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ΕΙΚΟΝΕΣ.
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
II Τ0ΡΓΙ1ΛΛ0ΚΑΝ0ΝΙ0Φ0Ρ0Σ ΜΓΚΑΛΗ.

(μετά είκόνος.)

Η Ελλάς δεκάδας δλας έτών ήμέλησε τής ναυτικής αύτής 
παρασκευής. Τά ολίγα παλαιά αύτής πλοία είχον ήδη αρχίσει 

νά σήπωνται, καί μόλις που κατά τά τελευταία έτη είχον προς- 
τεΟή δύο θωρηκτά, δ Γεώργιος καί ή “Όλγα, καί ή ’Αμφι
τρίτη, ήτις χρησιμεύει ώς θαλαμηγός τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως. 
’Αξιέπαινος ήτο ή φροντίς τής ύπέρ του ’Εθνικού Στόλου συστάσης 
εταιρείας, ής προήδρευσε πρώτος δ μακαρίτης ύποναύαρχος Νικό-

Η ΜΤΚΑΛΗ.
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δήμος, δ γηραιός και ένθερμος τής άπδ τής θαλάσσης έθνικής 
δόξης μνημών. Άλλά τοιαΰτα μεγάλα έργα, οΐα ή στρατιωτική 
και ναυτική παρασκευή τοΰ κράτους, δέν δύνανται νά έκτελεσθωσι 
δι Ιδιωτικών μόνον πόρων καί προσπαθειών. Εΐνε χρέος έπιβαλ- 
λόμενον είς αύτδ τδ κράτος, δπερ δέον νά καταβάλλη πρδς τά 
τοιαΰτα μεγάλας δαπάνας.

Ή συνείδησις τής ανάγκης νά γείνη έν Έλλάδι εσπευσμένη 
φροντίς περί τής αύξήσεως τών ναυτικών ήμών δυνάμεων συμ
πίπτει μετά τών τελευταίων έν τή ’Ανατολή περιπετειών απδ τοΰ 
ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου καί έξής. Ή νέα τροπή ή δοθεΐσα είς 
τήν ναυτικήν έπιστήμην διά τών ναυκλάστρων, ή ολίγου δεΐν επα- 
ναφέρουσα είς τήν θάλασσαν όριστικώς αντί τών μεγάλων θωρη- 
κτών τά μικρά καταδρομικά καί τάς τορπιλλοφόρους και τορπιλλα- 
κοντιστικάς ακάτους, υπήρξε σημαντική καί διά τήν Ελλάδα.

Ή Ελλάς έπιδοθεϊσα μετ’ ασυνήθους δραστηριότητας είς τδ 
έργον έφρόντισε περί τής κατά τδ ένδν συμπληρώσεως τών ναυ
τικών αύτής δυνάμεων κατ’ άμφότερα. Καί τδ μέν θωρηκτδν δ 
Μιαούλης δύναται ν’ άναχθή είς τήν τάξιν τών μεγάλων θωρηκτών, 
πολλαί δ’ έγένοντο παραγγελίαι είς τδ έξωτερικδν τορπιλλακάτων. 
’Ενυπήρχε δ’ έν τή τροπή ταύτη τών καθ' ήμάς ναυτικών δυνά
μεων ή άνάμνησις τής έκ τών πυρπολικών τοΰ ΐεροΰ άγώνος δόξης 
καί ή συναίσθησις μελλούσης έπιτυχίας τών ήμετέρων ναυτίλων 
έν έπικειμένω νέω άγώνι.

Ή είκών, ήν σήμερον δημοσιεύομεν, παριστα έν τών πλοιαρίων 
τούτων, τήν τορπιλλοκανιονοφόφον Μυκάλην, ναυπηγηθεΐσαν έν 
τώ έν Σένη τής Γαλλίας έργοστασίω τών Forges et Chantiers 
de la Mecliterranee. Έχει δέ μήκος μέν μέτρ. 21,70, πλάτος 
μ. 4,30 καί βύθισμα μ. 1,28. Ή ταχύτης αύτοΰ εΐνε έκκαίδεκα 
μιλίων καθ’ ώραν. Έχει έν κεντροπολικδν τηλεβόλον Κρούπ τών 
12 ύφεκατομέτρων. Κατά δέ τδν τύπον τής Μυκάλης έχουσι ναυ- 
πηγηθή και τέσσαρες άλλαι έλληνικαι τορπιλλοκανονιοφόροι, φέ- 
ρουσαι τά ονόματα Σφακτηρία, Ναυπακτία, .’Αμβρακία.

Έν έπομένω τεύχει θέλομεν δημοσιεύσει τήν εικόνα τοΰ άλη- 
Οοΰς προτύπου θωρηκτοΰ πλοίου τοΰ ήμετέρου ναυτικού, τοΰ 
"Ναυάρχου Μιαούλη”.

Κ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣ1Σ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 17 29 Σεπτεμβρίου 1881.

Οι ιπποσιδηρόδρομοι, περί ών έγραφον ήδη έν τινι τών τε
λευταίων μου επιστολών, δέν εΐνε πλέον απλούς θεσμός και σύμ- 
βασις έπί τοΰ χάρτου· πρό δέκα ήμερών καί έπέζεινα ήρξαντο 
κατά τήν όδόν Σταδίου αί έργασίαι τής στρώσεως τών σιδηρών 
τροχιών, αιτινες προβαίνουσι μετά μεγάλης δραστηριότητος. Ήδη 
έχει έπιστρωθή σχεδόν δλόκληρος αΰτη ή δδδς διά γραμμής 
άπλής, ήτις γίνεται διπλή χάριν τής συναντήσεως τών αμαξών 
τοΰ τροχιοδρόμου έξωθεν τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών, ένθα 
ή οδός αΰτη συνάπτεται μετά τής εύρείας δδοΰ Κοραή, τής άγού- 
σης είς τδ Πανεπιστήμιον. Έκ τών έπικρατούντων συστημάτων 
ώς πρδς τάς μετάλλινους ράβδους ή τήν κατασκευήν τών αθηναϊ
κών τροχιοδρόμων άναλαβοΰσα βελγική έταιρεία έξέλεξε, συννενοη- 
θεΐσα μετά τοϋ ύπουργείου τών έσωτερικών, τδ σύστημα τής κοί
λης χαλύβδινης ράβδου, ήτις οΰσα κατεσκευασμένη καθ’ δλοκληρίαν 
έκ χάλυβος σχηματίζει συγχρόνως (ύάβδον καί ύποστήριγμα κατά 
μήκος. Τά ύποστηρίγματα εΐνε σιδηρά, άποφευγομένης οΰτω εν
τελώς τής ξυλείας, ήτις ύπόκειται είς φθοράν ταχεΐαν, μάλιστα 
έν κλίμασιν οΐον τδ ήμέτερον. Καθ’ α δέ λέγεται, ή εταιρεία 
σκοπεί νά είςαγάγη διά τάς μακροτέρας άποστάσεις έξω τής πό
λεως τάς καί έν άλλαις πόλεσι τής Εσπερίας έπί τροχιοδρόμων 
συνεθιζομένας άτμομηχανάς.

Διά τής είς τήν κοινήν χρήσιν παραδόσεως τών ίπποσιδηρο

δρόμων θαύξηθή, ώς άλλοτε παρέστησα, σπουδαίως ή συγκοινωνία 
έν τή πόλει. Άλλά παρίσταται χρεία καί αμαξών εύωνοτέρων ή 
αί νΰν ύπάρχουσαι, αιτινες εΐνε μέν άρισται καί κομψότατοι, άλλά 
λίαν δαπανηροί. Άν δ’ άληθεύει τδ γραφέν έν τινι χθεσινή πρωινή 
έφημερίδι, αναλαμβάνει καί τοΰτο γαλλική τις έταιρεία, ήτις προ- 
τίθεται νά είςαγάγη είς κυκλοφορίαν όγδοήκοντα μέν άμάξας συρο- 
μένας ύφ’ ένδς ίππου, τεσσαράκοντα δέ έλκομένας ύπό δύο ίππων, 
άντί τιμών πολλω κατωτέρων τών μέχρι τοΰδε.

Σήμερον έχω νά Σάς αγγείλω τήν έναρξιν δύο εύεργετικών 
δημοσίων έργων, άτινα μεγάλως θά ώφελήσωσι τδν τόπον, λέγω 
τήν έναρξιν τοΰ καθαρισμού τής έν Πειραιεΐ λιμνοθαλάσσης τής 
κακώς λεγομένης Ζέας, ήτοι τών παλαιών Αλών, διά μηχανών 
βορβοροφάγων κομισθεισών έπ’ έσχάτων έκ τής Εύρώπης, καί τάς 
πρώτας έργασίας πρδς τομήν τοΰ κορινθιακού ισθμού. Αυτόθι 
κατεσκευάσθησαν ήδη τά χρειώδη διά τούς έργάτας παραπήγματα, 
τήν δ’ έργολαβίαν τής σκαφής άνέλαβεν άνήρ έγχώριος, δ έν Κο- 
ρίνθω διαμένων κ. Τρίπος. Τοΰ διευθυντοΰ δέ τών έργων άπόντος 
προσωρινώς είς Βενετίαν άνέλαβε τήν έποπτείαν τών έργων δ έν
ταΰθα έγκατεστη μένος γερμανδς μηχανικός κ. Στρέιτ. Άλλ’ δμο- 
λογεΐται δτι δυσχέρειαι θά παρουσιασθώσι περί τήν εΰρεσιν έρ- 
γατών πρδς ταχεΐαν διεκπεραίωσήν τοΰ έργου τής σκαφής. Καί 
πώς μέν θά λυθή τό ζήτημα τοΰτο δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν 
άπδ τοΰδε, άλλά καλόν εΐνε νά γείνη ύπδ τών αρμοδίων σκέψις 
έν άνάγκη περί μετοικισμοΰ λαϊκού έργατικοΰ πληθυσμού έξωθεν, 
ή, δπερ έθνικώτερον, νά προσκληθώσιν οί έν Άσία, έν Αίγύπτω, 
έν ταϊς νήσοις τοΰ Ελληνικού άρχιπελάγους καί άλλαχοΰ διαμέ- 
νοντες καί μόλις άποζώντες Έλληνες, οΐτινες καί κατά τήν τομήν 
τής διώρυγος τοΰ Σουέζ απέδειξαν καί διαγωγήν άρίστην, δι’ δ 
καί έπισήμως έπηνέθησαν, καί έγκαρτέρησιν είς τήν κοπιώδη 
έργασίαν. Δίκαιον δέ νομίζομεν, άφ’ ού πρόκειται περί έργασίας 
έν Έλλάδι, νά προτιμηθώσιν Έλληνες, ουστυχοΰντες έλλείψει έρ
γασίας καί ζητοΰντες έκτδς τής πατρίδος πόρον ζωής. Δέν πρέπει 
δέ νά λησμονήσωμεν καί τούς έν τή κάτω ’Ιταλία Έλληνοαλβανούς, 
οΐτινες καί εύχερέστερον δύνανται νά έγκλιματισθώσι καί συγγενέ
στεροι εΐνε πρδς τήν ήμετέραν φυλήν καί άπεδείχθησαν φιλονο- 
μώτατοι καί φιλοπονώτατοι, άληθή στοιχεία προόδου, ένέχοντες έν 
έαυτοϊς καί προβιβάζοντες τά καθ ήμάς διά τών τελειοτέρων τρό
πων τής έργασίας καί καλλιέργειας. Εύχόμεθα νά ίδωμεν έν Έλ
λάδι καί άλλους συνοικισμούς οΐος ό έν Νέα Πικέρνη τής ’Ηλείας 
συστάς. Πάντως δέ θά εΐνε εύχερεστάτη ή έξ Ιταλίας μετανά- 
στευσις καί άλλων γεωπόνων καί χειρωνάκτων ύπδ τούς αύτούς 
βρους, αν μάλιστα μή παρεμβληθώσιν είς τούς νέους έποίκους παρά 
τών έγχωρίων καί ένίων τών πολιτευόμενων τά έμπόδια, άτινα 
έδυσχέραναν τά πρώτα βήματα τών ήδη έπ’ άγαθω κατελθόντων 
είς τήν Ελλάδα.

Άλλά, καίτοι ού μόνον τά προμνημονευθέντα δημόσια έργα 
έκτελοΰνται έν Έλλάδι τά νΰν, άλλά καί άλλα πολλά βλέπομεν 
καθ’ έκάστην προκηρυσσόμενα ή άρχόμενα, δέν πρέπει νά νομί- 
σωμεν, δτι έπέστη ό χρυσούς δι’ ήμάς αιών. Εύρισκόμεθα έτι 
έν πολλοΐς είς κατάστασιν άπολίτιστον. θλΐψιν γεννά καί πικρίαν 
ένσπείρει είς τήν καρδίαν ή καθημερινή 'άποψίλωσις τών δασών 
διά τών συνεχών έξεπίτηδες άναπτομένων πυρκαϊών. Τό ζήτημα 
δέν εΐνε μόνον καλλαισθητικδν, άλλά καί σπουδαΐον ύπδ τήν έποψιν 
τής πολιτικής οικονομίας. Ή "Παλιγγενεσία’’ άπδ ικανού ήδη 
χρόνου παρέσχε τάς στήλας της είς ειλικρινή φίλον τού φυτικού 
κόσμου τών δασών, τδν καθηγητήν κ. Θεόδωρον Άφεντούλην, δστις 
έγραψε θερμά έλεγεϊα μεστά λυρικού πάθους περί τής καθημερινής 
παρ’ ήμϊν καταστροφής αύτών. Ή αύτή έφημερίς έδημοσίευσεν 
έπ’ έσχάτων καί διατριβήν τού κ. Α. Στάελ, δι’ ής οδτος άποδει- 
κνύει τήν βλάβην, ήν έπιφέρει είς τά δάση πλήν τών πυρκαϊών 
ή άνευ συστήματος γινόμενη ύλοτομία τής καυσίμου ΰλης. Έκ 
τής συντόμου έκείνης διατριβής λαμβάνων τδ ένδόσιμον ανώνυμός 
τις δασολόγος έγραψεν έν τω "Αίώνι” άξιολόγους παρατηρήσεις 
περί τοΰ τρόπου καθ’ δν πρέπει νά όργανωθή παρ’ ήμϊν σύστημα 

ύλοτομίας έπισΤημονικής διά καταλλήλου διευθύνσεως, έφωδιασμένης 
μέ χεϊρας καί όργανα τοιαΰτα, ώςτε νά δύναται νά έργάζηται άπο- 
τελεσματικώς. Πρδς κάλυψιν δέ τών άναγκαίων δαπανών προτείνει 
δ άρθρογράφος νά έπανέλθωμεν είς τδν περί ύλοτομίας νόμον τοΰ 
1833, καθ’ δν οί μέν ιδία χειρί ύλοτομοΰντες κάτοικοι τών χωρίων 
καί οί ποιμένες θά ωσιν άπηλλαγμένοι τής πληρωμής παντός δι
καιώματος, άλλά νά έπιβάλληται πληρωμή δικαιώματος πρδς ύλο- 
τομίαν διά πάντα άνεξαιρέτως τά ξύλα, δσα καθίστανται άντι- 
κείμενον έμπορίου. Άν δέ εΐνε άκριβεΐς οί ύπολογισμοί τοΰ 
άρθρογράφου, τό κράτος θά είςπράττη έκ τοΰ δικαιώματος τής 
ύλοτομίας τών καυσοξύλων έτησίως πλέον τοΰ ένδς έκατομμυρίου 
δραχμών. Τό άντικείμενον τοΰτο εΐνε βεβαίως άξιον τής μελέτης 
τών πολιτευομένων.

Σφραγίζω τήν σημερινήν έπιστολήν, προςθέτων δύο λέξεις 
περί περιέργου άρχαιολογικής άνακαλύψεως γενομένης ταύτας τάς 
ήμέρας ένταΰθα. Γινόμενης κατά τούς πρόποδας τοΰ Λυκαβητοΰ 
σκαφής πρός άνόρυξιν θεμελίων εύρέθη σαρκοφάγος κεκοσμημένος 
διά τών καί άλλοθεν γνωστών συμβολικών χριστιανικών μονογραμ
μάτων καί φέρων τήνδε τήν έπιγραφήν ·

Ο θΝ OCIOIC eTTICKOTTHCXC ΚλΗΝΙΧΤΙΟΟ.

Κατά τδν περί τοΰ τάφου τούτου γράψαντα αρχιμανδρίτην κ. Πα
νάρετον Κωνσταντινίδην, ό ύπδ τής επιγραφής άναφερόμενος έπί- 
σκοπος Κλημάτιος, ών δλως άγνωστος μέχρι τοΰδε, άρχιεράτευσεν 
ή έπί τής βασιλείας τών άμεσων διαδόχων Κωνσταντίνου τοΰ 
Μεγάλου (337—361 μ. X.) ή όλίγους ενιαυτούς πρό τής δευτέρας 
τών Γότθων είςβολής είς τάς Αθήνας (396). Έν τή σπάνι τών 
ύπαρχουσών ειδήσεων περί τών μεσαιωνικών Αθηνών ή εΰρεσις 
τοΰ τάφου τούτου ένδς τών πρώτων επισκόπων τής πόλεως εΐνε 
σπουδαία, τόσοι μάλλον δσω προώρισται νά προκαλέση πάντως 
μέν νέας μελετάς, ίσως δέ καί εύρήματα νέα.

Καλλίας.

TO NEON ΦΑΛΗΡΟΝ.
(μετ’ είκόνος, Ζρα σελ. 169.)

Ούδέν μαρτυρεί προδηλότερον τής ίδρύσεως τού νέου Φαλήρου 
δτι αί Άθήναι ήρχισαν νά έχωσι τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας 
μεγάλης πόλεως. ΓΙρδ δεκαπέντε έτών τδ Φάληρον ήτο έντελώς 
έρημον. Τδ θέρος αί δυνάμεναι τών οικογενειών άπήρχοντο είς 
τήν Κηφισσίαν, είς τδν Πειραιά ή τάς γείτονας νήσους τοΰ Σαρω- 
νικοΰ. Οί λουόμενοι κατήρχοντο έν άμάξαις είς τά έν Πειραιεΐ 
λουτρά τής λεγομένης Μουνυχίας, ή όρθότερον τής άρχαίας Ζέας, 
ή είς τδ Φάληρον, τδ σήμερον λεγόμενον παλαιόν κατ’ άντίθεσιν 
τοΰ έκτοτε ίορυθέντος νέου. Τάς δέ μακράς νύκτας τοΰ θέρους 
διήρχοντο ώς ήδύναντο κάλλιον ή χείρον οί Αθηναίοι τών χρόνων 
έκείνων, οΐτινες καίπερ μόλις ολίγα έτη άφιστάμενοι τών καθ’ 
ήμάς ήμερών, φαίνονται άνήκοντες είς τούς προϊστορικούς χρόνους. 
Έν λουκούμιον, εις καφές ή έν άπλοΰν ποτήριον ψυχρού ΰδατος 
παρά τούς στύλους τοΰ Ολυμπιείου, ήτο ή μόνη διασκέδασις καί 
αναψυχή. Άλλ’ έξεπολιτίσθησαν έκτοτε αί Άθήναι. Καί οί μέν 
έγγύς τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός λαχανόκηποι καί τδ περιλά- 
λητον καί τοϊς ποιηταϊς προσφιλές "Άντρον τών Νυμφών’’ μετε- 
βλήθησαν κατ’ όλίγον είς θερινά θέατρα, έν δέ νέω Φαλήρω έδη- 
μιουργήθη νέος άνύπαρκτος κόσμος. Ή γέννησις αύτοΰ όφείλεται 
είς τδν σιδηρόδρομον άπ’ Αθηνών είς Πειραιά. Τδ πρώτον βήμα 
ύπήρξεν ή κατασκευή βραχυτάτης οιακλαδώσεως χάριν τών λου
τρών. Τδ μικρόν κατάστημα τοΰ σταθμού περιέλαβε ξενώνα καί 
έστιατόριον · μετ’ όλίγον ίδρύθη ξυλόπηκτον ύπαίθρίον θέατρον. 
Τά τέως άκατοίκητα, άφύτευτα, ελώδη παράλια ήρχισαν ν’ άγο- 
ράζωνται τδ μέν κατ’ άρχάς κατά στρέμμα, έπειτα δέ κατά πήχυν, 
τότε μέν χαλκοΰν, σήμερον δέ, άν μή χρυσοΰν, άλλά πάντως άρ- 
γυροΰν. Μία μετά τήν άλλην ήρχισαν ν’ άνεγείρωνται αί άγρο- 
τικαί έπαύλεις, τινές μετά κήπων άξιολόγων. Οί λόφοι οί πρδς 
τήν παλαιάν Μουνυχίαν έστολίσθησαν διά στεφάνου ώραίων οικι

ακών, έξ ών άγουσι διά τών βράχων στενωποί είς τδν αίγιαλδν 
καί τούς ιδιωτικούς λουτρώνας. Ή δέ κατασκευή ώραίας αμαξη
λάτου όδοΰ ένούσης τδ Φάληρον μετά τοΰ Πειραιώς διά τών βρά
χων παρέχει είς τούς έπί τών λόφων έκείνων περιπατοΰντας ώραιό- 
τατον θέαμα έπί τήν θάλασσαν, τάς γείτονας νήσους καί τδν 
άπέναντι Υμηττόν. 'Υπερβολική φαίνεται ή έκφερομένη ένίοτε 
παραβολή τής άμαξητοΰ έκείνης πρδς τήν είς τδ Παυσίλυπον άγου
σαν έν Νεαπόλει. Άλλ’ ή άκριβεστέρα έξέτασις πείθει δτι ή 
κυριωτάτη διαφορά έγκειται μόνον έν τή άνυδρία καί τή έλλείψει 
φυτείας. Γνωστόν δμως εΐνε όποιαν καλλονήν καί χάριν έχουσι 
τά ελληνικά όρη ένεκα τής διαύγειας τοΰ όρίζοντος καί τής χα
ρακτηριστικής όξύτητος τών γραμμών. Έν Έλλάδι έχουσι χρώμα 
καί αύταί αί σκιαί. Έντεΰθεν ποικιλώτατον εΐνε τδ θέαμα άπδ 
τής φαληρικής άκτής, ιδίως άπδ τοΰ άνατολικοΰ λόφου. Ώραιο- 
τάτη ιδίως εΐνε ή θέα περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, δστις άληθώς 
φαίνεται τότε βασιλεύων ένταΰθα κατά τήν ώραίαν έκφρασιν τοΰ 
λαοΰ. Η δψις τών λευκών Αθηνών έξηπλωμένων ύπό τούς πόδας 
τής γεραράς Άκροπόλεως έν μέσω έρασμίου τοπείου διακρίνεται 
άπδ τής χλοεράς σινδόνης τοΰ έλαιώνος καί τών έν μέσω Αθηνών 
καί Φαλήρου άμπελώνων, έν ω έγγύς ξηρόν άπλοΰται τδ Άλίπεδον 
καί πέραν βαπτίζεται ό 'Υμηττός έναλλάξ είς τά χρώματα τοΰ 
ρόδου καί τοΰ ίου. Κάτω δέ ή θάλασσα, έρχομένη άπδ τοΰ Σου
νίου καί τής Σαλαμΐνος καί τής Αίγίνης, κοιμάται έν γαλήνη ώς 
έν λίμνη έν τώ κόλπω τοΰ Φαλήρου ή, δταν ποτέ ταραχθή ύπδ 
τοΰ νότου, δίδει άσπασμδν άφρόεντα είς τήν άκτήν.

Έν τοιαύτη ώοα άναπολεΐ ό έκεΐ άναπαυόμενος Αθηναίος 
ούχί πάντοτε τά κέρδη, τά συμφέροντα, τά πάθη άτινα συνδέουσιν 
αύτόν μετά τοΰ όλίγω μακράν έκτεινομένου άστεος τών ’Αθηνών. 
Ό λογιώτερος θαυμάζει καί τήν δύναμιν τών νεωτέρων κοινωνικών 
άναγκών, αιτινες, ούτως είπεΐν, κατεβίβασαν τδ δνομα τοΰ Φαλή
ρου έκ τοΰ δρμου τοΰ άγιου Γεωργίου, τοΰ παλαιοΰ λεγομένου 
Φαλήρου, ένθα κυρίως αρμόζει, είς τήν νέαν ταύτην συνοίκησιν 
έν δρμω δστις περιελαμβάνετο μέν καί αυτός έν τω κόλπω τοΰ 
άρχαίου Φαλήρου, άλλά δέν εΐχεν είδικώς τοΰτο τδ όνομα. Τώρα 
τδ παλαιόν έκεΐνο Φάληρον έπισκέπτονται ολίγοι μόνον τών λουο- 
μένων, οί έχθροί τής όχλήσεως καί ταραχής, άλλ’ οί πλεΐστοι 
άγνοοΰσιν ίσως δτι έκεΐ ήτο άλλοτε τδ νεώριον τών Αθηνών καί 
δτι ύπ’ αύτδ τό καφενεΐον καί τό έκκλησίδιον ένθ’ αναπαύονται 
μετά τό λουτρόν κεΐνται λείψανα τοίχων άρχαίων. Έκεΐ άνεπτύσ- 
σετο άλλοτε ό κατά μικρόν αύξάνων τών Αθηναίων στόλος, έως 
ό Θεμιστοκλής διεΐδεν δτι άλλαχοΰ έπρεπε νά έχη τδ κέντρον 
αύτοΰ δ ναυτικός κόσμος τής πόλεως καί έδωκε ζωήν είς τήν 
χερσόνησον τοΰ Πειραιώς.

Όπωςδήποτε τό Φάληρον δέν άπώλεσεν έντελώς τήν σημα
σίαν αύτοΰ. Τω 455 πρ. Χρ. ήνονεν ήδη μετά τήν κατασκευήν 
τών μακρών τειχών άπ’ Αθηνών είς Πειραιά άλλο τείχος τήν 
πόλιν μετά τοΰ Φαλήρου, έχον μήκος 35 σταδίων. Άλλ’ ήδη 
περί τά τέλη τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου φαίνεται δτι τοΰτο 
ήτο ήρειπωμένον καί δέν άνωρθώθη πλέον, ούδ’ έπί Κόνωνος. 
Ήτο οέ άλλως τό Φάληρον δήμος κοσμούμενος ύπό διαφόρων ναών 
καί πολλών βωμών ήρώων, ιδίως θαλασσίων. Κατοικούν δ’ έν
ταΰθα μάλιστα άλιεϊς, οΐτινες καί μετέφερον είς τήν άγοράν τών 
τούς ίχθΰς άγαπώντων ’Αθηναίων σύν τοϊς άλλοις τάς περιωνύμους 
φαληρικάς άφύας.

Τήν σήμερον άντί νά έλθη τό Φάληρον πρός ήμάς διά τών 
άλιέων, κατερχόμεθα ημείς είς τόν νεοπαγή συνοικισμόν έν τώ 
έτέρω μυχοί τοΰ φαληρικοΰ κόλπου διά τοΰ σιδηροδρόμου. Άντί 
δέ τής γαληνιαίας έρημίας καί τοϋ (όωμαντικοΰ σκότους τοΰ πα- 
λαιοΰ Φαλήρου εύρίσκομεν έδώ φώς ήλεκτρικόν καί θέατρον καί 
σκοπευτήριον καί μαγγανοϊππόδρομον (Carrousel) καί εστιατόρια 
καί ξενοδοχεϊον καί πολυπραγμοαύνην καί ψιθυρισμούς καί καγχά- 
σματα, δλην τέλος τήν ζωήν καί πάντα τά κακά εύρωπαϊκοΰ τόπου 
λουτρών. Κ.
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ΠΕΡΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.
(μετά εικόνων, δρα σελ. 173.)

Ή πτηνοτροφία ανέκαθεν έπέσυρε τήν προσοχήν και τήν επι
μέλειαν τών ανθρώπων, διότι τά πτηνά και αί όρνιθες ού μόνον 
είς τροφήν ήμών χρησιμεύουσι, άλλά συντείνουσι πολύ καί είς 
διακόσμησιν τών οικιών, τών αύλών, τών κήπων. Ή πτηνοτροφία 
καί ορνιθοτροφία ένδιαφέρει κυρίως τούς έν ταϊς έπαρχίαις κατοι- 
κ.οϋντας κτηματίας, οιτινες έξ αύτής μεγάλα πορίζονται κέρδη, 
καθότι μακράν τών πόλεων αί όρνιθες και τά οικιακά πτηνά 
εύρίσκουσι τήν τροφήν των έν ύπαίθρω, δπερ παρέχει ούκ όλίγην 
περί τήν δαπάνην οικονομίαν. "Οταν μάλιστα άναλογισθώμεν βτι 
συγκριτικώς πρδς τά άλλα τρόφιμα τά ώά καί αί όρνιθες είσίν 
υπερτιμημένοι είς τάς μεγαλειτέρας πόλεις, έννοοΰμεν έτι μάλλον 
τήν σπουδαιότητα τοΰ κλάδου τούτου τής κτηνοτροφίας. Όλίγαι 
είναι αί χώραι αί έπαρκοϋσαι έξ ιδίων είς τάς άνάγκας ταύτας· 
είς τήν ’Αγγλίαν, ένθα, ώς γνωστόν, ή ορνιθοτροφία έλαβε κατά 
τά τελευταία είκοσιν έτη τεραστίαν άνάπτυξιν, είσάγονται κατά 
μυριάδας τά ώά έκ Γαλλίας καί Βελγίου- είς τήν Γερμανίαν είσά
γονται όρνιθες, χήνες, νήσσαι καί ώά έκ Βοημίας, Ούγγαρίας, 
Ιταλίας. Τά στατιστικά δελτία άναφέρουσιν δτι έν έτει 1880 είσή- 
χθησαν είς τήν Γερμανίαν έκ διαφόρων μερών 155 χιλ. χιλιόγρ. ώών.

Φυσικόν ήτο ή άνάπτυξις τής Ορνιθοτροφίας νά γεννήση καί 
νέον είδος φιλολογίας. Άπό τινων έτών διάφορα έγχειρίδια περί 
πτηνοτροφίας κατέκλυσαν τήν αγοράν τών βιβλίων, ιδίως έν Αγγλία. 
Αλλά καί έν Γαλλία καί έν Γερμανία έπροόδευσεν άρκούντως ή 
τών ορνίθων καί οικιακών πτηνών μελέτη. Μεταξύ τών καλλι- 
τέρων συγγραμμάτων τοιούτου είδους συγκαταλέγεται τό δίτομον 
σύγγραμμα περί "Πτηνοτροφίας” τοΰ καθηγητοΰ κ. Έδουάρδου 
Βαλδάμου, τό όποιον έφέτος έδημοσιεύθη έν δευτέρα έκδόσει. 
’Εν τω συγγράμματι τούτφ, έκδοθέντι μετά πλείστης όσης φιλο
καλίας ύπό τοΰ έν Δρέσδη κυρίου G. Schonfeld, ευρίσκει ό έν- 
διαφερόμενος λεπτομερή περιγραφήν τών διαφόρων περιστερών, 
Ορνίθων καί άλλων οικιακών πτηνών κατ’ έπιστημονικήν τάξιν. 
Τό βιβλίον τοΰτο καθιστώσιν έτι σπουδαιότερο'? αί 200 εικόνες, 
άριστα έκτελεσθεΐσαι παρά τοΰ διακεκριμένου τεχνίτου καί καθη
γητοΰ κυρίου BfiRKNER.

Έν τω σημερινώ τεύχει τοΰ Εσπέρου παραθέτομεν τινάς 
τών εικόνων τούτων, έξ ών άποδεικνύεται μετά πόσης έπιμελείας 
καί έπιτυχίας έξητάσθησαν καί έμελετήθησαν τά συμπαθή ταΰτα 
πτηνά.

Εΐκών 1. Χήνες τής Τουλούζης. Τό είδος τοΰτο τών 
χηνών εΐναι έκ τών ώραιοτέρων καί πολυτιμοτέρων. Ύπερβαί- 
νουσιν αί χήνες αύται πάσας τάς χήνας τής Εύρώπης, έξαιρέσει 
τών αγγλικών. Τό ζεΰγος ζυγίζει συνήθως 25—27 χιλιόγραμμα. 
Εΐναι αί χήνες αΰται λευκοί ή φαιαί μετά καστανοχρόου έπεν- 
δύτου- τό ρύγχος των είναι ερυθρόν, οί δέ πόδες σαρκόχροες- τρέ
φονται μετά μεγάλης εύκολίας καί ήδη έν διαστήματι οκτώ μηνών 
έχουσι τήν έντελή αύτών άνάπτυξιν. Τό κρέας των εΐναι παχύ 
καί τρυφερόν, νόστιμον δέ είς τήν γεΰσιν.

Εΐκών 2. Xρυσόλοφοι Παταβηναί. Όρνιθες, ούχί τόσον 
όνομασταί διά τό κρέας των, τό όποιον εΐναι μάλλον σκληρόν, 
δσον διά τόν ώραΐον αύτών χρωματισμόν. Είσήχθησαν αί όρνιθες 
αύται έξ ’Ιταλίας, καί ευρηνται συχνότατα έν τοΐς άγγλικοϊς καί 
γερμανικοΐς όρνιθοτροφείοις. Ό πυκνός αύτών λόφος εΐναι χρυ- 
σόχρους.

Εΐκών 3. Όνοκρόταλοι περίστεροί τής Αγγλίας (The 
pigmy Pouter). ’Επειδή είσήχθησαν κατά πρώτον είς ’Αγγλίαν 
παρά τοϋ "Αγγλου Φούλτωνος ονομάζονται άγγλικαί περίστεροί. 
Οί όρνιθολόγοι διαφωνοΰσι περί τής καταγωγής των- τό πιθανώ- 
τερον εΐναι δτι είσήχθησαν έξ Αύστρίας. Είναι πτηνά κομψότατα 
μέ λεπτά πτερά, συνήθως μονόχροα, μέλανα ή κυανά, άπαντώνται 
δμως καί έρυθρά καί καστανόχροα.

Εΐκών 4. Ααροειδεϊς περίστεροί (Pigeons cravates ou 

a jabot). Τό περίεργον τοΰτο είδος τών περιστερών έχει τό μέν 
σώμα άργυρόχρουν ή κυανόλευκου, τάς δέ πτέρυγας μελαίνας, καί 
τό ρύγχος σαρκόχρουν. Είσήχθη τό είδος τοΰτο είς τήν Εσπερίαν 
έκ τών μερών τής Ανατολής καί κυρίως έξ Ασίας ένθα πρό 
άμνημονεύτων χρόνων ύπήρχον.

Ένταΰθα έπιτραπήτω ήμϊν μικρά παρέκβασις. Γνωστόν εΐναι 
δτι καθ’ δλην τήν Ανατολήν άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι 
σήμερον αί περίστεροί ήσαν πτηνά αγαπητά, παρά τισι μάλιστα 
λαοΐς έθεωροΰντο καί ώς ιερά. Ουτω π. χ. παρά τοΐς Ασσυρίοις 
έν τοΐς ναοΐς τής ’Αφροδίτης. ΤΙ μυθολογία αναφέρει δτι περί
στεροί ήσαν αί έπωάσασαι τό είς τόν Εύφράτην καταπεσόν ώόν, 
έξ ού έξήλθεν ή θεά τοΰ κάλλους. Καί παρά τοΐς Μωαμεθανοϊς 
αί περίστεροί άπολαμβάνουσι θείων τιμών· σήμερον άκόμη τρέ
φονται έν Κωνσταντινουπόλει έν τω τζαμίω τοΰ Βαγιαζήτ περί
στεροί ύπό εύλαβών Τούρκων. Έν γένει δέ παρά τοΐς άνατολικοΐς 
λαοΐς θεωρείται ή περιστερά ώς τό σύμβολον τής άγνότητος. Διό 
καί σήμερον έτι ή περιστεροτροφία ένεργεΐται έν ’Ασία μετά πολλοΰ 
τοΰ ζήλου, καί κατά τοΰτο ή άνατολή ύπερτερεΐ τής δύσεως.

Εΐκών 5. Ή περιστερά τής Βουχάρας (ή δασύπους 
περιστερά, άγγλ. The Trumpeter). ’Ελάχιστα γνωστόν εΐναι τό 
είδος τοΰτο έν Εύρώπη. ΤΙ περιστερά αύτη είναι κατά πολύ 
μεγαλειτέρα τών άλλων ή μεγάλη καί εύρεΐα αύτής κεφαλή, οί 
ταπεινοί αύτής πόδες, αί μικραί πτέρυγες καί τά πλούσια, πυκνά 
καί απαλά πτερά παρέχουσιν αύτή έκτακτον ώραιότητα, καί όψιν 
δυνάμεως, ήν επαυξάνει έτι τό μικρόν τοΰ ρόγχους καί τό άνε- 
πτυγμένον τοΰ πυκνού λόφου. Τινές τώυ περιστερών τούτων έχουσι 
τό ρύγχος μέλαν, άλλαι άνοικτοΰ χρώματος. Περίεργοι είναι οί 
ύπό πυκνών πτερών κεκαλυμμένοι αύτών πόδες.

Εΐκών 6. Αί Άνδαλουσιαναί όρνιθες. Ή μόνη διαφορά 
τών ορνίθων τούτων άπό τών λοιπών τής Ισπανίας ορνίθων εΐναι, 
δτι τά πτερά αύτών είσί κυανόλευκα ή φαιά, όμοιάζοντα τά πτηνά 
περιστερών. Έκτακτον εΐναι τό λεΐον καί ή στιλπνότης τών πτε
ρών τούτων. Ό αλέκτωρ ζυγίζει 3*2  χιλιογρ. ή όρνις 2'2 περίπου.

Εΐκών 7. Όρνιθες άγγλικαί. Sebright-Bantam καλού
μενοι. Τό εΐδος τοΰτο είσήχθη κατά πρώτων είς Αγγλίαν παρά τοΰ 
άρίστου όρνιθοτρόφου Sebright, δστις μυστικόν δλως τρόπον μετε- 
χειρίσθη είς τήν τροφήν αύτών. Μόνον μετά τόν θάνατόν του 
άπεκαλύφθη ό νέος τρόπος τής ορνιθοτροφίας ταύτης. Ό Sebright 
εΐναι ό συστήσας τόν περιώνυμον όρνιθολογικόν σύλλογον (The 
Sebright-Bantam Club), δστις ύφίσταται μέχρι σήμερον καί 
διοικεΐται κατά τόν ύπό αύτοΰ τοΰ ίδρυτοΰ έπεξεργασθέντα κανο
νισμόν. Ή εισαγωγή είς τόν σύλλογον τοΰτον άπαιτεΐ πολλά 
προσόντα.

Εΐκών 8. Οί Ιακωβίνοι (άγγλ. Jack), είναι τό μικρό- 
τερον εΐδος τών περιστερών. Τήν φήμην τοΰ άρίστου όρνιθοτρόφου 
τοΰ είδους τούτου έχει ό Άγγλος Φούλτων, δστις έσχε καί τήν 
έκτακτον τιμήν νά προσφέρη ίδίαις χερσί ζεΰγος τοιούτων περιστερών 
είς τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν. Έν τώυ ζευγών τούτων έπωλήθη 
πρό τινων έτών έν Αγγλία άντί 170 άγγλ. λιρών. Τόσον σπάνιοι 
καί περιζήτητοι εΐναι αί περιστερά! αύται.

Τοΰ λόγου δντος περί περιστερών όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν 
ένταΰθα τοΰ έν Αγγλία διαμένοντος κυρίου Καρυδιά, δστις άπό 
πολλών ήδη έτών μετ’ έπιτυχίας καταγίνεται είς τήν προαγωγήν 
καί βελτίωσιν τών διαφόρων ειδών τών περιστερών. Περί τοΰ 
διακεκριμένου όρνιθοτρόφου τούτου μετά πολλών έπαίνων έκφρά- 
ζονται οί εύρωπαΐοι όρνιθολόγοι.

Η ΕΝ ΤΣΑΚΩΝΙΑι ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΙΝΤΖΑΣ.
(μ-ετά είκόνος, δρα σελ. 165.)

Αί πλεΐσται τών κατά τήν Ανατολήν μονών έκτίσθησαν έν 
τοπείοις ούτως εύφροσύνοις ή άλλως άξιοπεριέργοις διά τάς φυ- 
σικάς αύτών καλλονάς ή τήν άπότομον άγριότητα, ώστε εύλόγως 

δύναται νά ρηθή δτι συλλογή τις τοπογραφική τώυ έν Έλλάδι καί 
καθ' απασαν τήν Ανατολήν μονών θά παρουσίαζε τάς ώραιοτάτας 
ή περιεργοτάτας τών έυ έκείυοις τοΐς μέρεσι τοποθεσιών. Οί 
μοναχοί τών μέσων αιώνων άλλοτε μέν έξελέξαυτο χαρίεσσαν φά- 
ραγγα, άλλοτε άπότομον καί δυσπρόσιτου βράχον, άλλοτε ύψηλδυ 
λόφον δεσπόζοντα εύκάρπωυ καί ώραίων πεδιάδων. Είνε δέ μόνον 
λυπηρός ό συλλογισμός δτι τάς ώραίας εύφορους γαίας τών μονών 
κατέχουσι σήμερον ώς τό πλεϊστον μοναχοί, μή συυτείυουτες ώς 
οί προκάτοχοι αύτών, είς προαγωγήν τών γραμμάτων, ή τούλά- 
χιστου ένασχολούμενοι είς έργα φιλανθρωπικά καί τής κοινωνικής 
άυάγκης, δπως συντελώσι καί ούτοι τό καθ’ έαυτούς είς τήυ πρό-

11 ΕΝ ΤΣΑΙιΙΙΝΙΑι ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΙΝΤΖΑΣ.

οδον καί εύημερίαν τής πολλών έτι στερουμέυης πατρίδος

Ή μονή τής Σίυτζας ή Σίτζας, τιμωμένη έπ’ όνόματι τοΰ 
αγίου Νικολάου, ήν παριστάνει ή δημοσιευομένη εΐκών, κεϊται έν 
τή Τσακωνία, τή αρχαία Κυνουρία, όλίγον ύπέρ τήν μίαν ώραν 
μακράυ τοΰ Λεωνιδίου. Εΐνε δ’ έκτισμένη έντός σπηλαίου τινός, 
ώς καί τό μέγιστου τών μοναστηρίων τής Πελοποννήσου, τό Μέγα 
σπήλαιον. Οί κατοικοΰυτες αύτόθι μοναχοί, οί λεγόμενοι καλόγηροι 
Σιτζώται, εΐνε τρεις μόνον ή τέσσαρες έχοντες καί ολίγους λαϊκούς 
άδελφούς καί τινα ψυχοπαίδια. Ή μικρά αύτη μονή εΐνε διερ- 
ρυθμισμένη μάλλον κοινοβιακώς, έκάστου τώυ μοναχών λαμβάνοντος 
καθ’ έκάστην ώρισμένας μερίδας άρτου, τυροΰ, έλαιών καί οίνου, 
πρός δέ έβδομήκοντα δραχμάς έτησίως διά τήν ένδυμασίαν καί 
τάς λοιπάς άνάγκας. Τάς δέ λοιπάς δαπάνας οφείλει έκαστος 
νάναλάβη έξ ιδίων, τοΰθ' δπερ εΐνε ή συνήθεια τών ιδιορρύθμων 
μονών. Αί κυριώταται πρόσοδοι εΐνε αί έκ τοΰ παρακειμένου,

κυρίως κατά τήυ δεξιάυ όχθην τοΰ ρύακος τοΰ Λεωνιδίου έκτεινο- 
μέυου έλαιώνος. Ού μακράν δέ τοΰ Λεωνιδίου παρά τόυ έλαιώνα 
κέκτηται ή μονή μετοχιού μετά τώυ αναγκαίων οικημάτων πρός 
κατασκευήν τοΰ οίνου καί τοΰ ελαίου. Οί κάτοικοι τοΰ Λεωνιδίου 
θεωροΰσι τήν μονήν ταύτην άρχαιοτάτην. Κατά τι πατριαρχικόν 
έγγραφου, εύρεθέυ έν αύτή τή μονή, ή μονή άυηγέρθη έκ βάθρων 
τω 1622 ύπό τίνος κύρ Διονυσίου. Κ.

ΓΝΩΜΙΚΑ.

Τήν εύτυχίαυ σου κάμνεις μόνον συντελών είς τήν εύτυχίαν 
τώυ άλλων. Bernardin de St. Pierre.

** *
Ό άνθρωπος έν μέν τή παιδική ήλικία μανθάνει δλους τούς 

μύθους τοΰ κόσμου, έν δέ τή νεανική διατρέχει δλα τά μυθιστορή
ματα αύτοΰ, καί έν τή ώρίμω ήλικία γνωρίζει ’τήν άληθή τοΰ 
βίου ιστορίαν.

** *

Ή άγαθοεργία δέν εΐναι είμή άνταπόδοσις.
** *

Ή έπιστήμη φανεροΰται παντί τώ έρευνώντι, άλλ’ άπαιτεΐται 
πρός τοΰτο θέλησις, δραστηριότης καί επιμέλεια.

Παλισσής.



166 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 11. 113 ’Οκτωβρίου 1881. Άρ. 11. 1 13 ’Οκτωβρίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 167

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ύπό τόν τίτλον τούτον ό έν Όδησσώ δια
κεκριμένος καθηγητής τής 'Ελληνεμπορικής 
Σχολής, Κύριος Αναστάσιος Ν. Μάλτος 
έδημοσίευσεν έν έτει 1880 διατριβήν, ήν μετά 
πλείστου δσου ένδιαφέροντος άνέγνωμεν.

Πολλοί ήδη και φιλολόγοι και αρχαιολόγοι, 
παλαιότεροι και νεώτεροι, ήσχολήθησαν εις τήν 
μελέτην τοΰ βίου τών αρχαίων Ελλήνων- πλεϊ- 
σται δσαι περί τούτου πηγαι εΰρηνται παρά τοϊς 
άρχαίοις συγγραφεΰσι- και δμως μέ δλα τά έμ- 
βριθή συγγράμματα τοΰ Βεκκέρου, τοΰ Έρμάννου 
και άλλων, το θέμα τοΰτο δέν είναι έξηντλη- 
μένον. Πολλοΰ γε καί δει- δσφ μάλλον έμβα- 
θύνει τις είς τήν μελέτην τοΰ βίου τών προγόνων 
ήμών, τοσούτφ μάλλον ανακαλύπτει άνά παν 
βήμα άντικείμενα άξια μελέτης καί πολλοΰ λό
γου άξια. Ό βίος τών άρχαίων, δτε οικιακός 
καί ό δημόσιος ύπό τοσαύτας φάσεις παρουσιά
ζεται ήμϊν, ώστε δύσκολον πολύ, ινα μή εϊπωμεν 
αδύνατον, αποβαίνει τό συμπεριλαμβάνει είς έν 
και τό αυτό σύγγραμμα πάντα τά άφορώντα αύ
τόν. Τόμους ολοκλήρους ήδύνατό τις νά γράψη 
περί ένός έκάστου τών τμημάτων τοΰ βίου τού
του, περί οικημάτων, περί ναών καί ιερών, περί 
τής λατρείας τών θεών, περί ένδυμασίας καί 
διαίτης, περί οικιακών σκευών, συμποσίων, περί 
διασκεδάσεων καί παιγνιδίων, περί γάμων, κη
δειών κ. τ. λ.

Λίαν άξιεπαίνως ό Κύριος Α. Μάλτος έν 
τών τμημάτων τούτων έξελέξατο διά τήν δια
τριβήν του, το περί συμποσίων. Διαιρεί δέ 
τό σύγγραμμά του είς τρία μεγάλα κεφάλαια, 
ών το μέν πραγματεύεται περί δείπνων έν γένει, 
τό δ’ έτερον περί τών συμποσίων κατ’ έξοχήν, 
καί τό γ'. περί τών παιδιών (ήτοι τών παιγνι- 
δίων, τών άνηκόντων άποκλειατικώς είς τά συμ
πόσια). Ή δλη είναι άριστα οιατετεγμένη. αί 
παραπομπαί, τόσον αί εις τους αρχαίους συγ
γραφείς καί ποιητάς, δσον καί αί είς τά νεώτερα 
συγγράμματα, καί άφθονοι είδί καί άκριβέϊς, ή 
γλώσσα καθαρεύουσα, ούτε άρχαΐζουσα ούτε χυ- 
οαιζουσα, άλλά κρατούσα τήν μέσην όδόν, έν ή 
καθ’ ήμας εύρίσκεται ή σημερινή ήμών γλώσσα, 
τοϊς πάσιν ευνόητος, τοϊς πάσι προσιτή.

Καί πολλά μέν τά άξια σημειώσεως έν τή 
προκειμένη διατριβή, δ,τι δμως κυρίως ειλκυσε 
τήν προσοχήν ήμών είναι ή περί οίνου περι
κοπή έν τφ δευτέρφ τοΰ βιβλίου κεφαλαίφ, πε
ρικοπή έχουσα πολλήν τήν πρωτοτυπίαν. Τήν 
περικοπήν ταύτην παραθέτομεν, πεποϊθότες δτι 
οί άπανταχοΰ άναγνώσται τοΰ Εσπέρου θέ- 
λουσι διέλβει αύτήν μετά ίσου ένδιαφέροντος.

Γνωστόν είναι δτι μέ δλον τόν στίχον τοΰ 
Πινδάρου “άριστον μέν ύδωρ’’, οί πρόγονοι ήμών 
εΐχον αρκετήν αδυναμίαν πρός τόν οίνον, δν έπι- 
μελώς έκαλλιέργουν καί μετά πολλής προσοχής 
διετήρουν. Έκ τής διατριβής δμως τοΰ K"J 
Μάλτου μανθάνομεν πολλά περί οίνου, άγνωστα 
ήμϊν μέχρι τοϋδε, έμφαίνοντα δέ μελέτην έπι- 
σταμένην τών άρχαίων συγγραφέων.

’Ιδού ή έν λόγω περικοπή·
"Πριν ή ‘άνακαλυφθή τό δώρον τοΰ Διονύσου 

(ό οίνος), οί παλαιοί άνθρωποι έ'πινον άντί τού
του γάλα, καθ’ α οί άρχαϊοι παραδίδουσιν. Άλλ' 
έννοεΐται δτι μετά τήν ευρεσιν τοΰ οίνου, ήτις 
έγένετο πρό τών ήρωϊκών χρόνων κατά πάσαν 
πιθανότητα, ούτος κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν 
μεταξύ τών ποτών.

Έπί 'Ομήρου δέν ήσαν πολλά είδη τοΰ 
οίνου γνωστά, ώς έξάγεται έκ τών ποιημάτων 
αύτοΰ. Άναφορικώς τοΰ χρώματος διακρίνεται 

ό έρυθρός ή μέλας, ού ΰπήρχον διάφοροι ποιότη
τες· ώς κάλλιστος δύναται νά Οεωρηθή ό λεγό
μενος " γερούσιος οίνος”, δστις προσεφέρετο είς 
τά βασιλικά συμπόσια. Είς έκτάκτους περιστά
σεις, δτε έπρόκειτο νά γείνη σύσκεψις περί σπου
δαίων πραγμάτων προσεκάλει ό βασιλεύς τούς 
γέροντας ήτοι τούς προύχοντας τοΰ λαοΰ ή δη
μογέροντας, οΐτινες οΰ μόνον καθ’ ήλικίαν τών 
άλλων διέφερον, άλλά κατά σύνεσιν, πείραν, πλού
τον, κ. τ. λ., καί τούτοις παρείχε "γερουσίαν 
δαΐτα”, καθ’ ήν έπίνετο ό "γερούσιος οίνος”. 'Π 
αξία τούτου συνίστατο μόνον είς τήν παλαιότητά 
του· ούτως ή γραία Εύρύκλεια φυλάττει έπί 
πολλά έτη διά τόν πολυπλάνητον καί κακόμοιρον 
Όδυσσέα οίνον, έκ τοΰ όποιου ό Τηλέμαχος, 
προετοιμαζόμενος είς αποδημίαν, δέν ζητεί, άλλ’ 
έκ τοΰ μετά τούτον νοστιμοτάτου. Ή πύσις 
τοΰ οίνου έπί τής όμηρικής έποχής έγίνετο με- 
τρίως καί πάντοτε μετά υδατος άναμεμιγμένου 
ώς καί έπί τών ιστορικών χρόνων διό ούδόλως 
παράδοξον, άν ού μόνον οί άνδρες έπινον άλλά 
καί αί γυναίκες καί τά παιδία ■ ούτως ή θυγά- 
τηρ τοΰ βασιλέως τών Φαιάκων ’Αλκινόου Ναυ- 
σικάα έφοδιάζεται μέ οίνον, μέλλουσα νά ύπάγη 
μετά τών φίλων της είς τόν ποταμόν, δπως 
πλύνη· ό δέ παιδαγωγός τοΰ Άχιλλέως Φοϊνιξ, 
ύπενθυμίζων τήν παιδικήν του ήλικίαν λέγει, δτι 
έκράτει αύτόν συχνά έπί τών γονάτων καί τω 
παρείχε πρός τή τροφή καί οίνον.

Ή άναλογία τής κράσεως δέν εΐνε έντελώς 
γνωστή. Τό "μέτρον” (γερμ. Mass), δπερ συχνά 
άναφέρεται έπί υγρών τε καί ξηρών πραγμάτων, 
εΐνε ώρισμένου μέν άλλ’ άγνωστου ήμϊν μεγέ
θους, επομένως άγνωστον εΐνε καί τό ποσόν τό 
είς τοιοΰτον μέτρον χωρούν. Ό έγχώριος οίνος 
φαίνεται ό συνήθης έπί 'Ομήρου- διότι άλλως 
ήθελον δνομασθή έν τοϊς ποιήμασιν αύτοΰ οί έξω- 
τερικοί. Μόνον έν Όδυσσείφ γίνεται λόγος περί 
ξένου οίνου έκ τής θρακικής πόλεως Ίσμάρου, 
μέ τόν όποιον έφιλοδωρήθη ό Όδυσσεύς. Έκτος 
τοΰ οίνου πίνουσιν οί όμηρικοί ήρωες συνήθως 
καί έτερον ποτόν γνωστόν ύπό τό όνομα "κυ- 
κεών’’ · ήτο δέ τοΰτο μίγμα ή κράμα συγκείμενον 
έκ Πραμνείου οίνου, τυρού αίγείου κεκνισμένου, 
έξ άλφίτων καί μέλιτος, καί έπίνετο ώς δυνα- 
μωτικόν ή ψυκτικόν.

Περί τοΰ Πραμνείου οίνου ύπάρχουσι διά
φοροι γνώμαι καί παρ’ αύτοΐς τοϊς παλαιοϊς. 
Οί μέν λέγουσιν δτι ώνομάσθη ούτως έκ τής 
Πράμνης, οινοφόρου όρους έπί τής νήσου 'Ικα
ρίας, έν ή κατά πρώτον έβλάστησεν ή άμπελος, 
οί δέ, έκ τής παλαιάς άμπέλου, τής πραμνίας 
(έκ τοΰ πρέμνου), άλλοι δ’ έπί τέλους έπί τό 
γελοιότερον έκ τοΰ δτι "πραΰνει μένος ή παρα- 
μεμένηκε παλαιωθεις”.

Έκ τούτων έξάγεται ώς βέβαιον δτι ό πρά- 
μνειος οίνος ήτο λίαν δυνατός καί στυφός, τάς 
δφρΰς συνάγων, "ούτε γλυκύς, ούτε παχύς, άλλ' 
αυστηρός καί σκληρός καί δύναμιν έχων δια- 
φέρουσαν”.

Κατά τούς μετέπειτα χρόνους έξετιμώντο 
λίαν οί νησιωτικοί οίνοι, ών ή ποιότης εΐνε περί
φημος καί νΰν έτι, ιδίως οέ ό έκ Χίου, ώς φαί
νεται έκ τών λόγων Δημητρίου τοΰ Φαληρέως 
άπογόνου- "άλλά καί νΰν έλευθερίως ζώ- καί 
γάρ έταϊραν έχω τήν καλλιστην καί άδικώ ούδένα 
καί πίνω χϊον οίνον . . .”· έπειτα ό τής Θάσου, 
Κώ, Πεπαρήθου, Λέσβου, Μένδης κ. τ. λ- Ό 
Κερκυραΐος εΐνε “χαριέστατος είς παλαίωσιν, ό 
δέ Ζακύνθιος καί Λευκάδιος, διά τό γύψον λαμ- 
βάνειν άδικοΰσι κεφαλήν”.

Άναφορικώς τοΰ χρώματος διακρίνονται τρία 
είδη τών οίνων- "ό μέν λευκός ό δέ κιρρός, ό 
δέ μέλας . . .” έξ ών κατά τόν Μνησίθεον τόν 

ΆΟηναϊον ' ό μέλας έστι θρεπτικώτατος, ό δέ 
λευκός ούρητικώτατος καί λεπτότατος, ό δέ κιρ- 
ρός ξηρός καί τών αιτίων πεπτικώτερος”.

Ό παλαιός οίνος έφημίζετο καί παρά τοϊς 
άρχαίοις, δπως καί παρ’ ήμϊν ούτω λέγει ό 
Πίνδαρος Όλυμπ. IX, 48: "αινεί δέ παλαιόν 
μέν οίνον, άνθεα δ’ ύμνων νεωτέρων". Ούτως 
έπί το κωμικώτερον λέγει καί ό Ευδουλος ■ 
“Άτοπόν γε τόν μέν οίνον εύδοκιμεϊν άεί παρά 
ταϊς έταίραις τόν παλαιόν, άνδρα δέ μή τον πα
λαιόν άλλά τόν νεώτερον”. Παραδείγματα πα
λαιού οίνου περισσοτέρων τών δέκα εξ έτών δέν 
εΰρον άλλ’ ώς έκ τούτου δέν έπεται δτι ό δε- 
καεξαετής έθεωρεϊτο ό παλαιότατος παρά τοϊς 
άρχαίοις, ώς ό BECKER φρονεί (II σ. 314) 
κρίνων έκ τοΰ χωρίου τοΰ Άθην. ΙΓ, σ. 584 c· 
διότι ένταΰθα λαμβάνει άφορμήν ή έταίρα Γνά- 
θαινα έκ τοΰ ολίγου (μικρού) οίνου τοΰ προσ- 
φερομένου αύτή υπό τοΰ οίνοχόου, καί κάμνει 
τό εύφυές λογοπαίγνιον, δτι τό ποσόν τοΰ οίνου 
οέν άνταποκρίνεται πρός τήν ήλικίαν αύτοΰ· 
έπρεπε δη λ. άναλόγως τών δέκα εξ έτών του 
νά έχη όψηλότερον άνάστημα.

Κράσις οίνων διαφόρων ποιοτήτων μνημο
νεύεται παρά θεοφράστφ 15έάν τις κεράση σκλη
ρόν καί ευοσμον μαλακφ καί άόσμφ, καθάπερ 
τόν ήρακλεώτην καί τον έρυθραϊον, τοΰ μέν 
τήν μαλακότητα, τοΰ δέ τήν εύοσμίαν παρεχο- 
μένου’’.

’ Εκτος τοΰ φυσικού οίνου, περί ού μέχρι 
τοϋδε έπρόκειτο, έπίνετο καί ήρτυμένος μέ δια
φόρους ούσίας. Όπως λάβη ευώδη οσμήν, διυ- 
λίζετο διά διαφόρων άνθέων ή χόρτων, ώς ρό
δων, ίων, μύρτων, σέλινων κ. τ. λ., ή ένεβάλ- 
λοντο είς τά κεράμια ποικίλαι άρωματώδεις 
ούσίαι ώς έλαιον, μόρα καί καθεξής. Ό κατά 
τόν πρώτον τρόπον κατασκευαζόμενρς καλείται 
γενικώς άνθόσμιος ή άνθοσμίας. Ούτως έξη- 
γοΰνται τά πολλά έπίθετα τοΰ οίνου, άτινα καί 
άπλώς άνευ ούσιαστικοΰ τίθενται, ώς ροδίτης, 
μυρτίτης, σελινίτης, κυπαρίσσινος, δάφνινος κ. τ. λ.

Τόν δεύτερον τρόπον τής σκευασίας νοεί ό 
θεόφραστος λέγων " οί τά μύρα κεραννύντες ή 
τφ οϊνφ έπιχέοντες”. Είς τήν τάξιν ταύτην άνή- 
κει ό ρητινίτης (Διοσκορ. V, 35) το έν Έλλάδι 
μέχρι τής σήμερον συνηθέστατον "ρητσινάτο” 
(κρασί).

Ό οίνος έμιγνύετο προσέτι καί μέ μέλι ή 
άπλοΰν ή μετ’ άλλων άρωμάτων, καί ούτως άπε- 
τελεϊτο τό λεγόμενον οΐνόμελι.

Έν χρήσει ήτο καί έτερον οΐνόμελι άπό γ λεύ
κου ς καλούμενον, δτε δηλ. άντί τοΰ οίνου έψη- 
μένον γλεΰκος ή έψημα (τήν σήμερον πετμέζι) 
άνεμιγνύετο μέ μέλι · διότι καί βεβρασμένος οίνος 
ήτο εύχρηστος, ώς παρά τοϊς Ί’ωμαίοις ό λεγό
μενος “sapa” ή “de irutuin”· έπειτα μέ θα
λάσσιον ύδωρ, ιδίως ό είς τό εξωτερικόν έν 
άσκοϊς άποστελλόμενος, άλλ’ ώς φαίνεται δέν 
έγίνετο πολλή χρήσις τοιαύτης κράσεως έν τοϊς 
συμποσίοις.

‘Ως πολύτιμος οίνος έθεωρεϊτο ό έκ τοΰ λη
νού ρέων πριν ή πατηθώσιν τά σταφύλια, ιδιαι
τέρως πρόουρον, πρότροπος, γλεΰκος (δθεν 
τόλατ. protropum vinuni) ή καί πρόχωμα κα
λούμενος· άπεναντίας δέ ό δευτερίας οίνος (τήν 
σήμερον λάγγερας) τ. έ. ό δεύτερος οίνος, άφ’ 
ού τά στέμφυλα πατηθώσι καλώς καί περιχυθώσι 
με ύδωρ, ήτο προωρισμένος δι’ ύπηρέτας καί 
έργάτας. ’Εκλεκτός οίνος ήτο καί ό καπνίας ή 
άπό τής έν ’ Ιταλία καπνιού άμπέλου ούτως όνο- 
μαζόμενος, ή, δπερ το πιθανώτερον έκ τοΰ δτι 
έκαπνίζετο έπί πολύν χρόνον, καί έν τφ καπνώ 
έπαλαιοΰτο- ό δέ αύτίτης διαφόρως έξηγείϊαι 
κατά τόν Γαληνόν εΐνε ό αύτέτης δηλ. έφετινός, 

κατά τόν Πολυδ. ό έπιχώριοις, αύθιγενής, τ. ε. 
έντόπιος, καί τέλος κατά τόν Έρωτιανόν ό άπα- 
ράχυτος ήτοι ό άμικτος άδολος.

"Λπάντες οί οίνοι, περί ών μέχρι τοϋδε έγέ
νετο λόγος, πρέπει νά Οεωρηθώσιν ώς εντόπιοι· 
διότι οί ξένοι καί ιδίως οί έξ Ιταλίας κατά τούς 
μετέπειτα χρόνους μετεκομίζοντο είς τήν Ελ
λάδα. Τφ δντι ή έλληνική χώρα, σχεδόν παν- 
ταχοΰ άλλ’ ιδίως έν τοϊς νήσοις δπως νΰν, ούτω 
καί πάλαι παρήγεν έν άφθονία τόν Διονυσιακόν 
καρπόν, ούτως ώστε ό οίνος ού μόνον είς τάς 
άνάγκας τών κατοίκων αύτής έπήρκει, άλλά καί 
τό σπουδαιότερον τών έξαγωγίμων προϊόντων άπε- 
τέλει. '11 άφθονία συνεπάγεται τήν εύθηνίαν, 
καί ούτως εύκόλως έξηγεϊται τό γεγονός, δτι 
πάντες οί άρχαϊοι, πλούσιοί τε καί πένητες, άρ
χοντες τε καί δούλοι, μή έξαιρουμένου καί τοΰ 
γυναικείου φύλου, ηύφραινον συχνά τήν καρδίαν 
διά τοΰ θείου τούτου διόρου · διότι άλλως δέν 
ήθελεν είναι ό οίνος προσιτός είς πάντας άνεξαι- 
ρέτως τούς κατοίκους τής Ελλάδος "η πενίη 
αίεί ποτέ σύντροφός έστιν” κατά τόν 'Ηρόδοτον 
διόλου παράδοξον λοιπόν, έάν άνέκαθεν ό οίνος 
ένομίζετο έκ τών ούκ άνευ είς διατήρησιν τής 
ύγείας καί φαιδρόν τοΰ βίου άπόλαυσιν, ήτον 
άπαραίτητος έπί πάσης τραπέζης, καί έάν έπί 
τών μυθικών έτι χρόνων υπήρχε-/ ή δοξασία δτι 
δίκαιοι έπί τής γής καί δσιοι, είς τόν Αδην κα- 
τερχόμενοι, διήγον τόν άπαντα χρόνον έν συμ- 
ποσίφ μεθύοντες "ήγησάμενοι κάλλιστον άρετής 
μισθόν μέθην αιώνιον”, άπαραλλάκτως δπως τήν 
σήμερον πιστεύεται παρά τφ τουρκικφ λαφ, δτι 
οί πιστοί μετά τόν θάνατον θέλουσιν άπολαύσει 
άχορτάστως τό περίφημον έθνικόν "πιλάφ”, έξ 
ού ολόκληροι λόφοι πεποιημένοι θέλουσιν είναι 
έν τώ παραδείσφ αιωνίως εις τήν διάθεσίν των.

Άλλ’ έκ τοΰ μυθικού τούτου ανεκδότου δέν 
πρέπει νά παρασυρθή τις καί νά νομίση δτι, 
έπειδή ή οινοποσία ήτο γενική, έπεται δτι οί 
προπάτορες ήμών τόν πλεϊστον τοΰ βίου διήγον 
έν μέθη καί κραιπάλη. Μετά βεβαιότητες δύ- 
ναταί τις άπεναντίας νά διϊσχυρίζηται δτι άνα
λόγως τής γενικής ταύτης χρήσεως δέν άπαν- 
τώνται πολλά παραδείγματα έσχάτης μέθης έν 
τοϊς άρχαίοις συγγράμμασι. Ό κύριος σκοπός 
τών συμποσίων, είς ών τήν συγκρότησιν έπαρου- 
σιάζοντο συχναί εύκαιρίαι, ώς εϊδομεν έν τω προ- 
ηγουμένφ κεφαλαίφ, δέν ήτο ή μέχρι κραιπάλης 
τοΰ οίνου άπόλαυσις, άλλ’ ή "διά λόγων συνου
σία”, ήτις φυσικώς τότε τέρπει καί ψυχαγωγεί, 
δταν ό οίνος μετρίως πινόμενος τανύη τάς ψυχάς 
τών εύωχουμένων είς εύθυμίαν καί λυρικήν διά- 
θεσιν. "Οπως έπί τών όμήρικών χρόνων τά 
"κλέα άνδρών” ήτοι ή άπαγγελία τών ήρωϊκών 
κατορθωμάτων μετά μουσικής συνοδείας υπό τοΰ 
θείου άοιδοΰ εΐνε τό άρτυμα τοΰ δείπνου, ούτως 
έπί τών κλασικών χρόνων ή άπαγγελία έπικών 
ποιημάτων καί έλεγειών, αί αυτοσχέδιοι όμιλίαι 
τών συνδαιτυμόνων, ιδίως δέ τά παροίνια λεγά
μενα άσματα ή σκόλια, έπειτα αί διάφοροι τερ
πνά! καί εύφυεΐς παιδιαί, αί λύσεις αινιγμάτων 
καί γρίφων, περί ών έν τφ προσεχεϊ κεφαλαίφ 
γενήσεται λόγος, άποτελούσι τόν πυρήνα ούτως 
ειπεϊν τής συμποσιακής συναναστροφής τών πα
λαιών Ελλήνων. Ταΰτα πάντα περιβάλλουσι 
τά άρχαϊα συμπόσια τοσαύτην χάριν και λαμ
πρότητα, δση παρ’ ούδενί άλλφ τοΰ κόσμου έθνει 
ιστορείται.

"Επειτα έκτος τούτων, έγνώριζεν ό άρχαϊος 
Έλλην δν φρόνιμον καί σωτήριον μέσον, δπερ 
εΐνε άξιον μιμήσεως καί ύπό τοΰ σημερινού- ό 
οίνος δηλ. δέν έπίνετο άκρατος άλλά πάντοτε μετά 
δδατος άναμεμιγμένος. Ή άκρατοποσία έθεωρεϊτο 
ώς βαρβαρικόν έθιμον, διό ό’Ανακρέων άναφωνεϊ- 

“ Άγε δηδτε μηκέθ’ οΰτω 
πατάγφ τε κάλαλητφ 
Σκυθικήν πδοιν παρ’ οϊνφ 
μελετώμεν, άλλά καλοΐς 
ύποπίνοντες έν ΰμνοις”

ούτω καί ό Παρμένων
Άνήρ γάρ ϊλκων οίνον ώς δδωρ ίππος 

σκυΟιοτΙ φωνεΐ, κοϋδέ κόππα γιγνώσκων 

κεΐται δ’ άναυδος έν π(9ψ κολυμόήσας 
κάθυπνος, ώς μήκωνα φάρμακο·/ πίνων”.

Γνωστόν εΐνε τό διήγημα τοΰ 'Ηροδότου δτι 
ο βασιλεύς τών Σπαρτιατών Κλεομένης κατέστη 
μανιώδης μαθών παρά τών Σκυθών τήν άκρα- 
τοποσίαν έντεΰθεν δέ οί Σπαρτιαται, δταν Οέλωσι 
νά πίωσιν άκρατέστερον " έπισκύθισον” λέγουσι. 
"Οτι ό οίνος δέν έπίνετο είμή μόνον κεκραμένος 
φαίνεται προσέτι έκ τοΰ έπιθέτου "υδαρής”, δπερ 
τίθεται καί άπλώς καθ’ εαυτό, ώς παρ’ Άθηναίφ 
"εΐτα ποτάριον έν έκάστη τραπέζη παρατίθεται 
κεκραμένου ύδαροΰς”. ’Άλλος λόγος, δι’ δν ό 
άρχαϊος σπανίως ύπέπιπτεν εις βαρεϊαν μέθην 
εΐνε δτι ή είς τά καπηλεία φοίτησις καί μά
λιστα ή οινοποσία έν καιρφ τής ήμέρας ένομί
ζετο ώς άγενής πράξις. Ούτως έξηγεϊται δτι ό 
άνήρ έπί τών κλασ. χρόνων δέν άποκαλεϊται 
"μέθυσος” άλλά "μεθυστικός” τ. έ. ροπήν τινα 
πρός μέθην έχων, έν φ μέ τό πρώτον έπίθετον 
έκοσμοΰντο έκεϊναι τών γυναικών, δσαι έν κρύπτω 
καί παραούστιρ έτέλουν τά οργιά τοΰ Βάκχου.

Ταύτας έννοεϊ ό κωμικός άναφωνών
“ ώ θερμότατοι γυναίκες, ώ ποτίσταται, 
κάκ παντός υμείς μηχανώμεναε πιεϊν, 
ώ μέγα ζαπήλοις αγαθόν, ήμϊν δ’ αΰ κακόν· 
κακόν δέ ζαί τοϊς σζευαρίοις ζαί τή ζρόζη”.

Έκ τούτου δμως δέν έπεται δτι ή οινοποσία 
τών άρχαίων Έλληνίδων ήτο ύπερτέρα τής τών 
άνδρών. Ή ασθενής τής γυναϊκός κράσις καί ή 
τών αισθημάτων αύτής λεπτότης εΐνε άποχρών- 
τες λόγοι δπως κατανοήσωμεν δτι, οσάκις αύτη 
έλάμβανε μέρος έν τοϊς συμποσίοις, έξώκελλεν 
εύκολώτερον ζαί ταχύτερον τού άνδρός είς πα- 
ροινίας- " λαθεϊν ο έστιν άδύνατον τήν γυναίκα 
πιοΰσαν οίνον πρώτον μέν γάρ ούδ’ έχει οίνου 
κυρείαν ή γυνή · πρός δέ τούτοις φιλεϊν δει τούς 
συγγενείς τούς έαυτής καί τούς τού άνδρός έως 
έξανεψίων κ. τ. λ.” (Άθην. 1. σ. 440 £).

Ό οίνος έπίνετο, ώς εϊδομεν, ώς έπί τό πλεϊ
στον κεκραμένος, καί ώς τοιοΰτος πρέπει νά 
νοηθή παντού δπου άναφέρεται, έκτος έάν προσ- 
διορισθή διά τοΰ έπιθέτου "άκρατος”. Τό έθιμον 
εΐνε παλαιότατον έπιζρατήσαν μέχρι τών Μακε
δονικών χρόνων· ούτως ιστορείται ύπό τοΰ Φι- 
λοχόρου δτι ό τών ’Αθηναίων βασιλεύς Άμφικ- 
τύων έμαθε πρώτος τήν κράσιν παρά τοΰ θεοΰ 
Διονύσου. Ή κράσις έγίνετο έν μεγάλφ άγγείφ 
ένεκα τούτου κρατήρι κληθέντι· άλλά πριν ή 
γείνη αΰτη, έκαθαρίζετο προηγουμένως ό οίνος 
άπό τής τρύγος (ύποστάθμης) ήτοι διηθείτο- ό 
τοιοΰτος έλέγετο τότε ήθη μένος ή σακκίας, 
σακτός ίσως, διότι διυλίζετοδιά σάκκου τινός. Τό 
δργανον καλείται κατά τόν Πολυδ. ύλιστήρ καί 
τρύγοιπος (τρύξ-ΐπος = πίεσις τ. έ. δϊ ού έπιέ- 
ζετο ή υποστάθμη, τό καταπάτι), άλλά καί 
άπλώς ηθμός, ώς φαίνεται έκ τοΰ Φερεκράτους · 

“Νυνί δ’ άπονίζων τήν ζύλιζα δόί έμπιεΐν 
ίγχει τ’ έπιθείς τόν ηθμόν”.

Πιθανόν εΐνε δτι ό ηθμός διεκρίνετο τών άλλων 
δργάνων, καθά ό Hermann παρατηρεί κατά 
τοΰτο, καθόσον ήτο έκ χαλκοΰ κατεσκευασμένος, 
καίτοι ό Πολυδεύκης, έφ’ ού ίσως στηρίζεται 
ό Hermann, φαίνεται δτι διακρίνει τόν “χαλκή- 
λατον ηθμόν”, σκεύος μαγειρικόν, τοΰ "έπικρη- 
τηριδίου”. Αί δπαι τοΰ τοιούτου οργάνου άπε- 
τέλουν άνθρωπίνους μορφάς, ποικίλα σχήματα, 

άνθη, άστρα κ. τ. λ., ώς φαίνετι έκ τινων μέχρις 
ύμών διασωθέντων.

Έάν ό οίνος άνεμιγνύετο κατά τούς παλαιούς 
χρόνους καί μετά θερμού δδατος, ώς παρά τοϊς 
‘Ρωμαίοις ή λεγομ. calda, δέν δύναμαι ν’ άπο- 
φανθώ μετά βεβαιότητας· ό Πολυδεύκης εύρί
σκεται έν άπορία "εί παρά τινι τών άρχαίων 
θερμφ χοωμένους έπί τώ πιεϊν έστιν εΰρεϊν’’. 
Καί ούτος μέν όμιλεϊ άπλώς περί τής χρήσεως 
θερμού υδατος "έπί πότφ’’, ό δέ Becker έκ- 
φράζεται άνευ δισταγμού τίνος δτι ό οίνος έκε- 
ράννυτο ού μόνον μετά ψυχρού άλλά καί μετά 
θερμού ΰδατος. Ιϊρός άπόδειξιν τούτου παρα
θέτει μεταξύ άλλων δύο χωρία έκ τών κλασικών 
χρόνων, ατινα δέν φαίνονται λίαν πειστικά· διότι 
έν τφ πρώτφ γίνεται λόγος μόνον περί υδατος 
οικειακοΰ φρέατος (παρ’ έαυτφ), έκ δέ τοΰ δευ
τέρου δέν έξάγεται τό συμπέρασμα τοΰ Becker, 
διότι δέν ορίζεται τό είδος τοΰ ποτοΰ, ώς φαί
νεται καί έκ τής τελευταίας έρωτήσεως. ’Επίσης 
καί τά έπίλοιπα παραδείγματα έκ τών κωμικών 
(παρ’ Άθην. Γ, σ. 113) δέν άποδεικνύουσιν δτι 
ό οίνος έπίνετο κεκραμένος μέ θερμόν ύδωρ, άλλ’ 
άπλώς δτι οί άρχαϊοι έπινον θερμόν ύδωρ έν 
ταϊς εύωχίαις, ώς άφ’ ετέρου λέγεται "έπίστανται 
δέ οί παλαιοί καί τό πάνυ ψυχρόν ύδωρ έν ταϊς 
προπόσεσιν”. Άπεναντίας ό Στράττις λέγει 
ρητώς·

οίνο-/ γάρ πιεϊν
ούδ’ άν εις δέξαιτο θερμόν, άλλά πάν τούναντίον 
ψυχόμενο·/ έν τφ φρέατι ζαί χιόνι μεμιγμένον”. 
Τό μόνον χωρίον, δπερ δύναται νά έχη ση

μασίαν τινά, εΐνε τό παρ’ Άθηναίφ, Η, σ. 352 b, 
έν φ ιστορείται τό τοΰ περιφήμου κιθαριστοΰ 
Στρατονίκου άνέκδοτον (άκμάσ. έπί Μ. Άλεξ.), 
"τούς δέ ‘Ροδίους ό αύτός Στρατόνικος σπατα- 
λώνας καί Οερμοπότας θεωρών έφη αύτούς 
λευκούς είναι Κυρηναίους, έάν ένταΰθα δέν δύναται 
νά νοηθή βτι οί θερμοπόται 'Ρόδιοι έπινον οίνον 
άκρατον θερμόν- άλλως πρώτον έπί Γαληνού 
μνημονεύεται “ οίνος θερμφ κεκραμένος”, έξαι- 
ρουμένου βεβαίως τοΰ κωμικού Πλαύτου, δστις και- 
του ελληνικά έθιμα περιγράφει και κωμφδίας έλ- 
ληνικάς έχει ΰπ’ δψιν, δέν πρέπει νά θεωρηθή 
έντελώς άπηλλαγμένος τών έθίμων τής έποχής, 
καθ’ ήν έζη, δτε τά θερμά ποτά ήσαν συνηθέ- 
στατα.

Ή κράσις έγίνετο μετά ψυχρού ΰδατος, δπως 
έπί τών ομηρικών οΰτω καί έπί τών μετέπειτα 
χρόνων- κατά τό θέρος δέ διετηρεϊτο ό οίνος 
δροσερός διά χιόνος, ήτις ή είς τό ποτήριον 
έκάστου ένεβάλλετο ή έν μεγάλοις άγγείοις, 
ατινα καλούνται Ενεκα τούτου ψυκτήρες. '0 ’Αλ
κιβιάδης έν Συμποσ. Πλάτ. σ. 213 ε ζητεί τοι- 
οΰτον άγγεϊον "άλλά φερέτω Άγάθων εϊ τι 
έστιν έκπωμα μέγα· μάλλον δέ ούδέν δει, άλλά 
φέρε, παΐ, φάναι, τόν ψυκτήρα έκεϊνον, ίδόντα 
αύτόν πλεϊν ή όκτώ κοτύλας χωρούντα”. Άλλ’ 
έννοεΐται δτι τό τοιοΰτον δροσιστικόν μέσον δέν 
ήτο είς πάντας προσιτόν διότι ή χιών, δπως 
καί τήν σήμερον έν Άθήναις συμβαίνει, έπωλεΐτο, 
καθά φαίνεται έκ τοΰ Εύθυκλέους

“πρώτος μέν οΐδεν εί χιών έοτ’ ώνια” ■ 

διό παρά Ξενοφώντι θεωρείται ή πάσα παρα
σκευή τής διά χιόνος πόσεως ώς πολυτέλεια 
'"ΐνα δέ ήδέως πίης, οίνους τε πολυτελείς παρα- 
σκευάζη καί τοΰ θέρους χιόνα περιθέουσα ζητείς”.

Ή άναλογία τοΰ υδατος πρός τόν οίνον κατά 
τήν κράσιν άνταποκρίνεται πρός τήν ποιότητα 
αύτοΰ καί τήν δρεξιν τών συμποτών· οΰτω δια- 
κρίνεται ό πολυφόρος καί όλιγοφόρος οίνος, 
τ. έ. ό πολλήν ή όλίγην προσθήκην υδατος έπι- 
δεχόμενος, ό δέ μηδεμιάς δεόμενος καλείται 
αύτόκρας.” ____
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
(Συνέχεια.)

(ρ-ετά εικόνων, δρα σελ. 168.)

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.

Μεταξύ Τυρνόβου και Σέλβης και ού μακράν τής Νικοπόλεως 
εύρίσκονται έρείπια τινα οικοδομών, τμήματα κιόνων καί αετωμά
των, προοίδοντα έκ πρώτης δψεως τήν άρχαίαν αύτών καταγωγήν. 
'Ορθή έτι ισταται πλησίον τής Σέλβης στήλη τις, ήν οί έντόπιοι 
καλόΰσι Δικιλιτάς ήτοι "τον μεμονωμένον λίθον”, δν έσφαλμένως 
τινες έξέλαβον ώς τουρκικόν τρόπαιον, έν ω εΐναι αρχαία στήλη 
ρωμαϊκού ύδραγωγείου.

"Ο,τι οί κολοσσοί τοϋ Καρνάκ διά τδν αίγύπτιον φελλάχον, 
δ,τι οί κίονες τής Περσεπόλεως διά τόν ΓΙέρσην, καί αί πλήρεις 
γλυφών στήλαι τής Ούξμάλης διά τόν Μεξικανόν, εΐναι διά τόν 
κάτοικον τής κεντρικής Βουλγαρίας τό δικιλιτάς καί ό πέριξ αύτοΰ 
χώρος, τόπος άρχαίων παραδόσεων καί αναμνήσεων. Ή θέσις 
αΰτη εΐναι δμως καί ύπό ιστορικήν έποψιν αξιοσημείωτος, διότι 
ένταΰθα συνεκροτήΟη έν έτει 1396 ή γνωστή μάχη τής Νικο- 
πόλεως.

Πρός όρισμόν τής άρχαιότητος τών μνημείων τούτων οί 
Βούλγαροι λέγουσιν, δτι άνήκουσιν είς έποχήν άρχαιοτέραν τής 
τών Γενεβλών (τών Γενουηνσίων), διότι διά τοΰ ονόματος τούτου 
έμφαίνονται έν Βουλγαρία πάντα τά άνήχοντα είς αρχαίους χρό
νους. Έκ τοΰ ρυθμού τών άρχαίων τούτων λειψάνων εΐναι ευκολον 
ν’ αναγνώριση τις δτι άνήκουσιν είς τήν [ύωμαϊκήν έποχήν, πιθανώς 
είς τήν έποχήν, καθ’ ήν είς τά μέρη ταΰτα ύπήρχεν ή ρωμαϊκή 
άποικία τής Νικοπόλεως, ή Nicopolis ad Haemuni παρά Ρω- 
μαίοις καλουμένη.

Έντός βαθέος τοΰ έδάφους κοιλώματος βλέπει ό περιηγητής 
συγκεχυμένου σωρόν άρχαίων ερειπίων έν μέσω ύψηλών χόρτων 
καί άγριας φυτείας. Εΐναι δέ τά έρείπια ταΰτα τεμάχια ζωφόρων 
καί άετωμάτων μετ’ άναγλύφων, κιονίσκοι καί τύμπανα κιόνων, 
πλάκες μέ εύαναγνώστους Ελληνικός έπιγραφάς καί έν γένει λεί
ψανα έμφαίνοντα τήν ΰπαρξιν άρχαίου τινός οικοδομήματος μεγάλων 
διαστάσεων, ίσως ρωμαϊκού τίνος ναού. II ήμετέρα εΐκών έγένετο 
έκ φωτογραφίας, ληφθείσης πρό μικρού έπιτοπίως. Έπί τοΐς άρ- 
χαίοις τούτοις μνημείοις οί κάτοικοι τής χώρας είσίν ύπερήφανοι, 
καί συνιστώσι τήν έπίσκεψιν αύτών είς πάντα περιηγητήν τό 
βέβαιον εΐναι δτι τω άρχαιολογοΰντι ούκ όλίγον παρέχουσι τό έν
διαφέρον τά λείψανα ταΰτα άρχαίας έποχής.

ΑΙθΟΓΣΑ ΕΝ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗι ΟΙΚΙΛι.

Η έτέρα τών εικόνων ήμών παριστάνει αίθουσαν ύπο- 
δοχής έν τινι βουλγαρική τοΰ Βεβρόβου οικία. Λί οίκίαι τοΰ Βε- 
βρόβου έχουσιν δλαι σχεδόν έν μόνον πάτωμα, είσί δέ εύρύχωροι 
καί καλώς διηρημέναι έσωτερικώς· ή αίθουσα πρό πάντων προ
ξενεί καλήν έντύπωσιν μέ τά μεγάλα αύτής παράθυρα, βλέποντα 
ώς έπί τό πλεϊστον έπί συσκίου κήπου, μέ τάς ύψηλάς αύτής 
όροφάς, μέ τήν εικόνα έν τή πρός άνατολάς γωνία, καί μέ τά 
άναπαυτικά της ανάκλιντρα παρά τούς τοίχους, τά ένθυμίζοντα 
κάπως τόν τουρκικόν τρόπον τοΰ βίου. Καί οί κοιτώνες είσί καλώς 
καί πλουσίως ηύπρεπισμένοι, καί πανταχοΰ φαίνεται ή μέριμνα 
τής οίκοοεσποίνης, ής ό βίος διέρχεται έντός τής οικίας ταύτης. 
Ύπάρχουσιν έν Βουλγαρία καί οίκίαι κεκοσμημέναι έντελώς κατ’ 
εύρωπαϊκόν τρόπον, άλλά τόν ξένον περιηγητήν ένδιαφέρει κυρίως 
ή καθαρώς βουλγαρική οικία, έν ή δύναται νά σπουδάση τά ήθη 
καί τά έθιμα τοΰ λαοΰ τούτου, περί ού τοσοΰτος έπ’ έσχάτων έγέ
νετο λόγος, καί δστις άκόμη διατελεΐ μακράν τοΰ εύρωπαϊκοΰ πο
λιτισμού. Έκ τών διαφόρων περί Βουλγαρίας περιγραφών (καί 

έσχάτως πολλά έγράφησαν καί γράφονται) έξάγεται δτι οί Βούλ
γαροι εΐναι λαός άρχαϊκός καί φιλόξενος, καί ή οικοδέσποινα προ- 
θύμως περιποιείται τόν τήν οικίαν αύτής έπισκεπτόμενον ξένον. 
Άπό τοΰδε ή Βουλγαρία, έρχομένη είς πλέον άμεσον μετά τής 
Εύρώπης επαφήν, θά έξοικειωθή έπί μάλλον καί μάλλον μέ τόν 
εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, είς δ θά συντελέσει κυρίως ό εύρωπαΐος 
πρίγκηψ, δστις μετά τόν τελευταΐον ρωσσο-τουρκικόν πόλεμον άνε- 
κηρύχθη ήγεμών τής χώρας ταύτης.

Βεβαίως τά πράγματα έν τή νεοσυστάτω ταύτη ήγεμονία δέν 
διατελοΰσιν άκόμη έν εύρύθμω καταστάσει. Πολλαί εΐναι αί ελ
λείψεις, πολλά τά χρήζοντα διορθώσεως · άλλ’ ή καλή Οέλησις θά 
κατορθώση τά πάντα μέ τήν παρέλευσιν τών έτών. Ή παροιμία 
λέγει δτι ή 'Ρώμη δέν έκτίσθη έν μια ήμέρα, καί ή παροιμία 
αΰτη εΐναι άληθεστάτη καί φιλοσοφικωτάτη έν τή συντομία της.

II Ο I Η Σ I Σ.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ.

Έπί τώ θανάτω τοΰ ποιητοΰ Άριστ. Βαλαωρίτου.

’Αηδόνι, δέν άκοΰμε πιά τήν έρημη λαλιά σου, 
Ποΰ έριχνες λυπητερά μέσα 'ς τήν έρημία.

Μή σέ ξεπήρ’ ό άνεμος; Βραχήκαν τά πτερά σου
Άπό βροχή; — Πάω νά ’ορώ τήν έρημη Μαρία*),  

Έκείνην, δπου έκλαψα μέ θλιβερά τραγούδια, 
Ποΰ τήν Ορηνήσαν οί δενδροί, τοΰ κάμπου τά λουλούδια.

Γιά ’κείνην έτραγούδησα, γιά ’κείνην έθρηνοΰσα, 
Γιά ’κείνην έπλανώμουνα ’ς τά μνήματα, γιά μία

Ετόνισα τή λύρα μου. Παντού αύτήν θωροΰσα, 
Καί έζησα κι’ άπέθανα μόνο γιά τή Μαρία.

Αύτήν θρηνούσα, έρημος, μέ θλιβερά τραγούδια, 
Αντάμα μέ τής εξοχής τά κίτρινα λουλούδια.

Μ’ έφάγανε τά δάκρυα, μ’ έρίμαξαν οί θρήνοι,
Μ έγέρασαν τά κλάϋματα, μ’ άσπρισαν τά μαλιά μου.

’Σ τόν κόσμο τί νά κάνω πιά; Άκούω . . . μέ κράζει ’κείνη, 
Μέ κράζει τό παιδάκι μου, μέ κράζει ή Μαριά μου.

'"Έλα, πατέρα, άφησε τσ’ έρμιαΐς καί τά λουλούδια, 
Σοΰ έριμάξαν τή καρδιά τά έρημα τραγούδια.”

Πάω . . . βάλτε με ’ς τό χώμά της, ποΰ μούσκεψα μέ δάκρυ, 
Κοντά είς τό παιδάκι μου, φυτέψτε μας δυο κρίνα,

Πούνε χλωμά καί κίτρινα ν’ άνθοΰν έκεϊ ςτήν άκρη,
Νά λέν, έδώ αναπαύεται ή δόλια ή Μαρίνα.

Κι’ ό δόλιος ό πατέρας της, ποΰ μέ πικρά τραγούδια 
θρηνούσε μέσ’ τά μνήματα, μέ νεκρικά λουλούδια.

Σύρε, Αριστοτέλη μου, σκιάζεται τό σκοτάδι
Μονάχη ή Μαρία σου, σ’ άναζητεΐ σιμά της

Σ τόν παγωμένο καί ψυχρό, ς τόν έρημο τό 'Άδη.
Σύρε, γιά ’δες τοΰ έστρωσε τά κρύα σάβανά της. 

Σύρε καί δεξου κι’ άπό μέ έτοΰτο τό τραγούδι, 
.............γιά νεκρικό λουλούδι.

—

*) Ό αείμνηστος ποιητής είς δλα τά ποιήματα του έΟρήνησε τήν θυγατέρα του 
Μαρίαν, καί άπο τοϋ θανάτου έκείνης δ θρήνος καί τό μελαγχολικόν χαρακτηρίζουσιν 
αύτά.

ΙΣΤ0Ρ1ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

οί

τούτου καί άνομου 
τοΰ βαθέως κόλπου τοΰ έπενδύτου του 
τό έγγραφον, δι’ ού ή βασίλισσα Μαρία, 
τών έχθρών τοΰ κράτους συνεννοήσεώς 
καί κατεδικάζετο είς τόν τοΰ προδότου 

Έν <[) δέ συνετάτεττο τό φρικώδες έγγραφον ό Άνδρό- 
"ς πόδας

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(συνέχεια· δρα προηγοΰμ. άριΟμ.)

— Ανδρόνικε, εΐπεν ό Πτερυγιονίτης καί άγρίως έλαμπον 
οφθαλμοί του. Π άπόφασις ήμών έσται βραχεία ώς άστραπή και 
βαρεία ώς κεραυνός. Ό προδότης δέον ν’ άποθάνη!

— θάνατος τώ προδότη! άνέκραξαν μια φωνή ό Αγιοχριστο- 
φορίτης καί ό Τρίψυχος.

— Άς συνταχθή λοιπόν τό έγγραφον, δπως ύποβληθή άμέσως 
τώ βασιλεΐ, εΐπεν ό Ανδρόνικος.

Ό Τρίψυχος, γραμματεύς τοΰ απαίσιου 
συνεδρίου, έξαγαγών έκ 
φύλλον χάρτου, συνέταξε 
άποδειχθείσης τής μετά 
της, έκηρύττετο ένοχος 
θάνατον, 
νικος ίστάμενος παρά τό παράθυρον καί βλέπων ύπό τούς 
αύτοΰ τόν ώραΐον Βόσπορον, έπρόδιδε οιά τών συνεχών τοΰ σώ
ματός του κινήσεων τήν άνυπομονησίαν, ύφ’ ής εκυριεύετο.

Έν τή πάλη κατά τοΰ ίσχυροΰ άνταγωνιστοΰ του εΐχεν εξέλθει 
νικητής· άλλά διά νά ήναι ή νίκη του έντελής έπρεπε νά ιοη 
αύτόν κείμενον νεκρόν. 'Ο θρίαμβος τοΰ ’Ανδρονίκου μόνον οιά 
τοΰ θανάτου τής Μαρίας έστέφετο, καί ή Μαρία έπρεπε‘ν’ άποθάνη.

Έπερίμενε τό έγγραφον, φέρον τάς ύπογραφάς τών τριών 
άνομων κριτών, διότι ήθελε νά ύποβάλη αύτό είς τόν ήγεμόνα 
πρός ύπογραφήν. Έλειπεν άκόμη ή ύπογραφή αΰτη δπως έκτε· 
λεσθή ή φρικώδης άπόφασις. Αύτήν 
ζητήση τώρα ό Ανδρόνικο:

'Ο ύιός ώφειλε ’ 
αύτοΰ μητρός· ό βασιλεύς 
δρονίκου διά τής ιδίας αύτοΰ ύπογραφής.

Μήπως ήσθάνετο τύψιν συνειδότος ό ύποβάλλων εις τόν βα
σιλέα τήν παρά φύσιν ταύτην έπικύοωσιν τής φρικώδους άποφά- 
σεως; Ή ύπεροπτική γυνή, ήτις μόνη έτόλμησε ν’ άντισταθη κατ’ 
αύτοΰ, έπρεπε νά έκλειψη έκ τής χορείας τών ζώντων. Ό τε
λευταίος φραγμός, δστις έχώριζεν άκόμη τόν φιλόδοξον άνδρα άπό 
τοΰ θρόνου, έπρεπε νά καταπέση, καί τήν άπόφασιν τριών αιμο
χαρών κριτών, εύπειθών 
φρικτήν ταύτην άπόφασιν 
κυρώση ό βασιλεύς.

τήν ύπογραφήν έμελλε νά 
>ς παρά τοΰ βασιλέως.

νά ύπογράψη τήν θανατικήν ποινήν τής ιδίας 
ώφειλε νά στέψη τήν νίκην τοΰ Άν-

τών θελήσεων αύτοΰ όργάνων, τήν 
έπρεπε — καί άνευ άναβολής — νά

Το έγγραφον ήτο έτοιμον. Μέ πυρετώδη βίαν ήρπασεν αύτό 
ό Ανδρόνικος έκ τής χειρός τοΰ τείνοντας αύτό Τριψύχου, καί ώς 
λύκος αίμα όσφραινόμενος διηυθύνθη πρός τήν άνατολικήν τών άνα- 
κτόρων πτέρυγα, ήν κατεΐχεν ό αύτοκράτωρ.

Ταλαίπωρε Μαρία! Είς τήν Ούραν τής σκοτεινής ειρκτής σου 
κρούει ήδη ή ψυχρά τοΰ θανάτου χειρ· ό αμείλικτος εχθρός σου 
κρατεί τόν άπαίσιον έκεΐνον χάρτην, δστις σέ διαγράφει άπό τήν 
χορείαν τών ζώντων ή μεγάλη λίθινη κλίμαξ, ή άνερχομένη πρός 
τά δωμάτια τοΰ αύτοκράτορος, άντηχεϊ ήδη άπό τών βημάτων τοΰ 
σπεύδοντος ’Ανδρονίκου.

Δύστηνε Μαρία! Ό δόλιος έχθρός σου σοί προσέφερε τήν 
χεΐρά του, σοί έπρότεινε νά σέ καταστήση συγκάθεδρον επι τοΰ 
θρόνου· καί σύ ήρνήθης τήν προσφοράν ταύτην! Σύ έτόλμηαας νά 
περιφρονήσης αύτόν! Πρέπει λοιπόν ν’ άποθάνης!

Καί άνήρχετο ό ’Ανδρόνικος τήν εύρεϊαν κλίμακα, δπως θέση 
είς τήν χεΐρα τοΰ άκάκου παιδός τόν κάλαμον, δστις εμβεβαμμένος 
είς τό αίμα τής μητρός έπρόκειτο νά έπικυρώση τήν φρικτήν 
άπόφασιν.

Άπαίσιον τοΰτο δικαίωμα τών βασιλέων καί ισχυρών τής γής!

Έκ μιας ύπογραφής των, ήν πολλάκις θέτουσιν δλως άπροσέκτως 
καί άφηρημένοι, νά έξαρτάται ή ζωή ενός άνθρώπου! Δύναται τό 
μεγαλεΐον τού θρόνου νά Ικανοποίηση διά τό φρικώδες τοΰτο προ- 
νόμιον; Ώ βασιλείς, πόσον εΐσθε δυστυχείς έν δλη τή μεγαλο
πρεπείς καί τή δόξη ύμών! Πόσην εύθύνην άναλαμβάνετε, οίκει- 
οποιούμενοι τό δικαίωμα τοΰ ύψίστου θεού! Ό αρχών τής ζωής 
καί τού θανάτου κάθηται έν Ούρανώ έπί θρόνου δόξης- κάθηται 
ύπεράνω πάντων. Αύτός καί βασιλείς κρίνει καί έπαίτας. Αύτός 
έστιν δ δίδων τήν ζωήν, αύτός καί μόνος έχει τό δικαίωμα καί 
ν’ άφαιρή αύτήν. Πώς σείς, βασιλείς τής γής, άνθρωποι θνητοί 
καί φθαρτοί, πώς άντιποιεΐσθε τό δικαίωμα τοΰτο; Πώς τολμάτε 
σεις νά προλάβητε τήν χεΐρα τοΰ Ύψίστου καί νά δρίσητε τό 
τέρμα τοΰ βίου ένός άνθρώπου; Λησμονείτε δτι δταν ήχήση ή 
σάλπιγξ έκείνη ή έσχάτη θέλετε έμφανισθή καί σείς ένώπιόν τοΰ 
θρόνου τοΰ ανώτατου καί αδέκαστου Κριτοΰ, δπως δώσητε λόγον 
τών πράξεων ύμών δλων; Δέν φοβεϊσθε τήν φωνήν έκείνην, ήτις 
αύστηρώς θέλει άπαιτήσει παρ’ ύμών τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου, 
δν σεις έθανατώσετε; Φρικτόν προνόμιον τών βασιλέων καί ισχυρών 
τής γής!

Έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ θρόνου ΐστατο ό Αλέξιος καθ ήν 
στιγμήν δ Ανδρόνικος είσήλθε κρατών έν χερσί τό φρικώδες έγ
γραφον. Τό βλέμμα τοΰ ίσχυροΰ συμβούλου καί κηδεμόνας προση- 
λώθη βλοσυρόν καί άπειλητικόν έπί τού ήσύχου καί άθωου τοΰ 
παιδός όφθαλμοΰ. Τό αίμοβόρον Οηρίον έμάγευεν ήδη τήν άσθενή 
αύτοΰ λείαν.

— Άρχων ζωής καί θανάτου, βασιλεύ, ήρχισεν ό Ανδρόνικος 
κλινών τό γόνυ, · σήμερον μέλλεις νά έξασκήσης τό ΰψιστόν σου 
δικαίωμα, μέλλεις νά έπικυρώσης διά τής ύπογραφής σου τήν 
καταδίκην έπικινδύνου προδότου.

Καί έτεινε τω Άλεξίω τό έγγραφον.
Ό βασιλεύς έλαβεν αύτό καί έρριψεν έπ αύτοΰ τό βλέμμα. 

Έν τω άμα ώχρότης θανάτου έπεχύθη έπί τοΰ προσώπου του.
— Ό νόμος εΐναι είς άκρον αύστηρός κατά τών προδοτών, 

έξηκολόύθησεν δ Ανδρόνικος έγειρόμενος.
— Ή καταδίκη τής βασιλίσσης! έψέλλισεν δ Αλέξιος. Τής 

μητρός μου δ θάνατος!
— Ή γυνή, ώ βασιλεύ, ή τολμώσα νά παραδώση τήν χώραν 

εις τούς άσπονδοτέρους σου εχθρούς, δέν εΐναι πλέον βασίλισσα, 
εΐπεν δ ’Ανδρόνικος μετά φωνής άγριας καί άποτόμου. Μήτηρ 
σου δέν εΐναι άξια νά καλήται πλέον γυνή, ήτις καί τήν ζωήν 
καί τόν θρόνον τοΰ βασιλέως της έπεβουλεύθη·

— Έγώ — έξηκολούθει ψελλίζων δ Αλέξιος, καί ό χάρτης 
ετρεμεν έν ταϊς χερσίν αύτοΰ — έγώ νά ύπογράψω τήν καταδίκην 
της; Έγώ νά παραδώσω τήν μητέρα μου είς τόν δήμιον; θεέ 
μου! θεέ μου!

— Βασιλεύ, εΐπεν ό Ανδρόνικος, καί ή φωνή του εΐχέ τι τό 
τραχύ καί άπαίσιον, τοΰ θρόνου σου ή σωτηρία τό άπαιτεϊ. Τό 
έγγραφον τούτο πρέπει νά ύπογραφή.

— νΩ! Ανδρόνικε, εΐπεν δ παϊς, τί ζητείς παρ’ έμοΰ; Εΐναι 
μήτηρ μου, Ανδρόνικε! Άφες μέ! Σέ ικετεύω, μή ζητείς παρ’ 
έμοΰ νά έμβάψω τάς χεΐράς μου είς τό αίμα τής μητρός μου!

— Συλλογίσου, βασιλεύ, άνέκραξεν δ Ανδρόνικος πλησιάζων 
καί προσβλέπων αύτόν άσκαρδαμηκτί · συλλογίσου δτι τό άπαιτεΐ 
τοΰ κράτους σου ή ησυχία καί άσφάλεια ■ τό άπαιτεΐ δ νόμος, 
ού σύ έτάχθης άνώτατος φρουρός!

— Άφες με, Ανδρόνικε, δέν δύναμαι νά τό πράξω. Ή χειρ 
μου τρέμει- ό όφθαλμός μου θολοΰται· ή καρδία μου στάζει 
αίμα. Δέν δύναμαι! Δέν δύναμαι!

Καί δάκρυα άφθονα έρρεον έκ τών οφθαλμών τοΰ παιδός.
— Πρέπει νά τό πράξης, βασιλεύ, εΐπεν δ ’Ανδρόνικος καί 

τό πικρόν τής χαιρεκακίας μειδίαμα έπεκάθητο έπί τών χειλέων 
του. Πρέπει νά ίκανοποιήσης τόν νόμον. Αποφυγή δέν ύπάρχει.

— ”2! Ανδρόνικε, μή ζητείς τοΰτο παρ’ έμοΰ! Άφες με 
νά φύγω- άφες με νά κατέλθω τοΰ θρόνου τούτου καί νά φύγω
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μακράν, μακράν, διά νά μην άναγκασθώ νά πράξω έργον τόσον 
σκληρόν.

— ’Αδύνατον! είπε ψυχρώς ό Ανδρόνικος.
— θεέ μου! θεέ μου! έψιθύριζεν ό παΐς.
— Δέν εΐναι ώρα αΰτη δακρύων και στεναγμών, βασιλεύ. 

Ό νόμος ζητεΐ τήν τιμωρίαν τού ενόχου.
— Άφες με τουλάχιστον νά ΐδω άκόμη μίαν φοράν τήν 

μητέρα μου! Άφες με, ’Ανδρόνικε, άπαξ μόνον νά φιλήσω άκόμη 
τά γλυκύ τής μητρός μου πρόσωπόν! Άφες με ν’ άποθάνω πλη
σίον της! 'Ώ! πόσον έπιθυμητός Οά μοί ήτον δ θάνατος! . . . 
’Ανδρόνικε, εύσπλαγχνίσου με!

— Τού τριςενδόξου βασιλέως Μανουήλ δ ύιός ούτω λαλεΐ; 
Ώ βασιλεύ, τοιούτον άν σ’ έβλεπεν ό πατήρ σου, ό μέγας εκείνος 
ήγεμών, τί Οά έλεγεν;

— ’Ανδρόνικε, δέν δύναμαι, δέν δύναμαι! — Όχι! θΖ1·1 
εΐπεν δ ’Αλέξιος, ρίπτων μακράν αύτού τό έγγραφον.

— Δέν ύπογράφεις; άνεβόησεν ό ’Ανδρόνικος, δάκνων τό 
χεΐλός του. — Πολύ καλά! Άπό τής στιγμής ταύτης έγώ απέρ
χομαι καί σέ άφίνω εις χεϊρας τών έχθρών σου. Πρός τούτο 
λοιπόν ήλΟον έν τοιαύτη προβεβηκυία ήλικία άπό τής απόκεντρου 
’Ασίας; Πρός τούτο λοιπόν άνέλαβον πλησίον σου τά κοπιώδη τού 
κηδεμόνος και συμβούλου καθήκοντα; Όπως περιφρονώμαι και 
μή είσακούωμαι: — Βασιλεύ, άπέρχομαι, και αΰριον εγκαταλείπω 
άνεπιστρεπτεΐ τήν πόλιν καί τήν χώραν, οπού μόνον ή προδοσία 
άρχει και δπου μόνον κόλακες εισακούονται και τιμώνται. Κίν
δυνοι μεγάλοι, κίνδυνοι φοβεροί σοί έπίκεινται. Ούδένα άλλον δέον 
νά αίτιασθής ή σεαυτόν και μόνον, δταν ή θύελλα σέ και τόν 
θρόνον σου παρασύρη είς τόν κρημνόν. Είπα καί έλάλησα, βασι
λεύ, καί αμαρτίαν ούκ έχω.

Καί άρπάζων τό κατά γής κείμενον έγγραφον ό Ανδρόνικος 
ήτοιμάζετο ν’ άπέλθη.

— Ανδρόνικε, άνέκραξεν ό ’Αλέξιος, κρατών αύτόν άπό τού 
κρασπέδου τοϋ χιτώνός του. Μή μ’ έγκαταλείπης! Μή μ άφήσης

— 'Υπόγραψε λοιπόν, εΐπεν ό Ανδρόνικος τείνων αύτώ τό 
έγγραφον.

— ’Ανδρόνικε, έν όνόματι τού Ύψίστου θεού! Έν όνόματι 
τής μελλούσης ήμών ζωής! Δός μοι καιρόν!

— 'Υπόγραψε!
— Συλλογίσου δτι εΐναι μήτηρ μου — ’Ανδρόνικε, έσο 

ευσπλαγχνος!
— Υπόγραψε! έπανέλαβεν έκ τρίτου ό ’Ανδρόνικος.
Καί οί τρέμοντες τοΰ παιδός δάκτυλοι έλαβον τόν κάλαμον, καί 

τό άγριον τοϋ Ανδρονίκου βλέμμα άπήστραψεν ύπό αιμοχαρούς μανίας.
Τό φρικώδες έγγραφον ήτο ύπογεγραμμένον.
— θεέ μου, συγχώρησαν μοι! έψιθύρισεν δ Αλέξιος καί 

έπεσεν αναίσθητος πρό τών ποδών τού ’Ανδρονίκου.
— "Άνανδρε καί ούτιδανέ! εΐπεν ούτος ρίπτων βλέμμα περι

φρονητικόν έπί του κατακειμένου παιδός, καί δρομαίος εξήλθε τής 
αιθούσης. —

Ή νύξ εΐχεν ήδη απλώσει έπί τής γής τόν μέλανα αύτής 
πέπλον, δτε ή βαρεία Ούρα τής ειρκτής τής Μαρίας ήνεωχθη 
πάλιν. Δύο άνδρες είσήλθον είς τό σκοτεινόν ύπόγειον καί ψηλα- 
φητώς διηυθύνθησαν πρός τήν γωνίαν, ένθα έπί τής ψάΟης έκειτο 
ή βασίλισσα.

— Πτερυγιονίτη, έδώ! είπε ταπεινή τή φωνή ό πρώτος 
είσελθών ■ κοιμάται.

— Καλλίτερα, Τρίψυχε, άπήντησεν δ έτερος, δέν Οά λάβη 
τόν κόπον νά έξυπνήση.

Καί αι δύο στιβαραί του χεΐρες περιέσφιγξαν ώς δύο σίδηροί 
κρίκοι τόν τράχηλον τής κοιμισμένης γυναικός.

Ασθενής τις φωνή, άνεπαίσθητός τις σπαραγμός καί πάλιν 
άκρα ήσυχία. — Η φρικώδης άπόφασις εΐχεν έκτελεσθή. Ή βα
σίλισσα Μαρία δέν ύπήοχε πλέον!

— Έτελείωσεν; ήρώτησε πάλιν δ πρώτος.
— Τετέλεσται! άπήντησεν δ άλλος. Καί τό πτώμα;
— Είς τόν Βόσπορον!
Καί έκ τοΰ ζοφεροΰ ύπογείου έξήλθον δύο άνδρες φέροντες 

πτώμα ανθρώπινον τετιλυγμένον έντός σινδόνης- καί διηυΟύνθησαν 
έν σιωπή πρός τόν Βόσπορον καί έρριψαν τό άπαίσιον αύτών 

|, φορτίον είς τά κύματα.
Παρά τό άνοικτόν παράθυρον ίστατο δ Ανδρόνικος, δστις άμα 

ήκουσε τον κρότον τοΰ είς τήν θάλασσαν ^ιπτομένου χώματος 
έμειδίασε καί έστέναξε βαθέως.

— Τέλος πάντων! ανέκραξε καί έκλεισε τό παράθυρον.
Τήν έπιοΰσαν πολλά πρωί πτωχοί άλιεΐς άνασύροντες τά 

δίκτυά των, άνεΰρον τό κυμαινόμενο'; πτώμα καί έθαψαν αύτό 
έντός τής άμμου τής παραλίας, άγνοοΰντες έντελώς δτι εθαπτον 
τήν πρό μικροΰ έτι πανίσχυρου άνασσαν.

Ή μεγαλοπρεπής Μαρία, ή σύζυγος καί μήτηρ βασιλέων, 
"τό γλυκερόν φάος καί καλόν όραμα άνθρώποις”, άσημος καί άγνω
στος έκοιμήθη έπί έρήμου όχθης τόν ύπνον τής αιωνιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Η ΣΤΕΨΙΣ.
"Άλδξίο» ζαί ΆνίρΟ'Λχου μεγάλων CsstXiu» 

χαί αύτοκρατύρων ’Ρωμχίω / τών Κοανηνών κολλά 
τάίτη!” ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ.

Τοΰ Ανδρονίκου ό άστήρ έστιλβεν έν δλη τή λαμπρότητι. 
Έν κατόπιν τοΰ άλλου κατέπιπτον ένώπιόν του τά προσκόμματα 
τά χωρίζοντα αύτόν άπό τό τέρμα τών έλπίδων καί τών πόθων 
του. Ό παντοδύναμος πρωτοσεβαστός Αλέξιος εΐχε λησμονηθή ■ 
ή άγέρωχος Μαρία, ή ισχυρά αύτοΰ αντίπαλος, δέν ύπήρχε πλέον. 
Καί αύτός δέ ό έπί τοΰ πνεύματος τοΰ νεαροΰ αύτοκράτορος έπιρ- 
[ί»οήν τινα έξασκών πατριάρχης Θεοδόσιος, δν ό λαός τής Κων
σταντινουπόλεως έξαιρετικώς έτίμα καί έσέβετο, καί αύτός, κεκο- 
πιακώς καί γέρων, εΐχεν άποσυρθή άπό τής σκηνής τής ένεργείας, 
ζητήσας έν έκουσίω έξορία τήν ησυχίαν, ήν ή πολυάνθρωπος πό
λις δέν ήδύνατο νά τω παράσχη. Καί έπί στιγμήν μέν διενοήθη 
ό Ανδρόνικος νά παραμερίση καί αύτόν τόν έχθρόν του δι’ δπλου, 
δπερ εΐχε πάντοτε είς τήν διάθεσίν του· άλλ’ δ Θεοδόσιος, δστις 
έφριττεν έτι ένθυμούμενος τό άγριον βλέμμα τοΰ Ανδρονίκου έν 
τω έπί τής ασιατικής όχθης στρατοπέδω, δ Θεοδόσιος, δστις ένό- 
ησεν δτι άμα δ φιλόδοξος καί δόλιος άνήρ πατήση τό έδαφος τής 
πόλεως, ούδεμία πλέον διά τήν βασιλείαν τοΰ ’Αλεξίου ύπελείπετο έλ- 
πίς, δ Θεοδόσιος κατήλθε τοΰ πατριαρχικού θρόνου καί δακρύων 
καί Ορηνών έπί ταϊς συμφοραΐς τού λαοΰ του έγκατέλιπε τήν πό
λιν, ήν έβλεπε βαίνουσαν πρός τήν απώλειαν. Ότε δέ δ Ανδρό
νικος έμαθε τήν παραίτησιν τοΰ Θεοδοσίου, έμειδίασε καί εΐπε 
πρός τόν άναγγείλαντα τοΰτο είς αύτόν. Μ’ έπρόλαοεν δ πονηρός 
ίερεύς!” Καί άμέσως άντικατέστησε τόν άποχωρήσαντα διά τοΰ 
άφωσιωμένου αύτώ Βασιλείου τοΰ Καματηροΰ, δστις πρό πολλοΰ 
ήτο έν τών εύπειθεστέρων’ αύτοΰ όργάνων.

Ό Ανδρόνικος εΐχεν, ώς έφαίνετο, δριστικώς προσκολλήσε, 
είς εαυτόν τής τύχης τό μειδίαμα καί τήν εύνοιαν ήσθάνετο ήδη 
έπί τοΰ μετώπου του τήν γλυκεϊαν τοΰ βασιλικού στέμματος θλίψιν 
ήσθάνετο ήδη έπί τών ώμων του τήν εύχάριστον θερμότητα τής 
βασιλικής στολής· έβλεπεν ήδη εαυτόν καθήμενον έπί τοΰ θρόνου 
καί έν τή άκορέστω αύτοΰ φιλοδοξία δ πρώην έξόριστος ώνειρεύετο 
σειράν έτών δόξης καί τιμών.

Ποιον πρόσκομμα τώ έμενεν άκόμη νά ύπερπηδήση; Εύρί- 
σκετο άντιμέτωπος πρός παιδίον άνίσχυρον, τό όποιον εΐχε καταστή 
παίγνιον ήδη έν ταϊς χερσίν αύτοΰ. Έν του φύσημα κατεκρήμνιζεν 
άπό τοΰ θρόνου τό άσθενές τοΰτο βρέφος· έν του νεΰμα έξηφάνιζε 
τήν σκιάν ταύτην βασιλέως. Καί δ Ανδρόνικος δέν ήτο δ άνήρ 
τής υπομονής· δ ’Ανδρόνικος ήτο δ άνήρ τής ταχείας άποφάσεως 
καί τής έτι ταχυτέρας έκτελέσεως- ήτο άνήρ μέ θέλησιν σιδηράν, 
άμείλικτος είς τάς έχθρας του καί άκαμπτος πρός τόν σκοπόν του 
τείνων. (ακολουθεί.)

ΟΝΟΚΡΟΤΑΛΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ Till: ΑΓΓΛΙΑΣ. (Pigmy Pouter.)
ΛΑΡΟΕΙΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ. (Pigeons cravats a jabot.)

ΟΡΝΙΘΕΣ ΝΑΝΟΙ TOT SEBRIGHT. (Bantams.) ΙΑΚΩΒΙΝΟΙ, (άγγλ. Jack.)
ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΤΗΝΑ έκ τοϋ συγγράμματος τοϋ καΟηγ. Ε. Βαλδάμου “περί Πτηνοτροφίας”. ’Εκδότης G. Schonfeld έν Δρέσδη.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ.
ΕΛΛΑΣ. Έν τώ προηγουμένφ τεύχει τοΰ 

'Εσπέρου άνηγγείλαμεν τήν προσεχή άναχώ- 
ρησιν τοΰ βασιλέως ήμών έξ ’ Αθηνών προς έπί- 
σκεψιν τών νέων έπαρχιών ήδη δέ αί τελευταΐαι 
ειδήσεις άναφέρουσι τήν άφιξιν τοΰ βασιλέως και 
τοΰ πρωθυπουργοΰ Κυρίου Κουμουνδούρου είς 
“Αρταν. Ή υποδοχή τοΰ ήγεμόνος έκ μέρους 
τών κατοίκων ύπήρξεν ένθουσιωδεστάτη και άνω- 
τέρα πάσης περιγραφής, ή συγκίνησις ήτο με
γάλη. Ό βασιλεύς κατέλυσεν έν τή οικία τοΰ 
μητροπολίτου, ένθα έδέχθη τάς άρχάς καί τούς 
προύχοντας· έπ'ι τρεις δέ δλας ήμέρας έπολιορ- 
κεΐτο ή βασιλική κατοικία ΰπδ πυκνού πλήθους, 
εξάλλου ύπό τής χαράς. Τδν βασιλέα προσε- 
φώνησαν κατά τήν είσοδον δ τε μητροπολίτης 
καί ό δήμαρχος Αρτης· δι’ όλίγων δέ συγκε- 
κινημένων λέξεων άπήντησεν ό βασιλεύς εις τάς 
προσφωνήσεις ταύτας. Έξ "Αρτης ή βασιλική 
συνοδεία έπρόκειτο νά μεταβή διά ξηρας εις 
Θεσσαλίαν· έλέγετο δμως δτι ένεκα τής κακής 
καταστάσεως τών όδών συνεπεία τών τελευταίων 
ραγδαίων βροχών τό δρομολόγιον έπρόκειτο νά 
μεταβληθή καί ό βασιλεύς έμελλε νά μεταβή είς 
Θεσσαλίαν διά θαλάσσης. ‘Ο κ. Κουμουνδοΰρος 
έπέστρεψεν έξ "Αρτης κατ’ ευθείαν είς ’Αθήνας.

ΓΑΛΛΙΑ. Αί ήμέραι τοΰ υπουργείου Φεββϋ 
είσί μεμετρημέναι. Τά γαλλικά φύλλα άναφέ
ρουσι μετά Οετικότητος δτι τή 17D τρέχοντος τό 
ύπουργεΐον θέλει δώσει τήν παραίτησίν του, καί ό 
I αμβέττας θέλει προσκληθή ν' άναλάδη τήν πρω
θυπουργίαν. Ό αντιπολιτευόμενος τύπος διατεί
νεται δτι ή άνύψωσις του Γαμβέττα είς τήν έδραν 
τοΰ πρωθυπουργοΰ είναι παγίς στηθεΐσα αύτω 
ύπό τών εχθρών του, δπως κλονισθή ή δημοτι- 
κότης αύτοΰ· άφ’ έτέρου δμως φαίνεται δτι ό 
πρόεδρος τής δημοκρατίας είναι πεπεισμένος, 
δτι επέστη ό καιρός υπουργείου Γαμβέττα. Αί 
βουλαί τής Γαλλίας συνεκλήθησαν διά τάς 28 |
τοΰ τρέχοντος μηνός· εκεί δέ θά φανή ύπό ποι
ους οιωνούς ό Γαμβέττας θέλει κυβερνήσει τόν 
τόπον. — Έν Άλγερίφ τά πράγματα δέν βαί- 
νουσι κατ’ εύχήν. Ή Γαλλία περιεπλέχθη είς 
έκστρατείαν κοπιώδη καί πολυδάπανου, ής τό 1 
άποτέλεσμα είναι άρκούντως άμφίβολον. ”Αν 
καί αί δχυραί θέσεις καταλαμβάνωνται ύπό τών 
γαλλικών στρατευμάτων, αί έπαναστάσαι φυλαί 
δέν δεικνύουσι διάθεσιν υποταγής, καί μάλιστα 
ή ύπό λυσσώδους φανατισμού έξαφθεϊσα άντί- 
στασις γίνεται όσημέραι πεισματωδεστέρα.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Καί έν Αίγύπτφ τά πράγματα 
περιπλέκονται μετά τήν τελευταίαν στρατιωτικήν 
στάσιν. Έκ Κωνσταντινουπόλεως άπεστάλη κατ’ 
αύτάς επιτροπή έξ άνωτέρων άξιωματικών, δπως 
έξετάση έπιτοπίως τά πράγματα. Δέν φαίνεται 
άπίθανος μία κατοχή τής χώρας ταύτης ύπό 
τών Άγγλων.

ΑΜΕΡΙΚΗ. 'Ο μετά τόν θάνατον τοΰ Γάρ- 
φηλδ άνακηρυχθείς πρόεδρος τών ηνωμένων 
Πολιτειών τής Αμερικής Άρθουρ (Abthub 
Chester) είναι άνήρ πεντηκοντούτης, καί άνήκει 
είς τήν δημοκρατικήν μερίδα, όπαδός ών τών 
άρχών τοΰ στρατηγού Γράντ. Ό Άρθουρ δούς 
τόν νενομισμένον δρκον έν τώ Καπιτωλίφ τής 
Βασιγκτώνος διεβεβαίωσεν έν τή προςλαλιά του, 
δτι ή πολιτική τής κυβερνήσεως δέν θέλει μετα
βληθή, καί έπεδοκίμασε πάσας τάς ύπό τοΰ προ- 
κατόχου του σχεδιασθείσας μεταρρυθμίσεις. Τό 
ύπάρχον ύπουργεΐον διετηρήθη. — Μετά τινας 
ήμέρας (τή 7/19 ’Οκτωβρίου) αί ήνωμέναι τής 
’Αμερικής πολιτεϊαι θέλουσιν εορτάσει τήν έκα- 
τονταετηρίδα τής άνεξαρτησίας των. Τή 7/19 
’Οκτωβρίου 1781 διά τής παραδόσεως τής πό

λεως Yorktown έτέθη τέρμα είς τόν πόλεμον 
τής μεγάλης άγγλικής άποικίας κατά τής μη- 
τροπόλεως αύτής. Έν τφ καταπληκτικό» έκείνφ 
άγώνι ό γάλλος στρατηγός Λαφαγέττης ήγωνίσθη 
ένδόξως ύπέρ τοΰ θριάμβου τής έλευθερίας. Είς 
άνάμνησιν δέ τής άποτελεσματικής έκείνης συν
δρομής ή κυβέρνησις τών ηνωμένων Πολιτειών 
έθεσεν είς τήν διάθεσιν τών έπιζώντων μελών 
τής οικογένειας Ααφαγέττη πολεμικόν άτμόπλοιον 
πρός μεταφοράν αύτών είς ’Αμερικήν. Καί ή 
γαλλική κυβέρνησις προσκληθεΐσα έπισήμως νά 
λάβη μέρος είς τήν εθνικήν τελετήν άπέστειλεν 
ήδη έπιτροπήν έκεΐ.

ΙΤΑΛΙΑ. Ή διαδοθεΐσα εϊδησις, ότι ό Πά
πας έμελλε νά άπέλθη τής Ρώμης καί νά κα
τοίκηση έν τή έπαύλει τοΰ Μιραμάρ πλησίον τής 
Τεργέστης, διαψεύδεται ύπό τών ιταλικών έφη- 
μερίδων.

ΑΥΣΤΡΙΑ. Ήγγέλθη σήμερον τηλεγραφικώς 
ό θάνατος τοΰ έπί τών έξωτερικών ύπουργοΰ τής 
Αύστροουγγαρίας, βαρώνου Χάϋμερλε, συμβάς 
αίφνης έν Βιέννη έξ άνευρίσματος τής καρδίας. 
Περί τοΰ διαπρεπούς τούτου πολιτικού άνδρός 
θέλομεν πραγματευθή έν έπομένφ τεύχει.

ΑΝΔΡΕΑΣ X. ΛΟΝΤΟΣ.
Πρό τινων ήμερών άπεβίωσεν έν Ίωαννίνοις 

έν προβεβηκυία ηλικία ό έν τή πόλει έκείνη γε
νικός πρόξενος τής Ελλάδος Άνδρέας X. Λόν- 
τος, γόνος τής γνωστής οικογένειας τής Πελο
πόννησου. Ό Λόντος οιεκρίθη κατά το μακρόν 
αύτού στάδιον διά τάς τή πατρίδι προσενεχθείσας 
ύπηρεσίας- διετέλεσε δέ δίς μέν ύπουργός, πολ- 
λάκις δέ βουλευτής, πρόεδρος τής βουλής, νο
μάρχης, καί τφ 1871 διωρίσθη γενικός πρόξενος 
τής Ελλάδος έν Ίωαννίνοις, ένθα διά τών εύγε- 
νών αύτοΰ τρόπων καί διά τής ευσταθούς αμα 
καί άξιοπρεποΰς αύτοΰ συμπεριφοράς έφείλκυσε 
καί τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν τής σπουδαίας 
έν Ήπείρφ Ελληνικής κοινότητος. ‘Η κηδεία 
του έγένετο μετά έκτάκτου μεγαλοπρεπείας έν 
Ίωαννίνοις, ό δέ νεκρός αύτοΰ μετεκομίσθη είς 
Πάτρας, ένθα έτάφη κατά τήν έπιθυμίαν καί τό 
ψήφισμα τών συμπολιτών του Πατραίων. Έν τφ 
προσώπφ τοΰ Λόντου ή Ελλάς άπόλλυσιν ενα 
τών ίκανωτέρων αύτής προξενικών υπαλλήλων.

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΙΙΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΒΛΡΡΑΣ.

Άπό τριών ήδη εκατονταετηρίδων τά άπο- 
μνημονεύματα διασήμων άνθρώπων, άνεργόν λα- 
βόντων μέρος είς τά συμβάντα τής έποχής των, 
κατέχουσι θέσιν έν τή φιλολογίφ· άλλά τά 
άρχαιότερα άπομνημονεύματα έχουσιν άπό τών 
τής σημερινής έποχής τήν ουσιώδη διαφοράν, δτι 
έκεΐνα μέν, τά άρχαιότερα, ολίγον άσχολοΰνται 
μέ τάς ιδέας καί έφιστώσι τήν προσοχήν των 
κυρίως εις τά πρόσωπα, είς τούς πόθους, είς τά 
πάθη τών άνθρώπων, αύτά δέ, τά καθ’ ήμας, 
έχουσιν ώς βάσιν κυρίαν τάς ιδέας. Τοΰτο άπο- 
δοτέον κατά πρώτον λόγον είς τό, δτι κατά τήν 
16Ί’ έκατονταετηρίδα, προσφάτου έτι ούσης τής 
εύρέσεως τής τυπογραφίας, αυτή δέν εϊχεν άκόμη 
λάβει τόν καιρόν νά έλαττώση τήν άξίαν τών 
άνθρώπων, έπαυξάνουσα τήν άξίαν τών ιδεών.

Τρεις είναι οί τρόποι, δι’ ών έκφράζομεν τάς 
ιδέας ήμών, ή διά τής συγγραφής βιβλίου, ή διά 
τής έκφωνήσεως λόγου, ή διά τής έκτελέσεως 
έργου. 'Έκαστος τών τρόπων τούτων διαφέρει 
κατά τήν έποχήν. Ό εύκολώτερος τρόπος είναι 
άναντιββήτως ή συγγραφή, διότι πρός τοΰτο δέν 
άπαιτεΐται είμή κάλαμος καί χάρτης. Άλλά 
πρό τής εύρέσεως τής τυπογραφίας ή τύχη ιδέας 
τινός, έν βιβλίφ κατατεθειμένης, ήτο λίαν άμ- 
φίβολος, καί ή έπιρβοή αύτής έπί τών άνθρώπων 

ήτο έλαχίστη, άφ’ ού τά χειρόγραφα, σπάνια καί 
πολυδάπανα είς άκρον, ύπό ευαρίθμων μόνον 
άνεγινώσκοντο. Επομένως ό σήμερον εύκολώ- 
τατος ουτος τρόπος τοΰ έκθέτειν τάς ιδέας ήτο 
τότε ό όλιγώτερον δημοτικός, ό όλιγώτερον 
ισχυρός. Εύχερέστερον ήτο τό έκθέτειν τάς 
ιδέας διά τής έκφωνήσεως λόγου, άλλά πρός 
τοΰτο άπητεΐτο άκροατήριον, καί διά νά έχη τις 
άκροατήριον έπρεπε ν’ άνήκη είς θρησκευτικήν 
τινα αιρεαιν ή είς πολιτικόν τινα σύλλογον, δπερ 
ούκ δλίγον έδυσχέραινε τό έργον. “Εμενε λοιπόν 
ό τρίτος τρόπος, ό διά τής έκτελέσεως έπιφανούς 
τίνος πράξεως· καί ό τρόπος ούτος ήτο ό άρε- 
στώτερυς είς τά πλήθη, καθότι, ώς ειπομεν, ή 
μέν συγγραφή δέν άναγνωρίζετο άρκούντως, ό δέ 
λόγος ή δέν ήκούετο ή εύκόλως έλησμονεΐτο. 
Άλλ’ όλίγοις δέδοται τό έκθέτειν τάς ιδέας 
διά τοΰ τρόπου τούτου. Διά νά όμιλήση τις 
αύτήν τήν γλώσσαν δέον νά ήναι μέγας άνήρ, 
ήγεμών ή βασιλεύς, στρατηγός ή άρχηγός μερί- 
δος πολιτικής. Διά τόν λόγον τούτον ολίγους 
τοιοότους συγγραφείς έχομεν, καί ό τρίτος ούτος 
τρόπος είναι ό πάντων σπανιώτερος.

Πρό τής εύρέσεως τής τυπογραφίας τό άτο- 
μον ήτο τό παν, ή ιδέα σχεδόν μηδέν, διότι 
μεμονωμένη ούσα έμεινεν άγονος καί ανίσχυρος. 
Μετά τήν εΰρεσιν δ^ιως τής τυπογραφίας τά 
πράγματα ήλλαξαν φάσιν. Χάρις είς αύτήν ό 
τρόπος τού έκθέτειν τάς ιδέας διά τής συγγρα
φής έγένετο ό τά μάλιστα συντελεστικός, ό τά 
μάλιστα ισχυρός. Ή ιδέα, χάρις είς τόν τύπον, 
τρέχει, διαδίδεται, κυκλοφορεί· ούτε πολυληθούς 
άκροατηρίου χρήζει ούτε έπιφανούς πράξεως, καί 
περιφρονεΐ τήν ξένην ταύτην συνδρομήν.

Άλλά κατά τήν ΙβΊ’ έκατονταετηρίδα ή έπα- 
νάστασις αυτή διά τής τυπογραφίας δέν εϊχεν 
έτι συντελεσθή· ή τυπογραφία δέν εϊχεν άκόμη 
παραγκωνίσει τά άτομα καί φέρει είς θέσιν επιφανή 
τάς ιδέας. Διό καί πάντα τά άπομνημονεύματα 
τής έποχής έκείνης εχουσι χαρακτήρα πρωτότυ
πον, ιδιόρρυθμον, ήκιστα συνάδοντα πρός τά άπο
μνημονεύματα τών καθ’ ήμας χρόνων. Διατρέχον- 
τες τάς άρχαίας έκείνας σελίδας βλέπομεν τόν 
άνθρωπον ίστάμενον ενώπιον ήμών, αίσθανόμεθα 
αύτόν δρώνταέπί τής σκηνής τού κόσμου, άλλά μάς 
έλλείπει ή ιδέα· άκούομεν τρόπον τινά τον κτύ
πον τής χειρός του, τον κτύπον τής καρδίας 
του, άλλά δέν έννοούμεν τά κινοΰντα αύτόν 
έλατήρια, δέν έννοούμεν τάς ιδέας του.

Τόν πρωτότυπον τούτον χαρακτήρα φέρουσι 
καί τά "Άπομνημονεύματα τής βασιλίσσης Μαρ
γαρίτας τής Ναβάρρας”, τά όποια καίτοι συνο
πτικά καί στερούμενα τοΰ βάθους τών ιδεών, 
είναι διά πλείστους οσους λόγους τά μάλιστα 
ένδιαφέροντα, ώς χαρακτηρίζοντα διά τολμηρών 
γραμμών τήν 16Ί' έκατονταετηρίδα, έποχήν έμ- 
φυλίων ταραχών έν Γαλλία καί έρίδων λυσσω
δών, έποχήν πάλης θρησκευτικής πεισματώδους 
καί καταστρεπτικής.

Έν τφ έπομένφ τεύχει θέλομεν δώσει σύν
τομον άνάλυσιν τών άπομνημονευμάτων τούτων.

(άκολουθεϊ.)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Φιλολογικά! εικόνες. Πρό τεσσάρων 
έβδομάδων έξεδόθη έν Ιταλία βιβλίον σπσυδαΐον 
ύπό τόν τίτλον "Εικόνες φιλολογικά! (ritratti 
letteraru). Συγγραφεύς αύτοΰ είναι ό γνωστός 
’ Εδμόνδος DE Amicis, φ όφείλεται μεταξύ άλλων 
καί ή γλαφυρωτάτη περιγραφή τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ής περικοπάς έδημοσιεύσαμεν έν μετα
φράσει έν τισι προηγουμένοις τεύχεσι τού "Εσ
πέρου”. Αί φιλολογικοί εικόνες τοΰ de Amicis 
είναι αί τών Γάλλων Augier, Al. Dumas 

(υίοΰ), DeroulEde, A. Daudet, Zola καί 
CoQUELlN, τού γνωστού ηθοποιού. Έν τή 
είκόνι τοΰ τελευταίου τούτου άναγινώσκομεν τήν 
έξής περικοπήν, ήτις σήμερον μεγάλην έχει 
σημασίαν. "Ό Γαμβέττας, λέγει ό de Amicis, 
είναι ό έπιστήθιος φίλος τοΰ Coquelin, μεθ’ ού 
προγευματίζει άνά πάσαν Κυριακήν· μετά τό 
πρόγευμα έκτελούσιν οί δύο φίλοι μακρούς περι
πάτους . . . καί τίς οίδεν; “Ισως κατά τούς μονή
ρεις εκείνους περιπάτους ό ηθοποιός δίδει είς 
τόν ρήτορα μαθήματα άπαγγελίας. Ό μέν άρχει 
έν τφ θεάτρφ, ό δέ έν τή πολιτική. Άμφότεροι 
είσί σήμερον, ύπό διάφορον έποψιν, οί δύο μεγα- 
λείτεροι ηθοποιοί τής Γαλλίας, καί ό μέν Γαμ
βέττας είναι ό ισχυρότερος, ό CoQUEWf άφ’ 
έτέρου είναι βεβαιότερος, βτι ούδέποτε θέλει 
συριχθή.”

Ό άρχαϊος δικτάτωρ τής Ουγγαρίας Κοσσούθ 
καταγίνεται εις τήν σύνταξιν καί διευθέτησιν τοΰ 
τρίτου τόμου τών Απομνημονευμάτων του. Ό 
τόμος ούτος, έκδοθησόμενος περί τό τέλος τοΰ 
έτους, θέλει περιλαμβάνει τά συμβάντα άπό τοΰ 
θανάτου τού Καβούρ μέχρι τοΰ έτους 1866.

Τό έν Λειψία γνωστόν βίβλιοπωλεΐον J. <Τ. 
Weber προετοιμάζει τήν έκδοσιν δίτομου ιστο
ρίας τής Τυπογραφίας, άπό τής έφευρέσεως 
αύτής μέχρι σήμερον. Ή σύνταξις τοΰ σπου
δαίου τούτου συγγράμματος άνετέθη είς τόν 
κύριον C. Β. Lokck.

Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ GARNIER.
Ό εσχάτως έν Παρισίοις άποβιώσας γερου

σιαστής καί οικονομολόγος ’Ιωσήφ Gabnteb 
έγεννήθη έν Νίκαια τφ 1813. Νεώτατος με- 
τέβη είς Παρισίους καί διωρίσθη καθηγητής καί 
διευθυντής έν τή άνωτέρφ έμπορική Σχολή. Τφ 
1844 διωρίσθη καθηγητής τής πολιτικής οικονο
μίας έν τφ Πολυτεχνείφ, έδρας, ήτις αύτοΰ 
χάριν έσυστήθη καί ήν διετήρησε μέχρι τοΰ 
θανάτου του. Τφ 1845 άνέλαβε τήν διεύ- 
θυνσιν τής σπουδαιοτάτης "Εφημερίδας τών 
οικονομολόγων.” Τφ 1873 έξελέχθη μέλος τού 
Ινστιτούτου (Ακαδημίας τών ηθικών καί πολι
τικών έπιστημών, καί τφ 1876 τέλος άπεστάλη 
ύπό τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδας είς τήν γε
ρουσίαν. Ό Garnier ήτο άνήρ έκτάκτου ευφυΐας, 
καί πολλά είσί τά συγγράμματά του- είχε δέ έν 
τφ χαρακτήρί του τάσιν προς τήν είρωνίαν καί 
τόν χλευασμόν. Πολλά περί αύτοΰ άνέκδοτα 
άναφέρουσιν αί έφημερίδες. Έν τών άνεκδότων 
τούτων είναι καί τό έξής. Τφ 1848 συναντήσας 
καθ’ όδόν τόν τότε γνωστότατον Proudhon, τον 
ώδήγησε προς αύλαίαν τινά θύραν, δπως συνο- 
μιλήση μετ’ αύτοΰ. Μετ’ ού πολύ ή οδός δλη 
έπληρώθη πλήθους πυκνού, ζητοΰντος νά ίδη 
έκ τοΰ πλησίον τόν Proudhon. — Τί συμ
βαίνει; έρωτα; ούτος. — Ούδέν, άπαντά ό Gab- 
νιεβ, είναι μόνον κόσμος, δστις ζητεί νά σέ ίδη. 
θέλεις, Proudhon, νά κάμης τήν τύχην σου 
καί τήν τύχην μου; Έλθέ νά σέ περιφέρω καθ’ 
δλην τήν Εύρώπην, καί νά σ’ έπιδεικνύω άντί 
χρημάτων, καί σοί έγγυώμαι δτι μετά εξ μήνας 
καί σύ κ’ έγώ θά ζώμεν πλέον έκ τών εισοδη
μάτων μας. — Ό Pboudhon έπειράχθη διά 
τόν χλευασμόν τούτον, καί οσφ έζει, τφ έμνησι- 
κάκει.

Τελετή έν Βρυξέλλαις. 'Η πόλις τών 
Βρυξελλών έώρτασε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
τήν έ/δοσιν τοΰ 100°' τόμου τών συγγραμμάτων 
τοΰ διαπρετοΰς Βέλγου μυθιστοριογράφου βί
κου Conscience. Είς τήν τελετήν ταύτην 

έλαβον μέρος 200 έταιρίαι καί σύλλογοι. Ό 
Conscience, γεννηθείς έν Άμβέρση, άγει σή
μερον τό 69°·' έτος τής ηλικίας του. Τά συγ
γράμματα αύτοΰ διακρίνονται διά τήν ηθικήν 
τάσιν καί διά τήν ακρίβειαν τών παρατηρήσεων 
καί τών περιγραφών. Έπί τή εύκαιρία ταύτη 
τό δημοτικόν συμβούλων τής Άμβέρσης άπεφά- 
σισε νά έγείρη άνδριάντα τοΰ δημοφιλούς συγ- 
γραφέως, ζώντος έτι, έν τή πλατεία τών ’Ιησουι
τών, ήτις θέλει μετονομασθή πλατεία Conscience. 
Έπί δέ τής οικίας, έν ή έγεννήθη ό CONSCIENCE, 
έστήθη πλάξ ένεπίγραφος. Τοιούτων τιμών έν 
τφ βίφ δέν ήξιώθη άκόμη ούδείς, έκτος τοΰ 
Βίκτωρος Ούγώ έν Παρισίοις.

Μετ’ ού πολύ πρόκειται νά συγκροτηθώ έν 
Παρισίοις σύνοδος δλων τών γαλλικών Εταιριών 
τής ’Αλληλοβοήθειας. Κατά τήν τελευταίαν 
επίσημον εκθεσιν τοΰ ύπουργείου τών έσωτερικών 
έν Γαλλία έν τέλει τού έτους 1879 ύπήρχον 
6515 τοιαΰται έταιρίαι, ών αί 4165 έγκεκριμέναι, 
αί δέ 1910 έπιτετραμμέναι. ‘0 άριθμός τών 
μελών αύτών άνήρχετο είς εν έκατομμύριον, έν 
οϊς 100 χιλ. γυναικών. Τφ 1879 τά κεφάλαια 
τών εταιριών τούτων συνεποσοΰντο είς 90 έκατομ. 
φράγκων.

Έν έτει 1880 οί σιδηρόδρομοι τής Γαλλίας 
έξέδωκαν 149 εκατομμύρια εισητηρίων, έξ ών 11 
έκατ. πρώτης, 4 2 έκατομ. δευτέρας καί 86 έκατομ. 
τρίτης τάξεως. Τά συμβάντα δυστυχήματα ήσαν 
όλιγώτερα τών τοΰ προλαβόντος έτους, κατά 
μέσον δρον ήρχετο είς πεφονευ μένος μεταξύ 7 
έκατομ. έπιβατών, καί είς πληγωμένος μεταξύ 
350 χιλ. έπιβατών.

Άνδριάς ’Αλεξάνδρου Β'. Έν Μόσχα 
προεκηρύχθη έσχάτως διαγωνισμός διά τόν άν- 
δριάντα τοΰ δολοφονηθέντος αύτοκράτορος Αλε
ξάνδρου Β'., δστις μέλλει νά στηθή έν τώ Κρεμ- 
λίνφ. Τά τέσσαρα πρωτεύοντα σχέδια, ών ή 
έκτέλεσις δέον νά μή ύπερβή τό δν έκατομμύριον 
ρουβλίων, θέλουσι βραβευθή διά έξ, τεσσάρων, 
τριών καί δύο χιλιάδων ρουβλίων. Είς τόν 
διαγωνισμόν τούτον είσί δεκτοί καί ξένοι τεχνΐται. 
Μέχρι τής 30 Αύγούστου 1882 πρέπει νά ύπο- 
βληθώσι τά σχέδια.

Καί τό δημοτικόν συμβούλιον τής πόλεως 
Τεργέστης προεκήρυξε διά τόν Νοέμβριον 
1882 διαγώνισμα "Περί τής ιστορίας καί τής 
στατιστικής τής Τεργέστης”. Τό βραβεΐον είναι 
630 φιορινίων. Ή διατριβή δέον νά περιλάβη 
12 τούλάχιστον τυπογραφικά φύλλα είς σχήμα 
8β’*.  Τά χειρόγραφα θέλουσιν ύποβληθή είς τήν 
κρίσιν τής βασιλικής’Ακαδημίας τών τεχνών καί 
επιστημών τών Μεδιολάνων ή τής Βενετίας.

Σεισμός έν Ίταλίφ. Καταστρεπτικός 
σεισμός συνέβη κατ’ αύτάς έν Όρσόνη, κωμο- 
πόλει τής έπαρχίας τών Άβρούτσων έν ’Ιταλία. 
Χίλιαι περίπου οίκίαι κατέπεσον, πλέον τών 6 
χιλιάδων άνθρώπων, τά 3/4 το“ πληθυσμού, μέ- 
νουσιν άστεγοι. Τόσον ισχυρός -ήτο ό σεισμός, 
ώστε καί τά έκεΐ εύρισκόμενα κυκλώπεια τείχη 
διεββάγησαν. Άναλόγως τής καταστροφής ό 
άριθμός τών φονευθέντων είναι μικρός, άλλ’ ή 
δυστυχία είναι μεγάλη. Εγκύκλιός τις τοΰ δη
μαρχικού παρέδρου τής κωμοπόλεως λέγει, δτι 
έάν ή φιλανθρωπία δέν σπεύση είς περίθαλψιν 
τών δυστυχών κατοίκων, οί πλεΐστοι αύτών θέ- 
λουσιν άποθάνει έκ τοΰ ψύχους καί τής πείνης.

θίασος μελοδραματικός έν περιοδείφ. 
θίασος μελοδραματικός γαλλικός προτίθεται νά 
περιέλθη τάς Ινδίας, τήν Κίναν, τήν Ιαπωνίαν 

καί τήν Αύστραλίαν. Ιδού τό περίεργον δρομο
λόγιον τοΰ θιάσου τούτου· Σαϊδούν, Χόγκ-Κόγκ, 
Σάγχαϊ, Ύοκοχάμα, Ύέδδο, Μελβούρνη, Σίδνεϋ, 
Μανίλλα, Βατάβια, Σουμάτρα, Σεϋλάνη, Καλ- 
κοΰττα, Βομβάη, ΓΙονδισερή, Μαδρας, Σανδερ- 
ναγόρ, Καρικάλη. Έπί τού προκειμένου γαλλική 
τι« έφημερίς παρατηρεί. 'Η Γαλλία πρέπει 
πάντοτε νά περιφέρη τι άνά τόν κόσμον, κατά 
τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα ήσαν αί άθά- 
νατοι άρχαί τοΰ 1789, σήμερον δέ τό έλαφρόν 
μελόδραμα. Αλλά πόσον άπέχομεν άπό τής 
άμάξης τοΰ θέσπιδος, δστις μετεκόμιζε οιά τών 
πεδιάδων τήν ’Αττικής τούς διά τρυγίας οίνου 
βεβαμμένους ηθοποιούς του.

Βελτίωσις έν τή ναυπηγία. Σπουδαία 
βελτίωσις έγένετο πρό τίνος έν ’Αγγλία πρός 
προφύλαξιν τών σιδηρών καί χαλύβδινων σκαφών 
τών πλοίων άπό τών προσκολλωμένων είς αύτά 
κογχυλίων καί θαλασσίων φυκίων. Έπί τών 
σκαφών προετοιμάζονται είς άπόστασιν 30 ύφε- 
κατομέτρων λεΐαι στρογγύλαι έπιφάνειαι 2'/2 
ύφεκατομ. διαμέτρου, έφ’ ών προσαρμόζονται 
μικραί πλάκες έκ ψευδαργύρου διά τίνος μεταλ
λικής σκευασίας. Ούτως ολόκληρον τό σκάφος 
καλύπτεται ύπό στρώματος ψευδαργύρου, τό 
όποιον θερμαίνεται δΓ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, το 
δέ θαλάσσιον δδωρ, τό εισχωρούν μεταξύ τοΰ 
στρώματος τούτου καί τοΰ σιδήρου, παράγει 
όμοΰ μετά τών δύο μετάλλων μικρά γαλβανικά 
ρεύματα, έξ ών ό μέν ψευδάργυρος έλαφρώς 
έπηρεάζεται, ό δέ σίδηρος προφυλάττεται. Διά 
δέ τής χημικής άποσυνθέσεως τοΰ ψευδαργύρου 
τά προσκολλώμενα κογχύλια καί χόρτα άπω- 
θοΰνται.

Ό νέος δήμαρχος τοΰ Λονδίνου. Ό 
δημαρχικός πάρεδρος Ellis έξελέχθη λόρδος 
δήμαρχος τοΰ άστεος τοΰ Λονδίνου διά τό προ
σεχές έτος. Κυρίως ή πόλις τοΰ Λονδίνου δέν 
έχει δήμαρχον, άλλά μόνον τό άστυ (City). Τό 
Λονδΐνον είναι μεγάλη συγκέντρωσις 4 έκατομ- 
μυρίων άνθρώπων, είναι ή πρωτεύουσα, ή μητρό- 
πολις τοΰ ’Αγγλικού κράτους, περιλαμβάνει δέ 
τό άστυ, ού τό έμβαδόν δέν ύπερβαίνει τά 290 
πλέθρα καί ό πληθυσμός τάς 80 χιλιάδας. Κατ’ 
έτος, τήν ήμέραν τοΰ άγιου Μιχαήλ, γίνεται ή 
έκλογή τοΰ δημάρχου, δστις έπί έν έτος είναι 

|| βασιλεύς τοΰ άστεος. ’Άλλοτε ό δήμαρχος ουτος 
είχε δικαιοδοσίαν λίαν εύρεΐαν, μάλιστα καθ' ήν 
έποχήν οί πολΐται ήναγκάζοντο νά ύπερασπίζων- 
ται τάς έλευθερίας αύτών κατά τής αύθαιρεαίας 
τής βασιλικής έξουσίας- σήμερον ό λόρδος δή
μαρχος είναι το πρόσωπον τό κρατούν τήν βάβδον 
τοΰ άρχιστρατήγου τού έμπορίου, είναι ό άνώ- 
τατος αρχών, δστις, ώς οΐ άρχοντες τής άρχαίας 
'Ελλάδος, έχει έντολήν νά έξασκή τά πολυδά
πανα καθήκοντα τής δημοτικής φιλοξενείας. Είς 
τήν τράπεζαν αύτοΰ παρακάθηνται αύτοκράτορες 
καί βασιλείς, πρίγκηπες καί στρατηγοί, ύπουργοί 
καί διπλωμάται, καί έν γένει δλα τά έπίσημα 
πρόσωπα. Είναι δέ ό κυρίως άντιπρόσωπος τοΰ 
λαού, καί οσάκις οί ύπουργοί γευματίζουσι παρ' 
αύτώ, οί άπαγγελλόμενοι λόγοι εχουσι χαρακ
τήρα ήμιεπίσημον. ΊΙ άντιμισθία τοΰ λόρδου 
δημάρχου είναι 8 χιλιάδων λιρών, άλλά τό 
ποσόν τούτο δέν έπαρκεΐ ούτε κατά τό ήμισυ είς 
τά μεγάλα αύτοΰ έξοδα, όιο καί οί έκλεγόμενοι 
δήμαρχοι τοΰ άστεος είναι δλοι άνδρες πλουτί- 
σαντες έν τφ έμπορίφ καί δυνάμενοι νά δαπανή- 
σωσιν έπί §ν έτος έκ τοΰ πουγγίου των 10—12 
χιλ. λιρών, δπως έχωσι τήν εύχαρίστησιν κατά τό 
διάστημα τοΰτο νά ύποκρίνωνται τούς ηγεμόνας.



176 ΕΣΠΕΡΟΣ [Άρ. 11. 1 13 ’Οκτωβρίου 1881.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒ1Γ
(LIEBIG).

Εΰρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμαχείοις ζάΐ παντοπωλείοις τοϋ Κόσμου.

■fur ^amilien uni Eefecirfel, Bibliotljefen, hotels, <£afes und Reftaurationen.

Kbonneinents«prets vierteljatirlici? 6 lliarf. — §u be^icbeit burd; alle 8ud;l;anbiuitgcn unb pofianftalten.

Zu beziehen durch allo Bqchhandlangen: 

olychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien. 

Ilorausgegobon von Baurath H. Kohler in Hannover. 
In I’rachtband 250 M. Ein Blatt einzeln IS M. 

Ein kflnstlerisch nnsgofOhrt eg Prach twerk inFarbondruck. 
In Ausserst gotrcuorWied.-rgabo 12 der farbonpr&clitigsten 
Monumonte Italtona (Sixtin. Handle. Rafaol’scho Loggien,

Peterskirche in Rom, SaaldesDogenpalast.es inVenedig, Bibliotliek in Siena, Dom von Orvieto etc.) umfassend.
Leipzig. BaumgKrtners Buelihandlnng.

(Erpebition bet ^Iliiftrirfcn fettling in Seipjiq.
\--------------------- ------------------------- -------------------- ------------ —--------------------->

Ο ΕΚΑΊΌΓΓΡΑΦΟΣ 
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 ζις και διά 
μελάνης ζαϊ διά τών ποιζιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άξίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευΟυντέον είς τδ 
γραφΰον τον ' Εχατογγράγον 

(Λονδίνον. 135 Cheapside) ή πρδς τοΰ; 
«ΐάίλφοΰί ΜαριΊ'ου ag 'Αθήνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
0 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΩΤΗΣ 

(ΠΡΟΝ0ΜΙ0Ν ΤΠ*  ΑΡ. 14120) 
είναι τδ μόνον προνομιοϋκον txtvnonixdt· 

f(r/a).sio>· διά τυπωτικής μελάνης.
Τδ έργαλεΐον τοΰτο παράγει διά £η- 

Qag όόοϋ καί άνευ πιέσεως απεριόριστοι· 
σχεδόν άριθμόν όμοιοιιόμαων, μαύρων (ή 
ζαί ποιζιλοχρόων), ανιζαλιίπτων αντι
τύπων, τά όποια ζαΐ ιδιαιτέρως άποστελ- 
λόμενα χαίρουσι τδν έζπεσμόν είς τά 
ταχυδςομίχά τί).η.

Ό βπχμιαΤορ wnoni/g υπερτερεί δλων 
τών μέχρι τοΰδε έζτυπωτιζών έργαλείων, 
otov αύτοαχεδίων πιεστηρίων, πολυ
γράφων ζ. τ. τ., όμοιάζει τό αύτογρα- 
φιζδν πιεστήριον ώς πρός τήν παραγω
γήν τών άντιτϋπων ζαΐ ύπερτερεϊ αύτοΰ 
ζατά τήν ζωηρότητα τών άντιτϋπων, 
ζατά τήν απλότητα ζαΐ τήν συγκατα
βατικήν τιμήν. Τιμαΐ τών έργαλείων μέ 
δύο πλάκας τυπωτιζάς·
Άρ. 1. 25|32 έζατοστ. φλωρίνια αύστρ. 9.
- 2. 28 40 - - - 12.
- 3. 40 50 - - - 18.

συμπεριλαμδανομένης ζαΐ τής συσζευα- 
σίας ζαΐ περιδέσεως.

Προγράμματα, liiroilfixrixii, διίγματο 
πμωτότνπα κ. τ. λ. άποστέλλονται τά
χιστα ιΤωρεάΐ' ζαΐ ελεύθερα ταχνάρομιχωτ.

Reichenbf.rg έν Βοημία.
Steuer A Dammann.

THE HEKTOGRAPH
(ό Έζατόγγραφος) 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,
Ilektograph Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. — 
Athen.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

'Αντί 16 μαρχώ>· (=20 φράγζων) πωλώ 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής ΰποίας (περιεχούσης 14 λ. 
αργύρου) παρέχω έγγύησιν εικοσαετή, 
ήτοι ■

6 μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
6 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 πιπεροΟήκην,
1 τρυπητόν διά τό τέϊον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρά; κατα
σκευής, κοστίζουσίν δλα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. Παραγγελίαι έκτελοΰνται έπί 
άποστολή τοΰ ποσού τούτου ύπδ τοϋ

Κυρίου A. L. Guttmann.

Wien I. Fleischermarkt 6.

Haasenstein & Vogler.
Γραφεΐον δημοσιεύσεων 

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
καί έν ταϊς σημαντικωτέραις πόλεσι τής Γερμανίας, Αύστρίας ζαΐ 'Ελβετίας.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΝ 
πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. Τάχιστη έζτέλεσίς πάσης παραγγελίας δι’ δλας 

τάς έφημερίδας τοϋ κόσμου καθ’ ώρισμένην διατίμησιν.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡ2Ν 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Γνωστοποιοϋμεν εις τούς βουλομένους νά έγγραφώσι συνδρο- 
μηταΐ τοΰ ' Εσπέρου”, δτι κατά συνεννόησιν μεταξύ τής διευΟύν- 
σεως αύτοΰ και τής γενικής διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυ
δρομείων, δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηταί καταβάλλοντες κατ’ 
εύθεϊαν τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν καί είς τά οΐκεΐα ταχυ
δρομικά γραφεία. Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής ζαταβληθείσης 
πληρωμής βέλουσιν άίϊοστέλλεσθαι αύτοϊς τακτικώς τά έκδιδόμενα 
τεύχη.

Soeben erschien und ist durcli alle Postanstalten des Weltpostvereins 
fiir das Vicrteljalirs-Abonnement von 1 Mark zu beziehen:

WELTPOST. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 'ΓΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ.
Blatter

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

Neue illustrirte volksthnmliche Monatsschrift zur Unterhaltung 
und Bclchrung. Wli

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

Inhalt: Garfield, President der Vereinigten Staaten (mit Bild). — Der 
Auswanderungsstrom von der Heimath bis New-York (enthaltend wichtige 
Winke u. Bathschlage fiir Answanderer). — Weltverkehr. — Reli- 
gions/reiheit und Religionqfrieden in den Verein. Staaten. — Die Deutschen 
in Griechenland- — Amerikanische Stadtebilder I: St. Louis (mit Bild). — 
Echo aus alien Welttheilen. — Weltmarkt etc. etc.

Durch alle Buchhandiungen zu beziehen und direct vom
Weltpost-Vcrlag, Leipzig.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Διά τήν ΈλλάιΓα ζητείται ώς Γίτιχόβ «ράκτωρ Κύριος έμπειρος καί καλάς συ

στάσεις έχων, δστις διά τών έκτεταμένων αύτοΰ σχέσεων μέ διευθύνσεις σιδηροδρόμων, 
μέ κατασκευαστάς μηχανών, μέ ύδοαυλικού; μηχανικούς, μέ έργοστάσια σιδηροδρο- 
ίιζών άμαςών (βαγονίων) ζ. τ. τ. να ηναι είς θέσιν νά είσάξη άποτελεσματικώς πο- 
ύτιμον μέταλλον πρό μικρού άνακαλυφβέν, τό όποιον ύπερδαίνει ζατά πολύ τό μέ- 

ταλλον, έξ οΰ κατασκευάζονται τά πυροίόλα. Ή έτζατάστασις πρακτορείων είς τάς 
διαφόρους έπαρχίας τής χώρας άφίεται είς τόν γενικόν πράκτορα.

Μόνον έζείνους παραζαλοΰμεν νά παρουσιασΟώσιν, οιτινες δύνανται νά δώσωσιν 
άποχρώσας έγγυήσει; περί εκτεταμένων σχέσεων μέ τά άνω ^ηβέντα έργοστάσια καί 
καταστήματα καί περί άκριβοΰς τοϋ είδους’ τούτου γνώσεως.

Αί προτάσεις ν’ άπευβυνΟώσιν ύπό τά στοιχεία 1ί Η είς τό έν Δμίαιϊ]
πρακτωρεΐον ειδοποιήσεων τοΰ Rudolph Mosse.

Μόνον είς γερμανικά; ή είς άγγλικάς έπιστολάς δίδεται άπάντησις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Γνωστοποιοϋμεν τοΐς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυριοις συνδρομηταις τοϋ 

ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή επιστασία τοΰ περιοδικού τούτου άυετέθη τα 
Kopt'ql Δψητρίω Ά. Κορόμηλά.

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΙ ΙΕΡΟΥ άυετέθη τώ έν 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

Κυρίω ΠΕ'ΓΡΩι ΣΑΡΑΝΤΗ 
(Βιβλιοπωλείου "ό Φοΐνιξ’’).

Ή έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι έπιστασία 
τού ΕΣΠΕΡΟΥ 

άυετέθη τω βιβλιοπώλη Κυρίω S. GRASSO.
Έν ΙΒΡΛΙΛΑι ή έπιστασία τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ άυετέθη τώ 

Κυρίφ ΙΩΑΝΝΗ*  Α. ΒΟΣΚΩΦ 
Γενιζώ πράζτορι τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 

(Messageries maritimes).
Ή έπιστασία τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 

έυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
άνετέΟη τω Κυρίω ΙΩΑΝΝΗι ΙΙΑΠΑΔΗι 

βιβλιοπώλη έν όδώ Πέρα, άρ. 458.
Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑ:. CANAL-STR. 3.

Χαρτοπωλείου- Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.
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