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ΑΙ ΒΪΖΑΝΤΙΑΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
(μετά είκόνος.)

Ή χριστιανική θρησκεία διεδόθη έν Άθήναις βραδέως, άλλ’ 
άνευ πολλών θυσιών και μεγάλων μαρτυρίων. Ό Παύλος ήναγκά-
σθη μέν νά κα- 
ταλίπη τήν κα- 
τείδωλον πόλιν
χωρίς νά μετα- 
τρέψη αμέσως 
τά πνεύματα, 
άλλ’ οι λόγοι 
αύτοΰ έκέρδησαν 
τούλάχιστον τήν 
ψυχήν Διονυσίου 
τοΰ ’Αρεοπαγί
του, τοΰ λεγο
μένου πρώτου
τών ’Αθηνών 
έπισκόπου. Άλ
λά πλήν τοΰ 
πρώτου τούτου 
μάρτυρος όλί- 
γους έχει νάέπι- 
δείξη ή αθη
ναϊκή έκκλησία. 
’Επιφανέστατος 
δέ πάντων μετά 
τόν Διονύσιον 
είνε δ ίερομάρ- 
τυς Λεωνίδης, 
άθλήσας μετά

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ό vaog τών Άχίωτγ θεοΑώρων. — ΤΑ Ισωτιριχον τοΰ Παρθενώΐ’Ος. — Καταρ
ράχτης ΐν Βρασιλία. — Ή άχορα έν Άθήναις. — “Αγαλμα ιΰριθίν ΐν Κύπριο.

τής μάρτυρος Χαρίσσης καί τοΰ περί αύτήν χορού έπί τοϋ αύτο
κράτορος Δεκίου.

Πότε δ’ έκτίσθη έν ’Αθήνας ή πρώτη χριστιανική έκκλησία 
άγνοοΰμεν. Γίροηγήθησαν άρα τών έν τιϋ φανερω ιδίων οικοδομη
μάτων λαθραία εύκτήρια έν μυστικαΐς καί ύπογείοις κατακόμβαις,

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

ώς έν Ρώμη, 
Παρισίοις, Νεα- 
πόλει; Τοιαυτας 
κατακόμβας έχο
με ν καί έν Έλ
λάδι τάς τής 
Μήλου άς πρώ
τος διά μακρών 
έξήτααε καί πε- 
ριέγραψεν έπ’ 
έσχάτων ό Γάλ
λος Βαυετ. Τίς 
οΐδεν άν πέπρω- 
ταί ποτέ νά εύ- 
ρεθώσι τοιαΰται 
ζατακόμβαι καί 
έν Άθήναις.’Αλ
λά πιστεύω μάλ
λον δτι δ Χρι
στιανισμός έν
ταΰθα διεδόθη 
ούτως ώστε νά 
μή εινε χρεία 
πάλης πολλής 
καί κρύφιας λα
τρείας. Προς- 
λαμβάνων δέχα-
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ρακτήρα ήττον συγκρουόμενον πρός τήν έλευθεριωτέραν ήδη κατα- 
στάσαν άρχαίαν θρησκείαν κατώρθοισεν ίσως νά είςελάση βαθμηδόν 
ανενόχλητος, έως έπέστησαν αί ήμέραι τοΰ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου.

Τότε δέ ήδύνατο πλέον θριαμβεύωυ νά έπικρατήση έν τή 
πόλει καί νάναβή καί είς αύτήν τήν Άκρόπολιν. 'Ο Παρθένων 
έμεινε καί τό έξης Παρθένων, καί μόνον ύποκατεστάθη είς τήν 
’Αθήναν ή Παναγία. Άγνοοΰμεν ακριβώς τόν χρόνον τής τοιαύτης 
μετατροπής τοϋ λαμπρού Παρθενώνας είς εκκλησίαν χριστιανικήν. 
'Ο Παρθένων δέν άπέβαλευ ώς χριστιανική εκκλησία, άφιερωθεϊσα είς 
Παναγίαν τήν Άθηνιώτισσαν, τήν παλαιάν αύτοΰ λάμψιν έστιλβε 
δέ ύπό κάλλους, καί είς τόν πλούτον τών μαρμάρων προςετέθη 
τό πολύχρουν στόλισμα τών εικόνων καί τών ψηφιδωτών. Τήν 
αγίαν Τράπεζαν έβάσταζον τέσσαρες κίονες έκ πορφυρίτου, αλ
λαχού δέ ϊσταντο κίονες έξ ίάσπιδος. ’Εντός δέ τίνος κόγχης 
©χρύσιζε μεγάλη είκών τής Παναγίας, διηνθισμένη διά μυρίων 
ψηφίδων, αϊτινες καταπεσοϋσαι σύν τω χρόνιο συνελέγοντο [έτι 
κατά τούς χρόνους τής παιδικής μου ήλικίας ύπό τών παίδων, 
καλούμενοι ύπ’ αύτών χρυσόπετραι. Έπί δέ τών τοίχων τοΰ 
όπισθοδόμου σώζονται έτι καί σήμερον βυζαντιακών εικόνων λείψανα 
άμυδρά, ών τινες αρκούντως έτι διακρίνονται. Τούτων αί κοσμου- 
σαι τόν πρός βορ|5άν τοίχον έχουσι διαγραφήν άρίστην καί εΐνε 
τεχνικώτατα έξειγρασμέναι.

’Άσβεστος λυχνία έκαιεν έν τή εκκλησία, ήν έξυμνουυ πάντες 
οί είς ’Αθήνας έρχόμενοι, έν οΐς καί οί ξένοι περιηγηταί. Ύπέρ 
δέ τήν αγίαν τράπεζαν έφαίνετο ύπεραιωρουμένη κατά τούς χρό
νους τούς προηγηθέντας τής άλώσεως ύπό τών Λατίνων χρυσή 
περιστερά παριστώσα τό άγιον πνεύμα καί άεννάως περιστρεφομένη 
διά κινήσεως κυκλοφορικής. "Οτε δέ Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος 
μετά τάς κατά τών Βουλγάρων νίκας έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας τω 
1019, άναβάς είς τήν Άκρόπολιν έπροσκύνησε τήν Παναγίαν καί 
έκόσμησε τήν έκκλησίαν αύτής διά λαμπρών καί πολυτελών ανα
θημάτων. Κατά δέ τήν ύπό τών Λατίνων άλωσιν τής πόλεως 
τω 1205 έσυλήθη μέν ή έκκλησία, μετετράπη δέ είς καθολικήν. 
Καί άναφέρεται τό εξής ό ναός τής Άθηνάς ώς Santa Maria di 
Athene έν τοΐς έγγράφοις τοΰ φλωρεντιακοϋ οϊκου τών Άτσαγιο- 
λών. Ούδ’ ήτο ή περιπέτεια αΰτη ή τελευταία, άλλ’ ό Παρθένων 
μεταοάλλων θρησκείαν σύν τοΐς νέοις δυνάσταις τής πόλεως έγένετο 
τέλος μωαμεθανικόν τζαμίον, πριν άποδοθή όριστικώς είς τήν 
παγκόσμιον θρησκείαν τής έπιστήμης, ήτις λατρεύει τήν ένοικοΰσαν 
έν αύτω θεότητα τοΰ καλού.

Άλλά τοΰ Παρθενώνος προηγήθησαν πάντως άλλαι Χριστια
νικοί έκκλησίαι έν Άθήναις, είς άς άυήκει άναντι^ήτως καί ή 
ανώνυμος έκείνη, ής έρείπια εύρέΟησαν πρό τινων δεκαετηρίδων 
έν τινι τών παριλισσίων κήπων, τω σήμερον καλουμένω τών 
Ίλισσίδων Μουσών. Αύτό τό όνομα τής Βασιλικής (Basilica) 
δπερ άπεοίδετο αύτω καί κατά τόν ιη'. αιώνα, δτε άναφέρεται ώς 
βλαβείς έπ’ εύκαιρία τοΰ μεταξύ τοΰ 1687 καί 1751 έπισυμβάντος 
σφοδροΰ σεισμού, άποδεικνύει δτι ήτο μία τών παλαιοτάτων έκ- 
κλησιών τών Αθηνών τών κτισθεισών κατ’ αυτούς τούς πρώτους 
χρόνους τοΰ Χριστιανισμού. Δυςτυχώς έξ άμελείας άσυγγνώστου 
τό πηχθέν αύτόθι πρό τινων έτών θερινόν θέατρον ωκοδομήθη έπ’ 
αύτών τών βάσεων τής Βασιλικής έκείνης, ής ή έξερεύνησις κα
τέστη ούτως αδύνατος, τούλάχιστον έπί τοΰ παρόντος.

Κατά δέ τόν πέμπτον αιώνα δτε ή ’Αθηναία Εύδοκία άνέβη 
έπί τόν αύτοκρατορικόν θρόνον ώς σύζυγος Θεοδοσίου τοΰ Μικροΰ 
(424—460) λέγονται κτισθεϊσαι ύπ’ αύτής δώδεκα έκκλησίαι έν 
Άθήναις. Μία δέ τούτων πιστεύεται δτι εΐνε καί ή τοΰ Αγίου 
Νικοδήμου, ή έπί τής Τουρκοκρατίας όνομαζομένη Σωτήρα Λυ- 
κοδήμου καί ήν άγοράσαντες οί 'Ρώσοι έξωράϊσαν καί άνεκαίνισαν. 
Εΐνε δέ ή σημερινή βωσική έκκλησία τών Αθηνών, ήτις διασώζει 
ενιαχού τοΰ έσωτεριζοΰ λείψανα τής βυζαντιακής γραφικής τών 
χρόνων καθ’ οδς ωκοδομήθη. Δυστυχώς ή άνακαίνισις αύτής δέν 
παρέχει ήμΐν πλήρη ιδέαν τοΰ άρχικοΰ σχεδίου.

Ως έξοχα δέ δείγματα τής βυζαντιακής αρχιτεκτονικής δύ
νανται νά θεωρηθώσι τρεις άριστα διατηρούμενοι έκκλησίαι τών 
Αθηνών, ή Καπνικαρέα, ό άγιος Έλευθ έ ριος καί οίΆγιοι 
θεόδωροι. Τις ακριβώς ό χρόνος τής οίκοδομήσεως τής Καπνι- 
καρέας δέν εΐνε γνωστόν. Έπ’ ίσης δ’ άγνωστος εΐνε καί ή έτυ- 
μολογία τοΰ ονόματος Καπνικαρέα ή Καμκαρέα, κατά τήν κοινο- 
τέραν προφοράν, ή Καμουχαρέα, ώς γράφεται παρά τών παλαιο- 
τέρων περιηγητών. Κατά τόν μακαρίτην Σουρμελήν ή έκκλησία 
ώνομάσθη οΰτω κατά τήν έπιστροφήν τών Αθηναίων μετά τόν 
γενόμενον έξοικισμόν τόν έπακολουθήσαντα είς τήν άλωσιν τής 
πόλεως ύπό τοΰ Μοροζίνη τω 1688. Τότε, λέγει, οί κάτοικοι κα- 
Οαρίζοντες τήν έκκλησίαν εύρον μεταξύ τής κεκαυμένης ύλης τήν 
εικόνα τής Παναγίας άκαυστον μέν, άλλά κατακαπνισμένην δλην, 
έφ’ ω καί Καπνηκαρέαν έκ τοΰ καπνός καί κάρα έκάλεσαν 
αύτήν. Ανάλογους ο άλλας έξηγήσεις τοΰ όνόματος έπιφέρει ή 
κοινή παράδοσις, έν ω ό Πιττάκης ήθέλησε νά άναγάγη τάς άρχάς 
τής ονομασίας είς τήν άρχαίαν μυθολογίαν. Άλλ’ άντί πάντων 
τούτων νομίζω δτι πιθανότερου εΐνε νά ύποθέσωμεν δτι ώνομάσθη 
ούτως άπό κτίτορός τίνος Καπνικάρη, ώς έχομεν καί άλλας έκ- 
κλησίας ούτως ώνομασμένας έν Άθήναις, τόν Άγιον Γεώργιον 
Καρύτση, τόν Νικόλαον τοΰ 'Ραγκαβα, τόν Σωτήρα Κοττάζη, τόν 
Χριστόν Κοπίδη καί άλλας.

Ή δ’ έκκλησία ή σήμερον καλουμένη τοΰ 'Αγίου ’Ελευθερίου 
έκλήθη ποτέ καί Καθολικόν ώς ούσα ή παλαιά Μητρόπολις τών 
Αθηνών, παρά δέ τω λαω εΐνε γνωστότερα ώς Παναγία τοΰ Γορ- 
γοπίκου, ήτοι Παναγία ή Γοργοεπήκοος. Ή έκκλησία αΰτη δια- 
κρίνεται διά τήν αρμονίαν καί χάριν τής άρχιτεκτονικής αύτής καί 
διά τόν πλούτον τών μαρμάρων. Τό έξωτερικόν τών τοίχων 
αύτής απαρτίζεται δίκην μουσειακού ύπό διαφόρων λειψάνων τής 
άρχαιότητος, έπιγραφών, αναγλύφων, έπιτυμβίων στηλών, άς συνα- 
ποκομίσασα έκ πλησιοχώρων πιθανώς μνημείων έναπέθεσεν αύτόθι 
ώς έτυχεν ή αρχιτεκτονική άνάγκη τοΰ χριστιανικού έκείνου χτί
σματος. Σημαντικόν ιδίως εΐνε διά τήν τέχνην τό άνάγλυφον άρ- 
χαΐον μηνολόγιον δπερ ένετοιχίσθη άνωθεν τοϋ ύπερθύρου. Χα
ρακτηριστική δέ εΐνε ή χάραξις τοΰ σταυρού έπί τών παλαιών 
έκείνων μαρμάρων, ΐνα έξαγνισθώσιυ άπό τής έγκεκολαμμέυης είς 
αύτά είδωλολατρείας.

Άλλ’ δ Γάλλος μεσαιωνοδίφης Buchon, δστις έπισκεψάμενος 
τήν Ελλάδα τω 1840—1841 έμελέτα τά περισωζόμενα μνημεία 
τοΰ Φραγκισμοΰ, τούς σταυρούς τούτους τούς πολλαχώς έπιγε- 
γλυμμένους έπί τών λίθων τών άποτελούντων τόν έξωτερικόν τοίχον 
τής έκκλησίας τοΰ Άγιου ’Ελευθερίου δέν έθεώρησε τυχαίους, άλλ’ 
έζήτησε νά εΰρη ιστορικήν αύτών έξήγησιν καί νά έξαγάγη έν- 
τεΰθεν συμπεράσματα περί τοΰ χρόνου καθ’ δν έκτίσθη ή έκκλησία. 
Άνεγνώρισε δήλα δή διάφορα σχήματα σταυρού, ειλημμένα έκ 
τών στεμμάτων διαφόρων οίκων φραγκικών καί ήθέλησεν ώς έξής 
νά έξηγήση τήν ΰπαρξιν αύτών Γοδοφρεΐδος δ Βιλλαρδουϊνος, ό 
αύθέυτης τοΰ Μωρέως, άπήτησε κατά τά συμπεφωνημένα άπό 
τών Λατίνων ιεραρχών τοΰ κράτους αύτοΰ τήν προσωπικήν στρα- 
τείαν άποποιηθέντων δέ έδήμευσεν αύτών τά κτήματα, τούθ’ δπερ 
προύκάλεσε τόν άφορισμόν τοΰ Πάπα κατά τε αύτοΰ καί τών αύτω 
συμπραξάντων βαρόνων. Τέλος δέ τώ 1218 ό Βιλλαρδουϊνος κα- 
τώρθωσε νά έξιλεώση τόν ποντίφηκα, ύποσχόμενος μείζω έν τω 
μέλλοντι εύλάβειαν. Τότε δέ εικάζει δ Buchon δτι αΰθορμήτως 
ή έκ ποινής έπιβληθείσης ύπό τοΰ Πάπα ίδρύθη τό Καθολικόν, 
έπιχαραχθέντων τών στεμμάτων πάντων τών μετασχόντων τής 
εριδος καί τυχόντων τής έξιλεώσεως.

Άλλ’ ή έξήγησις αυτή φαίνεται βεβιασμένη, δέν πρέπει δέ 
νά λησμονήσωμεν δτι ό Γάλλος έκεΐνος ιστοριοδίφης πολλάκις έξ 
ύπερβολικοΰ ζήλου πρός τήν ευρεσιν λειψάνων τοΰ έν Έλλάδι 
φραγκισμοΰ έσπευδεν είς τάς κρίσεις αύτοΰ καί έξέφερεν εικασίας 
τόλμηροτάτας.

Κατά τινα ύπό τών έπιτρόπων τής Μητροπόλεως τό πρώτον 
καί έπειτα ύπό τής άρχαιολογικής εταιρείας γενομένην έπ’ έσχά- 

των πρόχειρον άνασκαφήν κατεφάνη δτι τό αρχικόν έδαφος τής 
έκκλησίας ταύτης έκειτο περί τό έν μέτρον βαθύτερου, τοΰθ’ δπερ 
συμβαίνει καί είς τάς λοιπάς βυζαντιακάς έκκλησίας τών Αθηνών. 
Κατεχωσμέναι ώς εΰρηνται τά νΰν χάνουσι πολύ τής παλαιας 
αύτών ^αδινότητος.

Άλλ’ ή έκκλησία έκείνη ήτις δικαίως δύναται νά έπασχολήση 
ήμάς μακρότερον διά τε τό κάλλος αύτής, άνάλογον ίσως πρός τό 
τής έκκλησίας τοΰ Αγίου ’Ελευθερίου, καί τάς ύπαρχούσας περί 
αύτής πλείονας ειδήσεις, εΐνε ή τών Άγιων θεοδώρων, ήν 
παριστάνει καί ή παρακειμένη είκών.

Άνωθεν τής πρός δυσμάς μ.εσαίας Θήρας τής έκκλησίας ταύ
της σώζονται έντετοιχισμέναι δύο έπιγραφαί βυζαντιάκαί, ών ή 
μέν έμπεριέχει άπλώς τήν χρονολογίαν τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 
τοΰ έτους 6558 άπό κτίσεως κόσμου, ήτοι τοΰ 1050 μ. Χρ., ή 
δ’ έτέρα άναφέρει δτι τήν έκκλησίαν άνεκαίνισε παλαιωθεΐσαν δ 
σπαθαροκανδιδάτος Νικόλαος ό Καλομαλάς. Καί ή μέν πρώτη 
τών έπιγραφών, ή συντομωτέρα, διδάσκει ήμάς ίσως τόν χρόνον 
τής κτίσεως ή πρώτης τινός έπιδιορθώσεως τής έκκλησίας, έκ δέ 
τής δευτέρας μανΟάνομεν πλήν άλλων δτι ή έκκλησία δέν έτι- 
μάτο έπ’ όνόματι τών Άγιων θεοδώρων, άλλ’ ενός μόνου θεο- 
δώρου, διότι ένα μάρτυρα έπικαλεΐται ό άναζτίζων. ’Επειδή δέ 
ό άνεγείρων τόν ναόν ήτο στρατιωτικός, δικαιούμεθα νά είκάσωμεν 
δτι έπ’ όνόματι θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου έτιμάτο ή έκκλησία. 
"Οτι δέ καί έν μεταγενεστέροις χρόνοις ή έκκλησία ήτο γνωστή 
ώς Άγιος Θεόδωρος, ένικώς, φαίνεται έκ τοΰ Γάλλου περιηγητοΰ 
Σπών.

Άν δέ ή έκκλησία αΰτη ήτο κατά τούς μέσους αιώνας αύτο- 
τελής ή άνήκεν είς παραζ.ειμένην όμώνυμον μονήν, άγνοώ. Βέβαιον 
δ’ εΐνε δτι ύπήρ’χεν έν Άθήναις μοναστήριον τοΰ Αγίου θεοδώρου, 
ώς μανθάνομεν έξ έπιστολής τίνος τοΰ Πάπα Ίννοζεντίου Γ'. πρός 
Βεράρδον, τόν πρώτον Λατίνον άρχιεπίσκοπον Αθηνών, γραφείσης 
τόν Φεβρουάριον τοΰ 1208. Ό δέ μοναχός ταύτης τής μονής 
ώνομάζετο, ώς συνήθως παρά Βυζαντινοί;, Άγιοθεοδωρίτης. Άρα 
κατά πιθανώτατον λόγον έκ ταύτης τής μονής είχε ληφθή ό μητρο
πολίτης ’Αθηνών Νικόλαος ό έπονομαζόμενος Άγιοθεοδωρίτης, 
δστις τώ 1166 πατριάρχου δντος τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη μετέσχε 
τής έν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τής άπαγορευσάσης τούς γάμους 
μεταξύ συγγενών έβδομου βαθμοΰ.

Τήν ΰπαρξιν μονής παρά τήν σημερινήν έκκλησίαν τών Αγίων 
θεοδώρων τεκμηριοΰσι καί τά λείψανα μεσαιωνικών τοιχίων τά 
εύρεθέντα πλησιέστατα αύτής κατά τήν οίκοδόμησίν τίνος τών έν 
τή παρακειμένη μικρά πλατεία οικιών.

'Γοιαΰται αί κυριώτεραι τών σωζομένων βυζαντιακών έν Άθήναις 
έκκλησιών. Πλεϊσται άλλαι ή έντελώς κατεστράφησαν, αί μικρό
τεροι, κτιζομένης τής νέας Μητροπόλεως, ΐνα χρησιμεύση διά 
ταύτην ή οικοδομική αύτών ΰλη, ή κατέστησαν άδιάγνωστοι ένεκα 
τών επανειλημμένων νεωτέρων έπισκευών καί άνοικοδομήσεων. Αί 
όλίγαι δ’ έναπομείνασαι χρησιμεύουσιν έν έλλείψει κοσμικών μνη
μείων τών βυζαντιακών χρόνων ώς αί μόναι ένδείξεις τοΰ έπί 
μακρούς αιώνας, έκ τών μέσων, βίου τής πόλεως ύπό τούς Βυζαν
τινούς, δτε τών ’Αθηνών προεστάτει άντί τής Πολιάδος Παναγία 
ή Άθηνιώτισσα.

Σπυρ. Π. Λάμπρος.

Η ΑΓΟΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
(μετά είκόνος, δρα οελ. 105.)

Ή άγορά ήτο τό κέντρον, ή καρδία πάσης Έλληνικής πόλεως· 
άπ αύτής διεκλαδοΰντο αί άρτηρίαι τής ζωής, αί μεγάλαι δδοί, 
αϊτινες έν αύτή διεσταυροΰντο. Ή πόλις έσεμνύνετο έπί τή 
αγορά αύτής, καί έφρόντιζε νά τήν περικοσμή διά ναών καί βωμών, 

διά αγαλμάτων καί άλλων μνημείων. Περί τήν άγοράν εύρίσκοντο 
στοαί, ύπό τάς όποιας έγίνετο ή δλη κίνησις τών πωλητών καί 
αγοραστών, καί αϊτινες έχρησίμευον καί ώς τόπος περιπάτου διά 
τούς άέργους, ώς έντευκτήριον καί συναλλακτήριον.

Έν Άθήναις ή άγορά ηΰξησε κατά τάς άνάγκας καί κατά 
τάς διαστάσεις, άς έλάμβανεν ή πόλις, καί έν ω κατ’ άρχάς έξυ- 
πηρέτει μόνον τόν Κεραμεικόν, κατόπιν έγένετο τό κεντρικόν τής 
δλης πόλεως σημείου. Τήν άστυνομίαυ τής άγορά; έξετέλουυ οί 
λεγόμενοι άγορανόμοι, οϊτινες καί περί τής ποιότητος τών έν 
αύτή πωλουμένων έφρόυτιζον, καί τά διάφορα βάρη καί σταθμά 
έξήταζον καί τάς τιμάς έρρύθμιζον- αύτοΐς ήτο άνατεθειμένη ή 
εύταξία καί ή εύπρέπεια τοΰ δημοσίου έκείνου μέρους.

Έν τή άγορά εΰρισκεν ό Αθηναίος δ,τι έζήτει, άπό τοΰ 
άρτου, τού άποτελοΰντος ύψηλάς στήλας κατά σειράν τοποθετη
μένος, μέχρι τών σκόρδων καί κρομμυων, τά όποια ό κατώτερος 
όχλος τόσου πολύ ήγάπα. Άλλοίμονου είς έκείνου, δστις βαδίζων 
άπροσέκτως κατέρριπτε μίαν έξ έκείνων τών στηλών τοΰ άρτου- 
μέ τάς χυδαιοτέρας ύβρεις έπέπιπτου κατά τοΰ δυστυχούς τούτου 
αί άθυρόστομοι τής άγοράς άρτοπώλιδες. Έν τή άγορφ έπω- 
λοΰντο καί τά άνθη, τά στολίζοντα τούς προδόμους τών οικιών 
καί τάς τραπέζας · έκεΐ ήσαν καί τά κουρεία, τά έντευκτήρια τών 
άνδρών, καί τά ταμεία πάσης είδήσεως καί σκανδαλώδους ιστορίας- 
έκεΐ έμενον οί ιατροί, σύυοφρεις καί σοβαροί, καί οί άγύρται, οί 
διά ζωηρών φωνών έξυμνοΰντες τά φάρμακά των, ώς σήμερον τά 
έξυμνοΰσιν διά τών έφημερίδων έκεΐ ϊσταντο καί οί άργυραμοιβοί 
καί οί τραπεζΐται παρά τάς τραπέζας των (δθεν καί τό όνομα), 
καί ήλλαζο·/ τά νομίσματα τών ξένων έμπορων καί έπρομήθευον 
τά ξένα νομίσματα είς τούς μέλλοντας ν’ άποδημήσωσιν Αθηναίους. 
Οί τραπεζΐται ούτοι ήσαν καί οί διαχειριζόμενοι τά χρήματα τών 
πλουσίων πολιτών καί φροντίζοντες περί τής έξασφαλίσεως αύτών, 
διότι οί πλούσιοι ’Αθηναίοι ούδέποτε έκράτουν χρήματα, έν τή 
οικία των.

Οί πλεΐστοι τών έν τή άγορά τών Αθηνών πωλούντων καί 
άγοραζόυτων ήσαν άνδρες, μόνον τόν άρτον καί τά άνθη έπώλουν 
γυναίκες, είς τάς κατωτέρας δμως τάξεις τοΰ λαοΰ άνήκουσαι. Ύπό 
τάς εύρείας στοάς συυωθοΰντο άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας τά 
σμήνη τών άέργωυ, οϊτινες ήρχοντο μόνον καί μόνον διά νά 
"σκοτόσουν τόν καιρόν”, ώς κοινώς λέγομευ. Έκεΐ έβλεπέ τις τούς 
κομψευομέυους νεανίας, κρατούντας άνθη έν χερσί καί έκθέτοντας 
τούς πολυπτύχους καί ποικιλοχρόους μανδύας των έκεΐ περιεπάτουν 
καί συνεζήτουν οί λευκότριχες καί σοβαροί άνδρες- έκεΐ έν τω 
μέσω τοΰ πυκνοτέρου πλήθους ένεφανίζετο καί ό Διογένης, κρατών 
λύχνον έν πλήρει μεσημβρία καί "άνθρωπον” ζητών, έκεΐ έλύοντο 
καί τά πολύπλοκα πολιτικά ζητήματα. Διότι ή άγορά ήτο ή ψυχή 
τής δλης πόλεως.

"Οτι δέ ή άγορά τών Αθηνών ήτο κομψότατα ηύπρεπισμένη, 
περί τούτου ούδείς δύναται ν’ άμφιβαλλη, διότι καί οί άρχαΐοι 
συγγραφείς όμολογοΰσι τοΰτο. Ή ήμετέρα είκών παριστα τήν 
άγοράν τών ’Αθηνών οποία ήτο κατά τήν λαμπράν τής άρχαιότητος 
έποχήν. Είς τό βάθος παρουσιάζεται ήμΐν ή σεβασμία, αθάνατος 
Άκρόπολις, καί παρ’ αύτήν ή Πνύξ, τό βήμα τών ρητόρων, καί 
τό άνώτατον δικαστήριον, ό Άρειος Πάγος. Πρός τ’ άριστερά 
βλέπομεν τήν στοάν τοΰ Άττάλου ής τά λαμπρά λείψανα άνέ- 
σκαψεν τω 1859 ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρία παρά τήν 
Πυργιώτισσαν. Μετ’ αύτήν έρχεται ή Ποικίλη Στοά "ήν Ποικίλην 
όνομάζουσιν άπό τών γραφών” μέ τάς άπεικονίσεις τών λαμπρο- 
τέρων μαχών τών Αθηναίων, τών Αμαζόνων, τής Τροίας, τοΰ 
Μαραθώνος καί τών Πλαταιώυ. Τής στοάς ταύτης λείψανα δέν 
άνεκαλύφθησαυ είσέτι- ΐσως άνακαλυφθώσίν δταν άφαιρεθή τό πολύ 
χώμα, τό άπό τοΰ λόφου τοΰ Άρείου Πάγου πρός τό ταπεινόν 
τοΰτο μέρος συσσωρευθέν είς τό διάστημα τών αιώνων. Κατόπιν 
βλέπομεν τόν ναόν τής Ειρήνης, κρατούσης τόν παΐδα Πλούτον 
έν χερσί· Τοΰ άγάλματος τούτου εΐναι πολύ πιθανόν δτι δ σοφός 
έν Μονάχω καθηγητής Brunn εύρευ άπομίμησιυ λαμπράν έν τή
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έκεί Γλυπτοθήκη τό κοινώς καλούμενον άγαλμα τής "Λευκοθέας 
μετά Διονύσου παιδός’’. Έρχεται μετά τοΰτο τό Βουλευτήριον 
τών πεντακοσίων μέ τό άρχαϊον ξόανον τοΰ Διός και άγαλμα 
’Απόλλωνος· εΐτα δέ ό θόλος περί ου λέγει ό Παυσανίας· "τοΰ 
βουλευτηρίου τών πεντακοσίων πλησίον θόλος έστι καλούμενη, και 
θύουσί τε ενταύθα οί πρύτανεις καί τινα καί αργύρου πεποιημένα έστιν 
αγάλματα ού μεγάλα". Τέλος δέ έρχεται τό.Μητρωον και ή στοά τών 
Επωνύμων. Ό Παυσανίας αναφέρει τά αγάλματα τών επωνύμων 
πλησίον τοΰ Μητρώου είς τούς πρόποδας τοΰ Άρείου Πάγου· 
επομένως ή στοά ή λεγομένη τών έπωνύμων εΐναι μάλλον άλλη 
στοά, ής τά λείψανα πρό έτών άνεσκάφησαν ύπό τής άνω ρηθείσης 
αρχαιολογικής Εταιρίας, καί ήτις κοινώς όνομάζεται ή στοά τών 
Γιγάντων.

'Όλαι αί οικοδομά! αύται, λαμπροί καί μεγαλοπρεπείς, μαρτυ- 
ροΰσι περί τής εύημερίας καί φιλοκαλίας τών αρχαίων κατοίκων 
τής αθανάτου πόλεως τής Παλλάδος. Καί αύτά δλα τά πλούτη; Καί 
αύτή δλη ή μεγαλοπρέπεια; — Κατέληξαν είς τήν σημερινήν 
αγοράν τών Αθηνών, τό λεγόμενον "παζάρι". Οποία διαφορά! 
Οποία κατάπτωσις! Τί θά έλεγες, δύσμοιρε Παυσανία, άν άνέζης 

καί εύρίσκεσο αίφνης σήμερον πλησίον τοΰ λεγομένου "Ωρο
λογίου”;

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΌΣ.

(μετ’ εικόνας, Ζρα οελ. 101.)

"Οπου σήμερον ό ήλιος τής ’Αττικής ρίπτει τάς φλογέράς 
αύτοΰ ακτίνας έπί τεθραυσμένων κιόνων καί άμορφων έρειπίων, 
οπού ό άνεμος παίζει σήμερον έλεύθερος διά μέσου τών όλίγων 
είσέτι ορθών στηλών καί στοών — ύπήρχεν άλλοτε στοά μεγα
λοπρεπής, έν ή ΐστατο τό χρυσελεφάντινου κολοσσιαϊον άγαλμα 
τής ’Αθήνας, τό άριστούργημα τοΰ έν τοϊς έξόχοις έξοχου Φειδίου.

Διά δύο σειρών κιόνων τό έσωτερικόν τοΰ Παρθενώνος διη- 
ρεϊτο τό πάλαι είς τρία μέρη, ών τό μεσαίον, τό καί εύρυχωρό- 
τερον, περιέχον τό άγαλμα τής Παρθένου θεάς, έχρησίμευεν ώς 
αίθουσα τών εορτών. Εν αύτή ή άρχιτεκτονική, ή γλυπτική, ή 
ζωγραφική έν Θαυμασία αρμονία εΐχον άποτελέσει οίκημα αντάξιον 
τής θεάς, έν αύτή έλατρεύετο ή προστάτις τής πόλεως Άθηνά, 
ήτις έν μέν τή δεξιά χειρ! έκράτει άγαλμάτιον Νίκης όλόχρυσον, 
σύμβολον τής δόξης καί τής ύπεροχής, έν δέ τή αριστερά δόρυ. 
Έκ τοΰ ύψους αύτής ή θεά έπεβλεπεν έύμενώς έπί τούς μικρούς 
ανθρώπους, τούς περί τό άγαλμα αύτής συνωθουμένους.

Δυστυχώς διά τής σειράς τών αιώνων καί κατόπιν τών έπα- 
νειλημμένων βαρβαρικών έπιδρομών έξ δλης τής μεγαλοπρεπείας 
ταύτης ούδέν, ούδέ τό έλάχιστον διεσώθη ίχνος. Άλλ’ έκ τοΰ μι
κρού άγαλματίου τής ’Αθήνας, τοΰ έσχάτως έν ’Αθήναις εύρε- 
θέντος, καί τό όποιον εΐναι ώς γνωστόν κακή άπομίμησις τοΰ 
αριστουργήματος τοΰ Φειδίου, δυνάμεθα νά συλλάβωμεν άμυδράν 
τινα ιδέαν περί τής ώραιότητος τοΰ αγάλματος έκείνου, τό όποιον 
έκ χρυσού καί έλέφαντος κατεσκευασμένον έστιλβεν ύπό τάς ζωη
ρός τοΰ ήλιου ακτίνας. Έκ τοΰ μικροΰ άγαλματίου έδιδάχθημεν 
δτι ό τήν Νίκην κρατών βραχίων έστηρίζετο έπί κίονος, δπερ 
εΐναι καί φυσικόν, δταν άναλογισθώμεν, δτι ή μετέωρος χειρ 
έκράτει τό βαρύ τής Νίκης άγαλμάτιον.

(Έκ τοϋ συγγράμματος “Ελλάς καί 'Ρώμη”.)

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑι.

(μετ’ είκόνος, Ζρα σελ. 104).

Ούδείς καταρράκτης τής ύφηλίου έχει περισσοτέρου ομοιότητα 
πρός τόν πασίγνωστον καταρράκτην τοΰ Νιαγάρα, δσον ό καταρ
ράκτης τοΰ Παύλου Άφόνσου (Pablo Affonso), ού τήν εικόνα 
παραθέτομεν έν τώ σημερινω τοΰ Εσπέρου τεύχει. ’Από τής 
εύρείας κοίτης τοΰ ποταμού τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου χύνεται ούτος 
έντός βαθείας φάραγγος, ήτις περισφίγγει τά ύδατα καί διά τών 
πετρωδών αύτής τοιχωμάτων δαμάζει τρόπον τινάτήν λυσσώδη αυτών 
ορμήν. Ό καταρράκτης τοΰ Παύλου Άφόνσουεύρίσκεται έν τή έπαρ- 
χία Βαΐας τής Βρασιλίας, έχει δέ ΰψος 80 μέτρων. Μεγαλοπρε
πέστατος εΐναι πρό πάντων δταν τά ύδατα τοΰ ποταμού ήναι έξωγκω- 
μένα, διότι τότε βλοι οί βράχοι καλύπτονται ύπό τών άφριζόντωυ 
κυμάτων. Ώς διά διαφόρων διωρύγων χύνονται τά ύδατα άμφι- 
θεατρικώς πρός τό βάθος, ένθα σχηματίζεται στενή διώρυξ, άγουσα 
έν μεγάλη περιστροφή πρός ευρύ σπήλαιον, τό όποιον ύπό τών 
κατοίκων καλείται "δ οίκος τών νυκτερίδων”. Εν τή διόδω ταύτη 
καί έντός τοΰ σπηλαίου ό κρότος τών ύδάτων εΐναι καταπληκτι
κός, δν οί ίσχυρώτεροι πνεύμονες άδυνατοΰσι νά ύπερνικήσωσιν. 
'θ ποταμός Άγιος Φραγκίσκος, ό διατρέχων 320 μιλιά, σχημα
τίζει τό σύνορον μεταξύ τής έπαρχίας Σεργίπης καί 1 Ιερναμβούκου 
καί χύνεται είς τήν ανατολικήν θάλασσαν. Ό καταρράκτης εύρί
σκεται είς άπόστασιν 56 μιλιών άπό τών έκβολών τοΰ ποταμού. 
Ύπό τών διαφόρων περιηγητών, τών έπισκεψαμένων αύτόν, θεω
ρείται ό καταρράκτης ούτος, δν ή ήμετέρα είκών έκ φωτογραφίας 
προσφάτου ληφθείσα πιστώς παριστα, ώς έν τών θαυμάτων τής 
φύσεως.

ΑΓΑΛΜΑ ΕΪΡΕΘΕΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι.

(μετ’ είκόνος έκ φωτογραφίας, Ζρα σελ. 109.)

11ρό ένός περίπου έτους σκαφής γενομένης έν τινι κήπω τής 
Λάρνακος έν Κύπρω άνευρέθη τό ώραΐον άγαλμα 80 έκατοστο- 
μέτρων ύψους έκ λευκού πεντελησίου μαρμάρου, ού τήν άπεικόνισιν 
δίδομεν σήμερον τοϊς άυαγνώσταις ήμών.

Σοφός Γερμανός αρχαιολόγος έν Λάρνακι, ό Κύριος Οηνε- 
falsch-Richter, περιέγραψε τό ελληνικόν τοΰτο αριστοτέχνημα, 
τό όποιον μέ δλους τούς αύστηρούς τής έν Κύπρω αγγλικής έξου- 
σίας περιορισμούς, μετεκομίσθη λαθραίως είς Γαλλίαν.

Τό σεμνόν καί εύγενές, συνάμα δέ καί τό τέλειον τής τέχνης 
προδίδουσιν έποχήν λαμπράν, τήν Ε'. πρό Χρ. εκατονταετηρίδα 
(450—400 πρ. Χρ.)· Κατ’ έκείνην τήν έποχήν ή Κύπρος, πε- 
ριελθοΰσα είς τό ύπατον σημεΐον τής πολιτικής ακμής καί άνεξαρ
τησίας (ύπό τόν ήρωϊκόν βασιλέα Εύαγόραν), εύρίσκετο καί ώς 
πρός τήν τέχνην είς τόν ύψιστον βαθμόν τής τελειότητος. Καί 
ή τέχνη αυτή ήτο έντελώς ελληνική, διότι ό έλληνικός βίος έπλήρου 
τότε πάσαν διανοητικήν άνάπτυξιν.

'Ο Γερμανός αρχαιολόγος αποδίδει τό άγαλμα είς τόν διαση- 
μότερον τών Κυπρίων γλυπτών, τόν Στύφακα, άκμάσαντα κατά 
τό 450 πρ. Χρ. ή είς τήν σχολήν αύτοΰ. " ’Αρκεί, λέγει, νά 
ρίψωμεν βλέμμα έπί τοΰ αγάλματος τούτου, δπως πεισθώμεν δτι 
ό κατασκευάσας αύτό ήτο 'Έλλην γλύπτης (είτε έξ Ελλάδος έλθών 
ε’ίτε έν αύτή τή Κύπρω γεννηθείς).” Τό μεγαλείτερον τών δύο 
αγαλμάτων φορεί τόν ’Ιωνικόν, αθηναϊκόν χιτώνα. "Οτι τό άγαλμα 
παριστα Άφροδίτην δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τοΰ μικρού άγαλ
ματίου, τό όποιον παριστα βεβαίως τήν φοινικικήν θεότητα Άστάρ- 
την-Άφροδίτην. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται έκ τών πολλών σωζομένωυ 

άγαλματίων τής θεότητος ταύτης, τών εύρισκομένων έν τή συλ
λογή τοΰ Κυρίου Κεσνόλα καί τή άξιολογωτάτη τοΰ ήμετέρου Κυ-

έκ τής λατρείας τής Άστάρτης, τήν Ούρανίαν Άφροδίτην, τήν 
πολλάκις ώς σεμνήν καί παρθένον παριστανομένην. Μέχρι τοΰδε

"Τό δέ άγαλμα τής ’Αθήνας ορθόν έστιν έν χιτώνι ποδήρει, και οί κατά τό στερνόν ή κεφαλή 
"Μεδούσης έλέφαντος έστιν έμπεποιημένη, καί Νίκην δσον τε τεσσάρων πηχών, έν δέ τή έτέρφ χειρ! δόρυ 
"έχει, καί οί πρός τοϊς ποσίν άσπίς τε κεϊται, καί πλησίον τοΰ δέρατος δράκων έστιν· είη δ’ δν Έριχθόνιος 
“ούτος ό δράκων. 'Έστι δέ τω βάθρφ τοΰ Αγάλματος έπειργασμένη Πανδώρας γενεσις.”

(Παυσανίου 'Αττικά. I. 26.)
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.

ρίου Πιερίδου έν Λάρνακι. Πιθανόν εΐναι λοιπόν, κατά τόν Γερ
μανόν άρχαιολόγον, δτι έν ω τό μικρότερου άγαλμάτιον παριστα 
τήν Αστάρτην Άφροδίτην, τό μεγαλείτερον παριστα τήν Ελλη
νικήν Αφροδίτην, τήν καθαρισθείσαν καί θριαμβευτικώς έξελθοΰσαν

άλλη έξήγησις περί τοΰ σπουδαίου τούτου έν Κύπρω εύρήματος 
δέν έοόθη ύπό τών άρχαιολόγων.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(δρα προηγούμ. άριθμόν.)

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μόνη).
Οί λόγοι τούτου τοΰ άνδρδς αισθάνομαι 
έν ούκ εύθέτφ χρόνφ πώς μοι έτρεψαν 
έξαίφνης τήν καρδίαν. Είμι έντρομος. 
Καθώς τό κύμα, αυξοντος τοΰ ρεύματος 
τους βράχους κατακλύζει δσοι αίρονται 
ύπέρ τήν παραλίαν άμμον, χείμαρος 
χαράς καί τήν ψυχήν μου έπλημμύρησεν. 
Είς τάς άγκάλας είχον τό άνέφιχτον. 
Έφαίνετ’ ώς αν νέφος πάλιν έπ’ έμέ 
κατήλθε, καί Sv πέραν μ’ έφερε τής γής, 
κοιμίζον με είς ύπνον ώς τόν στέψαντα 
τούς νέους μου κροτάφους, δταν τής θεάς 
μ’ έσωσεν ό βραχίων. Μόνος πανσθενώς 
ό άδελφός έπλήρου τήν καρδίαν μου. 
Τοΰ φίλου μόνην ήκουσα τήν συμβουλήν, 
καί νά τους σώσω ήν ό μόνος πόθος μου. 
Ώς είς κρημνούς έρημου νήσου πρόθυμος 
τά νώτά του ό ναύτης στρέφει, άφηνον 
κ’ έγώ έπίσης τήν Ταυρίδα. Τοΰ πιστοΰ 
άνδρος έκείνου ή φωνή μ’ άφύπνισε, 
μ’ ένθύμισεν ανθρώπους δτι κ’ είς αύτήν 
άφήνω. Δίς τδν δόλον τώρα τδν μισώ. — 
Ήρέμει, ώ ψυχή μου! Είς τδν δισταγμόν, 
είς τήν αμφιβολίαν παραδίδεσαι;
Τής σής έρήμου παραιτεΐς τήν στερεάν 
έπί τοΰ πλοίου, κύματ’ αεικίνητα 
θενά σέ φέρουν, καί θά βλέπης έντρομος 
θολόν τδν κόσμον περί σέ, άγνώριστον.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΠΥΛΑΔΗΣ.
ΠΪΛΑΔΗΣ.

Ποΰ είν' έκείνη; διά λόγου σπεύδοντος 
νά τή άγγείλω τά τής σωτηρίας μας;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
’Ιδού έγώ· μερίμνης πλήρης προσδοκώ 
παρηγοριάν οιαν έπαγγέλλεσαι.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ό άδελφός ίάθη. Τήν άνίερον 
άκτήν, άμμον καί βράχους, περιήλθομεν 
φαιδρώς λαλοΰντες· Δέν παρετηρήσαμεν 
δτι όπίσω έμεινε τδ τέμενος.
Είς τούς ίούλους τής καλής του κεφαλής 
άκτινοβόλος τής νεότητας ή φλδξ 
έθαλλε, καί τδ βλέμμα τδ νοήμόν του 
έλαμπ’ έλπίζον καί θαρρούν, καί είς χαράν 
ήνοίγετο κ’ είς πόθον ή καρδία του 
τήν σώτειράν του νά έκσώση σέ, κ’ έμέ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ηύλογημένος έσο, καί τά χείλη σου 
τά φέροντά μοι ευαγγέλια χαρας 
ποτέ μή διάνοιξη λύπης στεναγμός.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Φέρω καί άλλα, έπειδή ώς ήγεμών 
ή εύτυχία έρχεται μετ’ δπαδών.
Καί τούς έταίρους, καί αύτούς τούς ευρομεν. 
'Εντός σπηλάδος έκρυπτον τδ πλοΐόν των, 
κ’ έκάθηντο έν θλίψει περιμένοντες.
Τδν άδελφόν σου είδον· άλαλάζοντες 
ήγέρθησαν· δεήσεις τω άπέτεινον 
νά έπισπεύση τοΰ άπόπλου τήν στιγμήν. 
Ποθοΰσ’ αί χεΐρες πρδς τάς κώπας φέρονται, 
κ’ ήκοΰσθη ψιθυρίζων δ άπόγαιως 

ώς τάς καλάς του πτέρυγας έξέτεινεν. 
’Ας μή άργώμεν. Φέρε με είς τδν ναόν, 
ΐνα πατήσω τδν ούδδν τοΰ ιερού, 
κ’ έγγίσω εύσεβάστως τδν σκοπόν ήμών. 
’Αρκώ καί μόνος τής Θεάς τδ ειδωλον 
ν’ άκοκομίσω έπί ώμων στιβαρών. 
'Επιθυμώ τδ άχθος τδ παμπόθητον.
(Ταΰτα λίγων χωρεϊ πρδς τόν ναόν, μή ίδών 8τι ή 
Ιφιγένεια δέν τόν παρακολουθεί. Τέλος μεταβτρέφεται.) 

Ίστασαι καί διστάζεις! — Λέγε. — Σιωπάς; 
Τεταραγμένη φαίνεσαι. Άνθίσταται 
συμφορά νέα είς τήν εύτυχίαν μας;
Είπέ τδν λόγον δν συνεφωνήσαμεν 
αν πρδς τδν Βασιλέα τδν έμήνυσας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ναι, φίλε άνερ. θά μ’ έπιτιμήσης πλήν. 
‘Η δψις σου μοί είναι σιγών έλεγχος. 
Τοΰ Βασιλέως ήλθε πρός με άγγελος, 
καί αύτφ είπον β,τι μ’ ύπηγόρευσας. 
Ώς έκπλαγείς έφάνη, καί άπητησε 
νά έξαγγείλη πρώτον είς τδν Άνακτα 
τήν άσυνήθη τελετήν, καί προσταγάς 
νά λάβη. Τδν προσμένω δ,τι τάχιστα.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
"Ω, φεΰ! Έκ νέου αιωρεΐται κίνδυνος 
ύπέρ τάς κεφαλάς μας. Είς τδ δίκαιον 
τής ίερείας τί δέν ένειλίσσεσο;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν τδ μετεχειρίσθην ώς ένείλιγμα 
ποτέ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Καί οδτω, καθαρά ψυχή, καί σέ 

καί ήμας θέλεις καταστρέψει. Διατί 
καί τοΰτο δέν προεΐδον; δέν σ’ έδίδαξα 
καί ταύτην ν’ άποφύγης τήν άξίωσιν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Έμέ καί μόνην έλεγξον. Πώς είν’ έμδν 
αισθάνομαι τδ σφάλμα. Άλλ’ άδύνατον 
μ’ ήν ν' άπαντήσω άλλως πρδς τδν συνετώς 
ζητοΰντα καί σπουδαίως δ,τι δίκαιον 
αύτή μου ή καρδία άναγνώριζεν.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ό κίνδυνος δεινοΰται · άλλ’ άπόγνωσις 
ήμάς μή καταλάβη, καί άσύνετος 
σπουδή μή μας προδώση· Τήν έπιστροφήν 
περίμεινον ήσύχως τοΰ άγγέλου του, 
καί δ,τι φέρει, έμμενε ακλόνητος· 
διότι έργον είναι ή κατάγνισις 
τής ίερείας καί ούχί τοΰ άνακτος. 

’Άν δέ τδν ξένον άπαιτήση νά ίδή 
τδν ύπδ τής μανίας κατεχόμενον, 
σύ μή ένδώσης, καί είπέ είς τδν ναόν 
πώς μάς φυλάττεις άμφοτέρους αύστηρώς. 
Δδς ήμϊν ούτως άνεσιν, τδν θησαυρόν, 
τδ θειον έδος, δ λαός άνάξιος 
τραχύς κατέχει, κλέψαντες νά φύγωμεν. 
Άρίστους πέμπει δ ’Απόλλων οιωνούς, 
καί πριν ημείς τδν δρον έκπληρώσωμεν, 
έκπληροΐ θείως τήν ύπόσχεσιν αύτός. 
Ίάθη ό Όρέστης· είν’ ελεύθερος! 
Ώ! φέρετέ τον, φέρετέ μας, άνεμοι, 
πρδς τήν πετρώδη νήσον τοΰ θεοΰ έκεϊ, 
κ’ έκεΐθεν είς Μυκήνας, ν’ άναζήσωσι, 
καί έκ τής τέφρας τής σβεστής τών εστιών 
ν’ άναστηθώσιν οί πατρώοι των θεοί, 
καί νά φωτίση πΰρ λαμπρόν τούς οίκους των!

(τή Ίφιγενείφ·)
Ή χειρ σου θέλει πρώτη μύρα είς αύτούς 
προχύσει έκ φιάλης όλοχρύσου. Σύ 
είς τάς φλιάς των εύλογίαν καί ζωήν 
θά φέρης πάλιν · σύ θά λύσης τήν άράν, 
άνθοστεφή κοσμούσα τήν ζωήν τών σών.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σ' άκούω, φίλε, κ’ ή ψυχή μου τρέπεται — 
ώς τρέπεται τό άνθος πρός τδν ήλιον, — 
καθώς τήν θίξη ή άκτίς τών λόγων σου, 
πρδς τήν παρηγοριάν. Τί πολύτιμος 
ό λόγος τοΰ παρόντος φίλου, ό σαφής! 
Έλλειπ’ ή ούρανία δύναμις αύτοΰ 
άπό τοΰ βίον έρημον διάγοντος, 
δστις ένδίδει άθορύβως, έπειδή 
βραδέως ώριμάζει εις τδ στήθος του 
άπόφασις καί σκέψις· άναπτύσσει δέ 
αύτάς παρών εταίρος ευχερέστατα.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Χαϊρε. Ν’ άπέλθω πρέπει πρός τούς φίλους μου, 
νά τούς καθησυχάσω περιμένοντας.
Ως δ’ έπιστρέψω, είς τούς θάμνους θά κρυφθώ 
τών πέριξ βράχων, προσδοκών τδ νεΰμά σου. — 
Σκέπτεσαι; Αίφνης τό φαιδρόν σου μέτωπον 
άχλύς βαρυθυμίας συνεκάλυψε!

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σύγγνωθι. Όπως άραιά τδν ήλιον 
σκιάζουν νέφη, ουτω φόβος αίρεται 
είς τήν ψυχήν μου έλαφρός, καί μέριμνα.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
"Ω, μή φοβοΰ! Ό φόβος καί δ κίνδυνος 
συνωμοτούσε ■ βόλι’ είσί σύμμαχοι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Εύγενή δμως θεωρώ τήν μέριμναν, 
τήν άποτρέπουσάν με πρδς τόν άνακτα, 
τδν δεύτερον πατέρα, ψεΰδος καί κλοπήν 
νά κακουργήσω.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Φεύγεις τον φονεύοντα 

τόν άδελφόν σου.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
’Ητον εύεργέτης μου.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ό κύπτων είς άνάγκην δέν άγνωμονεΐ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Άγνωμονεΐ, άνάγκη πλήν τδν δίκαιοί-

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Καί σέ βεβαίως πρό άνθρώπων καί θεών.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Άφεσιν δέν μοί δίδει ή καρδία μου. 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Ή ύπέρ μέτρον αυτή αύστηρότης της 
κεκαλυμμένη είν' υπερηφάνεια.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν έξετάζω, άλλ’ απλώς αισθάνομαι.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Έάν δρθώς, θά πρέπει νά τιμάς σαυτ.ήν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Χαίρ’ ή καρδία μόνον δταν άσπιλος. 

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Καί σύ τοιαύτη έμεινες είς τδν ναόν.
Τήν πρδς ήμάς καί άλλους αυστηρότητα 
μετριωτέραν μάς διδάσκει ή ζωή· 
κ’ είς σέ έπίσης. "Εχει αδτ ή γενεά 
τοσοΰτον θαυμασίαν τήν διάπλασιν, 
τοσοΰτον είναι συναφής, περίπλοκος, 
ώστε ούδείς νά μένη ή καθ’ εαυτόν 
ή πρδς τούς άλλους καί άγνδς καί άμικτος. 
Ούδ’ έσμέν άλλως δικασταί ήμών αύτών. 
Τδν δρόμον του βαδίζων πρέπει έκαστος 
νά βλέπη ποΰ βαδίζει. Τοΰτο χρέος του. 
Όρθώς σπανίως έκτιμφ δ άνθρωπος 
τά πεπραγμένα, τά πραττόμενα ποτέ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σχεδόν μέ καταπείθεις είς τήν γνώμην σου-

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Πειθοΰς άνάγκη είς τά άναπόδραστα;
Όδός ύπάρχει μία σέ, τδν άδελφόν
νά σώσης, κ’ ένα φίλον· κ’ έχεις δισταγμούς; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
νΑφες με νά διστάζω· Μ' ήσυχον ψυχήν 
άδίκημα τοιοΰτο δέν θά έπραττες 
εύεργεσίαν άποδίδων, ούδέ σύ.

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Άλλ’ αν καταστραφώμεν, συνειδήσεως 
θά ύπομένης έλεγχον άπέλπιδα.
Πώς δέν ήθίσθης είς ζημίας προφανές, 
άφ’ ού άρνεΐσαι πρδς δλέθρου έκφυγήν 
νά θυσιάσης ένα λόγον καν ψευδή.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ώ! Ανδρικήν καρδίαν έάν έτρεφον, 
καρδίαν ήτις, μελετώσα τόλμημα, 
πρός πάσαν φωνήν άλλην κλείεται κωφή!

ΠΪΛΑΔΗΣ.
Μάτην άρνεΐσαι. Τής άνάγκης σιδηρά 
ή χειρ, προστάζει. ’Εμβριθές τδ νεΰμά της, 
υψιστος έστι νόμος· καί θεοί αύτφ 
πείθονται. Άρχει έν σιγή ή άβουλος 
τής αίωνίας ειμαρμένης άδελφή.
Ό,τι έκείνη έπιβάλλει, φέρε τό · 
ο,τι προστάζει, πράττε. Περί τών λοιπών 
γνωρίζεις. — Επιστρέφω τάχιστα, 
παρά τής ίεράς σου νά δεχθώ χειρδς 
τής σωτηρίας τήν σφαγίδα τήν καλήν.

(άκολουθεϊ.)

ΕΠΕΙΣ0Δ10Ν ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗ
ΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ.

0 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ.

(όρα προηγούμ. τεύχος.)

Ό τήν λέμβον διευθύνων άξιωματικδς, έρω- 
τήσας τινες είσίν οί άφιχθέντες, προσκαλεΐ τδν 
Σταματάραν έπί τής ναυαρχίδος, διότι ό ναύ
αρχος θέλει νά ζητήση παρ’ αύτοΰ πληροφορίας 
τινάς περί τής νήσου των. Είς τών δπαδών τοΰ 
Ψαριανού τφ λέγει τότε ταπεινή τή φωνή-

— Καπετάν Άνδρέα, μή πηγαίνης· άκουέ 
με- αύτός δ ξένος σέ άπατά. Άλλ’ ή καρδία 
τοΰ Σταματάρα δέν γνωρίζει τί έστι φόβος καί 
δολιότης. Διατί ν' άμφιβάλλη; Μή καί ό αύ- 
στριακδς ναύαρχος δέν ήναι χριστιανός ώς αύτός; 
Μή ή σημαία του δέν φέρη τδ σημεΐον τοΰ 
σταυρού, ώς ή σημαία τών Ψαρών; Δέν πιστεύουν 
καί οί δύο είς τδν αύτόν θεόν; Καί ό Σωτήρ 
τοΰ κόσμου δέν έχυσε τδ άγιόν του αίμα ύπέρ 
τών άνθρώπων τής άνατολής, ώς καί διά τούς 
άνθρώπους τής δύσεως; Όχι, ό καπετάν Άνδρέας 
δέν διστάζει ούδ’ έπί στιγμήν, άλλά μεταβαίνει 
πλήρης θάρρους καί πεποιθήσεως έπί τοΰ δι- 
κρότου.

Άλλ’ αμα πατεΐ τδ κατάστρωμα ναΰται καί 
στρατιώται ώπλισμένοι έπιπίπτουσι κατ’ αύτοΰ, 
τδν φορτόνουσιν άλύσεις καί τδν ^ίπτουσιν είς 
τά βάθη τοΰ άντλου. Δι’ άπάτης μεταφέρονται 
καί οί δπαδοί τοΰ Ψαριανού έπί τού αύστριακοΰ 
πλοίου καί ρίπτονται είς σκοτεινήν φυλακήν. 
Ποιον είναι τδ έγκλημα τών δυστυχών τούτων 
αιχμαλώτων; Ποια τύχη τούς περιμένει;

'Ημέραι παρέρχονται καί νύκτες έν τή δεινή 
ταύτη θέσει· τέλος έτοιμάζεται τδ δίκροτον πρδς 
άπόπλουν. Όταν δέ ήνήχθη είς τδ πέλαγος, οί 
αιχμάλωτοι μεταφέρονται έν μέσο» ισχυρας φρου
ράς έπί τοΰ καταστρώματος, ένθα τοΐς κοινοποι
είται βτι θέλουσι παραδοθή είς τδν πασαν τής 
Σμύρνης, δστις τούς εΐχεν άγοράσει άντί εύτελών 
τινων χιλιάδων γροσίων.

Δυστυχή Σταματάρα! Δυστυχείς Ψαριανοί!

Νά πωληθήτε, ώς πωλοΰνται κτήνη έν τή άγορά; 
Αύτή ήτο λοιπόν ή τύχη σας; . . .

Ήτο Αύγουστος μήν, δτε οί αιχμάλωτοι Ελ
ληνες, γυμνόποδες και βαρείας φέροντες άλύσεις, 
μεταφέρονται διά τών οδών τής πρωτευούσης 
τής ’ Ιωνίας, περικυκλωμένοι ύπδ άγριων φυλάκων 
καί έκτεθειμένοι είς τούς χλευασμούς τοΰ έξημ- 
μένου δχλου.

Ή συνοδεία διέρχεται έμπροσθεν τής έκκλη- 
σίας τής Άγιας Φωτεινής· έν τφ ναφ άντηχοΰσι 
δεήσεις· ίσως είναι δεήσεις άναπεμπόμεναι ύπδ 
τών χριστιανών ύπέρ τών θυμάτων τής θηριω
δίας. Δάκρυα συγκινήσεως πληροΰσι τούς δφθαλ- 
μούς τοΰ Σταματάρα καί τών δπαδών του, "καί 
ή έλπίς, ή παρήγορος έλπίς, άναγεννάται έν τή 
καρδία αύτών.

Ή συνοδεία φθάνει εις Κύζικον έκεϊ πρδς 
τδ έσπέρας παρά τάς δχθας τοΰ 'Ρυνδάκου έπι- 
τρέπεται τοΐς αίχμαλώτοις νά καθήσωσι καί ν’ 
άναπαυθώσιν δλίγον. Κάθηνται έν κύκλφ, είς 
ζοφεράς βεβυθισμένοι σκέψεις. Δέν περιμένουσιν 
έλεος παρά τών έχθρών· γνωρίζουσι κάλλιστα 
δτι μεταφέρονται είς τήν Κωνσταντινούπολή, 
δπως ύποστώσι τήν τύχην τοσούτων άλλων γεν
ναίων προμάχων τής έλευθεριας· καί δμως οί 
άτρόμητοι έκεΐνοι Ψαριανοί δέν πτοοΰνται.

Έν μέσφ βαθείας σιωπής έρχεται πρδς αύ
τούς, ώς δραμα, άνήρ υψηλός τδ άνάστημα, έν
δυμα μοναχού φορών καί τοΰ όποιου ή κατά- 
λευκος γενειάς τφ κατήρχετο μέχρι τοΰ στήθους. 
Σιωπηλός, ώς σκιά, προχωρεί όγέρων καί ισταται 
έν τώ μέσφ αύτών. Τότε έκτείνων τήν κάτισχνον 
χεΐρα λέγει πρδς αύτούς·

— ’Ιδού, τέκνα μου, αύτόν τδν άρτον, δν 
ίδίαις χερσίν ηύλόγησα έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ 
'ϊψίστου κατά τήν λειτουργίαν τής Μεγάλης 
Πέμπτης · φάγετε έκ τοΰ άρτου τούτου τής ζωής 
καί ή έλπίς θά φαιδρύνη πάλιν τήν ψυχήν σας. 
Πιστεύετε είς τδν ούράνιον ήμών Πατέρα, τδν 
πανεύσπλαγχνον καί παντοδύναμον!

Καί ή σκιά έγένετο άφαντος. Μήπως ήτο 
ό άγιος Νικόλαος, ό προστάτης τών Ψαρών; . . .

Χεΐρας καί πόδας διά δυνατών σχοινιών δε
δεμένοι οί αιχμάλωτοι μεταφέρονται είς τό μικρόν 
πλοΐον, τδ όποιον πρόκειται νά τούς μετακόμιση 
είς τήν Κωνσταντινούπολή. Είκοσιν ώπλισμένοι 
Τούρκοι φυλάττουσιν αύτούς. Οί αίσχμάλωτοι 
κεΐνται σωρηδόν έντός τοΰ στενού καί ύγροΰ 
άντλου, και σχέδια έκδικήσεως πληροΰσι τήν 
κεφαλήν των. Είς τά ώτά των άντηχοΰσιν 
άκόμη οί λόγοι τοΰ μοναχού τής Κυζίκου. "Πι
στεύετε είς τδν ούράνιον ήμών πατέρα, τδν παν
εύσπλαγχνον καί παντοδύναμον!”

Ήδη φαίνεται μακρόθεν δ Βόσπορος· ήδη 
διακρίνονται αί μέλαιναι κορυφαί τών πένθιμων 
κυπαρίσσων, καί οί μιναρέδες, οί ύψοΰντες μέ- 
χρις ούρανοΰ τήν χρυσήν αύτών κεφαλήν· ήδη 
άνορθοΰται ό τολμηρός τής ‘Αγίας Σοφίας Οόλος, 
ό βεβηλω&είς, ώς δρΰς γιγαντιαία.

Ό Σταματάρας βλέπει πάντα ταΰτα καί τδ 
βλέμμα του άστράπτει άγρίως.

— Δημήτρη, λέγει αίφνης πρδς τδν πλησίον 
του ίστάμενον ναύτην κόψε μέ τά ’δόντια σου 
τά σχοινιά, τά όποια μοΰ περισφίγγουν τάς χεΐρας.

Ό Δημήτριος έκτελεΐ τήν διαταγήν τοΰ άρ- 
χηγοΰ. Ό Σταματάρας έλευθέρας έχων τάς 
χεΐρας λύει τά δεσμά τών συντρόφων του. Εν 
ροπή δφθαλμοΰ οί είκοκιν αιχμάλωτοι έλευθέρους 
έχουσι πόδας καί χεΐρας. Τοΰτο τοΐς άρκεΐ. 
Ώς χείμαρρος δρμητικδς, δστις λυσσών έπί μα- 
κρδν ύπδ τήν γήν διασπά αίφνης τούς φράκτας 
καί άνατινάσσει άγρίως τά μαινόμενα αύτοΰ κύ
ματα, ή ώς μύδροι πεπυρακτωμένοι, οΰς έκσφεν- 
δονίζει ό φρικώδης τής άρχαίας Γρινακριας κρα- 

τήρ, όρμώσιν έπί τοΰ καταστρώματος, καί έπι
πίπτουσι κατά τών δημίων των. Τίς τολμά ν' 
άντισταθή είς τήν άγρίαν ταύτην Ορμήν; Ποια 
δύναμις άναχαιτίζει πλέον τήν εκδικητικήν αύ
τών λύσσαν; Αί κώπαι, τά ξύλα, οί σίδηροί μο
χλοί, αί άλύσεις, τά πάντα γίνονται έν ταϊς 
χερσίν αύτών όργανα καταστροφής καί θανάτου. 
Έπί τοΰ καταστρώματος δέν άκούεται ή ή 
βραγχώδης τών Ψαριανών, φωνή καί ό ρόγχος 
τών θνησκόντων ’Οθωμανών. ’Ελλείψει έχθρών 
παύει τέλος ή αιματηρά έκείνη πάλη.

Ό καπετάν Άνδρέας μέ τάς αιμοσταγείς του 
χεΐρας αρπάζει τδ πηδάλιον καί διά τολμηρας 
στροφής δίδει είς τδ πλοΐον τήν έναντίαν διεύ- 
θυνσιν. Μακράν τού Βοσπόρου! Μακράν τής 
έπαράτου έκείνης άκτής!

Ή νύξ κατέρχεται, καί ή σελήνη άνατέλλει 
μεγάλη καί έρυθρόχρους· ό άνεμος ύψόνει τά 
κύματα τής Προποντίδος καί μυριάδες σπινθήρων 
ώς αί άστραπαί αί άναπεμπόμεναι ύπδ τά πέ- ’ 
ταλα ίππου τρέχοντος άπό ρυτήρος, λάμπουσιν 
ύπδ τδ μικρόν πλοΐον, τδ όποιον διευθύνεται πρδς 
τδν Ελλήσποντον.

Μετ’ δλίγον κρότοι ύπόκωφοι, ώς οί κρότοι 
οΰς έκπέμπει ή ήχώ έν τφ εύρεΐ τής Αντιπάρου 
σπηλαίφ, ταράττουσι τήν σιωπήν τής νυκτός. 
Τά πτώματα τών Τούρκων φυλάκων ρίπτονται 
είς τήν θάλασσαν.

— Πηγαίνετε, άπιστοι, άνακράζει ό καπετάν 
Άνδρέας όσάκις τδ άφρώδες σάβανον άνοίγεται 
διά νά δεχθή τδ ριπτόμενον σώμα· πηγαίνετε 
νά θρέψητε τούς γλάρους τοΰ Βοσπόρου! Έως 
τώρα μόνον τά σώματα τών χριστιανών τούς 
έχρησίμευον ώς τροφή· καιρός είναι νά δοκιμά
σουν καί άλλην τροφήν!

Καί έλεύθερον ώς τδ πτηνδν, ζωηρόν ώς ό 
άνεμος, όρμητικδν ώς ό πόντος τδ μικρόν πλοΐον 
διασχίζει τά ΰδατα τής Προποντίδος, διέρχεται 
διά τών στενών καί φθάνει είς Ψαρά. Έκεϊ έν 
τφ ναφ τοΰ Αγίου Νικολάου άνανεόνουσιν οί 
άτρόμητοι ναΰται τδν ύπέρ πατρίδος δρκον.

— Παιδιά, λέγει ό καπετάν Άνδρέας πρδς 
τούς συντρόφους του, ό θεός μας έφύλαξεν άπό 
τόσους κινδύνους, διότι θέλει νά μας μεταχει- 
ρισθή είς τήν έλευθερίαν τής πατρίδος μας. Ό 
θεός προστατεύει τήν Ελλάδα! —

Δέκα παρήλθον μήνες άπό τής ήμέρας έκεί
νης. Αί άγριαι όρδαί τοΰ καπετάν πασα έπι
πίπτουσι κατά τής ήρωϊκής νήσου τών Ψαρών. 
Γενναίως άνθίστανται οί Ψαριανοί, άλλά έννοοΰν 
βτι δέν θέλουσι διαφύγει τήν καταστροφήν. Τέ
λος λευκή σημαία κυματίζει έπί τών έπάλξεων 
τοΰ Παλαιοκάστρού.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν νέος στρατιώτης 
τοΰ Σταυροΰ κρατών δαδα έν χερσί πλησιάζει 
πρδς τήν πυριταποθήκην. Βροντή φρικώδης σείει 
ούρανόν καί γήν, καί τέσσαρες χιλιάδες έχθρών 
εύρισκομένων ήδη έντός τοΰ φρουρίου άνατινάσ- 
σονται είς τδν άέρα όμοΰ μέ τούς άτρομήτους 
ύπερμάχους τής πατρίδος καί τής πίστεως . . .

Κάτωθεν κρημνώδους βράχου εύρέθησαν δύο 
πτώματα σφιγκτώς ένηγκαλισμένα. Τδ μέν, 
φρικωδώς ήκρωτηριασμένον έπλεεν έντός λίμνης 
μέλανος αίματος· τδ δέ φέρον άκόμη έν τφ θα- 
νάτφ τήν εκφρασιν τής λύσσης καί τής έκδική
σεως, έπέκειτο τοΰ άλλου, ώς ζητούν άκόμη νά 
τδ κρατήση. Τδ πρώτον ήτο τδ πτώμα ενός 
Τούρκου, τδ δεύτερον τδ τοΰ καπετάν Άνδρέα 
Σταματάρα, του όποιου ή νεκρά χειρ έκράτει 
άκόμη σπασμωδικώς τήν μάχαιραν, δι’ ής είχε 
χτυπήσει τδν έχθρόν.

Ό αιχμάλωτος τής Λέρου δέν έλησμόνησε 
τδν ορκον του.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τη .16/28 ’Ιουλίου 18S1.

'Ακόμη μόλις έξέπνευσεν ή σχολική περίοδος τοΰ έτους. 
Άκόμη γίνεται -ου λόγος περί εξετάσεων έπερχομένων βραδύτερου 
τοϋ συνήθους· άκόμη τά φύλλα τών έφημερίδων πληροϋνται Ονο
μάτων μαθητών άριστευσάντων, διδασκάλων πρωταγωνιστούντων 
έν τή διαπλάσει τοΰ έθνους, διδασκαλισσών τής κεντητικής άξιων 
νά διαγωνισθώσι πρός τάς πολυθρύλητους τής Φλάνδρας τριχαπτο- 
πλόκους. Ό μέν μετά τόν δέ άναχωροΰσιν είς τάς έπαρχίας 
έπιθεωρηταί μέλλοντες νά έξετάσωσι τήν κατάστασιν τών δημοτικών 
σχολείων. Λίαν έπικαίρως λοιπόν έλάβομεν έκ Παρισίων ταύτας 
τάς ήμέρας άσπάσιον δώρον, τήν γαλλιστί έκδοθεΐσαν συγγραφήν 
τοΰ κ. Γ. Χασιώτου "Περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
παρά τοΐς Έλλησιν άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως ύπό τών Τούρκων μέχρι τών ημερών μας”. Δέν 
νομίζομεν δέ άκαιρον νά καταγράψωμεν τάς περί αύτοΰ ήμετέρας 
έντυπώσεις και νά έκθέσωμεν σκέψεις τινάς άς προκαλεΐ ή 
άνάγνωσις αύτοΰ.

Διά τί γαλλιστί έγράφη και έν Παρισίοις έξεδόθη ή βίβλος 
θά έρωτήση ίσως πρώτον πάντων ό άναγνώστης; Τό πράγμα ού 
μόνου δίκαιον λογεϊται, άλλά δυστυχώς και επιβάλλεται πολλάκις 
είς τούς παρ’ ήμΐν γράφοντας, έπειδή τό έθνος δέν ώρίμασεν άκόμη 
ώστε νά έχη φιλαναγνώστας και άγοραστάς βιβλίων. Λάβετε άνά 
χεΐρας έν τών έκδιδομένων, και τοΰτο κατά διαλείμματα, βιβλιο
γραφικών δελτίων και άριθμήσατε· έκ τίνων σύγκειται ώς τό 
πλεϊστον ή νεαρά ήμών φιλολογία; Ημερολόγια, εκθέσεις και 
κανονισμοί συλλόγων καί εταιρειών, άπολογισμοί τραπεζών, νεκρο- 
λογίαι, φυλλάδια πολιτικά, στίχοι, στίχοι, στίχοι, καί βιβλία διδα
κτικά καί σχολικά άποτελοΰσι τό μέγιστον μέρος τών έκδιδομένων. 
Τά δέ έπιστημονικά βιβλία εΐνε έλάχιστα καί σπάνια, έπειδή πλήν 
τών καταβληθησομένων ύπό τοΰ συγγραφέως μόχθων πρός σύν
ταξιν του βιβλίου άπαιτεϊται καί γενναία εθελοθυσία αύτοΰ ΐνα 
καταβάλη τάς οαπάνας τής έκτυπώσεως, βέβαιος ών έκ τών προ- 
τέρων δτι ούδέποτε θά καλύψη αύτάς. Δέν λέγω δτι κυβέρνησις, 
δήμοι, σωματεία, τό Πανεπιστήμιον δέν ύποστηρίζουσιν ένίοτε τά 
βιβλία, άλλά καί ένταΰθα έμφιλοχωρεϊ συνήθως ή κατάχρησις καί 
ό όπισθολογισμός, προςοχθιζόμενος έπί τέλους τής ψυχής τοΰ 
λογίου. Εύχερέστερον εντεύθεν εύρίσκεται δ τρόπος τής έκδόσεως 
καί ύποστηρίξεως τών άξιων λόγον έργων έν τή ξένη, ένθα καί 
τό κοινόν εΐνε άδεκαστότερον ύπό προσωπικών κρίσεων, καί οί έκ- 
δόται, αί Άκαδημίαι, οί σύλλογοι δέν άποβλέπουσιν είς τά πρόσωπα, 
άλλ’ είς τά πράγματα. Δέν πρέπει λοιπόν νά κατακρίνωμεν, άλλά 
νά εύτυχίζωμεν έκείνους τών ομογενών δσοι εύρίσκουσι παρά τοΐς 
άλλοδαποϊς τά μέσα πρός έκδοσιν μεγάλων συγγραφών, άφ’ οΰ 
ούτως έπιτυγχάνουσι καί πρό τής έκδόσεως νά σωθώσιν άπό έξευ- 
τελισμοΰ καί μετ’ αύτήν νά τύχωσι τής όφειλομένης άληθοΰς καί 
άθολώτου κρίσεως περί τοΰ έργου αύτών.

Έπανερχόμεθα είς τόν κ. Χασιώτην, δστις ήθέλησε διά τής 
συγγραφής αύτοΰ νά συνοψίση τάς μέχρι τοΰδε έργασίας τοΰ έθνους 
ύπέρ διαδόσεως τής παιδείας, καθιστάυων αύτάς γνωστάς εις τε 
τους ίδιους συμπολίτας καί ούχ ήττον είς τούς άλλογενεΐς. ’Ιδίως 
δέ δύναται νά ένδιαφέρη τό βιβλίον τούς Γάλλους, οϊτινες άπό 
τινων έτών δραστηρίως ασχολούνται περί τήν πρός τά παρ’ αύτοϊς 
κείμενα συγκριτικήν μελέτην τών έκπαιδευτικών αγώνων τών αλλο
γενών. Διά τοΰτο δέ τό πλεϊστον μέρος τοΰ βιβλίου κατέχει ή 
έξέτασις τής παρ’ ήμΐν διαδόσεως τής παιδείας άπό τοΰ 1821 
μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων. Είσαγωγικώς δέ γίνεται λόγος περί 
τής καταστάσεως τών σχολείων καί περί τών λογίων καί βιβλίων 
τοΰ γένους πρό τοΰ ίεροΰ άγώνος. Έν ταϊς σελίσιν έκείναις 
εύρίσκομεν πάλιν τήν συγκινητικήν εικόνα τοΰ πτωχοΰ σχολείου 
τής τουρκοκρατουμένης Ελλάδος. ’Ολίγα εΐνε τά μαθητευόμενα 
παιδία, άτελεϊς αί μέθοδοι καί τραχεΐαι ένίοτε αί ποιναί. Τήν 

παιδαγωγικήν σοφίαν άντικαθίστανευ απλώς ή άπειλή τοΰ φάλαγγα. 
Τό γένος άλλα άναγνώσματα δέν είχε παρά τά Πινακίδια καί μετά 
ταΰτα τήν 'Οκτώηχον, τό Ψαλτήριον καί τόν ’Απόστολον. Άλλ’ 
όποια τιμή διά τόν παΐδα δτε τελειώσας τό βιβλίον του ήγετο έν 
πομπή ύπό τοΰ διδασκάλου καί τών συμμαθητών είς τόν ίδιον 
οίκον ένθα έκηρύσσετο άξιος· όπόσον ήτο εύχάριστον διά τόν 
διδάσκαλον τό παρατιθέμενον αύτω πλούσιον γεΰμα. Καί οί πατέρες 
ήσθάυοντο τότε χαράν μυχίαν δτε τό τέκνον αύτών προοδέυσαν 
ίκανώς ήδύνατο ποτέ νάναγνώση έπ’ έκκλησίας τόν Απόστολον.

Όλιγοστά λοιπόν ήσαν τών χρόνων έκείνων τά κολυβογράμ- 
ματα, άλλ’ εΐχον μεγάλην ήθικήν έννοιαν έπειδή μετ’ αύτών 
συνεδέετο θερμή θρησκευτική πίστις καί αγνή, κρύφια πρός τήν 
πατρίδα άγάπη. Ό διδάσκαλος ήτο άνεγνωρισμένος έργάτης τής 
έπωαζομένης έλευθερίας τοΰ γένους καί ή έντολή αυτή, γνωστή 
ουσα αύτω ή άσυνείδητος διαλανθάνουσα, έπέρριπτε ποιάν τινα 
αίγλην έπί τόν πτωχόν έκεϊνον σκαπανέα τοΰ μέλλοντος. Ή συναί- 
σθησις αυτή τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρος τοΰ σχολείου έλάμβανε μά
λιστα ζωήν έν τοΐς άνωτέροις σχολείοις. Μίαν ήμέραν ό Γεννάδιος 
έν τή σχολή τοΰ Βουκουρεστίου έρμηνεύων τόν Πανηγυρικόν τοΰ 
Ίσοκράτους ένεθουσία έπί τοσοΰτον, ώστε διέταξε νά κλείσωσι τάς 
Ούρας καί έν μέσω κατανύξεως παρέστησεν έν άντιθέσει πρός τό 
λαμπρόν τοΰ παρελθόντος μεγαλεϊον τήν πενιχράν εικόνα τοΰ 
δούλου γένους- έξεικόνισε τήν Ολίψιν, τάς όδύνας, τήν αγωνίαν τών 
Ελλήνων καί χείμαρροι δακρύων κατέρρευσαν άπό τών όφθαλμών 
του- τό μάθημα διεκόπη έπί ώραν τινά καί οί άζροαταί έδάκρυον 
καί έπευφήμουν είς τούς λόγους τοΰ διδασκάλου.

Τοιαΰτα ήσαν τά άνώτερα σχολεία τοΰ γένους έπί τής δου
λείας· άπό τής Βλαχίας μέχρι τών Κυδωνιών, άπό τών Ίωαννίνων 
μέχρι τής Βενετίας, άπό τών Άγράφων μέχρι τής Δημητσάνας τό 
βιβλίον ήτο άνάμνησις καί σύμβολον, ό λόγος τοΰ διδασκάλου έλπίς 
καί σύνθημα. Διά τοΰτο τό γένος είχε τότε άληθή εθνικά άνα
γνώσματα καί τά σύγχρονα τυπογραφεία, ιδίως τά έν Βενετία, ήσαν 
ζωντανά κέντρα τής έθνικής ένότητος. Τά όνόματα τών έπιφανών 
διδασκάλων ήσαν είς πάντας γνωστά καί έκαλοΰντο ουτοι άπό 
κοινότητος είς κοινότητα καί άπό γυμνασίου είς γυμνάσιον. σχεδόν 
δπως τήν σήμερον καλούνται ύπό τών γερμανικών πανεπιστημίων 
έν άμίλλη άμοιβαία οί διαπρέποντες τών έπιστημόνων. Καί μέ 
μίαν λέξιν, διδάσκαλοι ήσαν οί παρασκευάσαντες τήν άπελευθέρωσιν 
τοΰ έθνους καί ύπό τόν τύπον φιλομούσων θιάσων κατηρτίσθησαν 
αί έταιρεΐαι, αί προοδοποιήσασαι τήν άνάστασιν αύτοΰ τήν μεγάλην.

Τό έθνος άπελευθερωθέν ένόησε μέχρι τινός μόνον τήν με
γάλην έκπολιτευτικήν, ήθικήν καί εθνικήν δύναμιν τών γραμμάτων. 
Διά μακρών διηγείται ό κ. Χασιώτης τούς καταβληθέντας άγώνας, 
άναλύει τούς ψηφισθέντας νόμους, έκθέτει τήν ιστορίαν τών δια
φόρων καθιδρυμάτων καί παρατάσσει αριθμούς. Ή γενομένη πρόο
δος εΐνε έκπληκτική, πρό πάντων κατά τά τελευταία έτη. Άλλ’ 
ήμελήθη τό κυριώτατον, τό δημοτικόν σχολεϊον. Καλλίτερον νά 
είχομεν όλιγωτέρους έπιστήμονας καί λογίους καί περισσότερον 
διαδεδομένην τήν κοινήν έκπαίδευσιν, περισσοτέρους τούς δυ- 
ναμένους άναγινώσκειν, γράφειν καί άριθμεΐν. Κατά τήν παρα- 
τιθεμένην στατιστικήν έν μέν ταϊς ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής οί φοιτώντες είς τά δημοτικά σχολεία παϊδες τω 1873 
ήσαν 18 έπί κατοίκων 100, έν ’Ιταλία 6’2, έν Έλλάδι 6ι ε. Ώστε 
δέν εϊμεθα πολλω κατώτεροι τής ’Ιταλίας. Άλλά πρέπει νά έξε- 
τασθή καί τό ποιόν τών σχο'λείων τούτων. Πρό δύο έτών έπε- 
σκέφθην τό δημοτικόν σχολεϊον χωρίου τινός τής Κορινθίας. Ό 
φουστανελλοφόρος διδάσκαλος έκοιμάτο κρατών τήν ράβδον έν ταϊς 
χερσίν, άμα δέ είσήλθον μετά φίλου τινός καθηγητοΰ τοΰ έν Κο- 
ρίνθω γυμνασίου έξύπνησε καί ήθέλησε νά δείξη ήμΐν τάς προό
δους τών μαθητών. Έν ταϊς πινακίσι τής άναγνώσεως ας ό εκ
λεχθείς μαθητής άνεγίνωσκεν έπιτροχάοην έγίνετο λόγος περί φυ
τών, ζώων καί ορυκτών. Έξήτασα τόν παΐδα τί εΐνε ό άνθρωπος, 
δτε δέ ύποβοηθών τήν απορίαν αύτοΰ τόν ήρώτησα αν ό άνθρωπος 
εΐνε πέτρα, δένδρον ή κόττα άπεκρίθη μετά μεγάλου θά^ους δτι 

εΐνε κόττα. Ανάλογοι ήσαν καί αί λοιπαί τών παίδων απαντήσεις. 
Ό δέ διδάσκαλος έδικαιολογεΐτο δτι οί παϊδες εΐνε χονδροκέφαλοι 
’Αλβανοί καί δτι ούδ’ αύτός ήτο καλλίτερος δτε χοιροβοσκός ών 
άπεφάσισε νά γείνη δημοδιδάσκαλος, βοσκών παΐδας άντί· χοίρων. 
Εύτυχώς ή κατάστασις τών σχολείων βελτιοΰται όσημέραι διά τής 
γινομένης κατ’ έτος έπιθεωρήσεως, τής συστάσεως τών διδασκα
λείων, τής έκδόσεως καταλλήλων οδηγών καί άλλων βιβλίων δι
δακτικών καί τής συνηνωμένης μερίμνης τής κυβερνήσεως καί τών 
συλλόγων. Είς τήν βελτίωσιν δέ ταύτην θά συντείνη έπαισθητώς 
καί τό σύγγραμμα τοΰ κ. Χασιώτου, δπερ δέν περιορίζεται είς 
τήν έκθεσιν τών γενομένων καί έπίκρισιν τών γινομένων, άλλά 
παρεμπλέκει άξίας λόγου ειδήσεις καί συγκρίσεις περί τών άριστων 
καρπών τής παιδαγωγίας έν τοΐς εύνομουμένοις καί πεπολιτισμένοις 
κράτεσι τής Εύρώπης καί Αμερικής. Εύχόμεθα δέ νά μελετηθή 
καί καρποφορήση έπ’ άγαθώ.

Καλλίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΗΝ0Σ.

(«ανέχεια· Sea προηγούμ.. άριΟίλ.)

— Τό προοίμιον τοΰτο, ’Ιωνά, είς φόβον μ’ έμβάλλει ού μι
κρόν. Τό σοβαρόν σου ύφος, οί σοβαροί σου λόγοι μέ ταράττουσι. 
Λέγε, ’Ιωνά, λέγε.

— Σοβαρόν μέ βλέπεις, Ανδρόνικε; άπήντησεν ό γέρων σείων 
τήν κεφαλήν. Καί πότε δέν μέ είδες τοιοΰτον; Εΐναι δυνατόν ή 
συνεχής μελέτη τών ουρανίων σημείων νά μή καθιστά τόν άν
θρωπον σοβαρόν καί σκεπτικόν; Τί εϊμεθα ήμεϊς οί άνθρωποι 
άπέναντι τοΰ μεγαλείου τούτου τοΰ παντός; Ήμεϊς οί σκώληκες; 
ήμεϊς οί κόκκοι σινάπεως; — Άκουσον, Ανδρόνικε. —

Τήν παρελθοΰσαν νύκτα διήλθον άϋπνος, παρά τό άνοικτόν 
παράθυρον, τούς όφθαλμούς μου πρός τόν ουράνιον θόλον έστραμ- 
μένους κρατών. Ή νύξ ήτο γαληνιαία, ό ούρανός καθαρός καί 
αίθριος- μυριάδες άστέρων έλαμπον. Καί έγώ παρετήρουν τούς 
άστέρας τούτους, τούς παλαιούς γνωρίμους μου, καί μοί έφαίνετο 
δτι έκινοΰντο καί δτι έσχημάτιζον έλικοειδή έν τω ούρανω σχή
ματα. Τό μεσονύκτιον παρήλθεν. Έν μέσω τών λοιπών άστέρων 
έστιλβεν άστήρ μεγαλείτερος καί φαεινότερος όλων. Έλεγες δτι 
ήτο ήγεμών έν τω μέσω τών όπαδών του. Αίφνης εΐδον 
άπό άνατολών μεγάλην λάμψιν, ήτις έν ροπή όφθαλμοΰ έλαβε 
σχήμα σφαίρας πύρινης. Ή σφαίρα αύτη διασχίζουσα τόν ούρά- 
νιον θόλον διηυθύνετο πρός τό μέρος, ένθα έσπινθηροβόλει δ μέγας 
άστήρ. Μετ’ ού πολύ ή πυρίνη σφαίρα κατεκάλυψε τόν άστέρα 
καί έμεινεν έπ’ αύτοΰ ώσεί προσηλωμένη. Καί έφωτίσθη ό ούρα
νός όλος, καί πάλιν έξηκολούθησεν ή σφαίρα τόν δρόμον της. 
Άλλ’ είς τό μέρος, ένθα πρό μικρού έλαμπεν ό άστήρ, ήτο σκότος 
βαθύ· καί οί περί αύτόν μικρότεροι άστέρες εΐχον δλοι έξαλειφθή, 
διασπαρέντες καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Ή δέ πυρίνη σφαίρα, 
διασχίσασα καί τό έτερον ήμισυ τοΰ ούρανίσυ θόλου, έβυθίσθη είς 
τήν θάλασσαν, καί ή θάλασσα είς τήν προσέγγισιν αύτής έβάφη 
δλη αίμόχρους, μεθ’ δ τά πάντα κατεκαλύφθησαν πάλιν άπό τά 
σκότη τής νυκτός. Άλλ’ ούτε ό λάμπων άστήρ, ούτε οί οπαδοί 
αύτοΰ δέν έφάνησαν πλέον.

— Παράδοξον φαινόμενον άληθώς, εΐπεν ό Ανδρόνικος, δστις 

έν άκρα σιωπή εΐχεν άκροασθή τών λόγων τοΰ Ιωνά. Καί ή 
έξήγησις αύτοΰ;

— Ή έξήγησις, Ανδρόνικε; άπήντησεν ό γέρων σοβαρώς. 
Δέν τήν ένόησες; ’Ιδού ή ανθρώπινη άδυναμία. Ή έξήγησις εΐναι 
καί άπλή καί πρόχειρος. Ό έν μέσω τών άλλων λάμπων μέγας s 
άστήρ εΐναι δ βασιλεύς Αλέξιος· ή πυρίνη σφαίρα, ή τόν ούρά- 
νιον θόλον διασχίσασα καί διά τής λάμψεώς της τό φώς τοΰ 
άστέρος άποσβέσασα, εΐσαι σύ, Ανδρόνικε, ου ή δόξα θέλει έπι- 
σκιάσει τήν λαμπηδόνα τοΰ βασιλέως. Έπί τή έμφανίσει σου 
έξαφανίζεται ή αίγλη τοΰ βασιλικού διαδήματος, σβέννυνται οί 
περικυκλοΰντες τόν ηγεμόνα δευτερεύοντες άστέρες. Εννοείς τώρα;

— Έννοώ, άπήντησεν δ ’Ανδρόνικος σύννους· άλλ’ ή κατά- 
δυσις τής σφαίρας είς τήν θάλασσαν, καί ή αιματηρά τής θαλάσ
σης χροιά; Αύτά μοί μένουν άνεξήγητα, Ιωνά.

— Σεβάσθητι, Ανδρόνικε, τά ούράνια σημεία, εΐπεν σοβαρώς 
ό άστρολόγος· παραδέχθητι τήν προσιτήν σοι έξήγησιν, άλλά μή 
ζητείς νά είσδύσης καί είς τά μυστήρια αύτών. Μή έσο βέβηλος, 
Ανδρόνικε. Τό αίματόφυρτον τής θαλάσσης, είς ήν έβυθίσθη ή 
σφαίρα, μένει πρόβλημα άλυτον μή ζητείς νά διάσχισης τόν 
πέπλον τόν καλύπτοντα τό άόρατον μέλλον. Άρκέστωσάν σοι 
ταΰτα.

Ταΰτα είπών καί τήν χεΐρα πρός ουρανόν ύψών έξήλθεν δ 
Ιωνάς τοΰ κοιτώνος βήματι βραδεϊ, ώς εΐχεν είσέλθει, καί όπισθεν 
αύτοΰ κατέπεσε τό βαρύ παραπέτασμα.

— Πυρίνη σφαίρα, διασχίζουσα τά σκότη τής νυκτός, εΐπεν 
ό ’Ανδρόνικος, μείνας μόνος, ταπεινή τή φωνή· σφαίρα πυρίνη, 
λάμπουσα έπί στιγμήν, άποσβέννουσα τό φώς τών άστέρων καί εΐτα 
βυθιζομένη είς θάλασσαν αίμοβαφή; — Ή δέν ένόησεν ό ’Ιωνάς 
τό φαινόμενον, ή δέν ήθέλησε νά μοί τό έξηγήση, καί τότε ή 
έξήγησις δέν μοί εΐναι ευνοϊκή. — Άδιάφορον! Τά φαινόμενα 
ταΰτα εΐναι ίδιοτροπίαι τής φύσεως, καί μόνον βλάκες άποδίδουσιν 
αύτοϊς σημασίαν. Έμέ δμως δέν πτοοΰσι τά τοιαΰτα, προσέθηκεν 
ύψών τοΰ ώμους.

Έν τοσούτω τό στρατόπεδον ήρξατο λαμβάνον τήν συνήθη 
αύτοΰ όψιν πανταχοΰ κίνησις, πανταχοΰ ζωηρότης· ή ώρα 
τής άναπαύσεως είχε παρέλθει, καί οί στρατιώται μετέβαινον είς 
τάς έργασίας των.

Ό ’Ανδρόνικος έξήλθε τής σκηνής, παρατηρών τά περί αύτόν 
συμβαίνοντα- ύπό τά όμματα αύτοΰ έδιπλασιάζετο ό ζήλος τών 
άνδρών, καί έκαστος έσπευδε νά δείξη είς τον άρχηγόν τήν προ
θυμίαν έκείνην, ύφ’ ής πάντες ένεφοροΰντο.

Έφάνη τότε άνερχομένη τόν λόφον συνοδεία ιππέων, έπί κε
φαλής τής οποίας ΐππευεν έπί λευκού καί μεγαλοπρεπώς διεσκευ- 
ασμένου ίππου άνήρ προβεβηκώς τήν ήλικίαν, πλουσίαν φορών 
ιερατικήν στολήν.

Ήτο ουτος δ πατριάρχης Θεοδόσιος, δστις ήρχετο πρός τό 
στρατόπεδον τοΰ Ανδρονίκου παρακολουθούμενος ύπό τών ιερέων 
καί διακόνων αύτοΰ.

Άμα δ Ανδρόνικος εΐδε μακρόθεν τήν ιερατικήν ταύτην συν
οδείαν καί ένόησεν δτι έπί κεφαλής αύτής προεπορεύετο δ αρχη
γός τής Έκκλησίας, αύτός ό Πατριάρχης Θεοδόσιος, δν προσω- 
πικώς μέν δέν έγνώριζεν, άλλά περί ου πολλάκις ήκουσεν, έσπευσε 
νά προχωρήση βήματά τινα είς προϋπάντησιν αύτοΰ, φθάσας δέ 
πλησίον του έγονάτισεν ένώπιόν του καί ήσπάσθη τά πέλματα τών 
ποδών του. Έγερθείς δέ μετά μικρόν εΐπεν

— Εύτυχεϊς οί οφθαλμοί μου, δτι ήδυνήθησαν νά ίδωσι τόν 
ζηλωτήν τοΰ καλοΰ, τόν ύπέρμαχον τής άληθείας, τόν έφάμιλλον 
τοΰ Χρυσοστόμου· εύτυχεϊς οί όφθαλμοί μου δτι τοΐς έδόθη ή θεία 
εύδοκία νά ίδωσι τό πρόσωπον τοΰ μεγάλου Ιεράρχου, ου τό κλέος 
καί ή δόξα ένέπλησαν τήν οικουμένην. Έκ τοΰ υψους τής λαμ- 
πηδόνος της ή Άγιότης σου άς ρίψη βλέμμα συμπάθειας έπί τοΰ 
άμαρτωλοΰ έμοΰ, δστις ούδέν άλλο ποθεί ή νά σοι προσφέρη τοΰ 
άπειρου του σεβασμοΰ τήν έκφρασιν.

Ό Πατριάρχης ήκουσεν έν σιωπή τάς πομπώδεις ταύτας φι
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λοφρονήσεις, καί προσέβλεψε ίτόν ’Ανδρόνικον μέ βλέμμα, έν ώ 
άπεικονίζετο δλη ή αποστροφή, ήν αισθάνεται ό εύθύς και τίμιος 
άνθρωπος πρός τούς χαμερπεϊς χαρακτήρας.

Ο Θεοδόσιος, άνήρ ενάρετος καί. εχθρός πάσης δολιότητος καί 
υποκρισίας, ένόησεν αμέσως δτι δαίμων κακός έφερε τόν άνθρωπον 
τούτον, δπως διοίκηση κράτος, χρήζον άνδρών αγαθών καί τίμιων, 
καί πικρόν μειδίαμα έστεψε τά χείλη του.

’Αλάνθαστα σημεία περί τού σκοπού τού άπαταν είναι, πρό
σωπον μειδιούν άνευ αιτίας καί γλώσσα πέραν τού δέοντος πομ
πώδης καί κολακευτική.

— Ή φήμη σου, ’Ανδρόνικε, εΐπεν ό Θεοδόσιος, περιήλθεν 
είς τά ώτά μου · ήδη δέ καί σέ είδον καί σ' έγνώρισα. Είτα 
στραφείς πρός ένα τών διακόνων του προσέθηκε ταπεινή τή φωνή-

— ’Ιδού ό άνθρωπος, οϊον μας τόν παρέστησαν.
Τούς τελευταίους τούτους λόγους τοΰ Πατριάρχου δέν ήκουσε 

μέν ό ’Ανδρόνικος, άλλ’ έκ τού βλέμματος τοΰ Θεοδοσίου ένόησε 
τινα περί αύτοΰ κρίσιν περιεΐχον. Στραφείς τότε πρός τόν πλη
σίον αύτοΰ ίστάμενον Άγιοχριστοφορίτην, τω είπε έπίσης ταπεινή 
τή φωνή-

— ’Ιδού ίερεύς κατηφής καί αγέρωχος!
Πρώτον ήδη έβλέποντο οί δύο ούτοι άνδρες, καί δμως άμ- 

φότεροι άμέσως ένόησαν, δτι πας μεταξύ αύτών συμβιβασμός ήτο 
πράγμα αδύνατον. Έκάτερος αύτών ήσθάνετο δτι εύρίσκετο ενώ
πιον ίσχυροΰ άντιπάλου· έκάτερος έβλεπεν δτι άντίκρυζεν έχθρόν 
άσπονδον, διότι ό μέν ’Ανδρόνικος, δστις σκοπόν τοΰ βίου του τήν 
είς τόν βασιλικόν θρόνον άνάβασιν έθετο, έβλεπε πρό τών βαθμιδών 
τοΰ θρόνου τούτου ίστάμενον τόν πολιότριχα ιεράρχην καί σοβαρώς 
έμποδίζοντα αύτόν, δ δέ Θεοδόσιος, άφωσιωμένος είς τήν πατρίδα 
καί είς τόν ήγεμόνα του, καί άνήρ τοΰ καθήκοντος ένόει δτι δ 
ενώπιον αύτοΰ ίστάμενος δέν ήτο είμή δόλιος άρπαξ καί προδότης.

— ’Ανδρόνικε, εΐπεν δ Πατριάρχης, καθήμενος έπί μεγάλης 
τινός έδρας, ήν τώ προσέφερον δύο τών διακόνων του, έν ω ό Αν
δρόνικος ΐστατο άσκεπής ένώπιόν του, Ανδρόνικε, έκ τοΰ βάθους 
τής ’Ασίας έρχεσαι, δπως άναλάβης, μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ, 
τήν διοίκησιν κράτους, έχοντος άνάγκην χειρός στιβαράς άμα καί 
πατρικής. Ή χώρα ήμών πάσχει δεινώς, ’Ανδρόνικε, ή βασιλεία 
πάσχει. Ό θεός τιμωρεί τόν λαόν διά τά μεγάλα αύτοΰ αμαρτή
ματα. Ή εξουσία εύρίσκεται είς χεΐρας παιδός, δν σύμβουλοι καί 
δδηγοί κακοί πειρώνται ν’ άποτρέψωσιν άπό τήν εύθεΐαν όδόν τοΰ 
δικαίου. Άλλ’ εύσπλαγχνος ό Ούρανός άφοπλίζει τούς κακούς.

— Τών κακών τό κράτος έχει βραχεΐαν τήν διάρκειαν, άγιε 
Πατριάρχα, άπήντησεν ό Ανδρόνικος κύπτων τούς οφθαλμούς.

— Άς δοξάσωμεν τον Ύψιστον, προσέθηκεν ό Θεοδόσιος, δτι 
ηύδόκησε νά έκτείνη έφ’ ήμάς τήν έλεήμονα Αύτοΰ χεΐρα. ΤΙ 
αρχή έγένετο.

— Τί έννοεΐς, Πατριάρχα;
— Δαίμων κακός τής χώρας μας κατέστη ήδη άβλαβής. 

Τόν πρωτοσεβαστόν ’Αλέξιον έπρόφθασεν ή θεία δίκη. Ύπό τό 
βάρος τών αμαρτιών του έπεσεν ό άθλιος καί δέσμιος εύρίσκεται 
σήμερον έν φυλακή, άναμένων τήν δικαίαν αύτοΰ τιμωρίαν.

— Τί λέγεις, Πατριάρχα; άνέκραξεν ό Ανδρόνικος, προς- 
ποιούμενος δτι πρώτον ήδη ήκουε τήν εϊδησιν. 'Ο πρωτοσεβαστός 
λέγεις;

— Ναι, ’Ανδρόνικε, άπήντησεν δ Θεοδόσιος προσβλέπουν 
αύτόν μέ βλέμμα σοβαρόν άμα καί διαπεραστικόν. Ο θεός δέν 
άφίνει άτιμώρητον τόν κακόν ούτε έν τώ κόσμω τούτω ούτε έν 
τώ άλλω.

— Καί δ βασιλεύς; ήρώτησεν δ Ανδρόνικος μετ’ ανυπο
μονησίας.

— Ύπέκυψεν είς τοΰ λαοΰ τήν πανίσχυρον θέλησιν. Ποιαν 
έπιρ^οήν ήδύνατο νά έξασκήση ό βασιλεύς, παϊς άνίσχυρος, εύρι- 
σκόμενος έν τω σκότει, διότι τοΰτο συνέφερεν είς τούς αισχρούς 
αύτοΰ κηδεμόνας.

— Καί δέν ήδύνασο σύ, Πατριάρχα, σύ, είς δν ό άείμνηστος 

Μανουήλ ένεπιστεύθη τήν μεγάλην καί ίεράν παρακαταθήκην, σύ 
δέν ήδύνασο νά καταλάβης θέσιν παρά τω βασιλεΐ, ήτις νά εξα
σφάλιση αύτόν άπό τής επιβλαβούς τών κακών έπιρροής;

— ’’Ανδρόνικε, άπήντησεν ό θεοδόσος μετά πικρίας· παρά 
τοΰ βασιλέως Μανουήλ έτάχθην φρουρός καί κηδεμών τοΰ ύιοΰ του 
καί διαδόχου. Καί άνέλαβον τά καθήκοντά μου εύθαρσώς καί ήθέ- 
λησα εύόρκως νά τηρήσω τόν λόγον, δν έδωκα είς τόν θνήσκοντα 
άνακτα καί πατέρα. Άλλά ματαία άπέβη πάσά μου προσπάθεια· 
ή φωνή μου ύπήρξε φωνή βοώντος έν τή έρήμω. Οί λόγοι τοΰ 
γέροντος ίερέως περιεφρονήθησαν, αί συμβουλαί αύτοΰ έμυκτη- 
ρίσθησαν, καί τέλος ήναγκάσθην νά έγκαταλείψω θέσιν, ήτις δση- 
μέραι όχληροτέρα μοί καθίστατο. Ή κακία μ’ ένίκησεν.

— Νΰν δμως;
— Νΰν, Ανδρόνικε, είμαι ύπέρ ποτέ περιττός, διότι έν σοί 

άποκτα ό θρόνος προστάτην ικανόν καί ισχυρόν.
— Καί θέλεις ν’ άφήσης έπί τών ώμων μου μόνων τό βαρύ 

τοΰτο φορτίον, τήν μεγάλην ταύτην εύθύνην; εΐπεν δ ’Ανδρόνικος 
προσβλέπων άσκαρδαμηκτί τόν Θεοδόσιον.

— Άνάγκην έμοΰ δέν έχει πλέον ό βασιλεύς. ’Εγώ θεωρώ 
έμαυτόν λελυμένον τοΰ λόγου άφ’ ής στιγμής ό ’Ανδρόνικος πατήση 
τό κατώφλιον τών βασιλικών άνακτόρων, άπήντησε ζωηρώς δ Θεο
δόσιος, έπιθυμών, ώς έφαίνετο, νά διακόψη τήν συνέντευξή ταύτην.

’Αστραπή άγριας χαράς έλαμψεν είς τό βλέμμα τοΰ Ανδρο
νίκου, διότι ήσθάνθη δτι οί λόγοι τοΰ Πατριάρχου κατέρριπτον καί 
τόν τελευταΐον φραγμόν, δστις τόν έχώριζεν άπό τοΰ θρόνου.

ΤΙ συνέντευξις διεκόπη. Ό Πατριάρχης ήγέρθη καί έξήλθε 
τής σκηνής. Σοβαρός καί έν σιωπή δ Θεοδόσιος άνέβη πάλιν έπί 
τοΰ ίππου καί άνεχώρησε μετά τής συνοδείας του προπεμφθείς 
μέχρι τινός παρά τοΰ Ανδρονίκου καί τών οπαδών του.

Έπί πολύ τό βλέμμα τοΰ Ανδρονίκου παρηκολούθησε τόν 
άναχωροΰντα άρχηγόν τής Εκκλησίας. Τέλος δέ, δταν ή συνοδεία 
έγένετο άφαντος όπισθεν καμπής τίνος τής δδοΰ, δ ’Ανδρόνικος 
είπε ψιθυρίζων

— 'Γής Εκκλησίας τούς κεραυνούς νά φοβηθώ έγώ, δστις 
ούδένα ποτέ έφοβήθην; Πόσον άπατάσαι, Πατριάρχα μου!

Καί είσήλθε πάλιν είς τήν σκηνήν του.
"Ηδη δέ τά σκότη τής έσπέρας είχον ρίψει τόν μέλανα αύτών 

πέπλον έπί τών οχθών τοΰ Βοσπόρου καί έπί τοΰ στρατοπέδου 
τοΰ Ανδρονίκου. Έμπροσθεν έκάστης σκηνής ήνήφθη φανός, δει- 
κνύων είς τούς κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως τήν θέσιν, ένθα 
εύρίσκετο ό μέλλων νά διοικήση τήν χώραν καί δ πιστός αύτοΰ 
στρατός.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ·.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ.

“ ΈπΙστρεψον, ψυχή μου, είς τήν άνέπαυ- 
σΐν σου."

ΔΑΒΙΔ.

Ητο μία τών λαμπρών εκείνων τοΰ φθινοπώρου ήμερών, καθ’ 
άς ή άτμοσφαΐρα ύπό τόν καθαρόν τής μεσημβρίας ούρανόν έχει 
ήρεμόν τινα καί δλως έκτακτον διαφάνειαν. Είς τά κυανά τοΰ 
Βοσπόρου κύματα, ύπό λεπτής ρυτιδούμενα αύρας, κατωπτρίζοντο 
αί δενδροστόλιστοι δχθαι. [1 φύσις δλη έφαίνετο τελοΰσα εορτήν.

Πρός τήν εορτήν ταύτην τής φύσεως άμιλλωμένη καί ή 
πόλις τοΰ Κωνσταντίνου παρίστα θέαν πλήρη ζωηρότητος καί 
εύθυμίας. Έξεγερθεΐσα άπό φρικώδους ονείρου, τό όποιον έπί 
τοσοΰτον χρόνον έτάραττεν αύτήν, άπαλλαγεϊσα άπό τοΰ καταθλί- 
βοντος αύτήν έφιάλτου, ή βασιλίς τών πόλεων έχαιρέτα γηθομένη 
τήν ανατολήν τής ήμέρας, καθ’ ήν έμελλε νά ύποδεχθή τόν λαοπό- 
θητον ’Ανδρόνικον, τόν περιμενόμενον σωτήρα, ένώπιόν τοΰ όποιου 
κατεκρημνίζετο τών κακών τό κράτος καί δστις ήρχετο φέρων έν 
χερσίν έλαίας κλάδον.

*Ηδη το πρώτον πάλιν έλευθέρως άνέπνεεν ό λαός τής Κων
σταντινουπόλεως, νέον άπεκδεχόμενος, χρυσοΰν αιώνα· τήν καρδίαν 
αύτοΰ κατεΐχεν ήδη ή γλυκεία έκείνη γαλήνη, ήν αισθάνεται 
δ άνθρωπος, δστις διαφυγών μέγαν κίνδυνον εύρίσκεται έν άσφα- 
λεία.

Ό πρωταίτιος τής μακράς καί θλιβεράς καταστάσεως, δ πρω
τοσεβαστός ’Αλέξιος, δ λαομίσητος κηδεμών τοΰ αύτοκράτορος, ό 
άνθρωπος τών καταπιέσεων καί τών αρπαγών, δ τών άδικων φόρων 
νομοθέτης, ό τά δημόσια χρήματα έν εύωχίαις καί θεάμασι κατα- 
σωτεύσας, δ τούς ιερούς ναούς 
βεβήλως άπογυμνώσας, ό πά
σαν κακίαν καί άδικίαν ύποστη- 
ρίξας καί πάσαν άρετήν άπη- 
νώς καταδιώξας, δ τύραννος 
καί κακός τής χώρας δαίμων 
— εΐχε πέσει, εΐχε καταστή 
άβλαβής, καί δ λαός, ο έν 
τώ άγώνι κατά τοΰ φθοροποιού 
εκείνου λύκου έξελθών νικη
τής, ήσθάνετο τήν έξαλλον 
τοΰ θριάμβου του χαράν καί 
άνακούφισιν. Χρυσών έλπί- 
δων μεστός άνέμενεν δ λαός 
ούτος τήν έλευσιν τοΰ σωτή- 
ρος· πλήρης σκέψεων περί 
αισίου μέλλοντος έξήρχετο 
τών οικιών, δπως χαιρετίση 
κατά τήν διάβασίν του τόν 
άνδρα τοΰ μέλλοντος, τόν 
προστάτην καί φυσικόν τοΰ 
νεαροΰ βασιλέως κηδεμόνα, 
δστις σήμερον διέπλεε τόν 
Βόσπορον.

Άπασαι αί πρός τήν πα
ραλίαν άγουσαι δδοί έγεμον 
πυκνών ομίλων. Είς τά πρό
σωπα δλα άπεικονίζετο ή 
χαροποιό έκείνη προσδοκία, 
ήτις προηγείται συνήθως 
συμβάντος εύτυχοΰς. Τά πα
ράθυρα, οί έξώσται καί αύται 
αί στέγαι τών οικιών, δθεν 
ήδύνατο τις νά ΐδη τήν θά
λασσαν ή τήν όδόν, δι’ ής 
έπρόκειτο νά διαβή ό Αν
δρόνικος, ήσαν πλήρη άν- 
Ορώπων πάσης ήλικίας καί 
πάσης τάξεως. Έλεγες δτι 
δλοι οί κάτοικοι τής εκτε
ταμένης πόλεως μίαν είχον 
καρδίαν καί δτι ή μεγάλη 
έκείνη καρδία έπαλλε μόνον 
ύπέρ τοΰ περιμενομένου άνδρος.

Ζωηρόν καί φαιδρόν συνωθεϊτο τό πλήθος έν ταϊς όδοϊς καί 
άντί τοΰ συνήθους πρωινού χαιρετισμού δέν ήκούοντο πανταχόθεν 
είμή αί λέξεις· "Σήμερον έρχεται! Τέλος πάντων.1 Άς έχη δόξαν 
δ θεός!” Καί αύται αί γυναίκες, συμμεριζόμεναι τήν γενικήν 
χαράν, έκάθηντο φαιδραί καί πλουσίως διακεκοσμημέναι παρά τά 
παράθυρα ή είς τούς έξώστας, θεωροΰσαι τό κάτωθεν κυμαινό- 
μενον πλήθος.

Έν τή παραλία τό πλήθος ήτο πυκνότατου καί πάντων οί 
όφθαλμοί ήσαν έστραμμένοι πρός τήν άπέναντι όχθην. Έν τώ 
Βοσπόρω δέ διεσταυροΰντο καθ’ δλας τάς διευθύνσεις άκάτια μικρά 
καί μεγάλα, ένθα είχον έπιβιβασθή οί μάλλον άνυπόμονοι, οί θέ- 

ΑΓΑΛΜΑ ΕΤΡΕΘΕΝ ΕΝ ΚΤΙΙΡΩι.

λοντες νά έχωσι τήν πρώτην κατά τήν ύποδοχήν. θέσιν. Κίνησις 
έν ταϊς όδοϊς, κίνησις έπί τών ύδάτων, κίνησις καί ζωή πάνταχοΰ, 
ήτις τοσούτω μάλλον έφαίνετο ζωηροτέρα, δσω ζοφερώτερον 
ύπήρξε τό παρελθόν. Ύπεράνω δέ τής κινήσεως ταύτης άπή- 
στραπτεν έν δλη τή μεγαλοπρεπείς ό ούρανός, ώς νά συνεμερίζετο 
καί ούτος την γενικήν άγαλλίασιν, ώς νά συνεώρταζε καί-ούτος 
μετά τών εύδαιμόνων τής Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων, άνέ- 
φελος καί αύτός ώς ήσαν άνέφελοι καί αί καρδίαι τών πολιτών. 
Ή γή συνεώρταζε μετά τοΰ ούρανοΰ τήν ήμέραν τής γενικής 

χαράς.
Αίφνης ή κίνησις τών 

έν τώ στενώ τοΰ Βοσπόρου 
άκατίων κατέστη ζωηροτέρα, 
παριστώσα θέαν λεμβοδρο
μίας, καθότι δλα τά άκάτια 
διηυθύνοντο πρός έν ση- 
μεΐον, ένθα πυκνός έφαί
νετο πλοίων σωρός. Οί έπί 
τής παραλίας ΐστάμενοι θεα
τοί άνυπομόνως έστρεψαν 
τά βλέμματά των πρός τό 
σημεΐον έκεϊνο, καί μυριάδες 
φωνών ήκούσθησαν. "Έρ
χεται! Έρχεται!”

Μακρόθεν έφαίνοντο πλοία 
διευθυνόμενα πρός τήν πό
λιν. Προέπλεε τοΰ στόλου 
τούτου τριήρης εύρύχωρος, 
φέρουσα έπί τοΰ πρώτου 
αύτής ίστοΰ τήν ίόχρουν τοΰ 
Ανδρονίκου σημαίαν. Έπί 
τής πρύμνης ΐστατο ορθός, 
πάντων τών περί αύτόν ύπερ- 
έχων κατά τό ανάστημα, ό 
Ανδρόνικος, δστις άσκεπής 
εΐχε προσηλωμένα τά βλέμ
ματα αύτοΰ έπί τής ένώ- 

• πιόν του έκτεινομένης πό
λεως.

Αί ακτίνες τοΰ ήλιου 
έφώτιζον τήν λευκήν αύτοΰ 
κόμην καί τό άνδρικόν του 
πρόσωπον. ’Ορθός ΐστατο 
ό ’Ανδρόνικος έν δλη τή 
ήγεμονική μεγαλοπρεπείς 
καί τά χείλη του έψιθύριζον 
τό τοΰ προφητάνακτος Δα
βίδ. " Έπίστρεψον , ψυχή 
μου, είς τήν άνάπαυσίν 
σου, δτι Κύριος ευηργέ- 
τησέ με, δτι έξείλετο τήν 
ψυχήν μου έκ θανάτου, 

άπό δακρύων καί τούς πόδας άπό όλισθή-

(ε-εται συνέχεια.)

τούς όφθαλμούς 
ματος.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

ΕΛΛΑΣ. Άπο^ιφθείσης παρά τών δυνάμεων 
τής αίτήσεω; τής Πύλης περ'ι δεκαπενθημέρου 
άναβολής τής παραχωρήσεως τοΰ δευτέρου τμή
ματος — χάριν τοΰ 'Ραμαζανίου — ή παρα- 
χώρησις τοΰ τμήματος τής έν Θεσσαλία Καρ- 
δίτσης γενήσεται κατά τήν ύπδ τής συμβάσεως 
όριζομένην ήμέραν. Εύχόμβθα δπως και τοΰ 
δευτέρου τμήματος ή παραχώρησι; έκτελεσθή, 
δπως έξετελέσθη ή τοΰ πρώτου, άπροσκόπτως 
καί πανηγυρικώς. Προς τοΰτο και ή τουρκική 
κυβέρνησις δεικνύει διαθέσεις συμβιδαστικάς, άπο- 
κομίζουσα προ ήμερων ήδη δλον τδ πολεμικόν 
ύλικδν άπδ του προσεχώς έκκενουμένου τμήματος. 
Έλυπήθημεν διά τύν αποκλεισμόν τοΰ έν Ήπείρφ 
ιστορικού Συρράκου, και καλώς έπραξεν ό Έλλην 
έπίτροπος διαμαρτυρηθείς· άλλ’ άπέναντι τής 
θελήσεως και όμοφώνου άποφάσεως τών δυνάμεων 
ούδέν ισχύει ή ήμετέρα διαμαρτύρησις. “Ο,τι 
εΐναι πράγματι εύχάριστον και παρηγορητικόν 
εΐναι ή συμβιβαστική συμπεριφορά τών Μουσουλ
μάνων έν ταΐς νέοι; Έλληνικαΐς έπαρχίαις. Καί 
τοι μή γευθέντες εΐσέτι τών άγαθών τοΰ πολι
τισμού, έννοοΰσι, φαίνεται, καί οί Μουσουλμάνοι 
δτι οί υπό τήν σκέπην νόμων έλευθέρων ζώντες 
λαοί είσΐ καί οί ευτυχέστεροι.

Μετά πλείστης δσης εύχαριστήσεως μανθάνο- 
μεν έκ τών εφημερίδων, δτι ή Ελληνική κυβέρνη- 
σις προεκήρυξεν έσχάτως τήν κατασκευήν τών 
σιδηροδρομικών γραμμών άπ’ ’Αθηνών 
μέχρι ΓΙατρών καί άπ’ ’Αθηνών μέχρι Λαρίσσης 
διά μειοδοσίας. ’Ιδού ή καλή αρχή έγένετο. 
Βεβαίως ή βουλή θέλει έπικυρώσει τάς συνομο- 
λογηθησομένας συμβάσεις, δπως αί έργασίαι άρχί- 
σωσιν δσον ένεστι τάχιον. Τό μόνον, τό όποιον 
έκ βάθους ψυχής εύχόμεθα εΐναι, ή κατασκευή 
τών σιδηροδρόμων τούτων νά γείνη δι’ έλληνικών 
κεφαλαίων. Σήμερον ευτυχώς τδ ήμέτερον έθνος 
δέν στερείται σπουδαίων κεφαλαιούχων, και 
άμαρτία εΐναι άληθώς, δ,τι μόνοι δυνάμεθα νά 
έκτελέσωμεν νά παραχωρώμεν είς ξένους, περί 
τής τιμιότητος μάλιστα τών όποιων δέν έ'χομεν 
καί έχέγγυα. Τοΰτο λέγομεν, διότι άνέγνωμεν 
έσχάτως δνόματα έργολάβων σιδηροδρόμων, οΐ- 
τινες πολύ μακράν άπέχουσιν άπδ τοΰ νά παρέ- 
χωσιν δλας τάς εγγυήσεις τιμίας έκτελέσεως τών 
υποχρεώσεων αύτών. Άποβλέποντες δμως άπο- 
λύτως είς τδ έργον, μετ’ ένδομύχου χαράς 
άναλογιζόμεθα τής ήμέρας, καθ’ ήν ό κάτοικος 
τών ’Αθηνών θά δύναται έν δλίγαις ώραις νά 
μεταβή διά σιδηροδρόμου άσφαλώς καί άναπαυ- 
τικώς μέχρι ΙΊατρών καί μέχρι Λαρίσσης. θά 
ήναι ήμέρα, νέαν έγκαινίζουσα διά τήν φίλην 
ήμών πατρίδα έποχήν.

ΡΩΣΣΙΑ. Άσμενοι μεταφέρομεν είς τάς 
στήλας τοΰ 'Εσπέρου τήν έπιβεβαιωθεΐσαν ειδη- 
σιν δτι τή άόκνφ μερίμνη τοΰ έν 'Ρωσσίφ άντι- 
προσώπου τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερο
σολύμων, άρχιμανδρίτου Κυρίου Νικοδήμου, 
κατωρθώθη ν’ άποδοθώσι τω ‘Αγίφ Τάφφ τά 
άπδ τοΰ έτους 1873 κατασχεθέντα κτήματα αύτοΰ 
έν τε Βασσαραβίφ καί Καυκάσφ. Ό αύτοκράτωρ 
τής 'Ρωσσίας διέταξεν δπως αί μέν πρόσοδοι τών 
έν Καυκάσιο κτημάτων άπαλλαγώσιν δλοσχερώς 
τής κατασχέσεως, αί δέ τών έν Βασσαραβία κατά 
τά τέσσαρα πέμπτα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ή κατ’ αύτάς γινομένη 
περιοδεία τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας καί 
αί συνεντεύξεις αύτοΰ μετά τινων Γερμανών 
ήγεμόνων, είς άς τά ευρωπαϊκά φύλλα πειρών- 
ται νά δώσωσι πολιτικήν σημασίαν, φαίνεται δτι 

δέν ύποκρύτττουσι τοιούτους σκοπούς. Καί οί 
βασιλείς καί οί αύτοκράτορες είναι άνθρωποι καί 
ώς τοιοΰτοι αισθάνονται κατ’ αύτήν μάλιστα τήν 
ώραν τοΰ έτους τήν άνάγκην ν’ άναπνεύσωσιν 
όλίγον καθαρόν άέρα. 'Όταν μάλιστα συλλογισθή 
τις δτι ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας μεταβαίνει 
είς έπίσκεψιν τοΰ υίοΰ αύτοΰ έν Σαλισβούργφ 
καί τής θυγατρδς αύτοΰ έν Μονάχφ, πείθεται 
δτι αί έφημερίδες θηρεύουσι πολιτικός ειδήσεις, 
δπως ένίοτε οί κυνηγοί θηρεύουσι κυνήγι είς 
μέρη, ένθα σπανιώτατα ύπάρχει τοιοΰτο. Έν 
Γαστάϊν δ αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ έπε- 
σκέφθη τδν γηραιόν αύτοκράτορα Γουλιέλμον.

ΓΑΛΛΙΑ. Ό πρόεδρος τής γαλλικής βουλής, 
Γαμβέττας, μετέβη κατ’ αύτάς είς τήν πόλιν 
Tours, δπως έγκαινίση, ώς είπε, τήν έπιτυχίαν 
τής έκεΐ έκθέσεως. ’Εννοείται δτι αύτός δέν 
εΐναι δ μόνος λόγος τής έκεΐ μεταβάσεως τοΰ 
διασήμου ρήτορος. Έπίκεινται έκλογαί καί δ 
Γαμβέττας θέλει νά ένισχύση διά τής παρουσίας 
του τούς έκλογικούς κύκλους. 'II δύναμις τοΰ 
άνδρός τούτου κεϊται έν τή εύγλωττία του. Κατά 
τό λέγειν.καί αύτών τών άντιπάλων του, όλίγοι 
πολιτικοί ρήτορες κατώρθωσαν, ώς αύτός, νά 
έλκύωσι τά πλήθη καί νά ένθουσιάζωσι τά 
άκροατήρια. Διό καί έν έκάστη περιοδεία τοΰ 
Γαμβέττα οί λόγοι, οΰς έκφωνεΐ, άποτελοΰσι τδ 
κύριον τών θεμάτων καί άνακοινοΰνται τηλεγρα- 
φικώς είς δλα τά πολιτικά φύλλα. Έν Toubs 
πάλιν προχθές ώμίλησε διά μακρών, πρώτον είς 
άπάντησιν τής ύποδοχής καί προσφωνήσεως τοΰ 
δημάρχου, εΐτα κατά τήν άπονομήν τών βραβείων 
είς τούς έκθέτας καί τέλος κατά τδ δοθέν είς 
τιμήν αύτοΰ γεΰμα, δπου ώμίλησεν έπί μίαν 
ώραν καί τέταρτον άνευ διακοπής. Οί λόγοι 
του ’ εΐναι πράγματι άριστουργήματα, διότι έν 
αύτοΐς τοσοΰτον έντέχνως εισάγει φιλοσοφικός 
καί ήθικοπολιτικάς ιδέας, ώστε δύνανται νά 
Οεωρηθώσιν αΰται άληθή άποφθέγματα. Άπαν- 
τών είς τδν δήμαρχον είπε· "Πρό πολλοΰ 
"έπεθύμουν νά έπισκεφθώ τήν χώραν τής Του- 
"ραίνης, ήτις ύπήρξεν ή σκηνή συγκινήσεων τοσοΰ- 
"τον θλιβερών (έννοεΐ τά έν έτει 1870 συμβάντα). 
"'Όταν ή καρδία ύποστή τραγικούς κλονισμούς» 
“άφίνοντας αύτή τά άνεξάλειπτα αύτών ίχνη, 
"τότε αισθάνεται τήν άνάγκην νά έπανέλθή πάλιν 
"έκεΐ ένθα ύπέφερε. Ναι, ύπάρχουσι στιγμαί, 
"καθ’ ας ποθοΰμεν νά εδρωμεν έν τή πάτριοι 
"τμήματα πατρίδος.”

Αΰριον, 2/14 Αύγούστου, θέλει έγκαινισθή 
έπισήμως έν Φελλετέν τής Γαλλίας δ άνδριάς 
τοΰ έξοχου Έλληνιστοΰ Courtaud - Diver- 
NERESSE, γεννηθέντος έκεΐ έν έτει 1794.

Η ΝΗΣΟΣ ΤΖΕΡΒΑ (Djebba).

Ό κατά τήν Τυνησίαν γάλλος ναύαρχος Κον- 
ράδ άνήγγειλε τηλεγραφικά»; τφ προϊσταμένφ 
αύτοΰ ύπουργω τών Ναυτικών δτι τήν 16/28 Ιου
λίου κατέλαβε τήν δχυράν κωμόπολιν Σούκ, πρω
τεύουσαν τής νήσου Τζέρβα;, κειμένης παρά τήν 
άνατολικήν παραλίαν τής Τυνησίας.

Περί τής νήσου ταύτης έχομεν τάς έξής πε
ριέργους πληροφορίας, ας έρανιζόμεθα έκ τών 
τελευταίων γαλλικών φύλλων, καί αιτινες θέ- 
λουσιν ένδιαφέρει καί τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας.

Ή νήσος Τζέρβα, ήν τά γαλλικά στρατεύ

ματα κατέλαβαν άμαχητί, είναι μία τών ώραιο- 
τέρων νήσων τής Μεσογείου. Κειμένη προς 
νότον τοΰ κόλπου τής Γάβης χωρίζεται άπδ τής 
ξηράς διά στενού θαλασσίου πορθμού, δν πολλά- 
κις αί κάμηλοι διέρχονται άκινδύνως, τόσον εΐναι 
άβαθή τά ύδατα. Κατά τήν άρχαιότητα ή νή
σος ήτο γνωστή ύπδ τδ όνομα "Μήνιγξ” ή “ή 
νήσος τών Λωτοφάγων”, ήν στίχος τοΰ 'Ομήρου 
κατέστησεν αθάνατον Περιείχε δέ διαφόρους 
πόλεις, ών ή κυριωτέρα ήτο ή Μήνιγξ. Κατά 
τόν ΓΙλίνιον ή πόλις αυτή ήμιλλάτο ώς πρός τήν 
κατασκευήν τοΰ πορφυρού χρώματος πρός τήν 
Τύρον. 'Ρωμαίος έφορος έπεστάτει είς τήν συλ
λογήν τοΰ πολυτίμου εντόμου, έξ ού κατεσκευ- 
άζετο ή πορφύρα. ΊΙ νήσος εΐναι τδ πλεΐστον 
επίπεδος και έχει μόνος σειράς τινας ταπεινών 
λόφων, οΐτινες διακόπτουσι τήν μονοτονίαν. Οί 
κάτοικοι, 45 χιλιάδες περίπου τδν αριθμόν, 
ζώσι σήμερον έντός καλυβών διεσπαρμένων τήδε 
κάκεΐσεν- είναι δέ καταγωγής βερβερικής, διό 
καί παρά τών Μουσουλμάνων θεωρούνται σχισ
ματικοί. ’Επαγγέλλονται τήν γεωργίαν, τήν 
ύφαντικήν, τήν ναυτικήν καί τήν αλιείαν. Οί 
γεωργοί, πολυπληθέστεροι τών άλλων, εΐναι έρ- 
γατικώτεροι τών Μαύρων καί τών ’Αράβων- αί 
γαΐαι αύτών, έπιμελώς δλαι καλλιεργημένα!, 
παράγουσιν ελαίας άξιολόγους, καί τδ έξαγόμενον 
έλαιον τιμάται πολύ έν Τύνιδι. Άναμεμιγμένα 
μέ τάς έλαίας ύπάρχουσιν έν αφθονία παντός 
είδους δπωροφόρα δένδρα- έκ τών φοινίκων τής 
νήσου κατασκευάζεται τδ κατά τήν ’Ανατολήν 
άγαπητόν ποτδν "λαγμί”. Καί ή άμπελος καλ
λιεργείται εις τινα τής νήσου μέρη, δ δέ οίνος 
εΐναι ύπόξανθος έχον πολλήν Ομοιότητα πρός τόν 
θηραϊκόν καί σάμιον οΐνον. Οί ύφανταί τής νήσου 
εΐναι οί έπιτηδειότεροι τών μερών έκείνων είς 
τά παράλια γίνεται ή άλιεία ώραίων καί μα
λακών σπόγγων. ΊΙ μεγαλειτέρα συγκέντρωσις 
καλυβών φέρει τό όνομα Ούμτ-Σούκ (ή κωμό- 
πολις τής άγοράς), έν ή τελείται δίς τής έβδο- 
μάδος είδος έμπορικής πανηγύρεως, είς ήν προς- 
έρχονται ’Άραβες καί Βεδουΐνοι πρός αγοράν 
βουρνουζίων καί άλλων ύφασμάτων καί τροφίμων.

Κατά τήν 16’1'' έκατονταετηρίδα ή νήσος 
Τζέρβα κατελήφθη ύπδ τών 'Ισπανών, οΐτινες 
τφ 1560 έξεδιώχθησαν ύπδ τών Τούρκων. Έκ 
τών κεφαλών τών φονευθέντων Ισπανών οί 
άγριοι νικηταί άνήγειραν πυραμίδα ύψους 10 μέ
τρων, ήτις ώνομάζετο "ό Πύργος τών κεφαλών”, 
καί ύπδ πολλών περιηγητώνπεριγράφεται. ’Ακόμη 
πρό εικοσιν έτών έσώζετο τδ άπαίσιον τοΰτο 
τρόπαιον. Αιτήσει Γάλλου έπισκόπου ή κυβέρ- 
νησις τής Τύνιδος συγκατετέθη νά καταρρίψη 
τήν πυραμίδα ταύτην μέ δλην τήν έναντιότητα 
τών εγχωρίων, οΐτινες έπέμενον νά διατηρηθή 
μνημεϊον τής έπιφανοΰς τών προγόνων αύτών 
νίκης.

ΝΕΚΡ0Λ0ΓΙΑΙ.

Ό πρίγκηψ Αύγουστος τοΰ Σάξ-Κοβούργου, 
άπέθανε τή 20 ’Ιουλίου παρά τήν Βιέννην έν ήλι- 
κία 63 έτών. Είχε σύζυγον τήν πριγκήπισσαν, 
Κλημεντίνην, θυγατέρα τοΰ πρώην βασιλέως τή; 
Γαλλία; Λουδοβίκου Φιλίππου.

Ό καθηγητής LOTZE, διακεκριμένος φιλόσοφος 
τής Γερμανίας, άπέθανεν έσχάτως προβεβηκώς τήν 
ήλικίαν έν Λειψίφ. Πολλά είναι τά συγγράμματα 
τοΰ διαπρεπούς τούτου άνδρός.

Θεόδωρος BeRGK, καθηγητής τής φιλολογίας 
έν Τυβίγγη, έν Άλλαΐς Σαςόνων καί τελευταΐον έν 
Βόννη, έκδοτης τών 'Ελλήνων λυρικών καί συγ- 
γρα^εύς τής Ιστορίας τών Έλληνικών γραμμά
τιο·/ , άπέθανε τή 20 ’Ιουλίου έν ήλικία 69 έτών.

Κάρολος BRUHNS, διευθυντής τοΰ έν Λειψία, 
άστεροσκοπείου, εις τών δ ασημότερων αστρονόμων 
τής Γερμανίας, άπέθανε πρό τινων ήμερών έν Λειψία 
έν ήλικία 50 μόλις έτών.

Μαρία BlANC, χήρα τοΰ εργολάβου τών έν 
Μονακω λουτρών, γυνή γνωστή διά τάς αγαθο
εργίας της, άπέθανεν έν Παρισίοις. Ό πρό δύο 
έτών άποβιώσας σύζυγός της άφησε περιουσίαν 
ύπερβαίνουσαν τά 60 έκατομμύρια φράγκων.

Ό ύποκόμης FlEURIOT DE LaNGLE, άν- 
τιναύαρχο; τής Γαλλίας, διατελέσας διοικητής τοΰ 
έκτου διαμερίσματος κατά τήν πολιορκίαν τών 
Παρισίων τφ 1870, άπέθανεν έν ήλικία 72 έτών 
τή 28 ’Ιουλίου έν Παρισίοις.

Νικόλαος Πιεράκος, άντιστράτηγος τήςΈλ- 
λάδος, έκ τοΰ γνωστού οίκου τών Μαυρομιχαλέων, 
άπέθανε τή 11/23 Ιουλίου έν ’Αθήναις έν ήλικία 
76 έτών. Τφ 1861 ό μακαρίτης Πιεράκος εΐχε 
διορισθή γερουσιαστής.

Δημήτριος Σ πηλ ι ω τ ύπουλο ; , υποστράτηγος 
τής Ελλάδος άπέθανεν έν βαθεΐ γήρατι έν ’Αθήναις 
τή 7/19 ’Ιουλίου. Ό Σπηλιωτόπουλος ήτο διοικητής 
τάγματος έν έτει 1843, καί ώς τοιοΰτος πρωτη- 
γωνίστησε τήν νύκτα τής γ'. Σεπτεμβρίου, ότε 
άνεκηρύχθη έν Έλλάδι τδ Σύνταγμα.

Σπυρίδων Γενίσαρλης, συνταγματάρχης τοΰ 
πεζικού έν Έλλάδι, άπέθαν. έν ’Αθήναις τή 6/18 
Ιουλίου.

Ευστάθιος Δ. Ή λ ιόπο υλο ς, δικηγόρος έκ τφν 
καλλιτέρων καί πρφην υπουργός τής Δικαιοσύνης, 
άπέθανεν έν ’Αθήναις τή 5/17 ’Ιουλίου τρ. έτ.

Εΐς τών ήμετέρων συνδρομητών σφόδρα πα
τριώτης μας επεμψε τδ εξής ποιημάτιον άνω- 
νύμως, τδ όποιον καταχωροΰμεν χάριν τών είς 
τα αστεία άρεσκομένων αναγνωστών μας.

Η ΜΥΤΗ.

Ποίημα.

Περί μύτης καί αρχαίοι 
Έγραψαν πολλά καί νέοι, 
Κ’ έστιχούργησαν πολλοί, 
"Αγγλοι, Γάλλοι, κ’ ’Ιταλοί.

Δικαιότατα, καθότι
Εΐν’ ή μύτη, ήτις πρώτη 
Τής ψυχής ζωγραφιστήν 
Διδ’ εικόνα καί πιστήν.

Χονδρή μύτη καί παχεΐα 
Μάς παρέχει τά σημεία 
Καί ψυχής καρτερικής 
Καί φλεβδς σατυρικής.

Μικρά μύτη, έστριμμένη, 
Πρός τά άνω γυρισμένη, 
Ι'νώμων κάπως άσφαλής 
Κούφης εΐναι κεφαλής.

Πρός τά κάτω κυρτωμένη, 
Ώς τοΰ άετοΰ, έμφαίνει 
Χαρακτήρα όρμητικδν,
Βίαιον, φανατικόν.

Δείγμα τούτου ό Κικέρων 
Καί ό τύραννος ό Νέρων, 
Κι’ άλλοι άκόμη βασιλείς 
Οίαςδήποτε φυλής.

' Η εύθεΐα μύτη τέλος, 
Τοΰ προσώπου κομψόν μέλος, 
Κλίνουσα κανονική, 
Εΐναι μύτη Ελληνική.

Κ’ έδώ πάλιν ό άρχαΐος 
'Ορισμός, ό πάντα νέος· 
"Ό,τι εύθύ, κανονικόν 
Εΐναι πράγμα'Ελληνικόν.”

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Άνέγνωμον έν τφ άθηναϊκφ " Άιώνι” άρ- 
Ορον περί καπνοΰ. Ή άνάγνωσις αυτή μάς άνε- 
κάλεσεν είς τήν μνήμην άρθρον τι τοΰ ιατρού 
Ε. Decaisne έν τή γαλλική έφημερίδι France, 
δπερ περί καπνοΰ επίσης πραγματεύεται.

Μία κακή γλώσσα, λέγει ό ιατρός Decaisne, 
έξ έκείνων, αιτινες πάντοτε κακά περί ιατρών 
λέγουσι, διηγείται τό έξής άνέκδοτον.

’Ασθενής τις Κυρία ήναγκάσθη νά προς- 
καλέση δύο ιατρούς. Ότε δέ έπήλθεν ή άνα£- 
[ίώαις ή Κυρία αυτή ήσθάνθη μεγάλην έπιθυμίαν 
διά χαμοκέρασα (φράουλας), καί ήρώτησεν ένα 
τών δύο ιατρών της έάν ήδύνατο νά φάγη. 
"Φυλαχθήτε καλά τή άπήντησεν οδτος, θά ήναι 
διά σάς θάνατος.” Τήν επιούσαν, έλθόντος τοΰ 
άλλου ίατροΰ, τφ έκαμε πάλιν τήν αύτήν έρώ- 
τησιν. "‘Η φράουλα εΐναι εξαίρετος καρπός, τή 
άπήντησεν ούτος, δέν βλέπω τήν αιτίαν διατί νά 
μή φάγετε.” Ή άσθενής έφαγε φράουλας χωρίς 
νά εΐπη τι είς τόν πρώτον τών ιατρών, τόν άπα- 
γορεύσαντα αύτή αύτάς, καί δμως ούδέν έπαθε. 
Μετά τινα καιρόν οί δύο έξοχώτατοι προσεκλή- 
θησαν ύπό τής πελάτιδός των είς τδ γεύμα- 
μετά τδ ψητόν παρετέθησαν ώραΐαι φράουλαι, 
Ό εΐς τών ιατρών εύχαριστήσας ήρνήθη λέγων, 

δτι εΐναι δπωρικδν επιβλαβές, ό έτερος δμως 
έφαγε κατά κόρον, εύρίσκων δτι είναι πολύ δρο
σιστικοί. Ή Κυρία τότε ένόησε τό μυστικόν 
τής άπαγορεύσεως · ό άπαγορεύσας αύτάς ή δέν 
τάς ήγάπα ή δέν ήδύνατο νά τάς χωνεύση.

"Ο,τι συνέβη μέ τάς φράουλας, εξακολουθεί 
δ ιατρός Decaisne, τό αύτό συμβαίνει καί μέ 
τόν καπνόν. 01 μέν θεωρούσι τόν καπνόν φυ- 
τδν εύεργετικόν, άθώον, παρηγοριάν άληθή τών 
τεθλιμμένων, πολύτιμον άνακούφισιν τοΰ πνεύ
ματος, καί έν γένει ύφ’ δλας τάς έπόψεις αβλα
βές. Οί έναντίοι δμως τής γνώμης ταύτης άπο- 
δίδουσιν είς τόν καπνόν δλα τά κακά, τά κατα- 
τρύχοντα τήν άνθρωπότήτα, δλους τούς πόνους 
τούς βασανίζοντας τό σώμά μας, καί ζήτοΰσι τήν 
έντελή έξοστράκισίν του.

Καί έκ τών δύο μερών ύπάρχει ύπερβολή- 
εΐναι δμως 8ν σημεΐον τοΰ ζητήματος, καθ' δ 
καί αί δύο μερίδες ώφειλον νά ώσι σύμφωνοι- 
τό σημεΐον τοΰτο εΐναι όσάκις πρόκειται περί 
καπνιζόντων παίδων.

Περί τούτου πρό δεκαπέντε έτών ήδη ύπέ- 
βαλα διατριβήν είς τήν ιατρικήν ’Ακαδημίαν, καί 
έκτοτε συνεπλήρωσα τό έργον μου διά πλειστων 
δσων παρατηρήσεων καί άλλων ιατρών, δς συ
νοψίζω ώς έξής-

Α’. Καί τοι δυσκόλως παρ' απασι τοϊς ά^ώστοις 
έκ τιμώμενα, τά έπιβλαβή άποτελέσματα 
τοΰ καπνοΰ παρά τοϊς παισΐν είσίν άναμ- 
φισβήτητα.

Β'. ΊΙ χρήσις τοΰ καπνοΰ παρά τοϊς παισί, καί 
περιωρισμένη άκόμη, έπιφέρει πολλάκις άλ- 
λοίωσιν τοΰ αίματος καί τά κυριώτερα συμ
πτώματα τής χλωρο-άνεμίας, τήν ώχρότητα 
τοΰ προσώπου, τήν ίσχνότητα, τούς παλμούς 
τής καρδίας, τήν δυσπεψίαν κ, τ»-· λ.

~ν'·' W
Γ'. Ή συνήθης θεραπεία τής άνεμίας καί χλω- 

ρώσεως ούδέν ώφελεΐ δσφ διατηρείται ή 
χρήσις τοΰ καπνοΰ.

Δ'. Τά καπνίζοντα παιδία έχουσι συνήθως δια
νοητικήν τινα νωθρότητα καί τάσιν κατά 
τό μάλλον ή ήττον έκπεφρασμένην πρός τά 
πνευματώδη ποτά.

Ε'. Παρά τισι τών παίδων, τά όποια παύουσι 
νά καπνίζωσι καί ούδεμίαν δργανικήν πάθη- 
σιν έχουσιν, αί άταξίαι περί τήν σωματικήν 
οικονομίαν, ας άνέφερα, έξαλείφονται πολλά
κις τάχιστα καί πάντοτε σχεδόν χωρίς ν’ 
άφήσωσιν ίχνος.

Έν ένί δέ λόγφ άποφαίνομαι, λέγει έν τέλει 
ό Decaisne, δτι πρέπει ό άνθρωπος νά ύπερβή 

-έντελώς τήν παιδικήν καί έφηβικήν ήλικίαν πριν 
έπιδοθή είς τήν χρήσιν τοΰ καπνοΰ, καί κατά 
τοΰτο παρά τήν έν τοϊς στίχοι; τοΰ Babthelemy 
έκφραζομένην γνώμην

On dirait qu’il suffit de ce puissant arome 
Pour inurii- la pens£e et completer un tame, 
Qu’il donne a l’enfant meme un aspect de raison, 
Et d’un air juvenil rehausse le grison.



112 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 7. 1 13 Αύγούστου 1881.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧ2ΡΗΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ CANAL-STR. 3. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εδρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμακείοις χαί παντοπωλείοις τοΰ Κόσμου.

.fiir jfamilien ιιηδ Eefectrfel, Sibliotfyefen, fjotels, Cafes uni> Keftaurationen.

Jlbonitemenfs - preis werteijdf;riid? 6 IfiarF. —- §u bejief]en burd> alle 23ucf}f;ant>iungeii uitb poftanftaiten.

(Expedition der 3UllPr’rten fettling in teipjig.
<---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------7

ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικόν μετ’ εικόνων δΐς τοϋ μηνάς 

έκδιδόμενον
έν ΛΕΙΨΙΑι.

( Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ’Αρχαιολογικά. — 'Ανακαλύψεις. 
— ’Επιστημονικά. — Πολιτικοί έπιθεωρήσεις.— Βιόλιοκρισίαι. — 
Διάφορα.

Τιμή έτησία προπληρωμένη Φράγκα 40.
Διά τήν Γερμανίαν μάρκ. 32. Διά τήν'Ρωσσίαν ρούβλ. 16 άργ.

Ό "Εσπερος πέμπεται έλεύίίερος ταχυδρ. τέλους.
Aiti'OiTtfig- Canal-Strasse 3. Leipzig.

Ο ΕΚΑΤΟΓΓΡΑΦΟΣ 
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 κις καί διά 
μελάνης και διά τών ποικιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άζίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καϊ δείγματα 

άπευΟυντέον είς τύ 
γρηφίΐον τοΰ Έχατογγράφου 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρδς τούς 
Κ»“« Atehyoig Μαρίνου tig 'Mfjvag.

THE HEKTOGRAPH
(δ '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 1.35 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

Zu besiohen daroh alle Buclibandlnngen; 

olychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien. 

Heraiisgegeben von Baurath H. Kahler in Hannover. 
In Prachtband 250 M. Ein Blatt einzeln IS M. 

Bin kanntlerisch auagefllhrtesPraolitirerk InFarbondmek. 
In Snseerat getronerWiodergabo 12 der farbonprliolitigaton 
Monumente Italians (Siatin. Kapelle, Iiafael’sobeLoggien.

Petaralclreho in Bom, Seal doellogonpalastas in Venedlg. Bibliothek in Siena, 
Dorn von Orvioto etc.) umfuesond.

Leipzig. Baumgartners Bnchhandlting.

Έκ τοΰ βιβλιοπωλείου Γ. ΣΠΕΜΑΝΝΟΥ έν ΣΤΟΥΤΓΑΡΤΗι
έξεδόθη ·

ΕΛΛΑΣ καί ΡΩΜΗ
ύπό

ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΑΑΚΕ
’Εθνογραφική ιστορία τής κλασικής άρχαιότητος μετά πολλών εικόνων 
άρχιτεκτονικών, πλαστικών και χωρογραφικών τών έγκριτοτέρων γερμανών 

καλλιτεχνών.
Τιμή τοΰ άδέτου τόμου έν 35 τεύχεσι Μάρκαι 52.50.
Μετά πλουσίου δεσίματος „ 70.—.

Unter dem Titel:
Fiir Literaturfreunde!

LITERARISGHER MERKUR
erscheint seit October v. J. monatlich zweimal ein vornehm ausgestattetes

kritisches Organ der populair-wissenschaftlichen Literatur.
Dasselbe bringt neben fesselnden Essays fiber die verscliiedensten literarisch 

interessanten Ereignisse unparteiische Besprechungen beaclitenswertlier Er- 
sclieinungen der

Philosophie, Naturwissenschaften, Geschichte (inclus. Kunst·, Lite
ratur- und Kulturgeschichte), Lander- und Volkerkunde, sowie der 
Schonen Wissenschaften.

Ausserdem enthSlt jede Summer ein fortlaufendes, systematisches Ver- 
zeichniss der auf folgenden Gebieten in den letzten 14 Tagen erschienenen 
Neuigkeiten — und zwar aus der deutschen Literatur vollstdndig, aus der 
englischen und franz osischen soweit dieselbenfur Deutschland vonInteresse 
rind:

NeuereSprachen.AltdeutscheLiteratur.
Geschichte u. deren Hilfswissen- 

schaften.
Lander und Volkerkunde. Reisen. 
Kriegswissenschaft. Pferdekunde. 
Ban- und Gewerbkunae. Maschinen- 

wesen. Handelswissenscliaft.
Haus-, Land- und Forstwirthschaft. 
Belletristik.
Sclione Kilnste. Prachtwerke.

Litera tiirgeschich te. Bibliograph ie.
Sammelwerke.

Theologie und Philosophie. 
Hechts- und Staatswissenschaft. Po- 

litik. Statistik. Verkehrswesen.
Medizin. Thierheilkunde.
Naturwissenschaften. Pharmazie. 
Mathematik. Astronomic. « 
Erziehungs- und Unterriclitswesen.
Philologie. Orientalia.

Der „Literarische Merkur" ist also fiir jede Bibliothek ivie fiir jeden 
Privatmann, welclier fiir die literarisclien Neuigkeiten eines oder melirerer der 
oben bezeichneten Gebiete ein Interesse hat, von Wichtigkeit.

Zu beziehen durch jede Sortimentsbuchhandlwng oder franco von der 
unterzeichneten Verlagsbuchhandlung zum Preise von 75 Pf. pro Quartal.

Die Verlagsliandlung von Frans Neugebauer in Berlin, W.

·'

<s>

<

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Γνωστοποιοϋμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταΐς τοΰ 
ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοϋ περιοοικοΰ τούτου άνετέθη τω

Κορίφ Δημητρίω Ά. Κορόμηλά.

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ έν 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

Κυρίω ΠΕΤΡΩι ΣΑΡΑΝΤΗ
(Βιβλιοπωλείου "ό Φοϊνιξ”).

Ή έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι έπιστασία

τοΰ ΕΣ1ΙΕΡΟΥ

άνετέθη τω βιβλιοπώλη Κυρίω GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΑΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ

Κορίφ ΙΩΑΝΝΗ*  Α. ΒΟΣΚΩΦ

Γενικω πράκτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι, CANAL-8TB. 3.

Χαρτοπωλείο·, · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΓ έν Βερολίνο, και Αειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΓΛΙΝΟϊ έν Λειψία.


