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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

30 Ιουλίου 1881.
11 Αύγουστου.

Οι αντιπρόσωποι τοΰ στρατηγού Τύρρ τοϋ άναλαβόντος τήν 
διεξαγωγήν τής τομής τοΰ κορινθιακού ίσθμοΰ άφίχοντο ήδη χα'ι 
άπήλθον εις Κόρινθον ϊνα ποιήσωσι καταμετρήσεις χα'ι μελέτας 
πρός έναρξιν τοΰ έργου προσεχή. Έν άλλη άνταποκρίσει προ- 
τέρα έξέθηκα δι' όλίγων τάς απόπειρας τάς γενομένας πρός έκ- 
κοπήν ύπό τών αρχαίων, άναγνωρισάντων τήν σπουδαιότητα και 
κοινωνικήν χρησιμότητα τοΰ έργου. ’Αλλά τοΰθ’ δπερ δέν κατωρ- 
θώθη ύπό ισχυρών δυναστών προφανώς θά έπιτύχη διά τής με
γάλης δυνάμεως τής νεωτέρας επιστήμης. Τό τε επιστημονικόν 
και τό χρηματιστικόν μέρος τής έπιχειρήσεως φαίνεται έξησφα- 
λισμένον άφ’ ού ύπόκειται είς αύτήν ό δάκτυλος τοΰ δεινού Αεσ- 
σέψ, δστις ώς ό άρχαΐος Δεινοκράτης τολμά νά μεταβάλλη τήν 
αίωνίαν φύσιν. Άλλ’ ό μέν παλαιός άρχιτέκτων προτείνας είς τόν 
Αλέξανδρον νά μεταμόρφωση τόν "Αθω είς κολοσσαΐον άγαλμα διά 
μέν τής έτέρας τών χειρών κρατούν πόλιν μυρίων άνδρών, διά δέ 
τής άλλης ύδρίαν έξ ής θά έξεχύνοντο τά ύδατα όρμητικοϋ πο
ταμού, ύπέβαλλεν είς τήν σκέψιν τοΰ μεγάλου κατακτητοΰ σχέδιον 
νέον μέν καί μεγαλεπήδολον, άλλ’ άνόνητον ό δέ Γαλάτης επι
στήμων μεταβάλλει είς πορθμούς τούς ισθμούς καί τήν μεσογαίαν 
είς πόντον ούχί χάριν έπιδείξεως καί άρεσκείας κολακικής πρός 
δυνάστην ισχυρόν, άλλ’ ύπέρ τής επικοινωνίας καί τού εμπορίου 
τών λαών. Ίο δ’ έργον τούτο έπιτυγχάνον εύνόητον εΐνε όποιαν 
δύναται νά παράσχη εύκολίαν είς τήν παγκόσμιον συγκοινωνίαν, 
μεταβάλλον καί τήν Κόρινθον άπό άσήμου τανύν έπαρχιακής πό
λεως είς σπουδαΐον σταθμόν τοΰ διαμετακομιστικοΰ έμπορίου.

Συγχρόνως σχεδόν έφθασαν είς Αθήνας καί τά εργαλεία καί 
τό ύλικόν τής εταιρείας τών τροχιοδρόμων. Έγράφη δ’ έν ταϊς 
έφημερίσιν δτι πρόκειται νά γείνη κατ’ αύτάς έναρξις τών έργα- 
σιών έν τή όοω Σταδίου. Όποια πρόοδος αληθώς έντός όλίγων 
δεκάδων έτών! Πολλοί ένθυμούνται άκόμη τήν σήμερον χαριτω
μένη'.» όδόν ταύτην άμορφον χάνδακα μόλις που έχοντα σπανι- 
ζούσας τάς οικίας καί καθ’ ήν ή διάβασις έγίνετο έπί χονδρών κορ
μών δένδρων. Καί ταύτα δέν διηγούνται άνδρες τού παρελθόντος 
αίώνος, άλλα οί ένθυμούμενοι τάς Αθήνας τοΰ 1840. Τοιαύτη ή 
άκατάσκευος έρημία τής πόλεως περί τούς χρόνους καθ’ ους ή 
έλευσις τής πρώτης κινητής θερμάστρας είς τήν πόλιν τής Παλ- 
λάδος ήτο γεγονός παρέχον θέαμα καί γεννών σχόλια παρά τοϊς 
αύτόχθοσι τής Κεκροπίας. Ό διάσημος Γερμανός αρχαιολόγος 
Ross δέν άπηξίωσε νά περιγράψη ταύτην τήν σκηνήν. Ή οδός 
Σταδίου δύναται κατά ταύτα νά παραβληθή έν μέρει πρός τά 
βουλεβάρτα’ τών εύρωπαϊκών πόλεων, άτινα έγεννήθησαν ώς τό 

πλεΐστον εκ τών τάφρων τών περιβαλλουσών έν τοϊς χρόνοις τού 
μεσαιώνος τά τείχη τών ώχυρωμένων πόλεων. "Ισως δέ καί ό 
χάνδαξ δν νύν αντικατέστησεν ή κομψή οδός Σταδίου δύναται μέ
χρι τινός νά θεωρηθή ώς χαώδες λείψανον τοιαύτης τάφρου περι- 
βαλλούσης τό κατά τούς άρχαίους καί μεσαιωνικούς χρόνους τείχος 
τής πόλεως, δπερ, ώς γνωστόν, καθ' δσον μέχρι τοϋδε έξηκριβώθη, 
άπό τών σημερινών βασιλικών ιπποστασίων μέχρι τής πλατείας 
τής έθνικής Τραπέζης έβαινε σχεδόν κατ’ ευθείαν, άποτελοΰν γραμ
μήν μονονού παράλληλον πρός τήν όδόν Σταδίου, ήτις ήτο ή 
άμεσος έξωτερική τοΰ τείχους περιοχή.

Δυνάμεθα λοιπόν νά εΐπωμεν δτι καί αί Άθήναι κατεσκεύασαν 
έκ τής τάφρου τό βουλεβάρτον αύτών, ώς πλεΐσται άλλαι πόλεις 
τής Εσπερίας. ’Ενταύθα ένέκειτο τό πρώτον βήμα, ή (όήξις πρός 
τό παρελθόν. Άπαξ δ’ είςελάσαντος τού νεωτέρου πνεύματος, 
τό δεύτερον βήμα εΐνε εύχερέστερον · αί σιδηραΐ τροχιαί θά στρω- 
θώσιν. Αλλά τό γεγονός δέν εΐνε δσον τό κατ’ άρχάς φαίνεται 
άπλοΰν. Δεν εινε κενός νεωτερισμός. Έκαστος ήχος τής σάλ- 
πιγγο? ή τοΰ κώδωνος τοϋ οδηγού τής σπευδούσης έκείνης μακράς 
αμάξης θά γεννά είς τόν διαβάτην τήν ιδέαν τής σπουδής καί θά 

ύπομιμνήσκη τήν άξίαν τοΰ χρόνου καί τής έργασίας. Ή έν ταϊς 
άμάξαις κατά παν λεπτόν συνάντησις έπί τό αυτό ανθρώπων έκ 
παντοίων κοινωνικών τάξεων θά συνεπιφέρη πλείστας συνέπειας, 
τό αίσθημα τοΰ εόγενοΰς τρόπου συνηνωμένου άρμοζόντως μετά 
τής έλευθερίου συμπεριφοράς, τήν εύχερή άνταλλαγήν τών σκέψεων 
καί πόθων τοΰ λαού, τήν αύξησιν τής παρατηρητικότητας καί 
τής άμεσωτέρας άντιλήψεως τών άλλως διαγόντων βίον οίκοτρα- 
φέστερον καί τήν άδρυνσιν τών γνώσεων τών άμαθεστέρων. Ή 
τροχιοδρομοΰσα έκείνη άμαξα εΐνε ίπποκίνητον σχολεϊον έν ύπαίθρω. 
ΤΙ δέ διδασκαλία γίνεται άφ’ έαυτής, γοργή, ποικίλη, μεταξύ μιας 
άναβάσεως καί μιας καταβάσεως άπό ενός είς άλλον πρόχειρον καί 
αυτόματον σταθμόν. Έως φθάση ή λεωφόρος άμαξα άπό τής 
άφετηρίας αύτής είς τό τέρμα οί έπιβάται ήλλαξαν ώς αί μετα
κινούμενοι ψήφοι πολύχρου καλειδοσκοπίου, άλλά τό σύνολον μένει 
τό αύτό, εΐνε ό λαός, παρατηρών, δικάζων, σχεδιάζων, μελετών, 
σπεύδων.

Άλλά δέν πρόκειται νά γράψω ένταΰθα ύμνον είς τούς τρο
χιοδρόμους- μέ παρέσυρε δέ ή εύχαρίστησίς έπί τή ιδέα δτι κατ’ 
όλίγον άρχεται καί παρ’ ήμϊν διαδιδομένη ή άνάγκη τής συγκοι
νωνίας, ή έπιθυμία πρός προαγωγήν τών λεγομένων δημοσίων 
έργων. Τό καλόν δέ εΐνε δτι τά τοιαΰτα δέν περιορίζονται έν 
μόνη τή πρωτευούση. Χάρις τω θεσμω περί νομομηχανικών καί 
ένεκα τής πολεμοφανοΰς τροπής τών ήμετέρων πραγμάτων έγένετο 
δυνατή ή κατασκευή όδών τινων καί λεωφόρων κατά τάς επαρχίας, 
ιδίως έν τή Στερεά. Λυπηρόν εΐνε τό αίσθημα δτι έχρειάζετο 
νά γείνωσιν όδοί καί γέφυραι, μόνον αί άναγκαιόταται, τήν παρα
μονήν μελλούσης διαβάσεως τών συνόρων ύπό στρατού παρασκευ- 
αζομένου είς πόλεμον. Άλλ’ άγαθόν καί τοΰτο. Είθε δέ μόνον 
νά μή περιορισθή τό πράγμα έως έδώ. Επ’ ίσης ήρξαντο κατα- 
σκευαζόμενοι λιμένες καί προκυμαϊαι. Δήμοι τινες έπιτυχόντες 
άναλόγων δανείων παρά τής έθνικής Τραπέζης, προκηρύσσουσι τήν 
κατασκευήν καταστημάτων, όδών καί άλλων δημοσίων έργων. 
"Αλλαι πόλεις έκοσμήθησαν ήδη ύπό θεάτρων νέων, ώς ή Ζάκυν
θος καί αί Πάτραι, ή σκέπτονται ήδη νάνεγείρωσι τοιαΰτα, ώς ό 
Πειραιεύς. Τά βιομηχανικά καταστήματα, τάτμοκίνητα τεχνουργεϊα 
αύξάνουσι καθ’ έκάστην καί όσημέραι είςάγεται νέα τις βιομηχανία 
είς τόν τόπον. Άλλά δέν προσεχωρήσαμεν έτι άρκετά, ώςτε νά 
νοώμεν κατά βάθος τάς παραγωγικός δυνάμεις τοΰ τόπου καί έν- 
τεΰθεν νά έπινοώμεν τί τό χρήσιμον μέν είς τόν τόπον, διά δέ 
τά ήμέτερα κεφάλαια προσοδοφορώτερον. Εντεύθεν ή μίμησις 
τών αύτών έπινοιών, ή δυςανάλογος πρός τάς άνάγκας τοΰ τόπου 
ύπό πολλών διά μιας ΐδρυσις είδους τινός βιομηχανίας ήτις πολ- 
λάκις έπιφέρει τήν μετά βραχύ καταστροφήν πάντων τών άντιζήλων.

Τοΰτο συνέβη πρό τίνος χρόνου είς τά δύο συγχρόνως συσταθέντα 
ύελοποιεϊα. Παρήλθεν ή εποχή τής μεταλλειομανίας καί έπήλθεν 
ή έποχή τής κολλυβιστικής. Τά μεγάλα κεφάλαια διευθύνονται 
ούτως έπιτηδείως καί ταχέως ώς διά τόρνου ώςτε δέν εΐνε δυνατή 
ή έκρίπισις αύτών, ένεκα δέ τής ταχύτητος έκφεύγει τούς όφθαλ- 
μούς τών πολλών ό τρόπος καί ή μηχανή τής περιστροφής- άλλά 
τά μικρά κεφάλαια έμπίπτουσιν ώς εύχερέστατα είς τήν παγίδα 
τής χειροκλοπίας. Πόσον άλλοϊον θά ήτο τό πράγμα αν νά μεγάλα 
κεφάλαια έπελαμβάνοντο πλειότερον έργων τινών δημοσίων. Τά 
μέν κέρδη δέν θά ήσαν όλιγώτερα, θά έμενε δέ καί είς τόν τόπον 
άληθής τις ώφέλεια, έν ω τήν σήμερον ούδέν άλλο κατορθοΰται 
διά τών παιγνιδίων τής χρηματιστικής ή ό πλουτισμός όλίγων 
τινών καί ή παράταξις δυςαναλόγως πολλών μεσιτικών καί συναλ
λακτικών καταστημάτων κατά μήκος τής δδοΰ Αιόλου. Άλλά καί 
τά μικρά καί τά τοπικά κεφάλαια ήδύναντο αντί νά έκτίθενται 
ασυλλογίστως είς τόν όλεθρόν τών κολλυοιστικών βαράθρων, νά 
όρθοποδήσωσι καί γίνωσι πάροχα ώφελείας έθνικής αν άπετέλουν 
θαρραλέαν τινά όμοσπονδίαν ύπό τήν τιμίαν καί ειλικρινή διοίκησιν 
τής έπιστήμης καί τής μαθήσεως. Πλεΐσται τέχναι, πλεΐσται 
βιομηχανίαι, ή έκμετάλλευσις τών φυσικών πόρων τής χώρας θά 
ήδύναντο νά έπιτευχθώσι διά τών ήνωμένων πολλών μικρών 

κεφαλαίων. Πολλά δέ τοπικά έργα άνάγκης, προόδου καί καλλαι- 
σθησίας έπιβάλλονται είς τούς έγκατοίκους. "Αλλοτε τά χρήματα 
έθάπτοντο- τήν σήμερον παρ’ ήμϊν συγκεντροΰνται είς ’Αθήνας ή 
-χρηαιμεύουσιν είς τήν τοκογλυφίαν έν τω μέσω έγκειται τό άγαθόν. 
Όπόσαι δέ τοπικοί ώφέλειαι δύνανται έντεΰθεν νά βλαστήσωσιν 
εΐνε εύνόητον. Πλεΐσται πόλεις τής Ελλάδος, έχουσαι έκ θεού 
τήν εύλογίαν άξιολόγων ιαματικών λουτρών, ήδύναντο νά μεταβλη- 
Οώσιν είς άληθεΐς παραδείσους. Πλεΐσται κατά τόπους βιομηχανίαι, 
αιτινες διατηροΰσιν άκόμη τόν παλαιόν, άπλοΰν αύτών οικιακόν 
χαρακτήρα, ήδύναντο αύξανόμεναι είς γενικωτέραν, οίονεί είπεΐν 
δημοσιωτέραν βιομηχανίαν, νάποβώσι πηγή πλούτου δλων πόλεων 
καί έπαρχιών.

Άλλ’ ή ώθησις έδόθη καί ή άρχή εΐνε τό ήμισυ τοΰ παντός. 
Απαιτείται δέ μόνον φρόνησις μέν καί τιμιότης παρά τών πολιτών, 
ειλικρίνεια δέ καί άφιλοκέρδεια παρά τής κυβερνήσεως.

Καλλίας.

ΩΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

(μετά εικόνων, 8ρα σελ. 113. 120.)

A’. ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΦΡΑΓΚΙΚΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗΝ.

Έν έτει 1247 ό Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος, διατριβών έν 
Λακωνία, ίδρυσε τήν όχυράν πόλιν του Μιστρά, μίαν ώραν περί
που άπέχουσαν τής άρχαίας πρωτευούσης τής Λακεδαίμονος- ώνό- 
μασε δέ αύτήν Mistra, δπερ έν τή άρχαίφ γαλλική διαλέκτω 
σημαίνει "ή κυρία πόλις.”

Ό κωνικός λόφος, έφ’ ού εΐναι έκτισμένη ή πόλις αΰτη, 
εύρίσκεται είς τούς πρόποδας τοΰ Ταΰγέτου, χωριζόμενος δμως άπό 
τοΰ όρους διά βαθυτάτων φαράγγων καί βράχων άποτόμων. "Αλλοτε 
ή πόλις αΰτη ήρίθμει 25 χιλιάδας κατοίκων, άλλά μετά τήν εντελή 
αύτής ύπό τών Τούρκων καταστροφήν, οί κάτοικοι αύτής σχεδόν 
δλοι τήν έγκατέλιπον καταφυγόντες είς Σπάρτην καί είς άλλας τών 
περιχώρων κώμας.

Περίεργος εΐναι ή έντύπωσις, ήν έμποιεϊ ή πόλις μέ τα 
έρείπια τών άρχαίων παλατίων της, μέ τάς λιθοστρώτους, άνω- 
φερεϊς οδούς καί έν γένει μέ τήν μεσαιωνικήν της δψιν. Εύρισκό- 
μενος έκεΐ νομίζει τις πράγματι δτι εύρίσκεται έν πλήρει μεσαιώνι.

Έν τω μέσω περίπου τής πρός τό φρούριον άγούσης δδοΰ 
ύπάρχει άρχαία μονή, περιέχουσα τάφους τινάς τής φραγκικής καί 
βυζαντινής έποχής- μεταξύ άλλων σώζεται έκεΐ καί ό τάφος τής 
ώραίας θεοδώρας, συζύγου τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, θανου- 
σης ένταΰθα έν έτει 1430.

Άναβαίνοντες άκόμη έπί οδού άνωφεροΰς καί έπιμόχθου φθάνο- 
μεν είς τό φρούριον, έν ω έν μέσω κατερειπωμένων έπάλξεων καί 
τμημάτων τοΰ τείχους, διατηρείται άκόμη ό τετράγωνος φραγκικός 
πύργος, δν παριστα ή ήμετέρα είκών. Ό πύργος ουτος διετήρησε 
μέ τά πλινθόκτιστα κοσμήματά του καί μέ τούς ναΐσκους του τόν 
τύπον τής έποχής τοΰ φεουδαλισμού, καθ ήν άνηγέρΟη.

Άπό τοΰ ύψηλοΰ τούτου σημείου ή θέα εΐναι όντως Οαυμασία, 
διότι έντεΰθεν έπιβλέπει τις τήν έκτεταμένην τής Σπάρτης πεδιάδα, 
περικεκλεισμένην πανταχόθεν ώς ώχυρωμενον στρατόπεδον υπο 
ύψηλών όρέων, έν ω όπισθεν τοΰ πύργου ύψοΰνται άγριαι και 
άπότομοι τοΰ Ταΰγέτου αί κορυφαί.

Β'. ΧΑΝΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΑΝΤΟΤΔΙ.

Ή έτέρα είκών έξ Ελλάδος παριστα μικρόν χάνι πλησίον τοΰ 
χωρίου Μαντουδίου έν Εύβοια.

'Η Εύβοια εΐναι μία τών ώραιοτέρων έπαρχιών τής Ελλάδος. 
Τά δάση αύτής εΐναι όνομαστά καί τά κτήματα μεγάλα καί πλούσια.

Άγριαι φάραγγες διαδέχονται πυκνά δάση, κοιλάδες μυστηριώδεις, 
σκιαζόμεναι ύπό πλατάνων καί άρχαίων δρυών, διαδέχονται εύφορους 
πεδιάδας, καί έδώ κ’ έκεΐ διά μέσου τής άφθονου αύτής φυτείας 
στίλβει μακρόθεν τό κάτοπτρον τής θαλάσσης καί φαίνονται τά 
άκρωτήρια καί ώς ύπό πέπλου ελαφρού κεκαλυμμέναι αί νήσοι. 
Άλλά καί έν Εύβοια ή αύτή έλλειψις όδών ώς καί έν τή λοιπή 
Έλλάδι- ή αύτή δυσκολία τής μεταβάσεως άπό τόπου είς τόπον. 
Καί ώς έκ τούτου καί ή καλλιέργεια δέν άναπτ.ύσσεται δσον έπρεπε 
καί τά δάση έκεΐνα τά άπέραντα, άληθής θησαυρός, μένουσι σχεδόν 
άχρηστα. Όδοί, καί πάλιν όδοί—ιδού έν τών πρώτων μέλημάτων 
τής Ελληνικής κυβερνήσεως. Κατασκευαζομένων όδών θέλου- 
σιν άνοιχθή τοσαΰται διώρυγες πλούτου καί εύημερίας διά τόν 
τόπον ή παραγωγική τής χώρας δύναμις θέλει δεκαπλασιασθή 
καί ή εύφορος καί πειθήνιος γή θέλει άποφέρει καρπούς έκατοντα- 
πλασίονας. Δικαίως μέμφονται ήμών οί ξένοι ώς μή μεριμνούντων 
άρκούντως περί τής συγκοινωνίας έν τή χώρα ήμών άλλ οί ξένοι 
εΐναι ξένοι καί άδιάφοροι- σήμερον εύρίσκονται έν Έλλάδι καί 
αύριον μεταβαίνουσι πάλιν είς τάς πατρίδας των καί ώς όνειρον 
μόνον ένθυμούνται τήν έν Έλλάδι διαμονήν των, ούδέν έχοντες 
περαιτέρω έκεΐ συμφέρον. Ημείς δμως οί Έλληνες, οί άμέσως 
ενδιαφερόμενοι, ήμεΐς τό λέγομεν καί τό έπαναλαμβάνομεν μετά 
άλγους ψυχικού, διότι έννοοΰμεν πόσον άδικεΐ τόν τόπον μας, ή 
άσύγγνωστος αύτη έλλειψις.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΝΗΜΕΪΟΝ ΤΟΤ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Φ. ΠΑΙΙΑΔΑΚΗ.

(μετ’ είκόνος, 3ρα σελ. 117).

Τό μνημεϊον τοΰ πατρός τής νεωτέρας γυμναστικής Jahn, είς 
δν όφείλει άπό τών άρχών τοΰ αίώνος ή Γερμανία τήν έπίρ^ωσιν 
τών σωμάτων καί άκμήν τών πνευμάτων έκείνων τών άνδρών, οΐ- 

‘τινες έμελλε νά νικήσωσι στρατούς παλαιμάχους, τό έγηγερμένον 
έν τή Hasenhaide τοΰ Βερολίνου εΐναι αληθές ίδρυμα τοΰ γερ
μανικού πατριωτισμού- έκάστη πόλις συνειςένεγκεν ένα λίθον, οίονεί 
σύμβολον τής όφειλής αύτής καί εύγνωμοσύνης πρός τόν μέγαν 
πατριώτην.

Πρός τό μνημεϊον έκεΐνο δύναται νά παρομοιωθή τό έθνικόν 
ΙΙανεπιστήμιον, τό πανελληνικώτατον τών ιδρυμάτων. Σχεδόν 
έκαστος τών Ελλήνων προςήνεγκεν ύπέρ αύτοΰ τόν λίθον του άπό 
τής ήμέρας καθ’ ήν ίδρύθη τόν Μάϊον τοΰ 1837. Ό μέν κατέθηκε 
τοΰ πνεύματος καί τής έπιστήμης τά δώρα, ό δέ πλούσια θησαυ- 
ρίσματα έργατικής χειρός. Ή κυβέρνησις τοΰ ελληνικού κράτους 
έπραξεν ίσως έν συνόλω όλιγώτερα τών δσα έπραξε καί πράττει 
όσημέραι ή ιδιωτική φιλοτιμία καί έθελοθυσία. Άπό τών περάτων 
τής γής οί εύποροι ομογενείς, άπό πάσης τής Ελλάδος γωνίας 
οί πολΐται έπλούτισαν τάς συλλογάς αύτοΰ, τά μουσεία καί τήν 
βιβλιοθήκην, παρέσχον τά μέσα τής σπουδής είς νέους φιλομαθείς, 
άνίδρυσαν μέγαρον άνάλογον τής ένοικήσεως τών Μουσών καί 
έκόσμησαν αύτό δι’ εικόνων καί άγαλμάτων. Άν οί λίθοι εΐνε 
πολλοί, ώς οί τοΰ μνημείου τοΰ Jahn, ούδείς εΐνε άξιος περι- 
φρονήσεως. Αί μεγάλαι περιούσιοι τών Ιωνιδών, τοΰ Βαρύκα καί 
πλεΐσται άλλαι εΐνε άξιαι έπ’ ίσης μεγάλης έκτιμήσεως ώς καί 
αί εκατόν έκεΐναι δραχμαί τοΰ καθ’ όδούς άκονιστοΰ Όκα, ή μόνη 
περιουσία αύτοΰ ήν έκληροδότησε πρό εικοσαετίας είς τό Παν- 
επιστήμιον διά συγκινητικής διαθήκης.

Μεγίστη δέ τών είς τό Πανεπιστήμιον γενομένων δωρεών 
ύπήρξεν ή τοΰ Κρητός Αντωνίου Φ. Παπαδάκη, καταλιπόντος ύπέρ 
τής ελληνικής έπιστήμης σχεδόν δλην αύτοΰ τήν μεγάλην περι
ουσίαν. Τό Πανεπιστήμιον προςέθηκε χάρις τή γενναιόφρονι ταύτη 
δωρεά είς τήν ιδίαν αύτοΰ περιουσίαν τό έκκαθαρισθέν ποσόν 893, 
168 δραχμών. Μόνον δέ δρον έθηκεν είς τό Πανεπιστήμιον δ 
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γενναιόδωρος διαθέτης τήν διατήρηση» δέκα ύποτρόφων έξ ώρισμένων 
τής Ελλάδος έπαρχιών, μελλόντων νά λαμβάνωσιν άνά δραχμά; 
έχατό κατά μήνα. "Ήτο δέ ό Παπαδάκης Κρής τήν πατρίδα, 
γεννηθείς τή 17 ’Ιανουάριου 1816 έν χωρίω Ψυχρά Κώμη τής 
Κρήτης, άπέθανε δ’ έν Άθήναις τή 27 Δεκεμβρίου τοΰ 1878.

Το Πανεπιστήμιον, λαβόν τήν μεγάλην ταύτην δωρεάν και 
ιδία εύγνωμονοΰν προς τόν άνδρα, πλήν δημοτελούς ύπέρ αύτοΰ 
μνημοσύνου έψήφισε νά χαραχθή τό όνομα αύτοΰ έν τή στήλη τών 
εύεργετών μετά τό όνομα τοΰ "Οθωνος, ν’ άναστηλωθή ή προτομή 
αύτοΰ έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Πανεπιστημίου καί. ν’ άναρτηθή 
ή εΐκών αύτοΰ έν τή αιθούση τής συγκλήτου. Άπεφάσισε δέ 
πρός τούτοις ή σύγκλητος τήν άνέγερσιν ίδιου μνημείου, ΐδρυθη- 
σομένου διά δαπάνης δώδεκα χιλιάδων περίπου δραχμών. Προχη- 
ρυχθέντος δέ διαγωνισμού μεταξύ τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών 
ήρίστευσεν ό γνωστός και έξ άλλων αύτοΰ καλών έργων, ιδίως τοΰ 
αγάλματος τοΰ Κοραή πρό τοΰ Πανεπιστημίου, γλύπτης Γ. Βρούτος.

Το μνημείου, οϊον έσχεδίασεν αύτό ό κ. Βρούτος έγγίζει νΰν 
είς τήν τελείωσιν και πρόκειται νά ΐδρυθή μετά βραχύν χρόνον έν 
τω νεκροταφείο) Αθηνών. Έπί στήλης έπιτυμβίας, ιδρυμένης 
επί τινων βαθμιδών, είνε κεχαραγμένη έν έυτύπω άναγλύφω ή 
εΐκών τοΰ Παπαδάκη. Έπί δέ τών βαθμιδών ίσταμένη καί πρός 
τήν στήλην έστραμμένη ή Επιστήμη χαράσσει διά καλάμου τό 
όνομα Αντώνιος Φ. Παπαδάκης. Έπί τής αύτής δέ στήλης 
γραφήσεται έπίγραμμα δπερ συνέταξεν έντολή τής άκαδημειακής 
Συγκλήτου ό καθηγητής κ. Δημ. Σεμιτέλος. Όν σύντομον κατά 
τούς κανόνας τής άρχαίας έπιγραμματικής ποιήσεως καί συυτεταγ- 
μένον μετά τοΰ είς τόν συντάξαντα αύτό ίδιάζοντος ρυθμικού αι
σθήματος έχει ώς έξής.

"Δωρεά 8ς πίηνε περισσή έπεί έ λίπ’ αιών 
Μουσάων ναόν Πιερίδων ύπατον,

τω κείνου ταμίαι τόδ’ άγαλμ’ έπί τύμβω εθηκαν 
μνήμ’ εύεργεσίης έμμεναι άθάυατον.”

Τό δέ άγαλμα τής Έπιστήμης τό προωρισμένον διά τό μνη
μείου τοΰ Παπαδάκη εινε έν τών ώραιοτέρων έργων τής παρ’, 
ήμϊν γλυπτικής. Ή θεά τοΰ Όλύμπου τής διανοίας έχει περικαλλή 
τήν μορφήν καί νεανικήν. Αρμόζει άληθώς ή νεαρά όψις είς τήν 
Επιστήμην ήτις μένει πάντοτε άγήρως ούδέ ρυτιδοΰται δσον καί 

άν άκμάση χρουοτρεφής. Αρμόζει δέ πολλώ μάλλον ή παρθευική 
νεότης είς τήν ελληνικήν καθ’ ήμάς Έπιστήμην, ήτις εινε άνηβος 
σχεδόν έτι καί πρωτοδαής. Χαίρομεν δέ βτι ό καλλιτέχνης τήν 
Επιστήμην έπλασευ ού μόνον σεμνήν, άλλά καί καλήν. Αύξάυει 

δε τό κάλλος τοΰ προσώπου ή άρχαϊκώς άναδεδεμέυη κόμη καί 
τών εύρυθμων πτυχών ό σοβαρός πλούτος. Τό δλον δέ δεικνύει 
μελέτην τής άρχαίας τέχνης, ήτις έμπνεύσασα τον γλύπτην άντή- 
μειψεν αυτόν, στεψασα διά τής έπιτυχίας έν τώ ώραίω τούτω έργα), 
οπερ εσται έν τών κοσμημάτων τοΰ αθηναϊκού κοιμητηρίου, 
αντάξιον καί τοΰ ιδρύοντας Πανεπιστημίου καί τοΰ γενναίου αύτοΰ 
εύεργέτου. £

ΠΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

έγράφησαν περί Κωνσταντινουπόλεως άπό τεσσαρά- 
κυρίως δέ άπό τής έποχής τοΰ Κριμαϊκού πο-

Άν δσα 
κοντά ήδη έτών, 
λέμου, θά συνελέγοντο όμοΰ, ήθελον βεβαίως άπαρτίσει πολλούς 
όγκωοεστατους τόμους. Και ώς έκ τούτου καί οΐ μή γνωρίζοντες 
τήν Κωνσταντινούπολη» εύκόλως δύνανται νά σχηματίσωσιν ιδέαν 
άρκούντως σαφή περί τής δλως πρωτοτύπου ταύτης πρωτευούσης, 
είτε Αγγλοι είναι ούτοι, ή Γάλλοι, ή Ρώσσοι, ή Γερμανοί ή 
Ιταλοί. Αλλ όμολογητέον δτι έν τή σωρεία τών περί Κωνσταν
τινουπόλεως πραγματευόμενων συγγραμμάτων δέν είναι καί δλα 
καλά καί συστάσεως άξια· καθότι δυστυχώς πολλοί Εύρωπαΐοι 

θεωροΰσι τήν Ανατολήν περιβεβλημμένην μέ πέπλον τόσον άλλό- 
κοτον καί ιδεώδη, ώστε καί έν αύτή τή Κωνσταντινουπόλει ευρι
σκόμενοι καί ψηλαφητά έχοντες τά πάντα, πάλιν παρεκτρέπονται 
καί περιγράφουσι τήν πόλιν ταύτην οποίαν τήν έφαντάζοντο ούχί 
οποία πράγματι είναι. Ύπάρχουσιν δμως καί έξαιρέσεις ούκ όλίγαι, 
καί μεταξύ τούτων δέον ν’ άριθμηθή τό βιβλίον περί Κωνσταν
τινουπόλεως, τό όποιον συνέγραψεν ό ’Ιταλός Έδμόνδος De Amicis, 
ού ό γλαφυρός κάλαμος είναι γνωστός ού μόνον έν Ιταλία, άλλά 
καί άλλαις χώραις.

Νομίζομεν δέ δτι κάμνομεν πράγμα άρεστόν είς τούς άνα- 
γνώστας ήμών μεταφέροντες έν δυσίν ή τρισί τού Εσπέρου τεύ- 
χεσι περικοπάς τινας τού σπουδαίου τούτου έργου, τό όποιον άμα 
δημοσιευθέν μετεφράσθη ήδη καί γαλλιστί καί γερμανιστί.

Ιδού σήμερον μία τών περικοπών τούτων ·

ΕΝ ΤΩι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩι.

Παρακαλώ τόν αναγνώστην μου νά έλθη έπ’ όλίγον μετ’ έμοΰ 
είς τό ξενοδοχεϊον ν’ άναπαυθώμεν.

Άπό τήν ταραχήν τών οδών, άφ’ δλα δσα εϊδομεν έντός τής 
ήμέρας καί έγώ καί ό φίλος μου έχομεν τήν κεφαλήν ζαλισμένην. 
Διό καί καθ’ όδόν ούδέ λέξιν άντηλλάξαμεν, άλλά φθάσαντες είς 
τό δωμάτιόν μας έπέσαμεν έπί τοΰ καναπέ, έκυττάχθημεν άμοι- 
βαίως καί εϊπομεν — Καί, τί φρονείς; — Τί λέγεις; — "Οταν 
συλλογίζωμαι δτι ήλθον έδώ διά νά ζωγραφίσω ! — "Οταν συλλο- 
γίζωμαι δτι ήλθον διά νά συγγράψω! — Καί εις προσέβλεπε τόν 
άλλον μέ μειδίαμα ειρωνικόν.

Καί τώ όντι καί έκείνην τήν ήμέραν καί πολλάς άκόμη κα
τόπιν ήμέρας έάν ό Σουλτάνος μοί έδιδεν ώς άμοιβήν καί ολό
κληρον τής μικράς ’Ασίας έπαρχίαν, δέν θά ή μην είς θέσιν ούδέ 
δέκα γραμμάς περί τής παρά τόν Βόσπορον πρωτευούσης του νά 
γράψω. Τόσον είναι βέβαιον δτι διά νά περιγράψη τις μέγα τι, 
πρέπει όλίγον ν’ άπομακρυνθή αύτοΰ, πρέπει κάπως νά τό λησμονήση 
δπως τό ένθυμηθή καλλίτερον.

Πώς νά γράψω έν δωματίω, δθεν έβλεπα τόν Βόσπορον, τό 
Σκούταρι, καί μακρόθεν τάς κορυφάς τών κυανών όρέων; Πώς νά 
γράψω δταν δλη ή πέριξ φύσις μέ έκράτει μαγευμένον;

Άλλά καί αύτό τοΰτο τό ξενοδοχείου μας ήτο ήδη θέαμα. 
Καθ’ δλας τάς ώρας τής ήμέρας είσήρχοντο καί έξήρχοντο άν
θρωποι δλων τών χωρών τής ύφηλίου. Περί τήν τράπεζαν έκά- 
Οηντο τήυ μεσημβρίαυ τούλάχιστου είκοσι διάφοροι έθυικότητες. 
Κατά τό γεύμα μοί έφαίνετο βτι ήμην απεσταλμένος τής ιταλικής 
κυβερνήσεως, όφείλων μετά τό πέρας τού γεύματος νά ομιλήσω 
περί διεθνούς τινας ζητήματος. Συνδαιτυμόνες μου ήσαν ροδό- 
χροοι Άγγλίδες, τεχνϊται μέ κόμην παρημελημένην καί ασύντακτου, 
τυχοδιώκται, τρυφεροί Βυζαντινοί νεάνιδες, σοβαροί άνδρες καί πρό
σωπα σκυθρωπά, καί έν γένει άλλα έκάστοτε. "Οταν δέ περί τό 
τέλος τού γεύματος ή ομιλία, ώς τούτο συνήθως συμβαίνει, έγενι- 
κεύετο ένόμιζέ τις δτι εύρίσκεται έν πλήρει πύργω τής Βαβυλώνος.

Τήυ έπιοΰσαν τής άφίξεώς μου έσχετίσθην μέ Έώσσους τινάς, 
οιτινες ήσαν καταγεγοητευμένοι άπό τήν έν Κωνσταντινουπόλει δια
μονήν των. Τό έσπέρας συνηυτώμεθα πάλιν έν τώ ξενοδοχείο) 
καί έκαστος έδιηγεϊτο τά κατορθώματά του τής ήμέρας· ό μέν 
εΐχεν άναβή τόν πύργου τού Γαλατά, ό δέ εΐχεν έπισκεφθή τά 
νεκροταφεία, άλλος ήρχετο άπό τό Σκούταρι, άλλος περιέτρεξε τόν 
Βόσπορον έν άκατίω- δλοι ώμίλουν ταύτοχρόυως, έκαστος έδιηγεϊτο 
τα καθ εαυτόν μετά πλείστου οσου ενθουσιασμού, δστις έν μέρει 
ώφείλετο πολλάκις είς τούς ζωηρούς τοΰ Αρχιπελάγους οίνους. 
Έν τώ ξενοδοχείο) συνήντησα έγώ καί τινας συμπατριώτας μου 
Ιταλούς, νέους πλουσίους, οιτινες δμως έκίνησαν τήν αγανάκτησή» 
μου, διότι άπό τής σούπας μέχρι τοΰ καφέ άλλο τί δέν έκαμνον 
είμή νά κατηγορώσι τήν Κωνσταντινούπολη). "Δέν ύπάρχουν πε
ζοδρόμια! Τά θέατρα είναι σκοτεινά! Τό έσπέρας δέν ήξεύρει τις 
πώς νά τό περάση!” Ως νά ήλθον είς Κωνσταντινούπολη» διά

του βλάκα εκείνον
-τε
καί

:όν ισχνόν, ξανθόν,
,ς περί Τουρκισσών γυναικών, έκυτ 
μειδίαμα, άπήντα άφηρημένο

νά διέρχωνται τάς έσπέρας των! Ο εις τούτων είχε φθάσει οιά 
τοΰ Δουυάβεως, καί είς τήν ερώτησή» μου πώς τώ ήρεσεν ό μέγας 
έκεΐνος ποταμός, μοί άπήντησεν δτι είς κανέν μέρος τού κόσμου 
δέν μαγειρεύουν καλλίτερα του άστακόυ παρά είς τά αύστριακά 
άτμόπλοια τού Δουυάβεως. Έτερος πάλιυ τώυ συμπατριωτώυ μου 
ήτο ό τύπος τώυ έρωτολήπτωυ οδοιπόρων, έξ εκείνων, οιτινες κρα- 
τούσι τακτικού ήμερολόγιου τώυ κατακτήσεών τωυ. Νομίζω άκόμη 
δτι τόυ βλέπω έμπρός μου, τ 
κόμητα, πώς, άμα έγέυετο λέγο· 
τήυ κεφαλήυ του μέ νωθρόν 
έρρόφα άπό καιρού είς 
καιρού όλίγου οΐυου. Είς 
τό γεύμα ήρχετο πάυ
τοτε μετά τούς άλλους 
δλους, καί έκάθητο άσθ- 
μαίυωυ ώς υά ήρχετο τίς 
οΐδευ έκ ποιου χαρεμιού, 
καί κατόπιν ήρχιζεν έξά- 
γωυ έκ τοΰ θυλακίου του 
διπλωμένα χαρτία, τά 
όποια δήθευ ήσαυ έπι- 
στολαί ώραίων Τουρκισ- 
σώυ, έυ ω δέυ ήσαυ είμή 
λογαριασμοί ξευοδο- 
χείωυ.

Πρέπει υά διαμείνη 
τις ήμέρας τιυάς έυ τοι- 
ούτω κοσμοπολίτικο) ξε
νοδοχεία), διά υά έυυο- 
ήση πόσα εΐδη άλλοκό- 
τωυ άυθρώπων περιέχει 
ή σφαϊρά μας. Μεταξύ 
τώυ άλλωυ ήτο καί υέος 
Ούγγρος, ύψηλός τό άυά- 
στημα, ζωηρός τό βλέμ
μα, όμιλώυ μετά πυρε- 
τώδους σπουδής, δστις 
διατελέσας γραμματεύ; 
πλουσίου τιυός Παρισι- 
υοΰ, κατετάχθη κατόπιν 
είς τάγμα ζουάβων έν 
’Αλγερία. Πληγωθείς 
καί αίχμαλωτισθείς ύπό 
τών Αράβων ώδηγήθη 
εις Μαρόκκον· έκ Μα- 
ρόκκου έφυγε πάλιυ καί 
ήλθεν είς Όλλαυδίαυ, έν
θα έπροσπάθησε νά λάβη 
βαθμόν άξιωματικού ό
πως πολεμήση κατά τών 
έν ’Ιάβα έπαναστατών άποπεμφ 
ρεσίαυ έν τώ τουρκικω στρατώ, δτε έν Βιέννη μονομαχήσας ένεκα μιάς 
Κυρίας έπληγώθη είς τόυ λαιμόν, καί έπεδείκυυε τήν ουλήν. Καί έυ 
Κωνσταντινουπόλει δέ μή έπιτυχών τού ποθουμένου, έλεγε · Τί νά 
κάμω; Είμαι τέκνου τής τύχης· πρέπει νά πολεμήσω· μεταβαίνω 
είς τάς ’Ινδίας — καί έδείκνυε τό είσητήριόν του διά τάς ’Ινδίας 
— θά γείνω στρατιώτης Άγγλος· έκεϊ είς τάς ’Ινδίας είναι δουλειά. 
Έγώ ζητώ νά πολεμήσω· καί άν άποθάνω; τί μέ τούτο; έχω ήδη 
τόν ένα πνεύμονά μου βεβλαμμένον.” — Άλλο πρωτότυπον ήτο 
Γάλλος τις, ού δλος δ βίος ήτο διηνεκής άγών κατά τών ταχυδρο
μείων · άπέστελλε σφοδράς διαμαρτυρήσεις πρός τόν "Νέον έλεύ- 
θερον Τύπον”, εΐχε δίκας κατά τοΰ αύστρίακοΰ, τού γαλλικού καί 
τοΰ άγγλικοΰ ταχυδρομείου έν Κωνσταντινουπόλει· έπεμπε τηλεγρα
φικός αύθαδείας πρός τά κυριώτερα ταχυδρομικά γραφεία τής
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θείς έκείθεν ήρχετο νά λάβη ύπη-

Εύρώπης· καθ’ έκάστην εΐχε έκτεταμέυας συνομιλίας είς τά παρά
θυρα τών ταχυδρομείων δέν έλάμβανε ποτέ έγκαίρως τάς έπιστο- 
λάς του καί δσας άπέστελλε δέν έφθανον ποτέ είς τόν πρός δν 
δρον, καί κατά τό γεΰμα έδιηγεϊτο ύψηλή τή φωνή δλας τάς 
δυστυχίας του ταύτας καί τάς διενέξεις, διαβεβαιών έν τέλει δτι 
τό ταχυδρομείων "θά τόν φάγη.” — Ενθυμούμαι άκόμη Κυρίαν 
έλληνίδα, άλλοκότως ένδεδυμένην καί μόνην πάντοτε, ήτις περί 
τά μέσα τοϋ γεύματος τακτικώς ήγείρετο, έκαμνε καβαλιστικά τινα 
σημεία επί του πινακίου της, ών τήν έννοιαν ούδείς έγνώριζε, καί 
άπεσύρετο. — Ενθυμούμαι άκόμη έν υεώτατον ζεύγος 'Ρωμούνωυ, 

άνήρ ώς 25 έτών, γυνή 
μόλις δεκαέξ, οιτινες 
μόνον μίαν εσπέραν 
έμειναν έν τω ξενοδο
χείο) · Έφαίνοντο δρα- 
πέται, αύτός μέν άπα- 
γωγεύς αύτή δέ συνένο
χος, διότι άμα τούς προ- 
σέβλεπέ τις ήρυθρίουν 
καί οΐ δύο, καί οσάκις 
ήνοιγέ τις τήν Ούραν, 
άνεπήδουν άμφότεροι ώς 
δύο έλατήρια. — Καί 
τί δέν ενθυμούμαι! 'Άμα 
έφθανεν ατμόπλοιου, έγώ 
καί ό φίλος μου διεσκε- 
δάζομευ παρατηροΰντες 
τούς είσερχομένους. Πάν
τες ήσαν κεκοπιακότες, 
παραζαλισμένοι, πολλοί 
άκόμη διετέλουν υπό τήν 
έντύπωσιν τοΰ μαγευτι
κού εϊσπλου είς τόν 
Βόσπορον δλοι δέ έφαί
νοντο ώς έρωτώντες· 
"Τί κόσμος είναι αύτός; 
Ποΰ εύρισκόμεθα;”

Είσήλθε μίαν ήμέραν 
καί νέος τις, μόλις άφι- 
χθείς, δστις ήτο έξαλλος 
ύπό τής χαράς δτι εύρί
σκεται τέλος ευ Κωυ- 
σταντινουπόλει, τω όνεί- 
ρω τών παιδικών του 
χρόνων, καί δστις σιω- 
πηλώς έσφιγγε μέ τάς 
δύο του χεΐρας τόν βρα
χίονα τοΰ πατρός του, 
δστις συγκεκινημένος τω 
έλεγεν "Εΐμαι εύτυχής

νά σέ βλέπω εύτυχή, τέκνου μου!”
Τάς ώρας τής ήμέρας, καθ’ ας σφοδρός ήτο! ό ^ΡΧ6-

μεθα παρά τό παράθυρου βλέπουτες πρός τόυ ‘λευκόν Πύργον, δστις 
ύψοΰται άπέναντι τοϋ Σκούταρι έπί μεμονωμένου βράχου τοϋ 
Βοσπόρου, καί έν ω άνεκαλοΰμεν είς τήν μνήμην ήμών τήν παρά
δοση» τοΰ Πέρσου ‘βασιλόπαιδος, δστις έρρόφησε δηλητήριου έχ 
τοΰ βραχίουος τής ώραίας ύπό δφεως κευτηθείσης σουλτάνας, 
ΐστατο καθ’ έκάστην τήν αύτήν ώραν^ενταετές Τουρκόπουλου είς 
τό παράθυρου τής άπέναντι οικίας καί "μάς έβγαζε τήν γλώσσαν.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡΟΙΣ
ύπό

Γ ΑΪΤΟΥ.
(δρα προηγούμ. αριθμόν.)

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μόνη).
Νά τον άκολουθήσω πρέπει. Κίνδυνος 
απειλεί μέγας τούς έμούς. Πλήν φευ! κ’ έμοΰ 
αύτής ή τύχη δεινών φόβων μέ πληροί. 
*Ώΐ τής χρηστής έλπίδος θά παραιτηθώ, 
ήν έν μονήρει βίω κρυπτήν έτρεφον; 
Έστ' αΐωνία ή άρά; Ούδέποτε 
0’ άνεγερθή έκ νέου αυτ’ ή γενεά 
έν εύλογία; ”Av τά πάντα φθίνωσι 
και άπαυδώσιν, εύτυχία, δύναμις 
τής ζωής, μόνη άφθιτος εΐν ή άρά; 
Μάτην έλπίζω τής οικίας μου μακράν 
ένταΰΟ’ άφ’ ού έσώθην, πώς θά μοί δοθή 
τήν κεκηλιδωμένην στέγην μας ποτέ 
χειρ'ι ν’ άγνίσω και καρδίφ καθαρφ; 
Μόλις έκ νόσου στυγηρας ό άδελφδς 
ιάΟη θαυμασίως είς τον κόλπον μου, 
μόλις ή ναΰς προσπλέει ή παμπόθητος 
είς τής πατρίδος νά μέ φέρη τάς άκτάς, 
καί ή άνάγκη, σιδηρόχειρ καί κωφή, 
διπλοΰν μοι έπιβάλλει έγκλημα, κλοπήν 
τοΰ πανσεβάστου, έμπεπιστευμένου μοι, 
τοΰ ίεροΰ ειδώλου, κ’ έξαπάτησιν 
τοΰ σώσαντός με έκ θανάτου και δεινών. 
"Ω! μή είς τήν ψυχήν μου άγανάκτησις 
βλάστηση τών Τιτάνων καί τών παλαιών 
θεών, τδ στήθος τοΰτο μίσους καθ’ ύμών 
βαθέως μή σπαράξη γύψ, ’Ολύμπιοι! 
Σείς σώσατε με, καί προσέτι σώσατε 
άγνον έντός μου τδ σεπτόν σας είδωλον. 
Άρχαΐον φσμα είς τά ώτά μου ηχεί. — 
Τδ εΐχον λησμονήσει, ούχί ακόυσα. — 
Το άσμα, δ αί Μοΐραι άγρΐ έψαλλον 
δτε τοΰ θρόνου έπεσεν ό Τάνταλος. 
Μετά τοΰ φίλου έπασχον τοΰ εύγενοΰς. 
Ήσαν δργίλαι, καί φρικτδν τδ μέλος των· 
είς ήμάς βρέφη ή τροφός τδ έψαλλε, 
καί είς τήν μνήμην ήδη μ’ έπανέρχεται- 

Τούς θεούς άς φοβήται 
τών μερόπων τδ γένος. 
Ή άείδιος χειρ των 
ίσχύν φέρει καί κράτος, 
καί διέπει αύτών 
τάς ήνίας ώς βούλεται. 
"Ον δ’ ύψοΰσιν, έκεΐνος 
άς φοβήτ’ έτι μάλλον. 
Ύπέρ βράχους καί νέφη 
έστρωμέν’ είσί θρόνοι 
καί κατάχρυσοι τράπεζαι.

Ήταν αΐρηται έρις, 
έν αίσχύν’ οί απόβλητοι 
άσεβεΐς δαιτυμόνες 
καταπίπτουσ’ είς σκότη, 
καί προσμένουν ματαίως, 
δεδεμέν’ είς τήν άβυσσον, 
τήν δικαίαν των κρίσιν.

Άλλ’ έκεΐν’ είς παγχρύσους 
εύωχοΰνται τραπέζας 
κ’ έορτάς αιώνιας. 
Άπό υψους είς ύψος 
τών βουνών βηματίζουσι, 
καί τά βάραθρα κάτω 
νεφελώδη τοΐς πέμπουσιν, 
ώς θυσίας θυμίαμα, 
τήν πνοήν τών Τιτάνων.

Συνεχώς οί πανίσχυροι 
έκ γενών άποστρέφουσιν

εύλογούσας τάς δψεις, 
καί άρνοΰνται νά βλέπωσιν 
είς μοοφάς άπογόνων 
έπιζών τδ ομοίωμα 
τών πριν φίλων πατέρων. 
Ταΰτα ψάλλουν αί μοΐραι. 
Ό έξόριστος γέρων 
έν σπηλαίοις τ’ άκούει, 
ένθυμεΐται ύιούς καί έγγόνους 
καί κινεΐ πολιάν κεφαλήν.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΘΟΑΣ. ΑΡΚΑΣ.
ΑΡΚΑΣ.

Ά μηχανών τδ λέγω, δτι άγνοώ 
πρδς ποΰ νά στρέψω πρέπει τήν ύπόνοιαν. 
Φυγήν νά μηχανώνται οί αιχμάλωτοι; 
Νά εΐναι βοηθός των ή ιέρεια;
Είς κρυπτόν δρμον λόγος περιάδεται 
πώς "σταταί που τδ έκείνους είς ήμάς 
κόμισαν πλοΐον. ‘I I μανία τοΰ άνδρός, 
δ άγνισμδς, προφάσεις όσιοφανεΐς 
άναβολών, καλοΰσι τήν υπόνοιαν, 
καί προφυλάξεις μάς ύπαγορεύουσιν.

ΘΟΑΣ.
Ευθύς ένταΰθα κάλει τήν ιέρειαν · 
τήν ακτήν πάσαν έπειτ’ άνιχνεύσατε 
έκ τοΰ άκρωτηρίου μέχρι τοΰ ναοΰ, 
φεισθέντες μόνων τών μυχών τών ιερών, 
θέσατ’ ένέδρας ΐνα τούς συλλάβητε. 
Κρατήσατέ τους δπου άν τούς ευρητε.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΘΟΑΣ (μόνος).
Δεινώς έντός μου μεταπίπτει ό θυμός· 
έπ’ αύτήν πρώτον, ήν έτίμων ίεράν, 
κ’ έπ’ έμέ πάλιν, ού ή έπιείκεια 
ή ήπιος, προδότην τήν άνέθρεψεν. 
Είς τήν δουλείαν άριστα έθίζεται 
κ’ ύποταγήν μανθάνει ό στερούμενος 
έλευθερίας πάσης. Τών προγόνων μου 
είς τάς τραχείας χεΐρας έάν έπιπτε, 
καί τήν δσίαν άν άπέφευγεν δργήν, 
χαρά της θά τή ήτο μόνη νά σωθή, 
θά ηύγνωμόνει είς τήν εΰνουν τύχην της, 
κ’ είς τον βωμόν τδ ξένον αίμα χύνουσα, 
καθήκον τήν άνάγκην θά ένόμιζε.
Κινεί έντός της ήδ’ ή άγαθότης μου 
αύθάδεις πόθους. Μετ’ έμοΰ νά συνδεθή, 
τό ήλπισα ματαίως. Ήδη σκέπτεται 
ιδιορρύθμους τύχας. Κολακεΐαί της 
μ’ έθελξαν τήν καρδίαν. Άνθιστάμενον 
μέ βλέπει τώρα είς αύτάς, καί τήν όδόν 
νά διάνοιξη δΐ άπάτης προσπαθεί. 
Τήν αγαθότητά μου φρονεί κτήμά της.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΘΟΑΣ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μ’ έζήτησας. Ένταΰθα τί σε έφερε;

ΘΟΑΣ.
Είπέ μοι, τήν θυσίαν πώς άνέστειλας;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σαφώς είς τόν Άρκάδα ήγγειλα τδ πάν. 

ΘΟΑΣ.
Πλήν νά τ’ άκούσω ήθελον καί παρά σοΰ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Καιρόν πρδς σκέψιν ή θεά σοί χορηγεί.

ΘΟΑΣ.
Φαίνεται νά συμφέρη δ καιρός κ’ είς σέ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν έπρεπε νά έλθης, είς ωμότητα 
έάν άπεσκληρύνθη ή καρδία σου. 
Μονάρχης δστις απαιτεί απάνθρωπα 
ευρίσκει δούλους, άντ’ εύνοιας καί μισθού 
νά μερισθώσι τήν άράν τοΰ έργου του, 
αύτοΰ δ’ ή παρουσία μένει άσπιλος. 
Έν σκοτεινή νεφέλη φόνον μελετά, 
οί δ’ άγγελοί του φοβεράν καταστροφήν 
έπι τδ θΰμα φέρουσι τδ δύσμοιρον 
δ δ’ αίωρεΐται εις τά δψη του, Θεός 
άπρόσιτος έν μέσω τών τρικυμιών.

ΘΟΑΣ.
Άγριον ασμα έκ χειλέων ιερών.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
θυγάτηρ τοΰ Άτρέίδου, οχ’ ιέρεια 
εΐμί. Τόν λόγον τή; αγνώστου ήκουες, 
κ’ είς τήν ήγεμονίδα δίδεις προσταγάς; 
Ούχί. Ώς βρέφος έμαθον ύποταγήν 
είς τούς γονείς μου, κ’ έπειτα είς τού; θεούς, 
καί ώς ελευθερίαν τήν εύπείθειαν 
έκθύμως έξετίμων άλλ' είς προσταγήν 
άνδρός νά κλίνω, καί είς λόγον τόν τραχύν, 
ούδ’ έκεΐ τότε, ούδ’ ένταΰθα έμαθον.

ΘΟΑΣ.
Προστάζει νόμος παλαιός, ούχί έγώ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Προθύμως εις τού; νόμους καταφεύγομεν, 
άν ύπηρέται τών παθών μας γίνωνται. 
"Άλλος δέ νόμος δμιλεΐ εντός έμοϋ, 
άντίστασιν διδάσκων, άρχαιότερος, 
νόμος, καθ’ δν πά; ξένος ιερός έστιν.

ΘΟΑΣ.
'Υπέρ τών αιχμαλώτων φαίνεται πολλή 
ή μέριμνά σου. Έν τή συγκινήσει σου 
τοΰ πρώτου έπελάθου δρου τών φρένα», 
τοΰ μή διερεθίζειν τού; ίσχύοντας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σιγώ ή λέγω, νά έξεύρης δύνασαι 
τί έχω είς τδ βάθος τής καρδίας μου. 
Μή πως όμοιας τύχης ή άνάμνησις 
δέν άναλύει τήν ψυχήν είς έλεος;
Πολλω δή μάλλον τήν έμήν! Βλέπω έμέ 
έν αύτοϊς. Ούτως έτρεμον προ τοΰ βωμοΰ. 
Γονυπετοΰσα, πρόωρον έπρόσμενον 
θανάτου έπισήμου τραύμα. Ήρθ’ ή μάχαιρα 
τδ στήθος μου νά σχίση, πλήρες δν ζωής. 
Έντός μου έδονεΐτο φρίκης στρόβιλος. 
Κατέπεσ’ άπνους, καί — σωθεΐσ' άνέβλεψα. 
Είς ήμάς δ,τι δαψιλεύουσ’ οί θεοί 
κ’ ήμεϊς είς δυστυχοΰντας δέν τ’ όφείλομεν; 
Νά μ’ άναγκάσης θέλεις, σύ, γνωρίζων με;

ΘΟΑΣ.
’Όχι ό αρχών, σ’ άναγκάζ’ ή Οέσις σου. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Άπεχε, καί τήν βίαν μή καλλώπιζε, 
έπαγομένην είς γυναΐκ’ άδύνατον. 
Άλλ’ έγεννήθην έλευθέρα, ώς άνήρ. 
’Απέναντι σου άν τοΰ Αγαμέμνονος 
τόν ύιδν είχες, καί άπητεϊς άτοπα, 
θά εΐχ’ έκεΐνος ξίφος καί βραχίονα 
να προάσπιση δ,τι δίκαιον φρονεί. 
Έγώ δέν έχω είμή λόγους- κ’ εύγενή; 
άνήρ τόν λόγον σέβεται τής γυναικός.

ΘΟΑΣ.
Ύπέρ τδ ξίφος τον τιμώ τοΰ άδελφοΰ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τών δπλων εΐν ή τύχη ευμετάβλητος. 
Ούδείς έχέφρων τον έχθρόν καταφρονεί. 

Ή φύσις δέν άφήκεν άβοήθητον 
κατά τραχείας προσβολής τόν ασθενή. 
Μανθάνει δόλους, άγαπα τεχνάσματα, 
ύποχωρεΐ, βραδύνει, ώς ν’ άπαλλαγή. 
"Υβρις τοιαύτην προκαλεΐ άντίστασιν.

ΘΟΑΣ.
Πλήν ματαιοΐ τούς δόλους ή περίσκεψις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
“Ην καθαρά καρδία δέν χρειάζεται.

ΘΟΑΣ.
Καταδικάζεις άκουσίως σεαυτήν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
"Αν πώς παλαίει ή ψυχή μου έβλεπες 
δπως τήν μοίραν άποσείση τήν κακήν 
θαρρούντως, ήτις κατ’ αύτής επέρχεται! 
’Απέναντι σου είμί άοπλος λοιπόν. 
Τήν ικεσίαν άποκρούεις τήν καλήν, 
τον γλυκύν κλάδον τον είς χεΐρας γυναικός 
έστομωμένου ξίφους ίσχυρώτερον; 
Πρδς ύπεράσπισίν μου τί μοι λείπεται; 
Νά ικετεύσω διά θαύμα τήν θεάν; 
Είς τήν ψυχήν μου δέν υπάρχει δύναμις;

ΘΟΑΣ.
Πολύ ύπέρ τών ξένων, δπως φαίνεται, 
μεριμνάς- Τίνες, λέγε μοι, είσίν αύτοί, 
οϊτινες τόσον συγκινοΰν τήν φρένα σου;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είσί — νομίζω — φαίνονται μοι "Ελληνες. 

ΘΟΑΣ.
Συμπατριώται, καί είς τήν καρδίαν σου 
καλήν εικόνα νόστου άνενέωσαν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μετά μικρόν σιωπήν).
Ό άνήρ μόνος έχει τδ δικαίωμα 
τών άνηκούστων έργων; καί τάδύνατα 
έγκλείει μόνον μέγα στήθος ήρωος;
Τί έστί μέγα; Τί εγείρει τήν ψυχήν 
καί τήν ταράττει, δσον ή διήγησις 
έπιτυχίας άπιθάνων πράξεων 
καί τολμημάτων; Μόνος μή φημίζεται 
ό έν νυκτί είσδύων εις τον εχθρικόν 
στρατόν, καί ώς λυσσώσα έπινέμεται 
φλόξ κοιμωμένους κ’ έξυπνώντας, μέχρις ού 
τραπείς ύπό τοΰ πλήθους, φεύγ’ εις έχθρικούς 
πηδήσας ίππους, συναρπάσας λάφυρα; 
δστις έγκαταλείπων άσφαλεΐς οδούς, 
είς δάση καί είς όρη περιφέρεται, 
ληστών τήν χώραν άπαλλάττων εύθαρσώς; 
Καί ούδέν μένει δΐ ήμάς; Πρέπ’ ή γυνή 
τδ έμφυτόν της ν’ άπολέση δίκαιον; 
νά εΐν άγρια κατ’ άγριων, Άμαζών 
τά δπλ’ άμφισβητοΰσα είς ύμάς; δεσμά, 
πιέσεις δΐ αιμάτων άποκρούουσα;
Είς τήν ψυχήν μου τόλμημα εγκυμονώ. 
Άν άποτύχη, έμαυτήν θά έγκαλώ, 
και συμφορά! μεγάλαι θά προκύψωσιν. 
Άλλ’ άποθέτιο τοΰτο εις τά γόνατα 
ύμών. Άν εΐσθε, ώς τιμάσθε, άληθεΐς, 
ή άρωγή σας άς τό δείξη- Δΐ έμοΰ 
δοξάσατε ύψοΰντες τήν άλήθειαν! — 
Ναι, άκουσόν το, Βασιλεύ. Χαλκεύεται 
απάτη. Δέν ύπάρχουν οί αιχμάλωτοι· 
μή τούς ζητής. Άπήλθον τούς εταίρους των 
νά ευρουν, καί τδ πλοΐον, κατά τήν ακτήν. 
Ό πρώτος, δν ή νόσος κατεμάστισε 
καί μετά ταΰτ’ άφήκεν, ό Όρέστης ήν, 
ό αδελφός μου- φίλος δ' επιστήθιος 
ό άλλος, δς Πυλάδης ονομάζεται. 
Ένταΰθα δ Απόλλων τούς έξέπεμψεν 
έκ Δελφών, θείαν δίδων εντολήν αύτοϊς 
ν’ άρπάσωσι τδ έδο; τής Αρτέμιδος, 
καί νά κομίσουν είς αύτόν τήν άδελφήν, 
άνθ’ ών τφ μητροκτόνφ, δν διώκουσιν

αί Έριννύες, τιμωροί τοΰ αίματος, 
άπαλλαγήν τής νόσου -έπαγγέλλεται.
’Ιδού, παρέδων εις τάς χεΐράς σου ημάς, 
τούς δύω μόνους γόνους τών Τανταλιδών. 
Κατάστρεψόν μας, — έάν πρέπη.

ΘΟΑΣ.
Καί φρονείς 

ό βάρβαρος, ό Σκύθης, δτι τήν φωνήν 
της άληθείας καί τής άνθρωπότητος 
θ’ άκούση, ήν ό "Ελλην, ό Άτρεύς ποτέ 
παρήκουσεν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ακούει αύτήν έκαστος, 

είς κλίμ’ άν έγεννήθη οίον δήποτε, 
ό είς δν ρέουν άκωλύτως, καθαρώς 
διά τοΰ στήθους τής ζωής τά νάματα. — 
Σΐγών, ώ Άναξ, τί έπιφυλάττεις μοι; 
θάνατον; τότε πρώτην φόνευσον έμέ· 
διότι ήδη, δτε πάσα έλειψεν 
έλπίς πρδς σωτηρίαν, βλέπω καθαρώς 
είς τίν’, άπερισκέπτως κ' έκ προθέσεως 
βυθόν κινδύνων τούς φιλτάτους έτριψα. 
Εμπρός μοι δεδεμένους, φεΰ! θά τούς ίδώ! 
Ποιον θά £>ίψω βλέμμ’ άποχαιρετισμοΰ 
έπί τόν άδελφόν μου, δν έφόνευσα; 
"Ω! ν’ άποβλέψω θά μοι εΐν άδύνατον 
είς τούς φιλτάτους δφθαλμούς του τού λοιπού.

ΘΟΑΣ.
Ά! Οί άπατεώνες έμυθούργησαν 
τοιαΰτα; κ’ είς τοΰ δόλου τδ μηχάνημα 
τήν εύπιστόν σε καί τήν άκοινώνητον 
συνέλαβον;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
'Ώ! δχι· δχι, Βασιλεύ. 

Έγώ μέν ήτο δυνατόν ν’ άπατηθώ, 
άλλ’ είσίν ούτοι φιλαλήθεις καί πιστοί. 
Έάν τούς εδρης άλλως, φόνευσον αύτούς, 
κ’ έξόρισόν με εις τινα περίβρεκτον 
σκόπελον, τιμωριών με τής άνοίας μου. 
Άνίσως δμως ό άεί ποθούμενος 
έκεΐνος εΐναι άδελφός μου, άφες μας 
τότε, καί έσο ευνους πρδς τούς δύω μας 
ώς πρός έμέ ύπήρξας. θύμα έπεσε 
τής γυναικός του ό πατήρ μου, τοΰ ο ύιοΰ 
έκείνη· ή δ’ έσχάτη μένουσα έλπίς 
τοΰ οίκου τοΰ Άτρέίδου μόνος εΐν’ αύτός. 

’Άφες αγνή καρδία καί αγνή χειρί 
ν’ άπέλθω καί ν’ άγνίσω τήν οικίαν μας. 
Τόν λόγον τήρει. Μοί ώρκισθης άλλοτε, 
άν ποτέ νόστου άφορμή μ’ έδίδετο, 
νά μέ άφήσης. ’Ιδού σήμερον αύτή. 
Καθώς ό ιδιώτης, δέν υπόσχεται 
ό Βασιλεύς ματαίως, "ν’ άπαλλαγή 
τοΰ πρό ποδών αίτοΰντος, ούδ’ έγκρινει τι 
έφ’ υποθέσει ήν φρονεί άπίθανον. 
Αισθάνεται τδ ύψος τή; άξίας του 
δτ’ ευτυχίαν δίδ’ είς τούς προσμένοντας.

ΘΟΑΣ.
’Οργίλος, δπως άμυνόμενον τό πΰρ 
τδ ύδωρ, τόν έχθρόν του, σίζον πολεμεΐ, 
καί ό θυμός έντός μου έξανίσταται 
πρδς Εκαστόν σου λόγον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
‘Αφες χάρις σου 

νά μοί προσλάμψη, ώς τδ φώς τδ ιερόν 
τοΰ θυσιαστηρίου είς τδ άδυτον, 
έν εύλογίαις κ’ έν εύγνώμονι χαρά!

ΘΟΑΣ.
Ποσάκις αυτή ή φωνή μ' έπράϋνε!

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ιι "Ώ! δδς τήν χεΐρα είς ειρήνης ένδειξιν.

ΘΟΑΣ.
Πολύ ζητεΐς νά λάβης έν βραχεί καιρφ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ή εύποιια μακράν σκέψιν δέν ζητεί.

ΘΟΑΣ.
Πολλήν. Γεννάται τδ κακόν έκ τοΰ καλοΰ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Είς κακόν τρέπει τδ καλόν δ δισταγμός.
Μή σκέπτου, καί χορήγει ώς αισθάνεσαι.

(έπεται τό τέλος.)

ΠΟ1ΗΣ1Σ.
Είναι πράγματι εύχάριστον λίαν καί παρηγο

ρητικόν νά βλέπη τις άσχολουμένους είς τήν φιλο
λογίαν μας καί ένδιαφερομένους δΐ αύτήν άνδρας, 
ών τδ έπάγγελμα πολλά μιλιά μακράν αύτής 
ήδύνατο αύτούς νά κράτη. 'Επομένως δ"Έσπερος” 
μετά πολλής προθυμίας άνοίγει τάς στήλας του 
είς τά προϊόντα τοιούτων ξένων τρόπον τινά τή 
φιλολογία καλάμων. Σήμερον άσμένως παρα- 
θέτομεν ποίημα μικρόν μέν άλλά κομψότατον, 
δπερ άπέστειλεν ήμΐν ό έν Ταϊγανίιρ "Ελλην 
ιατρός Κύριος Ν. Διβάρι;. ’Επιγραφήν φέρει 
τδ ποίημα· ‘‘Τί άγαπώ’’.

ΤΙ ΑΓΑΠΩ.
Τούς δφθαλμούς της τούς πυρούς 

δέν άγαπώ. Τήν θείαν 
τοΰ βλέμματός της άγαπώ 

καί άπειρον μαγείαν,

Τήν είς τά βάθη τής ψυχής 
είσδύουσαν ήρέμα,

καί ώς τόν πόντον δ Βορράς 
κυλοΰσάν μου τδ αίμα.

Τά χείλη τά κοράλλινα 
δέν άγαπώ, τ’ αβρά της, 

άλλ’ άγαπώ τούς λόγους της 
καί τδ μειδίαμά της.

Τήν αρμονίαν άγαπώ 
τής μουσικής φωνής της, 

καί τδ μεθύσκον άρωμα 
τής θελκτικής πνοής της.

Τά στήθη τά μαρμάρινα 
τά τορνευτά, τά λεία, 

δπου άνθοΰσι Οαλλερά 
άνθέμια καί ϊα,

Δέν άγαπώ. Τό φρόνημα, 
τδ πΰρ, δπερ έγκλείουν, 

οί πόθοι καί οί δισταγμοί, 
έκεΐνα μέ μεθύουν.

Δέν άγαπώ τήν τορνευτήν 
εύλύγιστον όσφύν της, 

τάς χεΐρας τάς λεπτοφυείς, 
τήν κνήμην τήν γραπτήν της,

Άλλ’ άπαπώ τδ λύγισμα, 
τήν χάριν, τήν μαγείαν, 

τδ έλαφρόν της βάδισμα, 
τήν έκφρασιν τήν θείαν.

Τέλος δ,τ’ εΐν’ ουράνιον, 
δ,τ’ εΐναι ιδεώδες, 

δ,τ’ εΐν είς δλα; τά; λοιπά;
μόνον φαντασιώδε;,

Αύτδ σ’ Εκείνην άγαπώ, 
αύτδ μόνον μέ θέλγει, 

Αύτδ τά; φρένα; μου κυλοΐ, 
κΐ "Αγάπα την” μοί λέγει.
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ΤΑ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

(μετ’ είκόνος, όρα 
σελ. 121.)

Ο έν Έλευ- 
σϊνι ναός τής 
Δήμητρας ήτο 
εις τών ίερω- 
τάτων ναών τής 
αρχαίας 'Ελλά
δος καί τών 

λαμπρότερων 
τών χρόνων έζεί- 
νων οικοδομη
μάτων. Τοΰτο 
τρανώς φαίνεται 
έκ τών μέχρι 
τοΰδε άναζαλυ- 
φθέντων έρει- 
πίων αύτοΰ. 
Γνωστόν εΐναι 
δτι έν τω ναώ 
τούτω έτελοΰντο 
τά Έλευσίνια 
μυστήρια, περί 
ών δμως ούδείς 
τών άρχαίων 
συγγραφέων έ- 
δωκεν ήμϊν δια
σαφήσεις. Ό 
Παυσανίας αύ
τός, ό τά πάντα 
μετά πολλής 
έπιμελείαςπερι- 
γράφων, ιδού τί 
λέγει περί τοΰ 
ναοΰ. "Τά δέ 
"έντός τοΰ τεί- 
"χους τοΰ ίεροΰ 
"τό τε δνειρον 
"άπεϊπε γράφειν 
"καί τοϊς ού 
"τελεσθεΐσιν, ό- 
"πόσων θέας 
"εϊργονται, δήλα 
"δήπου μηδέ πυ- 
"θέσΟαι μετεΐναί 
<( ησφισιν.

Ό ναός . εΐ
ναι έργον τής 
λαμπράς έπο
χής τής Ελλη
νικής τέχνης. 
Έξ αύτοΰ διε- 
σώθησαν αρκε
τά λείψανα, ώς

ΧΩΡΙΚΗ ΕΚ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΤ.

ΧΑΝΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΑΝΤΟΤΔΙ.

καί έκ τών Προ
πυλαίων αύτοΰ, 
τά όποια άνεζά- 
λυψε καί άνέ- 
σκαψε πρό έτών 
ο Γ άλλος αρ
χαιολόγος Φραγ
κίσκος Lenor
mant. Πολλά 
δμως καλύπτον
ται είσέτι ύπό 
τήν γην κάτωθεν 
τών πενιχρών 
τοΰ χωρίου οι
κιακών. 1 Ιλεί- 
στων δέ επαί
νων άςία εΐναι ή 
έν ’Αθήναις αρ
χαιολογική Ε
ταιρία, ή μετά 
πολλοΰ τοΰ ζή
λου προβάσα είς 
τήν αγοράν καί 
κατεδάφισιν τών 
οικιακών τού
των , δπως κα
τόπιν άνέτως 
καί άνεμποδί- 
στως άνασζάψη 
τόν δλον χώρον, 
ένθα έλπίς εΐναι 
ν’ άνακαλυφθώσι 
πλεϊστα σπου
δαιότατα λεί
ψανα τών άρ
χαίων χρόνων. 
Έσχάτως έμά- 
θομεν δτι έντός 
ολίγου πρόκει
ται ν’ άρχίσω- 
σιν αί άνασζα- 
φαί αυται.

ΊΙ ήμετέρα 
είκών παριστα 
τά Προπύλαια 
τοΰ ναοΰ άνεγερ- 
Οέντα καί άνα- 
καινισΟέντα. Τί 
θά ήτο τό λαμ
πρόν τοΰτο οι
κοδόμημα ούχί 
έπί ψοχροΰ καί 
νεζροΰ χάρτου, 
άλλ’ έν τή θέσει 
του καί ύπό τόν 
ώραϊον έκεϊνον 
καί ζωντανόν 
ούρανόν τή ς Ελ
λάδος!
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ΙΣΊΌΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΤΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΤΤΟΚΡ ΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.

(συνέχεια· Ζρα προηγούμ.. άριΟμ.)

Σιωπηλοί και έν θρησκευτική κατανύξει ίσταντο περί αύτόν 
οί πιστότεροι τών οπαδών του, δ σοβαρός Άγιοχριστοφορίτης, 
δεξιός αύτοΰ βραχίων, δ άγριος τήν δψιν Τρίψυχος, καί δ μέγας 
δούξ Κοντοστέφανος, δστις διά τοΰ έξησκημμένου αύτοΰ οφθαλμού 
παρετήρει τήν πορείαν τών παραζολουθούντων πλοίων. Έξ δλων 
δέ τών τήν τριήρη περικυκλούντων άκατίων έξετείνοντο χεΐρες καί 
άνεπέμποντο φωναί άντηχοΰσαι μέχρι τής παραλίας, ώς φθόγγοι 
φαίδρας μουσικής συνοδεύοντες πορείαν θριαμβευτικήν "’Ανδρονίκου 
τοΰ Κομνηνοΰ πολλά τά έτη! πολλά τά έτη!’’

Τέλος δ στόλος προσωρμίσθη καί δ ’Ανδρόνικος άπεβιβάσθη 
είς τήν ξηράν. Έφαίνετο δέ ώς προσευχόμενος, διότι οί μέν 
όφθαλμοί του ήσαν έστραμμένοι πρός ούρανόν, τά -δέ χείλη του 
έκινοΰντο ώς ψιθυρίζοντα προσευχήν.

Μόλις δ’ έπάτησε τήν γην καί πεσών πρηνής δίς έφίλησε 
τό έδαφος. Δάκρυα συγκινήσεως έ^εον έκ τών οφθαλμών τών 
περιϊσταμένων έπί τή τοιαύτη θέα.

Άναστάς δ ’Ανδρόνικος καί αποτεινόμενος πρός τούς συνωθου- 
μένους περί αύτόν πολίτας·

— Συμπολΐταί μου, είπε, καί ή φωνή του έτρεμεν. 'Ο θεός 
έν τή άπείρω Αύτοΰ εύσπλαγχνία μέ άφησε νά ζήσω, δπως ϊδω 
τήν εύτυχή ταύτην ήμέραν. 'Ο "Υψιστος ηύδόκησε νά καθοδηγήση 
τά βήματα τοΰ αναξίου δούλου του έξ απόκεντρου τής ’Ασίας χώρας 
πρός τήν ίεράν ταύτην παραλίαν. Άφ’ ής έχωρίσθημεν ημέρας, 
συμπολΐταί μου, πολλά ύπέστητε, πολλά ύπέστην καί έγώ έν τή 
ζοφερά τής έξορίας νυκτί. Άλλά τά δεινά ήμών έπαυσαν. Τό 
σκοτεινόν παρελθόν νικάται σήμερον ύπό τοΰ άπαστράπτοντος 
μέλλοντος. Έρχομαι πρός ύμάς ώς φίλος ειλικρινής, έρχομαι ώς 
προστάτης. Τοιοΰτον θεωρήσατε με πάντες, συμπολΐταί μου, καί 
δέχθητε τόν αδελφικόν μου ασπασμόν.

Παρατεταμέναι έπευφημίαι διεδέχθησαν τήν βραχεΐαν ταύτην 
προσλαλιάν. Πάντες συνωθοΰντο περί τόν Ανδρόνικον καί κατη- 
σπάζοντο τά κράσπεδα τοΰ χιτώνός του · πάντες προσέβλεπον αύτόν 
μέ τό εύδαΐμον έκεΐνο μειδίαμα, τό όποιον εΐναι ένδειξις καρδίας 
εύτυχοΰς. Έλεγες δτι έκαστος ύπεδέχετο ή πατέρα ή αδελφόν 
προσφιλή.

Καί δ Ανδρόνικος ΐστατο έν τω μέσω μάρτυς τοΰ ακραιφνούς 
τούτου ένθουσιασμοϋ καί τό στόμα αύτοΰ έμειδία καί δ οφθαλμός 
του έσπινθηροβόλει. Άλλά τό φώς τοΰ όφθαλμοΰ του είχε τι ψυχρόν 
καί άπαίσιον, ώς νά ήθελε νά προδώση τήν μυστηριώδη τής ψυχής 
του ένέργειαν. 'Ο έξωτεριζός Ανδρόνικος δέν ήτο καί δ έσωτερικός.

Ό Ανδρόνικος καί οί όπαδοί του έπέβησαν αμέσως ίππων 
πολυτελώς έσζευασμένων καί ή συνοδεία ήρξατο βραδέως άνερχομένη 
τήν ανωφερή πρός τήν πόλιν άγουσαν όδόν. Ένθουν καί πυκνόν 
παρηκολούθει τό πλήθος, άγαλλόμενον έπί τή θέα τοΰ άνδρός, δστις 
ύπερήφανος καί ώς δαφνοστεφής νικητής έζάθητο έπί τοΰ λευκού 
του ίππου. 'Ο άνήρ ούτος συνεκέντρου κατ’ έκείνην τήν στιγμήν 
πάντας τούς πόθους, πάσας τάς ελπίδας.

Βραδέως προχωρούσα ή συνοδεία ήλθε τέλος είς Φιλοπάτιον, 
έμπροσθεν τοΰ βασιλικού μεγάρου, δπου έμελλεν δ βασιλεύς κατά 
τά προαποφασισμένα νά ύποδεχθή τόν έρχόμενον συγγενή του. 
Αναπεπταμένοι ήσαν αί μεγάλαι τών άνακτόρων θύραι καί πρό 
αύτών ίσταντο άκίνητοι ώς λίθινα άγάλματα οί αύτοκρατορικοί 
σωματοφύλακες, οί Βαραγγηνοί, κρατούντες έπί τών ώμων τούς 
βαρείς αύτών πελέκεις.

Πηδήσας ζωηρώς άπό τοΰ ίππου καί διαβάς τούς στοίχους 
τών άνακτορικών φρουρών άνήλθεν δ Ανδρόνικος τήν μεγαλοπρεπή 
λιθίνην κλίμακα καί εύρέθη μετ’ ού πολύ έντός τής μεγάλης αι
θούσης τοΰ θρόνου.

Έν τή αιθούση ταύτη ίστατο δ αύτοκράτωρ Αλέξιος, πλουσίαν 
ένδεδυμένος βασιλικήν στολήν, καί πλησίον αύτοΰ ίστατο ή μήτηρ 
αύτοΰ, ή βασίλισσα Μαρία, μέλαιναν φορούσα έσθήτα, ωχρά καί 
άπαθής.

'Ο ’Ανδρόνικος είσελθών καί ίδών τόν ’Αλέξιον έγονάτισε καί 
κύψας κατησπάσθη τούς πόδας αύτοΰ- εΐτα δ’ άναστάς καί (δίψας 
βλέμμα ψυχρόν καί έκδιζητικόν πρός τήν Μαρίαν, εΐπεν αποτεινό
μενος πρός τόν ’Αλέξιον.

— Βασιλεύ, ίδέ ένώπιόν σου τών ύπηκόων σου τόν ταπεινό- 
τατον, τών δούλων σου τόν πιστότατον, δστις έρχεται σήμερον 
δπως σοί προσφέρη τόν βραχίονά του καί τήν ζωήν του αύτήν, έάν 
ή άνάγκη τό καλέση. 'Ρίψον, βασιλεύ, βλέμμα εύμενές έπ’ έμέ, 
δστις μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς ίσταμαι ένταΰθα, μόλις δυνά- 
μενος ν’ άτενίσω είς τήν βασιλικήν σου λαμπρότητα. Μ’ έκάλεσας, 
βασιλεύ, καί έγώ ήλθον εύπειθής είς τό πρόσταγμα τού κυρίου καί 
ήγεμόνος μου. Καίτοι γέρων καί τό βαρύ τών έτών φέρων φορτίον 
έσπευσα δμως, διότι ιερόν μοί έπέβαλλε τοΰτο καθήκον, καί δ 
δρκος, δν πρός τόν άείμνηστον πατέρα σου ώμωσα, μοί έδείκνυε 
τήν όδόν, ήν ώφειλον νά βαδίσω. Ναι, βασιλεύ, είς σέ άφιερώ 
τάς τελευταίας μου δυνάμεις· ύπέρ τής εύημερίας σου θέλουσι 
καταναλωθή αί τελευταΐαί μου έπί τής γής ήμέραι.

'Ο ’Αλέξιος, βλέπων ένώπιόν του πρώτον ήδη τόν γέροντα 
κλαίοντα καί έν στάσει ταπεινή, καί δλως άσυνήθειστος ών είς 
τοιαύτην θέαν, έταράχθη καί ΐστατο άναυδος καί άπορών. Ό 
Αλέξιος ήτο παιδίον άθώον, μή γνωρίζων ούτε τής κολακείας τήν 
γλώσσαν ούτε τής ύποκρισίας τάς φράσεις. Τέλος δέ άναλαβών 
όλίγον έκ τής πρώτης έντυπώσεως άπήντησε μέ φωνήν ισχνήν 
καί ώς πνιγομένην ύπό τού φόβου ·

— ’Ανδρόνικε, δ πατήρ μου, ό βασιλεύς Μανουήλ, πολύ σέ 
ήγάπα, τό γνωρίζω, καί σέ έπί πολύ σύμβουλον εΐχε καί βοηθόν. 
Καί έγώ έχω άνάγκην μεγάλην τής συνδρομής σου, διότι πολύ μέ 
πιέζει τής βασιλείας τό βάρος.

— Ή βασιλεύ, εΐπεν δ ’Ανδρόνικος, καί νέα δάκρυα έβρεχον 
τούς οφθαλμούς του, πολύτιμος μοί ήτο ή εύνοια τού μεγάλου σου 
πατρός, καί ή υπαρξίς μου ήτο πιστώς είς αύτόν αφιερωμένη. 
Άλλ’ όπαδοί αισχροί, κόλακες ποταποί καί χαμερπεΐς, κατώρθωσαν 
νά μέ συκοφαντήσωσι παρ’ αύτώ, καί ήναγκάσθην νά ύποστώ τήν 
πικρίαν άδικου έξορίας. Πλήν, βασιλεύ, καί έν τή μονώσει μου 
έκείνη καί έν δλη τή άθλιότητι τής ζωής μου ούο έπί στιγμήν 
έλησμόνησα τό πρός τόν άνακτά μου ιερόν καθήκον μου καί έκ 
βάθους καρδίας δέν έπαυσα δεόμενος ύπέρ τής μακροβιότητος καί 
τής εύημερίας αύτοΰ. Άλλά δ θεός δέν ήθέλησε νά ΐδω αύτόν 
πάλιν ζώντα- τούλάχιστον μοί έπέτρεψεν ώς ύστάτην παρηγοριάν 
νά ίδω τόν υιόν του καί άξιον αύτού διάδοχον, ύπέρ ου θά πράξω 
δ,τι ύπέρ τού πατρός δέν ήδυνήθην νά πράξω.

— Άπό τής ώρας ταύτης, άπήντησεν δ ’Αλέξιος, είς χεΐράς 
σου παραδίδομαι, Ανδρόνικε. Έσο σύ προστάτης καί δδηγός μου. 
Ή βασιλεία κυκλούται άπό έχθρούς καί είς κινδύνους ύπόκειται 
διηνεκείς. Άλλ’ ή παρουσία φίλου πιστού καί άνδρός τολμηρού 
πάντα κίνδυνον θέλει άποσοβήσει. ’Ανδρόνικε, σ’ εύχαριστώ.

Ό Ανδρόνικος άκούων τούς λόγους τούτους, ούς δ Αλέξιος 
έπρόφερε διά φωνής άδυνάτου καί παιδικής, έρριψε βλέμμα θριαμ
βευτικόν έπί τής βασιλίσσης Μαρίας, ήτις μάρτυς τής σκηνής 
ταύτης έξηκολούθει ίσταμένη άκίνητος καί άπαθής κατά τό φαινό- 
μενον. Μέ δλην τήν δύναμιν ήν εΐχεν ό Ανδρόνικος έφ’ εαυτού, 
μέ δλην τοΰ πνεύματος αύτοΰ τήν παρρησίαν, δέν ήδυνήθη νά 
περιστείλη έντελώς τό μειδίαμα τοΰ θριάμβου, τό όποιον έπεχύθη 
έπί δλου τοΰ προσώπου του είς τούς τελευταίους τού αύτοκράτορος 
λόγους.

"Άπό τής ώρας ταύτης παραδίδομαι είς χεΐράς σου’’, εΐπεν 

ό Αλέξιος τώ Άνδρονίκω. Τό άκακον άρνίον περιέπιπτεν είς τούς 
όνυχας τοΰ αίμοβόρου θηρίου- τό άθώον θύμα παρεδίδετο είς τόν 
άμείλικτον αύτοΰ δήμιον. Άπό τής στιγμής ταύτης τό βασιλικόν 
στέμμα έπιπτεν άπό τής κεφαλής τοΰ Αλεξίου καί έστεφε τούς 
κροτάφους τού ’Ανδρονίκου. 'Η πύρινη σφαίρα τοΰ άστρολόγου 
’Ιωνά περιεκάλυπτε τόν λάμποντα άστέρα.

Πάλιν έγονάτισεν ό Ανδρόνικος ένώπιόν τοΰ αύτοκράτορος, 
πάλιν κατησπάσθη τούς πόδας αύτοΰ, πάλιν έχυσεν άφθονα τά δά
κρυα καί εΐτα άναστάς άπήλθεν.

Παρά τά άνάκτορα, είς τάς βασιλικός τοΰ Μαγγάνη οικο
δομάς, ήτο παρεσκευασμένον τό κατάλυμμα τοΰ ’Ανδρονίκου. Έκεΐ , 
μετέβη καί αύτός μετά τών όπαδών του, δπως άναπαυθή όλίγον 
άπό τούς κόπους τής ημέρας. Έκεΐ έν μεγαλοπρεπεΐ αιθούση 
έπί πλουσίου άνακλίντρου έζάθησεν δ Ανδρόνικος, καί έμπροσθεν 
αύτοΰ ίστατο δ ώς σκιά του παρακολουθών αύτόν Άγιοχριστο- 
φορίτης ·

— Στέφανε, εΐπεν δ Ανδρόνικος, καί τό πρόσωπόν του ένέ- 
φαινε τήν ένδόμυχον έκείνην άνάπαυσιν, ήν ή έπιτυχία παρέχει 
είς τόν άνθρωπον, Στέφανε, τά πάντα έτελείωσαν αισίως.

— 'Ομολογώ, Ανδρόνικε, άπήντησεν δ οπαδός, δτι δέν ήλ- 
πιζον νά εύρωμεν τό στάδιον προητοιμασμένον καί έλεύθερον το- 
σοϋτον. Ή τύχη, ήτις έπί ικανόν χρόνον ώς μητρυιά σοί προσε- 
φέρετο, σοί προσμειδιά πάλιν.

— Καί τό μειδίαμα αύτής εΐναι δ άριστος τών οιωνών, 
προσέθηκεν δ ’Ανδρόνικος. Ναι, ναι, φίλε μου, καί ή τύχη έχει 
τάς ιδιοτροπίας της. — Άλλ’ ή ήμέρα αΰτη ή τοσούτον.αισίως 
άρχίσασα πρέπει αισίως καί νά τελειώση. Δέν άρκεΐ δτι δ έπι- 
φοβώτερος τών έχθρών ήμών κατεβλήθη · πρέπει καί άβλαβης είς 
τό μέλλον νά καταστή. Ό δφις συνέρχεται έκ τού ληθάργου του 
καί λυσσωδέστερον έπιτίθεται, έάν δέν τώ άποκοπή ή κεφαλή. 
Μέ έννοεΐς, Στέφανε.

— Σ’ έννοώ. Περί τοΰ πρωτοσεβαστοΰ Αλεξίου λέγεις.
— Πού εύρίσκεται;
— Άλυσόδετος περιμένει τήν άπόφασίν σου.
— Άς μή άφήσωμεν αύτόν νά τήν περιμένη έπί μακρόν, 

εΐπεν δ ’Ανδρόνικος μέ σατανικόν μειδίαμα. Ανάγκη νά σοι εΐπω 
τήν άπόφασίν μου, Στέφανε; Τήν γνωρίζεις. Απελθε λοιπόν καί 
έκτέλεσον αυτήν άμέσως. Όφείλομεν ίκανοποίησιν είς τόν λαόν 
τής Κωνσταντινουπόλεως- ας τω δοθή ή ίκανοποίησις αΰτη. Πρέ
πει νά εύχαριστήσωμεν τόν πρόθυμον τούτον λαόν διά τήν έγκάρ- 
διον ύποδεξίωσίν του- ας δείξωμεν λοιπόν δτι εΐμεθα εύγνώμονες· 
έπαξίως ας στέψωμεν τήν εύτυχή ταύτην ήμέραν.

'Ο Άγιοχριστοφορίτης δέν άπήντησεν, άλλ ενευσε και άπήλθεν. 
Εύκολος εΐναι ή μεταξύ κακών συνεννόησις. Πρόθυμος εκτελεστής 
τών διαταγών αιμοχαρούς κυρίου καί αισθανόμενος έν έαυτώ τήν 
άγρίαν ήδονήν καρδίας ψύχρας καί άσπλάγχνου, ό Αγιοχριστο- 
φορίτης έσπευσε νά μεταβή είς τό μέρος, δπου εκρατεΐτο δ πρω
τοσεβαστός. Ήτο τό μέρος τούτο ειρκτή ζοφερά καί ύγρα, έν η 
δ πρό μικρού παντοδύναμος Αλέξιος, ό μέχρι τής χθες κύριος 
ζωής καί θανάτου, άνέμενε τήν τύχην του. Ούδόλως ελάνθανε 
τόν Αλέξιον όποια έσεται ή τύχη του, άφ’ δτου ό άσπονδος αυτού 
έχθρός έπάτησε τό έδαφος τής Κωνσταντινουπόλεως. Εγνώριζεν 
δτι άσπλαγχνος καί άμείλικτος ών δέν ήδύνατο νά περιμένη έλεος 
παρ’ άσπλάγχνων καί άμειλίκτων έχθρών θριαμβευσάντων, καί 
περικλείων έν τή καρδία αύτοΰ τό μίσος, τό όποιον προς αύτούς 
ήσθάνετο, άνέμενεν άγογγύστως καί έν απελπιστική άποφάσει, 
άθικτον άφίνων τήν προτεινομένην του τροφήν καί ορέχων μόνον 
έκ διαλειμμάτων δι’ ολίγου ΰδατος τά πυρέσσοντα καί ξηρά αύτοΰ 
χείλη, θύδ’ έπί στιγμήν τω έπήλθε κατά νοΰν νά ζητήση χάριν, 
διότι ή ύπεροπτική αύτοΰ ψυχή άπεστρέφετο καί τήν ιδέαν τοι- 
ούτου ταπεινωτικού διαβήματος.

Ό Άγιοχριστοφορίτης λαβών παρά τίνος όεσμοφύλακος με
γάλην κλείδα κατήλθεν είς τό ύπόγειον καί άνοίξας μετά κόπου 
τήν βαρεΐαν θύραν είσήλθεν είς τήν ειρκτήν. Ήτον αΰτη κελλίον 

έχον όλίγων μόνον ποδών ΰψος καί μήκος καί φωτιζόμενον άμυ- 
δρώς ύπό μικρού ψεγγίτου. Ήτο άληθής τάφος τό κελλίον τούτο.

'Ο Αλέξιος, δστις έκειτο έπί όλίγου άχύρου, άκούων τινά 
είσερχόμενον ύψωσε τήν κεφαλήν.

— Τίς είσαι, ήρώτησε, καί τί με θέλεις;
— Είμαι δ εκτελεστής τού νόμου, άπήντησεν δ Άγιοχρι- 

στοφορίτης (δίπτων βλέμμα ψυχρόν έπί τού κατακειμένου πρωτο
σεβαστοΰ, καί έρχομαι δπως έκτελέσω τήν άνατεθεΐσάν μοι έντολήν. 
Έγείρου, Αλέξιε.

— Πρός τούς κριτάς μου θά μέ δδηγήσης; ήρώτησε πάλιν 
δ Αλέξιος χωρίς ν’ άλλάξη θέσιν.

— Οί κριταί σου σέ έκριναν ήδη, άπήντησεν δ Άγιοχριστο- 
φορίτης, καί ή άπόφασίς των εΐναι δτι όφείλεις ν’ άποθάνης.

__ Καί τίς δ νόμος δ δίδων είς τούς κριτάς μου τήν τοιαύτην 
έξουσίαν; ήρώτησε μέ πικρόν μειδίαμα ό κατάδικος.

— Μήπως έτήρησας σύ τόν νόμον, Αλέξιε, δτε κατετυράν- 
νεις τόν λαόν, δτε έσφαζες άθώους καί κατεσπατάλεις τά δημόσια 
χρήματα; Μήπως ήρώτας περί νόμου σύ, δτε έν τή παραφορά 
σου κατεπάτεις τά ίερώτερα τοΰ άνθρώπου δικαιώματα;

__ Ούδένα λόγον όφείλω είς σέ, εΐπεν δ Αλέξιος άτενίζων 
τόν Άγιοχριστοφορίτην μέ βλέμμα πλήρες περιφρονήσεως. Δήμιε, 
έκτέλεσον τήν έντολήν ήν έλαβες παρά τών άξιων σοΰ κυρίων σου.

Ό Άγιοχριστοφορίτης δέν άπήντησεν.
— Δήμιε, σοί λέγω, έπανέλαβεν δ Αλέξιος, έκτέλεσον τήν 

έντολήν σου!
Τότε ό Άγιοχριστοφορίτης ύψών έπιτακτικώς τήν χεΐρα είπε 

μέ φωνήν όξεΐαν, άντηχοΰσαν έν τώ σκοτεινό) ύπογείω ώς σύριγμα 
κακοποιού ερπετού.

— Σήκω καί έλθέ!
Ήγέρθη δ Αλέξιος καί δ Άγιοχριστοφορίτης άνοίξας τήν 

θύραν έξήλθε μετ’ αύτοΰ.
Είς ένα τών προθάλαμων ίσταντο τρεις θεσμοφύλακες άγριοι 

τήν δψιν καί ώπλισμένοι. Πρός αύτούς εΐπεν δ Άγιοχριστοφο- 
ρίτης όλίγας λέξεις ταπεινή τή φωνή και παρέδωκεν αύτοΐς τόν 
Αλέξιον.

Αύτοί δέ παραλαβόντες αύτόν τόν ώδήγησαν είς αύλήν τινα 
τοΰ δεσμωτηρίου εύρύχωρον, ένθα δχλος είχε συσσωρευθή πολύς. 
Ήσαν άνθρωποι τών κατωτάτων τοΰ λαοΰ στρωμάτων, χειρώνακτες 
καί ναΰται καί περιτρίμματα τών άγυιών, οΐτινες άμα ίδόντες τόν 
πρωτοσεβαστόν ήρχισαν φωνάζοντες καί καταρώμενοι αύτόν καί 
πτύοντες κατ’ αύτοΰ.

Τοιοΰτος εΐναι πάντοτε δ όχλος- άμείλικτος πρός τόν πεσόντα 
δεσπότην, άγριος έν τή έκδικητική μανία του καί άσπλαγχνος καί 
αιμοχαρής έν τή παραφορά αύτοΰ.

Έξωθεν τής αύλής ΐστατο ίππος γυμνός, έλεεινός τήν δψιν. 
Έπ’ αύτοΰ άνεβιβάσθη δ Αλέξιος καί ώδηγήθη πρός τήν παρα
λίαν, προπορευομένου ήμιγύμνου οίνοβαροΰς βαστάζου, δστις εκράτει 
έπί ύψηλοΰ καλάμου ράκος άκάθαρτον έπέχον τόπον σημαίας, καί 
παρακολουθοΰντος τοΰ λαοΰ, δστις δέν έπαυεν έζπέμπων κατάρας 
κατά τοΰ καταδίκου καί (δίπτων κατά τής κεφαλής του λίθους καί 
παντός είδους άζαθαρσίας.

Οΰτως δ λαός τής Κωνσταντινουπόλεως, δστις πρό μεσημ
βρίας εΐχεν ύποδεχθή έν εύφημίαις καί άγαλλιάσει τόν άστέρα, 
δστις άνέτελλε, προέπεμπε μετά μεσημβρίαν τής αύτής ήμερας εν 
ζατάραις καί άπειλαΐς τόν άστέρα,^δστις έδυεν.

"Οταν δέ ή άπαισία αΰτη συνοδεία διαβάσα διά πλείστων τής 
πόλεως δδών έφθασεν είς τήν παραλίαν, δύω δήμιοι, έρυθροΰν 
φοροΰντες χιτώνα, έξώρυξαν τούς όφθαλμούς τοΰ ’Αλεξίου καί ε£- 
^ιψαν αύτόν έντός λέμβου, τής όποιας έπέβησαν καί αύτοί.

Βραδέως ή λέμβος ήνήχθη είς τόν Βόσπορον. Έπί καιρόν 
άκόμη έφαίνετο έν μέσω τών δύω δημίων τό αίματόφυρτον πρό- 
σωπον τοΰ άτυχούς πρωτοσεβαστοΰ. Μετά μικρόν τό πρόσωπόν 
τοΰτο έγένετο άφαντον καί ή θάλασσα, κοχλάσασα επί στιγμήν 
περί τήν λέμβον, άνήγγειλεν είς τούς είς τήν παραλίαν εύρισκο-

ι
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μένους, δτι δ πρωτοσεβαστδς ’Αλέξιος εΐχεν εΰρει τδν τάφον του 
έντδς τών αλμυρών τοΰ Βοσπόρου ύδάτων. Μετ’ όλίγον ή λέμ
βος έπέστρεψεν πρδς τήν παραλίαν φέροοσα μόνον τούς δύω 
δημίους.

Ούτως ή ήμερα, ή άρχίσασα διά θεάματος ζωηρού καί χαρ- 
μοσύνου, κατέληξε διά σκηνής άγριας καί αιματηρας.

Έν ω δέ δ πρωτοσεβαστδς ’Αλέξιος έξέπεμπε τήν τελευταίαν 
του αναπνοήν έντδς τοΰ ύγροΰ αύτοΰ τάφου, δ ’Ανδρόνικος έκάθητο 
έν τή μεγαλοπρεπεϊ τών ανακτόρων αιθούση, αισθανόμενος ήδη 
έπί τής κεφαλής του τήν γλυκεϊαν θλίψιν τοΰ βασιλικού στέμ
ματος.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Ε-.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.

“ Έχω σέ τάν διώκτη, χ«1 πολλά; έμοΐ z/.i-ra; 
προύςι'/ϊ,χύτσ."

ΝΙΚΗΤΑΣ Χ2ΝΊΑΤΗΣ.

Έν τή μονή τοΰ Παντοκράτορος, ένδιαιτήματι ειρήνης και 
άναπαύσεως, μακράν τής τύρβης και τής πυρετώδους τής πόλεως 
κινήσεως, μακράν τών παθών, τών διασπαραττόντων τά στήθη τών 
ζώντων, έν τω ο’ίκω τώ αφιερωμένο» είς τδν Ύψιστον, έκοιματο δ 
αύτοκράτωρ Μανουήλ τής αίωνιότητος τόν ύπνον.

Μετά θυελλώδη και πολυτάραχου βίον, μετά πολυχρονίους 
αιματηρούς άγώνας έναντίον φιλοδοξών καί άρπάγων Σταυροφόρων 
και αγρίων τής Ασίας δρδών, δ στιβαρα τή χειρΐ κατατρόπωσα; 
τούς άτιθάσσους Ούγγρους και Σέρβους, δ ατρόμητος στρατηλάτης, 
οδ τούς θριάμβους είδον έκπληκτοι αί δχθαι τοΰ Μαιάνδρου, ό 
δαφνοστεφής άναξ, δ διά μέν τών νικών αύτοΰ δοξάσας τήν χώραν 
του, διά δέ τών έξοχων αύτοΰ αρετών μέ νέαν στέψας λαμπηδόνα 
τδν περιφανή τώυ Κομνηνώυ οίκου — εύρευ έν τή μονή τοΰ 
Παντοκράτορος κατά τήν ιδίαν αύτοΰ έπιθυμίαυ καί τελευταίαν θέ- 
λησιν τήν ύστάτηυ αύτοΰ κατοικίαν.

Έκεϊ έν τω ναω τής μονής δεξιά, τώ είσερχομένω παρά τήυ 
ώραίαν πύλην και κάτωθεν τής είκόνος τοΰ Παντοκράτορος έκειτο 
δ τάφος, δ περικλείων τά οστά τοΰ άποθανόντος Βασιλέως. Μεγα- 
λοπρεπές τδ σχήμα και τάς διαστάσεις ύψοϋτο ύπεράνω τοΰ τάφου 
τδ μνημείου έκ λευκοΰ στιλπνού μαρμάρου, άνερχόμενον είς επτά 
μεγάλα βάθρα και φέρον έπί τής κορυφής τδ χρυσοΰν αύτοκρατο- 
ρικόν στέμμα.

Ό τοσάκις έν τω πεδίω τής μάχης εύθαρσώς προκιυδυνεύσας 
ήγεμών, δ τοσάκις έκτεθείς είς τά φονικά τών έχθρών όπλα, άπέθανεν 
ήσυχος έυ τή πρωτευούση τοΰ εκτεταμένου κράτους του καί έυ 
τφ βασιλίκι!) μεγάρω, φέρων μεθ’ εαυτού είς τδν τάφον τήν πα- 
ρήγορον πεποίθησιν δτι εύόρκως έξετέλεσεν ένώπιόν θεού καί 
άνθρώπων τδ καθήκόν του, καί μόνην θλίψιν αισθανόμενος δτι έγ- 
κατέλειπε τδν θρόνον είς παιδίον άπειρον καί δλως απαράσκευου 
νά δεχδή τήν έπικίνδυνον κληρονομιάν. Κατήλθεν είς τδν τάφον 
δ Μανουήλ κατατρυχόμενος ύπδ τής ιδέας δτι άφίνει του υιόν του 
είς χεΐρας μητρδς ακολάστου καί διεφθαρμένης, ήτις ύπό αισχρών 
κυριευομένη παθών μόνην φροντίδα εΐχε ν’ άφήση άπό τοΰδε 
έλεύθερον αύτοΐς τδν χαλινόν, καί ύπδ τήν έπιτήρησιν κόλακας 
χαμερποΰς και άπιστου συμβούλου, τού πρωτοσεβαστοΰ ’Αλεξίου, 
δστις αντί νά ήναι δ προστάτης και δδηγός τοΰ νεαρού ήγεμόνος 
ήθελε καταστή ό πρώτος αύτοΰ διαφθορεύς καί πολέμιος. Ζώυ 
έτι καί έν δλη τής ισχύος του καί τής δοξης του τή άκμή ήθέλησε 
νά προετοιμάση είς τόυ υιόν του στήριγμα ασφαλές καί προστάτην 
φέροντα δλα τά έχέγγυα τής είς τόν θρόνον ιζϊατεως καί άφοσιώ- 
σεως, αύτόν τδν έξάδελφον αύτοΰ, τδν ’Ανδρόνικον Κομνηνόν, δν 
ώς άδελφόν ήγάπα. Άλλ’ δ ’Ανδρόνικος ούτος εΐχεν ανταμείψει διά 
μαύρης αχαριστίας τάς ευεργεσίας τοΰ βασιλέως καί ύπδ τού πά
θους τής φιλοδοξίας τυφλωθείς εΐχε τολμήσει νά έκτείνη βέβηλου

κατά τού διαδήματος χεΐρα, μελετήσας έυ τή άπερισκέπτω αύτοΰ 
παραφορά άυατροπήυ τού θρόνου καί φόνου τοΰ συγγευοϋς καί 
ευεργέτου του. Έπιλήσμωυ τού δρκου του, ν’ άυτιταχθή πάση 
δυνάμει είς τάς κατά τής τιμής καί τής άσφαλείας τοΰ βασιλικού 
οϊκου προσβολάς καί έπιθέσεις, δ Ανδρόνικος άνεπέτασσεν αναφαν
δόν τήν σημαίαν τής ανταρσίας καί ήνάγκασε τδν βασιλέα νά 
καταπνίξη τδ αίσθημα τής καρδίας του καί νά έξορίση τδν άγυώ- 
μουα αύτοΰ συγγενή. Άπό δέ τής στιγμής έκείνης δ σκοτεινός 
τής αμφιβολίας πέπλος κατεκάλυπτεν είς τά όμματα τοΰ Μανουήλ 
τδ μέλλον τού υιού του, καί πολλάκις βλέπων αύτόν, παιδιού άθώον 
παϊζον καί σκιρτούν, ήσθάνετο τούς οφθαλμούς του πληρουμένους 
δακρύων καί κατελαμβάνετο ύπδ φόβου καί δειλίας, αύτός δ ούδέ- 
ποτε τδν φόβον καί τήν δειλίαν γνωρίσας. Αύτοί οί διαλογισμοί, 
αύται αί φροντίδες παρεπίκρανον τάς τελευταίας τού βίου του ήμέ
ρας, καί δτε, αισθανόμενος πλησιάζον τδ τέλος, έκάλεσε παρά τήν 
κλίνην τδν υιόν του, επί μακρδν έκράτησευ αύτόν είς τάς άγκάλας 
του καί τώ είπε μέ τρέμουσαν φωνήν ' Τέκνου με, ’Αλέξιέ μου, 
άπέρχομαι έκ τού βίου τούτου καί σέ άφίνω έν μέσω τών παν
τοειδών κινδύνων, οιτινες περιστοιχίζουσι τούς θρόνους. Έσο, ύιέ 
με, πιστός πάυτοτε τού υψηλού σου καθήκοντος έκτελεστής- έσο 
εύθύς τής δικαιοσύνης διανομεύς, έσο πατήρ τού λαού, έφ’ ού 
έκλήθης νά αρχής. Ό θεός εύοδώσοι πάντα τά διαβήματά 

I ”σου '
Τρέμοντα έξέφερου τά χείλη τοϋ θνήσκοντος πατρός τήν 

ύστάτηυ ταύτην πρδς τδν προσφιλή αύτοΰ ύιδυ εύχήν τρέμουσα 
ή Ζε'-2 του ~αρέδωκευ αύτω τόυ δακτύλιον, τδ σύμβολου τοϋ βα
σιλικού αξιώματος· μέ τρέμοντας οφθαλμούς, οΰς έπεσζίαζεν 
ήδη ή ψυχρά τοΰ θανάτου χειρ, άπεχαιρέτισεν ό Μανουήλ τδ 
τέκνου του.

Σήμερου δέ ό μέν πατήρ έκειτο έυ τω τάφω, ό δέ ύιός, ό 
Αλέξιος, έκάθητο έπί τού θρόνου, τής όλισθηράς έκείνης έδρας, 

άφ’ ής τοσούτοι άνδρες ισχυροί καί εύτολμοι κατεκρημνίσθησαν 
παρά δέ τδν θρόνον ΐστατο πάλιν ό άρχαϊος σύμβουλος, δ έξόριστος 
Ανδρόνικος, τρέφων έν τή καρδία του τούς αρχαίους τής φιλο
δοξίας πόθους καί τδ πάθος τής μαύρης έκδικήσεως καί τοϋ μί
σους κατά τής οικογένειας τού ήγεμόνος του. —

Καί έπί τού μονήρους τάφου τού Μανουήλ έν τώ ναώ τού 
Παντοκράτορος έπεσωρεύοντο μέλανα νέφη, άγγέλλοντα φρικώοη 
θύελλαν, καί έτάραττον καί αύτόν τδν ύπνον τού θανάτου. Καί ή 
έπί τού τάφου καιομένη λυχνία έτρεμεν ώς έάν έπρόκειτο υά 
σβεσθή, καί οί σκοτεινοί τού ναού θόλοι έπληροΰντο φαντασμάτων 
άομμάτων καί τρυζόυτωυ τούς όδόντας, καί γοεροί ήκούοντο περί 
τόυ τάφου θρήνοι καί στεναγμοί.

Τίς τολμά νά διαταράξη τού θανάτου τήν ειρήνην; Τίς εισέρ
χεται είς τόυ έρημον ναόν, ένθα κεϊται ό τάφος τού Οαυόντος βα- 
σιλεως; Τίς έπάτησε τδ κατώφλιον τούτο, πέραν τού όποιου λή- 
γουσι τοΰ κόσμου τά πάθη; ’Ιδού κινούνται τά φαντάσματα τά πλη- 
ροΰντα τούς θόλους τού ναού — ιδού κινούνται τά έπί τοΰ τάφου 
συμπυκνούμενα νέφη — καί παύει ό τρυγμός τών όδόντων τών 
άομμάτων έκείνων κεφαλών!

Τά πάντα άπολιθούυται εις τήυ έμφάνισιν τού προσερχομένου 
καί μόνου ό ψυχρός τοϋ τάφου λίθος ισταται καί περιμένει. 
Άγριος προσβλέπει τόν προσερχόμενον καί έν ψυχρά απορία ό 
τάφος, καί φαίνεται λέγων πρδς αύτόν Όστις καί άν ήσαι, 
θνητέ, δθεν καί άν έρχεσαι, μή με πλησιάσης, μή με ψαύσης! 
Είμι φύλα; πιστός καί αδέκαστος τής έμπιστευθείσης μοι παρα
καταθήκης. Τδ έργον μου είναι υά προστατεύω τδν αιώνιου ύπνον 
τού άνδρδς, δν περικλείω, καί δέν συγχωρώ, ούτε βέβηλος χειρ 
νά μέ ψαύση, ούτε βέβηλος οφθαλμός νά είςδύση είς τά έγκατά 
μου. — Έννοεϊς, θνητέ, τί έστιν ό θάνατος; Ένταΰθα λήγουσι τά 
πλούτη, ένταΰθα λήγουσιν αί τιμαί, ή δόξα καί τά αξιώματα τοΰ 
κοσμου. Ένταΰθα κεϊται βασιλεύς, δστις ήτο ισχυρός, δστις ήρχε 
λαών πολλών. — Καί δμως ίδέ, άνθρωπε, πόσην θέσιν κατέχει! 
Αύτός, διά τόν όποιον ή οικουμένη δλη έφαίνετο πολύ μικρά καί

περιωρισμένη, κεϊται ένταΰθα είς δύο σπιθαμάς γής! — Απελθε, 
φύγε, μή ταράττης τήν ησυχίαν μου!”

Άλλ’ ό είσελθών είς τδν ναόν δέν σταματά, δέν άκούει τήν 
φωνήν, τήν λέγουσαν αύτω έπιτακτικώς- "μή περαιτέρω! Προ
χωρεί, διότι εΐναι άνήρ μέ θέλησιν σιδηράν, άνήρ περιφρονών 
πάν πρόσκομμα καί μή δεχόμενος περιορισμούς, εΐναι ό Κομνηνδς 
’Ανδρόνικος, ό έπισκεπτόμενος σήμερον τδν τάφον τοΰ βασιλέως 
καί έξαδέλφου του- εΐναι δ έξόριστος δ έρχόμενος σήμερον νά 
περιυβρίση τήν κόνιν τοΰ άποθανόντος αύτοκράτορος.

Ναι! έρχεται νά τέρψη τούς οφθαλμούς του εις τήν θεάν 
έχθροΰ πεσόντος· έρχεται νά κορέση έπί τής ψυχράς τοϋ τάφου 
πλακάς τήν άσβεστον τής έκδικήσεως δίψαν του- έρχεται οιά ψευ
δών δακρύων καί λόγων ύποκριτικών νά βεβηλώση τόν ιερόν ναόν.

— Ποΰ κεϊται ό τάφος 
τοΰ Μανουήλ; ήρώτησεν δ 
Ανδρόνικος ά’μα πατήσας 
τδ έδαφος τής Κωνσταντι
νουπόλεως.

— Έν τή μονή τοΰ Παν
τοκράτορος, τω άπήντησαν.

— θέλω νά μεταβώ έκεϊ, 
εΐπεν δ ύποκριτής, δπως 
χύσω δάκρυ έπί τοΰ τάφου 
τοΰ ευεργέτου μου.

Καί τήν έπιοΰσαν τής 
άφίξεώς του μετέβη εις 
τήν μονήν τοΰ Παντο
κράτορος, ύπδ μόνων τών 
δύο πιστών δπαδών του, 
τοΰ Άγιοχριστοφορίτου καί 
τοΰ Τριψύχου, παρακολου- 
θούμενος.

Καί οί μέν δύο οπαδοί 
έστάθησαν παρά τήν θύραν 
τοΰ ναοΰ, αύτός δέ έπρο- 
χώρησε μέχρι τοΰ τάφου 
καί έστη ορθός καί άσκε
πής ένώπιόν τοΰ λίθινου 
μνημείου.

Καί προτείνει τάς χεΐρας 
του καί τά χείλη του ψι- 
θυρίζουσιν.

— Προσεύχεται! λέγει 
ό Τρίψυχος ταπεινή τή 
φωνή.

Προσεύχεται πραγματι- 
κώς ό ’Ανδρόνικος; Αί λέ
ξεις, άς τά χείλη του προφέρουσιν, εΐναι δέησι 
Άφθονα ρέουοι τά δάκρυα άπό τών οφθαλμών τι 
νικος έχει τά δάκρυα εύκολα, 
προσερείδει τδ μέτω- 
τήν ψυχράν πλάκα, 
εΐναι οί λόγοι του. 
τούς άκούουσιν · τά '

έν τώ σημερινώ τοΰ Εσπέρου τεύχει, ανήκει είς τήν φυλήν τοΰ 
Ούλάδ-Σιδί-Τατζή, τήν κατοικούσαν χωρία τινά τής έρήμου Σαχάρας. 
Ό Βοΰ-Άμάμας, καίτοι συγγενής ών τοΰ Σιδί-Σέχου, δέν είναι 
καταγωγής έπισήμου- είναι δμως άνήρ μέ πολύ πνεΰμα, άγων · 
σήμερον τδ 45Μ τής ήλικίας του έτος. Έκ νεαρας ήδη ηλικίας 
έδείκνυε τάσιν πρδς τδν μυστικισμδν, καί ένωρίς έπεδόθη είς τήν 
μελέτην τής μουσουλμανικής θεολογίας, κυρίως δέ τής δογματικής. 
Βαθμηδόν ή έπιρ^οή αύτοΰ έξετείνετο είς δλας τάς χώρας τής 
άλγερικής έρήμου, καί δέν υπήρχε χωρίον, δέν ύπήρχε καλύβη, 
έν ή νά* ά μή άναφέρηται τδ όνομά του καί νά μή γινηται λόγος 

:ερί τών θαυμάτων του. Ή οικία του, γέμουσα πάντοτε φανατικών 
οπαδών του, έγένετο εΐδος θεολογικής σχολής καί έντευκτήριον δλων 
τών έχθρών τών χριστιανών. Πανταχόθεν τω προσεφέροντο άφιερώ-

υ ΒΟΤ-ΑΜΑΜΑΣ.

ματα καί δώρα. Καλώς 
επομένως κατηρτισμένος 
καί μέδλατά χρειώδη έφω- 
διασμένος ήδυνήθη ταχέως 
νά κηρύξη τόν ιερόν πόλε
μον. Πρδς τοΰτο δέ διέ- 
σπειρε διά καταλλήλων 
αποστόλων, φανατικών καί 
τούτων ’Αράβων, δτι περί 
τά τέλη τού ένεστώτος αίώ- 
νος θά έλθη ή βασιλεία τού 
Μαδή, τοΰ μεγάλου άνα- 
μορφωτοϋ τοΰ Ισλαμισμού, 
δν δλοι οί πιστοί Μουσουλ
μάνοι περιμένουσι- τής βα
σιλείας δέ ταύτης τοϋΜαδή 
θά προηγείτο λιμός (πείνα) 
καί πόλεμος πεισματώδης, 
ου τό αποτέλεσμα θά ήτο 
ή έντελής τών χριστιανών 
καταστροφή. Τοΰτο δέ έ
μελλε νά συμβή τώ 1299 
τή ς ’ Εγε ίρας, ή το ι τ ω 18 81.

Αί βάρβαροι έκεϊναι φυ- 
λαί διετέλουν έν μεγάλη 
έξάψει, δτε κατά παρά
δοξον σύμπτωσιν τδ έτος 
1S81 προμηυύεται άφορον 

καί 
Ή 

Ό Βοΰ- 
άναπετάσσει τήν 
τής έπαναστά-

ένεκα τής εκτάκτου 
διαρκούς ξηρασίας, 
ώρα έσήμανεν.
Άμάμας 
σημαίαν
σεως, ήτις λαμβάνει όση-

νεκρού;ip τού
Άλλ’ δ Άνδρό- 

:, δπλον φοβερόν τοΰ ύποκριτοϋ! Ιδού

πλειοτέρας διαστάσεις.
Τώρα δέ γεννάται τδ ζήτημα- 

τοΰ δλου κινήματος καί ή ψυχή; ή

μέραι
είναι πράγματι αύτός δ άρχηγδς 
είναι άπλοΰν δργανον, ώς αύτός

πόν του έπί τοΰ ψυχρού λίθου- ιδού ασπάζεται 
Άλλά τί λέγει; Άκατάλειπτος ψιθυρισμός 

Κανείς δέν τούς άκούει- άλλά τά φαντάσματα 
φαντάσματα έννοούσι τήν σημασίαν αύτών.

(άκολουΟεΐ.)

Ο ΒΟΥ-ΑΜΑΜΑΣ.

(μετά είκόνος.)

Άφ’ ής έποχής άνεφύη έν τώ πολιτικω δρίζοντι ή 
διαφορά, ακούεται τδ όνομα ενός τών κυριωτέρων αρχηγών τής
κατά τών Γάλλων άντιστάσεως, τοΰ Βοΰ-Άμέμα ή δρθότερον Βοϋ- 
Άμάμα. ‘Ο φανατικός οΰτος Άραψ, οΰ τήν εικόνα μεταφέρομεν

έν Τύνιδι

διακηρύττει; Όργανον δμως τίνος; Τό πιθανώτερον εΐναι οτι υπάρχει 
συνεννόησις μεταξύ τών άρχηγών τών άγριων έκείνων φυλών, ή δτι 
πρόκειται περί έκτελέσεως σχεδίου άρχαίου προμεμελετημένου, τεί- 
νοντος είς τήν έξόντωσιν τών χριστιανών και εις τήν επικράτησιν 
τού ’Ισλαμισμού είς έκεΐνα τά μέρη.

Όπωςδήποτε ό Βού-Άμάμας εΐναι έχθρδς έπικίνδυνος, παρέχων 
πράγματα είς τούς Γάλλους, τδ μέν, διότι επιτηοειως άποφευγει 
πάσαν συστηματικήν συμπλοκήν, τδ δέ διότι μετ άστραπιαίας 
ταχύτητος εύρίσκεται ποτέ μέν είς εν σημεΐον ποτέ δε είς άλλο, 
καί τδ δή λεγόμενον γλιστρά άπό μέσα άπό τα χέρια τών κατα- 
διωκόντων αύτόν. Ή εΐκών αύτοΰ δέν παρουσιάζει ούδέν τδ έκ
τακτον εΐναι δ τύπος τοΰ Άραβος έν δλη τή δυσειοεϊ αύτοΰ 
μορφή.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

ΕΛΛΑΣ. Κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέ
ρας πολύς λόγος έγίνετο ού μόνον έν ταϊς 
Έλληνικαϊς άλλά καί έν ταϊς ξέναις εφημέριοι 
περί της ύπό τών Τούρκων αίτηθείσης δεκα
πενθημέρου αναβολής είς τήν παράδοσιν τοΰ 
δευτέρου τμήματος τών έκχωρηθησομένων χωρών, 
και ποτέ μέν προύβάλλετο ώς πρόφασις το ρα- 
μαζανιον, ποτέ δέ ή μή έγκαιρος μετακόμισις 
τοΰ πολεμικού ύλικοΰ. Τέλος δέ, άφ’ ού ή 
διεθνής έπί της παραδόσεως έπιτροπή μετέβη 
έπιτοπίως και έ'σχε συνέντευξιν μετά τών τουρ
κικών άντιπροσώπων, ή προθεσμία προσδιωρίσθη 
είς πέντε μόνον ήμέρας, ίκανοποιηθέντων οδτω 
καί τών δύο μερών ό δέ στρατηγός Σοΰτσος 
διετάχθη μετά τήν λήξιν τών πέντε ημερών νά 
καταλάβη τάς νέας επαρχίας κατά τήν όρισθεϊσαν 
τάξιν καί τάς ταχθείσας προθεσμίας. Επομένως 
καθ’ ήν στιγμήν χαράττομεν τάς λέξεις ταύτας 
τά ήμέτερα στρατεύματα χωροΰσι προς κατάληψιν 
τής Καρδίτσης, τοΰ Δομοκοΰ, τής Λαρίσσης. 
Καί καιρός ήτο πλέον, καθότι αί δύσμοιροι έκεΐ- 
ναι έπαρχίαι, αί ύποστάσαι τοσαΰτα, μαστί
ζονται ήδη δεινώς ύπό τής ληστείας, ήτις άρχει 
ώς άπόλυτος αρχών, μέχρις ού οί αυστηροί 
τής Ελλάδος νόμοι περιστείλωσιν αύτήν. — Αί 
ναυτικαί τής Ελλάδος προπαρασκευαί, άοξάμεναι 
πρό πολλοΰ, έφθασαν ήδη είς σημεϊον άρκετά 
εύχάριστον, διότι, ώς άναγινώσκομεν είς τάς 
έλληνικάς έφημερίδας, ένδεκα ήδη τορπιλλοφόροι 
μετεκομίσθησαν είς Ελλάδα. "Οτι τό ναυτικόν 
ήμών μεγάλην εΐχεν άνάγκην άναπτύξεως, εΐναι 
άναντιρρητον καί κατά τοΰτο όφείλεται έπαινος 
εις τόν έπί τών ναυτικών ύπουργόν, κύριον 
Μπούμπουλην, μεριμνοΰντα δεόντως περί αύτοΰ. 
Προσεχώς "ό "Εσπερος” ελπίζει νά παρουσιάση 
είς τούς άναγνώστας αύτοΰ τάς εικόνας τοΰ νέου 
ναυστάθμου παρά τήν Σαλαμίνα καί νέων τινών 
πλοίων, δι’ ών έπλουτίσθη εσχάτως τό ήμέτερον 
ναυτικόν.

ΓΑΛΛΙΑ. Έν Γαλλία τά πνεύματα διατε- 
λοΰσιν έν έξάψει ένεκα τών έκλογών. Μεγάλη 
παρατηρεϊται κατά τάς έκλογάς ταύτας άντίδρασις 
κατά τοΰ Γαμβέττα καί τών όπαδών αύτοΰ, καί 
έν τή συνελεύσει τής Belleville, διαμερίσμα
τος αύτοΰ, ό Γαμβέττας θελήσας νά όμιλήση καί 
να έκθέση τό πρόγραμμά του, παρεμποδίσθη ύπό 
τών κραυγαζόντων καί παταγούντων άντιπάλων 
του. Βεβαίως ό Γαμβέττας θά έκλεχθή, περί 
τούτου τούλάχιστον δέν υπάρχει άμφιβολία, άλλ’ 
ή έπι^ροή, ήν έξήσκει μέχρι τοΰδε, φαίνεται κάπως 
σαλευθεϊσα. Τοιοΰτος δμως ήτο πάντοτε ό ζωηρός 
γαλλικός λαός· πρόθυμος νά καταρρίψη σήμερον 
τό εΐδωλον τής χθές. Διά τής κατισχύσεως 
χαράττει ό Γαμβέττας έαυτφ τήν όδόν πρός τήν 
άνωτάτην άρχήν, καί δέν είναι παράδοξον, έάν 
αύριον τόν ίδωμεν βουλευτήν, νά τόν ίδωμεν 
μετά παρέλευσιν όλίγον έτι χρόνου πρόεδρον τής 
δημοκρατίας. Τούς έπαίνους, ους έσχάτως άπέ- 
νειμεν έν Tours πρός τόν νΰν πρόεδρον Γρεβύ, 
οέν πρέπει νά λαμβάνωμεν καί δλους τοΐς μετρη- 
τοΐς. Ή πολιτική παρουσιάζει πολλά τοιαΰτα 
παιγνίδια. — Έξ 'Αφρικής δέν σημειοΰται κατά 
τάς ήμέρας ταύτας νεώτερόν τι σπουδαϊον λέ
γεται μόνον δτι ό Βοΰ-’Αμάμας, ό άτίθασσος καί 
φανατικός Μαραβοΰτος, έγκαταλειφθείς ύπό τινων 
φυλών, ήναγκάσθη νά φύγη πρός τό Μαρόκκον. 
‘Αλλ’ ή τοιαύτη εϊδησις χρήζει έπιβεβαιώσεως, 
διότι πολλάκις ήδη ό πονηρός ούτος επαναστάτης 
άλλαχού έπιστεύετο δτι ήτο καί άλλαχοΰ ήτο. 
Έν τφ σημερινφ τεύχει τοΰ "Εσπέρου" οί 
άναγνώσται ήμών έχουσιν δλην τήν εύκαιρίαν νά 

" καμαρώσουν” τό ώραϊον πρόσωπον τού άντι- 
πάλου τούτου τής Γαλλίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ή πολιτική άργεΐ· άλλ' άφ’ 
έτέρου τά μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια δια- 
τελοΰσιν έν πλήρει άκμή. Ό γέρων αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας, ού ή κράσις είναι όντως σιδηρά, 
θέλει παραστή αυτοπροσώπως είς διάφορα μέρη, 
δπου θά λάβωσι χώρον τοιαΰτα γυμνάσια. Έξ 
δλων τών επικρατειών πέμπονται άξιωματικοί 
δπως παρακολουθήσωσι τάς τοιαύτας στοατιωτικάς 
παραστάσεις. Δέν έννοοΰμεν διατί ή Ελλάς 
ουδέποτε άντεπροσωπεύθη; Τό τοιοΰτο θά ήτο 
σκόπιμον καί συντελεστικόν διά τάς στρατιωτικός 
ήμών δυνάμεις.

ΑΜΕΡΙΚΗ. Είς μεγάλους φόβους έμβάλλει 
τόν λαόν τής Αμερικής ή υγεία τοΰ Προέδρου 
τών ηνωμένων πολιτειών Garfield. Αί δυνά
μεις του έκλίπουσιν όσημέραι καί οί έπισκεπτό- 
μενοι αύτόν ιατροί άνησυχοΰσιν ήδη σπουδαίως. 
Κατά τήν γνωμοδότησιν ενός τών ιατρών, ήν καί 
έδημοσιευσε διά τών άμερικανικών εφημερίδων, 
έν δσφ ή σφαίρα δέν έξαχθή έκ τοΰ σώματος, ό 
κίνδυνος εΐναι μέγιστος, διότι φαίνεται δτι ή 
περικάλυψις καί άπομόνωσες τής σφαίρας, με
γάλης οΰσης, δέν δύναται νά έπιτελεσθή, δπως 
ήλπιζετο κατ’ άρχάς. Δυστύχημα μέγα διά 
την Αμερικήν ν’ άπολέση άνδρα συνετόν καί 
χαρακτήρος εύσταθοΰς καί άκεραίου· άλλ’ άφ’ 
έτερου οι ’Αμερικανοί εΐναι άνθρωποι πρακτικοί, 
και θιασώται τοΰ ιταλικού άξιώματος · " Morto 
un papa si fa un aitro.”

Ί. Γ. At έκλογαί έν Γαλλίφ έπερατώθησαν. 
Ή πάλη ήτο πεισματώδης, τό δέ άποτέλεσμα 
άπέβη, ώς γενικώς προσεδοκάτο, ύπέρ τών δη
μοκρατικών. Ό Γαμβέττας έξελέχθη έν δυσί 
διαμερίμασιν, άλλ’ έν τώ τής Belleville 
έπλειονοψήφησε μόνον κατά 59 ψήφους · τοσοΰτον 
σφοδρά ύπήρξεν ή άντίδρασις. Όλα τά άλλα 
κόμματα, πρό πάντων δμως τό τών Βοναπαρτι- 
στών, ύπέστησαν ήτταν μεγάλην. Ή ,άξις δέν 
διεταράχθη ούδαμοΰ- ή κιβέρνησις είχε λάβει 
δλα τά άναγκαϊα μέτρα.

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.

•
‘Π έορτή τοΰ Κύκνου. Ή έτησία εορτή 

τοΰ κύκνου, ήτις κατ’ έτος ελκύει πρός τάς όχθας 
τοΰ Ταμέσεως έν Λονδίνφ μέγα πλήθος περιέρ
γων, έτελέσθη καί εφέτος. Ή άρχαία αυτή τε
λετή συνίσταται είς τό νά σημειοΰνται διά δια
κριτικού σημείου δλοι οί ήμεροι κύκνοι τοΰ πο
ταμού. Άνήκουσι δέ οί κύκνοι ούτοι είς τήν 
βασίλισσαν, είς τήν σχολήν τής Έτωνίας, είς 
διαφόρους τής πόλεως συντεχνίας καί είς πλου
σίους τινάς εύγενεϊς. Τό δικαίωμα τοΰ τρέφειν 
κύκνους ήτο άλλοτε έν Αγγλία προνόμιον περι- 
ζήτητον, έφ’ φ μάλιστα έσεμνύνοντο οί Άγγλοι. 
Αύστηραί δέ ήσαν αί ποιναί αί έπιβαλλόμεναι 
είς τόν έκδιώκοντα ή συλλαμβάνοντα εν τών πο
λυτίμων τούτων πτηνών. Έπί 'Ερρίκου Γ'. ό 
κλέψας ώόν κύκνου έτιμωρεϊτο μέ φυλάκισιν 
ενός έτους. Οί φύλακες τών κύκνων διωρίζοντο 
διά βασιλικού διατάγματος καί δέν εΐχον τό δι
καίωμα ν’ άρχίσωσι τήν καταγραφήν τών κύκνων 
πριν ή έμφανισθή έπιτοπίως άπεσταλμένος τις 
τοΰ ήγεμόνος. Έκράτουν δέ ιδιαίτερον κατά
λογον δλων τών σημείων, δΐ ών έσημειοΰντο οί 
βασιλικοί κύκνοι. Σήμερον ή τελετή τής κατα
γραφής γίνεται τό θέρος καί έτησίως, διαρκεΐ δέ 
τέσσαρας ήμέρας καί τελειόνει μέ πλούσιον γεύμα 

παρατιθέμενον τοΐς κυκνοφύλαξιν είς τήν έπαυλιν 
τοΰ Windsor. ’Αλλόκοτου έθιμον, άλλ’ έθιμον 
καί τοΰτο!

Ό θάνατος τοΰ δόκτορος Tanner. Ό 
πολυθρύλλητος Tanner, ό ’Αμερικανός εκείνος, 
ό καταστήσας τήν νηστείαν έργον βιοποριστικόν 
και διά τών στοιχημάτων κερδίσας ποσά ούκ 
ευκαταφρόνητα, άπέθανε διά τρόπου πεζωτάτου. 
Τήν 5 τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου ό ισχνός δόκτωρ 
κατέλυσεν είς τό ξενοδοχεϊον Cornelius έν 
Άμστελοδάμφ, συνοδευόμενος ύπό τής πολυσάρ- 
κου συζύγου του καί δύο τέκνων έν μικρά ήλι- 
κια. Έπί μίαν εβδομάδα έμεινεν έν τφ ξενο- 
δοχείφ τρώγων έξάκις τής ήμέρας καί πίνων 
ανα πάσαν στιγμήν πνευματώδη ποτά. Τφ ξενο- 
δόχφ είπε τίς ήτο καί δτι ήλθε διά νά λάβη 
συνέντευξιν μετά τοΰ δόκτορος Κρόφ, δστις έπα- 
νειλημμένως καί διά τών έφημερίδων εΐχεν έκ- 
φρασει άμφιβολίας περί τής άληθείας τών νη
στειών τοΰ Τάννερ, διϊσχυρίζετο μάλιστα δτι ό 
Ί άννερ κρυφίως έλάμβανε τροφήν. Ό Τάννερ 
ήλθεν επομένως είς Άμστελόδαμον, δπως κατα- 
θέτων έγγύησιν 50 χιλ. φράγκων κάμη νέαν 
άπόπειραν τής νηστείας του έν αύτή τή οίκίφ 
τού Κρόφ, Ό Κρόφ έφθασεν είς Άμστελόδαμον 
μόλις τήν 19 'Ιουλίου, καί άμέσως ειδοποίησε 
περί τούτου τόν Τάννερ, δστις ήδη ήρχιζε ν' 
άνυπομονή- τφ άνήγγειλε δέ καί τήν έπίσκειψίν 
του. Ο Τάννερ πλήρης χαράς ν' άντιμετωπίση 
έπί τέλους τόν άντίπαλόν του, έσπευσε πρός τήν 
κλίμακα τού ξενοδοχείου δπως τόν ύποδεχθή, 
άλλ’ όλισθήσας κατέπεσεν άπό τής κλίμακος. 
Έκ τής πτώσεως έβλάβη ό εγκέφαλός του καί 
τήν επιούσαν άπέθανε χωρίς νά συνέλθη είς 
έαυτόν. Μέ δλας τάς παρακλήσεις των οί δια- 
σημότεροι τοΰ ’Αμστελοδάμου ιατροί δέν κα
τόρθωσαν νά λάβωσι παρά τής συζύγου του τήν 
άδειαν τής νεκροψίας· μόνον ή ζύγισις τοΰ δόκ
τορος έπετράπη μετά πολλής δυσκολίας. Τό 
βάρος του ήτο 108 φούντια ήτοι περίπου 47 
δκάδες.

Περί ταμιευτηρίων τοΰ λαοΰ. Άπό τινων 
έτών άνακινεϊται έν Ευρώπη ζήτημα, πλείστας 
δσας παρέχον έπι τό μέλλον έγγυήσεις μεγάλης 
επιτυχίας- είναι δέ τό ζήτημα τούτο ή βελτίωσις 
τών κατωτέρων τοΰ λαοΰ τάξεων. Ό διάσημος 
οικονομολόγος τής Γερμανίας Schultze-De- 
litzch, ό Οέσας τό αξίωμα, δτι “ή οικονομία άπο- 
τελεϊ τήν πίστωσιν”, άσχολεϊται πρό έτών ήδη 
άνενδότως καί δι' έντέχνων συνδυασμών ν' αύξήση 
τήν πίστωσιν τών μικρεμπόρων, μικροκτηματιών, 
τεχνιτών καί εργατών, παρέχων αύτοϊς τά μέσα 
πρός οικονομίαν. Έπί τώ σκοπώ τούτφ ίδρύθη- 
σαν είς πλείστας πόλεις καί χωρία ταμιευτήρια, 
έν οΐς ό πτωχός έναποταμιεύει τάς οικονομίας 
του. Δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου εξασφαλίζονται τά 
χρήματα καί σχηματίζονται βαθμηδόν κεφάλαια 
ώφέλιμα ού μόνον είς τά άτομα άλλά καί είς 
την κοινωνίαν. Άλλά καί ηθικήν ωφέλειαν πα
ρέχει τό τοιοΰτο, δίδει είς τόν άνθρωπον τήν 
άξιοπρεπή συναίσθησιν δτι διά τής θελήσεώς του 
άποφεύγει νά παρασυρθή είς δαπάνην περιττήν 
ή καί έπιβλαβή δι’ αύτόν, καί δτι θυσιάζων πρό
σκαιρου τινα ηδονήν εξασφαλίζει έαυτφ πόρον 
διά τό μέλλον ύπέρ άνάγκης πραγματικής. Τοΰτο 
δέ ενισχύει τήν ήθικήν τοΰ άνθρώπου ένεργητι- 
κότητα, τόν καθιστά κύριον έαυτοΰ, ίκανώτερον 
είς τό έργον του καί έπιτήδειον είς τό νά βυθ- 
μίζη τά τοΰ βίου του. Βαθμηδόν ή έξις τής 
οικονομίας καθίσταται ηθική άσκησις, αύξάνουσα 
τήν άξίαν τοΰ άνθρώπου καί ένισχύουσα τήν 

θέλησίν του. Επομένως έν τή ιδρύσει τών τοι
ούτων ταμιευτηρίων ένυπάρχει ού μόνον τό ύλι- 
κόν καλόν, τά οίκονομηθέντα χρήματα, άλλά 
καί τό ηθικόν, σπουδαϊον καί τοΰτο, ώς εΐπομεν, 
ού μόνον διά τά άτομα άλλά καί διά τήν κοι
νωνίαν.

Πρέπει λοιπόν αί έύκολίαι τής άποταμιεύσεως 
νά πολλαπλασιασθώσι καί νά δοθή τφ λαφ ή 
περίστασις νά δύναται νά οίκονομή καί τό έλά- 
χιστον χρηματικόν ποσόν, καί τοΰτο κυρίως.

’Αναρίθμητοι εΐναι οί τρόποι, οί έπινοηθέντες 
πρός τοΰτο· ταμιευτήρια έργατών, ταμιευτήρια 
μικρεμπόρων, ταμιευτήρια στρατιωτικά, ταμιευ
τήρια συλλόγων, ταμιευτήρια σχολείων. Τά 
τελευταία ταΰτα μάλιστα έχουσι πλείστην δσην 
τήν σημασίαν. Έξ άπαλών δνύχων συνειθιζουσι 
τά παιδία νά έκτελώσι πράξιν άνδρικήν, ν’ αν- 
θίστανται δηλαδή είς τό γόητρον περιττής και 
πρόσκαιρου εύχαριστήσεως, δπως κατόπιν θερα- 
πεύσωσιν άνάγκην σοβαρωτέραν. Τό παιδίον 
οίκονομεϊ σήμερον τό λεπτόν καί άποταμιεύει 
αυτό' αύριον θά οίκονομή ώς άνήρ καί θά άπο- 
ταμιεύη τήν δραχμήν.

Ούτω διά τής καθημερινής ταύτης πράξεως, 
διά τών μικρών τούτων άποταμιευομένων ποσών, 
διά τής συναισθήσεως τοΰ άνθρώπου δτι χάρις 
έαυτφ έχει τί, διά τής τοιαύτης τάξεως, περισκέ- 
ψεως καί διηνεκούς θελήσεώς, σχηματίζονται οί 
άνθρωποι μέ χαρακτήρα, ισχυροί έν τφ άγώνι 
τοΰ βίου, άοκνοι έν τή έργασία, οικονόμοι και 
ένάρετοι. IIόσον δέ ή τοιαύτη τών άτόμων 
βελτίωσις επιδρά έπί δλης τής κοινωνίας εΐναι
εύνόητον.

Έν Έλλάδι έχομεν τό πράγματι ευεργετικόν 
ταμιευτήριον τής έθνικής ήμών Τραπέζης, ίδρυθέν, 
αν δέν άπατώμεθα, παρά τού πρώτου διοικητοΰ 
τής Τραπέζης, Γεωργίου Σταύρου. Δέν ήτο 
δυνατόν νά συστηθώσι τοιαΰτα ταμιευτήρια και 
έν τοΐς σχολείοις, καί έν βιομηχανικοϊς κατα- 
στήμασι καί άλλαχοΰ; Τώρα δτε έν Έλλάδι σπου
δαίως προάγεται ή παιδαγωγική έπιστήμη δέν θά 
ήτο έπίκαιρον, οί περί αύτήν άσχολούμενοι νά 
διενεργήσωσι τήν ΐδρυσιν τοιούτων ταμιευτηρίων, 
δπως τά παιδία έκ τής πρώτης αύτών -ηλικίας 
συνειθίσωσιν είς τήν οικονομίαν καί είς τήν τακ
τικήν τής ιδιοκτησίας αύτών διευθέτησιν;

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΪ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΝ 
ΠΑΡ1Σ10ΙΣ.

"Εκθεσις πρωτοφανής είς τό εΐδός της, άλλά 
καί είς υψιστον βαθμόν περίεργος, τελείται νΰν 
έν Παρισίοις. Εΐναι ή έκθεσις τοΰ ήλεκ- 
τρισμοΰ.

Τό εορύχωρον μέγαρον τής Έκθέσεως γέμει 
μηχανών έργαζομένων, λαμπτήρων σπινθηροβο
λούντο^, τηλεφώνων έστημμένων, τηλεγράφων 
μεταβιβαζόντων τηλεγραφήματα, γέμει τέλος 
πλείστων δσων μηχανημάτων άναγομένων είς τόν 
ηλεκτρισμόν. "Οταν συλλογισθή τις δτι ή βολ
ταϊκή στήλη άνεκαλύφθη τό α’. έτος τής πα- 
ρούσης έκατονταετηρίδος, δταν συλλογ’ίσθή τις 
πρός τούτοις δτι δλα τά σήμερον ένώπιον τού 
έκπεπληγμένου θεατού παριστανόμενα θαύματα 
άπό τής πρώτης έκείνης άνακαλύψεως χρονολο
γούνται, δικαίως δύναται νά καταμέτρηση τήν 
τεραστίαν τής έπιστήμης πρόοδον.

Άπό τής πλατείας τής Όμονοίας ηλεκτρικός 
σιδηρόδρομος μεταφέρει τούς έπισκεπτομένους 
τήν Έκθεσιν μέχρι τοΰ μεγάρου αύτής. Τής 

κεντρικής αιθούσης τό ήμισυ καταλαμβάνουσι τά 
έκθέματα τών ξένων χωρών. ’ Αντιπροσωπεύονται 
δέ έν τή 'Εκθέσει ταύτη ή Αγγλία, ή Γερμανία, 
ή ’Αμερική, ή ’Ολλανδία, ή Ιταλία, τό Βέλγιον, 
ή ‘Ρωσσία, ή Αυστρία, ή Νορβηγία καί αύτή 
άκόμη ή Ιαπωνία. Έν τφ μέσφ ύψοΰται μέγας 
ήλεκτρικός φάρος, έπιβλέπων τά πάντα. Έστήθη 
ό φάρος ούτος έντός εύρείας δεξαμενής, έν ή 
μικρά ήλεκτρική λέμβος έκτελεΐ τούς έλιγμούς 
της. Πλησίον τής δεξαμενής ταύτης εύρίσκεται 
μικρόν ' κιόσκι”, έντός τοΰ όποιου θέλουσι γεινει 
κατά τήν διάρκειαν τής έκθέσεως τά πειράματα 
πρός έξακρίβωσιν τής έπιρβοής, ήν έξασκεϊ το 
ήλεκτρικόν φώς έπί τών φυτών.

Τό έτερον ήμισυ τής κεντρικής αιθούσης κατα
λαμβάνουσι τά γαλλικά έκθέματα, πολλά καί 
πολλοΰ λόγου αξία. Αί έταιρίαι τών γαλλικών 
σιδηροδρόμων έξέθεσαν ένταΰθα τά διάφορα αύτών 
ηλεκτρικά μηχανήματα, ών ποιούνται χρήσιν το 
δέ ύπουργεϊον τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγρά
φων έξέθεσε καί τοΰτο τάς νεωτέρας μεθόδους, 
ας είσήγαγε πρός άνάπτυξιν τού σπουδαίου τού
του κλάδου.

Είς τό άνω πάτωμα τοΰ μεγάρου ύπάρχουσι 
κατά σειράν αΐθουσαι πολλαί πλήρεις έκθεμάτων, 
ών ή άπλή καταμέτρησις ήρκει να πλήρωσή 
στήλας όλοκλήρους τού '''Εσπέρου”. Ενταύθα 
παρουσιάζεται πρώτον κομψότατον θέατρον, φω- 
τιζόμενον δλον διά ηλεκτρισμού καί περιέχον τά 
διάφορα μηχανήματά του διά τήν άλλαγήν τών 
σκηνών, διά τό άναπέτασμα καί καταπέτασμα 
τής αύλαίας, διά τά σημεία τής πυρκαϊάς κ. άλ. 
δλα ένεργοΰντα διά τού ήλεκτρισμοΰ. ’Έρχεται 
κατόπιν Πινακοθήκη φωτιζομένη ήλεκτρικώς. 
"Επεται κατοικία, λαμπρώς ηύπρεπισμένη καί 
συγκειμένη έκ προθαλάμου, αιθούσης, έστιατω- 
ρίου, μεγειρείου, κοιτώνος, λουτρώνος. Πάντα 
τά τής οικιακής χρήσεως, κώδωνες, λαμπτήρες, 
έστίαι καί αύτά άκόμη τά σημειωματάρια τοΰ 
σφαιριστηρίου ένεργούσιν ήλεκτρικώς. ' Η οικία 
αυτή είναι πράγματι άξιοθέατος, καί δίδει ήμΐν 
μίαν ιδέαν ποιας εύκολίας καί άναπαύσεις θέλει 
είσάξει μετά μικρόν ό πολιτισμός είς τάς κατοι
κίας τών άνθρώποιν. Έν άλλη παραπλεύρφ 
αιθούση είσίν έκτεθειμένα διάφορα παιγνίδια, δλα 
κινούμενα διά τού ηλεκτρισμού, καί έλκύοντα 
πάνυ δικαίως τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον 
τοΰ μικρού κόσμου. Έρχονται έπειτα αί αϊθου- 
σαι τών τηλεφώνων, δπου ό εισερχόμενος νο
μίζει τώ οντι δτι εισέρχεται είς μαγευμένον πα- 
λάτιον. Πλησιάζεις τό ούς σου είς τό τηλέ- 
φωνον καί άκούεις τούς τεχνίτας τοϋ μεγάλου 
μελοδραματικού θεάτρου ψάλλοντας ή τούς ύπο- 
κριτάς τού θεάτρου τής γαλλικής Κωμφδίας 
άπαγγέλλοντας. "Ερχονται τέλος αί αΐθουσαι 
τής διά ήλεκτρικοΰ φωτός φωτογραφίας καί 
άλλαι πολλαί.

Πολλά εύρύχωρα δωμάτια κατέχονται ύπό 
τών έκθεμάτων τοΰ διασήμου ’Αμερικανού Έδι- 
σώνος, δστις τοσαύτην ώθησιν έ'δωκεν είς τήν 
έπιστήμην ταύτην. Επ’ ίσης είς τό πρώτον 
πάτωμα βλέπει τις τό σχέδιον τοΰ μικρού ηλεκ
τρικού άεροστάτου, τοΰ όποιου ό έλιξ υπερνίκα 
τήν άντίστασιν τού άέρος, δπερ είναι η πρώτη 
άρχή πηδαλιουχήσεως τοΰ άεροστάτου.

Τό έσπέρας δλαι αί αΐθουσαι καί τά δωμά
τια τής Έκθέσεως φωτίζονται άπλέτως διά 
ήλεκτρικοΰ φωτός, δπερ παριστφ θέαμα όντως 
καταπληκτικόν.

" Τοιαύτη είναι ή παγκόσμιος έκθεσις τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ, έπιλέγει ό σοφός Tissandier, έκ 
τής άφηγήσεως τοΰ οποίου άπεσπάσαμεν περι- 
κοπάς τινας, έκθεσις ήτις νέαν έγκαινίζει επο
χήν έν τή ιστορία τής έπιστήμης. Χθές άκόμη 

έωρτάσαμεν τήν έκατονταετηρίδα τής γεννήσεως 
τού μεγάλου Στεφενσώνος. Ό άτμός βεβαίως 
ούτε άνεπληρώθη, ούτε θέλει ποτέ άναπληρωθή· 
άλλά πλησίον αύτοΰ αύξάνει καί άναπτύσσεται 
βοηθός ισχυρός άπό τοΰδε, ό ήλεκτρισμός.”

Λευκός έλέφας. Κατά τόν παρελθόντα 
Ιούνιον ό βασιλεύς τού Σιάμ έλαβε παρά τίνος 
τών τοποτηρητών του τήν ειδησιν, δτι έν τή 
έπαρχίφ του εύρέθη κατάλευκος έλέφας, 
δν, ώς γνωστόν, οί κάτοικοι τού Σιάμ λατρεύ- 
ουσιν ώς θεόν. Είς τό άκουσμα τοΰτο ό βασι
λεύς καί οί ιερείς άπεφάσισαν νά ύποδεχθώσι 
τον είς τήν πρωτεύουσαν μετακομιζόμενον έλέ- 
φαντα μέ δλας τάς έπισήμους τελετάς τάς έν 
χρήσει έν τοιαύτη περιπτώσει. Ό βασιλεύς, ό 
κλήρος δλος καί πλήθος λαοΰ έξήλθον εις προϋ- 
πάντησιν αμα δέ τόν εΐδον έξέφρασαν διά με
γάλων φωνών τήν χαράν των. "Ολοι έγονά- 
τισαν, ό δέ βασιλεύς έπέθεσε τήν προβοσκίδα 
τοΰ έλέφαντος έπί τής ιδίας αύτοΰ κεφαλής και 
έπί τών ώμων του είς σημεϊον εύλογίας. Κα
τόπιν έγένετο ή έπίσημος είς τήν πρωτεύουσαν 
είσοδος. Έν ταϊς όδοϊς ό στρατός ήτο παρα- 
τεταγμένος. Δεξιά τοΰ έλέφαντος έπορεύετο ό 
βασιλεύς, γυμνόν κρατών έν χειρί τδ ξίφος- άρι- 
στερά δέ ό άρχιερεύς, κρατών χρυσήν ράβδον. 
Κανονοβολισμοί άντήχησαν άμα πατήσαντος τοΰ 
έλέφαντος τήν πόλ'.ν, οί στρατιώται έπαρουσία- 
σαν τά δπλα, καί ό λαός έγονάτισεν. 'Ο βασι
λεύς συνώδευσε τόν έλέφαντα μέχρι τών άνα- 
κτόρων, ένθα είχε παρασκευασθή τό οίκημα τοΰ 
νέου θεού. Έκεΐ ό βασιλεύς τφ άπένειμε τήν 
μεγάλην ταινίαν ενός τών παρασήμων του καί 
τόν τίτλον καί τόν βαθμόν ήγεμόνος. Τά σκεύη 
τής τραπέζης τοΰ νέου θεοΰ είσίν δλα έκ χρυ
σού καί λεπτοτάτης πορσελάνης.

ΓΝ ΩΜΙΚΑ.

Ό φιλελεύθερος, ό ζητών νά θυσιάση τήν 
έλευθερίαν ένεκα τών συμβαινουσών καταχρήσεων, 
όμαιάζει άνθρωπον θέλοντα νά έκριζώση τάς 
άμπέλους διότι ύπάρχουν έν τφ κόσμφ μέθυσοι.

* **
Ό ίσχυρώτερος δέν είναι ποτέ άρκούντως 

ισχυρός, ώστε νά ήναι πάντοτε κύριος.
'Ρουσσώ.

* **

Ή άληθής σοφία τών έθνών εΐναι ή πείρα. 
Ναπολέων Α'.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ1Σ.

Γνωστοποιοϋμεν είς τούς βουλομένους 
ναεγγραφωσι συνορομηταιτου Εσπέρου 5 
δτι κατά συνεννόησιν γενομένην κατ' εύθεϊαν 
μεταξύ τής οιευΟύνσεως αύτοΰ καί τής γε
νικής διευΟύνσεως τών γερμανικών Ταχυ
δρομείων, δύνανται νά πράξωσι τοΰτο κατα- 
βάλλοντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν 
καί είς τά οικεία ταχυδρομικά γραφεία. 
Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής καταβληθείσης 
πληρωμής Οέλουσιν άποστέλλεσθαι αύτοϊς 
τά έκδιδόμενα τεύχη τακτικώς.
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Haus-. Land- und Forstioirthschaft. 
BelleMstik.
Schone Kilnste. Prachtwerke.

Γνωστοποιοϋμεν τοϊς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταΐς τοϋ 
ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοΰ περιοδικού τούτου άνετέΟη τω

Κυρίφ Δημητρίω Ά. Κορόμηλα.

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τω έν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

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

Η έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ', έπιστασία

τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ

άνετέΟη τφ βιβλιοπώλη Κυρίω GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τώ

Κοριοί ΙΩΑΝΝΗ*  Α. Β0ΣΚΩΦ 

1'ενιζώ πράζτορι τών Γαλλικών ΔιαπορΟμεύσεων 
(Messageries maritiines).
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