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ΑΙ ΝΕΑΙ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙ.
II ΚΟΙΛΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.

(μετά είκόνος.)

Ή Θεσσαλία, ή τήν ένωσιν αύτής τήν πολυπόθητον μετά τής 
μητρός 'Ελλάδος πανηγυρίζουσα, εύμοιρεϊ γραφικών τοποθεσιών, 
αιτινες διατελοϋσιν ακόμη άγνωστοι είς τούς περισσοτέρους, καθότι 
ένεκα τής κακής αυτής διοικήσεως ή ταλαίπωρος έκείνη χώρα δέν 
ηύτύχει νά ΐδη συχνά περιηγητάς διερχομένους αύτήν. Επομένως 
και οι φυσικοί αύτής θησαυροί διέμευον οίονεί κεκρυμμένοι.

Σήμερον αιών νέος, αιών πολιτισμού καί ελευθερίας έγκαινί- 
ζεται έν τω ώραίω έκείνω τόπο»· σήμερον άρχονται άποκαλυπτό- 
μενοι καί οί τής φύσεως αύτοΰ θησαυροί. 'Οδοί Οά χαραχθώσι, 
σιδηρόδρομοι θά διασχίσωσι μετ’ ού πολύ τήν εύφορον χώραν, καί 
πανταχόθεν θέλουσι συρρεύσει οΐ περιηγηταί, δπως θαυμάσωσι τάς 
όντως θαυμασμού αξίας έκείνας τοποθεσίας.

Έπιθυμοΰντες νά δώσωμεν μικρόν τινα προκαταβολικήν ιδέαν 
τών θαυμάτων τής φύσεως, τά όποια Οέλουσιν άποκαλυφθή ενώπιον 
τών όφθαλμών τών περιηγητών, παραθέτομεν τινάς έκ Θεσ
σαλίας εικόνας, άς μετά πολλού τοΰ κόπου κατωρθώσαμεν νά προ- 
μηθευθώμεν. Άρχόμεθα δέ διά τής είκόνος τής γραφικωτάτης, 
τής αθανάτου κοιλάδος τών Τεμπών, ήν σήμερον δημοσιεύομ.εν.

Τά Τέμπη! Ποιας έντυπώσεις, ποιας συγκινήσεις δέν γεννά 
είς τόν άνθρωπον αύτό μόνον τό όνομα! — Τά Τέμπη ! Ή ωραία, 
ή ιερά κοιλάς, ήτις άφ’ ένός μέν άντικρύζει τάς ύπερηφάνους κο- 
ρυφάς τού χιονοσκεπούς Όλύμπου, τής άρχαίας τών θεών κατοι
κίας, άφ’ ετέρου δέ τάς δασυσκίους τής Οασης ύπωρείας. — Τά 
Τέμπη! Ή καταπράσινος κοιλάς, ήν δ Πηνειός έν μέσω σύσκιων 
οχθών διαρρέει. Τίς δύναται έπισκεπτόμενος τήν κοιλάδα ταύτην 
νά μή μείνη έκπληκτος ένώπιόν τής έκτακτου λαμπρότατος, ένώ- 
πιον τοΰ θείου μεγαλείου τής τερπνότατης ταύτης γωνίας τής γής, 
ήν καί τοΰ μεγαλειτέρου ποιητοΰ δ κάλαμος δέν δύναται έπαξίως 
νά ύμνηση;

Ενταύθα κατακυριεύουσι τήν φαντασίαν ήμών αί αναμνήσεις 
τής άρχαιότητος- ένταΰθα ή δροσερότης, αί τής φύσεως καλλοναί 
άνακαλοΰσιν . είς τήν μνήμην ήμών τούς άρχαίους εκείνους συγ
γραφείς, οΐτινες ποιητικώτεροι τών νεωτέρωυ, έθαύμασαν καί περιέ
γραψαν τήν κοιλάδα ταύτην διά λόγων καί στίχων ένθουσιαστικών' 
ένταΰθα, έν τή στενή ταύτη καί καταφύτω διόδω μεταξύ Όασης 
καί Όλύμπου, καταλαμβανόμεθα ύπδ τοΰ άπαραμίλλου μεγαλείου 
τής φύσεως.

ΤΙ θέα τών άποτόμων καί ύψηλών βράχων άφ’ ένδς, οΐτινες 
εκατέρωθεν τοΰ ποταμού ύπέρκεινται, άφ’ ετέρου δέ δ ήσυχος ροΰς 
τοΰ Πηνειοΰ, δστις "δίκην έλαίου κυλίει ήρέμα τά άργυρά αύτοΰ 
νάματα”, έκπλήττουσι τδ βλέμμα καί τήν φαντασίαν ήμών. Άπδ 
τών καταφύτων τής Όσσης χαραδρών κατέρχονται τά υδατα καί 
δια^ρέουσι τόν χλοερόν τάπητα τής κάτωθεν πεδιάδος, άπδ δέ τοΰ 
ύψους αύτοΰ μάς προσβλέπει μέ τάς βραχώδεις αύτοΰ κορυφάς δ 
"Όλυμπος, ένθα ΐστατο τοΰ νεφεληγερέτου Διδς δ άκτινοβόλος θρόνος.

Τό άγριον ένοΰται ένταΰθα μέ τδ γλυκύ, μέ τδ ήρεμου τής 
φύσεως, καί έν τή άντιθέσει ταύτη, τή σπανία καί ύφ’ δλας τάς 
έπόψεις ποιητική, έγκειται δ άληθής χαρακτηρισμός καί τδ πραγμα
τικόν μεγαλεϊον τής τερπνής ταύτης τών Τεμπών κοιλάδος. Έν
ταΰθα καί έκ βάθους ψυχής άναφωνεΐ δ Χριστιανός· "Μέγας εΐ, 
Κύριε, καί θαυμαστά τά έργα σου, καί ούδείς λόγος έξαρκέσει πρδς 
ύμνον τών θαυμάσιων σου!”

Έν προσεχεϊ τεύχει τδν “Ολυμπον.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 1|13 ’Οκτωβρίου 1881.

Σήμερον ύπελόγιζον δτι έμελλον νά γράψω Ύμϊν περί τής 
τελετής τών άποκαλυπτηρίων τοΰ έν Μεσολογγίω άγάλματος τοΰ 
Βύρωνος, ου έγκαίρως έδημοσίευσεν δ Έσπερος τήν τε περι

γραφήν καί τήν εικόνα. Τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως τοΰ 
άγάλματος τούτου εΐχεν άναλάβει δ δμώνυμος τώ ποιητή Σύλλογος 
Βύρων, χορηγήσαντος καί τοΰ δήμου Μεσολογγίου άξιον λόγου 
χρηματικόν ποσόν. Μετά παρέλευσιν δέ έτών ικανών καί κατα
βολήν ικανού ζήλου παρά τών εταίρων τοΰ Συλλόγου κατωρθώθη 
ή περισυναγωγή τών αναγκαίων χρημάτων καί ή κατασκευή καί 
ΐδρυσις τοΰ άνδριάντος. Ύπελείπετο δέ μόνη ή έπίσημος τελετή 
τών άποκαλυπτηρίων. Ώς είκδς δέ, ύπελογίζετο δτι πρδς ορισμόν 
τών είς τήν τελετήν ταύτην άναφερομένων ζητημάτων θά έπήρ- 
χετο ή προςήκουσα μεταξύ τοΰ Συλλόγου Βύρωνος καί τοΰ δήμου 
Μεσολογγίου συνεννόησις. Άλλ’ άλλως, φαίνεται, έδοξε τοϊς νεα- 
ροϊς Βυρωνίδαις, οΐτινες συνελθόντες ώρισαν τήν τε ήμέραν τών 
άποκαλυπτηρίων, (έμελλε δέ νά εΐνε ή 27 Σεπτεμβρίου) καί τούς 
μέλλοντας νά δμιλήσωσιν. Ό δήμος Μεσολογγίου άφ’ έτέρου 
ώρισεν άλλους καί άλλως διενοεϊτο νά ρυθμίση τά τής τελετής. 
Τέλος δ’ δμως έφάνη έπελθοΰσα ή αναγκαία συνεννόησις. Άλλ’ 
αίφνης οί Μεσολογγΐται προκηρύσσουσιν δτι άδυνατοΰσι νά προ- 
βώσιν είς τά τής τελετής ένεκα τής κακής δψεως τής άκαθάρτου 
αύτών πόλεως, ένεκα τής έλλείψεως τών αναγκαίων χρηματικών 
πόρων, ένεκα τής μή ύπάρξεως καταλυμάτων διά τούς πολλούς 
έκεΐσε χάριν τής τελετής μεταβησομένους καί τά τοιαΰτα. Καί 
έν τούτοις δ Σύλλογος Βύρων εΐχεν ήδη καλέσει έπισήμως ήμε- 
δαπούς καί ξένους είς τήν τελετήν καί οί ρήτορες τής ήμέρας 
μονονού έπεβιβάζοντο έπί τοΰ σκάφους δπερ έμελλε νά μεταγάγη 
αύτούς είς τάς ήρωϊκάς άκτάς. Κωμική ήτο ή παρ’ άμφοτέρων 
τών μερών τάς παραμονάς τής τελέσεως τών άποκαλυπτηρίων δη- 
μοσιευομένη έν ταϊς έφημερίσι δήλωσις δτι γίνεται ή δέν γίνεται 
ή τελετή. Τό κοινόν προύκαλεΐτο παρά μέν τών Μεσολογγιτών 
νά πιστεύση δτι δ άνδριάς τοΰ Βύρωνος θά μένη κεκαλυμμένος 
μέχρι τής 11 τοΰ προσεχούς ’Απριλίου, παρά δέ τών έταίρων 
τοΰ Συλλόγου δτι ή τελετή γενήσεται ανυπερθέτως τή 27 Σεπ
τεμβρίου.

Τέλος ένίκησαν οί ισχυρισμοί τών Μεσολογγιτών, ή τελετή 
άνεβλήθη μέχρι τής σαρώσεως τών όδών τής ένδοξου, άλλ’ άκα
θάρτου πόλεως, καί έπαυσαν αί έφημερίδες δημοσιεύουσαι τά com
muniques τοΰ προεδρείου τοΰ Βύρωνος καί τά έκ Μεσολογγίου 
τηλεγραφήματα τοΰ δημάρχου. Αίφνης σήμερον άνηγγέλθη καί 
πάλιν έξ άπροόπτου δτι τάποκαλυπτήρια γενήσουται τή 25 τοΰ 
άρξαμένου ’Οκτωβρίου. Άλλ’ έπειδή ή πηγή εΐνε μεσολογγιτική, 
περιμένομεν νά ίδωμεν άν είς τήν έκτακτον δραστηριότητα τοΰ 
δήμου τών Μεσολογγιτών πρδς κάθαρσιν τής πόλεως έντός ένδς 
μόνον μηνδς ΟάνταποκριΘή ή φιλοτιμία τοΰ Συλλόγου Βύρωνος. 
Εύχόμεθα δπωςδήποτε νά τελειώση ταχέως ή ιστορία αΰτη τής 
άποκαλύψεως τοΰ άνδριάντος, ήτις ένεκα τών τελευταίων συμβάντων 
άπέβαλε πολύ τής σπουδαιότητος μεθ’ ής ώφειλε νά τελεσθή.

Εύχαρίστως αναγγέλλω Ύμϊν σήμερον δτι οί “Αγγλοι έπί- 
τροποι οί μετασχόντες τών έργασιών τής έπί τής διαχαράξεως 
διεθνούς έπιτροπής άνέλαβον νά συντάξωσι τδν χάρτην τής νέας 
ήμών δροθετικής γραμμής ύπδ κλίμακα 1 : 50000, δστις καί έκ- 
δοθήσεται δαπάναις τής άγγλικής κυβερνήσεως, φέρων γαλλιστί 
γεγραμμένα τά όνόματα τών τόπων. Μετέσχον δέ, καθ’ ά λέγεται, 
τών έργασιών έκ τών ήμετέρων δ εύπαίδευτος λοχαγός τοΰ μη
χανικού κ. Πέτρος Λυκούδης καί μέχρι τινός δ συντάξας τδν ειδι
κόν χάρτην τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας, τδν έπ’ έσχάτων παρ’ 
ήμϊν έκδοθέντα, κ. Μιχαήλ Χρυσοχόος. Χαίρομεν έπί τή τοιαύτη 
έκτιμήσει τής έργασίας τών παρ’ ήμϊν τοπογράφων, έπειδή άλλως 
τά τής γεωγραφίας έχουσιν άληθώς έν Έλλάδι ώς οίκτρότατα. 
Έτι πρό όλίγων έτών πρδς διδασκαλίαν τής γεωγραφίας έν τοϊς 
σχολείοις, ήτις καί τήν σήμερον χωλαίνει ούσιωδώς, ούδ’ οί άναγ- 
καϊοι χάρται ύπήρχον, άξιοι δπωςδήποτε τούτου τοΰ όνόματος, έως 
έξεδόθησαν ύπδ τοΰ Συλλόγου πρδς διάδοσιν τών έλληνικών γραμ
μάτων δαπάναις τοΰ έν Μασσαλία κ. Στεφάνου Ζαφειροπούλου οί 
σήμερον παρ’ ήμϊν ύπάρχοντες άριστοι χάρται. Έν δέ τή μεσαία 
καί άνωτέρα παιδεύσει τοΰ έθνους ούδενός λόγου τυγχάνει ή γεω

γραφία. Καί δμως δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι σήμερον είς τδν 
άληθή πολιτισμόν έν τοϊς πρώτοις συμπαρομαρτεϊ ή γνώσις τής 
γεωγραφίας. Ούδείς άγεωγράφητος είςίτω πρέπει νά λέ- 
γηται τά νΰν διά μικρας άλλοιώσεως τοΰ γνωστού πλατωνικού 
ρήματος. “Επρεπε, συνιδότες τάς έλλείψεις ήμών ταύτας, νά δεί- 
ξωμεν ένοιαφέρον περί τά τής γεωγραφίας τούλάχιστον τώρα δτε 
συγχρόνως πρδς τήν εϊςοδον τών έλληνικών στρατευμάτων είς τήν 
Θεσσαλίαν, συνήρχετο έν Βενετία παγκόσμιον γεωγραφικόν συνέ- 
δριον. Καί ή μέν τών ατόμων εύφυια καί έπιμέλεια ζατώρθωσε 
νά τιμήση καί έν ταύτη τή περιστάσει τήν Ελλάδα, ώς άλλοτε 
πολλάκις, άλλ’ ή κυβέρνησις έδειξε παγετώδη ψυχρότητα καί άμέ- 
λειαν άσύγγνωστον, έν ω ώφειλε νά κατανοήση όποιαν σημασίαν 
ήδύνατο νά έχη σήμερον εΐπερ ποτέ ή άποστολή Έλληνος άντι- 
προσώπου είς τδ συνέδριου τοΰτο. Ούδέ δύναται νά ρηθή πρδς 
δικαιολογίαν δτι δέν έσχομεν τίνας ν’ άποστείλωμεν ή δτι δέν 
ύπήρχον χρήματα πρδς τοιαύτην δαπάνην. Εύρέθησαν χρήματα 
δτε άπεφασίσθη ή άποστολή τοΰ ύιοΰ διδασκάλου τοΰ γένους είς 
συνέδριον ήδη πρό πολλών ήμερών περάτωσαν τάς εργασίας του. 
Ύπήρχον δέ καί εΐνε γνωστοί οί δυνάμενοι νάντιπροσωπεύσωσιν 
έντίμως τήν Ελλάδα έν συνέδριο» γεωγραφικό», ή πινακογράφοι 
ώς δ Χρυσοχόος ή περιηγηταί άγνωστων χωρών ώς ό Ποτάγος 
καί ίσως δ Μητσάκης, ή άνδρες περί τήν ιστορικήν γεωγραφίαν 
άσχολούμενοι ώς δ Δήμιτσας, δ Μηλιαράκης καί άλλοι. Άλλ’ 
είθε τούλάχιστον νά θεραπεύσωμευ άλλοτε τήν άσύγγνωστον ήμών 
έλλειψιν ταύτην.

Χθές γενομένης μειοδοσίας περί τής πάραχωρήσεως τής σι
δηροδρομικής γραμμής μεταξύ Κατακώλου καί Πύργου ύπεβλή- 
θησαν δύο προσφορά! έγχωρίων εταιρειών, ών ή μέν άντιπροσω- 
πεύεται ύπδ τοΰ κ. Βλάγκαλη καί έζήτησε τήν παραχώρησιν άντί 
69 χιλιάδων δραχμών κατά χιλιόμετρου, ή δέ άντιπροσωπευομένη 
ύπδ τοΰ κ. Ξεν. Κυριαζή άντί 65 χιλιάδων. Επομένως ή αϊτησις 
τής δευτέρας ταύτης έταιρείας έγένετο δεκτή. Καθ’ α λέγεται 
μεταξύ τών μετόχων τής έταιρείας ταύτης εΐνε καί ή Πιστωτική 
Τράπεζα.

Ή έταιρεία τών άθηναϊκών ίπποσιδηροδρόμων προκηρύσσει 
μειοδοτικήν έργολαβίαν πρδς κατασκευήν τής δευτέρας γραμμής, 
άρχομένης άπδ τής Πύλης τοΰ Άδριανοΰ καί καταληγούσης είς 
τήν φαληρικήν άκτήν μεταξύ τοΰ παλαιού Φαλήρου καί τοΰ νέου 
συνοικισμού παρά τά λουτρά.

Τήν στιγμήν ταύτην μανθάνω τόν θάνατον τής χήρας 
τοΰ Κανάρη. Γίνεται τόσον συχνή κατάχρησις τοΰ όνόματος 
πατέρων τοΰ έθνους· δς συγχωρηθή νά ονομάσω τήν θανοΰ- 
σαν μίαν τών μητέρων τοΰ έθνους, αιτινες έγαλούχησαν αύτδ 
μέ τδ γάλα τής έλευθερίας. Δέν άμφιβάλλω οτι περί τής σε
βάσμιας πρεσβύτιδος θά εύρωσι δύο λέξεις μνημοσύνους οί τών 
ίσχυόντων νεκρολόγοι. Έγώ καλλίτερον δέν εύρίσκω περί αύτής 
έπιτάφιον παρά τήν διήγησιν Σουηδής περιηγητρίας, τής Φριδε- 
ρίκης Βρέμερ, περί τής έπισκέψεώς της είς τδν οίκον τοΰ γη
ραιού ναυάρχου, δν έστόλιζεν ή ήρωΐνη αύτοΰ σύζυγος. 'Η Βρέμερ 
διατρίψασα έν Έλλάδι τδν χειμώνα τοΰ 1859 καί τδ θέρος τοΰ 
1860 καί γράψασα περί τής περιηγήσεως αύτής άξιόλογον βιβλίον 
διηγείται διά μακρών τήν έπίσκεψιν ήν έκαμεν είς τδν οίκον τοΰ 
Κωνσταντίνου Κανάρη. Άφ’ ού δ’ έξέθηκε τάς ομιλίας αύτής 
μετά τοΰ γενναίου, άλλά μετριόφρονος ήρωος, προσθέτει τά έξής 
περί τής γυναικός του· “Ή κυρία Κανάρη ΐστατο σιωπώσα καί 
“προσεκτική είς πάντα τά λεγάμενα, παρακολουθούσα πάντα μετά 
“συμπάθειας μεγίστης. Προύχώρησα πρδς αύτήν καί τήν ήρώτησα 
“διά τοΰ εύγενοΰς μου διερμηνεως τί ήσθάνετο δταν έγνώριζεν 
“οτι ό σύζυγός της εΐνε άπών εις τινα τών έπικινδύνων αύτοΰ 
“άθλων. Άπήντησε δέ δτι συχνά ήσθάνθη δτι θά ήτο χρέος της 
“νά εΐνε μετά τοΰ συζύγου έν τω πυρπολικά» μάλλον, ή μόνη εν 
“τω ήσύχω οΐκω. Μόνη δ’ έκράτει αύτήν πράγματι όπίσω ή 
“σκέψις περί τής χώρας της· τήν δέ νύκτα καθ’ ήν δ σύζυγός της 
“έθηκε πΰρ είς τήν ναυαρχίδα τοΰ Καπιτάν-πασά έγέννησε τδν

“πρωτότοκον αύτής ύιόν · δτε δέ ήκουσεν δτι δ λαός άνακραυγάζωυ 
“έπί τή νίκη καί λαμπαδηφορώυ συνώδευσε τδν άνδρα της είς τήν 
“εκκλησίαν τών Ψαρών, ΐνα άπονείμη τω θεώ τάς εύχαριστίας του 
“έπί τή έπιτυχεϊ έκβάσει τοΰ τολμήματος του, μετά μεγίστης δυ
σκολίας έκράτησεν έαυτήν άπδ τοΰ νά πορευθή είς τδν ναόν καί 
“έκείνη. Καί δτε, εΐπεν, ήλθεν έπειτα είς τδν οίκον καί εΐδον έκ 
“τών κεκαυμένων τριχών καί βλεφάρων καί έξ άλλων σημείων τδν 
“μέγαυ κίνδυνον, έξ ού μόλις εΐχε σωθή, τότε δέν έβάσταξα, καί 
“δάκρυα έρρευσαν άφθονα καί μόλις ήδυνήθηυ νά μετάσχω τής 
“χαράς μεθ’ ής έλαβεν είς τάς άγκάλας του τόν ύιόν του, τδ 

ι “τέκνου του τδ πρωτογέννητου. Ταύτα πάντα έλέγοντο ύπό τής
“κομψής πρεσβύτιδος μετά τής περιπαθεστάτης έκφράσεως, άλη- 
“θείας καί ένδομύχου εύαισθησίας. Δέν δύναμαι δέ νά περιγράψω 
“δπόσην ήσθάνθην εύχαρίστησιν έκ τής έπισκέψεώς ταύτής είς τό 
“γηραιόν ήρωϊκδν ανδρόγυνου. Μοί άνέμνησαν έν τω ήρεμαίω 
“αύτών γήρα τό άρχαΐον φρυγικόν ζεύγος, τό πρότυπον πάντων 
“τών άνδρογύνων, τδ έξαιτησάμενον παρά τών θεών, δτε μια τών 
“ήμερών έπεσκέψαντο αύτούς, μίαν καί μόνην χάριν, τήν τής συγ- 
“χρόυου τελευτής.”

Άλλ’ δ γηραιός πυρπολητής έπέπρωτο νά προηγηθή είς τδν 
τάφον τριετίαν δλην τής ποτνίας συνεύνου. Άν έζη καί ήτο 
αύτός δ σήμερον θνήσκων σύζυγος, τίς οΐδε μή κατέβαινεν είς 
τδν τάφου φέρων ύποκάρδιον τδν πόνον οτι εΐνε ακόμη δούλα τά 
Ψαρά καί ή Χίος. Άλλ’ ή σύζυγός του ήτο γυνή καί θνήσκουσα 
παρηγορεϊτο έπί τή έλπίδι δτι θά έπανεύρη έν τή άλλη ζωή του 
άνδρα δν ήγάπησε δικαίως, άφ’ ού έκαλεϊτο Κωνσταντίνος Κα- 
νάρης. Καλλίας.

ΤΟ ΑΡΧΑΐΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ.
([χετά είκόνος, δρα οελ. 185.)

H σημερινή ήμών είκών παριστα τδ έν Αθήναις άρχαΐον 
θέατρον τοΰ Διονύσου, τό παρά τήν Άκρόπολιν, δπως ήτο κατά 
τήν λαμπράν τής έλληνικής τέχνης έποχήν. Μεγαλοπρεπής εΐναι 
ή θέα αύτοΰ, αι διαστάσεις μεγάλοι, καί σήμερον άκόμη μετά 
παρέλευσιν δύο χιλιετηρίδων, καίτον έν έρειπίοις κατακείμευον, 
διεγείρει τήν έκπληξιν καί τδν θαυμασμόν ήμών.

Τών αρχαίων έλληνικών θεάτρων ό προορισμός δέν ήτο μόνου 
ή παράστασις δραματικών έργων, άλλ’ έτελοΰυτο έν αύτοϊς, καί 
μάλιστα έν άρχή, αι είς τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου άνήκουσαι 
τελεταί, καί παριστάνοντο πρό πάντων οί διονυσιακοί χοροί. Βαθμη
δόν δέ έκ τών χορών τούτων έσχηματίσθη τδ δράμα, αί τραγωδίαι 
καί κωμωδίαι, καί ώς έκ τούτου είς τήν κατασκευήν τοΰ μεγάλου 
έν Αθήναις λίθινου θεάτρου τοΰ Διονύσου έλήφθησαν ύπ’ δψιν 
δλαι αί ποικίλαι άνάγκαι τών χρόνων έκείνων. Τά άρχαΐα θέατρα 
ήσαν κατά πολύ διάφορα τών σημερινών, καί ένεκα τής ποικίλης 
αύτών χρήσεως έξηγεϊται καί τδ πλήθος τών έν Έλλάδι καί έν 
ταϊς έλληνικαϊς άποικίαις άνεγερθέντων θεάτρων. Έν πολλαϊς 
έλληνικαΐς πόλεσιυ ύπήρχον εύρύχωρα καί μεγαλοπρεπή θέατρα, 
έν οΐς ούδέ ’ίχνος δραματικής παραστάσεως άπαντώμεν.

Έυ τή κυρίως Έλλάδι αί Άθήναι ήσαν ή πρώτη πόλις, ήτις 
εΐχε λίθινου θέατρον, Sleep έχρησίμευσεν ώς γνώμων καί ύπόδειγμα 
διά τά λοιπά ελληνικά θέατρα. Το θέατρον τοΰτο εΐναι τδ τοΰ 
Διονύσου, τό κατά τήν νοτιοανατολικήν ύπώρειαν τής Άκροπόλεως 
κείμενον καί έν τή πλατεία τοΰ Αηναίου, ένθα εύρίσκετο καί δ 
τού Διονύσου ναός. Ή οίκοδόμησις τοΰ θεάτρου τούτου ήρξατο 
κατά τήν 70’1’ ’Ολυμπιάδα, κατακρημνισθέντων τών ύπαρχόντων 
ξύλινων παραπηγμάτων, καί έπερατώθη μόλις κατά τήν 110η' Όλυμ. 
έπί άρχοντος Λυκούργου. Τίς ό άρχιτέκτων, ό τό σχέδιον δούς 
καί άνεγείρας αύτδ, εΐναι άγνωστον.

Συνέκειτο τδ θέατρον τοΰτο (ώς καί έυ γένει πάντα τά Ελληνικά 
θέατρα) έκ τριών κυρίων μερών· α.) εχ τοΰ χώρου διά τούς θεα- 
τάς, τοΰ κυρίως λεγομένου θεάτρου, ο.) έκ τής σκηνής, τής άπέ- 
ναντι τών εδρών τών θεατών κειμένης, καί γ .) έκ τοΰ μεταξύ τών 



180 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 12. 15|27 ’Οκτωβρίου 1881. Άρ. 12. 15 27 ’Οκτωβρίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 181

δύο τούτων μερών εύρισκομένου χώρου, τής κονίστρας ή όρχήστρας. 
’Εννοείται βτι τό διά τούς θεατάς προσδιωρισμένον μέρος άντα- 
πεκρίνετο είς τάς άνάγκας καί είς τόν πληθυσμόν τής’ πόλεως- 
ουτω τό έν Άθήναις Θέατρον τοϋ Διονύσου ήδύνατο νά περιλάοη 
τριάκοντα χιλιάδας θεατών, τό δέ τής Μεγαλοπόλεως έν Πελοπον- 
νήσω τεσσαράκοντα χιλιάδας.

Τό ζήτημα, άν είς τάς γυναίκας έπετρέπετο ή είς τό θέατρον 
είσοδος, έπησχόλησε πολύ τούς αρχαιολόγους, ών οι μέν διϊσχυ- 
ρίζονται βτι γυναίκες παρευρίσκοντο είς τάς παραστάσεις, οί δέ 
δτι δέν παρευρίσκοντο. Πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη δτι καί αί 
γυναίκες είσήρχοντο είς τό θέατρον, άλλά βεβαίως ύπό τινα; πε
ριορισμούς καί πάντως κεχωρισμέναι τών άνδρών. Οί παΐδες 
είσήρχοντο είς τό θέατρον, οί δούλοι δμως φαίνεται δτι άπεκλεί- 
οντο. Ή είσοδος είς τό θέατρον δέν ήτο έλευθέρα, άλλ’ οι θεαταί 
έπλήρονον δικαίωμα εισόδου. Ό Περικλής, δπως διευκολύνη τήν 
είσοδον καί είς τούς άπορους, έσύστησε τά θεωρικά, χρήματα δηλ. 
τά όποια τό δημόσιον έχορήγει είς τούς πτωχούς διά τό θέατρον. 
Τό δικαίωμα τής εισόδου ήτο δύο όβολών, ένίοτε δμως, δταν ή 
παράστασις παρετείνετο έπί ήμέρας, τό δικαίωμα τοΰτο ήτο μεγα
λείτερον. Ή κατάχρησις μέ τά θεωρικά κατήντησε τοιαύτη, ώστε 
ό Δημοσθένης καί άλλοι πατριώται ρήτορες καταφέρονται δριμέως 
κατά τής τοιαύτης τοΰ δημοσίου πλούτου σπατάλης. 0 Δη
μοσθένη; κατηγορεί τούς Αθηναίου; βτι χάριν τοΰ θεάτρου παρα- 
μελοΰσι τήν περί τά στρατιωτικά άσκησιν, καί άφίνουσι τοΰτο είς 
μισθωτούς, προτιμώντες αύτοί νά διάγωσιν έν τή πόλει βίον χαΰνον 
καί μαλθακόν. Μικρόν μόλις πρό τή; έν Χαιρωνεία μάχης κατώρ- 
θωσεν ό μέγα; έκεΐνος τών Αθηναίων ρήτωρ ν’ άπαλλάξη τό δη
μόσιον ταμεΐον άπό τοΰ καταστρεπτικού τών θεωρικών βάρους.

Μέχρι τινός διεφώνουν οί άρχαιολογοΰντες έάν ύπήρχεν έν 
τοΐς έλληνικοΐς θεάτροις διάκρισις θέσεων. Μετά τήν άνασκαφήν 
δμως τοΰ έν Άθήναις διονυσιακού θεάτρου, γενομένην πρό είκοσι 
περίπου έτών, άπεδείχθη έναργώς βτι ή τοιαύτη διάκρισις ύπήρχεν.

Αί παραστάσεις έν τοΐς έλληνικοΐς θεάτροις ήρχιζον τό πρωί- 
ώς έκ τούτου οί θεαταί έτρωγον καί έπινον έν τω θεάτρω. Πολ
λάκις έγίνετο έν τω θεάτρω θόρυβος, διότι άνά πάσαν στιγμήν 
είσήρχοντο καί έξήρχοντο οί θεαταί. 'Η έπιδοκιμασία καί ή άπο- 
δοκιμασία έξεφράζοντο μεγαλοφώνως- ένίοτε δέ οί θεαταί έδείκνυον 
διά φωνών καί θορύβου τήν δυσμένειάν των κατά τίνος τών έν 
τω θεάτρω παρευρισκομένων. Έν καιρω τής παραστάσεως με
γάλη έδίδετο προσοχή είς τήν καλήν προφοράν καί άπαγγελίαν 
τών ηθοποιών, ή δέ έλαχίστη παρεκτροπή αύτών άπεδοκιμάζετο 
διά συριγμών καί ποδοκροτημάτων. 'Η έπιδοκιμασία έξεφράζετο 
διά χειροκροτήσεων καί κραυγών. Μέρη έν τω δράματι, τά όποια 
κατ’ έξοχήν ήρεσκον, έπανελαμβάνοντο τή αιτήσει τοΰ κοινού, έκ- 
φραζομένη διά τής λέξεως αύθις. Έν γένει δέ ή μέν παράστασις 
τής τραγφδίας έγίνετο ήσυχωτέρα, σοβαρωτέρα καί σεμνοτέρα, έν 
ω είς τάς κωμωδίας συνηθέστατα ήσαν τά καγχάσματα καί οί 
γέλωτες.

Οχληρόν ήτο κάπως δτι ή παράστασις έλάμβανε χώραν έν 
ύπαίθρω, διότι τά ελληνικά θέατρα ήσαν, ώς γνωστόν, ανοικτά· 
άπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου έπροφυλάττοντο οί θεαταί διά μεγάλων 
πλατέων πίλων, πετάσων λεγομένων, άπό δέ τής βροχής διά 
ίματίων καί μανδυών.

Έν τω έν Άθήναις διονυσιακά θεάτρω παρεστάθησαν άπαντα 
τά γνωστά ήμϊν άριστουργήματα τής Ελληνικής δραματικής ποιή- 
σεως- έκεϊ παρεστάθησαν αί πατριωτικοί τραγωδίαι τοΰ Αισχύλου, 
έκεΐ τά συγκινητικά δράματα τοΰ Σοφοκλέους, ό Οίδίπους, ή Αν
τιγόνη, έκεΐ τοΰ χαρίεντος Εύρυπίδου τά έργα, έκεΐ τέλος καί αί 
δημώδεις τοΰ δεινού Άριστοφάνους κωμωδίαι. Έκ τής άναγνώσεως 
τών άθανάτων τούτων άριστουργημάτων δύναται τις νά λάβη μίαν 
ιδέαν, πόσον μεγαλοπρεπές ήτο τό έλληνικόν θέατρον κατά τήν 
λαμπράν τής ελληνικής τέχνης έποχήν.

ΕΚ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ.

Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. 
Μετάφρ. Π. Α. Άςιώτου.

Έκ τής Ελλάδος, τούς θεούς όπόταν άρον άρον 
Έδιωξαν, κ’ είς τούς θνητού; έμοίρασαν τόν τόπον, 
Κι ό Παρνασσός είς κάποιον έλαχε δίχως κόπον 
Ούτος δ’ έπάνω έβαλεν άγέλην γαϊδάρων.

Έγνώριζαν, δέν ’ξεύρω πώς, οί όνοι 
Πώς τών μουσών ώς κατοικία μόνη 
Τίτον ό Παρνασσός, καί είπαν "Μέ σκοπόν 

Μάς έβαλαν έπάνω τό λοιπόν.
Τάς μούσας φαίνεται δ κόσμος έβαρέθη 
Καί τό δικό μας, φίλοι, τό τραγοΰδ ώρέχθη. 
Κυττάξετε λοιπόν, εΐπ’ ένας- άμ’ άρχίσω 

Όλοι νά μοΰ κρατήσετε τό ίσο.
θάρρος, ώ φίλοι! Ν’ άκουσθή ή λυγηρή φωνή μας, 

Νά δοξασθ’ ή φυλή μα;,
Καί βροντοδέστερ’ άπ’ αύτάς τάς μούσας τάς έννέα 
Νά ψάλωμεν, κ’ ή μουσική νάναι ’δική μας, νέα! 
Πρός πλειοτέραν ο ένωσιν τής άδελφότητός μα; 
Άς έμβη ή άκόλουθος τάξις άναμεσόν μας- 
Όστις ώς όνος δέν ’μπορεί γλυκά νά τραγουδήση 
Νά μήν έχη δικαίωμα ςτόν Παρνασσόν νά ζήση.” 
Έπεδοκίμασαν εύθύς οί άλλοι όμοφώνως 
Τόν γλυκοτεχνικόλογον ποΰ είπ’ ό ρήτωρ όνος. 

"Οταν δ’ οί νέοι ψάλται μας άρχισαν νά γκαρίζουν 
Χίλια όμοΰ παληάμαξα έλεγες βτι τρίζουν. 
Πώς βμως έτελείωσε τό άσμα τό ώραΐον;

Χάσας πάσαν ύπομονήν του πλέον,
Στόν σταΰλον τούς έδίωξεν ό κύριός των τότε.

Είς τούς αγροίκους τοΰ καιροΰ τήν άδειάν μου δότε 
Νά ένθυμίσω γνωμικόν παρά πολύ άρχαϊον 

"'Ότι τήν άμυαλη τήν κεφαλή 
Κανένας τόπος δέν τήν ωφελεί.”

ΕΔΙΣΣΩΝ.
Ή δευτέρα πεντηκονταετήρίς τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος 

δύναται δικαίως νά όνομασθή ή πεντηκονταετήρίς τοΰ ηλεκτρισμού, 
διότι κατά τά τελευταία ταΰτα έτη καταπληκτικοί έγένοντο αί 
πρόοδοι είς τήν χρησιμοποίηση» τής ισχυρά; ταύτης τής φύσεως 
δυνάμεως, τό δέ προσεχές μέλλον έπιφυλάττει είς τάς διαφόρους 
ταύτας έφευρέσεις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν, ίσως δέ' καί τήν 
τελειοποίησιν.

Αί πρόοδοι έν τώ κλάδω τούτα) τών φυσικών έπιστημών έγέ
νοντο έτι καταφανέστεροι έν τή προσφάτω έκθέσει τοΰ ηλεκτρισμού 
έν Παρισίοις, ένθα έξετέθησαν τά διάφορα συστήματα. Μεταξύ 
τών έκθεμάτων τούτων τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ δικαίως έφείλ- 
κυσαν τά τοΰ Αμερικανού Έδισσώνος, ένός τών κορυφαίων έν 
τή νέα ταύτη έπιστήμη. Ό Έδισσών θαυμάζεται διά τάς κατα
πληκτικός του ανακαλύψεις, εύρεν βμως καί αντιπάλους, κατηγορή- 
σαντας αύτόν έπί έπιπολαιότητι · άλλ’ δπως καί άν θελήση τις νά 
στρέψη τό ζήτημα, πρέπει ν’ άποδώση τόν όφειλόμενον έπαινον 
εί; άνδρα, δστις άόκνως έργαζόμενος καί μοχθών κατώρθωσε νά 
έξοικειωθή πρός τάς μυστικάς τής φύσεως δυνάμεις καί νά έφεύρη 
έργαλεΐα, συντείνοντα είς τόν σκοπόν, δν έαυτω προέθετο, είς τήν 
χρησιμοποίηση» τοΰ ήλεκτρισμοΰ είς φωτισμόν.

Ό Έδισσών εΐναι νέος άκόμη άνήρ, μόλις άγει τό 34” έτος 
τής ήλικίας του, καί δμως ή φήμη αύτοΰ εΐναι ήδη παγκόσμιος. 
Έν τή ήλικία ταύτη τής πάλης, καθ’ ήν ό άνθρωπος μόλις δοκι
μάζει τάς δυνάμεις του, ήλικία, καθ' ήν οί πλεΐστοι τών άνθρώπων 
μόλις κατώρθωσαν ν’ άποκαλύψωσι τήν άκραν μόνον τοΰ πέπλου 
τοΰ βίου τών, ό Έδισσών ισταται ήδη τέλειος άνήρ, έπιστήμων 

διαπρεπής. Κατά τοΰτο διέψευσε το άπόφθεγμα μεγάλου συγγρα- 
φέως, δστις εΐπεν, δτι "ή μεγαλοφυΐα εΐναι έργον μακράς υπομονής”, 
διότι καί χωρίς νά φθάση είς τά έσχατα βρια τοΰ βίου έτάχθη 
μεταξύ τών μεγαλοφυών τών χρόνων του άνδρών. Εάν νέος έτι 
ό Έδισσών άνεδείχθη άνήρ μεγαλοφυής, τοΰτο οφείλεται κυρίως 
είς τό δτι ένωρίς άνεμίχθη είς τόν κοινωνικόν βίον, ένωρίς έμαθε 
νά συναναστρέφηται τούς άνθρώπου;, ένωρίς ήναγκάσθη ν’ αρχίση 
τήν σοβαράν τοΰ βίου πάλην, καί νά φοιτήση είς τό σχολεΐον τών 
δυσκολιών καί τών προσκομμάτων.

Δωδεκαετής έγκατέλιπε τήν πατρικήν του οικίαν, τήν πτωχι
κήν, δπως ζητήση πόρον ζωής, διωρίσθη δέ βοηθός ύπηρέτης 
παρά τινι σιδηροδρομική εταιρία, πωλών είς τούς έπιβάτας εφη
μερίδας, σιγάρα καί πυρεία. 
Ακράτητος δμως ήτο ό πρός 
προαγωγήν ζήλος του- νυχθη
μερόν ούδέν άλλο διενοεϊτο ή 
πώς νά βελτιώση τήν θέσιν του, 
καί έν αύτή τή σιδηροδρομική 
άμάξη κατέτριβε τάς ώρας τής 
σχολής του άναγινώσκων, με
λετών καί πρό πάντων σπουδά- 
ζων τά μυστήρια τής τηλεγρα
φικής ύπηρεσία;. Πρός αύξη- 
σιν τών χρηματικών του πόρων 
διενοήθη νά έκδώση έντός τής 
σιδηροδρομικής άμάξης μικράν 
έφημερίδα είς χρήσιν τών έπι- 
βατών τοΰ καθ’ έκάστην έκδι- 
δομένου τούτου φύλλου ήτο αύ
τός μόνος καί συντάκτης, καί 
στοιχειοθέτης, καί τυπωτής, καί 
βιβλιοδέτης, καί διανομεύς. Τέ
λος δέ μετά πολλούς κόπους, 
μετά πολλά,ς μελέτας κατεσκεύα- 
σεν έν τώ πατρικά του οΐκω 
μικρόν τηλέγραφον, λαβών πρός 
τοΰτο παλαιά άγγεΐα, έξ ών 
έσχημάτισεν ήλεκτρικάς συ- 
σκευάς μέ τεμάχια ψευδαργύρου 
καί μέ όξέα, τά όποια έπρο- 
μηθεύθη δπως ήδυνήθη.

Τή συστάσει καί προστασία 
σταθμάρχου τινός διωρίσθη μετά 
ταΰτα βοηθός έν τινι τηλεγρα
φικό) γραφεία), καί τω 1864, δε- 
καεπταετής μόλις τήν ήλικίαν, 
έφεΰρε τό διπλοΰν λεγόμενον σύ
στημα, δι’ ού έπί ένός καί τοΰ αύτοΰ σύρματος μεταβιβάζονται άντι- 
θέτως δύο τηλεγραφικοί ειδήσεις- έφεΰρε δέ συγχρόνως καί νέον 
χημικόν γνώμωνα καί κατάστιχον διά τήν τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν.

Τότε ήρχισεν ή έπιτυχία νά έπιστέφη τάς ένδελεχεΐς αύτοΰ 
προσπάθειας καί ή τύχη νά τώ προσμειδιά. Έν διαστήματι οκτώ 
έτών άπό τής έποχής ταύτης κατώρθωσε νά λάβη 67 προνόμια, 
πράγμα μοναδικόν- ουτω δέ νεώτατος άκόμη εύρέθη έν ροπή όφ- 
θαλμοΰ κάτοχος περιουσίας, ύπερβαινούνης τό ήμισυ έκατομμύριον 
φράγκων. Σήμερον ό Έδισσών εΐναι πολλάκις εκατομμυριούχος.

Άλλά μέ δλην τήν καταπληκτικήν ταύτην έπιτυχίαν ο Έδισσών 
δέν παρημέλησε τά; μελέτας του- άντί νά ήσυχάση, έντονώτερον 
είργάζετο. Πρός άντετωτέραν δέ μελέτην καί διά τήν εύκολωτέραν 
έκτέλεσιν τών διαφόρων αύτοΰ πειραμάτων ήγόρασεν έξοχικήν 
έπαυλιν, τό λεγόμενον Menlo Park, ένθα διαμένει τανΰν μετά 
τής οικογένειας του. Έν τή έπαύλει ταύτη έσύστησε τέλειον χη
μικόν έργαστήριον, βιβλιοθήκην, αίθουσαν περιέχουσαν δλα τά 
περιοδικά συγγράμματα, τά άναγόμενα είς τήν έπιστήμην του, καί 

ΣΠΠΊΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ.

ουτω διατελεϊ ενήμερος ού μόνον εί; τά τοΰ ηλεκτρισμού, άλλά 
καί είς τήν μηχανικήν, είς τήν χημείαν καί είς τούς άλλους κλά
δους τών φυσικών έπιστημών, μελετών ώ; έπιστήμων, δστις 
γνωρίζει βτι δλαι αί έπιστήμαι αύται στενήν έχουσι πρός άλλήλας 
συνάφειαν, καί δτι πρός τελειοποίησιν τής μιάς έξ αύτών άνάγκη 
εΐναι νά γνωρίζη τις πάσας. Έν τή ήσύχω ταύτη οικία κατε- 
σκεύασεν ό Έδισσών τούς πρώτους αύτοΰ ήλεκτρικούς φανούς, καί 
έκ τοΰ έργοστασίου του, ένθα ύπό τήν έπίβλεψίν του έργάζονται 
καθ’ έκάστην εκατόν άνθρωποι, έκπέμπεται τό ηλεκτρικόν φώς είς 
τόν εύρύχωρον κήπον του, τόν φωτιζόμενον διά πλείστων ήλεκτρι- 
κών φανών. Πρός βεβαίωσιν τής διάρκειας τοΰ φωτισμού τούτου 
άφησε τού; φανού; τούτους άνημμένους έπί χιλίας έξακολουθητικώς 

ώρας. Καί τήν νύκτα, δταν 
δλοι άνεπαύοντο, έξήρχετο ό 
άκάματος Έδισσών είς τόν κή
πον του, καί παρετήρει τόν φω
τισμόν, έκαμνε τούς ύπολογι- 
σμούς του, έμελέτα καί έσκέ- 
πτετο, μέχρις ού κατώρθωσε νά 
παράσχη μορφήν καί σώμα είς 
τάς ιδέας του καί είς τάς σκέ
ψεις του.

'Όπως δλοι οί μεγάλοι έπι- 
στήμονές καί φυσιολόγοι καί ό 
Έδισσών διήλθε τήν νεανικήν 
του ήλικίαν μετ’ άπαραδειγμα- 
τίστου σεμνότητος. Έν τινι 
έργοστασίω εΐδέ ποτέ νέαν πτω
χήν έργάτιδα, ής ή γλυκεία φυ
σιογνωμία καί τό χρηστόν ήθος 
εΐλκυσε τήν προσοχήν τοΰ συ
νήθως άφηρημένου έπιστήμονος. 
Ή άνάμνησις τής σεμνής ταύ
της νεάνιδος τώήτο προσφιλής, 
καί άφ’ ού έβεβαιώθη καί έπεί- 
σθη δτι αύτό τό πρός αύτήν 
α’ίσθημά του ήτο έρως άδολος 
καί άκραιφνής, άπεφάσισε νά 
κάμη τήν πρότασίν του. Εν
νοείται βτι ή πρότασίς του έγέ
νετο άμέσως παραδεκτή, καί ή 
Μαρία Στίλβελ, ή πτωχή έρ- 
γάτις, έγένετο μετ’ ού πολύ 
ζυγός του.

Τήν ήμέραν τών γόμων 
συνέβη τό έξής άστεΐον,
ρακτηρίζον τόν άνδρα. Μετά 

τήν τελετήν ό Έδισσών ώδήγησε τήν νέαν σύζυγόν του είς τήν 
οικίαν, καί δείξας αύτή τό νέον της βασίλειον, τήν άφησε μόνην 
δπως έκτελέση σπουδαΐόν 
ύπεσχέθη δέ νά έπιστρέψη 
έφθασε καί τό μεσονύκτιον 
έν τω σπουδαστή ρίω του 
ήτο έκείνη ή ήμέρα τοΰ 
χόμενος έκ τοΰ θεάτρου καί ίδών 
στηρίου του κατάφωτα, άνήλθε πρός αύτόν καί τώ 
δτι ήτο γαμβρός.
Τήν Κυριακήν άφίεροϊ άποκλειστικώς είς τήν οίκογένειάν του, 
παίζει μέ τά τέκνα του, καί χάριν αύτών άποφεύγει πάσαν έπι- 
στημονικήν ένασχόλησιν καί συζήτησιν πρός τούς πολυπληθείς 
φίλους καί θαυμαστά; του, οιτινες συρ^έουσι πανταχόθεν είς τήν 
ήρεμον έκείνην έξοχικήν έπαυλιν.

συ-

του
ζ«-

τι πείραμα έν τώ έργαστηρίφ του, 
άμέσως. Άλλ’ αί ώραι παρήρχοντο, 
καί ό Έδισσών δέν έφαίνετο. "Ητο 

κεκλεισμένος λησμονήσας έντελώς δτι 
γάμου του. Φίλος του τις έπανερ- 

τά παράθυρα τοΰ σπουδα- 
ύπέμνησεν 

Ό Έδισσών εΐναι πρότυπον συζύγου καί πατρός.
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ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ.
Άφ’ ού οί 'Έλληνες κατά τό πρώτον τέ

ταρτον τοΰ αίώνος τούτου μετά πολυετή καί 
αιματηρότατου άγώνα ηύτύχησαν νά ΐδωσιν εν 
μέρος τής χώρας των ήλευθερωμένον καί δή το 
ένδόξότατον έν τή παλαια ιστορία, φυσικόν ήτο 
νά τραπώσιν έπί έργα ειρηνικά, καλλιεργοΰντες 
έπί πλέον πρώτον μέν τά γράμματα καί τάς έπι- 
στήμας έν γένει, δι ών καί πρότερον άπδ τοΰ 
τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος εϊχεν αναζωπυ
ρωθώ ό προς τήν έλευθερίαν έρως των, δεύτερον 
δέ ένεκολπώθησαν καί έκείνας τάς βιοποριστικός 
τέχνας, ών εΐχον πλείστην χρείαν προς έπανόρ- 
θωσιν τοΰ έκ τής μακράς δουλείας καί τοΰ πο
λέμου δλως κατεφθαρμένου έθνικοΰ αύτών βίου. 
Δέν έλειψαν δέ όμως μετ’ ού πολύ νά τρέψωσι 
τήν προσοχήν των καί εις τάς καλάς λεγομένας 
καί ούσας τέχνας, έν αΐς ανυπέρβλητον κλέος οί 
πρόγονοί των εΐχον ποτέ αποκτήσει. Άλλ’ ή 
πρόοδος εις ταύτας έμελλεν ένεκα εύνοήτων λό
γων νά είναι βραδεία, οσον δεξιά καί άν ήτο ή 
φύσις τοΰ έθνους. Μόνον δέ οί άκριτώτεροι και 
άνεπιεικέστεροι τών ξένων ήδύναντο νά μέμφωνται 
τήν 'Ελλάδα έπί τή μή ταχεία άναδείξει νέων 
Ίκτίνων καί Φειδιών καί ’ Απελλών.

Παρακολουθουντες ημείς προ πολλοΰ τά τής 
άναπτύξεως τοΰ έθνικοΰ ήμών βίου παρετηροΰμεν 
μετά λύπης, 8τι κατά τήν πρώτην μάλιστα δε
καετηρίδα τής βασιλείας τοΰ "Οθωνος, βτε φκο- 
δομοΰντο τά έν Άθήναις ανάκτορα ύπό Γερμανών 
αρχιτεκτόνων, είσήγοντο δέ είς το νέον βασίλειον 
παρά διαφόρων ξένων καί αί πρώται άρχαΐ τής 
γλυπτικής καί τής άνθρωπινωτέρας έν συγκρίσει 
προς τήν προϋπάρχουσαν έν τφ τόπω ζωγραφι
κής, ούκ όλίγοι περιηγηταί καί δημοσιογράφοι 
Εύρωπαΐοι αγαπητόν θέμα λόγου εΐχον, νά κατη- 
γορώσιν ήμών έλλειψιν παντελή τής αίσθήσεως 
τοΰ καλού καί νά βεβαιώσι τούς πάντας, δτι τό 
Ελληνικόν έθνος δέν ήτο είς κατάστασιν νά 
παράσχη ούδέ ένα καν μαθητήν είς τούς περι
φανείς τότε Ευρωπαίους γλύπτας κτλ. Άλλ’ 
αί ύπερβολαί αύται, αί είτε έξ άκρισίας είτε έκ 
δυσμένειας προερχόμεναι, έμελλον ευτυχώς νά 
διαψευσθώσιν οχι μετά πολύ έξ αύτών τών πραγ
μάτων. ‘Ηδη καί έν τή αρχιτεκτονική καί εν 
τή ζωγραφική καί έν τή γλυπτική καί έν τή 
μουσική ήρξαντό τινες νά άναδεικνύωνται παρ' 
ήμϊν καί νά τυγχάνωσιν έπιδοκιμασίας καί έν 
αύτή τή βορειοδυτική Ευρώπη παρά φιλοδικαίοις 
κριταΐς.

’Άν έγράφομεν εδώ ιστορίαν τής νειοτέρας 
έν Έλλάδι τέχνης, θά εϊχομεν ν’ άναφέρωμέν 
τινα τών ήμετέρων δνόματα, οχι πάντη άγνωστα 
καί έν τφ έξωτερικφ. Άλλά τοΰτο δέν προτι- 
θέμεθα τό γε νΰν. Κυρίως ήθελήσαμεν διά τοΰ 
παρόντος άρθρου νά ποιήσωμεν γνωστότερον είς 
τε τούς ήμετέρους ομογενείς καί τούς έκ τών 
αλλοεθνών φίλα ήμϊν φρονουντας τοΰτο τό άξιον 
προσοχής γεγονός, δτι ό'χι μόνον άνδρες παρ’ 
ήμϊν, άλλά, δπως προέβλεπεν ό αοίδιμος Κοραής*),  
καί γυναίκες ήδη ήρξαντο έπιδιδόμεναι είς τάς 
καλάς τέχνας, δι’ ών διαμορφούται τελειότερος 
ό καθόλου ανθρωπισμός καί χαριέστερος άποτε- 
λεϊται ό βίος. Έν τή άρχαία Έλλάδι καί τή 
μεσαιωνική οιέπρεψαν μέν, ώς γνωστόν, ποιήτριαι 
καθώς καί συγγραφίδες άλλων ειδών τοΰ λόγου, 

*) Κοραή έπιοτολ. έν Πανδώρας τόμ. ιζ'. (1866) 
σελ. 25. "Παραδάλλων αύτάς [τάς Άγγλίδας] μέ τάς 
Έλληνίδας κόρας ήθελα σχάσειν άπό τήν λύπην μου, 
άν οέν έ-ρόδλεπα, δτι μετ’ όλίγον θέλουν καί αύταΙ 
νυμφευθήν τόν ερχόμενον νυμφίον τής παιδείας, ή δέν 
εβλεπα δτι καί ήρχισαν ήδη τινες ές αύτών νά μιμώνται 
άς Μούσας.”

ζωγράφος οέ μία σχεδόν μόνη μνημονεύεται, 
άκμάσασα τον Α'· πρό Χριστού αιώνα έν 'Ρώμη, 
ή έκ Κυζίκου Λάλα ή Ίαία, πλάστρια δέ οϋδε- 
μία. "Εχουσι λοιπόν οί διάφοροι αιώνες τού αν
θρωπίνου πολιτισμού τά ίδια έαυτών φαινόμενα.

Ή Κυρία Κλεονίκη Γ. Γενναδίου είναι, 
καθ’ δσον ήξεύρομεν, ή πρώτη τών καθ' ήμας 
Έλληνίς, ή τήν γλυπτικήν τέχνην άγαπήσασα 
καί ασκούσα, ή αύτή δέ καί ώς ζωγράφος καί 
μουσουργός γνωρίζεται άπό τινων έτών. Γεννη- 
θεϊσα έκ πατρός Ήπειρώτου, τοΰ αειμνήστου δι
δασκάλου τοΰ γένους Γεωργίου Γενναδίου, καί 
μητρος ’Αθηναίας, τυχούσα δέ έπιμελεστάτης 
άγωγής, συνέλαβε πρώιμα έν τώ έν ’ Αθήναις πα
τρίκιό ο’ίκφ έρωτα πρός τάς καλάς τέχνας καί 
έσχε διδασκάλους ιδίως τής γραφικής. Τότε δέ, 
ώς έμάθομεν, ευθύς έκ πρώτης άφετηρίας έπρο- 
τίμα νά σχεδιάζη ούχί, ώς κοινώς ήτο έθος, άπό 
νεωτερικών έπι χάρτου δειγμάτων, άλλ’ άπό 
έργων πλαστικών τής άρχαιότητος, είτε έν γύψφ 
άπομεμαγμένων είτε καί πρωτοτύπων. Οΰτω 
παραλαβοΰσα τάς άρχάς τής αίσθήσεως τού καλού 
τοΰ έν τοϊς στερεοϊς μορφώμασιν, άνέπτυξεν έπειτα 
αύτάς έπί πλέον δτε μεταβάσα είς ‘Ρώμην καί 
άλλαχοΰ τής Εύρώπης, έν φ έξηκολούθει ζωγρα- 
φούσα πίνακας, έπεβάλετο καί είς τήν διά πηλού 
πλαστικήν, έξοικειουμένη τούς τής ούχί εύκόλου 
ταύτης τέχνης χειρισμούς. "Οθεν δτε ή 'Ελλη
νική Κυβέρνησις έσχάτως ήθέλησε, τιμώσα έξο
χους τινάς φιλέλληνας, νά κατασκευάση διά τό 
έλληνικόν βουλευτήριον τάς προτομάς των, ένε- 
Ουμήθη τήν έν Λονδίνφ τανΰν διαβιούσαν Έλλη- 
νίδα πλάστριαν, καί ό πρωθυπουργός κ. Άλέξαν- 
δρος Κουμουνδοΰρος είς αύτήν παρήγγειλε τό 
έργον διά τής επομένης επιστολής·

"Εύγενεστάτη καί φιλτάτη κυρία Κλεονίκη.
"IIρό καιρού ήδη έσκόπευα νά Σάς παρακα- 

λέσω νά κατασκευάσετε διά τήν Βουλήν προτομάς 
ένδόξων Φιλελλήνων. Σήμερον ή Κυβέρνησις 
άπεφάσισε νά άρχίση ή τοΰ αθανάτου Γ. Κάνιγγος, 
τοΰ οποίου τήν μνήμην ή Ελλάς διατηρεί ίεράν 
καί τού όποιου τόν πρόωρον θάνατον θρηνεί ώς 
πανελλήνιον συμφοράν. Δέν άμφιβάλλω, οτι τό 
έργον Σας τοΰτο θά εΐναι άξιον τοΰ δνόματος τοΰ 
ένδόξου πατρός Σας, τό όποιον τόσον εύγενώς 
φέρετε καί έπί τφ όποίφ τό έθνος άγάλλεται.

Α. Κουμουνδοΰρος.”
Συγχαίροντες καί ήμεϊς τή τεχνίτιδι διά τό 

άνατεθέν αύτή έργον καί έλπίζοντες επιτυχή αύ
τοΰ έκτέλεσιν, κρίνομεν άναγκαϊον, μετ' άναφοράς 
πρός τά άνώτέρω είρημένα περί τής άγωγής ής 
έτυχεν ή Κυρία Γενναδίου, νά μή παραλειψωμεν 
ένταΰθα άγραφον μίαν γνώμην γενικωτέρας ση
μασίας διά τούς τεχνίτας καί μάλιστα τούς ήμε
τέρους, είς ήν, άν θέλωσιν, άς προσέξωσι. Δέν 
εΐναι ήμετέρα. ’Άλλοι πρό ήμών σοφοί άνδρες 
τήν έξήνεγκον. Ό τεχνίτης, ό άληθής τεχνίτης 
πρέπει έξ άπαντος νά μεταλάβη παιδείας εγκυ
κλίου καί άγωγής άξίας τοΰ ονόματος, καθαρτικής 
παντός χυδαίου τη υλη προσφύματος, νά έξευ- 
γενίση πρέπει τό ήθός του πρό πάντων, διατελών 
ιδίως μακράν φιλοχρηματίας, άλαζονείας καί 
φθόνου. Οΰτω μόνον, άν έπροικίσθη καί διά 
δώρων τής φύσεως, έτέλεσε δέ καλώς καί τήν 
άπαραίτητον έν έργαστηρίφ μαθητείαν, δύναται 
ή κεκαλλιεργημένη φαντασία του νά παραγάγη 
έργα μετέχοντα τής θείας τού καλοΰ ιδέας, τής 
άδελφής τοΰ άγαθοΰ, καί νά εύφρανθή μέν αύτός 
καί τρυφήση έν ταϊς σφαίραις τοΰ ιδανικού, νά 
εύφράνη δέ καί άνυύώση έκεϊσε καί τούς θεω- 
μένους τά έργα του· άλλέως οχι.

Σ. A. Κ.

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 

ΤΗΣ ΝΑ ΒΑΡΙΆΣ.
(Συνέχεια καί τέλος.)

Ή Μαργαρίτα, ή τών άπομνημονευμάτων 
συγγραφεύς, εΐναι ή θυγάτηρ τοΰ Ερρίκου Β’. καί 
σύζυγος τοΰ βασιλέως ’Ερρίκου Δ'. Ύπανδρευθεϊσα 
έν εποχή φρικωδεστάτου έμφυλίου πολέμου, δν 
ύπεξέκαιεν ή θρησκευτική διαίρεσις, ή Μαργαρίτα 
διήλθε βίον άφόρητον καί δυστυχή, όμοιάζουσα 
κατά τοΰτο τήν δύσμοιρου Μαρίαν Στουάρδην τής 
Σκωτίας. Ναι μέν, ή Μαργαρίτα δέν έκρη- 
μνίσθη άπό τοΰ θρόνου είς τήν ειρκτήν καί άπό 
τής ειρκτής δέν ώδηγήθη είς τό ικρίωμα· άλλ’ 
ό βίος της ήτο σειρά εναντιοτήτων, σειρά άη- 
διών, αΐτινες κατέστησαν αύτήν τήν δυστυχε- 
στάτην τών τριών Μαργαριτών, άς εξύμνησαν οί 
ποιηταί τής 1ΣΤ'. έκατονταετηρίδος. Ήσαν δέ 
αί Μαργαρίται αύται· ή Μαργαρίτα τής Ναβάρ- 
ρας, άδελφή τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φραγ
κίσκου Α'., ή Μαργαρίτα τής Σαβοΐας, άδελφή 
Ερρίκου Β'., καί ή Μαργαρίτα, θυγάτηρ αύτοΰ 
του 'Ερρίκου, ής τά άπομνημονεύματα έχομεν 
ύπ’ δψιν.

‘11 Μαργαρίτα άρχίζει τά άπομνημονεύματά 
της άπό τών χρόνων Καρόλου Θ'., άφίνουσα τά 
έτη τής παιδικής της ήλικίας, ών ή άφήγησις 
ανήκει είς τούς έπιτετραμμένους τά τής άνα- 
τροφής της- "Πιθανόν, λέγει, νά ύπάρχωσι με
ταξύ τών συμβάντων τής παιδικής μου ήλικίας 
έπεισόδια άξια έξιστορήσεως.”

Τό πρώτον γεγονός, καθ’ δ ένόησεν ή Μαρ
γαρίτα δτι έκλήθη είς τόν κόσμον δι ύψηλό- 
τερόν τινα σκοπόν, εΐναι, δταν ό άδελφός της, 
ό τής Άγγιοβίας δούξ, άπερχόμενος είς εκστρα
τείαν κατά τών Ούγονότων, παρεκάλεσεν αύτήν 
νά φροντίζη περί τών σχέσεων αύτοΰ πρός τήν 
μητέρα των, προσπαθούσα νά τφ διάτηρήση τήν 
εύνοιαν της· "Φοβούμαι, τή εΐπεν άναχωρών. 
μή ή άπουσία μου παραβλάψη τά συμφέροντά 
μου, και δμως ό πόλεμος καί ή έν τω στρατω 
Οέσις μου άπαιτοΰσι τήν άναχώρησίν μου. Έν 
τω μεταξύ ό άδελφός μου, ό βασιλεύς, διαμένων 
διηνεκώς πλησίον τής μητρός μας, θά τήν κο- 
λακεύη καί θά τήν περιποιήται. Τούτο ούκ 
δλίγην μοί παρέχει άνησυχίαν, διότι φοβούμαι 
τήν φιλοδοξίαν τοΰ άδελφοΰ μου.” ’Αναθέτει 
λοιπόν τά συμφέροντά του είς τήν άδελφήν του 
Μαργαρίταν, συνιστών αύτή θερμώς νά τόν άντι- 
προσωπεύη παρά τή μητρί, νά παρευρίσκηται 
καθ’ έκάστην πρωίαν έν τφ κοιτώνί της, δταν 
εγείρεται τής κλίνης, καί τό έσπέρας, δταν κατα- 
κλίνεται. Οί λόγοι ούτοι τοΰ άδελφοΰ έπροξέ- 
νησαν είς τήν Μαργαρίταν βαθεϊαν έντύπωσιν, 
ήν ούτως εκφράζει·

"Ή γλώσσα αΰτη μοί ήτο δλως νέα καί πρω
τοφανής, διότι μέχρι τής ώρας ταύτης εΐχον ζή- 
σει άνευ σκοπού, μή φροντίζουσα περί άλλου 
τινός ή περί χορών καί διασκεδάσεων. Τόσον 
μεγάλη ήτο ή συστολή μου άπέναντι τής μητρός 
μου, ώστε οχι μόνον δέν έτόλμων νά τή άπο- 
τείνω τόν λόγον, άλλά καί οσάκις μέ προσέ- 
βλεπεν άπλώς, έτρεμα φοβούμενη μή έπραξά τι, 
τό όποιον ήδύνατο νά τήν δυσαρεστήση. Παρ’ 
όλίγον ν’ απαντήσω είς τόν άδελφόν μου, δπως 
ό Μωϋσής άπήντησεν είς τόν Κύριον, έμφανι- 
σθέντα αύτω έν τή φλεγομένη βάτφ· ''Τί είμαι 
έγώ; Πέμψον δν όφείλεις νά πέμψης.” Άλλ’ 
άφ’ ού παρήλθεν ή πρώτη στιγμή οί λόγοι τοΰ 
άδελφοΰ μ’ εύχαρίστησαν- μοί έφάνη δτι μετε- 
μορφώθην, δτι σημαίνω τι, καί ήρχισα νά έχω 
πεποίθησιν είς έμαυτήν.”

Δέν εΐναι δυνατόν νά έκτεθή καλλίτερον καί 
άφελέστερον ή στιγμή αΰτη έν τφ άνθρωπίνφ 
βίφ, καθ’ ήν ό άνθρωπος αισθάνεται δτι σημαίνει 
τι, καί καθ’ ήν ή συναίσθησις αΰτη τφ παρέχει 
πεποίθησιν είς έαυτόν.

Άπό τής στιγμής δέ ταύτης, καθ’ ήν ή Μαρ
γαρίτα ήσθάνθη δτι σημαίνει τι, ήρχισε ν’ άναμι- 
γνύηται είς τά πολιτικά, καί νά έξυφαίνη τάς 
ραδιουργίας έκείνας, είς ας τοσαύτην άπέδειξε 
μετά ταΰτα έπιδεξίοτητα. Ό κύριος σκοπός τών 
ένεργειών της ήτο ή άνύψωσις τοΰ μικροτέρου 
αύτής άδελφοΰ, δστις, καί τοι μή διακρινόμενος 
διά τό έξοχον αύτοΰ πνεύμα ή διά τόν σταθερόν 
αύτοΰ χαρακτήρα, συνέλαβεν ούχ ήττον τό σχέ- 
διον νά καταλάβη τήν Φλάνδραν, έτοίμην τότε 
ούσαν νά έπαναστατήση κατά τού βασιλέως τής 
Ισπανίας. Τήν πρωτοβουλίαν τοΰ σχεδίου τού
του άνέλαοεν αύτή ή Μαργαρίτα. Πρός τούτο 
έπεισε τούς ιατρούς της νά τή διορίσωσι τά 
ιαματικά τοΰ Σπά νερά, καί διελθοΰσα διά τοΰ 
Καμβραί καί τής Βαλανσιέννης έπροσπάθησε νά 
προετοιμάση τά πνεύματα ύπέρ τοΰ άδελφοΰ της. 
Εν τή άφηγήσει της διά τινων μέσων καί διά 
τινων λόγων έπροσπάθει νά έλκύση προς τό μέ
ρος της τούς διοικητάς τών πόλεων καί τών φρ’ου- 
ρίων. ύπάρχει είδος τι ύπερηφάνου μεγαλαυχή- 
σεως, μετέχον τής γυναικός αμα καί τοΰ διπλω
μάτου. Βλέπομεν αύτήν κομπάζουσαν καί έπί 
τή γυναικεία αύτής φιλαρεσκείφ καί έπί τή πο
λιτική αύτής ίκανότητι· διηγείται τάς διαφόρους 
ταύτας διαπραγματεύσεις ώς άλλη γυνή θά διη
γείτο τάς έρωτικάς αύτής κατακτήσεις.

Άρχεται ή περίεργος καί πρωτότυπος αΰτη 
διήγησις διά τής περιγραφής τής συνοδείας της. 
"Είχα, λέγει, φορεϊον κεκοσμημένον έσωτερικώς 
διά Ισπανικού πορφυρού ύφάσματος καί διά χρυ
σών κεντημάτων πεποικιλμένον. Τό φορεϊον ήτο 
δλον ύελοσκέπαστον, αί δέ ΰελοι εΐχον έζωγρα- 
φισμένα έμβλήματα καί σύμβολα γράμμασιν 
ίταλικοϊς καί ίσπανικοϊς. Ιίαρηκολούθουν τό 
φορεϊόν μου δύο άλλα φορεία τών μεγάλων 
Κυριών τής Αύλής · αί δέ δεσποσύναι τής τιμής, 
δέκα τόν άριθμόν, ειποντο έφιπποι· ήρχοντο κα
τόπιν έξ άλλαι άμαξαι φορτηγαί, φέρουσαι τάς 
θεραπαινίδας.” Μετεϊχον τής συνοδείας καί είς 
καρδινάλιος, εις έπίσκοπος, εις οικονόμος τής 
αύλής, σταυλάρχαι καί ύπασπισταί καί αύλικοί 
θαλαμηπόλοι. ’Εννοείται οτι ή λαμπρά αΰτη 
συνοδεία ειλκυε τά βλέμματα δλων τών άνθρώ
πων καί έκίνει τον θαυμασμόν τών κατοίκων 
τών κωμοπολέων καί χωρίων, δι’ ών διέβαινε 
βήματι βραδεϊ ώς μή διανύουσα πλέον τών 7 
ή 8 μιλιών τήν ήμέραν.

Οΰτως ή Μαργαρίτα φθάνει είς Καμβραί, 
πόλιν, ήτις κατ’ έκείνην τήν έποχήν δέν άνήκεν 
είς τήν Γαλλίαν. Ή Μαργαρίτα, άφ’ ού έτριψε 
τό πρώτον της βλέμμα έπί τοΰ άχυρού φρουρίου, 
περιεποιήθη ιδιαζόντως τόν Ισπανόν έπίσκοπον 
καί τόν διοικητήν τής πόλεως, ους κατώρθωσε 
νά έλκύση πρός τό μέρος τής Γαλλίας καί πρός 
τήν μερίδα τού άδελφοΰ της. Κατόπιν μετέβη 
είς Βαλανσιέννην, είς Μόνς, καί είς Ναμύρην, 
ένθα ύπεδέχθη αύτήν ό περιβόητος ’Ιωάννης τής 
Αύστρίας, δστις είς τιμήν αύτής έδωκε λαμπράν 
εορτήν έπι τερπνοτάτου νησιδίου έν μέσφ τοΰ 
ποταμού. Τό περίεργον είναι δτι ή Μαργαρίτα, 
έκθέτουσα έν τοϊς άπομνημονεύμασιν αύτής λε
πτομερώς καί τά έλάχιστα αντικείμενα κατά τήν 
οδοιπορίαν της, σιωπά έντελώς περί τών γοαφι- 
κωτάτων οχθών τού Μοζέλλα ποταμού, δν διέ- 
πλευσεν έν λέμοω μεγαλόπρεπε!.

Τοΰτο άποδοτέον εις τό πνεύμα τής έποχής. 
Οί ποιηταί καί οί συγγραφείς τής 1ΣΤ'. έκα
τονταετηρίδος άγαπώσι μάλλον τήν έξοχήν ή τήν 

φύσιν, τούς άγρούς μάλλον ή τάς μαγευτικός 
τοποθεσίας. Φαίνεται δτι διά νά τέρπηται τις 
είς τάς καλλονάς τής φύσεως απαιτείται βαθμός 
τις πολιτισμού καί διανοητικής άναπτύξεως, δν 
ή εποχή έκείνη δέν εϊχεν άκόμη άποκτήσει. 
Μόλις πρό εκατόν έτών περίπου ήρχισαν οι άν
θρωποι νά αίσθάνωνται τήν τέρψιν τοιούτων μα
γευτικών τής φύσεως θεαμάτων, καί τοΰτο άκόμη 
μόνον οί τυχόντες άγωγής ελευθερίου. Παρα
τηρήσατε τούς χωρικούς. Αισθάνεται ό χωρικός 
τήν ηδονήν ώραίας τινός θέας; Δι’ αύτόν ή 
ώραία θέα εΐναι τόσα στρέμματα ποτιστικά, τόσα 
στρέμματα βοσκής ή δάσους. Ή ιδέα τής έρ- 
γασίας καί τοΰ κέρδους καταστρέφει παρ’ αύτω 
τήν ιδέαν τής ώραιότητος, καί τό πνεύμα αύτοΰ, 
είτε ένεκα τής ιδέας ταύτης είτε μάλλον ένεκα 
τής διανοητικής αύτοΰ άναπτύξεως, δέν είναι 
έπιρρεπές είς τήν τέρψιν τοιούτων διασκεδάσεων 
καί θεαμάτων.

1Η σήμερον άνθηρά πόλις Σπά δέν ήτο κατ’ 
έκείνους τούς χρόνους ή μικρόν τι χωρίον έκ 
τεσσάρων ή πέντε οικιών συγκείμενον, ένθα ή 
ευρεσις καταλλήλου καταλύμματος ήτό τι άδύ- 
νατον. Διά τούτο ή Μαργαρίτα άπεφάσισε νά 
διαμείνη έν Αιέγη. Ένταΰθα συνέβη τό σπαρα- 
ξικάρδιον έπεισόδιον τής δεσποσύνης Τουρνών, 
κυρίας τής τιμής, τό όποιον ή Μαργαρίτα διη
γείται έν τοϊς ’Απομνημονεύμασιν. Ή κόρη 
αυτή εΐχε περιφρονηθή έν Ναμύρη παρά τοΰ 
έραστοΰ της, τοΰ κόμητος Βαραμβώνος, φθάσασα 
δέ είς Λιέγην άποθνήσκει έκ τής λύπης. Ό 
κόμης συναισθανόμενος τό άδικον καί μή δυνά- 
μενος ν’ άπαρνηθή τόν έρωτά του. σπεύδει είς 
Λιέγην, δπως τύχη συγχωρήσεως, καί φθάνει 
καθ’ ήν στιγμήν έγίνετο ή κηδεία της έν τή έκ- 
κλησία. Τό πλήθος τοΰ συνηγμένου κόσμου τόν 
έμποδίζη νά πλησιάση. Τέλος έρωτα τί συμ
βαίνει. Τώ άπαντώσιν οτι γίνεται κηδεία. Ποιον 
κηδεύουν; έρωτά ό κόμης. Τήν δεσποσύνην 
Τουρνών, κυρίαν τής τιμής τής ήγεμονίδος 
Μαργαρίτας, άπαντά ό έρωτηθείς. ‘Ο κόμης 
πίπτει ώσεί κεραυνόπληκτος καί μεταφέρεται 
ημιθανής είς οικίαν τινά.

Ή έπάνοδος τής Μαργαρίτας δέν έξετελέσθη 
υπό οιωνούς αισίους. Έκινδύνευσε νά περιπέση 
είς χεΐρας τών Ούγονότων, νά συλληφθή παρά 
τών Ισπανών ήναγκάσθη δίς ή τρις νά άγο- 
ρεύση πρός πλήθη έξημμένα καί άπειλητικά, καί 
άλλοτε διέφυγε τόν έσχατον κίνδυνον μόνον διά 
τής ταχύτητος τών ίππων. · Τέλος ήλθεν είς 
Γαλλίαν, δπου άλλα προσκόμματα τήν περιέ- 
μενον. Έν τή αυλή τού άδελφοΰ της Ερρίκου Γ'., 
ένθα διέμεινεν έπί τινα χρόνον, ύπέκειτο είς τάς 
ραδιουργίας τών αύλικών έν δέ τή αύλή τοΰ 
συζύγου της, βασιλέως τής Ναβά^ρας, ήναγκά- 
ζετο νά. δέχηται τάς περιφρονήσεις τών έρωμένων 
αύτοΰ, άλλά, ούσα γυνή έξοχος καί άγαθή, ύπέ- 
μενε τά πάντα μετά άξιοθαυμάστου έγκατερή- 
σεως.

Ένταΰθα λήγουσι τά ’Απομνημονεύματά της. 
Έκτοτε δέ καί ή ιστορία φαίνεται λησμονήσασα 
αύτήν, καί θά έλησμονεϊτο βεβαίως έντελώς έάν 
δέν διεσώζοντο τά Απομνημονεύματα αύτής 
ταΰτα, τα όποια θά μείνωσι μία τών ώραιοτέρων 
σελίδων τής γαλλικής φιλολογίας καί ώς πρός 
τήν εύκρίνειαν καί ώς πρός τό ζωηρόν καί θελ
κτικόν τοΰ υφους.

Έπί τώ θανάτω τοΰ Προέδρου τών ηνω
μένων Πολιτειών τής Αμερικής Γάρφηλδ, ό κο
ρυφαίος τών έν ’Αμερική ποιητών LoNGI'EL- 
LOW έποίησε δεκατετράστιχον (Sonnet), ού 
τήν είς πεζόν λόγον μετάφοασιν δημοσιεύομεν ·

“Ε venni dal martirio a quests pace.” 
Dante. Paradiso.

“Τούς λόγους τούτους ήκουσεν ό ποιη- 
“τής προφερομέυους ύπό ανθρώπου, άπο- 
“Οανόντος έν τή άληθεΐ πίστει, οστις έζη 
“έν τή καθαρά έκείνη καί λαμπρά σφαίρα, 
“δπου ο ούράνιος τής Ουσίας σταυρός έκτεί- 
“νει έπί τοΰ ούρανοΰ προστατευτικούς τούς 
“βραχίονας του. Αί γενναίοι ψυχαί, αί 
“τόν φόβον μή γνωρίσασαι, έχεον φως έπί 
“τών βεβαρυμένων αύτοΰ οφθαλμών. Φεΰ! 
“πόσον σκοτεινή θά ήτο ή νύς τών πόνων 
“καί τών δεινών, έάν οέν παρηκολούθει 
“αύτά ή ιδέα αιώνιας άναπαύσεως καί αιω- 
“νίας σωτηρίας! Αύτή εΐναι ή παρηγοριά 
“ήμών. Καί άλλη μεγάλη ψυχή άνα- 
“φωνεΐ σήμερον πρός ήμας· “ Μετέβην 
“άπό τοΰ μαρτυρίου είς τόπον ειρήνης καί 
“άναπαύσεως.”

Έν τώ προσεχεϊ τεύχει (τω 13"'), δι’ ού 
άρχεται ή δευτέρα έξαμηνία τοΰ Εσπέρου, θέ
λομεν άρχίσει τήν δημοσίευσιν τοΰ άριστοοργή- 
ματος τοΰ άνω μνησθέντος ’Αμερικανού ποιητοΰ 
Longfellow, "τοΰ άσματος τού Χιαβάθα”, 
έμμέτρως μεταφρασθέντος ύπό Ί. Περβάνογλου. 
Τής μεταφράσεως προταχθήσεται ή είκών τοΰ 
έξοχου ποιητοΰ καί σύντομος αύτοΰ βιογραφία.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ.
Μεγάλη εύτυχία είναι φώς, ού ή άντανά- 

κλασις έπεκτείνεται καί έπί αύτών τών έκτάσεων, 
ας δέν φωτίζει. Άφ’ ού αί τραχεΐαι συγκινήσεις 
τής ψυχής, ας έπέφερεν ή δυστυχία, κατευνα- 
σθώσιν, ή ψυχή μένει μετέωρος καί εύχαριστεΐται 
βλέπουσα είς τό παρελθόν τά άγαθά, τά όποια 
άπώλεσεν.

** *
Τρία τινά άπαιτοΰνται διά τήν εύτυχίαν· 

υγεία’τοΰ σώματος, έλευθερία τού πνεύματος καί 
άγνότης τής καρδίας.

** *
Ό άνθρωπος δέν άποθνήσκει πράγματι είμή 

άφ’ ού πάντες οί γνωρίσαντες καί άγαπήσαντες 
αύτόν έν τώ κόσμφ τούτφ κεϊνται καί αύτοί έν 
τφ τάφφ. Μέχρι τής στιγμής έκείνης ό άν
θρωπος ζή άκόμη κατά τι έν τω βίφ τών έπι- 
ζησάντων αύτοΰ.

** *
Ό πλούσιος, ό τάς άνάγκας αύτοΰ πολλα- 

πλασιάζων, κλέπτει άπό τοΰ πτωχοΰ τό περίσ
σευμα αύτοΰ.

** *
Ή άκρίβεια δέν είναι μόνον εύγένεια, άλλά 

καί ταπεινοφροσύνη.
** *

Τά κόμματα, τά όποια ούδέν συγχωροΰσιν είς 
τούς ύπηρετήσαντας αύτά, συγχωροΰσι τά πάντα 
είς τούς μέλλοντας νά τά ύπηρετήσωσιν. Ή χρη- 
σιμοποίησις εΐναι είς τά δμματα αύτών ή άμνη- 
στεία βλων τών έγκλημάτων.

* *
Ή άποτυχία λογίζεται εύκόλως έγκλημα και 

είς τους πολίτικους άνδρας ώς κ.αι είς τους 
στρατηλάτας.

1
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ.

(Μετ’ είκόνος, <ίρα οελ. 181.)

Εις τών διαπρεπεστέρων Ελλήνων φιλολόγων έτελεότησε πρό 
μικρού μακράν τής πατρίδος, έν 'Ελβετία, ένθα προσωρινώς εύρί
σκετο. Εΐναι ούτος ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ού τήν εικόνα 
δημοσιεύομεν έν τώ σημερινά τοϋ Εσπέρου τεύχει. Υιός τοϋ 
Ίωάννου Ζαμπελίου, δστις ώς δραματικός ποιητής κατέχει θέσιν 
έπιφανή έν τώ νεωτέρω τής 'Ελλάδος Παρνασσω, ό Σπυρίδων 
Ζαμπέλιος έμόχθησε καί είργάσθη ύπέρ τής γλώσσης καί τής 
ιστορίας ήμών. Δέν ήτο βαθύς φιλολόγος και κριτικός, δέν ήτο 
έπιστήμων κατά τήν στενήν τής λέξεως σημασίαν, άλλ’ ήτο συγ
γραφεύς ευφάνταστος, ού τά έργα δικαίας έτυχον έκτιμήσεως.

Ή φαντασία του ήτο ζωηρά, ό πρός τήν εθνικήν ήμών φι
λολογίαν ένθουσιασμός αύτοΰ άμετρος, και ή έπιθυμία του νά δια- 
φωτίζη σκοτεινά τινα μέρη τής μεσαιωνικής ήμών ιστορίας με
γάλη. Πρός τοΰτο ούτε κόπων έφείδετο ούτε δαπανών, και συχναι 
ήσαν αί επισκέψεις αύτοΰ είς τάς μεγάλας τής ’Ιταλίας βιβλιοθήκας, 
ένθα άφθονον εύρισκε τήν ύλην πρός τάς προσφιλείς αύτω μελέτας 
καί έρεύνας.

° Εν τών κυριωτέρων έργων του εΐναι αί Βυζαντινά! Μελέται” 
(έκδοθεΐσαι έν Άθήναις τω 1857), έν αΐς είσδύσας μετά πολλής 
λεπτότητος είς το πνεΰμα τών βυζαντινών χρόνων καί τοϋ βυζαν
τινού κράτους άποδεικνύει δτι οί Βυζαντινοί ήσαν 'Ελληνες και 
ούχί Ρωμαίοι. II άνάγνωσις τοΰ βιβλίου τούτου είναι έπαγωγός, 
διότι καί ή γλώσσα ρέει ομαλή καί σεμνή, καί αί αποδείξεις πεί- 
θουσιν. Ίσως ύπό αύστηράν έπιστημονικήν έποψιν ύπάρχουσιν έν 
αύτω τρωτά τινα μέρη, άλλά ποιον τό έπιστημονικόν βιβλίον, καθ’ 
ου ή αύστηρά κριτική δέν εύρίσκει ν’ άντείπη τί;

Πολύτιμος εΐναι έπίσης ή Εισαγωγή, ήν προέταξεν ό Ζαμ
πέλιος είς τήν έν Κέρκυρα (1852) έκδοθεΐσαν Συλλογήν τών δη
μοτικών τής Ελλάδος ασμάτων”. Έν αύτή έξετάζει μετά πολλής 
εύκρινείας καί άκριβείας τήν γέννησιν καί διάδοσιν τής νεοελλη
νικής ποιήσεως καί γλώσσης μετά τήϋ παρακμήν τής δόξης τών 
άρχαίων χρόνων έν σχέσει πρός τάς περιπέτειας τοϋ έθνους κατά 
τόν μεσαιώνα.

Πρωτότυπον ώνόμασαν οί κριτικοί τήν μελέτην τοΰ Ζαμπελίου 
"Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ” (έν Άθήναις 1859). Όμολογοΰμεν 
δτι έν τή διατριβή ταύτη ούδέν ευρομεν τό έλκυστικόν καί εύφάν- 
ταστον. Ό Ζαμπέλιος παράγει τό νεώτερον ελληνικόν άσμα άπό 
τό μονότονον καί θρηνώδες άσμα τών μοναχών, δπερ καθ’ ήμάς 
εΐναι δλως έσφαλμένον. Τό νεώτερον έλληνικόν άσμα εΐναι γέν
νημα καί θρέμμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, καί άν έχη τι θρηνώδες 
τοΰτο προέρχεται κατά τόν πολύν θωμασαΐον τό μέν έκ τής δε- 
δουλωμένης καταστάσεως τοΰ έθνους ήμών, τό δέ έκ τοϋ χαρακτη
ριστικού ύφους πάντων τών μεσημβρινών λαών, ΓΙροβενσάλων, 
'Ισπανών, ’Ιταλών, Κόρσων, ών τά άσματα εΐναι ώς έπί τό πολύ 
Ορηνωδίαι.

"Ετερον έργον τοϋ Ζαμπελίου είναι τά " Ιστορικά σκηνογραφή- 
ματα”, έχοντα βάσιν τήν ιστορίαν τής Κρήτης έπί τών Βενετών. 
Τό έργον τούτο εΐναι πλήρες άξίας. Όμολογουμένως ή ιστορία 
τής πολυπαθοΰς Κρήτης έπί Βενετών εΐναι τά μάλιστα σπουδαία, 
διότι άπειρα περί αύτής σώζονται έγγραφα καί έκθέσεις, παρέ- 
χουσαι είς τόν ιστορικόν άφθονον καί έπαγωγόν ύλην.

Άριστον σύγγραμμα καθ’ δλα εΐναι τά " Ίταλοελληνικά” τοΰ 
Ζαμπελίου, βιβλίον προδίδον έμβριθεϊς μελέτας τών έν τώ άρχείω 
τής Νεαπόλεως καί άλλαις συλλογαϊς τής κάτω Ιταλίας εύρισκο- 
μένων έλληνικών περγαμηνών τοΰ μεσαιώνος. Ήρκει τό βιβλίον 
τοΰτο, δπως κατατάξη τόν ήμέτερον Ζαμπέλιον μεταξύ τών έξο
χων ιστορικών, διότι έν αύτω αί έρευναι εΐναι βαθεϊαι καί έμ- 
βριθεΐς, καί αί άποδείξεις του περί τής έπιδράσεως τοΰ Ελληνισ
μού τών κάτω τής Ιταλίας χωρών τά μάλιστα πειστικοί.

Ό έπελθών θάνατος έστέρησε τό έθνος ήμών άνδρος έπιστή- 

μονος, δστις καί περαιτέρω άκόμη ήδύνατο νά πλουτίση διά τών 
μελετών του τήν πτωχήν άκόμη έθνικήν ήμών φιλολογίαν.

Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη ό Ζαμπέλιος έζη έν τή ίδιο- 
κτήτω αύτοΰ παρά τό Λιβόρνον έξοχική έπαύλει, δπου διήγε βίον 
άληθοΰς φιλοσόφου και ποιητοΰ.

Η ΣΑΠΦΩ.
(μετά είκόνος, 8ρα σελ. 184.)

Έν τή έρήμω τής Λευκάδος παραλία ισταται ή ποιήτρια καί 
άοιδός Σαπφώ, ή περικαλλής κόρη τής πόλεως Έρεσσοΰ έν τη 
νήσω Λέσβω.

Εν τώ προσώπω αύτής βαθεΐα άπεικονίζεται θλίψις- ό οφθαλ
μός της περιτρέχει τόν ορίζοντα ασταθής, ώς νά έζήτει τί, ώς νά 
έπόθει τί.

Ή στάσις της, ή όψις της, ή θέσις τών χειρών της, τά 
πάντα έμφαίνουσιν άφατον λύπην καί άδημονίαν.

Τίς ή θλίψις, ή κατατρώγουσα τήν καρδίαν της; Τίς ή άπελ- 
πισία, ή θολοϋσα τό βλέμμα της, καί δίδουσα αύτή θέσιν θύματος 
έπί θυσιαστηρίου;

Η Σαπφώ έπλήγει ύπό τοΰ έρωτος· ή Σαπφώ άγαπα νέον 
συμπολίτην της εύειδή, τόν Φάωνα· άλλ' ό Φάων δέν άνταπεκρίθη 
είς τόν έρωτά της, ό Φάων τήν περιεφρόνησε, τήν έγκατέλιπε'ν! —

Ή έγκαταλειφθείσα γυνή έφυγε τήν πατρίδα της, μετέβη είς 
Λευκάδα, προσπαθούσα νά λησμονήση τόν άπιστον έρωμένον. 
Άλλ’ θλίψις παρακολουθεί τά βήματά της, τήν παρακολουθεί 
ώς σκιά. —

Επί τινας στιγμάς έζήτησε παρηγοριάν έν τώ άσματι · έκρουσε 
τήν λύραν, τήν πιστήν αύτής σύντροφον. Άλλά καί ή λύρα έξέ- 
πεσε τών χειρών της καί κεϊται άχρηστος καί άφωνος πρό τών 
ποδών της — διότι ή βαθεΐα θλίψις, ή τούς μυχούς τής καρδίας 
πλήττουσα, δέν εύρίσκει ούδαμοΰ παρηγοριάν χαράττουσα μέ τήν 
όξεΐαν αύτής γλυφίδα τάς ρυτίδας έπί τοΰ προσώπου, κατατρώγει 
τά σπλάγχνα, καταβάλλει τό σώμα. —

Εκεϊ παρά τόν έρημον έκεΐνον τής Λευκάδος βράχον ισταται 
ή Σαπφώ, άγαλμα τής θλίψεως. Προσβλέπει τήν θάλασσαν τήν 
άπέραντον, καί ό κρότος τών παρά τούς πόδας της άφριζόντων 
κυμάτων άπαντά μόνος είς τούς στεναγμούς της καί είς τά δά- 
κρυά της.

Εν τώ κρότω έκείνω τών κυμάτων νομίζει δτι άκούει φωνήν 
μεμακρυσμένην, τήν φωνήν τής ιδίας αύτής καρδίας, ήτις τή 
λέγει· Μή έλπίζης!

II έλπίς, ή ύστάτη τών άνθρώπων παρηγοριά, καί αύτή σέ 
έγκατέλιπε, δύστηνε Σαπφώ! —

Αίφνης ό οφθαλμός της άπαστράπτει. Όρθοΰται ή Σαπφώ 
καί τείνει τάς χεΐράς της. Άγρια χαρά άπεικονίζεται έπί τοΰ 
προσώπου της — Εύρε τήν σωτηρίαν της! — Αύτή ή θάλασσα, 
ή βαθεΐα, ή αχανής — ιδού ή σωτηρία της!

Μία άπόφασις ... μία στιγμή . . . καί ή θλίψις της παύει, 
ή άπελπισία της έξαλείφεται!

Πόσον βραχεία ή τοιαύτη στιγμή, καί πόσον ριζική καί αιώνια 
ή άπαλλαγή τών δεινών!

Άναρριχαται ή Σαπφώ έπί τοΰ αποτόμου βράχου — έν τε- 
λευταΐον βλέμμα έπί τής θαλάσσης! — καί (Νίπτεται είς τό κΰμα —

Αφρίζει τό κύμα, ανοίγεται καί δέχεται τήν λείαν του — 
καί ή Σαπφώ, ή δύσμοιρος ποιήτρια, λησμονεί τά δεινά της, 
λησμονεί τόν άπέλπιδα έρωτά της, λησμονεί τά βάσανά της!

Ό δέ βράχος έκεΐνος τής Λευκάδος, ό έρημος, καλείται μέχρι 
σήμερον ό βράχος τής Σαπφοΰς.

Ο ΒΑΡΩΝΌΣ ΧΑΥΜΕΡΛΕ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.

(Μετά είκόνοΐ, 'ίρα εελ. 189,)

Τή 10 ’Οκτωβρίου (έ. ν.) άπέθανεν αίφνης έν Βιέννη συνέ
πεια καρδιακής αποπληξίας έν διαστήματι ολίγων λεπτών τής ώρας 
ό βαρώνος ’Ερρίκος Χάϋμερλε’, ό άκριβώς πρό διετίας διορισθείς 
υπουργός τών έξωτερικών τής Αύστρίας.

Τοΰ Χάϋμερλε τήν εικόνα δημοσιεύομεν σήμερον έν τώ 
Έσπέρω, διότι διατελέσας έν Έλλάδι καί γραμματεύς τής αύστρια- 
κής πρεσβείας έπί τινα έτη καί πρεσβευτής κατόπιν καί έγνωρίσθη 
καί δικαίως έξετιμήθη καί ήγαπήθη παρά τών Ελλήνων. '0 
Χάϋμερλε δέν διεκρίνετο μέν έπί έκτάκτω πολιτική εύφυΐα καί 
πρωτοβουλία, ήτο δμως πιστός καί ευσυνείδητος ύπάλληλος καί 
άκραιφνής τής ειρηνικής πολιτικής φίλος.

Γεννηθείς έν Βιέννη έν έτει 1828 έξεπαιδεόθη έν τή έκεΐ 
άξιολόγω άνατολική Ακαδημία καί κατηρτίσθη δεόντως διά τό 
διπλωματικόν αύτοΰ στάδιον· κατήρξατο δέ τοϋ σταδίου τούτου διά 
τού διορισμού αύτοΰ ώς διερμηνέως παρά τή αύστριακή έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσβεία. Προβιβασθείς μετά ταΰτα πρώτος γραμ
ματεύς πρεσβείας έν Κωνσταντινουπόλει, έν Άθήναις, έν Δρέσδη 
καί έν Φραγκφούρτη διεκρίθη διά τήν άοκνον αύτοΰ έργασίαν καί 
κυρίως διά τήν βαθεΐαν γνώσιν τών πραγμάτων τής Ανατολής. 
Έκτος τών κυριωτέρων εύρωπαϊκών γλωσσών έγνώριζε καί ώμίλει 
έλευθέρως καί τήν ελληνικήν, τήν τουρκικήν, τήν αραβικήν καί 
τήν περσικήν.

Τω 1878 ήτο τρίτος αύστριακός πληρεξούστος παρά τώ 
βερολινείω συνεδρίω, καί τή 8 ’Οκτωβρίου 1879 άντικατέστησε 
τόν άποχωρίσαντα κόμητα Άνδράσσην έν Βιέννη. Εΐχε σύζυγον 
ό Χάϋμερλε τήν θυγάτερα τοΰ γνωστού τής Φραγκφούρτης γερου- 
σιαστοΰ, βαρώνου Βέρνους.

Δίκαιος έπαινος οφείλεται είς τήν περιεσκεμμένην καί ειρηνό
φιλον πολιτικήν τού άποθανόντος ύπουργού τών έξωτερικών, ήτις 
πρό πάντων έγένετο καταφανής κατά τάς τελευταίας έν τή Ανατολή 
περιπλοκάς. Τό γραφεΐόν του έν Βιέννη ήτο πρότυπον άκριβείας 
καί τάξεως· αύτός δέ άόκνως καί νυχθημερόν είργάζετο διεξάγων 
τάς δυσκολωτέρας ύποθέσεις. Κατά δέ τάς ώρας τής σχολής του 
κατεγίνετο κατά προτίμησιν είς μεταφράσεις γερμανικών ποιημάτων 
είς τήν άραβικήν, περσικήν καί τουρκικήν γλώσσαν. Έπί τής 
τραπέζης του εύρίσκετο μικρόν μέλαν πινακίδων, έφ’ ού ήτο γε- 
γραμμένον τό άραβικόν ρητόν. Κρατών τής γλώσσης σου πολλάς 
άποφεύγεις δυσαρέσκειας καί θλίψεις.” Τώ ρητώ τούτω έμεινε 
πιστός καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον.

Ό Χάϋμερλε, τίμιος είς άκρον περί τήν χρηματικήν διαχεί- 
ρισιν, άπέθανε πένης, ό δέ αύτοκράτωρ τής Αύστρίας άπένειμε 
τή χήρα αύτοΰ σύνταξιν φιορινίων τριών χιλιάδων έκ τοΰ ιδιαιτέρου 
αύτοΰ ταμείου, ύποσχεθείς συγχρόνως νά φροντίση περί τής έκ- 
παιδεύσεως τοΰ υιού του.

Διάδοχος τοΰ Χάϋμερλε έν τώ ύπουργείω τών έξωτερικών 
λέγεται ό κόμης Καλνόκης, πρεσβευτής, τής Αύστρίας έν ΓΙετρου- 
πόλει.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΙΙΝ0Σ.
(συνέχεια- δρα προηγούρ.. άριΟμ.)

Δεκαπέντε είχον παρέλθει ήμέραι άπό τοΰ τραγικού θανάτου 
τής Μαρίας, δεκαπέντε ήμέραι, καθ’ ας ό Ανδρόνικος μετά πυρε- 
τώδους ανυπομονησίας είργάζετο καί συνεσκέπτετο μετά τών συμ
βούλων του. Ό Σεπτέμβριος μήν ήγγιζε πρός τό τέλος.

II πόλις τοΰ Κωνσταντίνου διετέλει έν άσυνήθει ταραχή καί 
εξάψει. Τοσαΰται μεταβολαί, τοσαϋται καταστροφαί έν διαστήματι 
μικρώ τοσοΰτον, ήρκουν δπως διατηρώσι τά πνεύματα τοΰ λαοΰ 
μετέωρα. Καί οί μέν έθαύμαζον καί έξύμνουν τήν ικανότητα τοΰ 
ανδρός, δστις άμα έλθών κατώρθωσε νά φέρη τών κακώς κειμένων 
τήν διόρθωσιν καί έχαιρέτιζον τήν έλευσίν του ώς τήν άνατολήν 
ήμερών εύτυχών καί αισίων καί ούτοι ήσαν οί περισσότεροι. 
Ύπήρχον δμως καί άλλοι, οιτινες έσειον τήν κεφαλήν Οεωροΰντες 
τά τελευταία συμβάντα ώς κακούς καί άπαισίους οιωνούς. Οί απαι
σιόδοξοι ούτοι δέν έβλεπον έν τω Ανδρονίκω είμή άνδρα δοξομανή 
καί άρπαγα, θυσιάζοντα τά πάντα άπέναντι τοΰ σκοπού του, καί 
έθρήνουν έπί τή έλεύσει του ώς έπί έθνική συμφορά. Άλλ’ ούδείς 
έτόλμα έτι νά έκφρασθή αναφανδόν, διότι κατάσκοποι καί φαυλο- 
κόλακες, όργανα τοΰ ’Ανδρονίκου καί τών οπαδών του, περιήρχοντο 
ήμέραν καί νύκτα τάς οδούς καί πλατείας καί κατήγγελλον πάντα 
άπερισκέπτως έκφραζόμενον. Καί ήδη πλεΐστοι πολΐται έσήποντο 
έν ταϊς σκοτειναΐς φυλακαΐς καί τινες είχον ήδη ύποστή τάς βα
ρείας τής απερισκεψίας των συνέπειας. 0 φίλος έφοβεϊτο τόν 
φίλον, ό άδελφός ύπέβλεπε τόν άδελφόν, ό πατήρ ύπεπτεύετο τόν 
ύιόν, καί ό φόβος έπάγονε πάσαν ενέργειαν καί πάσαν έλευθερίαν.

Καί έγεμον αί πλατεΐαι άπό πρωίας μέχρις έσπέρας λαοΰ, 
άναμένοντος έν πυρετώδει αγωνία τά συμβησόμενα. Πάσα έργασία 
εΐχε παύσει, καί ή έκτεταμένη τοΰ Κωνσταντίνου πόλις διετέλει 
έν διηνεκεϊ έξάψει καί ταραχή, μή γινώσκουσα τί τέξεται ή έπι- 
οΰσα. Φήμαι άπαίσιοι περί τοΰ βασιλέως διεδίδοντο άνά πάσαν 
στιγμήν· οί μέν έλεγον αύτόν άσθενοΰντα καί έτοιμοθάνατον, οί δέ 
περιωρισμένον έντός τών άνακτόρων καί καταδεδικασμένον είς άπο- 
μόνωσιν. Καί τώ δντι ό Αλέξιος δέν έξήρχετο πλέον τών άνα
κτόρων του, άλλ’ έκάθητο μόνος καί σιωπηλός. Άπό τής στιγμής, 
άφ’ ής ό κάλαμός του εΐχεν έπικυρώσει τήν φρικτήν τής μητρός 
του καταδίκην, άφ’ ής στιγμής καταβληθείς ύπό τής θλίψεως εΐχε 
πέσει άναίσθητος πρό τών ποδών τοΰ άμειλίκτου ’Ανδρονίκου, ύ 
Αλέξιος δέν ήτο πλέον ό αύτός. '0 παϊς εΐχε γηράσει χωρίς νά 
διέλθη τά διάφορα τής άνδρικής ήλικίας στάδια· τό πρόσωπον του 
εΐχεν άποκτήσει τό ωχρόν έκεϊνο καί θαμβόν χρώμα, τό προδίδον 
ή σωματικήν τινα νόσον κατατρώγουσαν τόν οργανισμόν, ή ηθικήν 
άσθένειαν, καταβιβρώσκουσαν τήν καρδίαν. Άθικτος έμενεν ή 
τροφή ένώπιόν του, ήμελημένη ήτο ή ενδυμασία του, ή κόμη του 
απεριποίητος· ούδένα ήθελε νά ϊδη, ούδένα ήθελε νά όμιλήση.

Μόνον ό ’Ανδρόνικος είσήρχετο είς τό βασιλικόν δωμάτιον 
πολλάκις τής ήμέρας, καί ένώπιόν τοΰ Ανδρονίκου ό παϊς ήγείρετο 
καί έτρεμεν, ώς έγειρόμενος άπό ύπνου, δν φρικώδεις ταράττουσιν 
έφιάλται · έτρεμεν ένώπιόν του, ώς τρέμει τό μικρόν πτηνόν ενώ
πιον τοΰ άνοικτοΰ στόματος τού κροταλίου όφεως. Μόνον ό Αν
δρόνικος ώμίλει πρός αύτόν, καί ό ’Αλέξιος άπήντα είς τάς ερω
τήσεις του ώς μηχανή ή ώς νευρόσπαστον, άκολουθοΰν τάς κινή
σεις τής όδηγούσης αύτό χειρός. Τά έν Φιλοπατίω άνάκτορα είχον 
έγκαταλειφθή καί ό Αλέξιος κατωκει έν Βλαχέρναις, ένθα νέα ήσαν 
τά περικυκλοΰντα αύτόν άντικείμενα.

’Αδύνατον ήτο ή θέσις αυτή τοΰ βασιλέως νά μή έπωραση 
καί έπί τοΰ λαοΰ · έπομένως καί ό λαός έζήτει άνά πάσαν στιγμήν 
νά μάθη τι· άλλ’ αί ώραι παρήρχοντο καί ούδέν θετικόν εγνω- 
ρίζετο.

Έν τή πλατεία τοΰ Ταύρου, άπέναντι τής στήλης τοΰ με
γάλου Θεοδοσίου, τοΰ ένδοξου έκείνου μνημείου ένδοξου ήγεμόνος, 
ΐστατο άνδριάς τής βασιλίσσης Μαρίας. ΠΙτο άνδριάς, άνεγερθείς 
έπί τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ καί παριστών τήν δυστυχή άνασσαν 
έν δλη τή μεγαλοπρεπεϊ τοΰ κάλλους καί τής νεότητάς της λαμ- 
πρότητι.

’Ενώπιον τού άνδριάντος τούτου ήτο συνηγμένον πλήθος πυ
κνόν, παρατηρούν τήν μορφήν τής γυναικός, ής τό τέλος ύπήρξε 
τόσον οίκτρόν. Ζώσα μέν ή Μαρία δέν έχαιρε τάς συμπάθειας 
τοΰ λαού, ό τραγικός της δμως θάνατος εΐχεν έμποιήσει τοιαύτην 
έντύπωσιν, ώστε πλεΐστοι μετά βλέμματος συμπαθοΰς προσέβλεπον 
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τόν ανδριάντα και άνελογίζοντο ποΰ εΐχε καταλήξει τοσάότη δόξα, 
τοσοΰτον κάλλος, τοσαύτη ισχύς.

— Πόσον ωραία ήτο ή βασίλισσα! Εΐπεν εις έκ τοΰ πλή
θους. Πόσον μεγαλοπρεπής!

—· Καί πόσην συνάμα κακίαν και μοχθηρίαν περιέκλειε τό 
ώραΐον έκεΐνο σώμα! προσέθηκεν έτερος συνωθούμενος έν μέσω 
τοΰ πλήθους.

— Βεβαιωθήτε, έξηκολούθησεν ό πρώτος αποτεινόμενος πρός 
τούς πλησιέστερον αύτοΰ ισταμένους, άδικα έκατηγόρησαν τήν βα
σίλισσαν. Δέν ήμπορώ νά πιστεύσω δτι τόσον ωραία μορφή ήδύ
νατο νά έγκλείη τόσον μαύρην ψυχήν.

— "Αδικα τήν κατηγόρησαν, λέγεις; εΐπεν ό δεύτερος. Και 
δέν ήτον αύτή όποΰ εΐχε συνεννοηθή μέ τόν βασιλέα τής Ούγγα- 
ρίας διά νά τοΰ παραδώση τήν Πόλιν; Δέν ήτον αύτή όποΰ έζή- 
τησε νά φαρμακεύση τόν ύιόν της, τόν βασιλέα μας; Δέν ήτον 
αύτή όποΰ έπροσπάθησε νά έμποδίση τόν ’Ανδρόνικον νά έλθη 
έδώ, και ήθελε νά τόν κράτη αιωνίως έξόριστον εις τήν 
Ασίαν;

— Και άν ό ’Ανδρόνικος δέν ήτο τολμηρός και αποφασιστικός, 
προσέθηκε τρίτος αναμιγνυόμενος είς τόν διάλογον, τί νομίζετε θά 
εΐμεθα σήμερον; Δοΰλοι θά εϊμεθα ή τοΰ Βελά τής Ούγγαρίας ή 
τών Λατίνων, οί όποιοι πρό πολλοϋ έχουν τό ’μάτι έπάνω μας.

— Βέβαιον εΐναι, εΐπεν ό πρώτος ύπερασπιστής τοΰ ’Ανδρο
νίκου, δτι άν ό ’Ανδρόνικος δέν ήρχετο, θά εΐμεθα χαμένοι. Διά 
τοΰτο νομίζω δτι εΐναι προδοσία νά όμιλοΰμεν έναντίον αύτοΰ τοΰ 
ανθρώπου, ό όποιος μάς ύπόσχετο τόσα καλά καί μάς λέγει δτι 
θά κάμη τό Βυζάντιον κράτος μεγάλον καί ένδοξον πόλιν.

— '2! μή πιστεύετε τά μεγάλα λόγια και τάς" πολλάς υπο
σχέσεις, έπανέλαβεν ό πρώτος. Πολλοί πολλάκις πολλά μάς ύπε- 
σχέθηκαν, άλλά ποιος έκράτησε ποτέ τόν λόγον του; ’Εγώ δέν 
συμπαθώ ούτε διά τόν ένα ούτε διά τόν άλλον, άλλά μ’ εύχαριστεΐ 
νά λέγω τήν άλήθειαν και νά έκφράζω έλεύθερα τήν γνώμην μου, 
καί δταν λέγω τήν άλήθειαν κανένα δέν φοβούμαι. Τί εΐναι αύτός 
ό περιορισμός είς τόν όποιον κρατούν τόν βασιλέα μας; Διατΐ δέν 
άφίνουν έλεύθερον τό παιδί νά διασκεδάζη δπως επιθυμεί και δπως 
ζητεί ή ήλικία του;

— Ό βασιλεύς μας περιωρισμένος; πρώτην φοράν όποΰ τό 
άκούω, είπε μετ’ ένδιαφέροντος άλλος πολίτης.

— ’Από τήν ήμέραν όποΰ άπέθανεν ή μήτηρ του, άπήντησεν 
ό πρώτος, ό βασιλεύς άλλαξεν έντελώς· δέν τρώγει, δέν πίνει, δέν 
κοιμάται, άλλά κάθηται δλην τήν ήμέραν είς τό δωμάτιόν του καί 
φαίνεται άσθενής καί άποκαμωμένος. Αύτά τά ήξεύρω άπό ένα 
τών θαλαμηπόλων, άνθρωπον γέροντα, ό όποιος ύπηρέτησε καί έπί 
Μανουήλ καί άγαπά τόν βασιλέα ώς παιδί του.

— Φαίνεται, εΐπεν άλλος, δτι ό θάνατος τής μητρός του τοΰ 
έκαμε μεγάλην έντύπωσιν.

— Τί λέγεις; άπήντησεν δ πρώτος. Άλλά δέν εΐναι μόνον 
τοΰτο. '0 βασιλεύς δέν ή μπορεί νά παρηγορηθή δτι ήναγκάσθη 
νά ύπογράψη τήν καταδίκην της. Τοΰ φαίνεται δτι βλέπει ήμέραν 
και νύκτα έμπρός του τό αίματωμένον σώμα τής μητρός του, και 
νομίζει δτι τόν κυνηγούν φαντάσματα, καί δέν εύρίσκει ήσυχίαν.

— Αμαρτία! αμαρτία τό παιδί!
— Αύτά εΐναι όποΰ μέ άνησυχοΰν, προσέθηκεν ό πρώτος, 

και δέν ήξεύρω ποΰ θά καταντήσωμεν. '0 θεός πλέον νά μάς 
γλυτώση άπό χειρότερα!

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διάφοροι έργάται κρατούντες σι
δηράς σφύρας και μεγάλους σιδηροΰς μοχλούς και παρακολουθού- 
μενοι ύπό ώπλισμένων άνδρών, διηυθύνοντο άπό τοΰ ένός άκρου 
τής πλατείας πρός τό μέρος, ένθα ήτο συνηγμένον τό πλήθος.

— Τόπον? Τόπον! Κάμετε τόπον! έκραύγαζεν ό έπί κεφαλής 
τών έργατών πορευόμενος στιβαρός άνήρ, παραμερίζων διά τής 
ράβδου τό πλήθος. Έν όνόματι τοΰ τριςενδόξου βασιλέως μας 
κάμετε τόπον!

Τό πλήθος άφησεν έλευθέραν τήν δίοδον, και οί έργάται, προ- 

χωρήσαντες μέχρι τοΰ άνδριάντος, ήρχισαν διά σφυρών καί μοχλών 
καταστρέφοντες αύτόν.

— Διατΐ τοΰτο; ήρώτα ό εις πολίτης τόν έτερον.
0 έργοδηγός βλέπων τήν άπορίαν τοΰ λαοΰ και άποτεινό- 

μενος πρός τό περικυκλοΰν αύτόν πλήθος εΐπεν.
— 'Π παρουσία τοΰ άνδριάντος ένός προδότου μολύνει τήν 

ίεράν πόλιν μας. Εΐναι διαταγή τοΰ τριςενδόξου βασιλέως μας νά 
έκλειψη διά παντός άπό τής γής τό άπεικόνισμα γυναικός, ήτις 
τοσοΰτον ήσέβησε κατά τοΰ ήγεμόνος και τής πατρίδος της.

Καί τό πλήθος έβλεπε σιωπηλόν τήν κατεδάφισιν τοΰ άν- 
δριάντος καί σιωπηλόν ήκουε τούς κτύπους τών σιδηρών σφυρών 
καί μοχλών έπί τοΰ σκληρού μαρμάρου.

Μετ’ ού πολύ σωρός άμορφων πετρών έδείκνυε τήν θέσιν, 
ένθα πρό όλίγων έτι στιγμών ύψοΰτο έπί (ύπερηφάνου βάσεως ό 
μεγαλοπρεπής άνδριάς. Καί οί έργάται άπομάξαντες τό πρόσωπόν 
των, άφ’ ου άπέσταζεν ό ίδρώς καί φέροντες έπί τών ώμων τά 
βαρέα αύτών έργαλεϊα άνεχώρησαν μετά τών παρακολουθούντων 
δορυφόρων · τό δέ πλήθος ΐστατο άκόμη καί περιεκύκλου σιωπηλόν 
τόν άμορφον σωρόν τών συντετριμμένων πετρών.

"Νά έκλειψη άπό προσώπου τής γής καί τό τελευταϊον ίχνος 
τής γυναικός, ήτις έτόλμησε νά τώ άντισταθή!” Τοιαύτη ήτο ή 
θέλησις τοΰ πανισχύρου Ανδρονίκου, και τό εύπειθές αύτοΰ δργανον 
έξέδωκε καί αύτήν τήν διαταγήν. —

Τό πλήθος δέν εΐχεν άκόμη διαλυθή έν τή πλατείφ τοΰ 
Ταύρου, δτε ήκούσθησαν μακρόθεν φωναί συγκεχυμένοι καί άσματα- 
μετά μικρόν δέ είσώρμησαν είς τήν πλατείαν άνδρες χορεύοντες 
και κραυγάζοντες. Ήτο ό χορός ούτος ώς μακρά τις άτακτος παρέ- 
λασις, καί τό σδόμενον άσμα ήτο έν τών δημοτικών ασμάτων τής 
έποχής έκείνης, τών όποιων οί ποιηταΐ — καί τοι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον άδοξοι και άσήμαντοι — κατορθοΰσι νά ήλεκτρίζωσι τά πλήθη 
καί ν’ άποκτήσωσι διαβατικήν τινα φήμην παρά τοϊς συγχρόνοις 
αύτών. 'Οσάκις έτελείονε μία στροφή έπαυε και ό χορός και μυ
ριάδες φωνών έπανελάμβανον · " Αλεξίου καί’Ανδρονίκου μεγάλων 
βασιλέων καί αύτοκρατόρων Ρωμαίων τών Κομνηνών πολλά τά 
έτη!’’ Μεθ’ δ ήρχιζε πάλιν ό χορός καί πάλιν ή μία στροφή 
τοΰ άσματος διεδέχετο τήν άλλην, καί πάλιν αί φωναί έπευφήμουν 
τούς Κομνηνούς.

Έν τω μέσω τής πλατείας έστάθη ή συνοδεία καί άνήρ 
ύψηλός τό άνάστημα, δστις έφαίνετο ή παράφρων τις ή άνθρωπος 
κατειλημμένος ύπό οίνου, ήγόρευε πρός τούς παρακολουθοΰντας 
αύτόν. Ητο ό πελώριος ούτος άνήρ ό Πτερυγιονίτης, εις τών 
πιστοτέρων τοΰ Ανδρονίκου οπαδών, ό ώμός κριτής, ό άσπλαγχνος 
τής δυστυχούς Μαρίας δήμιος.

— Χαρά καί άγαλλίασις είς πάντας, συμπολΐταί! έκραύγαζεν 
ένθους ό Πτερυγιονίτης. Τών φαύλων τό κράτος παρήλθε καί ό 
ήλιος λάμπει πάλιν ζωηρός καί φαιδρός ύπεράνω ήμών ■ άσατε, φίλοι 
μου, εύθυμήτατε, χορεύσατε! Σήμερον θά τελεσθή τό μέγα θαύμα. 
Σήμερον τό τριςένδοξον βασιλικόν στέμμα θά στέψη δύο σεπτάς 
κεφαλάς· σήμερον ό Κομνηνός Ανδρόνικος, ό σωτήρ μας, ό άν- 
δρεϊος καί παντοδύναμος Ανδρόνικος θά συγκαθήση μετά τοΰ βα- 
σιλέως έπί τοΰ περιβλέπτου θρόνου· σήμερον άρχεται νέα ζωή, 
νέος αιών, αιών φαιδρών έλπίδων πλήρης. Χαρά καί άγαλλίασις, 
συμπολΐταί! Αλεξίου καί Ανδρονίκου !τών μεγάλων βασιλέων καί 
αύτοκρατόρων πολλά τά έτη! πολλά τά έτη!

Καί τό πλήθος έχόρευε καί έκραύγαζε. Πολλά τά έτη! 
Πολλά τά έτη!

— Έκεΐ είς τά μεγαλοπρεπή άνάκτορα τών Βλαχερνών, ^η- 
κολούθησεν δ (όήτωρ, έκεΐ εύρίσκονται οί δύο ήλιοι· έκεΐ εύρί
σκεται ό νέος βασιλεύς, καί παρ’ αύτώ ό γέρων, όδηγός πιστός καί 
κηδεμών πολύπειρος. Έκεΐ άς πορευθώμεν δλοι καί άς προσκυνή- 
σωμεν αύτούς. Έλθετε, μεγάλοι καί μικροί, νέοι καί γέροντες, 
άνδρες καί γυναίκες, έλθετε δλοι, πάσης τάξεως άνθρωποι, έλθετε 
μετ έμοΰ, νά προσφέρωμεν τόν φόρον τοΰ σεβασμού πρός τήν 
ένδοξον δυάδα, ήτις έσωσεν ήμάς άπό δεινών καί καταστροφών. 
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καί 
Ή νεό-

Σπεύσωμεν, συμπολΐταί, άς ένωθώμεν άπαντες καί εν μια φωνή 
άς άναγορεύσωμεν τούς νέους ήμών βασιλείς!

Καί τό πλήθος ήκολούθει, καί έν ροπή οφθαλμού ή πλατεία 
τοΰ Ταύρου έκενώθη. "Εμεινε δέ ό σωρός τών λίθων καί πρό 
αύτοΰ δύο ή τρεις πολΐται, οΐτινες έσειον μελαγχολικώς τάς λεύκάς 
αύτών κεφαλάς. —

Έν αιθούση τινι τών έν Βλαχέρναις άνακτόρων ΐστατο ό 
Αλέξιος ώχρός καί είς θλιβεράς βεβυθισμένος σκέψεις, καί έμπροσθεν 
αύτού ΐστατο ό Ανδρόνικος στρέφων περί έαυτόν τούς ζωηρούς καί 
άκοιμήτους αύτού οφθαλμούς. Άμφότεροι ήσαν σιωπηλοί· άλλ’ ή 
μέν σιωπή τού παιδός ούδέν έσήμαινε, διότι ό Αλέξιος άφηρη- 
μένος ών έντελώς ούδέν ήσθάνετο· ή σιωπή δμως τού γέροντος 
ένέφαινεν άνδρα, είς 
τά στήθη τού όποιου 
έκυμαίνοντο πάθη ζω
ηρά καί άγρια. Ένό- 
μιζέ τις δτι τοΰ μέν 
άγενείου παιδός ό 
βίος έτελείονε, τοΰ 
δέ πολιότριχος γέ
ροντος τώρα ήρχιζε, 
καί έν ω τού Αλεξίου 
τό πρόσωπόν έξέ- 
φραζε κάματον καί 
τελείαν άπογοήτευσιν, 
τοΰ Ανδρονίκου ή 
οψις έστιλβεν έν δλη 
τή εύδαιμονίφ 
ζωηρότητι.
της έπεσκιάζετο ύπό 
τοΰ γήρατος· ό γέρων 
κατενίκα τόν νέον ό 
γέρων έσκίρτα πλή
ρης ζωής, ό νέος 
έφθινε, πρόωρον τοΰ 
θανάτου θΰμα.

0 ήχος τών ασμά
των καί τών φωνών 
τοΰ συνοδεύοντος τόν 
Πτερυγιονίτην δχλου 
είσέδυσε τέλος μέχρι 
τοΰ ήσύχου τούτου 
δωματίου. 0 όφθαλ- 
μός τοΰ Ανδρονίκου 
ήστραψεν. Ήκουε τάς 
φωνάς εκείνα; ό Αν
δρόνικος καί έγνώριζε 
τήν σημασίαν αύτών, 
διότι αύτός τάς εΐχε προκαλέσει · αύτός είχε προπαρασκευάσει τήν 
διαδήλωσιν έκείνην. Έρριψε τότε έπί τοΰ βασιλέως βλέμμα ταχύ· 
άλλ’ ό παΐς ούδέν ήκουε καί έφαίνετο δλως ξένος πρός τά περί 
έαυτόν συμβαίνοντα.

— Ακούω φωνάς, εΐπε τέλος ό ’Ανδρόνικος πλησιάζων καί 
λαμβάνων τόν ’Αλέξιον άπό τοΰ βραχίονος.

— Τίς φωνάζει; ήρώτησεν ό Αλέξιος χωρίς νά ύψώση τούς 
όφθαλμούς του. Εΐναι φωναί άνθρώπων πνιγομένων έντός σκοτει
νών ειρκτών;

— Αί φωναί έρχονται άπό τήν όδόν, άπήντησεν ό Ανδρόνικος· 
ό λαός φωνάζει —

— Ό λαός; Καί τί ζητεΐ ό λαός; Ζητεΐ νά υπογράψω καί άλλην 
θανατικήν ποινήν; — Φεΰ! δέν έχω πλέον κάλαμον. Οί κάλαμοι δλοι 
έγειναν μάχαιραι· δέν έχω πλέον μελάνην ή μελάνη δλη έγεινεν αίμα!

— Διεδόθη άνά τήν πόλιν δτι άσθενεΐς, βασιλεύ, καί ό λαός 
ζητεΐ νά σέ ΐδη, διότι ό λαός σέ άγαπα.

— ’Ασθενώ τώ δντι, εΐπεν ό Αλέξιος βαθέως άναστενάζων. 
Αί φωναί αύταί μέ ταράττουσι. Φοβούμαι τόν λαόν, ’Ανδρόνικε. 
Είπέ νά μέ άφήσουν ήσυχον δέν άντέχω, άσθενώ!

— Βασιλεύ, σύνελθε· μή λυπεΐσαι!
— Νά συνέλθω; εΐπεν ό ταλαίπωρος παΐς, ύψών τό πεφο- 

βισμένον βλέμμα πρός τόν Ανδρόνικον. Καί πώς νά συνέλθω; 
Δέν έχω πλέον δυνάμεις. Στήριξόν με, Ανδρόνικε; — Σέ μόνον 
έχω στήριγμα. — "Οσω έζη ή μήτηρ μου, εΐχον έκείνην στήριγμα 
καί σύμβουλον άλλ’ ή μήτηρ μου άπέθανεν! . . . Έγώ τήν έφό- 
νευσα. Διατΐ νά τήν φονεύσω; Διατΐ ν’ άπολέσω τό στήριγμά 
μου; ’Ιδού· τώρα είμαι άνίσχυρος, τώρα εΐμαι μόνος!

ό Ανδρόνικος έγείρων τόν 
Αλέξιον άπό τοΰ άνα- 
κλίντρου- μόνος, έν 
ω ό πιστότατος τών 
δούλων σου εΐναι 
πλησίον σου; Διατΐ 
μέ άοικεΐς τοσοΰτον, 
βασιλεύ;

— Ανδρόνικε, μή 
μ’ άφήσης! Έγώ νά 
σέ αδικήσω; Πώς 
δύναμαι νά πράξω 
τούτο; Δέν υπακούω 
είς παν νεΰμά σου; 
Δέν άκολουθώ πάντα 
σου λόγον;—Ναι,’Αν
δρόνικε, σύ μοί έμει
νες άκόμη · σύ εΐσαι 
πατήρ μου, σύ μήτηρ 
μου, σύ μοί εΐσαι τό 
παν άνευ σοΰ άπόλ- 
λυμαι!

Καί ή άσθενής τοΰ 
παιδός κεφαλή προ- 
σεπερείδετο έπί τοΰ 
στήθους τοΰ γέροντος, 
καί τά χείλη τοΰ γέ
ροντος έμειδίων.

Αίφνης ή θύρα τής 
αιθούσης άνεπετάσθη 
καί ό Άγιοχριστοφο- 
ρίτης καί ό Τρίψυχος 
είσήλθον άσθμαίνον- 
τες.

•— Βασιλεύ, εΐπεν 
ό Τρίψυχος κλινών 
τό γόνυ · έν εύθυμίαις 

σου λαός προσέρχεται.
εΐπεν ό ’Αλέξιος έγείρων τήν κεφαλήν του,

Μόνος, λέγεις, βασιλεύ; εΐπεν

ό πιστόςκαί χαραϊς
— Ανδρόνικε,

άκούεις; '0 λαός μου είναι εύτυχής. Δέν μοί είπες σύ πολλάκις 
δτι ή εύτυχία τοΰ λαοΰ εΐναι ή χαρά τοΰ βασιλέως; — Ναι, ναι, 
έχεις δίκαιον. Άκούεις πώς φωνάζουν; Του βασιλέως Ανδρονίκου 
πολλά τά έτη! ‘0 λαός μου έννοεΐ δτι σύ εΐσαι δ σωτήρ δλων 
ήμών. Ό λαός σέ ζητεΐ. Διατΐ δέν ύπακούεις είς τήν φωνήν 
ταύτην τοΰ λαοΰ;

Μειδίαμα θριάμβου έπεχύθη έπί τοΰ προσώπου τοΰ ’Ανδρο
νίκου είς τούς λόγους τούτους τοΰ αύτοκράτορος. Έκθαμβοι ΐσταν- 
ται οί δύο όπαδοί του, ό Άγιοχριστοφορίτης καί ό Τρίψυχος, μή 
πιστεύοντας δ,τι άκούουσιν.

(άχολουΟεϊ.)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΙΙΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Αί έλληνικαί εφημερίδες γέμουσι 

τηλεγραφημάτων καί περιγραφών, αναγόμενων 
είς τήν περιοδείαν τοΰ βασιλέως ήμών καί τοΰ 
πρωθυπουργοΰ άνά τήν Θεσσαλίαν. Ή υποδοχή 
είναι παντού είς άκρον ενθουσιώδης. Ί'δν βα
σιλέα συνοδεύουσιν άνά παν βήμα αί ζητωκραυγαί 
τοΰ πλήθους καί παντοϊαι εκφράσεις τής χαράς. 
Εις τον κ. Κουμουνδοΰρον ό δήμος Λαρίσσης 
προσήνεγκε στέφανον, "άνθ’ ών ύπέρ τής αλώ
βητου άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έμόχθησεν.”

Τά άγαθά τής ελευθερίας καί τής εύνομίας 
άρχίζουσιν ήδη παράγοντα τούς ώραίους αύτών 
καρπούς- φυγόδικοι καί λησταϊ, οΐτινες μέχρι 
τοϋδε έλυμαίνοντο τήν δυστυχή εκείνην χώραν, 
προσέρχονται είς τάς έλληνικάς άρχάς, καί οί 
κάτοικοι πλήρεις θάρρους καί έλπίδων επιδίδονται 
είς τά ειρηνικά αύτών έργα. Μετ’ ού πολύ θ’ 
άρχίσωσι καί αί εργασία·, τοΰ άπό Λαρίσσης είς 
Βώλον σιδηροδρόμου, εργασία·, έμφαίνουσαι τήν 
ειρηνικήν τών πραγμάτων τροπήν καί αίσιον 
προοιωνίζουσαι μέλλον. Έάν τηρηθώσιν Ακριβώς 
οί δροι τής συμοάσεως ή σιδηροδρομική αυτή 
γραμμή, ή διασχίζουσα τήν Θεσσαλίαν δλην θέλει 
είσθαι Αποπερατωμένη έντός δύο έτών.

ΓΑΛΛΙΑ. Τό πολλάκις διακηρυχθέν ύπουρ
γεΐον Γαμβέττα δέν κατηρτίσθη άκόμη όριστικώς. 
Ό γαλλικός τύπος αναφέρει δτι πλήρης έπήλθεν 
ή συμφωνία μεταξύ του προέδρου τής δημοκρα
τίας και τοΰ επιδόξου πρωθυπουργοΰ. Φαίνεται 
δμως δτι ό Γαμβέττας δέν θέλει ν’ άναλάβη τήν 
νέαν αύτοΰ θέσιν πριν ή συνέλθωσι τά βουλευ
τικά σώματα, καί τότε πάλιν θά ήναι πρωθυ
πουργός άνευ χαρτοφυλακίου. — Έξ ’Αφρικής 
σπουδαία Αγγέλλονται νέα- τά γαλλικά στρατεύ
ματα κατέλαβαν τήν πρωτεύουσαν τής Τύνιδος, 
καί ή κατά τής ίεράς πόλεως Καιρουάν εκστρα
τεία ήρξατο. Ούκ όλίγα θ’ άπαντήσωσιν οί Γάλλοι 
προσκόμματα έν τή εκστρατεία ταύτη, έάν μά
λιστα άληθεύη δτι οί έπαναστάται ’Άραβες 
έπλήρωσαν άμμου τά φρέατα δλα, δπως ό γαλ
λικός στρατός μή εύρη καθ' όδόν τό άναγκαϊον 
δδωρ. Καί έν αύτή τή πόλει τής Τύνιδος ό 
φανατισμός τών Μωαμεθανών διερεθίζει τά πνεύ
ματα, καί ισχυρά! γαλλικαί περιπολία·, διατρέ- 
χουσι τάς όδούς, φοβούμεναι ένέδρας καί αιμα
τηρές έπιθέσεις.

ΑΓΓΛΙΑ. 'Ο πολιτικός όρίζων έν Ιρλανδία 
έπί μάλλον καί μάλλον θολοΰται, καί τά συσσω- 
ρευόμενα νέφη έμφαίνουσι θύελλαν δεινήν. Μετά 
τάς τελευταίας καταδιώξεις καί συλλήψεις, ή 
στάσις τών έλευθεροφρόνων έγένετο Απειλητική 
καί Αναφανδόν ζητείται ό άποχωρισμός τής ’Ιρ
λανδίας άπό τής μεγάλης Βρετανίας. Ή αγγλική 
κυβέρνησις άπεφάσισε έπ’ έσχάτων νά προβή 
δραστηρίως είς περιορισμόν τών ταραχοποιών, 
καί ήδη έν Δουβλίνο» έκηρύχθη ό στρατιωτικός 
νόμος. Ή αύστηρότης δμως αδτη διερεθίζει έπί 
μάλλον τά ήδη άρκούντως έξημμένα πνεύματα, 
αίματηρα'ι προβλέπονται συγκρούσεις. Έν Δου
βλίνω καί άλλαις μεγάλαις πόλεσι τής Ιρλανδίας 
ό όχλος παρεξετράπη κατά τάς τελευταίας ταύ
τας ήμέρας είς θορυβώδεις διαδηλώσεις, αί οέ 
άρχαΐ φαίνονται ανίσχυροι νά περιορίσωσι τό 
κακόν, άν καί ό έν Ίρλανδίφ συγκεντρωθείς 
στρατός ύπερβαίνη τάς πεντήκοντα χιλιάδας 
άνδρών.

ΑΜΕΡΙΚΗ. Κατά τήν έν Yorktown τε
λετήν τής 7/19 ’Οκτωβρίου ό Πρόεδρος Άρθουρ 
άπήγγειλε λόγον, έν φ εδρηται ή έξής περικοπή · 
" ΙΙρό εκατόν έτών κατέληξεν ένταΰθα ό ύπέρ 
ανεξαρτησίας άγών ήμών, καί ένεκαθιδρύθη ή 
αρχή τής ήμετέρας κυβερνήσεως, ή κυριαρχία 
του λαοΰ. Πάσα άντεκδίκησις, προκύψασα έκ 

τού άγώνος έκείνου, έξέλιπεν ήδη. ’Αδύνατον 
είναι πλέον σήμερον νά έγκαυχηθώμεν έπί τφ 
κατά τών τότε έχθρών ήμών Οριάμβφ, δίκαιον 
δμως εΐναι ν άναμνησθώμεν τοΰ πατριωτισμού 
καί τών θυσιών τών προγόνων ήμών, καί νά 
έγκαταστήσωμεν τούς υιούς ήμών είς τήν κλη
ρονομιάν τής άγάπης πρός τήν ύπό τοΰ νόμου 
προστατευομένην έλευθερίαν. Χαιρετίζω τούς 
Αντιπροσώπους τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας, 
καί μνημονεύω τής φιλίας τών δύο τούτων εθνών, 
ήτις καθ’ δλην τήν έκατονταετηρίδα ταύτην 
έμεινεν άκλότητος. Ελπίζω δέ δτι ή φιλία αδτη 
θέλει διατηρηθή καί περαιτέρω, και οτι ή χώρα 
ήμών θά καρποΰται τά άγαθά τής ειρήνης καί 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς.”

1. Γ. Ο Δαυίδ Δέβις έςελέχθη διά ψήφων 
364 κατά 31 Πρόεδρος τής γερουσίας έν ταϊς 
ήνωμέναις τής Αμερικής Πολιτείαις, καί ώς 
τοιοΰτος κατά τόν νόμον είναι καί Αντιπρόεδρος 
τής δημοκρατίας. Ό Δέβις Ανήκει είς τό κόμμα 
τών Ανεξαρτήτων.

ΝΕΚίΌΛΟΠΑΙ.

Δέσποινα Κανάρή, ή χήρα τοΰ αοιδίμου ναυ
άρχου Κωνσταντίνου Κανάρη, άπέθανε τή 1/13 ’Οκ
τωβρίου έν Άθήναις έν ήλικία 79 έτών.

Ό καθηγητής BlUNTSCHLI, εις τών άρί- 
.σΤω?- /Ζ,αΟθ7γίτώ·' έν τώ Πανεπιστήμιο» τής
Άϊδελοέργης νομικής σχολής, άπεβίωσεν αίφνης 
ύπό αποπληξίας έν ήλικία 73 έτών τή 9/21 ’Οκ
τωβρίου.

Ερριεττη Λήδιγ, ή χήρα τοΰ διαπρεπούς 
χημικού, άπέθανε τή 2 ’Οκτωβρίου έν ReicheN- 
HALL ές ήλικία 76 έτών.

Ιωσήφ Βαλλάτρης, διάσημος ’Ιταλός γλύ
πτης, γνωστός γενόμενος καί ώς ποιητής, άπέθανεν 
έσχάτως έν Φλωρεντία.

Β. Μορέττης, καρδινάλιος, αρχιεπίσκοπος 
τής Ραβεννης, άπεοίωσε περί τά τέλη τής παρελ- 
θουσης έβδομάδος έν Βονωνία έν ήλικία 66 έτών.

Καρδινάλιος Ί’ογκέττης, πρεσβευτής τοΰ 
Πάπα έν Μονάχιρ, άπέθανεν έν ‘Ρώμη τή 1/13 ’Οκ
τωβρίου.

Έ/ώΐζος Σικ, ύπουργός έπί τών εσωτερικών 
τής Βυρτεμβέργης, διατελέσας καί δήμαρχος τής 
πρωτευούσης, άπέθανε τή 1/13 ’Οκτωβρίου έν 
Στουτγάρτη.

Γουστάοος βαρώνος WETZLAR (VON IJLAN- 
KENSTEIN) αντιστράτηγος τής Αυστρίας, άπέθανεν 
έν Βιέννη τή 10 ’Οκτωβρίου, έν ήλικία 70 έτών.

Φριδερϊκος ΗίΤΖΙΟ, Πρόεδρος τής Άκσδη- 
ξ.ίας τών τεχνών έν Βερολίνο», άρχιτέκτων έξοχος, 
<ρ οφείλονται^ πλειστα όσα μεγαλοπρεπή οικοδομή
ματα, έν οΐς καί τό κατάστημα τοΰ εμπορικού 
συναλλακτηρίου έν Βερολίνο», άπέθανε τή 11 ’Οκ
τωβρίου έν ήλικία 70 έτών.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό δισχιολοστός Αριθμός. Τό προσεχές 

Σάββατον έζδίδεται έν Λειψία ό δισχιολοστός 
αριθμός τοΰ αξιολογωτάτου τών περιοδικών 
συγγραμμάτων τής Γερμανίας, τής “Γραφικής 
Έφημερίδος11 (Leipziger lllustrirte Zeitung). | 
Η εφημερις αυτή εσυστήθη παρά τοΰ προ τριών 

έτών άποθανόντος διαπρεπούς βιβλιοπώλου J. J. 
Webeb, καί ό πρώτος αύτής αριθμός φέρει ήμε- 
ρομηνίαν τής α’. Ιουλίου 1843. Περίεργον είναι 
δτι άπό τής έποχής ταύτης Ανελλιπώς έξεδόθη 
ή έφημερίς άνά πάσαν έβδομάδα. Διευθύνουσι 
σήμερον τήν έφημερίδα ταύτην, ής ή άνάπτυξις II 
καί ή διάδοσις εΐναι καταπληκτική, οί τρεις ύιο! 
τοΰ άποθανόντος ίδρυτοϋ. Κατά τό πρώτον έτος 
τής έκδόσεώς της δέν εϊχεν είμή εκατοντάδας II 

τινάς συνδρομητών- σήμερον οί συνδρομηταί της 
μετρώνται κατά μυριάδας.

Μνημεΐον έν Yorktown. Τή 17/19 τοΰ 
παρόντος μηνός έτελέσθη έν YORKTOWN τής 
’Αμερικής ή έκατονταετηρίς τής άλώσεως τής 
πόλεως ταύτης. Τον θεμέλιον λίθον τού μνημείου 
έθεσεν ό αρχηγός τού μασωνικού κύκλου της Βιρ- 
γινίας. Τό μυστρίον, οΰ έχρησατο έν τή περι- 
στάσει ταύτη, εΐναι άργυροϋν καί έχει λαβήν έξ 
έλέφαντος έπίζεχρυσωμένοο. Είς τό άνω μέρος 
τού μυστριού είναι κεχαραγμένον τρίγωνον, πε- 
ρικλεΐον τό στέμμα τής Βιργινίας. έν δέ τφ 
κέντρφ τής λεπίδος ύπάρχει γεγλυμμένος διαβή
της ολόχρυσος, καί κάτωθεν το στοιχείου Υ 
(Yorktown) έπιστεφόμενον ύπό χρυσού όφ- 
θαλμοΰ.

Τό τηλέφωνον κατά τόν 15'" αιώνα. 
Τού ηλεκτρικού τηλεφώνου προηγήθη τό διά 
κλωστής τελέφωνόν, τό όποιον έχρησίμευε μάλ
λον ώς παιγνίδιον, μή δυνάμενον νά μεταδίδη 
τόν ήχον είς άπόστασιν πλέον τών έκατό μέ
τρων. Τό τηλέφωνον τοΰτο έβασίζετο είς τήν 
μετάδοσιν τού ήχου διά τεταμμένης κλωστής. 
Γνωστόν εΐναι δτι οί ήχοι μεταδίδονται είς με- 
γάλας Αποστάσεις καί έπί στερεών καί έπί 
ύγρών σωμάτων. Οί ζωοζλέπται καί οί λα
θρέμποροι γνωρίζουσιν άριστα, δτι πλησιάζοντες 
τό ώτίον είς τήν γήν άκούουσι μακρόθεν τό βήμα 
τών έρχομένων δασοφυλάκων ή χωροφυλάκων. 
Έν καιρφ πολέμου διακρίνεται οΰτω, πρό πάν
των τήν νύκτα καί είς μεγάλας Αποστάσεις, ό 
βηματισμός στρατιωτικού σώματος ή περιπολίας.

‘Ο διάσημος δμως Φλωρεντινός ζωγράφος 
Λεονάρδος da Vinci, δστις ήτο καί άριστός μη
χανικός, έγνώριζε καί άλλον τρόπον, άπλούστατον, 
δν περιγράφει έν τινι ίδιοχείρφ έπιστολή, ήτις 
ύπεβλήθη κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας 
είς τήν έν Παρισίοις Ακαδημίαν τών έπιστημών. 
" Ευρισκόμενος εις τό Ανοικτόν πέλαγος, λέγει ό 
Λεονάρδος, έάν καταβιβάσης τήν μίαν άκραν 
λεπτού σωλήνος εις τήν θάλασσαν, καί πλησιάσης 
τήν άλλην είς τό οΰς σου, Ακούεις καθαρά τόν 
κρότον πλοίου πλέοντος εις μεγάλην άπό σού 
άπόστασιν. Γό αυτό Ούνασαι νά κάμης καί έπί 
τής ξηράς, τοποθετών τήν μίαν άκραν τοΰ σω
λήνος είς τήν γήν καί τήν άλλην πλησίον τοΰ 
ώτός σου." Έ περικοπή αΰτη τής επιστολής 
είναι περίεργος πολύ, άποδεικνύουσα τήν γνώσιν 
τοΰ τηλεφώνου κατά τήν 15'·' έκατονταετηρίδα. 
Ίσως ήδύνατο ό τρόπος οΰτος νά χρησιμοποιηθώ 
καί σήμερον έτι, έν τφ ήμετέρφ αιών, τοΰ 
ηλεκτρισμού.

Προτομή Γλάδστωνος. Ό έν Λονδίνφ 
έπιτετραμμένος τά τής Ελλάδος ύπέβαλεν εις 
τό δημοτικόν συμβούλων τοΰ άστεως Αναφοράν 
τής Εταιρίας τών μαρμάρων τής Πάρου, δι ής 
ή εταιρία αΰτη προσφέρει τό μάρμαρον διά τήν 
προτομήν τοΰ πρωθυπουργού Γλάδστωνος, ήτις, 
ώς άνεφέραμεν ήδη, μέλλει νά στηθή έν τή 
μεγάλη αιθούση τοΰ δημαρχικού καταστήματος. 
Δέν ύπάρχει Αμφιβολία δτι ή αϊτησις αΰτη θέ
λει γείνει δεκτή παμψηφεί. Μικρός καί οΰτος 
φόρος ευγνωμοσύνης έξ Ελλάδος πρός τόν δια
πρεπή πολιτικόν τής ’Αγγλίας άνδρα, δστις το
σοΰτον ένθέρμως ύπερησπίσθη πάντοτε τά συμ
φέροντα τής φίλης ήμών πατρίδος!

Ή μετανάστευσις είς Βρασιλίαν λαμβάνει 
κατ’ έτος μεγαλειτέρας διαστάσεις. Έν φ μέχρι 
τινός οί μετανάσται διηυθύνοντο άποκλειστικώς 
πρός τήν βόρειον Αμερικήν ήρχισαν ήδη νά πο- 

ρεύωνται καί πρός την νότιον. Έν έτει 1880 ή 
πόλις‘Ρίον-Ίανέϊρον έδέχθη 23 χιλ. μεταναστών, 
έν οΐς 9 χιλ. Ιταλών, 8 χιλ ΙΙορτογάλλων, 
2 χιλ. Γερμανών κτλ. Οί πλεϊστοι τών μετα
ναστών τούτων έπορεύθησαν πρός τάς μεσημβρινής 
έπαρχίας, ών τό κλίμα εΐναι εύκραέστερον καί 
τό έδαφος εύφορώτερον. Οι μετανάσται οΰτοι 
ήσαν κατά τό πλεΐστον γεωργοί.

Άνδριάς Βήκονσφηλδ. Τφ άποθανόντι 
λόρδφ Βήκονσφηλδ θέλει στηθή άνδριάς έν τή 
πλατεία τής Βουλής έν Λονδίνφ (Parliament 
Square), πλησίον τού άνδριάντος τοΰ λόρδου 
Δέρβυ. ΤΙ έκτέλεσις τοΰ άγάλματος άνετέθη εις 
τόν γλύπτην‘Ράτσην. Ό πρφην πρωθυπουργός 
θά ϊσταται έπί βάσεως έκ γρανίτου όκτώ ποδών 
ΰψους έν στολή γερουσιαστοΰ καί κρατών έν τή 
Αριστερά αύτοΰ χειρ! έγγραφον τετυλιγμένον. 
Ή δαπάνη τοΰ δλου μνημείου προϋπελόγίσθη 
είς πέντε χιλιάδας Αγγλικών λιρών.

Διαγώνισμα. Έν έτει 1874 ό βασιλεύς 
τών Βέλγων, Λεοπόλδος Β'. ίδρυσε διεθνές δια
γώνισμα “Πρός ένίσχυσιν τής διανοητικής εργα
σίας’’, οΰ τό βραδεΐον εΐναι 20 χιλ. φράγκων. 
Διά τόν δεύτερον διαγωνισμόν, πρός δν οεόν ν 
άποσταλώσιν είς Βρυξέλλας τά χειρόγραφα μέ
χρι α'. Ιανουάριου 1885, προεκηρύχθη τό έξής 
θέμα, άποδεικνύον τήν σημασίαν τών γεωγραφι
κών σπουδών, περί ής γίνεται μνεία και εν τή 
σημερινή ήμών άνταποκρίσει έξ ’Αθηνών. ’Να 
έκτεθώσι τά μέσα, δι’ ών δύναται νά ενισχυθη 
καί οιαδοθή ή σπουδή τής γεωγραφίας καί ή έν 
τοϊς σχολείοις], κατωτέροις τε καί άνωτέροις, δι
δασκαλία αυτής." Οί κριταί είσίν έπτά, τρεις 
Βέλγαι καί τέσσαρες ξένοι, διοριζόμενοι άπαντες 
κατ’ ευθεΐαν ύπό τοΰ βασιλέως.

Θέατρον Καρόλου έν Βιέννη. Προχθές, 
τή 20 ’Οκτωβρίου (έ. ν.) τό έν Βιέννη δημοτι- 
κώτατον θέατρον τού Καρόλου (Carl-Theater) 
έν τφ προαστείφ τού Λεοπόλδου, έώρτασε τήν 
έκατονταετηρίδα τής συστάσεως αύτοΰ. ’Ήρξατο 
κατά τήν ημέραν ταύτην σειρά παραστάσεων έκ 
τών δραματικών έργων τοΰ δημοφιλούς ποιητοΰ 
Φερδινάνδου ‘Ραϋμούνδου, έργων, διδαχθέντων 
έπανειλημμένως καί πάντοτε μετά πλείστης 
βσης έπιτυχίας άπό τής σκηνής. Κατά τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην έγένετο καί έκθεσις διαφόρων 
πραγμάτων, τά όποια άνήκον είς τόν ποιητήν, 
δστις, ώς γνωστόν, δηχθείς ύπό μικρού κυνός, έν 
στιγμή μελαγχολίας, ηύτοκτόνησεν. Έν τφ Οεά- 
τρφ ήσαν έπίσης έκτεθειμένα καί έπίσημα έγ
γραφα, αφορώντα είς τήν άνέγερσιν τοΰ οικοδο
μήματος, καί χειρόγραφα καί εικόνες τών δια- 
σημοτέρων δραματικών συγγραφέων, ών τά έργα 
έδιδάχθησαν κατά καιρούς.

Νέον σύστημα άτμοπλοίων. Ό έν Γε
νεύη έξοχος καθηγητής τής φυσικής Raoul 
Pictet εφεύρε νέον είδος άτμοπλοίων, δπερ, 
έάν πραγματοποιηθή, θέλει έπιφέρει έντελή άνα- 
οτάτωσιν έν τή ναυπηγική τέχνη, έπαυξάνον 
κατά πολύ τήν ταχύτητα τών πλοίων. Ή έφεύ- 
ρεσις αυτή συνίσταται κυρίως είς δλως νέον 
σχηματισμόν τοΰ σκάφους, δπως ή Αντίστασις 
τοΰ ΰδατος έλαττωθή είς τό έλάχιστον. Τό 
πλοϊον τούτο, έπιταχΰνον τόν πλοΰν άντί νά βυ- 
θίζη τήν πρώραν είς τήν θάλασσαν θέλει άνυψοϊ 
αύτήν είς τρόπον ώστε τά μόνα μέρη, τά όποια 
θά παρέχωσιν άκόμη Αντίστασίν τινα είς τό 
ΰδωρ, θά ήναι τά πλευρά τοΰ σκάφους καί οί 
τροχοί. 'Επομένως τά οΰτω κατασκευαζόμενα 

πλοία δέν θά πλέωσιν διά τοΰ δδατος άλλά θά 
πετώσι τρόπον τινά έπ’ αυτού. Ό έφευρετής 
δΐίσχυρίζεται δτι τά τοιαΰτα πλοία θέλουσι δια
νύει πεντήκοντα ή καί έξήκοντα χιλιόμετρα τήν 
ώραν. Τοιοΰτον πλοϊον ναυπηγείται τώρα, καί 
αί οοκιμαί θά γείνωσιν έν τή λίμνη τής Γενεύης.

Τά πρόβατα έν Νέα Ζελανδία. Οταν 
έν Ευρώπη ποίμνιον προβάτων άριθμή τριακο- 
σίας ή πεντακοσίας κεφαλάς, θεωρείται ποίμνιον 
πλούσιον. Έν Έλλάδι ό άριθμός άνέρχεται ύψη- 
λότερον, άλλά καί αύτής τής πλούσιας είς πρό
βατα 'Ελλάδος τί είναι ή άναλογία Απέναντι τών 
ποιμνίων χωρών τινων ήττον κατφκημένων, οίον 
τών δυτικών έπαρχιών τής ’Αμερικανικής 'Ομο
σπονδίας, τής βορείου ’Αφρικής, τής Αυστραλίας, 
τής Νέας Ζελανδίας, ένθα αί έκτάσεις τών κτη
μάτων δέν μετρούνται κατά πλέθρα, άλλα κατα 
χιλιόμετρα τετραγωνικά; ’Αγγλική τις έφημερίς 
δημοσιεύει στατιστικόν πίνακα τών προβάτων, ( 
τών άποτελούντων ποίμνιά τινα έν Νέα Ζελανδία, 
όμού μέ τά όνόματα τών κατεχόντων αύτά κτη
ματιών. Ό Κάμπελ έχει 3b0 χιλ. προβάτων, 
ό Δάλσελ 280 χιλ., ό Μούρ 90 χιλ., οί Κλίφ- 
φορτ καί Βίλδ 80 χιλ., ό Κέτσουν 80 χιλ., ό 
Λήν 50 χιλ., ό 'Ρόβινσών 68 χιλ., ζαί ό Βέλλ 
82 χιλ. Οί όκτώ οΰτοι κτηματίαι ζατέχουσιν 
όμοΰ έν έκατομμύριον καί τεσσαράκοντα χιλιάδας 
προβάτων-

Ό Αντιστράτηγος Wetzlar. ΙΙρό τινων 
ήμερών άπέθανεν έν Βιένκη προοεβηκώς την ήλι
κίαν καί σχεδόν λησμονημένος ό αύστριαζός 
άντιστράτηγος Φίλιππος de Wetzlar. Εΐναι 
οΰτος ό στρατηγός έκεϊνος, δστις έν τή πολυκρότφ 
μάχη τής Μαγέντας εΐχε συλλάβει τό σχέδιον 
νά αίχμαλωτίση τόν αύτορζάτορα Ναπολεόντα Γ'. 
μαχόμενον τότε ύπέρ τών 'Ιταλών καί κατά τών 
Αύστριακών. Τό σχέδιον δεν έξετελέσθη διότι 
δέν άφθασαν έγκαίρως αί έπικουρίαι, είς ας ό 
στρατηγός έβασίζετο, καί ό Ναπολέων έξέφυγε 
τών χειρών του. Ό ποιαν άλλην φάσιν θά έλάμ- 
βανον τά τής Εύρώπης, έάν τό τολμηρόν σχέ
διον τοΰ αυστριακού στρατηλάτου έπετύγχανε 
τότε!

Κιαζή μ πασάς. Θΰματοΰ τελευταίουρωσσο- 
τουρκικοΰ πολέμου έτελεύτησε τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα ό Τούρκος στρατηγός Χασάν Κιαζήμ πα
σάς, δστις ριφθείς άπό τοΰ άτμοπλοίου είς τόν' Ελλή
σποντον έπνίγη. Έν τή μάχη τού Άλατσα-δάχ ό 
Κιαζήμ πασάς ήναγκάσθη νά παραδοθή είς τούς 
'Ρώσσους μεθ’ δλου τοΰ συντάγματός του. Προ- 
σαχθεις μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης 
ενώπιον τοΰ στρατοδικείου κατεδικάσθη διά τήν 
πράξιν ταύτην είς άπώλειαν τοΰ βαθμού του και 
είς έξορίαν. Τούτο οιετάραξε τάς φρένας τού 
φιλότιμου άνδρος, καί τήν μελαγχολίαν του ούδέν 
ήδύτατο νά διασκέδαση. Τέλος άπεφασίσθη νά 
σταλή είς Ευρώπην πρός θεραπείαν. Άλλα κατά 
τόν πλοϋν διαλαθών τής προσοχής τών φυλάκων 
του έ/ιρίφθη είς τήν θάλασσαν.

Άπεβίωσεν έν Βεζιέρη έν ήλικία ένενήκοντα 
καί έξ έτών ό μαρκήσιος de Boubonne, ό τελευ
ταίος τών σωματοφυλάκων τοΰ βασιλέως τής 
Γαλλίας Καρόλου Γ. Ό μαρκήσιος ένέμεινε 
μέχρι τέλους τού βίου του πιστός είς τά μοναρ
χικά του φρονήματα. Μετ’ αύτοΰ έσβέσθη ή 
σειρά τών άρχαίων σωματοφυλάκων τών βασι
λέων τής Γαλλίας.

Μελόδραμα Δονιζέττη. Ά,νεκαλύφθη 
έσχάτως έν ’Ιταλία, χειρόγραφον μελόδραμα, 
φέρον τίτλον "ό δούς τής Άλβας.” Τό μελό
δραμα τοΰτο έλέγετο μελοποιηθέν παρά τοΰ Αθα
νάτου Δονιζέττη. Επειδή δμως διημφισβιστειτο 
ή Ακρίβεια τής είδήσεως ταύτης, ή ιταλική 
κυβέρνησις διώρισε τριμελή έπιτροπήν, ήτις έξε- 
τάσασα έπισταμένως τό χειρόγραφον καί παρα- 
βαλοΰσα αύτό πρός αλλα χειρόγραφα τοΰ διακε
κριμένου μουσικοδιδασκάλου άπεφάνθη οριστικών 
δτι τό έργον είναι γνήσιον έργον τοΰ Δονιζέττη. 
Τό μελόδραμα τοΰτο, συγκείμενον έκ τεσσάρων 
πράξεων καί 21 σκηνών θέλει μετ’ ού πολύ 
παρασταθή έν Ίταλίφ· φημίζεται δέ ύπό τών 
ειδημόνων ώς Αριστούργημα.

Μετεωρολογικά. II ερίεργον δλως καί έκτα
κτον εΐνε έφέτος τό φθινόπωρου, καί πάντα τά 
σημεία έμφαίνουσιν έν Εύρώπη προσέγγίζοντα 
γιγαντιαίοις βήμασι τόν χειμώνα. Ήδηέν'Ρωσ- 
σία κατέπεσεν ή πρώτη χιών καί έν Μόσχα τό 
θερμόμετρον έφθασε πρό όκτώ ήδη ήμερών κά
τωθεν τοΰ μηδενικού. Καί έν Νανσή έχιόνισε 
καί έν τή κεντρική Γερμανία τό ψύχος εΐναι 
έπαισθητόν. Ιίολλά δέ τών όψιμων γεννημάτων, 
μή συλλεγέντα εισέτι, έκαλύφθησαν ύπό τής 
χιόνος καί κατεστράφησαν. Είς άλλα μέρη τού- 
ναντίον ό καύσων εΐναι άκόμη υπερβολικός· οΰτω 
μανθάνομεν έκ Μαρόκκου, δτι ενεκα τοΰ έκτάζτου 
ζαύσωνος αί συγκοινωνίαι μέ το έσωτερικόν διε- 
κόπησαν καί διακόσια·, κάμηλοι, άνήζουσαι είς 
τόν σουλτάνον τού Μαρόκκου, άπέθανον.

ΓΝΩΜΙΚΑ.

Καί μέ άρετήν, καί μέ ικανότητα, καί μέ 
καλήν διαγωγήν δύναται τις νά ήναι Αφόρητος. 
'Η συμπεριφορά, ήν συνήθως παραμελούμεν ώς 
πράγμα μικρού λόγου άξιον, εΐναι πολλάκις ή 
παρακινούσα τούς Ανθρώπους νά έπιφέρωσι περί 
ήμών καλλήν ή κακήν κρίσιν.

** *

Έάν δέν εϊχομεν υπεροψίαν δέν ήθέλομεν 
παραπονεΐσθαι διά τήν υπεροψίαν τών άλλων.

* *

"Ενεκα τής ύπερβολικής προσοχής, ήν έφι- 
στώμεν είς τά έλαττώματα τών άλλων, δέν έχο- 
μεν έν τφ βίφ τόν άπαιτούμενον καιρόν νά γνω- 
ρίσωμεν τά ίδικά μας.

Έν τή σημερινή ήμών κοινωνία πάντες πρέ
πει νά προβαίνωσιν ή νά τρέχωσιν- ό σταματών 
άπόλλυται. ’ Ιούλιος Σίμων.

** *

Τούς Ανθρώπους έκτιμώμεν διά τά προτερή- 
ματά τών, έξουσιάζομεν δέ αυτούς διά τών 
έλαττωμάτων αύτών.

** *

ΤΙ συνείδησις εΐναι ή μνήμη τού ένόχου.



192 ΕΣΠΕΡΟΣ [ Αρ. 12. 15 27 Οκτωβρίου 1881.

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

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοις φαρμακείοις και παντοπωλείοις τοϋ Κόσμου.

^iir ^amilicn unb Sefecirfel, Bibliotfyefen, hotels, Cafes unb Reftaurationen.

Probe^2Xuntnierii gratis unb franco.
2Ibonnemcnts«preis nierfeijdbriidj 6 ITIarf. — §u bejichcit buret; aile ISudjijanbiungcit unb poftanftalteu.

(Erpebition ber ^Ilujlrirten ^Jeitung in Ceipjig.

Zu bosiehon dnrch allo Bachhandlungon: 

olychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien. 

llorsusgogebon ton Banratli H. Kiililer in Hannover, 
in Prachtband 250 M. Ein Blatt oinzoln tS M. 

Ein kflnstlerisch auegefuhrtesPrachtwork inFarbendmck. 
In Kussorst getreuerWiedorgabo 12 dorfarbenprSchtigston 
Monumente Italiens (Sixtin. Kapelle, lUfaoPscho Loggien,

Petorskircho in Bom, Saal desDogonpalaatea in Venedig, Bibliothek in Siena.
Dom von Orvieto etc.) umfaseend.

Leipzig. Baumgiirtners Buch hand lung.
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μάτων (Haber μετάλλια άξίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευύυντέον εις τδ
γραφεΐον τοΰ Έκατογγράφου 

(Λονδίνου. 135 Cheapside) ή πρδς τούς 
Κ°ι>« άδίλφοΰξ Μαρίνου tig 'AOfpag.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
0 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΩΤΗΣ 

(ΠΡ0Ν0ΜΙ0Ν ΠΡ ΑΡ. 14120) 
είναι τδ μόΐΌΐι προΓΟμιονχοι· ϊχτνπωτιχύν 

έργαλιϊοΐ’ διά τυπωτικής μελάνης.
Τδ έργαλεϊον τοΰτο παράγει διά ξγΓ 

Qiig Μοϋ καί άνευ πιέσεως «περιόρισΓΟ»1 
σχεδόν άριθμόν όμΟΚαόΜίωτ, μαύρων (ή 
καί ποικιλοχρόων), ανεςαλείηνων Αντι
τύπων, τά όποια καί ιδιαιτέρως άποστελ- 
λόμενα χαίρουσι τδν έκπεσμδν είς τά 
ταχινίρομικά τέλη.

Ό στιγμιαίος τυπωτή υπερτερεί δλων 
• τών μέχρι τοΰδε έκτυπωτικών έργαλείων, 

οΐον ■ αύτοσχεδίων πιεστηρίων , πολυ
γράφων κ. τ. τ., ομοιάζει τό αύτογρα- 
φικδν πιεστήριον ώς πρδς τήν παραγω
γήν τών Αντιτύπων καί υπερτερεί αύτοΰ 
κατά τήν ζωηρότητα τών άντιτϋπων, 
κατά τήν απλότητα καί τήν συγκατα
βατικήν τιμήν. Τιμαί τών έργαλείων μέ 
δύο πλάκας τυπωτικάς·
Άρ. 1. 25,32 έκατοστ. ολωρίνια αύστρ. 9.
- 2. 28 40 - - - 12.
- 3. 40,50 - - - 18.

συμπεριλαμβανομένης καί τής συσκευα- 
σίας καί περιδέσεως.

Προγράμματα, άποιϊίΐχτιχά, διίγματα 
πρωτότυπα κ. τ. λ. άποστέλλονται τά
χιστα όωρεάν καί ελεύθερα ταχυίρομιχώΐ’.

Reichenbbkg έν Βοημίφ.
Steuer Λ. Uaniinann.

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, 
llektograpli Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

’ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Αντί 16 μαρκών (=20 φράγκων) πωλώ 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής ύποίας (περιεχούσης 14 λ. 
Αργύρου) παρέχω έγγύησιν εικοσαετή, 
ήτοι ·

β μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τής σούπας,
6 στηρίγματα μαχαιρών,

12 κοχλιάρια τοΰ καφέ,
6 ώοδόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγάλα κηροπήγια,
1 ζακχαροβήκην καί πιπεροβήκην,
1 τρυπητόν διά τδ τέϊον.

Soeben erscliien’und ist durch alle Postanstalten des Weltpostvcrcins 
fiir das Vierteljahrs-Abonnement von 1 Mark zu beziehen:

WELTPOST. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ.
Blatter

fiir deutsche Auswanderung, Colonisation und Weltverkehr.
1. Heft.

n·^— Xeue illustrirte volksthumliche Monatsschrift zur Unterhaltung 
und Belehrung. "^(2

Herausgeber: Richard Lesser, Leipzig. — Mitarbeiter u. A.: Dr. C. 
Beyer, Stuttgart. — Oberst Otto von Corvin, Leipzig. — Hans Friedemann, 
Leipzig. — Pastor Dr. Grundemann, Morz. — Ernst Haynel, Leipzig. — 
Max Horwitz, Berlin. — Dr. J. Pervanoglu, Leipzig. — Ministerialrath 
Dr. Karl von Scherzer. — Ernst von Weber, Dresden. — A. Wolfit, Berlin. 
— Hofrath Dr. von Zoller, Stuttgart etc.

Inhalt: Garfield, President der Vereinigten Staaten (mit Bild). — Der 
Ausicanderungsstrom von der Heimath bis New-York (enthaltend wichtige 
Winke u. Ratlischliige fiir Auswanderer). — Weltverkehr. — Reli- 
gionsfreiheit und Religionsfrieden in den Verein. Staaten. — Die Deutschen 
in Griechenland. — Amerikanische Stadtebilder I: St. Louis (mit Bild). — 
Echo aus alien Welttheilen. — Weltmarkt etc. etc.

Durch alle Buclihandlungen zu beziehen und direct vom
Weltpost-Verlag, Leipzig.
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Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρός κατα
σκευής, κοστίζουσιν δλα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. Παραγγελία! έκτελοΰνται έπί 
Αποστολή τοΰ ποσοΰ τούτου ύπδ τοΰ

Κυρίου A. L. Guttmann.

Wien I. Fleischmarkt 6.

ΚΑΡΔΙΟΑΑΛΗΜΑΤΑ.
ΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΟΥ 
μετά Προλόγου ύπό τοΰ καΟηγητοϋ 

Κ™ ΑΔΕΒΑΝΔΡΟΤ ΣΕΜΙΤΕΛΟΤ.
Έκδίδων τά ποιήματά μου, ύπδ τδν άνω τίτλον , ζητώ τήν συνδρομήν τών αγα

πητών μοι ομογενών καί παντός φιλομούσου.
Τά Καρδιολαλήματα διαιρούνται είς τρία μέρη· Λ'. At Σβεσύεΐσαι Έθνικαί 'Ελ

πίδες. Β'. Στεναγμοί ή στιγμαί μελαγχολίας· καί Γ'. Ποιήματα διάφορα, άσματα, σά- 
τυραι, έπιγράμματα κτλ. κτλ.

Παν αντίτυπον τιμάται Αντί τριών (Άρ. 3) νέων δραχμών.
Εν Άθήναις τή 22α Σεπτεμβρίου 1881. ’ A. Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Haasenstein & Vogler.

Γραφεΐον δημοσιεύσεων
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»

καί έν ταϊς σημαντικωτέραις πόλεσι τής Γερμανίας, Αύστρίας καί ‘Ελβετίας.

TO ΑΡΧΑ10ΤΕΡ0Ν ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΝ 
πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. 'Γαχίστη έκτέλεσις πάσης παραγγελίας δι’ δλας 

τάς έφημερίδας τοΰ κόσμου καθ’ ώρισμένην διατίμησιν.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΙΏΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Γνωστοποιοϋμεν είς τούς βουλομένους νά έγγραφώσι συνδρο- 

μηταί τοΰ "Εσπέρου”, ό'τι κατά συνεννόησιν μεταξύ τής διευθύν- 
σεως αύτοΰ και τής γενικής διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυ
δρομείων, δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηται καταβάλλοντες κατ’ 
ευθείαν τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν και είς τά οίκεΐα ταχυ
δρομικά γραφεία. Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής καταβληθείσης 
πληρωμής θέλουσιν άποστέλλεσθαι αύτοΐς τακτικώς τά έκδιδόμενα 
τεύχη.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΛΝΟΓΑΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. CANAL-STR. 8.
Xαρτοπωλείου· Β. ΣίΓΙΣΜΟϊΝΔΟϊ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡ01Τ0ΤΛΙΝ0Υ έν Λειψίφ.

Γνωστοποιοϋμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταΐς τοϋ 
ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοϋ περιοδικού τούτου άνετέθη τα 

Κυρίω Δημητρίω ’Α. Κορόμηλα.
Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ έν 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι
Κυρίω ΠΕ'ΓΡΩι ΣΑΡΑΝΤΗ 

(Βιβλιοπωλεΐον "ό Φοΐνιξ’’).
Ή έν ΘΕΣΣΑΛΟΝίΚΗι έπιστασία 

τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ 
άνετέθη τω βιβλιοπώλη Κυρίω S. GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ 
Κυρίω ΙΩΑΝΝΗ» Α. ΒΟΣΚΩΦ 

Γενικώ πράκτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Ή έπιστασία τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 
έν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 

άνετέθη τω Κυρίω ΙΩΑΝΝΗι ΠΑΠΑΔΙΙι 
βιβλιοπώλη έν όδω Πέρα, άρ. 458.


