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ΑΙ ΝΕΑΙ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙ.
0 ΟΛΥΜΠΟΣ.

(μετά είκόνος, Ζρα σε).. 209.)

Ό Όλυμπος! Τίνος δέν συγκινεΐται ήδύτατα ή αΐσθησις, τίνος 
δέν έξάπτεται ή φαντασία έπί τώ όνόματι τούτω; Ό Όλυμπος, 
τό ιερόν όρος, έπι τών κορυφών τοϋ όποιου ή ποιητικωτάτη τών 
προγόνων ημών φαντασία έθεσε τήν μαζαρίαν τών θεών κατοικίαν! 
Ό "Ολυμπος, ή ύψηλή σκοπιά, ή άφ’ ενός μέν τήν Μακεδονίαν, 
άφ’ ετέρου δέ τήν Θεσσαλίαν έπιβλέπουσα! Ό ’Όλυμπος, τό έλ- 
ληνικώτατον τοΰτο όρος, ό άναξ τών όρέων, ό πελώριος γίγας, 
πρός τόν όποιον μετά πόθου καί συγκινήσεως ύψοΰνται τά βλέμ
ματα τών Ελλήνων!

Αύται είναι αι κορυφαι, έφ’ ών συγζεντροΰνται τά θαυμάσια 
δλα τής αρχαίας Μυθολογίας· έδώ ή ύψίστη κορυφή, ή κορυφή 
τοϋ Αγίου Ήλία έκ τίνος μικροϋ ναοΰ ιδρυμένου έπ’ αύτής, 
ε'χουσα δψος δέκα ώς έγγιστα χιλιάδων ποδών, έπι τής όποιας 
ήτο ή κατοικία τοϋ Διός, τοΰ πατρός τών θεών καί. τών ανθρώπων 
έκεϊ δέ αί ταπεινότεροι κορυφαι, ας κατοικούν οι λοιποί θεοί. 
’Ακριβώς έν τή θέσει τής μικράς έκκλησίας τοΰ προφήτου Τίλιου 
ΐστατο τό πάλαι ό βωμός τοΰ Διός, ένθα κατ’ έτος ήρχοντο οί 
ίερεϊς καί έτέλουν θυσίαν. Σήμερον ανέρχονται ένταΰθα οί μοναχοί 
τοΰ Αγίου Διονυσίου τή 20 Ιουλίου, έορτή τοΰ Προφήτου Ήλιου, 
καί τελοΰσιν έν τω ναΐσκω τήν θείαν λειτουργίαν.

Περίεργον είναι δτι καί αί θαυμάσιαι διηγήσεις τών αρχαίων 
περί τών έπί τής κορυφής τοΰ Όλύμπου συμβαινόντων διατη- 
ροΰνται μέχρι σήμερον. Οί αρχαίοι είχον τήν ιδέαν δτι τά έπί 
τής τέφρας τοΰ βωμού τοΰ Διός γραφόμενα γράμματα παρέμενον 
ανεξάλειπτα καθ’ δλον τό έτος ένεκα τής διηνεκούς έπί τών κο
ρυφών έπικρατούσης γαλήνης καί νηνεμίας. Είς τοΰτο άναφέρονται 
καί οί ωραίοι τοΰ Όμήρου στίχοι·

" Οότ’ άνέμοιαι τινάσσεται· ούτε ποτ’ δμβρω 
Δεύεται, ούτε χιών έπίκειται · άλλα μάλ’ αΐΟρη 
Πέπταται ανέφελος· λευκή δ’ έπιδέδρομε αίγλη.”

’Ενίοτε βεβαίως, ώς δλα τά ύψηλά όρη, καλύπτεται καί ό "Ολυμπος 
ύπό όμίχλης καί νεφών· άλλ’ έν άνεφέλω καί γαληνίω ήμερα 
βλέπει τις τάς λαμπράς έζείνας κορυφάς ύψουμένας έν τώ μέσω 
λεπτής καί καθαρωτάτης ατμόσφαιρας.

Σήμερον ακόμη πιστεύουσιν οί άνθρωποι δτι έπί τής ύψηλής 
έκείνης κορυφής συμβαίνουσι μυστηριώδη καί θαυμάσια πράγματα- 
οί μέν διηγούνται δτι ποιμήν τις είδεν έπί τής ύψίστης τοΰ όρους 
κορυφής μεγαλοπρεπέστατον μέγαρον περιβεβλημμένον ύπό λευκο- 
τάτων κιόνων ■ άλλοι δέ λέγουσιν δτι έζεϊ εύρίσκεται στάδιον εύρύ- 
τατον, έν ω οί άρχοντες έτέλουν τούς άγώνάς των · τέλος δέ δη
μώδες ασμα θέτει έκεΐ τήν κατοικίαν τών Μοιρών.

Περί Όλύμπου έγραψαν πολλοί καί αρχαιότεροι συγγραφείς 
και νεώτεροι περιηγηταί· δλοι γενικώς έξαίρουσι τήν λαμπράν 
φύσιν καί τάς ωραίας τοΰ όρους γραμμάς. Έκ τής είκόνος, ήν 
σήμερον δημοσιεύομεν καί ήτις έγένετο κατά σχέδιον ληφθέν έπι- 
τοπίως, δύναται ό αναγνώστης νά λάβη μικράν ιδέαν τής θαυμασίας 
ταύτης τοποθεσίας, ήτις δύναται νά παραβληθή πρός τάς μαγευ- 
τιζωτέρας θέας τής Ελβετίας καί τών Άλπεων.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 3 15 Νοεμβρίου 1881.

Τελετών ήμέραι ήσαν αί τοΰ τελευταίου δεκαπενθημέρου. 
Καί περί μέν τής καταλήψεως τοΰ Βώλου, καθ’ ήν ή θεσσαλιώτις 
έπανηγύριζε καί έπερατοΰτο ή αναίμακτος, οίονεί αστυνομική κατά- 
ληψις τών ήμΐν ύπό τών Δυνάμενων καταζυρωθέντων τμημάτων 
ελληνικής γής τηλεγραφικάς μόνον έχομεν βραχείας ειδήσεις δι’ 
ών αγγέλλεται ή χθές περί τήν μεσημβρίαν έπισυμβάσα εϊςοδος 

τοΰ ήμετέρου στρατοΰ είς Βώλον. Είθε δέ ή προςάρτησις αυτή 
τών νέων έπαρχιών νά γείνη πρόδρομος τής βελτιώσεως τών παρ’ 
ήμΐν πολιτικών πραγμάτων . . . Άλλ’ έπιστρέφω είς τό προ- 
κείμενον άφ’ ου δέν πρόκειται κατά τό αρχικόν ήμών πρόγραμμα 
περί πολιτικής άνταποκρίσεως.

Ή προ μακροΰ άναγγελθεΐσα, άναβληθεϊσα, έπαναγγελθεϊσα 
τελετή τών αποκαλυπτηρίων τοΰ έν Μεσολογγίω άνδριάντος τοΰ 
Βύρωνος έγένετο τέλος τή 25 τοΰ παρελθόντος Οκτωβρίου. Η 
πόλις τοΰ Μεσολογγίου έφιλοτιμήθη μετά τήν γενομένην αναβολήν 
τών αποκαλυπτηρίων νά περιενδυθή στολήν έορτάσιμον. Καί δή 
έκοσμήθη δι’ αψίδων καί σημαιών, καί στεφάνων φερόντων έν 
μέσω μυρσινών τά ονόματα τών φιλελλήνων. Ό δέ τύμβος ύφ’ 
δν κεΐται τεθαμμένη τοΰ μεγάλου ποιητοΰ ή καρδία έκοσμήθη δι’ 
δλως ιδιαιτέρου τρόπου, έπιτεθέντος έπ’ αύτής τοΰ σωζομένου 
πιεστηρίου τών "Ελληνικών Χρονικών”, τής γενναίας έφημερίδος 
ήν έξέδιδεν έν μέσω τών κινδύνων ό φιλέλλην Μευεβ. Μετά τό 
τελεσθέν έν τώ ναώ τοΰ αγίου Σπυρίδωνος μνημόσυνον, έν ω είχον 
παραστή πάσαι αί άρχαί, μετέβη ό κλήρος μετά τών έν τέλει είς 
τό Ήρωον, συνοδευόμενος ύπό πλήθους απείρου. Έκεϊ δέ μετά 
τήν τέλεσιν δεήσεως καί αγιασμού άπεκαλύφθη ό άνδριάς δν τέως 
έσκέπαζον ή έθνική καί ή αγγλική σημαία. Έκ τών άπαγγελ- 
θέντων λόγων ιδίως άναφέρεται ό τοΰ ύφηρητού κ. Νεοκλέους 
Καζάζη, πραγματευθέντος γλαφυρώς τήν έπί τοΰ έλληνικοΰ άγώνος 
έπίδρασιν τοΰ Βύρωνος, καί τό ποίημα τοΰ Άχιλλέως Παράσχου. 
Σημειωτέον οτι τό βήμα τών ρητόρων τής ημέρας ήτο ίδρυμένον 
αριστερά τοΰ άνδριάντος, οδ άπειζόνισμα έδημοσίευσεν έγκαίρως ό 
Έσπερος, έπί ενός τών ιστορικών πυροβόλων, ά'τινα έκυριεύθησαν 
άπό τών Τούρκων κατά τήν περίδοξον τοΰ Μεσολογγίου πολιορκίαν 
καί ά'τινα νΰν κεΐνται έν τώ μέσω τοΰ πολυανδρίου.

Καί ή μέν τελετή αυτή ήτο φόρος ευγνωμοσύνης πρός άνδρα 
εϊπερ τις καί άλλος συντείναντα είς εύόδωσιν τής έθνιζής ιδέας 
καί άποκατάστασιν τής έλευθέρας Ελλάδος. Τή δέ προπαρελθούση 
Κυριακή έτελέσθη ήσύχως έν τή αιθούση τών τελετών τοΰ Πα
νεπιστημίου πνευματικός άγων, βστις μέλλει βεβαίως νά συντελέση 
ούκ όλίγον είς τήν έπιστημονικήν προαγωγήν τοΰ έθνους. Εννοώ 
τόν ύπό τοΰ άποθανόντος έν £ωσική ύπηρεσία ομογενούς ιατρού 
Συμβουλίδου συσταθέντα ιατρικόν διαγωνισμόν. Ουτος, συμ- 
βουλίδειος κληθείς άπό τοΰ ίδρυτοΰ, εΐνε ένιαύσιος- παρέχεται δέ 
κατ’ αυτόν δισχιλιόδραχμον άθλον είς τήν άρίστην τών ύποβλη- 
θεισών είς τήν ιατρικήν εταιρείαν πρωτοτύπων συγγραφών. Ό 
είςηγητής κ. Νικόλαος Μαζκάς άνέγνω τήν έκθεσιν τής άγωνο- 
δίκου έπιτροπής καθ’ ήν έκ τών κριθέντων επτά έργων τοΰ άθλου 
έτυχεν ή Μαιευτική, ής συγγραφεύς έγνώσθη, άνοιχθέντος τοΰ 
δελτίου, ό έν Μυκώνω ιατρός κ. Λάμπρος Άπέργης. Βεβαίως έκ 
τής κατ’ έτος τελέσεως τοΰ διαγωνίσματος τούτου πολλά θά προ- 
κύψωσιν άγαθά αν μάλιστα οί παρ’ ήμΐν ιατροί προβώσιν είς 
είδικάς μελέτας περί τών κατά τόπους έν Έλλάδι ένδημικών νόσων 
καί παρατηρήσεις έπί τών διαφόρων έπιδημιών. Πρός τοιοΰτον 
δέ σκοπόν όρθως σζεπτομένη ή ιατρική εταιρεία άπεφάσισε προ 
έτών καί τήν συγζάλεσιν συνεδρίου τών Ελλήνων ιατρών έν Άθή- 
ναις. Χαίρω δέ μανθάνων δτι ή ένεκα τών πολιτικών περιστάσεων 
κατά τά τελευταία έτη άναβληθεϊσα τέλεσις τοΰ ωφελίμου τούτου 
συνεδρίου πρόκειται νά γείνη προσεχώς.

Έγραφον Ύμΐν έπ’ έσχάτων περί τών ήδη άρξαμένων έργα- 
σιών τής έταιρείας τών ίπποσιδηροδρόμων έν Άθήναις, καί τής 
έπιστρώσεως τών σιδηρών ράβδων άπό τής πλατείας τής Όμο- 
νοίας μέχρι τής πλατείας τοΰ Όλυμπιείου. Έκτοτε προεκηρύχθη 
μέν ύπό τής εταιρείας μειοδοσία πρός έπίστρωσιν τοΰ δευτέρου 
τμήματος, άπό τής πύλης τοΰ Άδριανοΰ μέχρι τοΰ παλαιού Φα
λήρου, άλλ’ ούδεμία έξαζολούθησις τοΰ έργου έφάνη πλήν έκείνης 
τής άγγελίας. Τοΰτο δικαίως έτάραξε τό άνυπόμονον κοινόν δπερ 
ήρξατο άνησυχοΰν περί τής περαιτέρας τύχης τής έπιχειρήσεως. 
Διό τό έπί τών δημοσίων έργων τμήμα τοΰ ύπουργείου τών Εσω
τερικών έδήλωσε διά μαζρας κοινοποιήσεως έν τώ Αίώνι τούς 

λόγους τής παύσεως τών έργων, οΐτινες στηρίζονται κυρίως είς 
τήν παρά τοΰ ύπουργείου άναμενομένην έπικύρωσιν τοΰ διαγράμ
ματος τών σιδηρών όδών καί τήν μή έγκαιρον έλευσιν τοΰ άνα- 
μενομένου νέου ύλιζοΰ. Έκτοτε δ’ έγνώσθη οτι άφίκετο πράγματι 
είς Πειραιά πλοΐον κομίζον νέας ράβδους έζ Βελγίου, δτι προσε- 
χέστατα στρωθήσονται καί αί γραμμαί άπό τοΰ σιδηροδρόμου είς 
τήν πλατείαν τής Όμονοίας καί αί τών όδών Άθηνάς, Έρμου καί 
Πατησίων, αΐτινες, παραγγελθεισών ήδη τών αμαξών, παραδοθή- 
σονται είς συγκοινωνίαν τό βραδύτερον κατά τά τέλη τοΰ προσεχούς 
Ιανουάριου. Λέγεται δέ δτι παρηγγέλθησαν καί τέσσαρες άτμο- 
μηχαναί νέου συστήματος καί ά'μαξαι ώραϊαι έκ πεντήζοντα θέσεων 
διά τάς γραμμάς τών προαστείων. Άς έλπίσωμεν δτι αί έπαγ- 
γελίαι αύται θά πραγματωθώσι ταχέως χάριν τοΰ γενικού καλού 
τής πόλεως.

Κατά τό τελευταϊον τοΰτο δεκαήμερον ήρξαντο καί τά μαθή
ματα τοΰ Πανεπιστημίου, καίτοι πολλοί τών καθηγητών δέν έπε- 
λήφθησαν ήδη τοΰ έργου αύτών. 'Ένεκα τοΰ κατ’ έτος αΰξοντος 
άριθμοΰ τών φοιτητών, ιδίως τών τής νομικής σχολής, παρατη- 
ρεΐται στενοχώρια καί άνεπάρκεια τών άκροατηρίων, ώστε σκέψεις 
έγένοντο πολλα'ι περί τοΰ τρόπου τής εύρύνσεως καί τοΰ πολλα
πλασιασμού τών αιθουσών. Καί έξωκονομήθησαν μέν τό γε νΰν 
έχον τά πράγματα, αλλά δέον νά γείνη εύρεϊα σκέψις διά τό 
προσεχές μέλλον, ϊνα δι’ άπομαζρύνσεως τής έθνικής Βιβλιοθήκης 
καί τινων συλλογών άπό τοΰ κτιρίου τοΰ Πανεπιστημίου καί δι’ 
άγοράς οικοδομών τινων έγγύς αύτοϋ κειμένων κατορθωθή ή άνετος 
διδασκαλία, έπειδή ύπερδιςχίλιοι μέν εΐνε νΰν οί φοιτηταί, ένενή- 
κοντα καί πέντε δέ οί διδάσκοντες. Κατά τό έκδοθέν πρόγραμμα 
τών έφετεινών χειμερινών μαθημάτων ή μέν θεολογική σχολή 
έχει 5 καθηγητάς καί 6 ύφηγητάς, ή δέ νομική 11 καθηγητάς 
καί 10 ύφηγητάς, ή ιατρική 22 μέν καθηγητάς καί 11 ύφηγητάς, 
καί ή φιλοσοφική 22 καθηγητάς καί 8 ύφηγητάς. Έν προφανεϊ 
δυσαναλογία εΰρηνται πρός τούς τών άλλων σχολών, ιδίως τούς 
τής ιατρικής, οί τής φιλοσοφικής, ήτις περιλαμβάνει έν έαυτή 
πλεϊστα τμήματα, τό φιλολογικόν μετά τοΰ ιστορικού, τό φυσικόν 
μετά τοΰ μαθηματικού, καί τό φιλοσοφικόν. Αλλά καί ύπό τήν 
έποψιν τών μαθημάτων κρίνοντες τά πανεπιστημιακά προγράμματα 
εύρίσκομεν αύτά έλλιπή. Ούσιωδέστατοι κλάδοι τής έπιστήμης ή 
λείπουσι παντελώς ή διδάσκονται παρέργως, ένίοτε μόνον έν τω 
προγράμματι αναγραφόμενοι. Αιτία δέ ταύτης τε καί άλλων έλ- 
λείψεων τοΰ Πανεπιστημίου εΐνε δτι αί μέν σχολαί δέν έχουσι 
πάντοτε ούτε τήν δύναμιν άλλ’ ούτε τήν θέλησιν νά μεριμνήσωσιν 
είλικρινώς περί τοΰ συμφέροντος τής διδασκαλίας, αί δέ κυβερνή
σεις πολύ συχνά ένθυμοΰνται τό άνώταταν τοΰ κράτους παιδευτή- 
ριον δταν παρέχη χώρον είς έξοικονόμησιν προσώπων άτινα 
έχουσι κεφάλαιον άναφαίρετον τήν ύποδούλωσιν είς τά συμφέροντα 
τής φατρίας.

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην κατέπλευσεν είς Πειραιά τό νέον 
τορπιλλοφόρον τού ήμετέρου στόλου, τό όνομασθέν Ψαρά, φέρον 
έπί τοΰ καταστρώματος έξ τορπιλλοφόρους, αΐτινες θά τοποθετη- 
θώσιν είς τά πολεμικά ήμών πλοία. Τά Ψαρά διένυσαν κατά 
τόν έξ Αγγλίας πλοΰν 12’3 μίλλια καθ’ ώραν, ήτις ταχύτης δύ
ναται έν άνάγκη νά αύξηθή καί είς 14 μίλλια. Κατά τάς έν ταϊς 
έφημερίσι περί αύτοϋ δημοσιευθείσας ειδήσεις τό σκάφος έναυπη- 
γήθη πρό τριών έτών, έχει δέ χωρητικότητα 700 τόννων. Φέρει 
δύο περιστροφικά τηλεβόλα Κρούπ τών 12 ύφεκατομέτρων, αί δέ 
τορπιλλοφόροι άς θά φέρη θά τοποθετώνται έπί τοΰ καταστρώματος, 
όπόθεν θά ρίπτωνται είς τήν θάλασσαν δι’ ιδιαιτέρου μηχανισμού. 
Άπό τής πρώρας έξ οπών άνοιχθεισών 4—5 μέτρα άνωθεν τών 
ίσάλων μερών θά έκσφενδονίζωνται τορπίλλαι τοΰ συστήματος 
Whitehead, πρός τόν αύτόν δέ σκοπόν ήνεώχθησαν πλησίον τής 
πρύμνης δύο άλλαι όπαί. Κατά δέ τήν πρύμνην έπί τοΰ ύπο- 
στρώματος θά φέρη συνεργεϊον έν ω θά διορθόνωνται αί βλάβαι 
τών τορπιλλών. Τέλος τά Ψαρά έχουσι δύο μηχανάς πρός παρα
γωγήν ηλεκτρικού φωτός. ·

Εν τώ τελευταίω τεύχει τοΰ περιοδικού συγγράμματος "Παρ
νασσού” έδημοσιεύθη ιδία πραγματεία περί τής έν έτει 1879 
άπογραφής τής πόλεως Αθηνών ύπό τοΰ έν τω ύπουργείω τών 
έσωτερικών φιλοπόνου τμηματάρχου κ. Ά. Μανσόλα, δστις κατά 
τά τελευταία έτη είργάσθη παρ’ ήμΐν ούσιωδώς ύπέρ τής στατι
στικής τοΰ τε πληθυσμού, τής παιδείας καί τοΰ έμπορίου. Ή 
τελευταϊον γενομένη άπογραφή έτελέσθη έν μια ήμερα διά δελτίων 
διανεμηθέντων κατ’ οικογένειας. '0 δέ άριθμός τών άπογραφέντων 
άνέρχεται είς 61,198 είς οΰς προςθετέον 2,176 άπογραφέντας έν 
τοΐς φιλάνθρωπικοΐς καταστήμασι, τοΐς εκπαιδευτή ρίοις, τοΐς ξενο- 
δοχείοις καί ταϊς φυλακαΐς. Ώστε τό δλον τών κατοίκων της 
πόλεως άνέρχεται είς 63,374. Σημειωτέον δέ δτι αί Άθήναι 
μετά καί τών περιχώρων έν έτει 1836 κατωκοΰντο ύπό 14,092 
ψυχών μόνον. Έκ τών κατοίκων έγγαμοι μέν εΐνε 17,948, άγαμοι 
δέ 40,337, έν χηρεία 5015, ών 4256 θήλεις, καί μή έξηκριβω- 
μένοι 74. Μεταξύ τών κατοίκων ύπάρχουσι 319 ύπέρ τά όγδοή- 
κοντα έτη γεγονότες, ών ένδεκα ύπερεζατοντούτιδες. Τοΰ πίνακας 
τών κατοίκων κατ’ έπαγγέλματα οντος άτελοΰς δέν έζλέγω άριθμούς 
έξ αύτοϋ πρός άνακοίνωσιν είς τούς άναγνώστας τοΰ Εσπέρου. 
Αλλά περίεργος εΐνε ή στατιστική τών βιομηχανικών, εμπορικών 
καί λοιπών καταστημάτιυν. Κατά τάς ληφθείσας ειδήσεις ύπήρχον 
τω 1879 έν Άθήναις έργαστήρια έδωδίμων 599, έξ ών 234 παντο
πωλεία, ήτοι εν παντοπωλεΐον έπί κατοίκων 271· έμποριζά κατα
στήματα διάφορα 350· βιομηχανικά έργοστάσια 598, έξ ών κλίβανοι 
52, άρτοποιεΐα δέ 46 · έργοστάσια ένδυμασίας 399, έξ ών ύπο- 
δηματοποιεΐα 143- καταστήματα γραμμάτων ήτοι τυπογραφεία, 
βιβλιοπωλεία, βιβλιοδετεία κτλ. 60- οινοπωλεία 288, ήτοι έν έπί 
220 κατοίκων καφενεία 161 , έν έπί 394 κατοίκων ξενοδοχεία 
καί μαγειρεία 126’ καπνοπωλεία 112, ήτοι έν έπί 565 κατοίκων 
κουρεία 77- φαρμακεία 30’ συμβολαιογραφεία 24. Ώς πρός τήν 
έκπαίδευσιν 32,761 (21,330 άνδρες καί 11,431 γυναίκες) είσίν 
έγγράμματοι, καί 30,345 (12,734 άνδρες καί 17,611 γυναίκες) 
άγράμματοι, τών λοιπών 268 μή έξακριβωθέντων. Οί δέ μαθηταί 
καί αί μαθήτριαι τών έν Άθήναις 62 δημοσίων καί ιδιωτικών 
δημοτικών σχολείων άνέρχονται είς 5698, ών 2660 μαθηταί καί 
3038 μαθήτριαι.

Ή πόλις τών Αθηνών καταλαμβάνει έπιφάνειαν τεσσάρων 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, έφ’ ής ύπάρχουσι κατά τήν ένεργη- 
θεΐσαν ειδικήν άπαρίθμησιν 8,080 οίκοδομαί, ών 7316 οίζίαι 
χρησιμεύουσαι πρός ένοίκησιν καί 764 άνήκουσαι άποκλειστικώς 
είς διάφορα καταστήματα. Έκ τών 7316 οικιών 3661 κατοι- 
κοΰνται παρά τών ιδιοκτητών, 3572 παρ’ ένοικιαστών καί 83 
εύρίσζοντο τω 1879 ύπό οικοδομήν. Έζ τών οικιών τούτων 6630 
μόνον έξαζριβωθεϊσαι ώς πρός τήν χωρητικότητα έχουσιν ώς εξής· 
ισόγειοι εΐνε 2643, μέ δύο όροφάς 768, μέ τρεις 2504, μέ τέσ- 
σαρας 694 καί μέ πέντε 21.

Τοιαΰτα έν συνοπτικωτάτη περιλήψει τά κυριώτερα πορίσματα 
τών έρευνών τοΰ στατιστικού γραφείου. Άπό τοΰ 1879 ό πλη
θυσμός τής πόλεως ηύξησε σημαντιζώς καί αί Άθήναι όσημέραι 
κατοιζίζονται πυζνότερον · έλπίζομεν δέ δτι δέν άπέχει πολύ καί 
ό χρόνος καθ’ δν διά προςηκούσης μερίμνης τής δημοτικής άρχής 
θά καταστώσι καί ύπό τήν έποψιν τής καθαριότητος καί τοΰ καλ
λωπισμού αληθώς πράγματι, ούχί δέ μόνον όνόματι, ή πρωτεύουσα 
τής Ελλάδος. Καλλίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΖΩΒΣΚΗΣ
ΡΩΣΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 216.)

Αί ώραϊαι τέχναι δέν είναι χωρών τινων μόνον άποκλειστικόν 
προνόμιον · είναι κοσμοπολίτιδες. Έν δλαις ταϊς χώραις, ύφ’ δλα 
τά κλίματα, δύνανται ν’ άναφανώσιν έξοχοι καλλιτέχναι, δίδοντες 
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την σφραγίδα της μεγαλοφυΐας των εις την εποχήν των. Εύτυχής 
ή χώρα ή γεννώσα πλείονας τοιούτους άνδρας· εύτυχής προ πάν
των ή /ώρα ή έχουσα την διάθεσιν καί την δύναμιν να προστα- 
τεύη καί νά προάγη αυτούς· τιμώσα τα τέκνα της τα μεγαλοφυή 
τιμά έαυτήν.

Πόσοι καί πόσοι ζωγράφοι, γλύπται, ποιηταί καί έν γένει 
καλλιτέχναι δεν έμειναν άγνωστοι διότι δέν έτυχον τής δεούσης 
προστασίας καί ύποστηρίξεως! Πόσαι μεγαλοφυείς έπινοήσεις δεν 
έμειναν απραγματοποίητοι διότι δέν έλαβον τήν δέουσαν ώθησιν! 
Καί τό εύγενέστερον δένδρον άνευ καλλιέργειας καλούς δέν φέρει 
καρπούς. Διά τον λόγον τούτον παρηγορητικόν είναι δταν βλέ- 
πωμεν ήγεμόνας καί κυβερνήσεις, τείνοντας χεΐρα αρωγόν εις τάς 
τέχνας καί τάς έπιστήμας. Δέν άρνούμεθα δτι ενίοτε καί ή ιδιω
τική ένέργεια πλουσίου τινός, προστάτου φιλομούσου, δέν συνε- 
τέλεσεν εις την άνάδειξιν καλλιτέχνου έξοχου· άλλ’ δταν ή προ
στασία προέρχεται παρά ήγεμόνος ή παρά κυβερνήσεως, αποβαίνει 
πάντοτε άποτελεσματικωτέρα.

'0 ζωγράφος ’Ιωάννης Άϊβαζώβσκης, οΰ τήν εικόνα έκ 
φωτογραφίας δημοσιεύομεν σήμερον, είναι άνήρ εις ού τήν άνά- 
πτυξιν συνετέλεσε καί ή έμφυτος κλίσις καί ή προστασία, γενναία 
καί ενθαρρυντική, ής έτυχε παρά τοΰ ήγεμόνος του. Έγεννήθη ό 
Άϊβαζώβσκης έν έτει 1817 έν θεοδοσία τής Ταυρίδος έξ οικο
γένειας άρμενογρηγοριανής, αρχαίας μέν, έκ Τουρκίας εις Αυστρίαν 
καί έκεΐθεν εις Κριμαίαν μεταναστευσάσης, αλλά κατόπιν έκπεσού- 
σης. 'Ο πατήρ του ήτο πτωχός έμπορος έν θεοδοσία, άνήρ 
αγράμματος άλλ’ έχων δλην τήν καλήν πρόθεσιν νά έκπαιδεύση 
καλώς τούς τρεις ύιούς του, οίτινες καί πράγματι δέν έβράδυνον 
νά ζαταλάβωσι θέσιν έπίζηλον έν τή κοινωνία· καί ό μέν πρώτος, 
Γρηγόριος, έπιδοΟείς εις τά ναυτικά, έγένετο λιμενάρχης θεοδοσίας, 
ό δεύτερος, έκλέξας τό κληρικόν έπάγγελμα, έγένετο αρχιεπίσκοπος 
Τιφλίδας, καί ό τρίτος, ό ’Ιωάννης, κλίσιν άκράτητον προς τήν 
ζωγραφικήν αισθανόμενος, άνεδείχθη εις τών πρώτων τής 'Ρωσσίας 
ζωγράφων, καί είδικώς έν ταΐς ναυτικαΐς είκόσιν δ πάντων άριστος.

Ένεκα τών περιωρισμένων τοΰ πατρός μέσων είχε νά πα
λαίση κατ’ άρχάς προς μεγάλας δυσκολίας, δυσκολίας δυναμένας νά 
άποτρέψωσι νέον ήττον αύτοϋ φλεγόμενον ύπό τού θείου τής 
τέχνης πυράς. Έν τώ σχολείω ακόμη τής πατρίδος του ευρισκό
μενος κατεγίνετο εις τήν ζωγραφικήν, καί μια τών ήμερων άπει- 
κόνισεν έπί τοΰ εξωτερικού τοίχου τής πατρικής οικίας στρατιώτην 
έν πανοπλία φυσικού μεγέθους, ένώπιον τοΰ όποιου ΐσταντο θαυ- 
μάζοντες οι διαβάται. Διέβη έκεΐθεν καί ό άρχιτέκτων Koch, 
οικογενειακός φίλος, καί ίδών τό έργον τοΰ παιδός τό ευρε τόσον 
πρωτότυπον καί έπιτυχές, ώστε έπρότεινεν αύτός νά τω διδάξη 
τά πρώτα στοιχεία τής τέχνης. Μέχρι σήμερον ό Άϊβαζώβσκης, 
μέγας καί διαπρεπής ζωγράφος, διατηρεί εύγνώμονα άνάμνησιν 
τοΰ πρώτου αύτοΰ αγαθού καί άφελοΰς διδασκάλου.

Έτερος πολύτιμος προστάτης τοΰ νέου ζωγράφου ύπήρξεν ό 
διοικητής τής θεοδοσίας, Καζνατσώφ, δστις διορισθεΐς τοποτηρητής 
τής Ταυρικής χερσονήσου μέ τήν έδραν έν Συμφεροπόλει, είσήγαγε 
τόν προστατευόμενόν του εις τό έκεΐ γυμνάσιον, συστήσας αύτόν 
συγχρόνως εις πολλάς πλούσιας καί ίσχυούσας οικογένειας, καί 
ιδίως εις τόν πρίγκηπα Βολκόνβκην, δστις τή συγκαταθέσει τοΰ 
αύτοκράτορος κατέταξεν αύτόν μεταξύ τών μαθητών τής έν Πε- 
τρουπόλει Ακαδημίας τών ώραίων τεχνών, τών ύπό τοΰ αύτο- 
κρατορικοΰ ταμείου συντηρουμένων. Τοΰτο έγένετο τώ 1833, δτε 
ό Άϊβαζώβσκης ήγε μόλις τό 16°'1 τής ήλικίας του έτος.

Άπό τοΰδε άρχεται τό καλλιτεχνικόν αύτοΰ στάδιον, διότι έν 
τή Ακαδημία έκτος τών μαθημάτων είχεν αφορμήν ν’ άντιγράφη 
εικόνας τών καλλιτέρων τής έποχής έκείνης τεχνιτών, καί προ 
πάντων τοΰ Γάλλου Κλαυδίου Λορραίνου, δν πρό παντός έθαύ- 
μαζεν. Τά αντίγραφα ταΰτα έπέσυρον τήν προσοχήν τοΰ διευ- 
Ουντοΰ τής Ακαδημίας Όλένιν, δστις τω έγένετο ού μόνον προσ
τάτης αλλά καί φίλος ειλικρινής.

Πέντε δλα έτη διέμεινεν ό Άϊβαζώβσκης έν τή Ακαδημία 

καί τώ 1838 μετέβη πάλιν εις τήν Κριμαίαν ούχί πλέον μαθητής 
αλλά τέλειος ήδη καλλιτέχνης. Ενταύθα νέος πόθος, πόθος σφο
δρός κατέλαβεν αύτόν νά έπισκεφθή τήν Ιταλίαν καί νά μελετήση 
έκ τοΰ σύνεγγυς τά αριστουργήματα τών αθανάτων τής Φλωρεντίας 
καί τής Ρώμης διδασκάλων. Διά Βερολίνου, Δρέσδης καί Βιέννης 
κατήλθεν εις Βενετίαν, έκεΐθεν εις Φλωρεντίαν καί τέλος εις Ρώ
μην, ένθα έμεινεν έκπληκτος έπί τοΐς άριστουργήμασι τής τέχνης· 
"Εΐδον τά έργα τοΰ Ραφαήλ καί τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, έγραφεν 
έκ Ρώμης προς φίλον του έν ΓΙετρουπόλει, εΐδον τά θαυμάσια 
έργα δλα. ’Ενώπιον τών μεγάλων τούτων έργων πόσον αισθάνεται 
ό άνθρωπος τήν σμικρότητά του! . . . Ενταύθα ή ήμέρα αναλογεί 
προς έτος όλόκληρον . . . Ενταύθα ώς μέλισσα ροφώ τό μέλι 
τοΰ καλλίστου τών ανθώνων.' Δέν έβράδυνεν ό Άϊβαζώβσκης νά 
γείνη γνωστός έν ’Ιταλία, άφ’ ού μάλιστα έξέθεσεν έν 'Ρώμη τρεις 
τών ώραιοτέρων εικόνων του, τήν Τρικυμίαν”, τό "Χάος”, δπερ 
ήγόρασεν αύτός ό Πάπας διά τήν μεγάλην τοΰ Βατικανού αίθουσαν, 
καί "τόν λιμένα τής Νεαπόλεως”, εικόνα άγορασθεΐσαν αντί άδράς 
τιμής παρά τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως, δστις καί προςεκάλεσε 
τόν καλλιτέχνην εις Νεάπολιν δπως τόν ϊδη καί όμιλήση μετ’ 
αύτοΰ. Τό "Χάος” είναι είκών πρωτότυπος, δι’ ήν ένεπνεύσθη 
έκ τής Άγιας Γραφής, καί ήτις έχάραξε νέαν δλως οδόν. Τω 
1842 μετέβη εις Βενετίαν, ένθα έζωγράφισε τήν "Νύκτα τής 
πανσελήνου”, εικόνα έπισύρασαν τόν θαυμασμόν τοΰ κοινού, ήν 
έδώρησεν εις τό άρμενικόν μοναστήριον τού Άγιου Λαζάρου, ένθα 
ό αδελφός του, ό άρχιερεύς, έσπούδαζε. Τω 1843 εύρίσκετο έν 
Παρισίοις καί έν Λονδίνω, καί τω 1844 διαταγή τοΰ αύτοκράτορος 
Νικολάου συνώδευσε τόν μέγαν δοΰκα Κωνσταντίνον εις τήν κατά 
τήν Ανατολήν περιοδείαν του. Ή περιοδεία αυτή, καθ’ ήν έπε- 
σκέφθη τήν Κωνσταντινούπολή, τά παράλια τής Μικρας Ασίας, 
τήν Ελλάδα, τάς νήσους τού Αρχιπελάγους, ύπήρξε διά τόν νέον 
ζωγράφον διδακτικωτάτη, καί πλεΐστα δσα ήσαν τά σχέδια, δι’ ών 
έπλούτισε τήν συλλογήν του. Ούτως έργαζόμενος άόκνως ο Άϊβα- 
ζώβσκης κατώρθωσεν έν διαστήματι δέκα ετών νά έκτελέση 500 
εικόνας, κατόρθωμα όντως καταπληκτικόν, καί τώ 1847 διωρίσθη 
παρά τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου, τοΰ γενναίου αύτοΰ προστάτου, 
καθηγητής τής Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως, αξίωμα υψηλόν, ού 
τόν τίτλον μέχρι σήμερον φέρει.

Τω 1848 ένυμφεύθη ώραίαν Άγγλίδα, τήν δεσποσύνην 
Gbaves, εύρισκομένην έν θεοδοσία χάριν τών θαλασσίων λουτρών 
καί έκπαιδευθεΐσαν έν τω γνωστώ τής Οδησσού παρθεναγωγείο). 
Εν θεοδοσία κατά τό πρώτον τού γάμου του έτος έζωγράφισε 
τήν θαυμασίαν εικόνα, "Τό έννατον Κύμα’’, ήτις είναι τό αριστούρ
γημά του, καί ήτις μόνη ήρκει νά δοξάση ένα καλλιτέχνην.

Έν καιρω τοΰ κριμαϊκού πολέμου ή έπιμέλειά του ύπήρξεν 
αξιοθαύμαστος· πλεΐστα δσα έπεισόδια τοΰ καταπληκτικού έχείνου 
πολέμου τώ ένέπνευσαν εικόνας ωραίας, ας πάσας ήγόρασεν ό 
αύτοκράτωρ Νικόλαος, άνταμείψας γενναίως τόν καλλιτέχνην. Έν 
τοΐς έτεσι 1866—69 ή έπανάστασις τής Κρήτης καί τά κατορ
θώματα τών άτρομήτων τής νήσου έκείνης κατοίκων ένεθουσίασαν 
τόν ζωγράφον, καί δώδεκα αύτοΰ εικόνες, παριστώσαι έπεισόδια 
τής μακράς έκείνης πάλης, έξετέθησαν έν Όδησσώ υπέρ τών 
πασχόντων Κρητών. Διά τής έκθέσεως ταύτης κατώρθωσαν τά 
δύο μέλη τής έπιτροπής, ό Κύριος Στέφανος Ράλλης καί ό ιατρός 
Κύριος Πελοπίδας Λάτρης (γαμβρός έπί θυγατρί τοΰ Άϊβαζώβσκη), 
ν’ άποστείλωσιν εις τήν κεντρικήν τών Κρητών έπιτροπήν πλέον 
τών 25 χιλιάδων αργυρών ρουβλίων. Ότε ή έν Όδησσώ έπί τής 
έκθέσεως έπιτροπή παρουσιάσθη εις τόν Άϊβαζώβσκην δπως τόν 
εύχαριστήση, άπήντησεν ουτος · "Δεκαετής καί δωδεκαετής ών 
αντέγραφα άτέχνως τάς εικόνας τών πρωταγωνιστών τοΰ ύπέρ 
ανεξαρτησίας υμών άγώνος, τοΰ Κανάρη, τοΰ Μιαούλη, τής 
Μπουμπουλίνας κ. άλ. Τά θαυμάσια αύτών κατορθώματα διήγειρον 
έν έμοί τόν πόθον νά απεικονίσω ναυμαχίας, θάλασσαν καί πλοία- 
σήμερον λογίζομαι εύτυχής δυνάμενος καί έγώ νά συντελέσω κατά 
τι εις άνακούφισιν άνδρών, άδελφών καί απογόνων τών αοιδίμων

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ.

εκείνων ήρώων.” Έκ τών κρητικών τούτων εικόνων αΐ μέν 
έπωλήθησαν έν Όδησσώ, αί δέ έν Μόσχα καί Πετρουπόλει. Μίαν 
αύτών ίδών πρό τίνος ό ήρως τής Κρήτης Χατζή Μιχάλης έν τή 
έν Ύάλτα τής Κριμαίας οικία τοΰ ιατρού κ. Λάτρη συνεζινήθη 
μέχρι δακρύων.

Διαμείνας έπανειλημμένως έν ’Ιταλία καί έν Γαλλία ό Αϊβα- 
ζώβσκης μετέβη πάλιν εις τήν πατρίδα του, τήν θεοδοσίαν, ένθα 
τώ 1880, τή ήμέρα τών γενεθλίων του, ένεκαινίσθη έπισήμως ή 
μεγαλοπρεπής αίθουσα τής έκθέσεως, ήν ιδία δαπάνη άνήγειρε 
καί έδώρησε τώ δήμω, δπως έν αύτή σπουδάζωσιν άνέτως οι τής 
ζωγραφικής μαθηταί. ΤΙ πόλις τής θεοδοσίας, θέλουσα νά δηλώση 
τώ έξόχω δωρητή τήν εύγνωμοσύνην της έξέδωκε ψήφισμα, δι’ 
ού α.) όνομάζει αύτόν πρώτον έπίτιμον πολίτην της, β'.) ορίζει, 
ώστε ό λόφος, έφ’ ού άνηγέρθη ή αίθουσα, νά φέρη τό όνομα 

αύτοΰ, γ’.) ή οδός, ή άγουσα άπό τής Μητροπόλεως πρός τήν 
άρχαίαν πατρικήν οικίαν του νά κληθή οδός Άϊβαζώβσκη, καί 
ο.) ή λεωφόρος, ή πρό τής σημερινής οικίας του νά όνομασθη 
άπό τοΰδε λεωφόρος Άϊβαζώβσκη.

Ούτως έτίμησεν ή πόλις τής θεοδοσίας τό έξοχον αύτής 
τέζ.νον. Εφέτος ό Αϊβαζώβσκης μετέβη διά Κωνσταντινουπόλεως 
εις Σμύρνην καί έκεΐθεν εις ’Αθήνας, ένθα εύρίσκεται καθ’ ήν ώραν 
χαράττομεν τάς γραμμάς ταύτας- σκοπεύει δέ νά διαχειμάση έν 
’Ιταλία. Λέγεται δτι ύπεσχέθη εις τόν γαμβρόν τον, κ. Πελοπίδαν 
Λάτρην, νά δωρήση μίαν τών μεγάλων αύτοΰ εικόνων τώ Πολυ
τεχνείο) τών Αθηνών εις ένδειξιν σεβασμού πρός τήν χώραν 
έζείνην, έν ή αΐ ώραΐαι τέχναι έλαβον κατά τήν άρχαιότητα έπί- 
δοσιν λαμπράν τοσοΰτον.
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟϊ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

Ταΰτα είπε, κι’ έν τφ άμα 
Κατά γης οί στρατιώται 
Έρριψαν τδ ένδυμά των 
Καί τήν δερματίνην κάππαν, 
Καί κατέθεσαν τά δπλα, 
Καί έπηδησαν ς τό ρεύμα, 
"Οπου έπλυνον προθύμως 
Τά πολεμικά σημεία· 
Διαυγές τδ ύδωρ ήτο 
Τδ έκ τών ποδών πήγασαν 
Τοϋ Δεσπότου τών άνθρώπων 
θολόν όμως τώρα βέει, 
Μέ γραμμάς κόκκινους ρέει, 
Ώς νά ήτο είς τό ύδωρ 
Άναμεμιγμένον κ’ αιμα.

Έκ τοΰ ποταμού έξήλθον 
Καθαροί οί στρατιώται, 
Κ’ έθαψαν τά ρόπαλά των 
Καί τά δπλα είς τήν όχθην. 
Κ’ έμειδίασε τό Πνεΰμα, 
Ό Δεσπότης τών άνθρώπων, 
Βλέπων τ' άοπλά του τέκνα.

Κ’ έν σιγή οί στρατιώται 
θραύσαντες άπό τοΰ βράχου 
Λίθου τμήματα κοκκίνου, 
’Έκαμαν καπνοσωλήνας, 
Οΰς έκόσμησαν έντέχνως 
Μέ πτερά πολλών χρωμάτων, 
Κι είς τά ίδια άπήλθον. 
Καί τό Μέγα Πνεΰμα τότε, 
Τών άνθρώπων ό Δεσπότης, 
Άνυψούμενον βραδέως 
Έν τφ μέσφ πυκνού νέφους 
Έμπροσθέν των ήφανίσθη.

2.

ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ.

"Ζήτω, ζήτ’ ό Ζέφυρος μας, 
Ό άτρόμητός μας ήρως!” 
“Εκραζον οί στρατιώται, 
Έκραζον καί οί πρεσβύται, 
Ότε νικητήν τδν είδον 
Έπιστρέφοντα όπίσω 
Μέ τδν ιερόν ζωστήρα 
’Από τοΰ Bof-φά τήν χώραν, 
Τοΰ λευκού Βο^α τήν χώραν.

Ζέφυρος, ό μέγας ήρως, 
Είχε κλέψει τόν ζωστήρα 
Τής μεγάλης Αρκτου, ήτις 
Τών λαών ό τρόμος ήτο· 
Εΐχε κλέψει τδν ζωστήρα 
Τής φρικής, άγριας Άρκτου, 
Έν ω αΰτη έκοιματο 
Είς τήν κορυφήν τού ό'ρους, 
Έκοιματο ώσεί βράχος 
Τεθαμμένος ύπό βρύα.

Λάθρα, λάθρα πλησιάζει 
Πρδς τό φοβερόν θηρίον, 

"Ωστε καί σχεδόν τόν ψαύουν 
Οί μεγάλοι δνυχές του, 
Κι’ ή πνοή έκ τών ρω&ώνιυν 
Τούς δακτύλους σχεδόν καίει 
Τοΰ Ζεφύρου, τοΰ γενναίου. 
Τόν ζωστήρα άνασύρει

Ύπεράνω τών ώτίων 
Τών στρογγύλων τοΰ θηρίου, 
Ύπεράνω τών όμμάτων 
Τής άποτροπαίας Άρκτου, 
Κεκλεισμένων έκ τοΰ υπνου, 
Ύπεράνω τής ρινός της 
Τής μακράς καί τών ρωθώνων, 
Τών άγριων της ρωθώνων, 
Οί όποιοι κατακαίουν 
Τήν άνδρειαν αύτοΰ χεΐρα —

Τδ πολεμικόν του σύρει 
'Ρόπαλον ό νέος ήρως, 
Καί κραυγήν όξεΐαν βάλλων, 
Τήν πολεμικήν κραυγήν του, 
Μέ όρμήν τής Άρκτου πλήττει 
Τό τεράστιον κρανίον 
Έν τφ μέσφ τών όμμάτων.

Φοβερόν, ήγριωμένον 
Έξυπνα εύθύς τό τέρας· 
Πλήν τά γόνατά του τρέμουν 
Καί μουγκρίζει καί γογγύζει, 
Καί πειράται νά όρμήση. 
Καί ό Ζέφυρος έμπρός του 
Άτρομήτως τό προσβλέπει, 
Το χλευάζει, καί μέ άκραν 
Περιφρόνηση» τφ λέγει-

‘Είσαι άνανδρος, ώ’Άρκτε3), 
Καί γογγύζεις καί φωνάζεις, 
Ώς γυνή δειλή, άθλια. 
Έχθρικαί, καλώς γνωρίζεις, 
Εΐναι, Άρκτε, αί φυλαί μας, 
Καί είς πόλεμον πρό χρόνων. 
Ημείς εΐμεθα, ώς βλέπεις, 
’Ισχυρότεροι σας τώρα· 
Πρδς τί κρύπτεσαι καί έρπεις 
Είς τά δάση, είς τά όρη; 

’Άν μ’ ένίκας έν τή πάλη 
Δέν θά μ’ έβλεπες νά τρέμω, 
Νά θρηνώ καί νά γογγύζω- 
Πλήν σύ, Άρκτε, σύ γογγύζεις, 
’Ατιμάζεις τήν φυλήν σου, 
Ώς δειλή, άθλια γραία.”

Ταΰτα λέγει καί ύψόνει 
Νΰν ό Ζέφυρος έκ νέου 
Τό δγκώδες ρόπαλόν του, 
Καί κτυπά τήν Άρκτον πάλιν 
Έν τφ μέσφ τοΰ κρανίου, 
Καί τό θραύει, ώς τό πάγος 
θραύετ’ έν καιρφ χειμώνος. 
Ούτως έπεσεν ή ’Άρκτος, 
"Ολων τών λαών ό τρόμος.

“Ζήτ ό Ζέφυρός μας, ζήτω!
Ό λαός φωνάζει ένθους.
Ζέφυρε, σύ είσαι πλέον 
‘0 ύπέρτατος μονάρχης 
Τών άνέμων σύ νά αρχής 
Είς αιώνα τών αιώνων!”

Ούτως έξελέχθη τότε 
’Αρχών τών άνέμων δλων
—

’) “Είσαι άνανδρος, ώΆρκτε.” Τό άνέκΒοτον τοΰτο 
έλήφθη έκ τίνος διηγήματος τού Heckewelbeb περί 
τών ’Ινδικών φυλών, έν φ παριστάνει ’Ινδόν κυνηγόν 
όμιλοΰντα πρός άρκτον. Ήμην παρών, λέγει, δταν 
έλέγοντο οί λίγοι ούτοι τού κυνηγού. Άφ’ ου δέ τήν 
έφίνευσε, ήρώτησα αύτόν πώς νομίζει δτι τό πτωχόν 
έκεϊνο ζώον εννοεί τί τφ εΐπεν. ’Ω! μοί άπήντησεν, ή 
άρκτος μ’ ένόησε πολύ καλά· δέν παρετήρησας πόσον 
έφαίνετο κατησχυμένη δταν τή άπέτεινα τούς λόγους 
μου ;

Τό φθινόπωρον τά φύλλα 
Μέ χρωματισμόν ποικίλον,1 
Ούτος είν’ ό τάς νιφάδας 
Τής χιόνος άποστέλλων, 
Ό τά υδατα παγόνων 
Τών λιμνών καί τών ^υάκων 
Ούτος εΐναι ό τούς δύτας 
Καί τούς γλάρους έκδιώκων 
Πρός νοτίους παραλίας, 
Ό μέ βίαν άναγκάζων 
Τόν. ερωδιόν νά σπεύση 
Πρός την φίλην φωλεάν του 
Είς τήν γήν τής μεσημβρίας.

Ό Βοριάς ήγριωμένος 
Έξελθών ποτέ τοΰ άντρου, 
Τοΰ έν μέσφ τών χιόνων, 
Ιίεριέτρεχε τήν χώραν 
Μέ διεύθυναιν πρός νότον, 
Καί όπίσω του ή κόμη 
Έπεκρέματο ώς ρεΰμα, 
’Ρεΰμα μαΰρον τοΰ χειμώνος.

Εκεί δέ έν μέσφ χόρτων 
Καί καλάμων εΐδεν αίφνης 
Μικρόν δύτην, τούς ίχθυας 
Σύροντα έντδς δικτύου, 
Καί ύπολειφθέντ’ άκόμη 
Είς τοΰ ποταμοΰ τήν όχθην, 
Έν φ βλη ή φυλή του 
Εΐχε καταβή πρός νότον.

“Τίς τολμά νά μ’ άπειθήση; 
Ό Βοριάς οργίλος κράζει · 
Τίς τολμά έδώ νά μένη, 
Άφ’ ού πλέον καί αί χήνες 
Κΐ οί έρωδιοί άπήλθον;”

Κΐ ήλθεν ό Βορράς τήν νύκτα 
Πρός τό οίκημα τοΰ δύτου, 
Καί σωρεύων τάς χιόνας 
Καί συρίζων μετά λύσσης 
Τών Ουρών τά φύλλα σείει.

Πλήν ό δύτης δέν πτοεΐται, 
Είν’ άμέριμνος ό δύτης. 
"Οσ’ οί μήνες τοΰ χειμώνος 
Τόσους έχει σωρούς ξύλων 
Τροφήν έχει τούς ίχθύας. 
Παρά τήν εστίαν μένει, 
Ευθυμεί, γελά καί τρώγει, 
Ψάλλων· “Ώ Καβιβονόκα, 
Μή καί σύ θνητός δέν ήσαι;”

Ό Βορράς είσήλθε τότε 
Είς τόν οίκον μανιώδης. 
Τόν ένόησεν ό δύτης 
Έκ τοΰ ψύχους, δπερ αίφνης 
Διεχύθη πανταχόθεν. 
Πλήν δέν έπαυσε νά ψαλλη, 
Νά γελά καί νά χλευάζη. 
Καί άνέλαμπον αί φλόγες, 
Καί έπέτων οί σπινθήρες. 
Άπό τοΰ Καβιβονόκα 
Τήν λευκήν καί μακράν κόμην 
Καί άπό τό μέτωπόν του 
Έρρεεν ίδρώς άφθόνως, 
Καταπίπτων είς τήν στάκτην 
Καί κηλίδας σχηματίζων. 
Ουτω ρέει καί τό ύδωρ 
Τής βροχής άπό τάς στέγας, 
Ουτω πίπτουν έκ τών δένδρων 
Αί σταγόνες τής χιόνος

"Οταν τήκωνται τό έαρ 
Τό λευκόν τρυπώσαι στρώμα.

Μή δυνάμενος ώς τέλος 
Ό Βο^άς νά ύποφέρη 
Τήν θερμότητα τών ξύλων 
Καί τό εΰθυμον τό ασμα 
Καί τόν γέλωτα τοΰ δύτου, 
"Ωρμησεν έκτός τοΰ οίκου, 
Καί πατήσας τήν χιόνα 
Τών λιμνών καί τών ρυάκων 
Άπεσκλήρανε τόν πάγον, 
Κ’ έπροσκάλεσε τόν δύτην 
Νά έζέλθη νά παλαίσουν, 
Νά παλαίσουν γυμνωμένοι 
Είς τό παγωμένον στρώμα·

Καί έξήλθεν έν τφ άμα 
Ό άτρόμητός ό δύτης, 
Τόν Βορράν νά καταβάλη, 
Τόν θρασύν έχθρον κΐ αυθαοη. 
Καί έπάλαισε μέ θάρρος 
Νύκτας δλας γυμνωμένος, 
Μέχρις ού άπηυδισμένος 
Ό ψυχρός Καβιβονόκας 
Έμετρίασε τήν λύσσαν, 
Καί σκοντάπτων καί άσθμαίνων 
Άπεσύρθη ήττημένος, 
Καί μετέβη έσπευσμένως 
Είς τήν χώραν τών κονίκλων, 
"Οπου ήκουσε μακρόθεν 
Τά καγχάσματα τοΰ δύτου 
Καί το ασμά του τό εΐρον· 
“Άθλιε Καβιβονόκα, 
Μή -καί σύ θνητός δέν ήσαι;” —

Έκατοίκει Σαβονδάσης 
Ό παχύς, νωθρός καί χαΰνος 
Κάτω κάτω πρός τόν νότον, 
Είς τήν χώραν τοΰ ήλιου 
Καί τοΰ αιωνίου θέρους. 
Ήτο δέ ό Σαβονδάσης 
‘0 κατ’ έτος άποστέλλων 
Τούς γλυκείς τοΰ δάσους ψάλτας, 
Τούς κραυγούς καί φοινικούρους 
‘0 ώθών τάς χελιδόνας 
Καί τάς χήνας τάς άγριας 
Πρδς βορράν, ήτο ύ φέρων 
Πέπωνας, ό ώριμάζων 
Καί τάς οίνοφόρους βότρεις.

Ό καπνός τής σύριγγός του 
Κατεπλήρου τόν αιθέρα 
Μέ όσμήν λεπτήν, γλυκεΐαν 
Ή πνοή του καί τάς λίμνας 
Καί τά ΰδατα έκίνει, 
Έκαμνε τερπνούς τούς λόφους, 
Καί τάς νύκτας άνεφέλους.

Νότε άφροντι καί χαύνε! 
Μίαν μόνην ή ψυχή του 
Εΐχε μέριμναν καί μίαν 
Ή ζωή αύτοΰ φροντίδα. 
Στρέψας πρός βορράν τό βλέμμα 
Εΐχεν ίδει νέαν κόρην 
Έπί χλοεροΰ πεδίου, 
Κόρην εΰσωμον, ώραίαν, 
Είς τήν πεδιάδα μόνην. 
Ή έσθής της ήν πράσινη 
Καί ή κόμη της τό χρώμα 
Τοΰ λαμπρού ήλιου εΐχεν.

Καθ’ έκάστην πλήρης πόθου 
Έβλεπε τ’ ώραΐον πλάσμα

Ζέφυρος, ό άρκτομάχος, 
Είς τά τέκνα του δωρήσας 
Τούς λοιπούς άνέμους δλους· 
Ούτως έδωκε τόν Εύρον 
Τώ Βαβούνη, καί τόν Νότον 
Τφ ήμέρφ Σαβονδάση, 
Τόν Βορράν δέ τόν άργιλον 
Τώ τραχεϊ Καβιβονόκα.

Νέος ήτο καί ώραΐος 
Ό Βαβούνης, ό κομίζων 
Τήν πρωίαν, ό τά σκότη 
Μέ τά άργυρά του βέλη 
Διαλύων κ’ έκδιώκων. 
Εΐχε παρειάς βαμμένας 
Μέ λαμπρόν ^οδόχρουν χρώμα· 
Έξυπνα δέ ή φωνή του 
Τούς άνθρώπους καί τά ζώα.

Μόνος ήτο κ’ έπλανάτο 
Είς τοΰ ούρανοΰ τά ΰψη. 
"Αν καί τά πτηνά τφ ψάλλουν, 
Καί είς τούς αγρούς τά άνθη 
Δΐ αύτόν δσμήν έκπέμπουν 
"Αν καί ποταμοί καί δάση 
Είς τήν έλευσίν του χαίρουν, 
Μόνος εΐναι καί λυπεΐται 
Είς τά βάθη τής καρδίας.

Πλήν πρωίαν τινά βλέπων 
Πρός τήν γήν, έν φ άκόμη 
Τό χωρίον έκοιματο, 
Καί τόν ποταμόν όμίχλη 
Κατεκάλυπτεν ώς φάσμα, 
Τό φώς φεΰγον τοΰ ήλιου — 
Εΐδεν αίφνης νέαν κόρην 
Μόνην είς τήν πεδιάδα, 
Άνθη κόπτουσαν εύώδη 
Είς τοΰ ρύακος τήν όχθην. 
Καθ’ έκάστην δέ πρωίαν 
Βλέπων πρός τήν γήν, άπήντα 
Τούς ώραίους δφθαλμούς της 
Είς αύτόν προσμειδιώντας 
Έκ τοΰ μέσου τών άνθέων.

Καί ήγάπησε τήν κόρην 
Τήν έγκαταλελειμμένην, 
Ητις μέ καρδίας πόθον 

Έπερίμενε τον φίλον. 
Ήσαν μόνοι καί οί δύο· 
Έπί γής αύτή, κ’ έκεΐνος 
Είς τοΰ ούρανοΰ τά ΰψη. 
Τήν ήγάπησε μέ ζέσιν, 
Μέ μειδίαμα ήλιου, 
Μέ Οωπεύματα καί λόγους, 
Καί μέ ασματα έρώτων, 
Ψιθυρίζων είς τούς κλάδους, 
Μουσικήν γλυκεΐαν ψάλλων 
Κΐ ευωδίαν άναπέμπων. 
Καί πρός εαυτόν έλκύσας 
Μέ τόν ερυθρόν του πέπλον 
Περιέβαλε τήν κόρην 
Καί μετέβαλεν είς άστρον. 
'Έκτοτε όμοΰ βαδίζουν 
Είς τοΰ Ούρανοΰ τά ΰψη, 
Ό Αύγερινός κΐ ό Εύρος. —

Ό Βορράς δέ, ό δργίλος, 
'0 τραχύς Καβιβονόκας, 
Έν τφ μέσφ λευκών πάγων 
Καί χιόνος έκατοίκει, 
Είς τά κτήματα τής Άρκτου, 
Τής ψύχρας, άγριας Άρκτου. 
Ούτος είν’ ό χρωματίζων

Ό βραδύπους Σαβονδάσης- 
Καθ’ έκάστην καί ό έρως, 
Ή θερμή έπιθυμία 
Τφ κατέφλεγε τό στήθος. 
Πλήν παχύς καί χαΰνος ήτο, 
Ητο δκνηρός, κΐ ήγάπα 

Τήν άνάπαυσιν πρό πάντων, 
Ώστ’ έκύτταζε μακρόθεν, 
* Αναστέναζε κ’ έπόθει 
Τήν χρυσόκομον παρθένον.

Πρός βορράν στραφείς πρωίαν 
Εΐδε τήν χρυσήν της κόμην 
Άπαστράπτουσαν μακρόθεν 
“ Άδελφέ Καβιβονόκα, 
Έκ τής χώρας τών κονίκλων 
Μ’ έκλεψες τήν έρωμένην, 
Μοΰ άφήρεσες τήν κόρην, 
Μέ τούς μύθους έκ τής Άρκτου 
Άπατήσας τήν άθφαν!”

Ταΰτα έλεγεν ό Νότος 
Γοερώς έκφράζων ουτω 
Τής καρδίας του τόν πόνον. 
Καί έσκέπαζ’ ή πνοή του 
Μέ θερμούς τήν χώραν στόνους, 
"Εως δτου έπληρώθη 
Ό άήρ λευκών νιφάδων 
Καί ή γή λευκών στρωμάτων, 
Κι’ ή χρυσόκομος νεάνις 
Άνηρπάγη έμπροσθέν του- 
Κι’ ό πτωχός ό Σαβονδάσης 
Ούδαμοΰ δέν εΐδε πλέον 
Τήν χρυσόκομον παρθένον.

Σαβονδάσ’ ήπατημένε! 
Δέν ήτο γυνή, ήν είδες· 
Ούτε κόρη, ήν ήγάπας· 
Ητο πλάσμα φαντασίας, 
Ητον δνειρον, άπατη. 

Καί τό δνειρον παρήλθε, 
Καί τό δραμα έσβέσθη· 
Μέ τούς στόνους τούς θερμούς σου 
Σύ διέλυσας τό χάρμα, 
Σαβονδάσ’ ήπατημένε!

Ούτως εΐναι τών άνέμων 
Ή τετράς κεχωρισμένη· 
Καί οί παΐδες τοΰ Ζεφύρου 
Ούτως έλαβον τήν θέσιν 
Τήν οίκείαν ό καθείς των 
Είς τοΰ ούρανοΰ τόν Οόλον.

(άκολουθεΐ.)

ΓΝΩΜ1ΚΑ.
Ή καλλιτέρα κυβέρνησις δέν εΐναι ή καθι- 

στώσα τούς εύτυχεστέρους άνθρώπους, άλλ’ ή 
καθιστώσα μεγαλείτερον άριθμόν εύτυχών.

Δυκλώ.
** *

Έάν ήναι άληθές, ώς λέγουσιν οί σοφοί, δτι 
ή τέχνη τοΰ εύδαιμονεΐν συνίσταται είς τό νά 
λησμονή τις έαυτδν, όμολογητέον δτι συνίσταται 
καί είς τό τείνειν πρός τέρμα άντάξιον τής δρα
στηριότητας ήμών. FeuchtebSleben.

** *
Ύπέφερα, άρα έζησα. Τοΰ αύτοΰ.
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Η ΕΚΘΕΣ1Σ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.

Πρό τριών ήμερών 
έκηρύχθη έν Παρι
σίοις ή λήξις τής έχ- 
θέσεως ταύτης, ήτις 
είς τόσον μέγαν βαθ
μόν έφείλκυσε τήν 
περιέργειαν τοΰ κοι
νού. Ή έκθεσις ήτο 
έπιχείρησις ιδιωτική 
και άφίνει κατά τούς 
ακριβείς ύπολογισμούς 
καθαρόν κέρδος 400 
χιλιάδων φράγκων. ’Ε
πειδή δέ έκ τών προ- 
τέρων πάσα προκύ- 
πτουσα ύπέρβασις εΐχε 
προςοιορισθή ύπέρ επι
στημονικού τίνος σκο
πού, ή έπί τής έκ- 
θέσεως έπιτροπή άπε· 
φάσισε νά συστήση 
διά τοΰ ύπολειφθέντος

Ι2ΑΝΝΗΣ Α1ΒΑΖ2ΒΣΚΗΣ.

τούτου ποσού έν Πα
ρισίοις έργοστάσια 
προς ηλεκτρικά πει
ράματα, τά όποια έσον- 
ται προσιτά παντί τ<ΐ 
ένδιαφερομένω ύπέρ 
τής άναπτύξεως τοΰ 
ούσιώδους τούτου κλά
δου τών φύσικών έπι
στημών. Τά μάλιστα 
ένδιαφέρουσαι θά ήναι 
αί διάφοροι έκθέσεις 
περί τών έν καιρω 
τής έκθέσεως γενο- 
μένων καί κατόπιν 
άκόμη γενησομένων 
πειραμάτων. Δι’ αύ
τών ή έπιστήμη κά- 
μνει μέγα βήμα είς 
τά πρόσω.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Η ΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ.

ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ ΣΕΛΙΜ Β'. ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΙΙΟΤΛΕΙ.
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Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.
(Μετά είζόνοί, 3ρα σελ. 216.)

Γνωστόν είναι δτι άμα ή έπιστημη ήρξατο έφαρμόζουσα τόν 
ηλεκτρισμόν εις τάς κοινωνικάς άνάγκας, έγένετο και σκέψις περί 
χρησιμοποιήσεως αύτοΰ καί εις τά μέσα της συγκοινωνίας πρός 
αποφυγήν τής πολυδάπανου καυσίμου ύλης εις τούς σιδηροδρόμους 
καί τών ούχί όλιγώτερον δαπανηρών ίππων εις τούς ίπποσιδηρο- 
δρόμους. Δόκιμα! πολλαί έγένοντο καί έν ’Αγγλία καί έν Γαλλία 
καί έν Γερμανία, πλήν μέχρι τοΰδε αί δόκιμα! αύται ήσαν δλως 
νηπιώδεις. ’Εσχάτως μόνον φαίνεται δτι τό ζήτημα βαίνει πρός 
τήν τελικήν αύτοΰ λύσιν. Ήδη και έν Βερολίνω και έν Παρισίοις 
έσυστήΟησαν ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι, οϊτινες, ώς πράγμα νεο
φανές, έλκύουσιν εις υψιστου βαθμόν τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ. 
Τό πρός τοΰτο τεθέν εις ένέργειαν σύστημα είναι έπινόησις τοΰ 
διαπρεποΰς μηχανικού Siemens, δστις έδωκεν, έν Γερμανία τοΰ- 
λάχιστον, τό όνομά του εις τούς ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους.

Ή ήμετέρα είκών παριστα τόν μικρόν ηλεκτρικόν σιδηρό
δρομον, δστις έν Παρισίοις μεταφέρει τούς έπιβάτας άπό τής 
"Πλατείας τοΰ άστέρος” μέχρι τοΰ μεγάρου τής Έκθέσεως, διά
στημα \ αγγλικού μιλίου περίπου, δπερ διανύει εις ολίγα δευτε
ρόλεπτα. ’Εννοείται δτι αί δόκιμα! αύται (διότι τό στάδιον είναι 
ακόμη τό δοκιμαστικόν) δέν θά περιορισθώσιν εις τοΰτο μόνον, 
άλλ’ δτι συντόμως ό ηλεκτρισμός θέλει παραγκωνίσει τόν άτμόν 
εις τούς σιδηροδρόμους έν γένει. 0! έξοχώτεροι μηχανικοί τών 
χρόνων ήμών άμιλλώνται δπως έφεύρωσι σύστημα δυνάμενον νά 
άντικαταστήση τόν άτμόν και έφαρμώσωσι τόν ηλεκτρισμόν εις 
τάς βιωτικάς ήμών άνάγκας. Ούτως ύπεβλήθησαν ήδη συστήματα 
ηλεκτρικών γραμματοκιβωτίων, ηλεκτρικών σημάντρων, ήλεκτρικώυ 
μαγειρείων. Τό μέλλον τοΰ ήλεκτρισμοΰ προοιωνίζεται ύφ’ δλας 
τάς έπόψεις μέγα.

II ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΕΝ ΚΑΙΙΠΑΔΟΚΙΑι.
(Μετά είζόνος, δρα σελ. 217.)

Τό όροπέδιον τής Καππαδοκίας ύψοΰται παρά τήν άριστεράυ 
τοΰ "Αλσος όχθην. Τό εύρύτατον τοΰτο όροπέδιον, τό όποιον βορειο- 
δυτικώς μέν τού Ταύρου, δυτικώς δέ τού ’Αντιταύρου έκτείυεται, 
περιλαμβάνει τήν δλην μεταξύ τών δύο τούτων όρέων καί τοΰ 
Άλυος έκτασιν.

Έν τω μέσω σχεδόν τοΰ Οροπεδίου τούτου έγείρεται 3840 
μέτρα ύψηλόν τό έσβεσμένον ήφαίστιου, ό Άργαϊος, ού ό κρατήρ 
περικαλύπτεται ύπό παχυτάτων στρωμάτων χιόνος.

Τό θέαμα τό παρουσιαζόμενον ένταΰθα εις τόν άντικρύζοντα 
τόν κρατήρα οδοιπόρον είναι δλως έκτακτον έν σεληναία νυκτί φαί
νεται μακρόθεν ή δλη χώρα ώς πεπληρωμένη μεγάλων λευκών 
ναών μέ άναρίθμητα κωδωνοστάσια, αί δέ όπισθεν σειραι τών 
όρέων φαίνονται ώς συνοδεϊαι γιγαντιαίων καλογήρων, βαινόντων 
διά άπεράντου λαβυρίνθου, ένθα ούτε ίχνος θάμνου ούτε ίχνος 
χόρτου διακρίνεται· τό έδαφος τρύζει ύπό τά πέταλα τών ίππων 
ώς έπι πεπηγμένης χιόνος, και δμως τήν ψυχράυ ταύτην και μο
νότονου φύσιν πόσον μαγευτικός και στιλπνός περικαλύπτει ούρανός!

Οί όρεινοί ούτοι κώνοι είναι παραδόξως κουφοί έσωτερικώς 
περιέχοντες οικήματα δίπατα καί τρίπατα, κλίμακας, στοάς. Τά 
σπήλαια ταΰτα φέρουσι πολλαχοΰ ίχνη μεγάλων καταστροφών, 
έπενεχθεισών ύπό τών διαφόρων βαρβαρικώυ έπιδρομών. Έν τινι 
τών σπηλαίων τούτων σώζεται ακόμη κολοσσιαίου άγαλμα τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού καθημένου έπί θρόνου, έν έτέρω δέ τής Παναγίας 
κρατούσης έν χερσι τόν Σωτήρα. Φαίνεται δτι έντός τών εύρυ- 
χώρων τούτων σπηλαίων, τά όποια βεβαίως είσίν άργαιότατα, έκρύ- 
πτοντο οί πρώτοι χριστιανοί τής Καππαδοκίας, φεύγοντες τάς 
καταστρεπτικός τών άσιανών δορυκτητών καταδιώξεις.

Ή άρχαιοτάτη τής Καππαδοκίας πρωτεύουσα είναι ή Και- 
σάρεια, κειμένη εις άπόστασιν δύο ώρών άπό τοΰ’Αργαίου όρους.

Κατά τούς άρχαίους χρόνους ή πόλις έκαλεϊτο Μάζακα (“Μά- 
ζακα πρός τω Άργαίω.” Στράβων), καί ύπό τό όνομα τοΰτο ήτο 
γνωστή και καθ’ ήν έποχήν ό μέγας ’Αλέξανδρος είσήλθε θριαμ- 
βευτικώς εις αυτήν. "Οτε δέ έπι Τιβερίου Καίσαρος ή Καππα
δοκία έγένετο ρωμαϊκή έπαρχία, ή πόλις έλαβε τό όνομα τής 
Καισαρείας. ’Από τής έποχής δέ ταύτης ή Καισάρεια κατέστη 
τό μήλον τής έριδος μεταξύ τής 'Ρώμης και τών έν Ασία αντι
πάλων της κυρίως δέ τών Σασανιδών, οϊτινες καί έδήωσαν αύτήν 
πυρί και σιδήρω. "Οτε δέ ό αύτοκράτωρ Ούάλενς ήθέλησε νά 
έπιβάλη αύτή τόν Άρριανισμόν εύρεν ένταΰθα πεισματώδη άντί- 
στασιν, ήν άποτελεσματικώς ύπεξέκαιεν άπό τοΰ άμβωυος δ αρχι
επίσκοπος Καισαρείας Βασίλειος. '0 ’Ιουστινιανός συμπαθών πρός 
τήν πόλιν ταύτην, τήν ώχύρωσε δεόντως και τήν κατέστησεν ισχυ
ρόν τοΰ κράτους του προπύργιου πρός άνατολάς.

Καί σήμερον άκόμη ή Καισάρεια είναι πόλις σημαντική 
περιέχουσα εξήκοντα χιλιάδας κατοίκων. Έκτισμέυη ύπό μαύρης 
λάβας καί περιστοιχισμένη ύπό έρειπίων, παρουσιάζει θέαν μελαγ
χολικήν έσωτερικώς, έξωθεν δμως είναι αρκούντως γραφική, ώς 
φαίνεται έν τή είκόνι αυτής, ήν σήμερον δημοσιεύομεν. Τό ση
μερινόν τουρκικόν φρούριον είναι τμήμα τοΰ άρχαίου φρουρίου, 
τοΰ έπι Ιουστινιανού άνεγερθέντος. Είναι δέ ή Καισάρεια έδρα 
πασά διοικητοΰ, ού ή έπαρχία περιλαμβάνει δλην σχεδόν τήν 
Καππαδοκίαν. Έν τών περιεργοτέρων μνημείων τής πόλεως είναι 
τό κολοσσιαΐον τζαμίον, οικοδόμημα άξιοθέατον και διά τήν με
γαλοπρέπειαν αύτοΰ και διά τά ποικίλα κοσμήματα. Ότι και έν 
τή άποκέντρω ταύτη τής ’Ασίας πόλει ό Ελληνισμός, τό ακοί
μητου τούτο στοιχείου, έχει ζωήν, άπόδειξις είναι τό ένταΰθα πρό 
πολλών ετών συστημένου ελληνικόν σχολεΐον και ή γνωστή τών 
έν τή έλευθέρα Έλλάδι και έν ταϊς έν Ευρώπη έλληνικαΐς άποι- 
κίαις άποκατεστημένων Καισαρέων φιλοπατρία.

ΤΟ ΤΣΑΜΙΟΝ ΣΕΛΙΜ Β'. ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΌΪΠΟΛΕΙ.
(Μετ’ είζόνος, 8ρα σελ. 217.)

Τό μεγαλοπρεπές τοΰτο τζαμίον, έργον τοΰ διασήμου άρχι- 
τέκτονος Σινάν (δν άντιποιοΰνται οί Τοΰρκοι, δστις δμως ήτο "Ελ- 
λην), οι οφείλεται και τό έτερον λαμπρόν τής Τουρκίας οικοδόμημα, 
τό τζαμίον τοΰ Σουλεϊμάν Α'., τοΰ μεγίστου πάντων τών Όσμαυι- 
δών, είναι κατά πόδας τινάς ύψηλότερον τοΰ περιφήμου ναοΰ τής 
Αγίας Σοφίας έν Κωνσταντινουπόλει, καί ύψοΰται ώς όασις έν τή 
έρήμω έκ τοΰ μέσου συγκεχυμένου σωρού ταπεινών κεχρωματισ- 
μένων οικιών και κατά τήν διασταύρωσιν όδών στενών καί ρυ
παρών, ύπερήφανον έν τω μεγέθει και τή εύτόλμω αύτοΰ μορφή. 
Τέσσαρες έλαφροί και ύψηλοί μιναρέδες περικυκλοΰσι τόν εύρύν 
θόλον, δστις έσωτερικώς ύποστηρίζεται ύπό όκτώ μεγάλων λίθινων 
κιόνων.

Πρέπει νά εύρίσκηταί τις έντός τοΰ εύρυχώρου τζαμιού καθ’ 
ήν στιγμήν ό ήλιος έν τή δύσει χύνει διά τών άπειρων τοΰ οικο
δομήματος παραθύρων τάς τελευταίας αύτοΰ ακτίνας έντός τοΰ 
τεμένους, δπως ένυοήση τήν δλην ώραιότητα τοΰ αριστουργήματος 
τούτου τοΰ Σινάν. Μή διακρίνων τις ώς έκ τοΰ ύψους τά μεταξύ 
τών παραθύρων τοιχία, νομίζει δτι ό θόλος είναι μεμονωμένος ή 
μετέωρος έν τω αίθέρι. Εις τοΰτο πρέπει νά προσθέσωμεν και 
τήν απλότητα τής έσωτερικής διακοσμήσεως, ούδόλως διαταράτ- 
τουσαν τήν έντύπωσιν, ήν έν τή αρμονική αύτής συναρμογή έμ- 
ποιεϊ ή μεγαλοπρέπεια τής έκτάσεως.

Άν καί ή λαμπρά τής οθωμανικής τέχνης έποχή παύη μετά 
τόν θάνατον τοΰ Σουλεϊμάν καί οί χρόνοι τού Σελίμ ήναι χρόνοι 
παρακμής, μόλον τοΰτο τό τζαμίον τοΰτο μένει αψευδής μάρτυς 
τής άρχιτεκτονικής ίκανότητος τοΰ άνεγείραντος αυτό, καί τής 
προστασίας, ήν ό εις τήν μέθην καί τήν κραιπάλην παραδεδομένος 
Σελίμ παρεΐχεν εις τάς ωραίας τέχνας. Πράγματι έν τω προσώπω 
τοΰ Σελίμ ένυπήρχον αί δύο αύται αντιθέσεις, χαρακτηριστικοί τής 

έποχής του. Και αύται άκόμη αί κατακτήσεις τοΰ ήγεμόνος τού
του ήσαν έργα στιγμιαίας μάλλον έξάψεως ή έσκεμμένης ένεργείας. 
Ούτως έκυρίευσε τήν Κύπρον ούχί ένεκα τής σπουοαιοτάτης τής 
νήσου ταύτης γεωγραφικής θέσεως, άλλά — ένεκα τοΰ λαμπρού 
οίνου, δν παράγει. Εις τόν ’Ιουδαίον ’Ιωσήφ Νάσσην, τόν έξυ- 
μνούντα αύτω τόν Κύπριον οίνον και προτρέποντα αύτόν εις τήν 
έκστρατείαν, είπε- “Σοί ύπόσχομαι, άν πραγματοποιηθώσιν οί 
πόθοι μου, νά σέ καταστήσω βασιλέα τής Κύπρου ”. Τόν θρίαμβον 
τής Κύπρου διεδέχθη μετ’ ολίγον ή μεγάλη έν Ναυπάκτω κατα
στροφή, ένθα ό Ιωάννης τής Αύστρίας κατέστρεψεν έν τή πολύ
κροτοι ναυμαχία ολόκληρον τόν τουρκικόν στόλον. Έπί τρεις 
ημέρας και τρεις νύκτας ό Σελίμ έκειτο πρηνής όλοφυρόμενος καί 
προσευχόμενος.

Τοιοΰτος ήτο ό ήγεμών ούτος, έπι τών ήμερών τοΰ όποιου 
άνηγέρθη τό λαμπρόν τζαμίον, τό όποιον παριστα ή ήμετέρα 
είκών.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο Κ0ΜΝΗΝ0Σ.
(συνέχεια· δρα προηγούμ. dp'.Op..)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'.

Ο ΜΑΓΟΣ ΣΗΘ.
“Ό λαβών έλαβε·/, ή δέ δίχη έχόπη. ’

NIK. XQNIATH2.

Δίς δωδεκάκις ήδη τό άστρου τής νυκτός είχεν έκτελέσει τόν 
διαγραφέντα αύτω κύκλον άφ’ ής έποχής ή πόλις τού Κωνσταν
τίνου παρέστη μάρτυς τών αιματηρών σκηνών, άς έν τοΐς προη- 
γουμένοις έξεθέσαμεν κεφαλαίοις.

Ό ύπό άκρατήτου φιλοδοξίας φλέγόμενος ’Ανδρόνικος έκάθητο 
αρχών άπόλυτος καί αναμφισβήτητος έπι τοΰ περιβλέπτου τών 
βυζαντινών αύτοκρατόρων θρόνου, δν διά σειράς δόλων καί διά 
αιμάτων κατέκτησευ.

Έν τω μέσω φαύλων κολάκων, χαμερπώς έρπόντων ενώπιον 
τής λάμψεως τοΰ βασιλικού θρόνου, ό ’Ανδρόνικος, ό άνδρεϊος στρα
τιώτης, ό μέχρι τοΰδε τήν θέλησίν του μόνον έχων τών πράξεών 
του γνώμονα, δέν ήδυνήθη μέχρι τέλους ν’ άποφύγη τήν δηλητη
ριώδη τής κολακείας έπιρροήν και ήρξατο καί αύτός πειθόμενος 
δτι είναι όν τι ύπεράνθρωπον, δτι δι’ αύτόν τήν άκμήν δέν ήθελε 
παρακολουθήσει ή παρακμή, δτι τέλος τήν άνατολήν τού άστέρος 
του ούδέποτε ήθελε διαδεχθή ή δύσις. Άνήκεν ό ’Ανδρόνικος εις 
τήν χορείαν εκείνην τών άνθρώπων, ούς ή τής τύχης εύνοια δια- 
φθείρει καί οϊτινες άναλογιζόμενοι καί μετρώντες τήν οδόν, ήν 
ύπό τής τύχης ή ύπό τών περιστάσεων χειραγωγούμενοι διέτρεξαν, 
εις εαυτούς καί μόνους άποδίδουσι πάντα τής έπιτυχίας των τά 
άποτελέσματα, έγωϊσται φαινόμενοι και έν αύτοϊς έτι τοΐς άνε- 
ξαρτήτοις τής Οελήσεώς των γεγονόσιν · ήτο δ ’Ανδρόνικος έξ έκεί- 
νων τών άνθρώπων, οϊτινες νομίζουσιν δτι άμα είπωσιν “ούτω 
θέλω!” ουτω καί γίνεται, καί οϊτινες έν τω ύπεροπτικφ καί βέ
βηλοι αύτών κομπασμοί δέν συλλογίζονται, οί άσεβεΐς, δτι ύπεράνω 
αύτών κάθηται “Ό έν ύψηλοΐς κατοίκων και τά ταπεινά έφορων”, 
Εκείνος, δστις καί τοΰ ίσχυροτέρου βασιλέως καί μονάρχου τάς 
τύχας έν χέρσιν Αύτοΰ κρατεί.

ΤΙ τύχη διά -ής εύνοιας της είχε διαφθείρει τό προσφιλές 
αύτής τοΰτο τέκνον. Ο πλάνης και έξόριστος, αύτός, δ τήν ζωήν 
του εις ΐδιότροπον μόνον /αί δυσεξήγητου τοΰ αύτοκράτορος Μα

νουήλ συμπάθειαν όφείλων, έκάθητο σήμερον έπί ένδοξου θρόνου 
καί έφόρει έπί τής κεφαλής του στέμμα βασιλικόν, ονείρου χρυ- 
σοΰν καί σπανίως πραγματοποιούμενου τοσούτωυ φιλοδόξωυ ύπάρ- 
ξεωυ.

’Ενώπιον αύτοΰ κατέπιπτου ό εις μετά τόν άλλον οί έχθροί 
του πάντες, και αύτοι οί τά μάλιστα ισχυροί και έπίφοβοι. Ό 
Ανδρόνικος Λαπαρδάς, ό πιστός τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ φίλος 
καί στρατηγός, ό τοΰ νεαρού ’Αλεξίου ένθερμος ύπερασπιστής, ό 
Λαπαρδάς, ό έπι ταϊς στρατιωτικαϊς αύτοΰ άρεταΐς και τή πολι
τική αύτοΰ συνέσει ύπό τοΰ λαοΰ τής πρωτευούσης τιμώμενος και 
άγαπώμενος, ό ακέραιος τόν χαρακτήρα άνήρ, δστις μή θέλων νά 
ύπηρετήση ύπό τόν νέον ήγεμόνα, δπως μή παραβή τόν όρκον 
του, είχεν άποχωρήσει εις τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα, τήν 
Άδριανούπολιν αύτός ό Λαπαρδάς, δν ό ’Ανδρόνικος έν έξάλλω 
παραφορά άδίκως στασιαστήν έκήρυξε καί συνομώτην, έπεσεν εις 
χεΐρας τοΰ άμειλίκτου βασιλέως. ΓΙροδοθείς ύπό Κεφαλά τίνος, 
αισχρού τοΰ άρπαγος οργάνου, ό άτρόμητος στρατηγός συλληφθεις 
έν Άτραμμυτίω καί τυφλωθείς έρρίφθη έντός σκοτεινής ειρκτής, 
έν ή και μετ’ ού πολύ έλεεινώς και άφαυώς έτελεύ,τησεν.

Δύο πόλεις, τολμήσασαι ν’ άντισταθώσι κατά τής έξουσίας 
τοΰ άγερώχου δεσπότου, ή Νίκαια και ή Προύσα, άλωθεϊσαι φρι- 
κτήν ύπέστησαν τής άντιστάσεως αύτών τήν τιμωρίαν. Μάτην 
έπροσπάθησεν έν Νίκαια ό ανδρείος Θεόδωρος ό Καντακουζηνός 
νά σώση τήν πόλιν άπό τών ονύχων πού άδυσωπήτου πολιορκητού· 
μάτην ώρμησεν ένθους και τήν ιδίαν αύτοΰ προκινδυνεύωυ ζωήν, 
δπως διά τοΰ ξίφους καταρρίψη του σιδηροΰυ κρίκον, τόν περι
βάλλοντα τήν δεινώς πάσχουσαν πόλιν. Έν τή ορμητική έξόδω 
πίπτει ό ίππος του καί συμπαρασύρει έν τή πτώσει τόν άτρό- 
μητον Καντακουζηνόν, δν οί περί τόν ’Ανδρόνικον πάραυτα κατα- 

. κρεουργοΰσιυ. Έντρομοι έπί τή συμφορά ταύτη έξέρχονται οί κά
τοικοι άσκεπεΐς καί ανυπόδητοι, ζητοΰντες έλεος παρά τοΰ νικητού. 
Καί χύνει δάκρυα ό ’Ανδρόνικος έπι τή θέα τών γυμνών καί πει
ναλέων έκείνωυ γυναικών καί παίδων, και ή καρδία του φαίνεται 
συγκεκινημένη έπί τοΐς δεινοπαθήμασιν αύτών — καί δμως ή 
ταλαίπωρος πόλις παραδίδεται διαταγή αύτοΰ εις τό πΰρ καί εις 
τήν λεηλασίαν.

Δέν ήτο καλλιτέρα ή τύχη τής ΓΙρούσης, τής όχυράς και 
εύδαίμονος, έν ή τρεις μεγάθυμοι άνδρες διηύθυυον τήν άντίστασιν 
ό νέος και ζωηρός Θεόδωρος ό Άγγελος, ό άνδρεϊος Λέων ό 
Συνέσιος και ό έμβριθής Μανουήλ ο Λαχανάς. ’Αλλά τίς τολμά 
ν’ άντιπαραταχθή κατά τής ορμής τοΰ τυχηροΰ κατακτητοΰ; Τίς 
ήττηθείς δύναται ν’ άποφύγη τήν άκόρεστον λύσσαν τοΰ αίμοχαροΰς 
έχθροΰ; Η πόλις κυριεύεται έξ έφόδου καί ζώντες πίπτουσιν οί 
τρεις γενναίοι ύπερασπισταί εις χεΐρας τοΰ ’Ανδρονίκου. Και ό 
μέν δύσμοιρος Θεόδωρος, δ μόλις τής έφηβικής ήλικίας έξελθών, 
τυφλοΰται καί έκβάλλεται τών δρίων μόνος καί αόμματος· δ δέ 
Συνέσιος και δ Λαχανάς άπαγχονίζονται έπί τών περί τήν πόλιν 
φυομένων δένδρων. Καί μετ’ αύτών άπαγχονίζονται οί τών 
Προυσαίων πρόκριτοι, καί τά σώματα αύτών κρέμονται άταφα άπό 
τών κλάδων, ώς τά άυδρείκελα έκεϊνα, τά όποια οί κηπουροί άναρ- 
τώσι πρός έκφόβισιν τών πτηνών.

I (άζολουΟεΐ.)

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΪΡΩι.
(μετά είκίνοζ, Spa σελ. 221.)

Σωματείου, δπερ έπι πολλά ήδη έτη λεληθότως σχεδόν καί 
άνευ πατάγου έκτελεϊ τόν προορισμόν του, έργαζόμενον άυευδότως 
ύπέρ τής έπιστήμης, είναι ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εται
ρία, ίδρυθεϊσα έν έτει 1840 ύπουργοΰντος έπί τών Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως τοΰ άοιδίμου Ιακώβου 'Ρίζου τοΰ 
Νερουλού.
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Πολλά όφείλει ή αρχαιολογία είς τήν εταιρίαν ταύτην, ήτις 
•ζαίτοι περιωρισμένα έχουσα τά μέσα πλεΐστα βσα άξια λόγου 
κατώρθωσεν. Αύτή Οφείλονται αί άνά τήν πόλιν τών Αθηνών 
διάφοροι ανακαλύψεις, αύτή ή έντελής έκκαθάρισις τοΰ αρχαίου 
διονυσιακού θεάτρου του ύπό τήν Άκρόπολιν, αυτή αί παρά τό 
Δίπυλον καί τόν Κέραμέικόν άνασκαφαί, καί πολλαί άλλαι αρχαιο
λογικοί ερευναι, ούκ ολίγον φωτίσασαι τήν επιστήμην. Εσχάτως 
δέ ή εταιρία αύτη εύμοιρήσασα μέσων ήδυνήθη νά έπεκτείνη τόν 
κύκλον τών ένεργειών της καί είς τάς έπαρχίας, καί §ν τών τελευ
ταίων καί λαμπροτέρων τής ένεργείας ταύτης αποτελεσμάτων 
ύπήρξεν ή άνασκαφή τοϋ έν Έπιδαύρω αρχαίου θεάτρου, τοϋ 
κειμένου εντός τοΰ ίεροΰ τοΰ Ασκληπιού.

Οί άναγνώσαντες τούς αρχαίους συγγραφείς γνωρίζουσι πόσην 
επισημότητα είχε τό πάλαι τό ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού, έν ω άνε- 
λάμβανον τήν υγείαν των χιλιάδες πασχόντων διά τής πεποιθήσεως, 
ήν είχον είς τήν θεραπευτικήν δύναμιν τοΰ θεοΰ τούτου τής 
Ύγιείας, κυρίως δέ διά τής μακράς καί αύστηράς διαίτης, είς ήν 
ύπέβαλλον αυτούς οί ιερείς τοΰ θεοΰ, οί καί ιατροί δντες. Συνέ- 
τεινε δέ είς τήν άνάρρωσιν καί τό ύγιέστατον κλίμα τής χώρας 
καί τό διαυγές καί ευχημον ύδωρ, τό έπί τοΰ παρακειμένου όρους 
Κυνορτίου τήν πηγήν αύτοϋ έχον. Γνωστόν έπίσης είναι δτι τό 
έν τή Έπιδαυρία χώρα ιερόν τοΰτο τοΰ ’Ασκληπιού ήτο έν τών 
άρχαιοτάτων έν Έλλάδι, δπερ δέν συνετέλει ολίγον είς τήν με
γάλη ν αύτοϋ φήμην.

θεός έφορος τής τών ανθρώπων ύγείας καί ιατρός ήτο ό 
’Απόλλων. Άπό τούτου δέ καί τής Κορωνίδας θυγατρός τοΰ 
Φλεγύου έγεννήθη κατά τούς μύθους ό Ασκληπιός, έν ή χώρα 
ίδρύθη ύστερον τό ιερόν τούτου. Άπό τής μητρός αύτοϋ όνομά- 
ζεται καί σήμερον έτι μικρά κώμη Κορώνη, κείμενη μεταξύ Λυ- 
γουρίου καί τοΰ ίεροΰ · τό δ’ άνω αύτής πρός άνατολάς Μύρτιον 
δρος μετωνομάσθη ύπό τών αρχαίων ήδη Τίτθειον άπό τής θη- 
λασάσης τόν ένταΰθα γεινηθέντα καί έκτεθέντα Ασκληπιόν αίγός 
κατά τήν εγχώριον παράδοσιν, ήν φέρει ό Παυσανίας (2, 26). 
Άνδρωθείς δ’ ένταΰθα ό Ασκληπιός ήρχησε νά θεραπεύη τούς 
πάσχοντας, ταχέως διαδοθείσης περί αύτοϋ φήμης, ώς θεραπεύ- 
οντος πάσαν νόσον καί δή καί τεθνεώτας άνάγων είς τήν ζωήν. 
Ούτω λοιπόν συνέστη έν τή γενεθλίω χώρα τοΰ Ασκληπιού τό 
άρχαιότατον θεραπευτήριον καί ιερόν αύτοϋ, άφ’ ού ίδρύθησαν καί 
πάντα τά έπισημότερα τής Ελλάδος Ασκληπιεία, ά δμως ούδέ- 
ποτε έξισώθησαν κατά τήν φήμην καί θαυματουργόν θεραπευτικήν 
δύναμιν πρός τό έν Έπιδαύρω.

Τήν μεγάλην τοΰ ίεροΰ τούτου φήμην καί τόν πλοΰτον μαρ
τυρεί πρός πολλοΐς άλλοις καί ό περί τά μέσα τοΰ β'. μ. Χρ. 
αίώνος έπισκεψάμενος περιηγητής Παυσανίας, δςτις διά μακρών 
περιγράφει τά έν τω ίερώ, γνωστοποιών ήμΐν δτι τό άγαλμα 
τοΰ θεοΰ ήτο έκ χρυσού καί έλέφαντος- “Τοΰ δέ ’Ασκληπιού 
τό άγαλμα, λέγει ό Παυσανίας, μεγέθει μέν τοΰ Άθήνησιν ’Ολυμ
πίου Διός ήμισυ άποδεϊ, πεποίηται δέ έλέφαντος καί χρυσοΰ· 
μηνύει δέ έπίγραμμα τόν είργασμένον είναι θρασυμήδην Άρι- 
γνώτου Πάριον. Κάθηται δέ έπί θρόνου βακτηρίαν κρατών, τήν 
δέ έτέραν τών χειρών ύπέρ κεφαλής έχει τοΰ δράκοντος, καί οί 
καί κύων παρακατακείμενος πεποίηται.”

Πρό πάντων διήγειρε τόν θαυμασμόν τοΰ Παυσανίου τό έν
ταΰθα θέατρον διά τήν αρμονίαν τών μερών καί τό κάλλος αύτοϋ- 
“Έπιδαυρίοις δέ έστι θέατρον έν τω ίερώ, μάλιστα έμοί δοκεΐν 
θέας άξιον· τά μέν γάρ Ρωμαίων πολύ δή τι ύπερήρκε τών παν- 
ταχοΰ τώ κόσμω, μεγέθει δέ Αρκάδων τό έν Μεγάλη πόλει· 
αρμονίας δέ ή κάλλους ένεκα άρχιτέκτων ποιος ές άμιλλαν Πολυ- 
κλείτω γένοιτ αν άξιόχρεως; Πολύκλειτος γάρ καί θέατρον τοΰτο 
καί οίκημα τό περιφερές ό ποιήσας ήν.”

Κείται τό ιερόν τοΰ Ασκληπιού καί τό έν αύτω θέατρον πρός 
μεσημβρίαν τής αρχαίας πόλεως Λήσσης, σήμερον Λυγουρίου, με
ταξύ Ναυπλίου καί Έπιδαύρου.

Τά έπί τοΰ έδάφους τοΰ ίεροΰ τούτου καί σήμερον έτι σωζό- 

μενα πολλά έρείπια τοΰ ρηθέντος οικήματος, τών διαφόρων ναών, 
αί δεξαμεναί, καί τό θέατρον καί στάδιον αείποτε διήγειρον τήν 
περιέργειαν καί τόν θαυμασμόν τών έπισκεψαμένων τό ιερόν τούτο- 
αλλά μέχρι τοΰδε έμενον ταΰτα έν τή απομονώσει καί έρημίφ των 
καλυπτόμενα ύπό τών χωμάτων καί τών έπ’ αύτών άναφυέντων 
θάμνων καί δένδρων, καταπατούμενα κατ’ έτος ύπό τών ποδών 
τών γεωργών καί τών άροτήρων βοών, έστιν δτε δέ άξιούμενα 
τών βλεμμάτων καί τοΰ θαυμασμού τών περιηγητών, ούς ή τοΰ 
ίεροΰ φήμη προςελκύει είς τήν έρημίαν ταύτην.

Τά τής έκκαθαρίσεως καί άνασκαφής τοΰ θεάτρου τούτου έδη- 
μοσίευσεν ήδη πρό μικρού ό έφορος τών αρχαιοτήτων κ, Π. Καβ- 
βαδίας είς τό έν Άθήναις έκδιδόμενον περιοδικόν “Άθήναιον’’ 
(τόμ. θ'. σελ. 464 καί τόμ. Γ. σελ. 53 κ. έ.), έξ οδ έρανιζόμεθα 
τά έξής χάριν τών αναγνωστών τοΰ “Εσπέρου”, παραθέτοντες 
ώδε καί σχεδιογράφημα τοΰ θεάτρου καί τής σκηνής, ο έσχεδίασεν 
ό φιλάρχαιος μηχανικός Ναυπλίας κ. Ν. Σολωμός. Κατά τό σχε
διογράφημα τοΰτο καί τήν περιγραφήν τοΰ κ. Καββαδία τού θεά
τρου σώζεται άπαν τό κοΐλον, πλήν μικρού μέρους τών έκατέρωθεν 
κεράτων αύτοϋ, δ κατέστρεψεν ό χρόνος, τής δέ σκηνής μόνον οί 
μέχρι τής έπιφανείας τής γής θεμέλιοι τοίχοι. Έκ τούτων δέ 
δύναται είδήμων θεατής νά συλλάβη ακριβή αύτοϋ έννοιαν καί νά 
πιστεύη δτι τούτο είναι τό τελειότερον σωζόμενον θέατρον απάντων 
τών έν 'Ελλάδι, κατά δέ Παυσανίαν καί τό μέγιστον πάντων τού
των έξαιρέσει τοϋ τής Μεγαλοπόλεως, δπερ ύπερεΐχε πάντων κατά 
τό μέγεθος.

Τό κοίλον τούτου διαιρείται διά τής έν τώ διαγράμματι φαι- 
νομένης πλατείας κυκλικής ταινίας, ήν οί αρχαίοι διάζωμα έκάλουν, 
είς δύο μέρη, άτινα πάλιν δι’ άλλων παραλλήλων όμοιων ταινιών 
καί άλλων καθέτων διατεμνουσών αύτάς χωρίζονται είς διαφόρους 
σειράς εδωλίων, έφ’ ών καθήμενοι έθεώντο άνέτως οί Οεαταί. 
Έχει δέ τό £ηθέν διάζωμα μήκος περί τά 150 μέτρα', πλάτος 4 
καί ύψος 2,30 · καί είναι μεγαλοπρεπές καί αποτελεί τόν λαμ- 
πρότερον κόσμον τοΰ θεάτρου, δπερ δικαίως προςείλκυσε τόν θαυ
μασμόν καί συνεκίνησε διά τοΰ κάλλους του αύτόν τόν ελάχιστα 
ένδιαφερόμενον περί τής τών πλαστικών καί αρχιτεκτονικών έργων 
καλλονής Παυσανίαν. Τό έδαφος τούτου είναι έστρωμένον διά 
πλακών καθ’ άπασαν αύτοϋ τήν έκτασιν, θρόνοι δέ μονόλιθοι έκ 
λευκοΰ λίθου, έφ’ ών δύνανται νά κάθηνται τρεις καί τέσσαρες 
θεαταί, ΐστανται είς τήν όπισθεν πλευράν καθ’ δλον τό μήκος 
αύτοϋ.

Διά τοΰ διαζώματος τούτου χωρίζεται, ώς εϊπομεν, τό κοΐλον 
είς δύο μέρη · τούτου τό άνώτερον περιέχει είκοσι σειράς εδωλίων, 
διαιρούμενων διά καθέτων κλιμάκων είς 24 τμήματα, κερκίδας 
ύπό τών αρχαίων καλούμενος, ών έκάστη έχει μήκος 8,84 μ. Η 
δλη άρα περιφέρεια τής άνωτάτης σειράς εδωλίων έχει μήκος 
212 μ. περίπου, τό δέ κάτω μέρος τοΰ κοίλου περιλαμβάνει 
32 σειράς εδωλίων καί τρεις σειράς θρόνων παρά τήν ορχήστραν, 
καί διαιρείται είς 12 κερκίδας ούτως, ώστε έκάστη κερκίς τούτου 
αντιστοιχεί πρός δύο τοΰ ανωτέρω. Τό δλον δέ κοΐλον ήδύνατο 
νά περιλάβη περί τούς διςμυρίους θεατάς.

Καί σήμερον άρκούμεθα είς τά όλίγα ταΰτα, προσθέτοντες 
δτι παρά τήν σκηνήν άνεκαλύφθησαν πρός τισιν άλλοις έργοις τής 
γλυπτικής καί δύο κορμοί αγαλμάτων, τοΰ Ασκληπιού καί τής 
Ύγιείας, ών τό δεύτερον φαίνεται άνήκον είς τούς λαμπρούς χρό
νους τής έλληνικής τέχνης καί ίσως είναι έργον αύτοϋ τοΰ Πολυ
κλείτου τοΰ καί τό θέατρον ποιήσαντος.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τής τοΰ θεάτρου έκκαθαρίσεως αί 
έν τώ ίερώ άνασκαφαί διεκόπησαν. Πιστεύομεν δέ δτι ή αρχαιο
λογική Εταιρία θέλει ταχέως άναλάβει καί αποπερατώσει αύτάς 
χάριν τής έπιστήμης καί τών φιλάρχαιων.

ΣΧ
ΕΔ

ΙΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΙΜ
Α

 ΤΟ
Τ Ε

Ν
 ΕΙ

Π
ΔΑ

ΤΡ
ΰι

 ΑΡ
Χ

Α
ΙΟ

Τ Θ
ΕΑ

ΤΡ
Ο

Τ.



222 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 14. 15|27 Νοεμβρίου 1881. Άρ. 14. 15'27 Νοεμβρίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 223

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ.
ΕΛΛΑΣ. Τή 3/15 τοΰ παρόντος μηνός ό 

τηλέγραφος άνήγγειλεν ήμΐν τήν αισίως τή προ
τεραία τελεσθεΐσαν κατάληψιν καί τοΰ τελευταίου 
τμήματος τής Θεσσαλίας, τοΰ Βώλου, ύπό τοΰ 
ήμετέρου στρατού. Ούτως έ’ληξε και ή τελευ
ταία σκηνή τής εθνικής ταύτης πανηγύρεως, και 
ή Θεσσαλία, ή εύφορος καί καλή επαρχία, ήνώθη 
όριστικώς μετά τής μητρός Ελλάδος. ’Εννοείται 
δέ δτι ή είσοδος τοΰ έλληνικοΰ στρατού καί τής 
εθνικής κυανόλευκου σημαίας είς τήν πόλιν τοΰ 
Βώλου έχαιρετήθη ύπό τοΰ άκραιφνεστάτου έν- 
θουσιασμοΰ. Οί κάτοικοι συνημιλλώντο πρός 
τούς έξ απάντων τών μερών δι έκτάκτων ατμό
πλοιων μεταβάντας ξένους εις ένδειξιν τής χαράς 
έπί τή τελεσθείση ενώσει. Τά καθ’ εκαστα τής 
πανηγύρεως ταύτης, τά όποια 0’ άναγνώσωμεν 
μετά τινας ήμέρας έν ταϊς έφημερίσι, θά ήναι 
τά μάλιστα ενδιαφέροντα. ’Από τής προτεραίας 
ή τουρκική φρουρά τοΰ Βώλου είχεν άπέλθει 
έν τάξει, διευθυνομένη είς Κωνσταντινούπολή.
— “Εν μικρόν ζήτημα έμεινεν είσέτι έκκρεμές, 
ή γραμμή τοΰ Κριτηρίου καί τού Ζάρκου, ήν 
ή τουρκική κυβέρνησις έννοεΐ άλλως νά χαράξη 
ή δπως έχάραξεν αυτήν ή έπί τής παραδόσεως 
τών έλληνικών έπαρχιών διεθνής έπιτροπή. Αλλά 
καί τοΰ ζητήματος τούτου έπελήφθησαν ήδη αι 
Δυνάμεις, καί έλπίζεται ταχεία ή λύσις αύτοϋ.
— Ή διάλυσις τής έλληνικής βουλής παρήγαγε 
κατά μέν τον ύπουργικόν ήμών τύπον άρίστην 
έντύπωσιν, κατά δέ τήν άντιπολίτευσιν έντύπωσιν 
οίκτροτάτην. Εννοείται δτι καί τά δύο ταΰτα 
ύπερθετικά είναι ύπερβολικά. Λυπούμεθα άφ 
ενός μέν διά τάς έκτάκτους δαπάνας είς ας ύπο- 
βάλλεται τό έθνος Ενεκα τών νέων έκλογών, έλ- 
πίζομεν δμως άφ’ ετέρου δτι ή νέα βουλή, 
έρχομένη μετά τήν τελεσθεΐσαν προςάρτησιν 
σπουδαίας έλληνικής έπαρχίας θέλει έμφρόνως 
καί έσκεμμένως προβή είς τά έργα της, πειρω- 
μένη νά φέρη βελτίωσιν είς τά οικονομικά τής 
■/ώρας, τά όποια έπ’ έσχάτων εύρίσκοντο είς 
άνώμαλον κατάστασιν. — Ή εϊδησις δτι κατηρ- 
τίσθη έν Παρισίοις ή μεγάλη έλληνική άτμο- 
πλοϊκή έταιρία δικαίως έχαροποίησε πάντα 
"Ελληνα, ένδιαφερόμενον ύπέρ τής προόδου καί 
τής ευημερίας τής πατρίδος- τά μάλιστα δέ 
άξιέπαινοι είναι οί φιλοπάτριδες άνδρες, οί πρός 
τόν έθνικόν τούτον σκοπόν έργασθέντες. Καλώς 
κατηρτισμένη μεγάλη ελλην. άτμοπλοϊκή έταιρία 
θέλει συντελέσει ούκ όλίγον είς άνάπτυξιν τών 
μέσων τής συγκοινωνίας έν τή χώρα ήμών καί 
τοΰ έμπορίου, τών ζωτικών τούτων στοιχείων 
πάσης προόδου καί ευημερίας. Σιδηρόδρομοι 
άφ’ ενός, άτμοπλοϊκαί έταιρίαι άφ’ έτέρου· τοι- 
αΰτα είναι τά στοιχεία τής προόδου. Έπί 
άρκετά έτη έξεμεταλλεύθησαν τάς θαλάσσας 
ήμών αί ξέναι άτμοπλοϊκαί έταιρίαι· καιρός είναι 
πλέον νά έπαρκέσωμεν άφ’ εαυτών είς τάς 
άναγκας ταύτας, τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον ώς 
πρός τά ναυτικά οί "Ελληνες δύνανται έπιτυχώς 
νά συναγωνισθώσι πρός δλα τά λοιπά έθνη.

ΓΑΛΛΙΑ. Τό νέον γαλλικόν ύπουργεΐον ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Γαμβέττα έσχηματίσθη. ’Ιδού 
τό ζήτημα τό έπασχολήσαν κατά τάς τελευταίας 
ταύτας ήμέρας τόν ευρωπαϊκόν τύπον δλον. Καί 
δικαίως, διότι διά τής άνόδου τοΰ Γαμβέττα είς 
τήν έξουσίαν άγνωστον είναι ποιαν πολιτικήν 
όδόν θέλει τραπή ή Γαλλία. ‘Ο Γαμβέττας ήτο 
μέχρι τοΰδε ό κεκηρυγμένος όπαδός τής “ άντεκ- 
δικήσεως”. Φαίνεται δμως έπ1 έσχάτων δτι σκο
πόν έχει νά μετέλθη πολιτικήν ειρηνόφιλον 
τοιαύτας τούλάχιστον διαβεβαιώσεις έδωκαν οί 
Αντιπρόσωποι τής γαλλικής δημοκρατίας είς τάς 
διαφόρους κυβερνήσεις. Δύο τών άντιπροσώπων 

τούτων, οί πρεσβευταί έν ΓΙετρουπόλει καί έν 
Βερολίνφ, ύπέβαλον τάς παραιτήσεις αύτών, διότι 
αί πολίτικα! αύτών Αρχαί δέν συναδουσι πρός 
τάς τοΰ νέου πρωθυπουργού. Ή παραίτησις τών 
δύο τούτων διπλωματών έγένετο δεκτή, άλλά 
περί τής Αντικαταστάσεως αυτών δέν έγένετο 
άκόμη σκέψϊς. Έν αύτή τή Γαλλία τό νέον 
ύπουργεΐον δέν παρήγαγεν έντύπωσιν καλήν· ό 
κόσμος έπερίμενε νά ϊδη έν τή έξουσία τόν δη
μοφιλή Γαμβέτταν περιστοιχούμενον ύπό άνδρών 
γνωστών καί έχόντων προηγούμενα έν τή ύπη- 
ρεσία· Αντί τούτων οί συνυπουργοί τοΰ Γαμβέττα 
είσί πρόσωπα άγνωστα καί μή παρέχοντας άρ- 
κούσαν έγγύησιν περί τής τακτικής καί έσκεμ- 
μένης τοΰ τόπου διοικήσεως. Διό καί αί έν τή 
βουλή συζητήσεις προμηνύονται θορυβώδεις· 
λέγεται δτι αί συνεδριάσεις τής βουλής θέλουσιν 
άναβληθή μέχρι τών μέσων τοΰ προσεχούς 
’ Ιανουάριου.

ΙΤΑΛΙΑ. Ή έπίσκεψις τοΰ βασιλέως Ούμ- 
βέρτου έν Βιέννη δέν ηύχαρίστησε τήν μερίδα 
τών άκρων φιλελευθέρων έν Ίταλίφ· έν τισι 
πόλεσιν έλαβον χώραν διαδηλώσεις· ούχ ήττον 
δμως έν'Ρώμη ό λαός έδέχθη μετά πολλοΰ έν- 
θουσιασμοΰ τό έπανακάμψαν βασιλικόν ζεύγος. Αί 
φιλίαι καί αί σχέσεις τών ηγεμόνων έξασφαλί- 
ζουσι τήν. ειρήνην καί ήσυχίαν τών κρατών 
τοΰτο δέν δύνανται νά έννοήσωσιν οί άνθρωποι 
τών ταραχών καί τής έξημμένης πολιτικής. — 
Έν τή συνεδριάσει τής ιταλικής βουλής τής 
9/21 τρέχοντος μηνός συνέβη έν έπεισόδιον δια- 
ταράξαν έπί τινας στιγμάς τήν συζήτησιν. Έξ 
ένός τών θεωρείων έρρίφθη πεπληρωμένον πολύ- 
κροτον είς τήν αίθουσαν, καί ήκούσθη φωνή 
λέγουσα· Διά τόν Δεπρέτην! Εύτυχώς τό δπλον 
δέν έξεπυρσοκρότησεν, ό δέ ρίψας αύτό, Σι- 
κελός τήν πατρίδα, αύθωρεί συνελήφθη, καί ή 
συνεδρίασις έξηκολούθησε τακτικώς.

ΑΓΓΛΙΑ. Αί διαδόμεναι φήμαι περί άπο- 
χωρήσεως τοΰ πρωθυπουργού Γλάδστωνος άπό 
τοΰ ύπουργείου ούδεμίαν έχουσιν ύπόστασιν. Καί 
ό λόγος τοΰ Γλάδστωνος, δν έξεφώνησεν έσχάτως 
έν τφ δημαρχείω, καί έπιστολή τις, ήν έγραψε 
πρός φίλον του, ούδαμώς έμφαίνουσι τοιοΰτον 
σκοπόν. Ό Γλάδστων καίτοι προβεβηκώς τήν 
ήλικίαν είναι καί σωματικώς καί διανοητικώς 
ύγιέστατος, καί έλπίζομεν οτι έπί πολύ άκόμη 
θά προΐσταται τών δημοσίων πραγμάτων τής 
πατρίδος του ό διαπρεπής ούτος πολιτικός καί 
πολύτιμος φιλέλλην.

ΑΜΕΡΙΚΗ. Ή δίκη κατά τοΰ δολοφόνου 
τοΰ πρφην προέδρου τών Ηνωμένων πολιτειών 
Γάρφηλδ δέν έπερατώθη άκόμη. Ό δικηγόρος 
του προσπαθεί νά παραστήση αύτόν φρενοβλαβή 
δπως τόν σώση · άλλ’ ή κοινή γνώμη είναι κατ’ 
αύτοϋ καί άπαιτεΐ τήν αύστηράν τιμωρίαν τοΰ 
έγκληματίου · άποδεικνόει τοΰτο καί ή άπόπειρα 
ή γενομένη έσχάτως κατ’ αύτοϋ μεταφερομένου 
άπό τοΰ δικαστηρίου είς τήν φυλακήν. Νέος 
έφιππος έπυροβόλησε κατ’ αύτοϋ καί τόν έπλή- 
γωσεν ελαφρώς είς τήν χεΐρα.

ΛΕΟΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ,
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 213.)

Ό τηλέγραφος άνήγγειλεν ήδη είς τά πέ- 
ρατα τής οικουμένης τόν σχηματισμόν τοΰ νέου 
ύπουργείου έν Γαλλία ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
τέως προέδρου τής βουλής, Λέοντος Γαμβέττα. 
Ή άνοδος είς τήν έξουσίαν τοΰ διακεκριμένου 
τούτου καί μεγαλοφυούς άνδρός έθεωρεΐτο πρό 

πολλοΰ ήδη βέβαια, καί προπαρεσκευάζετο βαθ
μηδόν. νΗδη έξετελέσθη, καί άν κατά τι έβρά- 
δυνε, τοΰτο άποδοτέον είς τό δτι ό Γαμβέττας 
ήθελε νά έξομαλύνη πρότερον τήν όδόν.

Καί ή μέν άνάβασις τοΰ Γαμβέττα είς τήν 
έξουσίαν ούδένα κατέπληξεν έθεωρεΐτο φυσική 
τής πολιτικής του συνέπεια· δ,τι δμως έφάνη 
κάπως παράδοξον είναι ό σχηματισμός τοΰ νέου 
ύπουργείου, άποτελουμένου έκ προσώπων Αγνώ
στων σχεδόν μέχρι τοΰδε καί ληφθέντων δλων 
μεταξύ τών φίλων καί οπαδών τοΰ έξοχου άνδρός. 
Δικαίως έπομένως τό σχηματισθέν ύπουργεΐον 
δύναται νά όνομασθή ύπουργεΐον Γαμβέττα, διότι 
αυτός είναι άποκλειστικώς ή ψυχή αύτοϋ, τό 
δνομά του έξουσιάζει τήν δλην Οέσιν καί ορίζει 
τήν πολιτικήν πορείαν. Ό Ι’αμβέττας είναι άνήρ 
συνετός, νουνεχής καί προορατικός· άν δμως 
ήναι καί πολιτικός κατά τήν περιωρίσμένην τής 
λέξεως σημασίαν, τοΰτο θ’ άποδειχθή βραδύτερον. 
Μέχρι τοΰδε δέν έσχεν αφορμήν ν’ άναδειχθή 
ώς τοιοΰτος · τό στάδιόν του ήτο στάδιον ρήτορος, 
στάδιον οδτως είπεΐν κριτικού. Τώρα δμως 
έπέρχεται ή ανάγκη αύτφ νά προτείνη, νά ενεργή, 
νά ύπερασπίζεται, καί ή θέσις αύτοϋ άλλάσσει. 
Έκ. τών προηγουμένων κρίνων τις δέν είναι 
δύσκολον νά προΐδη δτι καί έν τή νέα ταύτη 
θέσει θέλει δείξει τήν ικανότητα καί δραστηριό
τητα έκείνην, ήτις χαρακτηρίζει αύτόν, καί δτι 
καί τάς δύσκολους καί πολύπλοκους ύποθέσεις 
θέλει διεξαγάγει μετά συνέσεως καί πρός τό 
συμφέρον τής πατρίδος του.

Ή θέσις του εύκολος δέν είναι. Όταν άνα- 
λογισθώμεν ποιαν πολιτικήν οφείλει νά μετέλθη 
ή Γαλλία, δπως άφ’ ένός μέν διεξαγάγη άξιο- 
πρεπώς τήν άρξαμένην έν ’Αφρική έκστρατείαν, 
συμμορφωθή δέ άφ’ έτέρου πρός τήν πολιτικήν 
τών μεγάλων τής Ευρώπης Δυνάμεων, καί άντι- 
παραταχθή κατά τής έπιθέσεως τών διαφόρων 
έν Γαλλία κομμάτων, έννοοΰμεν δτι άπαιτεΐται 
νοΰς έξοχος καί χειρ στιβαρά πρός κυβέρνησιν 
τοΰ πολιτικού σκάφους. Έκ τών πρώτων ήδη 
διαβημάτων τοΰ νέου ύπουργείου φαίνεται δτι ό 
Γαμβέττας σκοπόν έχει νά μετέλθη πολιτικήν 
έμφρονα, πολιτικήν ειρηνικήν. Ή πρώτη αύτοϋ 
έγκύκλιος πρός τούς αντιπροσώπους τής Γαλλίας 
έν τφ έξωτερικφ φανερά τό κηρύττει. Διό καί 
σύμπας ό ευρωπαϊκός τύπος, μέ ολιγίστας μόνον 
έξαιρέσεις, έχαιρέτησε τήν είς τήν έξουσίαν έλευ- 
σίν του ώς οιωνόν άριστον, ώς σύνθημα ειρήνης.

Όσον ο Αφορά τήν Ελλάδα ό Γαμβέττας 
είναι δΐ ή μάς άνήρ άγαπητός. ΙΙάντοτε μετά 
συμπάθειας ώμίλησεν ύπέρ τοΰ έθνους ήμών, 
πάντοτε μετ’ άγάπης είργάσθη ύπέρ τών συμ
φερόντων καί τών πόθων ήμών. Έν πω προ- 
σώπφ τοΰ Γαμβέττα οί Ελληνες έχουσι συνή
γορον ένθερμον, φίλον ειλικρινή, καί έλπίζομεν 
δτι καί ώς πρωθυπουργός καί ύπουργός τών 
έξωτερικών τής Γαλλίας θέλει έξακολουθεΐ πα- 
ρέχων ήμΐν τάς συμπάθειας αύτοϋ.

Ό Γαμβέττας είναι νέος άκόμη, άγει τό 
43°·' τής ήλικίας του έτος. Είναι χαρακτήρας 
ζωηρού, μετέχοντος άμα τών δύο έν αύτφ φύσεων, 
τής ιταλικής καί τής γαλλικής· διότι έκ μέν 
πατρός είναι ’Ιταλός, Γενουήνσιος, έκ δέ μητρός 
Γάσκων, έν CahobS τής Γαλλίας γεννηθείς. 
Είναι δέ άνθρωπος ‘‘ευδαίμων” κατά τήν έννοιαν 
τοΰ Λουδοβίκου ιδ'., ή, ώς λέγομεν σήμερον 
“τυχηρός”. Ή είκών αύτοϋ, ήν δημοσιεύομεν 
έν τφ παρόντι τεύχει, έλήφθη έκ τής τελευταίας 
αύτοϋ φωτογραφίας, γενομένης έφέτος μετά τήν 
βουλευτικήν έκλογήν του. Εις τά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου, είς τό βλέμμα του έννοέΐ 
τις τόν άνθρωπον τών ζωηρών παθών καί τής 
εύτόλμου άποφάσεως, συνάμα δέ καί τό Ανοικτόν 

τής καρδίας του. Ή κόμη του έλευκάνθη 
προώρως, Αποτέλεσμα τών φροντίδων καί δια
φόρων αύτοϋ περιπετειών άλλά τό πρόσωπον 
είναι άκμαΐον καί λεΐον έμφαΐνον τήν ούχί με- 
γάλην τοΰ άνδρός ήλικίαν. Ή φωνή του είναι 
ηχηρά, έξαπτομένου δέ έχει τί βροντώδες καί 
έπιβάλλον, έξουσιάζον τά πλήθη. 'Ως ρήτωρ 
έν τή βουλή καί έν ταϊς όμηγύρεσι κατώρθωσε 
πολλάκις νά δαμάση τάς έξάψεις καί νά κερδίση 
ύπέρ έαυτοΰ τάς συμπάθειας τοΰ ακροατηρίου.

Τώρα βεβαίως άπαιτεΐται άλλη τακτική· 
τώρα πρέπει ν’ άποδυθή τόν παλαιόν άνθρωπον 
καί νά συνειθίση είς τήν λεπτήν καί μεμετρη- 
μένην έργασίαν τοΰ πολιτικού άνδρός. "Ιδωμεν 
έάν διά τής ευφυΐας του κατορθώση καί τούτο. 
Παρά τοιούτου άνδρός τά πάντα δύναται τις νά 
προσδοκά.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΊΉι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗι 
ΥΠΗΡΕΣΙΛι.

Μετ’ ού πολύ καί ή Αστυνομία θά χρησιμο- 
ποιήση τόν ηλεκτρισμόν. ’Ιδού πώς αμερικανική 
τις έφημερΐς διηγείται τόν τρόπον·

— Έν καιρφ νυκτός δέν άφίνετε φύλακας 
έν τω καταστήματι ύμών; ήρώτησαν πλούσιόν 
τινα τραπεζίτην έν Χικαγώ. — Όχι. — Άλλ’ 
αν έκραγή πυρκαϊά; — Διά τοΰ ηλεκτρισμού 
θά είδοποιηθή περί τούτου ό πλησιέστερος σταθ
μός τών πυροσβεστών. — Καί αν κλέπτης ή 
καί αύτός ό ταμίας ύμών ήθελεν έν νυκτί άπο- 
πειραΟή νά διαρρήξη τό ταμεΐόν σας; — Καί 
τοΰτο προλαμβάνεται- ηλεκτρικόν σύρμα συγκοι
νωνούν μετά τοΰ πλησιεστέρου άστυνομικοΰ 
σταθμού θ’ άνοιξη έκεϊ μικρόν πινακίδιον, έφ’ ού 
θά σημειόνεται· “Κλέπτουν είς τού κ. Κ . . . 
έν όδω . . , άρ . . . ό κλέπτης εύρίσκεται έν 
τφ τρίτφ δωματίφ δεξιά.”

Βεβαίως ταΰτα φαίνονται άκόμη παιδιαί, 
άλλά δύσκολον δέν είναι μετά παρέλευσιν ολίγου 
χρόνου νά τεδή είς ένέργειαν τοιοΰτον σύστημα 
ηλεκτρικών ειδοποιητηρίων.

Πρός τό παρόν έτέθη είς ένέργειαν έν Χι- 
καγώ σύστημα τηλεφωνικών ειδοποιητηρίων. 
Πρός τοΰτο έδει νά πολλαπλασιασθώσιν οί Αστυ
νομικοί κλητήρες, ώστε μετά τής μεγαλειτέρας 
ταχύτητος νά δύνανται νά συγκεντρωθώσιν είς 
τό σημεΐον τής πόλεως, ένθα συμβαίνει άπευ- 
κ.ταΐόν τι. Τό ζήτημα τοΰτο' έλύθη ώς έξής. 
Έν έκάστφ τμήματι τής πόλεως έσυστήθησαν 
νέοι Αστυνομικοί σταθμοί· έν έκάστφ σταθμφ 
εύρίσκεται άμαξα μέ τούς ίππους έζευγμένους 
καί τρεις άνδρες έτοιμοι νά άναχωρήσωσιν είς 
τό πρώτον σημεΐον. Ή άμαξα δύναται νά χρη- 
σιμεύση καί διά τήν μεταφοράν πληγωμένων 
καί διά τήν μετακόμισιν συλλαμβανομένων κα
κούργων. Σύμπλεγμα τηλεφωνικόν συνδέει τό 
Αστυνομικόν τμήμα πρός τούς διαφόρους είδο- 
ποιητηρίους σταθμούς, οΐτινες είναι φυλακεΐα 
τοποθετημένα έν έκάστη όδω. Πας Αστυνομικός 
ύπάλληλος ή καί έγκριτος πολίτης καί οικοδε
σπότης γνωστός λαμβάνει άνά μίαν ήριθμημένην 
κλείδα, δι’ ής Ανοίγονται τά φυλακεΐα ταΰτα· 
δπως δέ προληφθή πάσα κατάχρησις αί κλείδες 
αύται είσίν ουτω κατεσκευασμέναι, ώστε άμα 
άπαξ είσαχθώσιν είς τό κλεΐθρον δέν έξάγονται 
είμή τή βοήθεια σιδηρουργού. ’Επειδή δέ έκάστη 
κλείς έχει τον Αριθμόν της, Αμέσως γίνεται γνω
στός ό τό σημεΐον ή τήν είδοποίησιν δούς. Τό 
σημεΐον δίδεται διά βελόνης προσηρμοσμένης 
έπί γνώμονος, έφ’ οΰ σημειοΰνται ένδεκα διά
φοροι περιπτώσεις- έπικουρική άμαξα, κλοπή, 

ρήξις, στάσις, μέθυσοι, φόνος, τυχαΐον συμβάν, 
καταπάτησις οικογενειακού Ασύλου, βία, πυρκαϊά.

'Ότι τό σύστημα τοΰτο είναι καταλληλότατου 
διά τάς μεγάλας πόλεις είναι Αναντίρρητου, καί 
ήδη έν Παρισίοις σκέπτεται ή διεύθυνσις τής 
Αστυνομίας νά τό είσάξη έφαρμόζουσα καί τάς 
καθ’ έκάστην γινομένας τελειοποιήσεις. Βαθμη
δόν ό ηλεκτρισμός θέλει καταστή πολύτιμος τών 
Ανθρώπων καί τών κοινωνιών επίκουρος.

Δημοτική έκλογή έν MANCHESTER. Έν 
τφ προλαβόντι ήμών τεύχει Ανεφέρομεν περί τής 
ύποψηφιότητος τοΰ έν Manchester Αξιότιμου 
ήμών ομογενούς κ. Σ. Χατζοπούλου ώς δημο
τικού συμβούλου τής μεγάλης έκείνης πόλεως 
έκ μέρους τής φιλελευθέρου μερίδος. Σήμερον 
δέ ασμένως άναγγέλλομεν καί ημείς δτι ό 
κ. Χατζόπουλος έξελέχθη δημοτικός σύμβουλος 
ύπερτερήσας τοΰ συντηρητικού υποψηφίου κατά 
250 ψήφους. Χαίρομεν έπί τή τιμή ταύτη, ής 
ήξιώθη έν κέντρφ έμπορικφ καί τά μάλιστα 
άνεπτυγμένφ είς τών διακεκριμένων ήμών ομο
γενών, καί εύχόμεθα δπως αί ύπέρ τής ευημε
ρίας τών έργατικών τάξεων προσπάθειαι αύτοϋ 
στεφθώσι διά πλήρους έπιτυχίας.

Ό ύιός διασήμου γυναικός. Κατ’ αύτάς 
άπεβίωσεν έν Παρισίοις έν έλεεινφ δωματίφ ό 
βαρώνος Παύλος Κρύδενερ, ό ύιός τής γνω- 
στοτάτης Κυρίας Κρύδενερ, τής τοσοΰτον Αγα
πητής παρά τή αύλή τοΰ αύτοκράτορος τής 
Τωσσίας ’Αλεξάνδρου Α'., ής πρό τίνος έδη- 
μοσιεύθησαν καί τά Απομνημονεύματα. Ό ύιός 
αύτής ήτο άλλοτε Αξιωματικός τού ρωσσικοΰ ναυ
τικού, τφ δέ 1871 μετέβη είς Παρισίους. Κατα- 
σπαταλήσας σημαντικήν περιουσίαν έν εύωχίαις 
καί έν βίφ Ατάκτφ καί παραλελυμμένφ, εύρέθη 
ό Κρύδενερ μετ’ όλίγον είς δυσχερή οικονομικήν 
θέσιν, καί άν δέν ύπήρχον φιλάνθρωποι 'Ρώσσοι 
παρέχοντες αύτφ άπό καιρόν είς καιρόν βοήθημά 
τι θ’ άπέθνησκε πρό πολλοΰ τής πείνης. Άλλ’ 
ή ελαφρότης καί ή άσωτεία τοΰ δυστυχούς τού
του ανθρώπου ύπερέβαινον παν δριον. ϊίμα 
ήσθάνετο δτι έχει έν τφ θυλακίφ του χρηματι
κόν τι ποσόν, Αμέσως έσπευδε νά τό κατασπα- 
ταλήση μέχρι τοΰ τελευταίου φράγκου. Είς τάς 
τέρψεις καί τάς διασκεδάσεις μιας καί μόνης 
εσπέρας έδαπάνα ένίοτε τό ποσόν, τό όποιον 
ήδύνατο έπί τρεις ή καί έξ μήνας νά τόν συντη- 
ρήση. Καθ’ ήν εσπέραν πέρυσιν ό μέγας δούξ 
Κωνσταντίνος έξένιζεν έν τω ξενοδοχείψ Βινιών 
έκλεκτόν κύκλον προσκεκλημένων, ήκούσθησαν 
αίφνης έκ τού παρακειμένου δωματίου φωναί 
καί γέλωτες εύθυμούντων Ανθρώπων. Ό μέγας 
δούξ όργισθείς έπί τφ θορύβφ ήρώτησε τόν ξενο- 
δόχον τί συμβαίνει καί τίς ό ούτως άνοικείως 
φερόμενος. Ό ξενοδόχος άπήντησεν. "Ό βα
ρώνος Κρύδενερ.” Ό μέγας δούξ έμειδίασε 
γνωρίζων τόν άτακτον τοΰ βαρώνου βίον. Γήν 
πρωίαν έκείνην τφ είχε δώσει χίλια φράγκα — 
ώς έλεημοσύνην! Ούτος λοιπόν ό άφροντις καί 
έλαφρός άνήρ, ό καθ’ δλον τόν βίον του πολλάς 
έκατοστύας χιλιάδων φράγκων κατασωτεύσας, 
άπέθανεν έλεεινός καί λησμονημένος καί έκη- 
δεύθη ώς πένης.

Τά βιβλία. Πόσον καθ’ έκάστην Αναπτύσ
σεται καί απλοποιείται ή τέχνη τής τυπώσεως 
καί περιδέσεως τών βιβλίων μανθάνομεν έκ στα
τιστικής πληροφορίας τής έφημερίδος “Ό επι
στήμων Αμερικανός.” Ή έκτεταμένη χρήσις 
μηχανών πρός κατασκευήν τών βιβλίων ύπό 
εταιρίας έπί τούτφ συστηθείσης, ού μόνον έπι- 

τρέπει τήν παραγωγήν 5000 τόμων καθ’ έκάστην 
άλλά καί έλαττόνη τήν τιμήν έκάστου τόμου είς 
τό τέταρτον ή καί τό δέκατον τής μέχρι τοΰδε 
τιμής. Είκοσι στοιχειοθετικαί μηχαναί ύπάρ
χουσι διαρ·Λώς έν ένεργεία, δι’ ών μετά μεγίστης 
ταχύτητος στοιχειοθετοΰνται έν (ίοπή όφθαλμοΰ 
σχεδόν αί σελίδες. 1 Η δέ έκτύπωσις τών βιβλίων 
γίνεται διά τών πιεστηρίων τοΰ συστήματος 
Άδάμ, ών πεντήκοντα είσίν είς κίνησιν. Τέσ- 
σαρες βιολιοδετικαί αίθουσα·, ύπάρχουσιν έν τφ 
καταστήματι, έν αίς δένονται καθ’ έκάστην 5 χι
λιάδες τόμων διαφοροτρόπως. Έν ταϊς αίθούσαις 
ταύταις έργάζονται 225 άνθρωποι. Διά δέ τό 
δίπλωμα τών βιβλίων ύπάρχουσιν εξ διπλωτικαί 
μηχαναί.

Έξεδόθη κατ’ αύτάς έν Παρισίοις ό έβδομος 
τόμος τοΰ μεγάλου συγγράμματος τοΰ Έρνέστου 
'Ρενάν “Αί άρχαί τοΰ Χριστιανισμού”. Ό 
τόμος ούτος φέρει έπιγραφήν “Μάρκος Αύρή- 
λιος”.

'Ολόκληρον τό περίφημον μυθιστόρημα “Ή 
καλύβη τοΰ θωμά” (Uncle Tom’s Cabin) έξε
δόθη ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Longley έν Λον- 
δίνφ έπί ένός καί μόνου τυπογραφικού φύλλου 
άντί μιας πέννας δι’ έκαστον άντίτυπον.

Ή γνωστή Άγγλίς μυθιστοριογράφος Βράδ- 
δων πρόκειται νά έκδώση προσεχώς τά μυθι
στορήματα τοΰ Ούάλτερ Σκώτ έπιδιορθωμένα καί 
διεσκευασμένα κατά τάς Απαιτήσεις τών σημε
ρινών χρόνων. Τί θά έλεγεν ό Σκώτ έάν έβλεπε 
τοιαύτην βεβήλωσιν;

ΠΟΙΗΣ1Σ.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΙΙΣ ....

Καθώς είς λαμπάδος τό φώς χρυσαλίς 
περιΐπταται κύκλω,

Άφροντις δλως καί κοΰφος πετώσα· 
ουτω είς τ’ άπλετον

Φώς τών καλών μελανών όφθαλμών σου 
μοιραίως έπέτων.

Μοί ήτο θελγήτρων ή πτήσις μεστή· 
πλήν δτι πύρινης

Καμίνου εστία εύρίσκετ έκεϊ 
ήγνόουν ό τάλας!

Τό αίμά μου μάτην θερμόν αισθανθείς, 
τάς πτέρυγας τείνω,

Νά φύγω τήν φλογ’ αοράτου πυρός· 
τάς πτέρυγας ήδη

Φλογών μαινομένων μανία πολλή 
μετέβαλ’ είς τέφραν.

Καί φεΰ! ή πετώσα, καλή χρυσαλίς 
δεινώς ίηκομένη

Κατέπεσε πρό τών ποδών σου πρηνής. 
"Ω! μή όδυνοΰσαν

Αυτήν καταλίπης, καί άφες νά ζή! 
πρηνής τών ιχνών σου

Τήν γήν θά φιλή! ’Ώ, γίνου οίκτείρμων 
Σύ, τόσον καλή!

Ν. Δηδάρης.

ΕΙΜΠ01Η212.
Τό γραφεΐον του " ΕΣΠΕΡΟΥ” εύρί

σκεται άπό τοΰδε·
ELSTER-STRASSE Nr. 19.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟϊ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

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

Τό ξυλογραφικόν τοΰτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν 
Λειψία, χαίρει δέ και φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πασα παραγγελία, αναγόμενη είς τό εΐδος τής ξυλογραφίας, έκτε- 
λεΐται προθύμως καί ταχέως. Αί τιμαΐ είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν ω εργάζονται άριστοι τεχνϊται, εΐναι ήδη 
ίδρυμένον πρό 25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα 
άξια λόγου καί διά διαφόρους γραφικάς έπιθεωρήσεις καί διά διδακτικά 
βιβλία.

Ό μάκρος αύτοΰ βίος εΐναι δι’ αύτό ή καλλίτερα σύστασις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Γνωστοποιοϋμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταΐς τοΰ 
ΕΣΠΕΡΟΥ, βτι ή έπιστασία τοΰ περιοδικού τούτου άνετέθη τώ 

Κυρίω Δψιητρίω ’Α. Κορόμηλά. (Γραφεΐον Έφημερίδος.)

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τω έν 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

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

Ή έν ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩι έπιστασία άνετέθη τ«
Κυρίφ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΩ*  ΒΟΣΚΩΦ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Γνωστοποιοϋμεν είς τούς βουλομένους νά έγγραφώσι συνδρο" 

μητα'ι τοΰ "Εσπέρου”, δτι κατά συνεννόησιν μεταξύ τής διευθύν- 
σεως αύτοΰ καί τής γενικής διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρο
μείων, δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηταΐ καταβάλλοντες κατ’ 
εύθεΐαν τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν ζαΐ είς τά οίζεΐα ταχυδρο
μικά γραφεία. Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής καταβληθείσης πληρω
μής θέλουσιν άποστέλλεσθαι αύτοΐς τακτικώς τά έζδιδόμενα τεύχη.

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

άπευθυντέον είς τό
γραφεΐον τοΰ Έκατογγράφον

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρός τούς 
Κ°« iuM.yovg Μαρίνου tig Αθήνας.

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

particulars and specimen, 
Hektograph Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
’ Αντί 16 μαρκών (=20 φράγκων) πωλώ 

πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκοστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής όποιας (περιεχούσης 14 λ. 
αργύρου) παρέχω έγγύησιν ’ εικοσαετή, 
ήτοι ·

6 μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας,
6 στηρίγματα μαχαιοών,

12 κοχλιάρια τοΰ καφέ,
6 ώοδόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγάλα κηροπήγια,
1 ζακχαροΟήκην καί πιπεροΟήκην,
1 τρυπ'ητόν διά τό τέϊον.

Ί α 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρας κατα
σκευής, κοστίζουσιν ολα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. ΓΙαραγγελίαι έκτελοϋνται έπί 
άποστολη τοΰ ποσού τούτου ύπό τοϋ

Κυρίου A. L. Guttinann.
Wien I. Fleischmarkt 6.

Ή έν ΙΆΛΑΖΙΩι έπιστασία άνετέθη τώ i I
Κυρίφ A. I. ΣΑΡΕΓΙΑΝΝΉ.

Ή έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι έπιστασία 
τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ 

άνετέθη τω βιβλιοπώλη Κυρίω S. GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέθη τώ 
Κυρίφ ΙΩΑΝΝΗ*  Α. ΒΟΣΚΩΦ 

Γενικώ πράκτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Ή έπιστασία τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 
έν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 

άνετέθη τώ Κυρίω ΙΩΑΝΝΗ·. ΠΑΠΛΔΗι 
βιβλιοπώλη έν όδώ Πέρα, άρ. 458.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ A. HARTLEBEN
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι (1. Wallfischgasse)

ΕΗΕΔΟΘΙΙΣΛΝ ΑΡΤΙΟΣ

Η ΑΝΑΤΟΛΗ’’
(DER ORIENT) 

ύπό

’Αρμ. βαρ. ScHWEIOER-LERCHENrELD.

Μετά 200 εικόνων, πολ
λών γεωγραφικών χαρτών, σχε
δίων κτλ.

Είς 30 τεύχη πρός σολδία 30 
τό τεύχος.

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ’
(DAS FRAUENLEBEN DER ERDE) 

ύπό

’Αρμ. βαρ. Schweiger-Lerchenfbld.

Μετά 200 πρωτοτύπων ει
κόνων ύπό A. Wanjura. Βι- 
βλίον έκ 40 τυπογραφικών φύλ
λων.

Τιμή φιορ. 6. πολυτελώς 
δεδεμένον φιορ. 7’2.

Συντάκτης· ΔΡ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΓΝΔ0Τ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΪΌΓΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


