλοι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είς τήν ψυχήν μου άρχουσι πανίσχυροι, 
πλήν δέν νικώσι τήν Αποστροφήν αύτής.

ΑΡΚΑΣ.
Ψυχή ωραία δώρον άποστρέφεται 
εύεργεσίας, δ προσφέρει εύγενής;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ναι, παρά πρέπον άν δ εύγενής ζητή 
έμέ, καί δχι τήν εύγνωμοσύνην μου.

ΑΡΚΑΣ.
Όστις δέν έχει πρόθυμον τήν πρόθεσίν 
ευρίσκει λόγους πάντοτε υπεκφυγής. 
Τφ ήγεμόνι θά είπώ τά τρέχοντα.
Ώ! ή ψυχή σου άν σοί ύπενθύμιζε 
πόσον έκεΐνος προσηνέχθη εύγενώς 
πρδς σέ, άφ’ ού άφίχθης, μέχρι σήμερον!

(Ακολουθεί.)

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗ
ΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ.

Ήτο τδ έτος 1823. Μικρόν πλοιάριον έξήρ- 
χετο πλησίστιον τού λιμένος τών Ψαρών. Ήτο 
τδ πλοιάριον τοΰτο έν έξ έκείνων τών μικρών 
σκαφών, τών ένσπειρόντων πρό πολλού ήδη τδν 
τρόμον είς τά μεγάλα καί νωθρά τών έχθρών 
πλοία. Πρό δύο άκόμη έτών τό πλοιάριον τούτο 
έκυπτεν ύπό τδ βάρος τής σημαίας τών ραγιά
δων, καί τδ πλήρωμα αύτοΰ τήν δουλείαν τής 
πατρίδος αίσθανόμενον δέν ήδύνατο ή έν με- 
λαγχολικοΐς ασμασι ν’ άναμιμνήσκηται τών άν- 
δραγαθημάτων τών πατέρων, οιτινες έν έτει 1769 
είχον άναπετάσει έπί στιγμήν τήν σημαίαν τής 
έλευθεριας. Σήμερον δμως τδ ψαριανόν πλοΐον 
είχεν Αντικαταστήσει τήν σημαίαν τού ραγΐα διά 
τή; σημαίας τού Χριστού καί έπί τής σημαίας 
ταύτης μεγάλοις γράμμασιν ήσαν γεγραμμέναι αΐ 
λέξεις. "Ελευθερία ή θάνατος!” Σήμερον τά 
βλέμματα τών έν αύτφ ναυτών άστράπτουσιν 
ύπό χαράς καί πολεμικής ζέσεως. Σήμερον έν 
μέσφ τής άχανοΰς καί άκαταμαχήτου θαλάσσης 
προσμειδιφ αύτοΐς ή έλεοθερία.

Και τήν σημαίαν αύτήν τήν ύπερήφανον τών 
Ψαρών καλώς γνωρίζουσι τά παράλια δλα· διότι 
πολλάκις ήδη τήν είδον στέψασαν τάς κορυφάς 
τών όρέων καί τούς έχθρούς τοΰ Εύαγγελίου 
προκαλοΰσαν.

Είς τήν πρύμνην τού πλοίου κάθηται δ κυ
βερνήτης αύτής Άνδρέας Σταματάρας καί 
κρατεί τδ πηδάλιον. Έν τώ ήλιοκαυμένφ αύτοΰ 
προσώπφ κατοπτρίζεται ή τόλμη καί ή άπό- 
φασις· τό ζωηρόν του- βλέμμα στρέφεται ποτέ 
μέν πρδς τά Ιστία ποτέ δέ τούς συντρόφους του, 

οίς δίδει τάς άπαιτουμένας όδηγίας. Είς τδν 
άρχηγόν των οΐ ναύται δλοι έχουσιν ακράδαντου 
πεποίθησιν· δταν λέγωσι- τδ είπε δ καπετάν Άν
δρέας! τούτο δΐ αύτοΰ; είναι νόμος.

Έν τοσούτφ δ ήλιο; δύει έν δλη τή μεγα
λόπρεπε! αύτοΰ λαμπρότητι, καί ή νήσος γίνεται 
άφαντος είς τά σκότη τής έσπέρας. Ούρανδς 
καί θάλασσα προμηνύουσι καιρόν καλόν καί 
αίσιον τδν πλοϋν. Έπί τοΰ καταστρώματος κά- 
θηνται οΐ ναΰται, καί τά άσματα αύτών ένοΰνται 
πρδς τήν γλυκεΐαν τών κυμάτων αρμονίαν. Τά 
άσματα ταΰτα δέν είναι άσματα έρωτικά ή Ανα
μνήσεις εποχής δυστυχούς· είναι άσματα ήρωϊκά 
έξυμνούντα πρόσφατα συμβάντα καί νέους ήρωας· 
είναι αί άφηγήσεις τών άθλων τοΰ Ανδρείου Πα- 
πανικολή, δστις παρά τήν'Αλικαρνασσόν τινάσσει 
είς τδν Αέρα τδ μεγαλείτερον τών έχθρικών 
πλοίων είναι τά κατορθώματα τού Ατρομήτου 
Κανάρη, τοΰ Αοκνου πυρπολητοΰ, τού τρόμου 
τών όπαδών τής ήμισελήνου . . .

Καί τδ πλοΐον έξακολουθεΐ τδν πλούν, έλα- 
φρδν καί ζωηρόν, ώς νά συνησθάνετο καί τοΰτο 
τής στιγμής τδν ένθουσιασμόν. Καί οί ναΰται 
άπηυδηκότες κοιμώνται. Μόνος δ καπετάν Άν
δρέας μένει άγρυπνος παρά τδ πηδάλιον. Αί 
σκέψεις του τδν μεταφέρουσιν εις τήν πατρίδα 
του, τήν ήρωϊκήν, Αγαπητήν του νήσον. Έκεϊ 
ή πολυμελής αύτοΰ οικογένεια πολλά προσέφερεν 
ήδη θύματα είς τδν βωμόν τής έλευθεριας · έκεϊ 
Απέθανεν δ πατήρ του καί Αποθνήσκων τφ άφησε 
κληρονομιάν τδ Αδιάλλακτον κατά τών Τούρκων 
μίσος· έκεϊ καί αύτός, παιδίον έτι, ώρκίσθη δρ- 
κον μέγαν, δρκον ιερόν, καί τφ δρκφ τούτφ 
πιστός θά μείνη μέχρι τελευταίας του Αναπνοής.

Προχωρούσης τής νυκτδς ένδυναμοΰται δ 
άνεμος, καί τδ πλοΐον ύπό τήν έμπειρον τοΰ 
Σταματάρα χεΐρα διευθύνεται πρδς τδ άνατολικόν 
Αρχιπέλαγος. Τί ζητεί έκεϊ; Εκστρατεία προ- 
παρασκευάζεται, έπικίνδυνο; διά τούς Τούρκους 
τής μικράς Ασίας, έκστρατεία φοβερά, σοβαρω- 
τέρα πασών τών μέχρι τοΰδε έπιχειρηθεισών. 
'Εξακόσια τής 'Ρούμελης παλλικάρια είχον 
προσέλθει είς τήν έκστρατείαν ταύτην, έπιθυ- 
μούντα νά συμμετάσχωσι τών κινδύνων τών έν
δοξων Ψαριανών. Ό Σταματάρας άνέλαβε νά 
μεταβή είς Λέρον, δπως έκεϊ παραλάβη πυρο
βόλα διά τήν άπόβασιν· άνέλαβε δέ Αποστολήν 
έπικίνδυνον, διότι παρά τήν Λέρον πλέει στόλος 
έχθρικός καί πλοία αύστριακά, φοβερώτερα διά 
τούς "Ελληνας τοΰ τουρκικού στόλου.

Λί πρώται Ακτίνες τής νέας ήμέρας διαδέ
χονται τά σκότη τής νυκτδς, καί ή πόλις τής 
Λέρου έμφανίζεται ένώπιόν τών ψαριανών ναυ
τών μέ τάς λεύκάς της οικίας καί μέ τάς όρι- 
ζοντείους καί κλιμακηδδν άνερχομένας στέγας. 
Έν τώ λιμένι δύο μεγάλα πλοία είσίν ήγκυρο- 
βολημένα πλησίον άλλήλων. Τά πλοία ταΰτα 
δέν είχον είσέτι ύψώσει τά έθνικά αυτών σήματα, 
Αλλ’ δ έξησκημένος τοΰ Σταματάρα δφθαλμδς 
δέν έβράδυνε νά διακρίνη δτι τό μεγαλείτερον 
τών δύο πλοίων, ήτο αύστριακδν δίκροτον, τδ δέ 
μικρότερον έφερε τδν τύπον τοΰ ναυπηγείου τής 
Κάσσου.

Αμέσως δ ψαριανός διατάττει νά ύψώσωσι 
τήν πολύπτυχον τής έλευθεριας σημαίαν. Μετ’ 
δλίγον καί έπί τού μεσαίου ιστού τοΰ δικρότου 
ύψοΰται τετράγωνος μικρά σημαία, τό διακρι
τικόν σημεΐον τού αύστριακοΰ Αντιναυάρχου, καί 
μεγάλη δκτάκωπος λέμβος διευθύνεται πρός τό 
μόλις έλλιμενισθέν πλοΐον τού Σταματάρα.

(τό τέλος έν τφ έπομένφ τεύχει.)
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Άλλ’ ώς τό πρώτον, ξένη μένω πάντοτε· 
ό πόντος μέ χωριζίΐ τών φιλτάτων μου· 
μαζράς ήμέρας ίσταμαι εις τήν ακτήν, 
και ή ψυχή μου τήν 'Ελλάδα μου ζητεί.

(Μετάφρ. A. Ρ. ‘Ραγχαβή. Πραςίς Α’. Σκηνή α .)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΤΡΟΙΣ.
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QPAIAI ΊΌΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ.

(μετά είκόνος, δρα οελ. 81.)

Ή ’Αρκαδία είναι άναντιρρήτως μία τών ωραιότερων και 
γραφικωτέρων επαρχιών της Ελλάδας. Έάν τά ύψώματα τοΰ 
Ταΰγετου δμοιάζωσι πρός τάς αποτόμους τής Ελβετίας φάραγγας, 
ή ’Αρκαδία έχει τούς χαρίεντας και κατάφυτους λόφους, ώς παρου- 
σιάζουσι τοιούτους τώ περιηγητή αι παραρρήνιοι χώραι και ή επαρ
χία τής γαλλικής Σαβοΐας. Τά αύτά και έν Αρκαδία σκιερά άλση, 
αι αύται δροσεροί κοιλάδες, τά αύτά μαγευτικά ύψώματα, δθεν τό 
βλέμμα πλανάται έπί καταφύτων πεδιάδων καί ωραίων βοσκών. 
Ούδέν πράγματι γραφικώτερον τής κοιλάδος τής Νέδας έν ’Αρκα
δία μεταξύ Φιγαλείας καί Άνδριτσαίνης. Είς τήν μαγευτικήν 
σκηνογραφίαν προστίθεται καί τό μέγα ενδιαφέρον, τό όποιον ή 
γωνία αυτή τής γής παρέχει ύπό αρχαιολογικήν έποψιν. ’Εν 
ταϋΟα σώζονται τά έρείπια, έρείπια σεβαστά καί ιερά, τοΰ μεγα
λοπρεπούς’ τής Φιγαλείας ναοΰ.

ΓΙερί τοΰ ναού τούτου, ενός τών αριστουργημάτων τοΰ πολλοΰ 
’Ικτίνου, θέλομεν αναφέρει έκτενέστερον έν έπομένω τεύχει, ένθα 
θέλομεν φέρει καί τήν άπεικόνισιν τής θέσεως, έν ή εύρίσκεται 
ό ναός. Άπό τών ύψωμάτων τής Φιγαλείας δδός πετρώδης καί 
κατωφερής άγει πρός τήν όδόν, τήν κατ’ εύθεΐαν είς Άνδρί- 
τσαιναν όδηγοΰσαν τόν δδοιπόρον. Βαβμηδόν ή πυκνή φυτεία 
χάνεται, οι λόφοι γίνονται ταπεινότεροι καί ή δλη τοποθεσία λαμ
βάνει χαρακτήρα ήμερώτερον. Δάφναι καί μυρσίναι περιστέφουσι 
τήν όδόν καί τό βλέμμα αναπαύεται εύχαρίστως έπί τών έκτε- 
ταμένων τής Αρκαδίας βοσκών. Ή δλως αρκαδική σκηνογραφία 
περιβάλλεται μακρόθεν ύπό τών ύψηλών τής Πελοποννήσου όρέων 
είς τό βάθος δέ διά μέσου τών λόφων καί ύψωμάτων φαίνεται ώς 
κυανή ταινία ή θάλασσα. Διά τής έλικοειδώς τούς λόφους άκο- 
λουθούσης δδοΰ ή μάλλον άτραποΰ φθάνει τις είς τήν κοιλάδα, 
δθεν παρουσιάζεται τό πανόραμα τής Άνδριτσαίνης. Έν μέσω 
συμπλεγμάτων κυπαρίσσων βαθέος πρασίνου χρώματος καί διαφόρων 
πυκνοφύλλων δένδρων, παρουσιαζόντων τάς διαφόρους τοΰ πρασίνου 
χρώματος βαθμολογίας, έμφανίζονται αί έρυθραϊ στέγαι τών οικιών 
τής Άνδριτσαίνης. Ή ήμετέρα είκών έν τή πρώτη σελίδι τοΰ 
παρόντος τεύχους παριστα τήν κωμόπολιν τής Άνδριτσαίνης, δπως 
παρουσιάζεται αύτη τώ δδοιπόρω, τώ άκολουθήσαντι τήν άνω περι- 
γραφεϊσαν όδόν καί κατελθόντι είς τήν κοιλάδα.

ΑΙ ΑΗΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ.

(μετά είκόνος, δρα Σελ. 89).

Είς ποιαν έντέλειαν έφθασεν έπ’ εσχάτων ή τυπογραφική 
τέχνη έν Εύρώπη καταφαίνεται έκ τοΰ μεγαλοπρεπούς συγγράμ
ματος "Ελλάς καί 'Ρώμη”, δπερ έξεδόθη παρά τοΰ έν Στουτ
γάρδη τής Βυρτεμβέργης βιβλιοπώλου Κυρίου Γ. Σπεμάννου. Τό 
βιβλίον τοΰτο, είς σχήμα φύλλου, αληθές αριστούργημα καί ύπό 
τυπογραφικήν καί ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν, καί τά μάλιστα έν
διαφέρον ήμάς τούς Έλληνας, περιέχει έν 35 τεύχεσιν ύλην έκλε- 
κτήν καί πλείστας δσας εικόνας, παριστώσας θέας καί σκηνάς έκ 
τής αρχαίας Ελλάδος καί τής Ρώμης. Συνετάχθη δέ ύπό τοΰ 
Κ’“ ’Ιακώβου VON Falke μετά πλείστης δσης έπιμελείας καί 
ακρίβειας, καί ύπό τών δοκιμωτέρων τής Γερμανίας καλλιτεχνών.

Μία τών έπιτυχών αύτοΰ εικόνων είναι ή είκών, ή παρι- 
στώσα τάς Αθήνας κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ, ήν έν τω 
σημερινώ τεύχει τοΰ Εσπέρου παραθέτομεν.

Πάντες βεβαίως οί τάς Αθήνας γνωρίζοντες καί τά αθάνατα 
αύτών μνημεία θαυμάσαντες, έσκέφθησαν πολλάκις πώς θά ήτο ή 
πόλις αυτή κατά τούς αρχαίους χρόνους, χρόνους τής λαμπρότητος 
καί τής ακμής της. Ίστάμενοι ενώπιον τών άρχαίων έκείνων καί 
σεβαστών μνημείων, τοΰ Παρθενώνος, τοΰ Έρεχθείου,*  τοΰ θησείου, 
τοΰ Όλυμπιείου, πάντες βεβαίως έπροσπάθησαν νά συμπληρώσωσι 
διά τής φαντασίας των δσα ό πανδαμάτωρ χρόνος άφ’ ενός καί 
αί αλλεπάλληλοι τών βαρβάρων έπιδρομαί καί δηώσεις άφ’ έτέρου 
κατέστρεψαν, καί ουτω νά πλάσωσιν εικόνα κατά τό μάλλον καί 
ήττον πιστήν τοΰ άρχαίου οικοδομήματος- διότι καί έν τοΐς σωζο- 
μένοις έτι έρειπίοις καταφαίνεται ή μεγαλοπρέπεια αύτών. Άλλ 
ή φαντασία άνευ τής έπιστήμης είναι άνίσχυρος νά παράσχη ήμΐν 
εικόνα πιστήν. Ήλθε λοιπόν ή Αρχαιολογία, ήτις έν χερσί 
κρατούσα τούς άρχαίους περιηγητάς καί συγγραφείς καί έν πρώ- 
τοις τόν πολύν Παυσανίαν, συνεπλήρωσε τά έλλείποντα, άνήγειρε 
τούς ναούς καί τά τεμένη, έπεσκεύασε τάς καταπεσουσας στοάς, 
έστησε πάλιν τούς άπολεσθέντας άνδριάντας καί τά άγάλματα, 
άνώρθωσε τούς κίονας καί ήδυνήθη έπί τέλους νά δείξη ήμΐν τήν 
σεβασμίαν πόλιν τής Παλλάδας, όποια ήτο κατά τούς άρχαίους 
χρόνους.

Ό άναγνώστης εύρίσκει κάτωθεν τής είκόνος τά όνόματα τών 
διαφόρων θέσεων καί μνημείων, ών πολλά μέν έξέλιπον ήδη έντελώς, 
άλλα δέ μόνον δι’ όλίγων πετρών καί κιόνων μαρτυροΰσι περί τής 
άρχαίας αύτών λαμπρότητος, καί άλλα τέλος καλύπτονται άκόμη ύπό 
σωρούς χωμάτων. Καί είς τό βάθος μέν βλέπομεν τά δρη τής Άρ- 
γολίδος, τήν ένδοξον Σαλαμίνα καί τοΰ Κορυδαλλόν πλησιέστερον 
δέ τήν χερσόνησον Μουνυχίαν, τόν Πειραΐα, ένθα καταλήγουσι τά 
μακρά τείχη, τόν λόφον τοΰ Μουσείου, τήν Πνύκα, τήν άμίμητον 
Άκρόπολιν μέ τόν Παρθενώνα, τό Έρεχθεΐον καί τό άγαλμα τής 
προμάχου θεάς, τό Πρυτανεϊον- καί πλησιέστερον άκόμη τόν ναόν 
τοΰ ’Ολυμπίου Διός μέ τό δάσος τών κιόνων του, τό Στάδιον, συν- 
δεόμενον μετά τής πόλεως διά τής ώραίας έπί τοΰ Ίλισσοΰ γε- 
φύρας, τά θέατρα τοΰ Ήρώδου τοΰ ’Αττικού καί τοΰ Διονύσου, τό 
Ώιδεΐον τοΰ Περικλέους καί πλεϊστα άλλα μνημεία.

Ώς μεγευτικόν πανόραμα έκτυλίσσονται ένώπιον τοΰ έκπε- 
πληγμένου ήμών όφθαλμοΰ δλα τά άριστουργήματα έκεΐνα, τά δοξά- 
σαντα τήν λαμπράν τών Αθηνών έποχήν · ώς ονειρον χρυσοΰν 
παρίσταται ήμΐν ό χώρος έκεΐνος ό ιερός, έν ω μεγάλοι νόες 
έσκέπτοντο καί έδίδασκον, καί ισχυροί πρόμαχοι τής έλευθερίας 
καί τοΰ πολιτισμού έξετέλουν τά μεγάλα αύτών σχέδια. Νομί- 
ζομεν δτι βλέπομεν ύπεράνω τής είκόνος τούς ένδοξους έκείνους 
τής τέχνης πρωταθλητάς, τούς Ίκτίνους, τούς Πολυκλείτους, τούς 
Φειδίας, καί έν μέσω αύτών τάς σεβαστάς μορφάς τών τήν πρωτο
βουλίαν τών έργων άναλαβόντων Περικλεών καί Άδριανών. Έκ 
τής δλης είκόνος άποπνέει ήμΐν ώς άρχαία τις αύρα, ψιθυρίζουσα 
τά όνόματα έκεΐνα τά ένδοξα καί άθάνατα, καί μελαγχολικώς άπο- 
στρέφομεν τήν κεφαλήν ήμών έπί τή θλιβερά ιδέα, δτι οι χρόνοι 
έκεΐνοι παρήλθον πρό πολλοΰ, καί δτι ή σημερινή πόλις τών 
Αθηνών, ή ύπό Βαυαρών άτέχνως δλως σχεδιασθεϊσα, δέν είναι 
πιθανόν ν’ άνακτήση πλέον τήν άρχαίαν αύτής καλλιτεχνικήν όψιν. 
Παρηγορεΐ ήμάς τούλάχιστον ή συναίσθησις δτι αι σημεριναί 
Άθήναι είναι τό κέντρον τοΰ Ελληνισμού, ό ήλιος ό διαχέων παν- 
ταχόσε τάς άκτΐνας τής Ελληνικής έπιστήμης, ό μέγας πυρήν 
τής νέας Ελλάδος, ήτις ίσως φανή ποτέ έφάμιλλος τής άρχαίας.

Έν έπομένω τεύχει θέλομεν παραθέσει καί άλλας εικόνας έκ 
τοΰ αύτοΰ συγγράμματος, παριστώσας επίσης άντικείμενα άρχαΐα 
τά μάλιστα ενδιαφέροντα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο Κ0ΜΝΗΝ0Σ.

(σΰνέχεια- ορα προηγονμ. άριΟμ..)

— Αυτή διαγράφεται ύπό τών περιστάσεων, εΐπεν ό Άγιο- 
χριστοφορίτης. Τό σχ’έδιον είναι άπλούστατον, ούδέ δεΐται, κατ’ 
έμέ, συζητήσεως. Κατάληψις τής πλατείας τοΰ Αύγουσταίου καί 
τοΰ ναοΰ, όχύρωσις αύτοΰ, πρόσκλησις τών πολιτών πάσης τάξεως 
καί ήλικίας είς τά δπλα, σύλληψις τοΰ πρωτοσεβαστοΰ καί τών 
όπαδών αύτοΰ, μετάβασίς σου παρά τώ βασιλεΐ είς Φιλοπάτιον. — 
’Ιδού τό δλον πρόγραμμα.

— Άποφασισμένον καί έγκεκριμένον, εΐπεν ό Ανδρόνικος, καί 
έπί τοΰ χείλους του έφάνη θριαμβευτικού μειδιάματος ή λάμψις.

Τό παραπέτασμα τής θύρας τής εισόδου άνεσηκώθη ήσύχως 
καί στιβαρός σωματοφύλαξ έστη παρά τήν θύραν άκίνητος. Ό 
ύπό τήν τράπεζαν μέγας κύων ύψωσε τήν κεφαλήν του καί έξέ- 
πεμψεν ύπόκωφον γρυλλισμόν.

— Τί θέλεις, Θεόδωρε; ήρώτησεν ό Ανδρόνικος τόν είσελ- 
Οόντα φύλακα.

— Άπό τήν παραλίαν, άπήντησεν ούτος, άναβαίνουν άνδρες 
ώπλισμένοι καί διευθύνονται πρός τάς σκηνάς.

— Καί είναι πολλοί; ήρώτησε πάλιν ό Ανδρόνικος.
— Δέκα περίπου, άπήντησεν ό δπλίτης.
— Είναι ό Κοντοστέφανος, άνεφώνησεν ό Ανδρόνικος μέ πρό- 

σωπον άπαστράπτον ύπό χαράς. Είναι ό Κοντοστέφανος, καί πάσα 
περί αύτοΰ άμφιβολία αίρεται.

Μόλις έτελείωσε τάς λέξεις ταύτας καί έξωθεν τής σκηνής 
ήκούσθησαν φωναί συγκεχυμένοι. Ό Ανδρόνικος μετά τών δύω 
συμβούλων έξήλθε τής σκηνής καί εύρέθη έν μέσω δεκάδος άνδρών.

— Κοντοστέφανε, εΐπεν ό Ανδρόνικος άποτεινόμενος πρός 
τόν πρό τών άλλων ίστάμενον — Κοντοστέφανε, έλθέ είς τάς άγ- 
κάλας μου. Ήμην βέβαιος δτι ήθελες έλθει. Οί παλαιοί φίλοι 
είναι πάντοτε καί οί πιστότεροι.

— Ανδρόνικε, εΐπεν ό μέγας δούξ, κλινών τό γόνυ, πρώτος 
εμφανίζομαι ένώπιόν σου φέρων σοί τόν άσπασμόν πόλεως δλο- 
κλήρου, ήτις σέ περιμένει καί σέ ποθεί.

— Έρχεσαι λοιπόν ώς φίλος πρός έμέ, Κοντοστέφανε, εΐπεν 
ό Ανδρόνικος, καί ούχί ώς άπεσταλμένος μισητού άνδρός, ύπό τόν 
βαρύν πέλεκυν τοΰ όποιου ή τάλαινα ήμών πατρίς στενάζει;

— Ούχί μόνον ώς φίλος έρχομαι, άπήντησεν δ Κοντοστέ
φανος, άλλά καί ώς κομιστής ειδήσεων καλών. Ταύτη τή στιγμή, 
καθ’ ήν έπί τοΰ λόφου τούτου ηύτύχησα νά ϊδω πάλιν τό ήγε- 
μονικόν σου πρόσωπον, ταύτη τή στιγμή ό πονηρός πρωτοσεβαστός 
δίδει δίκην τών πράξεων του.

— Τί λέγεις; άνεφώνησεν ό Ανδρόνικος πλησιάζων.
— Ναι, ’Ανδρόνικε, άπήντησεν ό μέγας δούξ εγειρόμενος· 

τό πλήρωμα τοΰ χρόνου ήλθεν ό κακούργος συλλέγει τούς καρ
πούς τής έπαράτου αύτοΰ διαγωγής. ΤΙ κατ’ αύτοΰ άγανάκτησις 
τοΰ λαοΰ έκορυφώθη τοσοΰτον, ώστε αί όχλαγωγίαι έν ταΐς όδοϊς 
ήρχισαν ήδη καί πάντες άπαιτοΰσι τήν τιμωρίαν τοΰ ένοχου. '0 
όχλος είναι άκατάσχετος καί θέλει μόνος προβή είς τήν τιμωρίαν, 
άν ό βασιλεύς δέν προλάβη. Άμα έγνώσθη ή πρός τάς όχθας 
τοΰ Βοσπόρου θριαμβευτική σου πορεία, δ πρωτοσεβαστός, έρειδό- 
μενος έπί τοΰ στόλου, ήθέλησε ν’ άναθέση τήν διοίκησιν αύτοΰ είς 
ένα τών μισθωτών αύτοΰ Λατίνων, ούς ιδιαζόντως έπεριποιεΐτο. 
Έν τώ δικαιώματί μου άντέστην κατά τής άποφάσεως ταύτης καί 
άπήτησα τήν διοίκησιν, ήν δ πρωτοσεβαστός δέν ήδυνήθη νά μοί

οντι. Βεβαίως τό έργον μου,

άρνηθή. Λαβών δέ αύστηράς παρ’ αύτοΰ δδηγίας έξέπλευσα μετά 
τοΰ στόλου, κατά τό φαινόμενον ΐνα άντισταθώ είς τήν περαιτέρω 
πορείαν σου, πράγματι δμως ΐνα διευκολύνω σοί τήν διάβασιν. 
Έρχομαι λοιπόν σήμερον, Ανδρόνικε, φέρων σοί τόν στόλον καί 
έγγυώμενος περί τής άφοσιώσεως καί ύποταγής πάντων τών ύπό 
τάς διαταγάς μου άνδρών.

— Άλλην διαγωγήν δέν έπερίμενα παρά τοΰ εύγενοΰς μου 
Κοντοστεφάνου, εΐπεν δ Ανδρόνικος τείνων αύτώ τήν χεΐρα. Πρό 
έτών έγνωρίσθημεν, πρό έτών έξετίμησα καί τήν άνδρίαν σου καί 
τοΰ χαρακτήρας σου τήν άκεραιότητα. Έν τή πρός τόν άείμνη- 
στον βασιλέα Μανουήλ άφοσιώσει ήμών συνηντήθημεν, Κοντο
στέφανε· έν τή πρός τόν ύιόν καί διάδοχον αύτοΰ ύποστηρίξει θέ
λομεν συμπράξει καί έν τώ μέλλι ...... -- -Γ,-. r—>
βαρύ καί δυσχερές, θέλει διευκολυνθή δταν άνδρες, οΐος σύ, συμ- 
πράττωσι μετ’ έμοΰ. — Καί τώρα, Κοντοστέφανε, άναπαύθητι 
όλίγον μετά τών οπαδών σου · ή σκηνή μου σέ φιλοξενεί.

'() Κοντοστέφανος είσήλθε μέ τήν ακολουθίαν του μετά βα- 
θείας ύποκλίσεως είς τήν σκηνήν ό δέ Ανδρόνικος έδωκε τω 
Τριψύχω τάς άναγκαίας περί τής περιποιήσεως τών ξένων δδηγίας.

Ήδη ό ήλιος έμεσουράνει καί δ καύσων ήτο έπαισθητός. Τό 
στρατόπεδον ήτο ήρεμον, διότι οί στρατιώται άποκαμόντες άπό 
τήν πρωινήν έργσσίαν καί γευματίσαντες εΐχον άναζητήσει άνά- 
παυσιν έντός τών σκηνών. Καί ό Άγιοχριστοφορίτης καί ό Τρί- 
ψυχος καί οί λοιποί αρχηγοί, έγκαταλιπόντες τόν κύριόν των, εΐχον 
έπιδοθή είς τήν έπιθυμητήν άνάπαυσιν.

Μόνος έν τω ίδιαιτέρω τής σκηνής αύτοΰ διαμερίσματι έκά- 
θητο δ Ανδρόνικος, έχων παρά τούς πόδας του τόν πιστόν αύτοΰ 
σκύλον. Έσυνείθιζεν δ Ανδρόνικος ν’ άποσύρηται ένίοτε κατά 
μόνας καί έλεύθερον ν’ άφίνη είς τάς σκέψεις του τόν χαλινόν. 
Κατ’ έκείνας δέ τάς ώρας τής μονώσεως δ άεικίνητος αύτοΰ νοΰς 
είργάζετο παρακολουθών τάς διαφόρους φάσεις τοΰ πολυκυμάντου 
αύτοΰ παρελθόντος καί προσπαθών νά έγείρη τόν πέπλον, τόν κα- 
λύπτοντα τό άδηλον μέλλον.

Ήσαν αύται διά τόν Ανδρόνικον ώραι συγκεντρώσεως, ώραι 
έσωτερικής έργασίας, διότι ό άνήρ ούτος, ό τοσαύτας τής τύχης 
περιπετείας ύποστάς, ό άπό τοΰ υψους πανισχύρου συμβούλου τοΰ 
αύτοκράτορος περιπεσών είς Οέσιν άφανοΰς έξορίστου, δέν ήτο δυ
νατόν νά μή έχη έν τή διανοία αύτοΰ σκέψεις, άς καί άπό τοΰ 
πιστοτέρου του φίλου άπέκρυπτεν. 
Ανδρόνικος εύρίσκετο μόνος μετά τι

— ’Ιδού, έλεγε καθ’ εαυτόν, ί 
τής ώραίας τ< 
έφυγον πρό έτών. ’Ιδού τό τέρμα τών 
είς τήν θέαν τής πόλεως ταύτης. — 

:ς καί άπό τοΰ
Ήσαν ώραι αύται, καθ’ ας ό 

τοΰ Ανδρονίκου.
ιδού, εύρίσκομαι τέλος ένώπιον 

καί έν νυκτί 
πόθων μου. Συγκινοΰμαι

θύτης Επταλόφου, δθεν κατησχυμένος
—Μ*  ' \ _

Ζωηραί παρίστανται ένώπιόν μου δλαι αί σκηναί τής νεό
τητάς μου· ζωηρά βλέπω ένώπιόν μου τά συμβάντα δλα, καί τό 

>ον πραγματικότης — πραγμα- 
ις πορθμός μέ χωρίζει άπό τοΰ τέρ- 

........... Έκεΐ 
μέ περιμένουσι μέ άνοικτάς άγκάλας· έκεΐ τήν έλευσίν μου θεω- 
ροΰσι σωτηρίαν έκεΐ μοί παρασκευάζουσιν ύποδοχήν ηγεμονικήν. — 
Άλλ’ είναι τοΰτο και τό τέρμα τών πόθων μου; Εΐναι ούτος δ 
μόνος τοΰ βίου μου σκοπός; Κηδεμών νά γείνω νηπίου έστεμ- 
μένου! Νά ήμαι έγώ δ άφανής βραχίων, δ διευθύνων τά τρέμοντα 
βήματα τοΰ βρέφους τούτου! Αξίωμα όντως άξιοζήλευτον! Έργον 
όντως άξιον τοΰ Ανδρονίκου! Υπηρέτης, δούλος έγώ νά γείνω 
τοΰ ήγεμόνος; Έγώ, έγώ, ό Ανδρόνικος, ού ή κόμη έλευκάνθη έν 
τώ άγώνι τοΰ βίου; Έγώ, δ Ανδρόνικος, ού ή κεφαλή εΐναι πε- 
πλασμένη διά τό στέμμα; Έγώ, δστις καί τήν άπόφασιν, καί τήν 
τόλμην καί τήν δύναμιν έχω νά καταβάλλω τούς έχθρούς μου; 
Έγώ νά καταδικασθώ είς ΰπαρξιν άσημον τοσοΰτον; Κηδεμών τοΰ 
βασιλέως! Ν άναλάβω έπί τών ώμων μου τούς κόπους δλους, τάς 
φροντίδας δλας τής βασιλείας, καί ποιαν νά έχω άμοιβήν καί ίκα- 
νοποίησιν; Διά τοΰτο λοιπόν ύπέστην τοσαΰτα; Διά τοΰτο τοσαύτας

ώραΐόν μου ονειρον γίνεται σήμερ> 
τικότης ψηλαφητή. Στενό 
ματος- μικρά λωρίς θαλάσσης, ήν μικρόν διαπλέει άκάτιον. 
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φροντίσι; Διά νά καταλύσω τον βίον έν άσημότητι καί άφανεία; 
Διά νά λέγη ή Ιστορία, δτι ή βασιλεία τοϋ ’Αλεξίου ήτο ένδοξος, 
διότι δ ήγεμών έκεϊνος ήτο πεπροικισμένος δι’ δλων τών αρετών, 
αΐτινες κοσμοϋσι τόν αληθή άνακτα; Καί έν τοσούτω περί έμοΰ 
ή άδικος ιστορία άκραν θέλει τηρήσει σιωπήν, ούδέ θέλει αναφέρει 
καν, δτι ή βασιλεία τοΰ ’Αλεξίου ύπήρξεν ένδοξος, διότι ό ’Αλέξιος 
έτυχεν όδηγοΰ, τοΰ ’Ανδρονίκου, δστις τά πάντα διηυθέτησε καί έξ 
άπαιδεύτου βρέφους έμόρφωσεν άνδρα τέλειον καί άνακτα Ικανόν 
καί μέγαν. — Όχι, μυριάκις όχι! Δέν θέλω νά καταδικασθώ εις 
τοιαύτην ΰπαρξιν ύποτελοΰς ανδραπόδου, θέλω νά άρχω, νά άρχω 
μόνος καί απολύτως! θέλω έγώ νά φορέσω τό χρυσοΰν στέμμα! 
θέλω μόνος νά διέπω τάς τύχας τών ανθρώπων!

Αύτό εΐναι τών πόθων μου τό τέρμα, αύτός τοΰ βίου μου ό 
σκοπός! Άλλως αδίκως έμόχθησα, αδίκως ύπέστην τοσαΰτα δεινά. 
Άλλ’ εΐναι τό μέλλον τοΰτο καί έν τή εξουσία μου; ΙΙώς όχι; 
Βεβαίως εΐναι. Μή δέν εΐναι ό άνθρωπος τής ιδίας του τύχης 
αύτουργός; Ή θεία Πρόνοια διέπει τάς τύχας τών ανθρώπων, λέ- 
γουσιν οί δειλοί καί άνανδροι. ’Εγώ είμαι ή θεία μου Πρόνοια. 
Άς 'ίδωμεν τίς ό νικήσων! Προσκόμματα ανυπέρβλητα θέλουσι 
παρεμβληθή· έγώ θά τά ύπερβώ! Άνθρωποι θρασείς θέλουσι μοί 
αποκλείσει τήν όδόν· έγώ τούς ανθρώπους τούτους θά καταβάλλω! 
Τά στοιχεία τής φύσεως θέλουσιν άντιστρατευθή κατ' έμοΰ- έγώ 
καί τήν φύσιν αύτήν θά νικήσω! Καί τό τέλος θ’ απόδειξη δτι ή 
Οέλησις εΐναι τό παν. θέλε, καί τά πάντα κατορθοΐς! ’Ιδού ή 
άρχή μου· αρχή μεγάλη, ήν ένέγραψα προ πολλοΰ έν τω βίω μου, 
καί εις ήν πιστός μέχρι τέλους θέλω μείνει. Τυχηρός ήτο ό Αν
δρόνικος, θά εΐπη ή ιστορία. Όχι, ούχί τυχηρός, άλλ’ ικανός. 
Ή σιδηρά αύτοΰ θέλησις τά πάντα ύπερενίκησε, τά πάντα έδά- 
μασεν!

Ή κίνησις ένός τών παραπετασμάτων διέζ.οψεν άποτόμως τά: 
φιλοδόξους τοΰ Ανδρονίκου σκέψεις. Ό ’Ανδρόνικος ήγέρθη καί ή 
χειρ του ήρπασε λεπτόν δίστομον έγχειρίδιον, τό όποιον έκειτο 
γυμνόν έπί τής προ αύτοΰ τραπέζης. Ό μέλας κύων ήνοιξε ιούς 
βλοσυρούς αύτοΰ όφθαλμούς.

Τό παραπέτασμα παρεμερίσθη, καί εΐσήλθεν άνήρ γέρων, 
φορών μέλανα ποδήρη χιτώνα. Ή κεφαλή του ήτο σχεδόν έν- 
τελώς φαλακρά, καί μακρόν λευκόν γένειον τώ κατήρχετο έπί τοΰ 
στήθους.

— Σύ είσαι, Ιωνά; εΐπεν ό Ανδρόνικος καταθετών τό δπλον.
— Έγώ είμί, Ανδρόνικε, άπήντησεν ό γέρων πλησιάζων. 

Δολοφόνου χεΐρα έφοβήθης έν πλήρει μεσημβρία;
— Ήμην βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις μου, εΐπεν ό Ανδρό

νικος, καί ουδόλως έπερίμενα τήν έμφάνησίν σβυ, Ιωνά.
— Καί έχει τι τό έκτακτον ή έμφάνήσίς μου; Μή δέν μέ 

βλέπεις πλησίον σου οσάκις παραστή άνάγκη; — Σπουδαία έχω 
νά σοί ανακοινώσω, Ανδρόνικε.

Ό Ιωνάς ήτο άστρολόγος, δστις παρηκολούθει τόν Ανδρό
νικον, καί δν ούτος συνεβουλεύετο είς τάς σπουδαιοτέρας τοΰ βίου 
του περιστάσεις. Κατήγετο δέ ό Ιωνάς έκ τής μικρά; ’Ασίας 
καί έπί πολλά συνεχώς έπη εΐχε σπουδάσει τήν έπιστήμην τής 
φύσεως καί τήν μυστηριώδη τών στοιχείων επιρροήν καί σημα
σίαν έγνώριζε ταύτοχρόνως καί τών βοτάνων τήν ιαματικήν δύ- 
ναμιν καί έξήγει τάς κινήσεις τών αστέρων καί τά ούράνια φαι
νόμενα· έλέγετο μάλιστα δτι έπί εϊκοσιν δλα έτη έμεινε κεκλει- 
σμένος έντός μεμονωμένου πύργου, ένθα διάγων βίον άληθοΰς 
άσκητοΰ, έμελέτα έν ήσυχία τά διάφορα τής φύσεως φαινόμενα. 
Ού μόνον ό Ανδρόνικος, καί τοι φύσει ύποπτος, εΐχεν άπεριόριστον 
είς τάς γνώσεις τοΰ ’Ιωνά πεποίθησιν, άλλά καί πάντες οί περί 
τόν ’Ανδρόνικον έτίμων καί έσέβοντο τόν άνδρα, θεωροΰντες αύτόν 
ώς χρησμόν. Έν πάση τής ήμέρας καί τής νυκτός ώρα ό Ιωνάς 
εΐχεν έλευθέραν παρά τω Άνδρονίκω τήν είσοδον, καί έν αύτή 
άκόμη τή σκηνή ό κοιτών τοΰ άστρολόγου συνείχετο πρός τόν 

Ανδρόνικος,
ή

γέρων, βρα- 
προσιτή είς

κοιτώνα τοΰ κυρίου του, άφ’ ού δέν έχωρίζετο είμή δι απλού 
μόνον παραπετάσματος.

— Έχω σπουδαία νά σοί άναγγείλω, εΐπεν ό άστρολόγος.
— Σπουδαία έπί καλοΰ, ’Ιωνά; ήρώτησεν ό 

σπουδαία, κακών οιωνών μηνύματα;
— Ή έπιστήμη μου, Ανδρόνικε, άπήντησεν ό

δέως έκάστην λέξιν προφέρων, δέν εΐναι έπιστήμη 
τον τυχόντα άνθρωπον. Όφείλοντες νά σεβώμεθα τά ουράνια μη
νύματα, δέν πρέπει νά προλαμβάνωμεν καί νά θέλωμεν νά μαν- 
θάνωμεν οποία ή έκβασις αύτών · αρκεί δτι έμφανίζονται ήμϊν. 
Πάς τις όφείλει νά ύποτάσσηται είς αύτά χωρίς νά έρευνα τίς ή 
προκαλοΰσα αύτά δύναμις. Είς τήν μελέτην .τών σημείων τού
των έλευκάνθησαν αί τρίχες μου, ’Ανδρόνικε, καί δμως δύναμαι νά 
σέ διαβεβαιώσω, δτι σημεία τελούνται, ών τήν σημασίαν καί έγώ 
αύτός δέν εννοώ.
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([Λε-a είχόνος, ορα Σελ. 93).

Ό άρχαϊος αιγυπτιακός όβελίσκος, ό γνωστός ύπό τό όνομα 
τοΰ οβελού τής Κλεοπάτρας”, καί δστις έπί τοσούτους αίώ- 

ί νας έκειτο κατά τό ήμισυ τεθαμμένος έντός τής άμμου τής Αλε
ξάνδρειάς, έγένετο πρό τίνος κόσμημα τής μεγαλοπρεπούς παρά 
τόν Τάμεσιν πρωτευούσης τοΰ Αγγλικού κράτους.

Πρό έξήκοντα καί πλέον έτών ό μεγαλεπήοολος πασάς τής 
Αίγύπτου Μεχμέτ Άλής εΐχε δωρήσει τόν οβελίσκον τούτον είς 
τήν Αγγλικήν κυβέρνησιν, άλλ’ ένεκα τής πολυδαπάνου μετακομί- 
σεως αύτοΰ ή ιδέα τής μεταφοράς έγκατελείφθη, καί πολύ πιθανόν, 
ό σήμερον παρά τόν Τάμεσιν έστημμένος όβελίσκος νά έχρησίμευεν 
ώς θεμέλιον τών νέων παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής 
Αλεξάνδρειάς οικοδομών, έάν δέν έπήρχετο ή μεγαλοδωρία τοΰ 
δόκτορος WlLSON, δστις κατέβαλε τήν τής μεταφοράς δαπάνην, καί 
ή ίκανότης τού μηχανικού Baker, δστις έπενόησε τρόπον οίκονο- 
μικώτερον μεταφοράς. Κατεσκευάσθη σιδηρόφρακτος κυλινδροειδής 
φορτηγίς μήκους μέν 92 καί διαμέτρου 15 ποδών, ήτις μετέφερε 

ί τόν 150 τόνους ζυγίζοντα μονόλιθον.
Γνωστόν εΐναι δτι έκραγείσης κατά τόν διάπλουν σφοδράς 

τρικυμίας έν τω έπικινδύνω κόλπω τής Βισκαΐας, τό (Ρυμουλκούν 
τήν φορτηγίδα άτμόπλοιον ήναγκάσθη νά τήν έγκαταλείψη είς τήν 
διάκρισιν τών κυμάτων, καί πώς ή φορτηγίς διασωθεϊσα ώς έκ θαύ
ματος ώοηγήθη μετά πολλάς περιπέτειας είς Λονδΐνον.

’Ενταύθα νέον άνεφύη ζήτημα ώς πρός τό μέρος τής τοπο- 
θετήσεως τού όβελίσκου. Ύπερίσχυσεν ή γνώμη τής διευθύνσεως 
τών δημοσίων έργων καί ό όβελίσκος έστήθη έπί τής άποχερσώ- 
σεως τοΰ Ταμέσεως είς τό άκρον τής λεωφόρου Νορθουμβερλάνδης. 
Έχει ή θέσις αυτή τό μόνον άτοπον, δτι τό άρχαϊον αιγυπτιακόν 
μνημεϊον άπόλλυσί τι τής μεγαλόπρεπείας του ένεκα τοΰ όπισθεν 
αύτοΰ εύρισκομένου γιγαντιαίου σιδηροδρομικού σταθμού.

Παρά τόν όβελίσκον τούτον, έν τω τόπω ένθα έκειτο έν 
’Αλεξάνδρειά, ύπήρχε καί έτερος, δστις ΐσταται ορθός, ΰψος έχων 
71 ποδών. Οί όβελίσκοι οΰτοι έφερον τά όνόματα τών άρχαίων 
Φαραώνων, ών ό πρώτος έβασίλευσε τω 1495 πρ. Χρ. Επομένως 
άμφότεροι οί όβελίσκοι είσί πολύ άρχαιότεροι τών χρόνων τής 
Κλεοπάτρας. Ίσταντο ούτοι κατ’ άρχάς πρό τοΰ ναού τού Ποσει- 
δώνος έν Ήλιουπόλει, δθεν μετετοπίσθησαν πολύ μεταγενεστέρως 
παρά τίνος τών Πτολεμαίων ή τής Κλεοπάτρας αύτής, ή, δπερ 

ι πιθανώτερον, παρά τίνος τών (όωμαίων Καισάρων πρός διακόσμη- 

σιν τών έν Αλεξάνδρειά ανακτόρων. Καί ό μέν τούτων, ό σή
μερον έν Λονδίνω εύρισκόμενος, ώνομάσθη ό όβελός τής Κλεο
πάτρας, ό δέ έτερος ή Στήλη τοΰ Πομπηιου. Τοΰ πρώτου ή έπι- 
γραφή ανέρχεται είς τούς χρόνους τής Κλεοπάτρας.

0 όγκος τών μονόλιθων τούτων καί τό βάρος αύτών καθι- 
στώσιν αύτούς δείγματα αιώνια τής τέχνης καί τής περί τήν μη
χανικήν έπιδεξιότητος τών κατοίκων τών παρόχθιων τοΰ Νείλου 
χωρών. Ό,τι πρό παντός κινεί τόν θαυμασμόν ήμών εΐναι, πώς 
μέ τά ατελή των μέσα κατώρθωσαν νά έκτελέσωσι καί νά στήσωσι 
τοιαΰτα έργα. Ή πρώτη δυσκολία ήτο ή έν τοϊς λατομείοις έκ- 
κοπή τοιούτων όγκολίθων, δπερ φαίνεται κατωρθοΰτο διά μεταλ-

Ο ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ.

λινών σφηνών, έμπηγνυομένων ταύτοχρόνως καθ’ δλον τό μήκος 
τοΰ λίθου. ’Ενίοτε έξετελεΐτο τοΰτο διά ξύλινων σφηνών, βρεχο- 
μένων δι’ άφθονου ΰδατος. Τό μέσον τοΰτο μετεχειρίζοντο οί 
άρχαΐοι "Ελληνες διά τήν έκκοπήν τών μαρμάρων έν Πεντέλη καί 
έν Πάρω.

Έρχετο κατόπιν ή δυσκολία τής μεταφοράς καί τής άνεγέρ- 
σεως. Κατά τόν Πλίνιον οί ογκόλιθοι έκκοπέντες μετεφέροντο διά 
τοΰ Νείλου έκ τών 138 μιλιά άπό τής πόλεως Καρνάκ καί 800 
μίλια άπό τής 'Ηλιουπόλεως άπεχόντων λατομείων διά ρηχών 
λέμβων ή σχεδιών, παραλλήλως τοποθετημένων. Η δέ άνέγερσις 
αύτών έγίνετο, κατά τόν Άγγλον Σάρπην, βοήθεια λάκκου σκαπτό
μενου παρά τήν βάσιν τοΰ μονολίθου, ένθα ούτος έλευθέρως κινού
μενος έλάμβανε βαθμηδόν τήν ώρισμένην αύτω Οέσιν.

Καί ταΰτα μέν περί τών δύο τούτων όβελίσκων έν γένει. 

II ήμετέρα είκών παριστα τήν βάσιν τοΰ οβελίσκου τής Κλεο
πάτρας. Αί δύο όρειχάλκινοι σφίγγες, έργα τοΰ γλύπτου Μαβευ, 
έν τω γνωστω χυτηρίω Eccleston iron works έκτελεσθεΐσαι, θά 
τεθώσιν είς τήν βάσιν τοΰ όβελίσκου. Ή μία τών σφιγγών βλέπει 
πρός τήν συνοικίαν Westminster, ή δέ πρός τό Άστυ. Αί 
σφίγγες έχουσι μήκος μέν 19 ποδών, πλάτος δέ 6 καί ΰψος 9, 
καί έκατέρα θά ζυγίζη 7 ώς έγγιστα τόνους. Τά.τέσσαρα ακρω
τήρια, τά κατέχοντα τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ όβελίσκου, ένθα 
ούτος προσαρμόζεται έπί τής βάσεως αύτοΰ, εΐναι έπίσης όρει- 
χάλκινα, ώς καί τά μεταξύ τών ακρωτηρίων κοσμήματα, περι- 
στώντα έμβλήματα τής εποχής τών Φαραώνων.

Μετά δύο ή τό πολύ τρεις μήνας άπό σήμερον καί αί σφίγγες 
καί τά λοιπά κοσμήματα τοποθετηθήσονται έν τή οικεία θέσει, 
καί ή άγγλική πρωτεύουσα θέλει έχει καί έτερον άξισθαύμαστον 
μνημεϊον νά επίδειξη είς τήν περιέργειαν τών έπισκεπτομένων 
αύτήν.
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ΕΛΛΑΣ. 'Η κατάληψις τής "Αρτης, τοΰ 
πρώτου διαμερίσματος τών κατά τήν σύμβασιν 
τή Έλλάδι παραχωρουμένων χωρών, έξετελέσθη 
πανηγυρικώς καί άπροσκόπτως. Ό γενικός τοΰ 
στρατού τής καταλήψεως άρχηγός, ύποστράτηγος 
Σκαρλάτος Σοΰτσος είσήλθεν έπί κεφαλής τοΰ 
στρατού είς ’’Αρταν, ένθα έγένετο ένθουσιωδώς 
δεκτός παρά τοΰ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου 
"Αρτης καί τών προκρίτων. Ό εύρωπαϊκός τύ
πος έκφράζεται λίαν εύμενώς περί τής τάξεως 
καί τής πειθαρχίας, ήτις έπεκράτησε καθ’ δλον 
τό διάστημα τής άπό Άννίνου είς Άρταν πορείας 
τοΰ ήμετέρου στρατού, τό δέ παραδοξώτερον 
εΐναι δτι καί ό "Νέος έλεύθερος τύπος” τής 
Βιέννης, έφημερίς γνωστή διά τά φιλοτουρκικά 
αύτής αισθήματα, περιέχει άρθρα κολακευτικώ- 
τατα ύπέρ τοΰ 'Ελληνικού στρατού. Οί τοιούτοι 
έπαινοι, άποδιδόμενοι παρ’ όργάνου άνέκαθεν 
ήκιστα ευνοϊκού ήμϊν, πολλήν έχουσι τήν ση
μασίαν. ’Εσφαλμένος εΐχε διαδοθή δτι καί τό 
φρούριον τής Πούντας, τό άνήκον είς τό πρώτον 
διαμέρισμα, εΐχε καταληφθή ύπό τών ήμετέρων. 
Τό φρούριον τούτο θέλει παραδοθή κατά τήν 
σύμβασιν μόλις μετά τρεις μήνας.

"Ηδη δέ οί τήν διεθνή έπιτροπήν άποτελούντες 
άξιωματικοί άνεχώρησαν έξ ’ Ηπείρου, δπως, δταν 
έπιστή ό όρισθείς καιρός, προβώσιν είς τήν παρά- 
δοσιν και τών ετέρων τμημάτων. Τό δεύτερον 
παραδοθησόμενον διαμέρισμα εΐναι, ώς γνωστόν, 
τό τής Καρδίτσης έν Θεσσαλία.

Ό βασιλεύς ήμών ετοιμάζεται νά μεταβή 
προσεχώς είς "Αρταν καλώς ποιων άπηγόρευσε 
πάσαν έπιδεικτικήν υποδοχήν. "Οτι οί κάτοικοι 
τής "Αρτης θέλουσι δεχθή ένθουσιωδώς τόν άρχη- 
γόν τοΰ έθνους, περί τούτου ούδεμία ύπάρχει 
άμφιβολία.

Ή Κυβέρνησις έξέδωκεν ήδη τό Διάταγμα, 
τό κανονίζον προσωρινώς τα τής διοικήσεως τών 
νέων έπαρχιών. Κατά τούτο άμα τή καταλήψει 
έκάστου τών τμημάτων Επίτροπος τοΰ βασι- 
λέως άναλαμβάνει προσωρινώς τήν διοίκησιν 

αύτοΰ.
Ό έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής δη

μοσίας Έκπαιδεύσεως ύπουργός Σπυρίδων 
’Ρώμας, γόνος τής γνωστής έν Ζακύνθφ εύγενοΰς 
οικογένειας, άπεβίωσεν αίφνης έν ’Αθήναις, ύπό 
άποπληξίας προσβληθείς. Έν τφ προσώπφ τού 
Σπυρίδωνος ‘Ρώμα ή πατρίς άπόλλυσι τέκνον 
πολύτιμον, πολλάς δυνάμενον έτι νά προσφέρη 
αύτή ύπηρεσίας, ή δέ οικογένεια καί ή κοινωνία 
μέλος προσφιλέστατον. Ή κηδεία αύτοΰ έγένετο 
τή α'. Ιουλίου έν ’Αθήναις άποδοθεισών τφνεκρφ 
αύτοΰ τιμών άντιστρατήγου. Ό βασιλεύς παρ- 
ευρέθη έν μεγάλη στολή είς τόν ναόν τής μητρο- 
πόλεως κατά τήν ψαλεϊσαν νεκρώσιμον άκολου- 
θίαν. Ό νεκρός τοΰ Σπυρ. 'Ρώμα μετεκομίσθη 
διά βασιλικού άτμοπλοίου είς Ζάκυνθον, δπως 
ταφή έν τφ ίδιαιτέρφ τής οικογένειας κοιμη- 

τηρίφ.
ΓΑΛΛΙΑ. Ή άχυρά πόλις Σφάξ έν Τύνιδι, 

κέντρον τών έπαναστατών, κατελήφθη μετά, 
πεισματώδη άγώνα ύπό τών Γάλλων, άφ' ού 
έπί ημέρας δλας έβομβοβολήθη. Οί έπαναστάται, 
25 χιλιάδες τόν άριθμόν, ώς λέγεται, άντέσχον 
γενναίως, ή δέ άλωσις άπέβη έτι δυσκολωτέρα 
ένεκα τοΰ έλώδους τής πέριξ χώρας. “Εξ χιλιάδες 
γαλλικού στρατού άποτελουσι τήν φρουράν τής 
πόλεως. Φαίνεται δμως δτι ή έπανάστασις έχει 
μεγάλας διακλαδώσεις, δπερ πολύ θά δυσχεράνη 
τήν γαλλικήν έκστρατείαν. Ό Βου-Άμεμάς, ό 
φαινόμενος άρχηγός τοΰ έπαναστατικοο κινήμα

τος, διέφυγε μέχρι τοΰδε τών χειρών τών κατα- 
διωκόντων αύτόν. Λέγεται άνθρωπος τολμηρό
τατος καί άποφασισμένος ν’ άντιστή μέχρι? 
έσχατων.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ’Εν Κιέλφ έγένετο τφ προς- 
ορμισθέντι άγγλικφ στόλο» τής Βαλτικής φιλο- 
φρονεστάτη δεξίωσις έκ μέρους τών γερμανικών 
άρχών. ’Αρχηγός τής ναυτικής ταύτης άγγλικής 
μοίρας είναι ό ύιός τής βασιλίσσης Βικτωρίας, 
δούξ τοϋ ’Εδιμβούργου.

ΑΜΕΡΙΚΗ. Ή ύγεία τοΰ Προέδρου τών 
Ηνωμένων Πολιτειών βελτιοΰται δσημέραι, καί 
ταχέως έλπίζεται ή έντβλής αύτοΰ άνά^ωσις. 
Οί ’Αμερικανοί προσέφερον τφ δημοφιλεΐ αύτών 
Προέδρφ δώρον έξ 100 χιλιάδων δολλαρίων.

Άναγινώσκομεν έν τώ " Αίώνι”, τή έγκρίτφ 
έφημερίδι τών ‘Αθηνών "Ή περί τής είς την 
'Ελλάδα έκχωρήσεως τών νέων έπαρχιών συν
θήκη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ύπεγράφη 
τήν 20 ’Ιουνίου έ. έ. Κατά παράδοξον σύμ- 
πτωσιν, τόν μήνα Ιούνιον συνωμολογήθησαν καί 
ύπεγράφησαν αί κυριώταται περί Ελλάδος διε
θνείς πράξεις. Η έν Λονδίνφ πρώτη ύπέρ ‘Ελ
λάδος συνθήκη τών τριών Δυνάμεων, ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί 'Ρωσσίας, ύπεγράφη τήν 24 ’Ιου
νίου 1827. Αί πρός τούς εις Κωνσταντινούπολή 
πρέσβεις τών τριών Δυνάμεων άποσταλεΐσαι όδη- 
γίαι, έν αΐς ώρίζοντο αί βάσεις τών περί συνόρων 
διαπραγματεύσεων καί διεγράφετο ή πρός έκτέ- 
λεσιν τών άποφασισθέντων πορεία, φέρει ημερο
μηνίαν τής 20 Ιουνίου 1828. Ή κοινοποίησις 
τών παρά τή Πύλη πρέσβεων τών τριών Δυνά
μεων πρός τήν έλληνικήν κυβέρνησιν, δπως ή 
'Ελλάς άναγνωρίση τήν άνακωχήν, φέρει ήμερο- 
μηνίαν τής 9 ’Ιουνίου 1S29, ή δέ είς αύτήν 
άπάντησις τοϋ Κυβερνήτου ήμερομηνίαν τής 
15 ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους· ήμερομηνίαν δέ 
τής 27 ’Ιουνίου 1829 ή πρός τήν Πύλην διακοί- 
νωσις τών τριών Πρέσβεων, δι ής άνεκοινώθησαν 
αυτή αί άποφάσεις τών Δυνάμεων καί προσεκλήθη 
αυτή ν’ άποδεχθή ταύτας.

Τόν μήνα Ιούνιον τοϋ 1830 συνετάχθησαν 
καί ύπεγράφησαν έν Λονδίνφ τά κανονίσαντα τά 
τής Ελλάδος πρωτόκολλα τών τριών Δυνάμενων. 
Τήν 27 Ιουνίου 1832 ύπεγράφη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ή όριστική μεταξύ τής Πύλης και 
τών τριών Δυνάμεων συνθήκη περί τής άναγνω- 
ρίσεως τής Ελλάδος παρά τής Τουρκίας ώς κρά
τους άνεξαρτήτου, καί τής παραδόσεως τών άπαρ- 
τιζουσών τοΰτο χωρών. Τέλος τήν 26 Ιουνίου 
1833 ύπεγράφη ή μεταξύ'Ρωσσίας καί Τουρκίας 
συνθήκη περί άμυντικής συμμαχίας, έν ή, διά 
τοϋ άρθρ. 2., προεπικυρούτο ή συνθήκη τής 
27 Ιουνίου 1832. Ή 'Ελλάς δέν έχει παρά
πονα κατά τοΰ μηνός ’Ιουνίου, διότι ένεγράφη 
έν τοϊς χρονικοϊς αύτής δΓ άναμνήσεων εύαρέ- 
στων καί ατενώς πρός τήν Ιστορίαν τής ίδρύσεως 
τοϋ ελληνικού Κράτους συνδεομένων.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.

Σπυρίδων 'Ρώμας, βουλευτής Ζακύνθου καί 
υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως τής Ελλάδος, άπέθανεν έν ’Αθήναις 
τή 17/29 Ιουνίου.

‘Αρθούρος Stanley, εφημέριος τοϋ ναοΰ 
τοΰ WESTMINSTEB έν Λονδίνφ, διαπρεπής Ιερό- 
κήρυξ καί δριστος θεολόγος, άπέθανε τή 18 Ιου
λίου έν ηλικία 66 έτών.

Δούξ τής ’Αλβας 
αύτοκράτορος 
θανε τή 10 
έτών.

»ας, ύ σύγγαμβρος τοϋ πρφην 
ιών Γάλλων, Ναπολέοντος Γ'. άπέ- 
Ιουλίου έν Μαδρίτη έν ήλικίφ 60

CAMBACtBfiS, αυλάρχης τοδ Να-Δούξ DE —____________
πολέοντος Γ". έγγονδς τοΰ διάσημου υπουργού τοΰ 
πρώτου Ναπολέοντος, άπέθανεν έν ήλικία 83 έτών 
έν Παρισίοις τή 13 Ιουλίου.

Παΰλος DE St. VlCTOB, συγγραφεύς Γάλ
λος, άριστος κριτικός καί έπιφυλλιδογράφος, άπέ
θανεν έν Παρισίοις τή 9 Ιουλίου έν ήλικία 54 
έτών.

Χριστιανός Top SON, αρχισυντάκτης καί Ιδι
οκτήτης τής γνωστής έφημερίδος τής Κοπενάγης 
"Dagbladet’’, άπέθανε τή 11 Ιουλίου.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Περίεργος διοχέτευσις. Οί’Αμερικανοί, 
πρωτότυποι είς δλας των τάς επιχειρήσεις, 
έσκέφθησαν νά οίκονομήσωσι τήν ύπέρογκον δα
πάνην τής διά τών σιδηροδρόμων μεταφοράς τοΰ 
πετρελαίου, άπό τών τόπων τής παραγωγής 
μέχρι τής θαλάσσης, διά τής κατασκευής μεγά
λων ύπογείων σωλήνων, δι ών νά διοχετεύωσι 
μέχρι τής θαλάσσης τήν πολύτιμον καύσιμον 
ΰλην. Ή άπόστασις είναι μεγάλη, διπλάσιά 
τής μεταξύ Αθηνών καί Λαμίας, καί οί σωλήνες 
θά έχωσι μήκος 560 χιλιομέτρων. Τό πάχος 
τών σωλήνων είναι 15 έκατοστομέτρων, δπως 
άνθέξωσιν είς τήν μεγαλειτέραν πίεσιν. Οί σω
λήνες, τοποθετούμενοι είς ενός μέτρου βάθους 
άπό τής έπιφανείας τής γής, άκολουθοΰσι. τάς 
διαφόρους τοΰ έδάφους διακυμάνσεις. Μετ’ ού 
πολύ θέλει άποπερατωθή τό τεράστιον τοΰτο 
έργον, οΰ ή δαπάνη προϋπελογίσθη είς 10 έκατομ- 
μύρια φράγκων. Προσθέτοντες δέ είς τοΰτο 
τήν δαπάνην διά τάς διαφόρους οικοδομάς, δεξα- 
μενάς, καί 0ta τάς άναγκαίας άντλίας, φθάνομεν 
είς τό ποσόν τών 16 έκατομ. φράγκων. Καί 
δμως μεγάλα προβλέπονται τά κέρδη έκ τής 
έπιχειρήσεως ταύτης, διότι όντως καταπληκτική 
είναι ή ποσότης πετρελαίου, ή κατ’ έτος έξαγο- 
μένη έξ ’Αμερικής.

’Εναέριος σιδηρόδρομος έν Παρισίοις. 
’Ανεπαρκέστερα καθ’ ημέραν καθίστανται τά μέσα 
τής συγκοινωνίας έν τή μεγάλη τής Γαλλίας 
πρωτευούση. Ώς έκ τούτου άπό τινων ήδη έτών 
άνακινεΐται τό ζήτημα τής κατασκευής υπογείου 
ή έναερίου σιδηροδρομικής γραμμής. Μεταξύ τών 
διαφόρων ύποβληθέντων σχεδίων έκεΐνο, τό όποιον 
φαίνεται έχον περισσοτέρας πιθανότητας έπιτυχίας 
είναι τό τοΰ άρχιτέκτονος Λουδοβίκου Heuze, 
δστις εχων ύπ’ δψιν πώς έν Λονδίνφ διά τοΰ 
υπογείου σιδηροδρόμου κατωρθώθη νά οιευκολυνθή 
ή συγκοινωνία μεταξύ τών διαφόρων της μεγα- 
λοπόλεως έκείνης τμημάτων, έσκέφθη νά έπιτύχη 
τοΰτο έν Παρισίοις διά έναερίου σιδηροδρόμου. 
Κατά τό σχέδιον αύτοΰ ή έναέριος γραμμή, 
έχουσα πλάτος 13 μέτρων, στηρίζεται έπ'ι μεγά
λων μετάλλινων στηλών, ή δέ όλική αυτής δα
πάνη δέν θέλει ύπερβή τήν δαπάνην λεωφόρου 
30 μέτρων πλάτους. Τό μήκος τής γραμμής 

εΐναι μέτρων 4800 μεταξύ τοΰ δυτικού καί τοΰ 
βορείου σιδηροδρομικού σταθμού. Τό μόνον μή 
πρακτικόν έν τφ σχεδίφ τούτφ είναι δτι ή 
γραμμή δέν άκολουθεΐ τάς ήδη ύπαρχούσας 
άρτηρίας τής πόλεως, άλλά σχηματίζει δλως 
νέον σύμπλεγμα όδών διά μέσου οικοδομών καί 
έπί παραβλάψει οίουδήποτε προσκόμματος. Πρός 
τούτοις καί ή δαπάνη φαίνεται άρκούντως με
γάλη, προϋπολογισθεϊσα είς 83 εκατομμύρια 
φράγκων, έν οίς συμπεριλαμβάνονται καί αί 
άποζημιώσεις τών κατεδαφιζομένων οικιών, ή 
κατασκευή γεφυρών καί ύπογείων στοών, ένθα ή 
άνάγκη τό καλέσει. Μ’ δλον τούτο ό άρχιτέκ- 
των προϋπολογίζει κέρδος καθαρόν 5 περίπου 
εκατομμυρίων, ήτοι 6 τοΐς °/ο έπί τοΰ δλου 
κεφαλαίου.

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΠΠΔΑΞ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ.

ΠΗΔΑΞ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙθΟΤΣΑΣ.

Κομψότατος πήδαξ, συντελών εις διακόσμη- ' 
σιν τών αιθουσών καί διατήρησιν τών έν αύταΐς 
άνθέων. Ό μηχανισμός εΐναι άπλούστατος· συν
δέεται ό πήδαξ μετά απλής αεραντλίας, έν τφ 
κυλίνδρφ τής όποιας διαδοχικώς θερμαίνεται 
καί άποψύχεται μικρά ποσότης υδατος 
(10 περίπου κυβικά ύφεκατοστόμετρα). 
'Η άπαιτουμένη θερμότης παράγεται διά 
μικράς φλογός έξ οινοπνεύματος. Ή 
οδτω παραγομένη πίεσις μεταδίδεται είς 
φυσητικήν καί άποόροφητικήν αντλίαν, 
δι' ής τό ΰδωρ άναπηδά είς ύψος δύο 
μέτρων. ’Επειδή δέ κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τό ύδωρ διατηρείται είς άέν- 
ναον κίνησιν, έξασφαλιζεται καί ή υπαρ- 
ξις τών έν τή λεκάνη τού πήδακος 
διατηρουμένων ιχθύων. Δέν ύπάρχει 
άνάγκη νά άνανεωθή τό ύδωρ, πρέπει 
μόνον ν’ άναπληρωθή τό έξατμιζόμενον 
ποσόν. Οί πήδακες ουτοι, περί ών άπας 
δ εύρωπαϊκός ’ τύπος έξεφράσθη λίαν 
εύνοϊκώς, χρησιμεύουσι καί πρός καθα
ρισμόν τών αιθουσών καί δωματίων καί 
διατήρησιν τής έν αύταΐς άναγκαίας ύ- 
γρασίας, μάλιστα έν καιριΰ χειμώνος βτε 
τά δωμάτια θερμαίνονται. 'Η τοποθέ- 
τησις καί τοΰ πήδακος καί τής άντλίας 
εΐναι εύκολωτάτη.

Προγράμματα πέμπει έλεύθερα τα
χυδρομικού τέλους τό έν Zwickau 
(Σαξωνία) κατάστημα τοϋ Keo Louis 
Henbici.

τ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΝ.

Τό μικρόν τοΰτο καπνιστήριον, έφευρέσεως 
τοϋ έν Βερολίνφ έργοστασιάρχου Κου S. Speeeb, 
παρ' ψ καί πωλείται, είναι κατασκευής πρακτικω- 
τάτης καί βασίζεται έπί ιδιαιτέρας τινός άρχής. 
Σύγκειται έκ βάσεώς τίνος ώς λυχνίας, έφ’ ής 
ύπάρχει σφαίρα περιστρεφομένη όριζοντείως έν
τός κάλυκος. Έπί τής σφαίρας ταύτης είσί 
τοποθετημένοι δύο όριζόντειοι σωλήνες, καταλή- 
γοντες είς όξείας άκρας, ών ή μέν έχει κλίσιν 
πρός τά άνω ή δέ πρός τά κάτω. Έντός τοΰ 
κάλυκος χύνει τις εν ή δύο μικρά κοχλιάρια οι
νοπνεύματος, τήν δέ σφαίραν πληροί άνωθεν 
διά eau de Cologne, μετά ΰδατος άναμεμιγμένης, 
ή δι’ άλλου τινός άρωματος. Άναπτομένου τού 
οινοπνεύματος γίνεται έξάτμισις τοΰ έντός τής 
σφαίρας εύρισκομένου ύγροΰ · ό άτμός έξέρχεται 
διά τών κεκυρτωμένων σωλήνων κατ' άντίθετον 
διεύθυνσιν, δπερ αποτελεί κυκλικήν κίνησιν τών 
σωλήνων καί τής σφαίρας. Δύναται δέ νά 
γέμιση τις τήν σφαίραν καί δί άλλου ύγροΰ, χρη- 

σιμεύοντος πρός καθαρισμόν τών δωμα
τίων καί κοιτώνων.

ΛΥΣ1Σ ΙΠΠΕΙΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

τοϋ άρ. 5.

''ώσ πέρνω νά τά εΐχον στό ταμεϊον σωρρευ- 

μένα,
' Γπερέβαινον άφεύκτως είς τά πλοϋτη τόν κα

θένα ·
Τό κακόν δπου γλυστροΰσι σάν τό χέλ’ άπό τάς 

χεϊρας,
Κ’ άς τά κλείω δσον θέλω μέ διπλάς και τρι

πλός θΰρας.

(tx τών τοϋ Πβν. Ναουμ-)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ.

Παρακαλοΰνται οί Κύριοι Συνόρομηταϊ τοϋ 
ΕΣΠΕΡΟΤ”, οΐτινες δέν έλαβον φυλλάδιόν 

τι τακτικώς, νά έξετάσωσιν είς τά οικεία τα
χυδρομεία’ καθότι ό Εσπερος άποστέλλεται 
τακτικότατα και έλεύθερος πάντοτε 
ταχυδρομικού τέλους. Ισως συμβαίνει νά 
παραπίπτωσι τεύχη τινά ένεκα έσφαλμένως δο- 
θείσης διευθύνσεως. Επομένως παρακαλοΰνται 
οί μή λαδόντες τακτικώς τό ψύλλον νά πέμ- 
ψωσιν έγκαίρως καί καθαρώς γεγραμμένην τήν 
διευθυνσίν των είς τήν Σύνταξιν τοϋ'Εσπέ- 
ρ ο υ ■ Leipzio, Canal-Str. 3, δπως μή έξακα- 
λουθή συμδαΐνον τό τοιοΰτον.

Η AitilhWig. —
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ CANAL-STR. 3. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμακείο·.? καί παντοπωλείο!; τοΰ Κόσμου.

<fiir ^amilten υηδ Sefecirfei, 23iHioti?efen, ijotels, Cafes und Reftaurationen.

probe^ICummern gratis und franco.
Ztbonnements - prcis Diertelja^rlicfj 6 HlarP. — §u bejicfyen Surd) ailc Bnd^anblungen unb pojlanflalten.

(gypebition ber 30uPr’rten ^eitung tit feipjig.
\----------------------------------------------------------- -------------------------------- ---------------------------->

ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικού μετ’ εικόνων δΐς τοϋ μηνάς 

έκδιδόμενον
έν ΛΕΙΨΙΑι.

Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ’Αρχαιολογικά. — ’Ανακαλύψεις. 
— 'Επιστημονικά. — Πολίτικα! έπώεωρήσεις. — Βιδλιοκρισίαι. — 
Διάφορα.

Τιμή έτησία προπληρωμένη Φράγκα 40.
Διά τήν Γερμανίαν μάρκ. 32. Δια. τήν'Ρωσσίαν £ούόλ. 16 άργ.

‘0 Εσπερο; πέμπεται έλ.εύβερος ταχυδρ. τέλους.
Atti'Ovrtfig· Canal-Strasse 3. Leipzig.

Ο ΕΚΑΊΌΓΓ'ΡΑΦΟΣ 
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 κι; καί διά 
μελάνης καί διά τών ποικιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άςίας). 'Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευήυντέον είς τδ 
γραφτόν τοΰ 'ΕιΜνογγράφου 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τούς 
Κ’« Mtlrpovg Μαρίρου tig "Αβήί-ag.

THE HEKTOGRAPH
(ό Εκατόγγραφος) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber’s Prize medals.) Write for 

particulars and specimen,
Hektograph Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Γνωστοποιοΰμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις σύνορομηταϊς τοΰ 

ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοΰ περιοδικού τούτου άνετέΟη τω

Κορίφ Δημητρίω ’Α. Κορόμηλα.

 Zu baziehen durch allo Buohhandlangen:

olychrome Meisterwerke
der monumentalen Kunst in Italien.

llerauagegeben von Baurath II. Kahler in Hannover. 
In Prachtband 250 M. Ein Blatt oinzeln IS M.

Ein Mnstlerisoh ansgefahrtesPrachtwerk inFarbendnick. 
In SusserstgetreuerWiedergabo 12 dor farbenprSchtigsten 
Monumonte Italiens (Siltin. Kapelle, Raiaol’scho Loggion.

Peterskircho in Bom, Saal des Dogenpalastes in Vonedig, BibUothek in Siena, 
Dom von Orvieto etc.) nmfassend.

Leipzig. Baumgiirtners Buchhandlung.

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τώ έν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

Κυρίω ΠΕΤΡΩι ΣΑΡΑΝΤΗ 
(Βιβλιοπωλεΐον "ό Φοΐνιξ’’).

Ή έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! έπιστασία

τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

δι’ δλας τάς έφημερίδας τοΰ τε έσωτερικού καί τοΰ έξωτερικοϋ μεταδιδάζει

ό Κ« RUDOLPH MOSSE
έν Λειψία

κατά τήν διατίμησιν.

Δίδει ταύτοχρόνως πληροφορίας περί πάσης καταχωρήσεως είς τά γνωστότερα 
φύλλα, φροντίζει περί τοποΙΙετήσεως τών ειδοποιήσεων, αποστέλλει δοκίμια έπί διαρκών 
αγγελιών, παρέχει συγκαταβατικά; τιμάς έπί μεγαλειτέρων παραγγελιών.

Προνομιούχου Γραφείου ειδοποιήσεων διά τα; έξής έφημερίδας·
Berliner Tageblatt. Deutsches Montagsblatt. Bazar. Kladderadatsch. Flie- 

gende Blatter. Sclialk. Wiener Figaro. Allg. Zeitung des Judenthums. Milit. 
Wochenblatt. Aerztliches Vereinsblatt. Militar-Zeitung. Jahrbiicher fur die deutsche 
Armee. Parole. Industrie-Blatter. Gewerbehalle. Haarmann’s Zeitschrift fiir Bau- 
handw. Suddeutsche Bauzeitung. Zeitschrift fiir Baukunde. Pract. Mascliinen- 
Constr. Blustrirte Jagdzeitung. Zeitschrift der landw. Vereine in Baiern. Allgem. 

. homoop. Zeitung. Levysohn's Ziehungsliste.

Άποκλειστικώς διά τήν Γερμανίαν·
New-Yorker Puck. Niederl. Handels- und Schiffs-Zeitung. Daily Telegraph. 

British Trade Journal. Examiner and Times, Manchester. Weekly Times, Manchester. 
La Cit6, London. Nutiden, Kopenhagen. L'Art, Paris. La nouvelle revue, Paris. 
American Register, London. Gallignani's Messenger. L'Independance beige. Wiener 
Allgem. Zeitung. New-York Herald.

άνετέΟη τώ βιβλιοπώλη Κυρίφ GR.ASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τώ

Κορίφ Ι2ΑΝΧΗ» Α. ΒΟΣΚΩΦ

Γενικώ πράκτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Έκ τοΰ βιβλιοπωλείου Γ. ΣΠΕΜΑΝΝΟ1 εν ΣΓΟΙΊΓΑΡΤΗι 
έςεδόΟη· < -· ο.Η

ΕΛΛΑΣ καί ΡΩΜΗ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΑΑΚΕ
’Εθνογραφική Ιστορία τής κλασικής άρχαιότητος μετά πολλών εικόνων αρχιτεκτονικών, 

'πλαστικών καί χωρογραφικών τών έγκριτοτέρων γερμανών καλλιτεχνών.
JJS*  Κατάλογοι περί δλωι· τώι· ittptoStkior τοΰ κόσμου tttpftovrat 1 ψ.τ| του -αοετου τόμου εν οό τευχεσι Λίαρχαι ο», jo.

Μετά πλουσίου δεσίματος..................... „ 70.—.δωριαν χαΐ tlevfj. ταχνδρομηον τελσι-g.

λΔ"'·'/ Λ ...2 κ 2 >· ~. ·-9^5. *τ 1 - .. .Ί
- ν. -. . . ό ·. ■>_ . 'δ

Συντάκτης· Δρ. I. lU^BANQ^AO^v ΛΡΙΓΙΛι. OANAL-STR. 3.

Χαρτοπωλείου ■ B. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΙ'ΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


