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ΩΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ1 ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
(μετά είκόνος.)

II ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΓΑΛΙΑ ΚΑΙ 0 ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ.

’Ιδού καί άλλη μαγευτική Οέαις έν ’Αρκαδία, ήν ύλίγοι βε
βαίως ελαβον αφορμήν νά έπισκεφθώσιν.

Ό Παυσανία; 
λέγει · " Κεϊται 
δέ ή Φιγαλία 
έπί μετεώρου 
μέν και αποτό
μου τά πλέονα, 
καί έπί τών κρη
μνών ωκοδομη- 
μένα έστι τείχη 
σφίσιν · άνελ- 
Οόντι δέ ομαλής 
έστιν δ λόφος 
ήδη καί έπί- 
πεδος.”

Και πράγματι 
ή αρχαία αυτή 
περιγραφή είναι 
πιστότατη. Ή 
δλη Οέσις έχει 
τί μεγαλοπρεπές 
καί άγριον, έχει 
τί ήρεμον καί 
έν ταύτω ζωη
ρόν. Έν τοιαύτη 
θέσει άπομεμο- 
νωμένη έκειτο 
ή πόλις τής Φ ι- 
γαλίας, ήτις έκ II ΦΙΓΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ.

τών σωζομένων έρειπίων τών τειχών αύτής φαίνεται βτι ήτο αρ
κούντως μεγάλη. "Ο,τι δμως τήν καθίστα καί έν τή άρχαιότητι 
έπιφανή καί σήμερον έτι κυρίως ελκύει τά βήματα τοΰ περιηγητοϋ, 
εΐναι τά σωζόμενα λείψανα τοϋ άρχαίου ναοϋ τοϋ Έπικουρίου ’Απόλ
λωνος, τά έποΐα ΐστανται μάρτυρες αψευδείς τής άρχαίας αύτοΰ 

λαμπρότητος.
Προσθέτει δ 

Παυσανίας· "Πε- 
ριέχεται δέ ή 
Φιγαλία όρεσιν, 
έν άριστερά μέν 
ύπό τοΰ καλου- 
μένου Κωτιλίου, 
τό δέ ές δεξιάν 
έτερον προβε- 
βλημένον έστιν 
αύτής όρος τό 
Έλάϊον . .. Έν 
δέ[τώ] αύτω χω
ρίον τέ έστι κα- 
λούμενον Βασ- 
σαι, καί δ ναός 
τοϋ ’Απόλλω
νος τοΰ Έπ ι- 
κουρίου, λίθου 
καί αύτός καί δ 
όροφος. Ναών 
δέ δσοι ΓΙελο- 
ποννησίοις είσί, 
μετά γε τόν έν 
Τεγέφ, προτι- 
μωτο ούτος δν 

·, τοΰ λίθου τε ές
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κάλλος και τής αρμονίας ένεκα- τό δέ όνομα έγένετο τώ Άπόλ- 
λωνι έπικουρήσαντι έπι νόσω λοιμώδει.’

Άρχιτέκτων τοϋ λαμπρού τούτου ναοΰ, έργου τής 86η: ’Ολυμ
πιάδας, ήτο ό πολύς ’Ικτίνος, ό τόν Παρθενώνα άνεγείρας. Άνε- 
καλύφθη δέ ό ναός τής Φιγαλίας έν έτει 1764 ύπό τοΰ γάλλου 
άρχιτέκτονος Bocher, δστις αίφνης και άπροσδοκήτως περιηγού
μενος έκεΐνα τά μέρη εύρέθη ένώπιον τοΰ μεγαλοπρεπούς οικο
δομήματος έν τή έρήμω και άγρια έκείνη θέσει.

Έκτοτε ό ναός ούτος περιεγράφη έπανειλημμένως, ύπέστη 
δμως και ούκ όλίγας ληστεύσεις. Οΰτω, διά ν’ άναφέρωμεν τήν 
πασών σπουδαιοτέραν, έν έτει 1818 “Αγγλοι άνασκάψαντες έκεΐ καί 
εύρόντες τά λαμπρά τής ζωφόρου ανάγλυφα, τά καταπεσόντα καί 
τεθαμμένα έντός τής γής, τά μετάφερον είς Ζάκυνθον, ένθα καί 
τά έπώλησαν άντί 500 χιλ. φράγκων, καί σήμερον τά άριστούρ- 
γήματα ταΰτα τής άρχαίας 'Ελληνικής τέχνης στολίζουσι μίαν 
τών αιθουσών τοΰ έν Αονδίνω Βρετανικοΰ μουσείου — ήμεϊς δέ 
οί Έλληνες έχομεν έν Άθήναις τά γύψινα αύτών έκτυπα!

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

1325 Αύγούστου 1881.

Τό κυριώτατον ζήτημα τών τελευταίων τούτων ήμερών εΐνε 
τό τής ύγιείας τών ’Αθηνών καί τό μετ’ αύτής συνδεόμενον περί 
τής καθαριότητας τής πρωτευούσης. Παντοΐοι πυρετοί, οί πλεΐστοι 
έχοντες χαρακτήρα μιασματικόν καί τυφοειδή, κατέκλυσαν τάς οικο
γένειας. Καί κατ’ άρχάς μέν τό μίασμα ήτο δυσάρεστον μέν άλλ’ 
άβλαβές- άπό τίνος δμως οί τυφοειδείς πυρετοί άπέβησαν καί θα
νατηφόροι. 'Η εύσυνείδητος παραβολή τοΰ δελτίου τής θνησιμό
τητας κατά τόν Αύγουστον έφέτος πρός τόν τοΰ παρελθόντος έτους 
δεικνύει σπουδαίαν διαφοράν έπιβαρύνουσαν τό 1881. '0 τύπος
έπελήφθη έν σπανία ομοφωνία τοΰ ζητήματος τούτου καί έζήτησε 
νά εύρη τά αίτια του μιάσματος, άτινα έθεωρήθησαν έγκείμενα είς 
τήν άκάθαρτον κατάστασιν τής πόλεως καί είς τήν άνενόχλητον 
διοχέτευσιν ακαθάρτων ύδάτων είς τήν πόλιν. Τό ίατροσυνέδριον 
συνελθόν ώρισέ τινα κεφαλαιώδη, ών τήν τήρησιν έθεώρησεν άπα- 
ραίτητον πρός περιστολήν τής μολύνσεως τοΰ άέρος δν άναπνέομεν 
καί κάθαρσιν τοΰ ύδατος δπερ πίνομεν. Άλλ’ άξιοσημείωτος εΐνε 
ή έπιπολαιότης μεθ’ ής ζήτημα ούτω σπουδαϊον διεξάγεται παρ’ 
ήμΐν. Τό μέν άνώτατον ιατρικόν συνέδριον έξέδωκε προχείρως 
τήν όριστικήν αύτοΰ ετυμηγορίαν έν ή περιλαμβάνονται δσα έξ 
ύπογυίου έκρίθησαν άναγκαΐα πρός διάσωσιν τής ύγιείας τών πο
λιτών. '0 τύπος συζητεϊ, άλλά πώς; αί πλεΐσται τών εφημερίδων 
γράφουσιν άνευ είδικότητος καί έξ αύτοσχεδίου, κατά τόν αύτόν 
τρόπον καί μετά τής αύτής εύκολίας μεθ’ ής οί αύτοί άρθρογράφοι 
κρίνουσι τήν πολιτείαν τών άρχόντων, έξετάζουσι τήν άξίαν τών 
βιβλίων οίαςδήποτε δλης, συντάσσουσι διατριβάς καλλιτεχνικός ή 
άρχαιολογικάς, γράφουσι τέλος de omnibus rebus et quibusdam 
aliis. Σπάνιά τινα έγράφησαν έν μέσω τόσου σάλου επιστημονικά 
άρθρα έξετάζοντα τό ζήτημα ύπό έποψιν ύγιεινήν ή ύδραυλικήν. 
Τό μέν πλήθος τών ιατρών έσιώπησαν, οί δέ χημικοί ούδεμίαν 
έπεχείρησαν άνάλυσιν, καί τών μηχανικών ή γνώμη δέν ήκούσθη. 
Αύτόκλητοι λοιπόν καί άπό τής ίδιας πείρας, ένίοτε δέ μόνον 
άπειρίας, κενοΰσιν αί έφημερίδες τόν πίθον τοΰ ζήλου αύτών. 
Ούδέ ποιοΰσι τοΰτο πάσαι μετά τής αύτής ειλικρίνειας, άλλ’ ύπάρ- 
χουσι τό μέν ώς Οέλουσαι νά μεταχειρισθώσι τά παραπτώματα 
τής δημοτικής άρχής καί τής άστυνομίας ώς δπλα κατά τοΰ ύπουρ- 
γείου, τό δέ ώς άφαιροΰσαι τήν εύθύνην άπό τοΰ μέν ΐνα έπΐ|5- 
(όίψωσιν αύτήν έπί τόν δέ. Τί δέ οί άρχοντες ήμών; Τό δημο
τικόν συμβούλων αίτιάται τοΰ δημάρχου, ό δήμαρχος έλέγχει τόν 
άστυνόμον καί τόν νομάρχην, ό άστυνόμος πλύνει τάς χεΐρας, ό 
νομάρχης άποδοκιμάζει τόν δήμαρχον ώς παιδίον άτακτήσαν. 

’Αλλά τούλάχιστον έκ τοΰ χάους τούτου τών αντιφατικών γνωμών, 
τών λαβυρινθωδών συζητήσεων, τών άμοιβαίων άντεγκλήσεων 
προήλθεν ώς άκτίς φαεινή ή ιδέα τοΰ δημάρχου, προτείναντος 
είς τό δημοτικόν συμβούλων τήν πρόσκλησιν είδικοΰ ύδραυλικοΰ 
έκ Γαλλίας, δστις αδρά δαπάνη άμειβόμενος νά έξετάση τό 
έδαφος τής Αττικής καί νά προτείνη τά κατάλληλα μέσα πρός 
εΰρεσιν καί διοχέτευσιν ύγιεινοΰ καί άφθονου ΰδατος είς τήν πόλιν. 
Διά ταύτης τής προτάσεως είςερχόμεθα είς νέον στάδιον, τό μόνον 
όρθόν, είς δ φθάνομεν μόλις μετά πολλάς ματαίας περιπλανήσεις, 
μετά πολλάς μεγαληγορίας, μετά πολλάς αλόγους δαπάνας. Τό 
δημοτικόν συμβούλων πρέπει νά κατανοήση δτι τό ζήτημα τών 
ύδάτων δέν δύναται νά έπιλυθή ούτε άνευ τεχνικών γνώσεων ούτε 
διά δοκιμών καί μόνον. Έκ τοΰ ΰδατος έξήρτηται ή ύγιεία καί 
συντήρησις τής πόλεως, έξ αύτοΰ ή καθαριότης καί ό καλλωπισμός 
αύτής. Άς μή περωρίζηται λοιπόν ή πόλις, ής ο πληθυσμός καί 
ή έκτασις αύξάνει καθ’ έκάστην, είς τήν Οέσιν μεγάλου χωρίου. 
Ας μελετηθώσιν αί άνάγκαι αύτής έπιστημονικώς, ας μή γείνη 
δέ περί τοΰτο κακώς έννοουμένη οικονομία χρημάτων, έν ώ κατά 
μικρόν έξοδεύονται έπί πολλά ήδη έτη ποσά σπουδαία πρός άνε- 
παρκεΐς μελέτας καί σκαφάς καί σκαλεύσεις. Ή αδρά δαπάνη, 
περί ής έποιήσατο λόγον ό δήμαρχος, πρέπει νά ύπάρξη πράγματι 
αδρά, ούδέ δύναται νά γείνη άλλως. Άς άναλογισθώμεν δπόσα 
χρήματα κατηναλώθησαν ύπό τών δήμων τής Μασσαλίας καί τής 
Βιέννης χάριν τών ύδάτων. Είς κατάδειξιν δέ τών δαπανών είς 
ας έσκεμμένως ύποβάλλονται αί εύρωπαϊκαί πόλεις, δταν πρόκηται 
περί ζητημάτων τής ούσιώδους ύπάρξεως αύτών, άρκεϊ τό παρά
δειγμα τοΰ δήμου τής Όδησσοΰ, δστις καλέσας έκ Παρισίων χάριν 
γνωμοδοτήσεως άναφερομένης είς τά ύδραυλικά τής πόλεως τόν 
έκ τών μηχανικών τής γαλατικής μητροπόλεως διακεκριμένον κα
θηγητήν Κύριον Durand Clay, άντήμειψε τάς τριημέρους αύτοΰ 
έν Όδησσω μελέτας διά πληρωμής δεκακιςχιλίων φράγκων. Η 
περί τά τοιαΰτα κακώς έννοουμένη οικονομία εΐνε άληθής σπατάλη. 
Χρειάζεται σκέψις πολλή, περισσοτέρα τής μέχρι τοΰδε ύπό τών 
δημοτικών άρχόντων καταβληθείσης, καί λόγοι ολίγοι, πάντως όλι- 
γώτεροι τών έν καταχρήσει διαχεομένων έν ταϊς συνεδριάσεσι τοΰ 
δημοτικού συμβουλίου. 0 δέ δήμος τών Αθηνών, δταν φανή άλη
θής μέριμνα περί τών συμφερόντων αύτοΰ, δέν θά δυσκολευθή νά 
εύρη δάνειον γενναϊον πρός βελτίωσιν τών ύδραυλικών αύτοΰ, έξ 
ών έξήρτηται, ώς εΐπομεν, ή τε ύγιεία καί ό καλλωπισμός τής 
πόλεως.

Εύγενής ήτο λοιπόν ή πράξις τοΰ κ. Μενελάου Νεγρεπόντη, 
δςτις κατέθετο είς χεΐρας τής συντάξεως τοΰ "Αίώνος” δεκάκις χι- 
λίας δραχμάς, ών 4000 προώρισεν ύπέρ τών απόρων άσθενών 
τής πόλεως, 3000 ώς άρχήν συνδρομής είς άποζημίωσιν τοΰ μη- 
χανικοΰ δν ό δήμος μελετά νά προσκαλέση έκ Παρισίων, καί 3000 
ώς συνδρομήν διά τήν κατασκευήν τών ύπονόμων πρός άπαγωγήν 
τών ακαθαρσιών τής πόλεως είς τήν θάλασσαν.

Προχθές έπερατώθη ή προθεσμία πρός ύποβολήν προσφορών 
τών διαφόρων εταιρειών αϊτινες άναλαμβάνουσι τήν κατασκευήν τών 
άπό Πειραιώς είς Πάτρας καί άπό Πειραιώς είς Λάρισσαν σιδη
ροδρομικών γραμμών. Έκ τών τριών εταιρειών, αϊτινες συνη- 
γωνίσθησαν, συμφερώταται έκρίθησαν αί προτάσεις τής γαλλικής 
έταιρείας Lescannes Perdoux, άντιπροσωπευομένης ένταΰθα ύπό 
τοΰ κυρίου Κυρίκου. Ή εταιρεία αυτή άναλαμβάνει τήν μέν άπό 
Πειραιώς είς Πάτρας γραμμήν άντί φράγκων 41,100,000, τήν δ’ 
άπό Πειραιώς είς Λάρισσαν άντί φρ. 67,427,000. Απέναντι τοΰ 
ποσοΰ τούτου, έν συνόλω 108’ 2 έκατομμ., ή κυβέρνησις θά έγγυηθή 
τόκον 50|0. Ή εταιρεία άναλαμβάνει έπ’ ΐσης άνευ ιδιαιτέρων έγγυή- 
σεων γραμμήν απλήν άπό Κορίνθου είς Ναύπλιον καί έτέραν άπό 
Λαρίσσης είς Βώλον. Τό ύπουργικόν συμβούλιου έγκρΐναν τήν 
προσφοράν ταύτης τής έταιρείας διέταξε τόν έπί τών εσωτερικών 
υπουργόν νά προβή είς σύναψιν καί ύπογραφήν τής συμβάσεως. 
θεωρώ δλως περιττόν νά προσθέσω τι σήμερον είς τήν εύχά- 
ριστον αγγελίαν τής συνάψεως τής πρώτης ταύτης σιδηροδρομικής 

συμβάσεως. Τά μέλλοντα νά προκύψωσιν έντεΰθεν άγαθά εΐνε 
αύτονόητα, άν', ώς έλπίζομεν, ή εταιρεία μείνη πιστή καί δυνηθή 
νά έκτελέση τάς ύποχρέωσεις, άς άναλαμβάνει. Τύχη άγαθή!

Καλλίας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
(μετά εικόνων, 8ρα σελ. 133.)

Βραχύς πρόλογος. Εϊμεθα βέβαιοι δτι εύχαριστοΰμεν τούς 
έν Βουλγαρία συνδρομητάς τοΰ " Εσπέρου”, δημοσιεύοντες εικόνας 
τινάς μετά συντόμου περιγραφής πόλεων τινων καί θέσεων τής 
χώρας ταύτης, περί ής τοσαΰτα έπ’ έσχάτων έγράφησαν ύπό πο
λιτικήν έποψιν. Ήμεϊς τήν πολιτικήν ούδόλως θίγομεν καί άφί- 
νομεν τήν φροντίδα ταύτην οΐς έντέταλται- ώς περιηγηταί καί 
ιστορικοί μόνον θέλομεν περιέλθει μέρη τινά άξιοσημείωτα.’ ’Εν
ταύθα όφείλομευ νά όμολογήσωμεν δτι ή εΰρεσις τοιούτων εικόνων 
δέν ήτο πράγμα εύκολου, καί κατά τοΰτο ύστερούμεθα τώυ εύκο- 
λιώυ, άς έχουσιυ οί Εύρωπαΐοι, οί εύρίσκοντες εικόνας τώυ ώραιο- 
τέρωυ αύτών τοποθεσιών προχείρους- ήμεϊς οί Έλληνες, έπιθυ- 
μοΰντες νά παρουσιάσωμεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις άντικείμενα 
άμέσως ένδιαφέροντα αύτούς, όφείλομεν τρόπον τινά νά μορφώ- 
σωμεν τήν τοιαύτην ήμών πινακοθήκην, δπερ καί κόπους πολλούς 
απαιτεί καί δαπάνας μεγάλας- ούχ ήττον δμως θα,όρούντως προ- 
βαίνομεν είς τό έργον ήμών, έχοντες τήν πεποίθησιν δτι διά τής 
θελήσεώς τά πάντα κατορθοΰνται.

Καί ένταΰθα έπιτραπήτω ήμΐν νά συστήσωμεν τοΐς ήμετέροις 
άναγνώσταις σύγγραμμα περί Βουλγαρίας νεώτατον γερμανιστί γε- 
γραμμένον, τό όποιον κατά βάθος πραγματεύεται περί τής νέας 
ταύτης ήγεμονίας καί ύπό γεωγραφικήν, καί ύπό ιστορικήν, καί 
ύπό αρχαιολογικήν καί πολιτικήν έποψιν. Τό έργον τοΰτο, τρίτο
μον, φέρον τίτλον "Ή Βουλγαρία καί ό Αίμος” έγράφη ύπό 
τοΰ δοκιμωτάτου Κυρίου Γ. Kanitz, έξεδόθη δέ πολυτελέστατα έν 
τω έν Λειψία έκδοτικώ καταστήματι τοΰ Κυρίου Hermann Fries, 
ένθα καί πωλείται.

Έν παρόδω είρήσθω δτι όσονούπω τό σπουδαϊον τοΰτο σύγ
γραμμα θέλει μεταφρασθή καί ρωσσιστί. Δέν θά ήτο δυνατόν νά 
έξεδίδετο καί ελληνιστί έν πολυτελεΐ έκδόσει; Άλλά πρός τοΰτο 
απαιτείται, εις τών πλουσίων ομογενών, τών διαμενόντων έν Βουλ
γαρία, νά καταβάλη τήν ούκ εύκαταφρόνητον δαπάνην.

Καί δή μεταβαίνομεν είς τό θέμα ήμών καί δημοσιεύομεν 
έπί τοΰ παρόντος δύο εικόνας, ών ή μέν παριστα τήν πόλιν 
Τύρνοβον, τήν άρχαίαν τής Βουλγαρίας πρωτεύουσαν, ή δέ 
τήν έμπορικήν πόλιν 'Ρουστσούκιον παρά τόν Δούναβιν.

•
A-. TO ΤΥΡΝΟΒΟΝ.

Τό Τύρνοβον, ή άρχαία πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας, ή 
κοιτίς τής σλαβο-βουλγαρικής δυναστείας τών Σισμανιδών, κεΐται 
έν θέσει γραφικωτάτη, σχεδόν είπεΐν καταπληκτική. Ήδη ό Βυ
ζαντινός Χωνιάτης, ό έν γένει όλίγον ένθουσιαζόμενος διά τάς καλ- 
λονάς τής φύσεως, μετά θαυμασμού άναφέρει περί τής θέσεως 
ταύτης. Είς τόν έρχόμενον μάλιστα διά τής άρχαίας τοΰ 'Ρουστσου- 
κίου όδοΰ τό εκτεταμένου πανόραμα τοΰ Τυρνόβου παρουσιάζεται 
έν δλη τή μεγαλοπρεπείς του. Έπί τοΰ "όρους τοΰ άετοΰ” λε
γομένου, παρά τήν άριστεράν τής Ίάντρας όχθην, έκτείνεται ή 
χριστιανική συνοικία · αί οίκίαι ανέρχονται κλιμακηδόν τό ύψωμα · 
αί οδοί είσί στεναί, καί ένεκα τής μεγάλης τών οικοπέδων τιμής 
αί οίκίαι εΐναι ύψηλαί, πράγμα κάπως άσυνείΟιστον είς τά μέρη 
έκεΐνα. Έκ τοΰ μέσου τοΰ συγκεχυμένου σωροΰ τών οικιών ύψοΰται 

* ό ναός τών Αποστόλων τών Σλάβων, Κυρίλλου καί Μεθοδίου, καί
πλησίον αύτοΰ ή μετριόφρων τοΰ αρχιεπισκόπου Τυρνόβου κατοικία. 
Πάλιν κλιμακηδόν άνέρχεται καί ή συνοικία τών Βουλγάρων καί 
Τούρκων, ής τό κέντρον άποτελεϊ τό άλλοτε διοικητήριον. Τέλος 
δέ πρός άνατολάς έκτείνεται καί άλλη συνοικία, φθάνουσα μέχρι

τής γεφύρας Φερήκ μπέη καί περιλαμβάνουσα τάς καλλιτέρας τής 
πόλεως οικοδομάς. Όπισθεν τής συνοικίας ταύτης ύψοΰται περί
εργος φυσικός βράχος, έφ’ ού ήτο άλλοτε τό μέγαρον τών βασι
λέων τής Βουλγαρίας.

Τοιαύτην περίπου δψιν παρουσιάζει τό Τύρνοβον, ή πάντοτε 
άγαπητή τοΐς Βουλγάροις άρχαία μητρόπολις, ήτις πολλάς ύπέστη 
τής τύχης περιπέτειας καί πολλάκις ήλλαξε κυρίους.

Πρό μιας άκόμη έκατονταετηρίδος τά υφαντήρια τοΰ Τυρ- 
νόβου ήσαν σημαντικά καί έπησχόλουν χιλιάδας άνθρώπων σή
μερον ή βιομηχανία αύτη έκτείνεται μάλλον πρός τό Γάβροβον, τό 
Βέβροβον καί πρός άλλας πόλεις βαθύτερον προς τόν Αίμον κει- 
μένας- ούχ ήττον δμως καί τό Τύρνοβον έχει πλούσιας άποθήκας 
ύφασμάτων καί προμηθεύει αύτά είς δλα τά περίχωρα.

Άρχαία τις παράδοσις λέγει δτι τό Τύρνοβον έκτίσθη ύπό 
γιγάντων- τά σημερινά δμως τείχη έμφαίνουσι μάλλον τουρκικήν 
καταγωγήν. Ό Τούρκος ιστορικός Χατζή Κάλφας οΰτω περιγράφει 
τήν άκρόπολιν τοΰ Τυρνόβου- " Έν τώ μέσω τής πόλεως ύψοΰται 
έξάγωνον φρούριον έξ όγκολίθων έκτισμένον καί έχον πέντε πύρ
γους. 'Η Ίάντρα περιρρέει αύτό καί διά τών δύο πύργων συγκοι
νωνεί μέ τόν ποταμόν.” Έκ τοΰ φρουρίου τούτου όλίγιστα μόνον 
ϊχνη σώζονται σήμερον. Τόν έπιθυμοΰντα έκτενεστέραν περιγραφήν 
τής περιέργου ταύτης πόλεως παραπέμπομεν είς τό άνω μνημο- 
νευθέν σύγγραμμα τοΰ κ. F. Kanitz.

Β-. ΤΟ ΡΟϊΣΤΣΟϊΚΙΟΝ.

Ώς ολαι αί παρίστριοι πόλεις τής Βουλγαρίας κεΐται καί τό 
Ρουστσούκιον έπί μικροΰ ποταμοΰ, τοΰ Αόμ, δστις περιβρέχει 
μόνον τό δυτικόν τής πόλεως μέρος, έν ω κατοικοΰσιν οί έχοντες 
άνάγκην άφθονου ΰδατος βιομήχανοι, βυρσοδέψαι, κρεοπώλαι, άλιεΐς. 
Τό καθ’ αύτό κέντρον τής πόλεως εΐναι δπου κεΐται τό διοικητήριον, 
οί στρατώνες, τά 29 τσαμία μέ τους 20 μιναρέδες. Ήδη άπό 
τής όχθης τοΰ Δουνάβεως βλέπων τις πρός τό ύψηλότερον τοΰτο 
μέρος εύρίσκει οικίας δλως εύρωπαϊκής κατασκευής, καί έν γένει 
οικοδομάς άξίας λόγου, μεταξύ τών όποιων εΐναι καί τά προξενεία. 
Πρός τό δεξιόν μέρος έν μέσω πυκνής φυτείας κεΐται φρούριον 
οχυρόν. Πολλά όφείλει ή πόλις τοΰ 'Ρουστσουκίου είς τόν Μιδάτ 
πασάν, δστις διοικητής ών άλλοτε έπροσπάθησε μέ τό άναμορφω- 
τικόν αύτοΰ πνεΰμα νά δώση χροιάν εύροΛταϊκήν είς τάς διαφόρους 
τής πόλεως συνοικίας. Έπί Μιδάτ πασά εΐχεν άρχίσει καί ή 
κατασκευή λίθινης προκυμαίας, ήτις δμως έμεινεν ήμιτελής κατά 
τό τουρκικόν σύστημα 'πάντοτε ν’ άρχίζουν ούδέποτε δμως νά τε
λεύουν”. Έκ τών. τσαμίων τό ώραιότερον εΐναι τό λεγόμενον 
μπαϊρακλή τσαμί (τό τσαμίον τής σημαίας) διότι έπί Τουρκοκρα
τίας έπ’ αύτοΰ ύψοΰτο τήν μεσημβρίαν σημαία.

Ότι ή πόλις εΐναι καί έμπορική καί βιομήχανος εΐναι γνω
στόν- ιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, ξενοδόχοι είσίν ώς έπί τό 
πλεϊστον ξένοι, "Ελληνες, Αρμένιοι, 'Ρωμοΰνοι.

Ό,τι δμως καθιστά τό Ρουστσούκιον πράγματι ώραΐον εΐναι 
τά περίχωρα, καί τοΰτο όμολογεϊται ύφ’ δλων άνεξαιρέτως τών 
περιηγητών. ’Εκδρομή διά τοΰ ποταμοΰ πρός τό άπέναντι κείμενον 
Γιούργεβον, έκδρομαί έφ’ άμάξης ή έφ’ ίππων (πρός τήν ώραίαν 
κοιλάδα τοΰ Αόμ καί πρός τούς λαμπρούς κήπους τής Παζαρβόβας, 
είσί πράγματι τερπνότατοι.

Τό 'Ρουστσούκιον ήτο άνέκαθεν πόλις οχυρά- έπί 'Ρωμαίων 
ήδη άπετέλει έν τών άχυρών διαμερισμάτων τής παριστρίου Μοι- 
σίας. Πιθανώτατον δέ εΐναι δτι τό 'Ρουστσούκιον εΐναι ή άρχαία 
Seraginta-prista, ήν ό Πτολεμαίος καλεΐ " Πρίστα Πόλιν”. Κα
τόπιν έξέπεσεν ή σημασία αύτοΰ ώς φρουρίου, μέχρις ου οί Τούρκοι 
κατακτήσαντες τήν πόλιν τή έδωκεν πάλιν σημασίαν τινά. 0 άνω 
μνησθείς Χατζή Κάλφας άναφέρει, δτι τό 'Ρουστσούκιον είχε πρό- 
τερον φρούριον, άνακαινισθέν ύπό τοΰ Μουρτέσα πασά. Ίσως 
ΐστατο τό φρούριον τοΰτο δπου εΐναι σήμερον τό λοιμοκαθαρτήριον,
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διότι έκεΐ άπαντώνται λείψανα άρχαίων τειχών καί επάλξεων. Τώ 
1810 οί Ρώσσοι έζυρίευσαν κατά πρώτον τήν πόλιν καί τω 1811 
κατεδάφισαν, πριν τήν έκκενώαωσι, τό φρούριον. Κατόπιν πολ- 
λάκις ή τουρικική κυβέρνησις άπεφάσισε νάνεγείρη ένταΰθα σπου
δαία έργα αμυντικά, άλλ’ αί μέν δαπάναι έψηφίζοντο, τά έργα 
όμως δέν έξετελοΰντο. Μόλις κατά τόν τελευταίου ρωσσο-τουρκικόν 
πόλεμον έγένοντό τινα άξια λόγου.

Σήμερον ή σημασία τής πόλεως, ύπό χριστιανικήν διατελούσης 
κυβέρνησιν, αυξάνει καθ’ έκάστην, θέλει δέ περιέλθει είς μεγάλην 
ακμήν έάν έκτελεσθή τό σχέδιον τής κατασκευής στερεάς γέφυρας, 
ήτις νά ένόνη τάς σιδηροδρομικός τής Βουλγαρίας γραμμάς μέ 
τάς γραμμάς τής 'Ρωμουνίας καί ώς έκ τούτου μέ τάς τής εσπε
ρίας Εύρώπης.

το geesshCbl-puchstein

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ KARLSBAD ΕΝ ΒΟΗΜΙΑι.

(υ.ετ*  είκόνος, δρα σε?.. 137).

’Ολίγοι βεβαίως τών κατ’ έτος έπισκεπτομένων τάς ιαματικός 
έν KARLSBAD πηγάς δέν έπεσκέφθησαν, έστω καί χάριν περιέρ
γειας απλώς, τήν όντως μαγευτικήν Οέσιν GlESSHL'BL-PuCHSTEIN, 
ής τήν εικόνα παραΟέτομεν σήμερον.

Ή ρωμαντική αύτη τοποθεσία, όλίγον τής πόλεως άπέχουσα, 
ήτο πρό πεντήκοντα έτών έρημος· μικρός μόνον οικιακός εύρίσκετο 
έκεΐ, χρησιμεύων ώς κατάλυμμα είς τινας, τών έπιθυμούντων νά 
παρατείνωσι καί μετά τήν θεραπείαν των τήν εις τά μέρη έκεΐνα 
διαμονήν. ’Ενταύθα, έν τω ήσύχω τούτω άναχωρητηρίω παρέμενε 
συνήθως ήμέρας τινός καί ό αείμνηστος τής 'Ελλάδος βασιλεύς 
ν0θων, οσάκις ήναγκάζετο νά ποιήται χρήσιν τών ιαματικών τοΰ 
Karlsbad ύδάτων. Εν μέσω σύσκιων κήπων παρά τούς πρό- 
ποδας λόφου δενδροστολίστου άναβρύει ή πηγή, ήτις είς τιμήν 
τοΰ βασιλέως έκείνου, "ή πηγή του "ΟΟωνος" ώνομάσθη. ’Από 
τής πηγής δέ ταύτης έκτείνεται έλεύθερος ό οφθαλμός πρός τήν 
ώραίαν τοΰ Eger πεδιάδα καί προς τά χαριέστατα τών λουτρών 
τούτων καταστήματα- διότι σήμερον ή άλλοτε έρημος τοποθεσία 
κοσμείται διά πλείστων^σων κομψότατων οικιών, αιτινες διά μέσου 
τών δένδρων δεικνύουσι τάς λεύκάς αύτών προσόψεις. Σήμερον 
αί δύσβατοι ατραποί διά μέσου αγρών καί δασών άντικατεστάθησαν 
ύπό καλώς διατηρουμένων όδών, προσκαλουσών είς μακρούς περι
πάτους, κυρίως κατά τό φθινόπωρον, δτε ή φύσις, θέλουσα φαί
νεται έκ προκαταβολής ν’ αποζημίωση τούς ανθρώπους διά τούς 
έπερχομένους μελαγχολικούς τοΰ χειμώνος μήνας, στέφεται μέ τό 
ίλαρώτερόν της μειδίαμα και περιβάλλεται μέ τό έλκυστικώτερόν 
της ένδυμα.

“Ολαι αι βελτιώσεις αύται, αί άναπαύσεις καί αί διακοσμήσεις 
όφείλονται είς τήν πρωτοβουλίαν τοϋ ιδιοκτήτου, τοΰ αύτοκρατορικοϋ 
συμβούλου Κυρίου Ματτονι, άνδρός νοήμονος καί δραστήριου, 
δστις ούδέ κόπων έφείσθη ούδέ χρημάτων, δπως καταστήση τό 
μέρος τοΰτο διαμονήν καί άναπαυτικήν καί ύφ’ δλας τάς έπόψεις 
τερπνήν. Άλλ’ ό ιδιοκτήτης δέν περιωρίσθη είς τοΰτο μόνον, 
άλλ’ άνέπτυξε τήν εξαγωγήν καί διάδοσιν τών ιαματικών τούτων 
ύδάτων έφ’ δλην τήν ύφήλιον είς βαθμόν άπαραδειγμάτιστον. Οί 
έπόμενοι άριθμοί λαλοΰσι πειστικότατα. Έν έτει 1805 άπεστά- 
λησαν 80 χιλ. φιαλών, έν έτει 1834 150 χιλιάδες καί σήμερον 
ό κ. Ματτονι έξάγει καί άποστέλλει 3 έκατομμ. φιαλών. Ύπό 
τήν έποπτείαν 6 ύπαλλήλων 150 έργάται είσι καθ’ δλον τό έτος 
ένησχολημένοι είς τήν βιομηχανίαν ταύτην. Ό τόπος τής κατανα- 
λώσεως τοΰ ΰδατος τούτου εΐναι έν πρώτοις ή Αύστρο-Ούγγαρία- 
ή Πράγα, ή Βουδαπέστη, ή πόλις Linz λαμβάνουσι καθ’ έκάστην 
μίαν όλόκληρον σιδηροδρομικήν άμαξαν (βαγόνιον) πλήρη τοιούτων 

φιαλών, ή δέ Βιέννη λαμβάνει τρεις άμάξας καθ’ έκάστην. Τα
κτικά! δέ άποστολαι γίνονται είς 'Ρωμουνίαν, είς τάς ρωσσικάς πό
λεις, κυρίως είς ’Οδησσόν, είς τήν Κωνσταντινούπολή, καί είς 
τήν Αίγυπτον. Έν Αμερική καί Αύστραλία, ώς καί είς πλεΐστα 
άλλα μέρη, ίδρύθησαν άποθήκαι τοΰ ΰδατος τούτου.

'Η κυρίως άξια τοΰ ΰδατος τοΰ GiesshObl εΐναι, δτι εΐναι 
άπηλλαγμένον τής άλμυράς ή πίκρας γεύσεως άλλων ιαματικών 
ύδάτοιν, καί δτι πίνεται ώς τό διαυγέστατον καί δροσερώτατον 
πηγαΐον ΰδωρ, ωφελεί δέ τά μάλιστα είς τήν πέψιν. Περί τών 
ύδάτων τούτων ύπάρχουσι πλεΐσται οσαι ίατρικαί έκθέσεις.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΪΊΉΡΙΟΝ “ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

"Εν τών ιδρυμάτων, τά όποια πράγματι περιποιοΰσι τιμήν 
είς τό έθνος μας καί τό όποιον άθορύβως καί μετά θρησκευτικής 
άφοσιώσεως έκτελεΐ τόν εύεργετικόν αύτοΰ προορισμόν, εΐναι τό εν 
Κερκύρα πρό δεκαετίας συστηθέν "Εκπαιδευτήριου Καπο- 
δίστριας”, διευθυνόμενον ύπό τοΰ διακεκριμένου καθηγητοΰ Κυ
ρίου Λεωνίδου Βλάχου.

Τό Εκπαιδευτήριου τοΰτο συντηρεί Συνδιδακτικόν ή Προ
καταρκτικόν τμήμα κατά τήν νεωτάτην μέθοδον, Ελληνικόν σχολεΐον 
καί Γυμνάσιου. Διδάσκονται δ’ έν αύτω πάντα τά ύπό τών νόμων 

' τοϋ Κράτους έπιβαλλόμενα μαθήματα, πρός δέ καί εύρωπαϊκαί 
γλώσσαι κατά θεωρίαν καί πράξιν, ή μέν γαλλική, ιταλική καί 
γερμανική ύποχρεωτικώς, ή δέ αγγλική κατά βούλησιν. Πρώτον 
τό Εκπαιδευτήριον τοΰτο έν Έλλάδι άνέδειξε τάς ώραίας τέχνας 
μάθημα ύποχρεωτικόν. Τό προσωπικόν τοΰ Εκπαιδευτηρίου συυί- 
σταται έκ δεκαοκτώ καθηγητών, ελληνοδιδασκάλων, δημοδιδασκάλων 
καί έπιμελητών, διατελεΐ δέ ύπό τήν άμεσον καί ένδελεχή έπα- 
γρύπνησιν τοΰ διευθυντοΰ Κ’-9 Βλάχου. Τό οίκημα κεΐται έν θέσει 
εύαέρω καί λαμπροτάτη. 'Η μουσική, φωνητική τε καί οργανική, 
ο χορός, ή γυμναστική διδάσκονται ύπό ειδικών διδασκάλων. Τό 
Εκπαιδευτήριο'? έτιμήθη έν έτει 1876 κατά τήν έκθεσιν τών 
’Ολυμπίων διά βραβείου, τω δέ διευθυντή αύτοΰ Κ'1’ Βλάχω άπε- 
νεμήθη τω 1880 ύπό τοΰ ύπουργείου Τρικούπη ό σταυρός τοΰ 
Σωτήρος.

Κατ’ έτος ό διευθυντής έκφωνεϊ κατά τάς έξετάσεις λόγον έμ- 
βριθή, έν <ρ έκθέτων τάς προόδους τών μαθητών του, δίδει είς 
τούς νέους σύμβουλός πολυτίμους καί πατριωτικός. Είς άπόδειξιν 

1 τούτου παραΟέτομεν ένταΰθα μικράν περικοπήν ένός τών λόγων 
τούτων, άναφερομένην είς τόν πατριωτισμόν "ΤΙ οικογένεια καί 
τό σχολεΐον, λέγει ό διευθυντής, πρέπει νά διδάσκωσι, πώς δύναται 
τις ν’ άποβή ώφέλιμος τή ιδιαιτέρα Ιίατρίδι. Έν αύτοΐς οί νέοι 
πρέπει νά μανθάνωσι, πώς ν’ άποβώσι πατριώται άγαθοί, δυνά- 
μενοι νά τιμήσωσι καί δοξάσωσιν αληθώς τήν πατρίδα. ’Εγκαίρως 
πρέπει ν’ άναπτύσσηται πρός τούς παΐδας, είς τί συνίσταται ό 
άληθής πατριωτισμός, ΐνα καί έγκαίρως ούτοι πεισθώσιυ, δτι ή 
άγάπη τής Πατρίδος δέν πρέπει νά έξωτερικεύεται μόνον διά λόγων 
καί ζητωκραυγών, άλλ’ οτι αΰτη ιδίως συνίσταται είς τό έναρέτως 
καί έντίμως έργάζεσθαι, είς τό άπαρνεΐσθαι έαυτόν καί τό ίδιον 
συμφέρον πρό τοΰ συμφέροντος τοΰ δημοσίου. Πρός τήν πολιτικήν 
διαμόρφωσιν μέσον άποτελεσματικόν εΐναι τό ύπενθυμίζειν συνεχώς 
τάς άρετάς έκείνων, οΐτινες ήγωνίσθησαν έν παντί χρόνω καί 
τόπω, δπως ή ΓΙατρίς προσκτήσηται δόξαν καί κλέος- συμφέρει 
τό δεικνύειν πρός τούς παΐδας καί τήν άτίμωσιν έκείνων, οΐτινες 
είργάσθησαν πρός βλάβην εθνικήν, προσθέτων ό'μως είς τήν διή- 
γησιν τών συμβάντων παρατηρήσεις καταλλήλους, άναλόγους πάν
τοτε πρός τήν διανοητικήν τής ήλικίας άνάπτυξιν.”

ΤΟ ΤΤΡΝΟΒΟΝ.

ΤΟ ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ.

*
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟ1Σ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(συνέχεια καί τέλος.)

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΟΡΕΣΤΗΣ ένοπλος, καί οι ανωτέρω.

ΟΡΕΣΤΗΣ (προς τά παρασκήνια).

Διπλοΰτε τάς δυνάμεις. 'Ρίπτετε αύτούς 
όπίσω. Είς τδ πλήθος μή ένδίδετε.
Μέχρι τοϋ πλοίου είς τήν αδελφήν κ’ έμέ 
άνοίξατε τδν δρόμον. Έπροδόθημεν!

(τή ’Ιφιγένεια, μή 6λέπων τδν Βασιλέα.) 
Έλθέ. Ολίγαι μένουν πρδς φυγήν στιγμαί.

(Βλέ-ων τόν Βασιλέα.)

ΘΟΑΣ (9έτ»ν τήν 7.εΐρα εΚ τό ξίφος).

Ούδείς έμπρός μου φέρει άτιμώρητος 
γυμνδν τδ ξίφος.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Φόνος καί όργή 

μή βεβήλωσή τής Θεάς τδ ιερόν. 
Τοΐς δπαδοΐς σας αποχήν προστάζατε. 
Ή αδελφή τδ λέγει, ή ιέρεια.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τίς είν’ δ άπειλών μας;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σέβου έν αύτω 

τδν Βασιλέα, δεύτερον πατέρα μου. 
Συγγνώμην, άδελφέ μου· άλλ’ ή ύιϊκή 
καρδία πάσαν έθηκε τήν τύχην μας 
είς χεϊράς του. Τφ είπον τούς σκοπούς υμών, 
κ’ έκ προδοσίας τήν ψυχήν μου έσωσα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Καί τδν άπόπλουν έπιτρέπ’ είρηνικώς;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν θ' απαντήσω στΐλβοντος τοϋ ξίφους σου. 
ΟΡΕΣΤΗΣ (έπιστρέφων τό ξίφος του είς τήν θήκην). 

Ιδού, τό βλέπεις, σ’ υπακούω· λάλησον.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.

Οί ανωτέρω. ΠΥΛΑΔΗΣ, καί μετ’ όλίγον
ΑΡΚΑΣ.

(άμφότεροι ξιφήρεις.)

II ΤΑ ΑΔΗΣ.
Μή χρονοτριβεί. Μόλις άν άντέχωσιν 
έξηντλημένοι οί ήμέτεροι. Χωροΰν 
πρδς τήν άκτήν βραδέως ύπενδίδοντες. 
Τίς ήγεμόνων συνδιάλεξις έδώ!
Ή σεβασμία κεφαλή τοΰ άνακτος!

ΑΡΚΑΣ.
Ήρέμως, όπως σοί αρμόζει, Βασιλεύ, 
πρό τών έχθρών σου ιστασαι. Παιδεύεται 
ανυπερθέτως τούτων ή αύθάδεια.
Ύποχωροΰσι κ’ έχομεν τό πλοΐόν των. 
Είπέ κ έπυρπολήθη.

ΘΟΑΣ.
Εύθύς άπελθε!

Διάταξον νά παυσουν. Μή τις τόν εχθρόν 
βλάψη, έν δσφ συνδιαλεγόμεθα.

(ό ’Αρκάς άπέρχεται.)

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τό δέχομαι. Ώ φίλε, άπελθε καί σύ · 
τούς ήμετέρους σύναξον. ΙΙροσμείνατε 
όποιον τέλος οί Θεοί μας ώρισαν.

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΘΟΑΣ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Καθησυχάσατέ με πριν άρχίσητε. 
Έριν φοβούμαι, άν δέν κλίνης, Βασιλεύ, 
τό ούς είς τοΰ δικαίου πράως τήν φωνήν, 
σύ δ’, άδελφέ μου, άν δέν θέσης χαλεινόν 
είς τάς όρμάς τής νέας ήλικίας σου.

ΘΟΑΣ.
’Αναχαιτίζω τήν οργήν, ώς ευπρεπές 
είν είς τό γήρας. Τίς άπόδειξις, είπέ, 
πώς ύιός είσαι σύ τοΰ Άγαμέμνονος, 
καί άδελφός της;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Είν’ αύτό τό ξίφος του, 

δι’ ού τής Τροίας τούς άνδρείους έ'κτεινεν. 
’Εκ τών χειρών λαβών το τοΰ φονέως του, 
ηύχήθην δπως τήν τοΰ εύρυάνακτος 
τόλμην, άνδρείαν, τύχην, όμως θάνατον 
έκείνου κρείττω, μοί παράσχωσ’ οί θεοί. 
Έκλεξον ένα τών άνορειοτέρων σας· 
άπέναντι μου τάξον ένοπλον αύτόν. 
"Οπου έκτρέφει ήρωας ή γή, ούδείς 
ξένος αϊτών τοιαΰτα απορρίπτεται.

ΘΟΑΣ.
Έδώ δέν δίδ’ είς ξένους τό προνόμιον 
άρχαϊον έθος.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τότε άς άρχίσωμεν 

τδ έθος τοΰτο άπό τοΰδε, σύ κ’ έγώ. 
Εύγενεΐς πράξεις τών άρχόντων ό λαός 
μιμείται, καί είς νόμους τάς καθιεροΐ. 
Ούχί δέ μόνον ύπέρ σωτηρίας μου, 
κ’ ύπέρ τών ξένων, ξένος ών, θ’ άγωνισθώ. 
"Αν πέσω, έδικάσθη δι’ έμοΰ αύτών 
ή ™χη· νικήσω, τότε τήν άκτήν 
μήποτε ξένος έπιβή, χωρίς γλυκύ 
άγάπης βλέμμα νά τόν ύποδέχηται, 
κ' έντεΰθεν ν’ άποπλέη παρηγορηθείς.

ΘΟΑΣ.
’Ανάξιος, ώ νέε, δέν μοί φαίνεσαι 
τών ούς προγόνους λέγεις, έγκαυχώμενος. 
Πολυπληθείς άνδρεϊοι άμα κ’ εύγενεΐς 
μ’ άκολουθοΰσι· πλήν κ έγώ άκόμ είμι 
εις ήλικίαν νά μετρώμαι πρός έχθρούς. 
Νά σ’ άπαντήσω ένοπλος, είμ’ έτοιμος.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ποσώς. Τής αιματώδους έπιδείξεως 
δέν είν’ άνάγκη, Βασιλεύ. Μή ξίφη, μή. 
Έμέ, τήν έμήν τύχην ένθυμήθητι.
Ναι, άποθανατίζει πόλεμος οξύς 
τόν άνδρα. Πίπτει; άσματα τόν ψάλλουσι· 
τά δάκρυα τής χήρας πλήν, τών ορφανών, 
τά ρέοντ άενάως, οί έπίγονοι 
δέν τά μετροΰσι, καί σιγώσ’ οί ποιηταί 
περί παγκλαύστων καί νυκτών καί ήμερών, 
καθ’ ας ψυχή πενθούσα τόν οίχόμενον 
άφαρπασθέντα φίλον είς έπιστροφτν 
ν’ άνακαλέση μάτην άναλίσκεται. 
Έγώ αύτή έπείσθην μεριμνήσασα 
βτι ληστοΰ άπάτη δέν μέ άποσπά 
έξ άσφαλοΰς άσύλου, ΐνα ρίψη με 
είς τήν δουλείαν. Άκριβώς ήρώτησα, 
ήρεύνησα τά πάντα, τοΐς έζήτησα 
σημεία, καί έπείσθη ή καρδία μου.
Ίδέ, ένταΰθα έχ’ ή χειρ ή δεξιά 
τριάστερον σημεΐον, δ έκ γενετής 
παρετηρήθη είς αύτόν, κ’ ήρμήνευσαν 
οί ιερείς ώς δεΐγμα δτι δι’ αύτής 
δεινόν τι θέλει πράξει. Έτι πείθει με 

ή ούλή αυτή τών δφρύων μεταξύ. 
Ότε ήν βρέφος, ζωηρά ώς πάντοτε, 
άπρόσεκτος, άφήκεν ή Ήλέκτρ’ αύτόν 
νά πέση, καί είς τρίπουν τότ' έκτυπησεν. 
Έκεΐνος είναι- καί τήν δμοιότητα 
πρός τόν πατέρα, τούς παλμούς τοΰ στήθους μου 
νά σ’ άναφέρω πρέπει πρός άπόδειξιν;

ΘΟΑΣ.
Καί άν αμφιβολίαν πάσαν έλυες, 
καί άν έντός μου τήν δργήν κατέστελλον, 
ν’ άποφασίσουν πάλιν θενά έπρεπε 
τά δπλα. Ή ειρήνη είν' άνέφικτος. 
"Ηλθον έκεΐνοι, — σύ αύτή τ' ομολογείς, — 
ν’ άρπάσωσι τό θειον άγαλμα. Φρονείς 
δτι άδιαφόρως θενά τ’ άνεχθώ;
Ό "Ελλην στρέφει βλέμμα πλεονεκτικόν 
είς τών βαρβάρων συνεχώς τούς θησαυρούς, 
ίππους, παρθένους, ή τό δέρας τό χρυσοΰν. 
Εύτυχώς δμως πάντοτε δέν έφερον 
τά λάφυρα τής βίας καί τοΰ δόλου των.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Μή μάς χωρίζη, Βασιλεύ, τό άγαλμα. 
Γνωρίζω τώρα τήν άπάτην ήν Θεός 
περί τήν κεφαλήν μας συνεπύκνωσεν, 
όπότ’ έζήτουν συμβουλήν, απαλλαγήν 
τών Έριννύων, τής διώξεως αύτών, 
καί ό Θεός ένταΰθα μ’ έπεμψεν, είπών· 
"Τήν άδελφήν άν φέρης έκ τοΰ ιερού 
“τοΰ έν Ταυρίδι, δπου μένει άκουσα, 
"είς τήν ’ Ελλάδα, άπελύθης τής άράς.” 
Τήν άδελφήν ένόουν τοΰ ’Απόλλωνος 
λέγοντος ταΰτα· άλλ αύτός ένόει σέ. 
Ή αύστηρά έλύθη πέδη, κ’ είς τούς σούς 
σύ άπεδόθης, ιερά! Μέ ήγγισας 
καί ίατρεύθην. Εις τούς φίλους κόλπους σου 
γαμψώνυχος ή νόσος μέ κατέλαβε 
τό τελευταΐον, κ’ έσεισε τόν μυελόν 
αύτών μου τών δστέων εΐτα δ’ έφυγεν 
ώς οφις είς τόν αδην. νΗδη διά σοΰ 
τό εύρύ βλέπω πάλιν τής ήμέρας φώς. 
Τής Θεάς τώρα ή βουλή προσλάμπει μοι 
λαμπρά, ώραία! Ώς εικόνα ίεράν 
είς ήν προσδέει τύχας πόλεως θεών 
μυστηριώδης λόγος, σέ άφήρπασε 
τοΰ οίκου ή προστάτις, κ’ έπεφύλαξεν 
έντός όσιας σιωπής, δπως σωθή 
ό άδελφός σου διά σοΰ κ’ οί σύν αύτφ. 
Άπολεσθεΐσα έκ τής γής έφαίνετο 
ή σωτηρία· μάς τήν φέρεις δμως σύ. 
Παράδος τή ειρήνη τήν καρδίαν σου, 
ώ Άναξ. Μή κωλύης τήν έξάγνισιν 
αύτή τοΰ οίκου νά τελέση τοΰ πατρός, 
είς τάς στοάς του νά μέ φέρη καθαράς 
καί νά μοί δώση τό άρχαϊον στέμμα μας. 
°Ην εύλογίαν σ’ έφερεν άντάμειψον, 
τό πρώτον δίκαιόν μου άναγνώρισον. 
Βία καί δόλος, τών άνδρών ή εύκλεια, 
ύπό τοΰ φιλαλήθους στόματος αύτής, 
τής εύγενοΰς καρδίας, κατησχύνθησαν, 
κ’ έμπιστοσόνη καθαρά καί ύιϊκή 
πρός γενναιόφρον άνδρα ανταμείβεται·

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τί ύπεσχέθης ένθυμήθητι. Αύτός 
δ εύθύς λόγος, ό πιστός, τήν φρένα σου 
άς θίξη. *Ω1  ίδέ μας! Είναι σπάνιαι 
αί άφορμαΐ πρός πράξιν ούτως εύγενή. 
Δέν θ’ άρνηθής· ταχέως συγκατάνευσον.

ΘΟΑΣ.
Άπέλθετε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μή ούτως, δχι, Βασιλεύ! 

Όργίλον δέν σ’ άφήνω άνευλόγητος.

Ώ! μή μάς έξορίζης. 'Άς δεθή δεσμός 
ξενίας μεταξύ μας. Ουτω μένομεν 
άχώριστοι. Ώς φίλος μ ήτον δ πατήρ 
πολύτιμος· επίσης μ’ είσαι φίλτατος, 
κ’ έ^ριζωμένον μένει τοΰτο έν έμοί. 
"Αν τοΰ λαού σου και δ έσχατός ποτέ 
μ’ έπαναφέρη είς τά ώτα τής φωνής 
τόν γνωστόν τόνον, δν έδώ συνήθισα, 
τό ένδυμά σας είς έπαίτην άν ίδώ, 
ώς Θεόν τούτον θά τον ύποδέχωμαι, 
θενά τφ στρώσω μόνη μου τήν κλίνην του, 
έδραν πλησίον θά τφ στήνω τοΰ πυρός, 
καί περί σοΰ καί μόνου θά τόν ερωτώ. 
"Ας σ’ άποδώσουν οί Θεοί τών έργων σου, 
τής άγαθότητός σου άξιον μισθόν.
Χαΐρε. Ώ, στράφου πρός ήμάς, καί χωρισμού 
ήπιαν λέξιν κ’ εύμενή άπόοος μοι, 
καί θά κοιλαίνη τότε τά ιστία μας 
ή αύρα γλυκυτέρα, καί τά δάκρυα 
τοΰ χωρισμού τόν πόνον θά πραυνωσι.
Χαΐρε, καί δός τήν χεΐρα είς έχέγγυον, 
είς δεΐγμα τής φιλίας τής άρχαίας μας.

ΘΟΑΣ.
Χαίρετε!

Τέλος.

ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΒΙΩΤΙΚΗΣ.
"Ασμενοι δημοσιεύομε·? τήν έπομένην δια

τριβήν τοΰ διακεκριμένου έν Γαλαζίφ Έλληνος 
ιατρού, Κυρίου ’Αθανασίου Λύτσικα, βασιζο- 
μένην είς μακροχρονίους μελέτας τοΰ έπιστήμονος 
’ Ασκληπιάδου. Ή διατριβή αΰτη άνεγνιϋσθη 
άλλοτε έν συνεδριάσει τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
ιατρικού Συλλόγου, καί νΰν ήδη πρώτον τύποις 
έκδίδεται.

Άνά πάσαν τήν ζωικήν φύσιν πνέει καί 
ένεργεΐ ή άκατανόητος έκείνη δύναμις, ή άμεσος 
έκείνη άπόρροια τής Θεότητος, ήν συνήθως όνο- 
μάζομεν ζωικήν δύναμιν. Πανταχοΰ άπαντώ- 
μεν φαινόμενα καί ένεργείας άναγγέλλοντα ήμϊν 
τήν ΰπαρξιν τής ζωής. Διά τής ζωής τό μέν 
φυτόν αύξάνει, τό δέ ζώον σκέπτεται, αισθάνεται, 
κινείται. ‘Ο άνθρωπος, ή εΐκών τοΰ Ύψίστου 
"Οντος, είναι τό έντελέστατον, τό λαμπρότατον 
πλάσμα τής ορατής δημιουργίας · έάν άπασαν τήν 
σειράν τών ζωικών όντων διατρέξωμεν, ούδαμοΰ 
άπαντώμεν άλλο τι δν περιέχον σχεδόν πάσας 
τάς ζώσας δυνάμεις τής φύσεως, ούδαμοΰ τόσην 
ένέργειαν καί διάρκειαν τής ζωής. Δέν πρέπει 
επομένως νά Οαυμάζωμεν, άν ό κάτοχος τοσούτων 
καί τηλικούτων προτερημάτων μεγάλην άξίαν 
θέτει είς τήν διατήρησιν καί παράτασιν τής 
ζωής. Καί μόνη αύτή ή ιδέα τής ζωής έχει 
μέγα τό Οέλγητρον. Πάν σώμα έχει δι’ ήμάς 
τόσφ μάλλον ένδιαφέρον, δσφ μάλλον άναγνω- 
ρίζομεν έν αύτφ ζωήν καί αΐσθησιν. Ό άνθρωπος 
φυσικφ τφ λόγφ θυσιάζει τό πάν πρός διατήρησιν 
τής ζωής του καί πρδς διάσωσιν ταύτης κατά 
τάς κρίσιμους ώρας έν καιρω άσθενειών. Καί 
άνευ κοσμικών εύχαριστήσεων, άνευ ύλικών ήδο- 
νών, καί δι’ αύτόν τόν ταλαίπωρον, δστις υπό 
φρικτών καί πολυχρονίων πόνων κατατήκεται, 
καί δι’ έκεΐνον, δστις έν τή σκοτεινή ειρκτή διά 
βίου τήν έλευθερίαν του κατακλαίει, ή ιδέα τής 
ζωής καί τής παρατάσεως αύτής έχει μέγα τό 
θέλγητρον. Καί αύτός ό έκ γενετής τυφλός, ό 
μή γινώσκων τί έστι φώς, καί αύτός ό έπί πολλά 
έτη κλινήρης παράλυτος, καί αύτός ό εκατον
τούτης, ό μή δυνάμενος ούτε νά έργασθή ούτε 
νά βαδίση, φρίττει είς τήν ιδέαν τοΰ θανάτου! 
Ή ζωή καί μέ δλας τάς πικρίας της είναι 
γλυκεία.

Φυσικόν λοιπόν είναι 'νά έλθη είς τόν άν

θρωπον ό στοχασμός· άφ’ ού ή ζωή είναι τόσον 
γλυκεία καί τιμαλφής, δέν δυνάμεθα νά έπεκτεί- 
νωμεν τήν διάρκειαν αύτής; Καί τή άληθειφ 
τό ζήτημα δέν εΐναι νεοφανές· άνέκαθεν άπη- 
σχόλησε τήν άνθρωπότητα διαφοροτρόπως· υπήρχε 
ή προσφιλής ένασχόλησις έξοχων άνδρών καί τδ 
δέλεαρ άγυρτών καί άπατεώνων. Διό θέλω προ
τάξει σύντομον έκθεσιν τών κατά καιρούς μεθό
δων τής μακροβιωτικής, πριν ή μεταβώ είς τό 
κύριον θέμα.

Καί έπί τών άρχαίων Αιγυπτίων, Ελλήνων 
καί 'Ρωμαίων ή ιδέα αυτή ήτον άκμαία, ουτω 
π. χ. οί Αιγύπτιοι πρός παράτασιν τής ζωής 
τεχνητά καί ύπερφυσικά μέσα παρεδέχοντο· έδό- 
ξαζον δτι ή διατήρησις τής ζωής συνίσταται είς 
τόν εμετόν καί ιδρώτα, γενικώς δ ό λαός δίς 
τοΰ μηνός έλάμβανεν έμετικά καί ίδρωτικά- 
Ύπό τήν έπιρ^οήν τής ώραίας καί τερπνής φύ
σεως έν Έλλάδι ή παράτασις τής ζωής άλλην 
φάσιν έλαβεν οί άρχαΐοι "Ελληνες κατενόησαν 
δτι ή άσκησις τών σωματικών μας δυνάμεων, ή 
γυμναστική, είνε τό άσφαλέστερον μέσον πρός 
παράτασιν τής ζωής. Ό'Ιπποκράτης καί πάντες 
οί άρχαΐοι ιατροί καί φιλόσοφοι δέν συνιστώσιν 
άλλο ή έγκράτειαν, καθαρόν άέρα, λουτρά και 
κατ’ έξοχήν γυμναστικήν. Οί ήμέτεροι πρόγονοι 
είχον είδικάς μεθόδους καί ώρισμένους κανόνας, 
δΐ ών έδιδον είς τδ σώμά των ποικίλας στροφάς 
καί κινήσεις- ό δέ μέγας φιλόσοφος καί πολυ
μαθής 'Αριστοτέλης συνιστα μεγάλως μετά τής 
γυμναστικής καί τήν καλλιέργειαν τής ψυχής. 
Καί τφ δντι οί άρχαΐοι “Ελληνες έφερον είς τήν 
άκμήν τήν γυμναστικήν τέχνην, ήτις τήν σήμερον 
δυστυχώς έξέλιπε, διά νά κάμη τόπον είς τήν 
δλως τρυφηλήν μαλθακότητα καί ήδυπάθειαν 
τοΰ σημερινού αίώνος, τοΰ αίώνος τών τεχνών 
καί έπιστημών καί τής άναπτύξεως τοΰ ίσχυροΰ 
μοχλού τής κοινωνίας, τοΰ κερδφου Έρμοΰ, τοΰ 
έμπορίου! Καί ένόσφ μέν οί άρχαΐοι έπεμελοΰντο 
συγχρόνως τάς ψυχικός καί σωματικός δυνάμεις 
ή εύρωστία, ή εύεξία, καί αύτή ή καλλονή, ήσαν 
παραδειγματικοί έν Έλλάδι, ώστε καί σήμερον 
έτι έν Εύρώπη έμεινε παραδειγματική ή " Έλ
ληνική ώραιότης’’. Τάς καλλίστας ιδέας περί 
διατηρήσεως καί παρατάσεως τής ζωής άπαντώμεν 
παρά Πλουτάρχφ, δστις δίδει ήμϊν λαμπρούς 
κανόνας τής υγιεινής, ίσχύοντας καί σήμερον 
έτι’ "Τήν μέν κεφαλήν ψυχρόν τούς δέ πόδας 
θερμούς τήρει· καλλίτερα νά κάμωμεν δίαιταν 
έπί μίαν ήμέραν, παρά άμέσως είς πάσαν άδια- 
θεσίαν νά λαμβάνωμεν φάρμακα.’’

Δυστυχώς δμως, ώς πάντοτε συμβαίνει, ό 
άνθρωπος άπό τής εύθείας όδοΰ, άπό τοΰ δρθοΰ 
λόγου εύκόλως παρεκτρέπεται· ουτω καί ένταΰθα 
ύπήρξαν άνθρωποι, ζητήσαντες ύπό τό πρόσχημα 
τής άληθοΰς μακροβιωτικής νά κερδοσκοπήσωσιν 
έπί βλάβη τών άνθρώπων. Πλήθος τυχοδιωκτικών 
κερδοσκοπικών ιδεών έγέννησεν ή χιλιοετής έκείνη 
νύξ τοΰ μεσαιώνος, καθ' ήν ή άγυρτεία καί ή 
δεισιδαιμονία έξώρισαν πάσας τάς λογικάς, φιλο
σοφικός ιδέας- αύτή είνε ή ζοφερά νύξ, ήτις 
παρήγαγε τά τερατώδη πλάσματα τοΰ άνθρω- 
πίνου πνεύματος καί τάς άγυρτικάς ιδέας τής 
μαγείας, συμπάθειας τών σωμάτων, τοΰ λίθου 
τών σοφών, χειρομαντίας κ. τ. λ., τά όποια 
δυστυχώς καί σήμερον, έν τέλει τοΰ 19°“ αίώνος 
πολλούς τούς δπαδούς των έχουσι καί δογμα- 
τικώς πιστεύοντας, καί ύπό τήν άπατηλήν κα- 
λύπτραν τοΰ νεωτερισμού χρησιμεύουσι πρός δια- 
βουκόλησιν τοΰ λαού! Κατά τήν έποχήν έκείνην 
τοΰ σκότους έδόξαζον, δτι τήν διατήρησιν καί 
παράτασιν τής ζωής δυνάμεθα ν' άποκτήσωμεν 
διά χημικών μέσων, διά τής άποφυγής έπιβλαβών 
άστερισμών καί άλλων τοιούτων παραλογισμών.

Είς τών καυχωμένων δτι δύναται νά παρα- 
τείνη τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου κατ’ άρέσκειαν 
ήτο καί δ Θεόφραστος ό Παράκελσος, τό 1145 
ζήσας· ούτος περιηγηθείς πολλά μέρη τοΰ κόσμου 
συνέλεξε συνταγάς καί φάρμακα θαυματοποιό, 
άναγγέλλων δτι δέν ύπάρχει άσθένεια, τήν όποιαν 
νά μή θεραπεύη, καί ζωή, τήν όποιαν νά μή 
παρατείνη κατ’ άρέσκειαν. Εύκόλως έννοεΐ πας 
τις δτι καί μαθητάς καί άσθενεΐς άπειρους εύρε, 
καί δμως ό λίθος του τής άθανασίας, τής έπ’ 
άπειρον παρατάσεως τής ζωής, όλίγον τφ έχρη- 
σίμευσε, διότι καί αύτός πεντηκοντούτης έτε- 
λεύτησεν.

Δέν άρκεϊ δτι τήν χημείαν καί τά μυστη
ριώδη πνεύματα μετεχειρίσθησαν πρός παράτασιν 
τής ζωής, άλλά καί αύτά τά άστρα έπεκαλοΰντο. 
Γενικώς έδόξαζον δτι ή επιρροή τών άστέρων 
διέπει τήν ζωήν καί τήν τύχην τών άνθρώπων, 
δτι πας πλανήτης καί πας άστερισμός δύναται 
νά παράξη τό καλόν ή τό κακόν, καί ό τοιοΰτος 
άστρολόγος δφείλει νά γινώσκη άκριβώς τήν 
ώραν, τό λεπτόν τής γεννήσεώς τοΰ άνθρώπου 
διά νά προείπη τήν ευτυχίαν ή δυστυχίαν, τάς 
νόσους, τό είδος καί τήν ώραν τοΰ θανάτου. Καί 
όμως, δέν ήσαν αύται δοξασίαι τοΰ λαοΰ, άλλά 
έξόχων, λογίων άνδρών τής έποχής έκείνης καί 
είναι άξιον άπορίας πώς τοιαΰται άνόητοι ίδέαι 
έπί πολλά έτη έπεκράτησαν. Επίσκοποι, φιλό
σοφοι, ιατροί κατεγίνοντο είς ταΰτα, καί κατά 
τήν παρελθοΰσαν άκόμη εκατονταετηρίδα ό έν 
Βερολίνφ βασιλικός ιατρός Turneisen τόσην φή
μην άπέκτησεν, ώστε είς δλας τάς βασιλικός 
αύλάς, άμα τέκνον έγεννάτο, έπέμποντο άμέσως 
άπεσταλμένοι φέροντες αύτφ τήν έγγραφήν τής 
ώρας τής γεννήσεώς διά νά προείπη τό μέλλον. 
Είχε δέ πλείστας άσχολίας καί, ώς είκός, ύπερε- 
πλούτισεν. Οί τοιοΰτοι άστρολόγοι παρεδέχοντο 
δτι πας άνθρωπος έχει τό άστρον ή τό ζώδιόν 
του, δπως τόν διέπη · μεταξύ δέ τών άστέρων 
καί τών μετάλλων ύπάρχει στενή σχέσις καί 
συμπάθεια, επομένως ήρκει κατ’ αύτούς νά φέρη 
ό άνθρωπος εν φυλακτήριον (talisman) έκ δια
φόρων μετάλλων διά νά προσελκύση είς εαυτόν 
τήν προστασίαν τοΰ άστέρος, τοΰ έν σχέσει μέ 
τά έν τφ φυλακτηρίφ μέταλλα τυγχάνοντος.

Κατά τά τελευταία έτη δυστυχώς κατέγειναν 
είς τήν τέχνην ούχί πώς νά διατηρώσιν ή νά 
παρατείνωσι τόν βίον, άλλά πώς νά συντομεύωσιν 
αύτόν. Πολλοί άγύρται έπεχείρησαν νά έμπο- 
δίσωσι τήν πορείαν τής φύσεως μέ βάμματα χρυ
σίου, άστρικά άλατα, μαγνητικάς δυνάμεις κ. τ. τ. 
Τί δί νά εΐπωμεν περί τής θαυματουργού κλίνης 
τοΰ Graham, ήτις είχε τήν ύπεράνθρωπον ιδιό
τητα νά παρέχη είς τόν έν αύτή κοιτώμενον 
νέας ζωϊκάς δυνάμεις, τόν γέροντα νά καθιστά 
νέον, κ. τ. λ.; Δυστυχώς δμως ή θαυματουργός 
αυτή κλίνη όλίγον διήρκεσε, καί άφ’ ού διά 
χρέη έπί δημοπρασία έπωλήθη, ό ταύτην άγο- 
ράσας διέταξε νά άποσυντεθή. Ποΰ δέ συνίστατο 
τό μέγα μυστήριον; Είς διαφορότροπον σύνθεσιν 
ήλεκτρικών ^ευστών καί είς τήν διάδοσιν τερ
πνών εύωδιών.

Ηδη άναφύεται τό ζήτημα· δυνάμεθα πραγ- 
ματικώς νά παρατείνωμεν τόν χρόνον τής ζωής 
μας; Μάλιστα, άλλ’ ούχί πλέον διά θαυματο
ποιών μέσων, διά λίθων πολυτίμων, διά ζωδίων, 
άστέρων, άλλά διά τής ένδυναμώσεως τών ζωι
κών όργάνων, διά τής άποκαταστάσεως τών άπο- 
λεσθεισών ούσιών, τής βραδυτέρας καταναλώσεως 
τών όργάνων κλπ. Είς τοΰτο συντείνουσι τροφαί 
ευπεπτοι, άήρ καθαρός, κατοικία υγιεινή, προσή
λιος, κ. τ. τ.

(ακολουθεί.)
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1ΙΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΟ ΕΔΜΟΝΔΟΥ DE AMICIS.

(δρα προηγούμ.. τεΰχοί.)

’Ιδού σήμερον μετά πόσης λεπτότητος και χάριτος ό ήμέτερος 
συγγραφεύς περιγράφει τούς διαφόρους χαρακτήρας τών "ραγιά- 
λ » οων ·

Φυσικόν ήτο, ένησχολημένος ών μέ τούς Τούρκους, νά μή 
λάβω άκόμη καιρόν νά περιγράφω τάς τρεις έθνικότητας, τούς 
Αρμενίους, τούς Έλληνας καί τούς ’Ιουδαίους, αιτινες άποτελοΰσι 
τόν πληθυσμόν τών λεγομένων "ραγιάδων” (ή αραβική λέξις "ρα
γιάς’’ σημαίνει, ώς γνωστόν, αγέλην, καί ουτω καλούνται οί μή 
μωαμεθανοί υπήκοοι τής Πύλης).

Η μελέτη εΐναι μακρά, καθότι καί αί τρεις αυται εθνικότητες 
διετήρησαν κατά τό μάλλον καί ήττον τόν ιδιόρρυθμον αύτών χα
ρακτήρα, άν καί. έξωτερικώς έλαβον κάπως χροιάν μωαμεθανικήν. 
’Ιδίως δέ οί ’Αρμένιοι, "χριστιανοί κατά τήν πίστιν καί τό δόγμα, 
ασιατικοί δμως Μουσουλμάνοι κατά τήν γέννησιν καί τήν φύσιν’’ 
όλίγον διακρίνονται άπό τούς Τούρκους, διότι οί μή μεταχειριζό- 
μενοι τήν ευρωπαϊκήν ένδυμασίαν διετήρησαν άκόμη τήν τουρκικήν. 
Καί κατά τήν σωματικήν μορφήν δέν διαφέρουσι πολύ τών Τούρ
κων εΐναι όλίγον υψηλότεροι, ρωμαλεώτεροι καί πολυσαρκότεροι, 
έχουσι χρώμα προσώπου άνοικτόν, ήσυχον τό βάδισμα, σοβαρόν 
καί σεμνόν τό παράστημα, καί έν γένει παρουσιάζουσι τάς δύω 
έν τή φύσει αύτών ένυπαρχούσας ιδιότητας· τό άνοικτόν, ζωηρόν, 
έσκεμμένον καί καρτερικόν πνεύμα, τό όποιον καθιστά αύτούς έπι- 
τηδειοτάτους διά τό έμπόριον, καί τήν ήπιαν έκείνην συγκατάβασιν, 
τήν ύπό τών άλλων ταπεινήν δουλοφροσύνην καλουμένην, δι’ ής 
κατορθούσι πανταχού νά εύρίσκωσι διέξοδον, καί ήτις τούς κάμνει 
άρεστούς είς τούς Τούρκους, ών έχουσιν τήν έμπιστοσύνην ώς 
εύπειθεΐς ύπήκοοι καί πρόθυμοι φίλοι. Ούτε έξωτερικώς ούτε 
έσωτερικώς οί ’Αρμένιοι δέν έχουσι πολεμικόν τι ή ηρωικόν. 
"Οπως εΐναι σήμερον δέν ήσαν δμως καί καθ’ ήν έποχήν ήλθον 
έκ τών ασιατικών αύτών χωρών. Οί τήν Κωνσταντινούπολή 
οίκούντες ’Αρμένιοι είσί λαός εύάγωγος, περιεσκεμμένος, ταπεινό- 
φρων, άφωσιωμένος είς τό έργον του καί έν πεποιθήσει θρήσκος, 
περισσότερον παντός άλλου λαοΰ έν Κωνσταντινουπόλει. Οί Τούρκοι 
τούς όνομάζουσι "τάς καμήλους τοΰ κράτους” καί οί Εύρωπαϊοι 
λέγουσι· "Πάς ’Αρμένιος έγεννήθη διδάσκαλος τής αριθμητικής.” 
Καί τάς δύο ταύτας όνομασίας δικαιολογοΰσιν έν μέρει αύτά τά 
πράγματα, διότι χάρις είς τό όξύ καί έτοιμον πνεΰμά των, χάρις 
είς τήν φυσικήν των δύναμιν προμηθεύουσιν είς τήν τουρκικήν 
πρωτεύουσαν τούς τραπεζίτας καί τούς αχθοφόρους· οί μέν μετα- 
κομίζουσι τά μεγάλα φορτία, οί δέ συσσωρεύουσι μεγάλους καί 
μυθώδεις θησαυρούς. Πολλοί ’Αρμένιοι έργάζονται καί ώς κτίσται, 
ώς μηχανικοί, άρχιτέκτονες, ώς ιατροί καί ώς ικανοί καί έπιμελεϊς 
τεχνΐται έν γένει. Κατά τά άλλα ούδ’ αισθάνεται τις έν Κων- 
σταντινουπόλει τήν ΰπαρξίν των τόσον πολύ, ώς κοινώς λέγεται, 
τό φυτόν έλαβε τήν χροιάν τοΰ λιπάσματος αύτοΰ. Καί αί γυναίκες, 
ών ή οικία μένει κεκλεισμένη ώς ή τών Τουρκισσών, ένδύονται 
κατά τόν τουρκικόν τρόπον, καί μόνον έξησκημένος οφθαλμός 
δύναται νά τάς διακρίνη· εΐναι δέ, ώς καί αί Τούρκισσαι, λευκαί, 
άπαλαί, εύσαρκοι, έχουσι τήν £ίνα καμπύλην, τούς οφθαλμούς με
γάλους, μεγάλα τά βλέφαρα · τινές αύτών εΐναι καί ύψηλού άνα- 
στήματος· σχεδόν δλαι έχουσι τρόπους καλούς καί σεμνούς, καί 
έάν τι ύπάρχη τό έλλεΐπον αύταΐς, τούτο εΐναι τό φώς τής ψυχής, 
τό όποιον λάμπει έν τώ προσώπω τής Έλληνίδος.

Οί "Ελληνες. Έν ω δυσκόλως, ώς εΐπομεν, διακρίνεται ό 
’Αρμένιος άπό τοΰ Τούρκου, ό Έλλην τούναντίον διακρίνεται άμέ- 
σως · τόσον διάφορος εΐναι άπό τούς λοιπούς ύπηκόους τής Πύλης 
καί πρό πάντων άπ’ αύτούς τούς Τούρκους. "Οπως έννοήση τις 
τήν διαφοράν ή μάλλον είπεΐν τήν άντίθεσιν ταύτην πρέπει νά 
ΐδη καί τούς δύω παραπλεύρως καθημένους έν τινι καφενείω ή έν 
τώ άτμοπλοίω. 0 Τούρκος εΐναι άκίνητος, έκφράζων διά τοΰ προ

σώπου του εντελή ήσυχίαν άνευ σκέψεώς τίνος — τήν ησυχίαν 
τοΰ κεκορεσμένου ζώου — καί άν ποτέ σκέψις τις διέρχεται τόν 
χαύνον έκεΐνον νουν, καί ή σκέψις, καί ό συλλογισμός ούτος φαί
νεται άκίνητος ώς καί τό σώμα- δι ούδενός δέ σημείου προδίδει 
δτι αισθάνεται εαυτόν παρατηρούμενον ή στάσις του έμφαίνει δτι 
καί οί περικυκλοΰντες αύτόν άνθρωποι, καί τά αντικείμενα δλα τώ 
εΐναι έντελώς άδιάφορα- τά χαρακτηριστικά τού προσώπου του 
δεικνύουσι καί τοΰ δούλου τήν απαθή μελαγχολίαν καί συνάμα καί 
τήν ψυχράν τοΰ δεσπότου ύπεροψίαν έκφράζουσι τί σκληρόν, συγ- 
κεντρωμένον καί τοσοΰτον πεισματώδες, ώστε θά περιήρχετό τις 
εις απελπισίαν έάν έπρόκειτο νά τόν πείση περί τίνος πράγματος- 
έν ένί λόγω φαίνεται έξ έκείνων τών "μονοχύτων” ανθρώπων, μέ 
τούς όποιους δέν δύναται τις νά ζή είμή ύπακούων ή έπιτάττων 
καί πρός τούς όποιους πάσα οίκειότης εΐναι άδύνατος.

Ό Έλλην τούναντίον εΐναι εύκίνητος, καί διά μορίων τοΰ 
βλέμματός του καί τοΰ χείλους του κινήσεων φανερόνει τά έν τή 
καρδία αύτοΰ συμβαίνοντα· σείει τήν κεφαλήν ώς άτίθασσος ίππος· 
τό πρόσωπόν του έμφαίνει νεανικήν, ένίοτε δέ καί παιδαριώδη 
ύπερηφάνειαν · οσάκις αισθάνεται δτι τόν βλέπουν λαμβάνει θέσεις 
Οεατρικάς καί έπιδεικτικάς· φαίνεται πάντοτε δτι έπιθυμεϊ τι, δτι 
φαντάζεται τι- τό δλον παράστημά του έμφαίνει συναίσθησιν καί 
φιλοτιμίαν μάς έμπνέει εύθύς έμπιστοσύνην, έστω καί νά μή 
ήναι άξιος αύτής· εΐμεθα έτοιμοι νά τώ τείνωμεν τήν χεϊρά, άν 
ούχί καί τό βαλάντιόν μας πάντοτε. Άρκεΐ νά ΐδη τις Τούρκον 
καί Έλληνα πλησίον άλλήλων, δπως έννοήση, δτι ό μέν γαραχ- 
τηρίζεται ύπό τοΰ ετέρου ώς άλαζών, σκληρός, ύπεροπτικός, χον
δρός, ό δέ Τούρκος άφ’ ετέρου θεωρεί τόν Έλληνα άνθρωπον έλα- 
φρόν, δόλιον, άπατεώνα, ταραχοποιόν, καί δτι έκ βάθους ψυχής 
άποστρέφονται καί μισούνται άμοιβαίως, ούδέ δύνανται ποτέ νά 
συμβιβασθώσιν.

Αί Έλληνίδες εΐναι δλως διάφοροι άπό τάς άλλας γυναίκας 
τής ανατολής. Εν μέσω τών ώραίων, απαλών Τουρκισσών καί 
’Αρμενισσών, βλέπομεν μετά θαυμασμού καί έκπλήξεως τά κανο
νικά, καθαρά χαρακτηριστικά τής Έλληνίδος μέ τούς δύο βαθεϊς 
σκεπτικούς όφθαλμούς, ών τό βλέμμα προκαλεΐ στροφήν ωδής τίνος 
έπί τοΰ χείλους ήμών, καί μέ τό μεγαλοπρεπές, ήγεμονικόν καί 
συγχρόνως χαριέστατον σώμα, τό όποιον μάς προσκαλεΐ τρόπον 
τινά νά τήν άναβιβάσωμεν έπί βάθρου άγάλματος. Τινές τών Έλ- 
ληνίδων έχουσι τήν κόμην λελυμμένην κατά τό άρχαΐον έθιμον, 
περιδένουσαι αύτήν ώς διά διαδήματος, εΐναι δέ τόσον ώραΐαι, 
τόσον εύγενεϊς, τόσον κλασικοί, ώστε ήδύνατο τις νά τάς έκλάβη 
ώς άγάλματα τοΰ Πραξιτέλους ή τοΰ Λυσίππου, ή ώς αθανάτους 
παρθένους, άνακαλυφθείσας μετά παρέλευσιν εϊκοσιν δλων εκατον
ταετηρίδων έν τινι άγνώστω τής Λακωνίας κοιλάδι ή έπί λησμονη- 
Οέντος τινός τοΰ Αιγαίου πελάγους νησιδίου. Πρό πάντων αί καλ- 
λοναί αύται εύρίσκονται έν τοϊς άρχαίοις άριστοκρατικοΐς τοΰ κράτους 
κύκλοις έν τή ήσύχω, μελαγχολική συνοικία τοΰ Φαναριού, δπου 
κατέφυγεν ή ψυχή τοΰ άρχαίου Βυζαντίου. Έκεΐ βλέπομεν άκόμη 
τινά τών ώραίων τούτων, μεγαλοπρεπών γυναικών, έρειδομένην 
έπί τοΰ κομψού κιγκλιδώματος τοΰ εξώστου ή παρά τό ύψηλόν 
παράθυρον ίσταμένην καί προσβλέπουσαν τήν έρημον όδόν μέ τήν 
στάσιν αιχμαλώτου άνάσσης. Έπί τινας στιγμάς παρατηρών τις 
αύτήν δύναται νά φαντασθή δτι διά μέσου νέφους τινός άνοιγο- 
μένου βλέπει τό πρόσωπόν μιάς θεάς τοΰ Όλύμπου.

Οί ’Ιουδαίοι. Καθ’ δσον άφορα τάς γυναίκας τών ’Ιουδαίων, 
δύναμαι νά διαβεβαιώσω, άφ’ ού έπεσκέφθην τό Μαρόκκον, δτι αί 
Ίουδαΐαι τής Κωνσταντινουπόλεως δέν δύνανται νά παραβληθώσι 
πρός τάς τής βορείου τής ’Αφρικής παραλίας, αιτινες διετήρησαν 
καθαρόν τόν άνατολικόν τύπον τοΰ εβραϊκού κάλλους. Έπί τή 
έλπίδι νά ευρώ τοιαύτας καλλονάς καί έν Κωνσταντινουπόλει, 
όπλισθείς μέ τόλμην, περιήλθον τήν έκτεταμένην έν Βαλατα ιου
δαϊκήν συνοικίαν, ήτις ώς βφις |5υπαρός έκτείνεται παρά τήν 
όχθην τοΰ χρυσού κέρατος· είσήλθον είς τάς άκαθαρτοτέρας όδούς 
έν μέσφ οικιών, άς περιεζάλυπτεν ό εύρώς (ή μούχλα), διά πλα

τειών, άς έπρεπε νά διέλθη τις μόνον έπί κωλοβάθρων ή μέ 
"βουλωμένην μύτην”· παρετήρησα διά μέσου παραθύρων, ζεκοσμη- 
μένων διά ρυπαρών ρακών έντός σκοτεινών, ακαθάρτων δωματίων 
έστάθην παρά τάς θύρας ύγρών αύλών, άφ’ ών δυσωδία άπεπέμ- 
πετο πνιγηρά’ διέβην διά μέσου ήμιγύμνων παιδιών, προσέκρουσα 
έπί γερόντων, οΐτινες έφαίνοντο ώς νεκροί άποθανόντες έκ πανώλους 
καί άναστάντες· συνήντησα άνά πάν βήμα ψωραλέους σκύλους ή 
σωρούς ακαθαρσιών, συσσωρευθεισών έκεΐ πρό άμνημονεύτων χρόνων 
— καί δμως ή τοιαύτη μου τολμηρά άπόφασις δέν άντημείφθη. 
Μεταξύ δλων τών γυναικών, άς εΐδον έκεΐ, ούδεμίαν εύρον τών 
φημιζομένων έκείνων καλλονών ποΰ καί ποΰ εΐδον τό πρόσωπόν 
μιάς 'Ρεβέκκας, μιάς 'Ραχήλ, ένίοτε καί κομψόν τι άνάστημα — 
άλλ’ έν γένει δέν εΐδον είμή φυλήν παρακμάσασαν. 'Οποία δια
φορά μεταξύ τών ελεεινών τούτων πλασμάτων καί τοΰ ζωηρού 
όφθαλμοΰ, τοΰ θερμού χρωματισμού, τής μεγαλοπρεπούς μορφής 
τών έν Ταγγέρη καί Φές γυναικών! Καί οί ’Ιουδαίοι τής Κων
σταντινουπόλεως εΐναι άσήμαντοι, ρυπαροί καί ελεεινοί.

Ο ΚΟΛΩΝΌΣ.
(u-ετά είκόνος, δρα σελ. 136.)

Ή ελληνική γή έχει τούτο τό χαρακτηριστικόν, δτι μεγάλαι 
αναμνήσεις καί πλήθουσα ιστορική ζωή συγκεντροΰνται έν χώρω 
βραχεί. Διά τοΰτο ό περιηγούμενος τήν 'Ελλάδα εκπλήσσεται 
πολλάκις βλέπων όπόσον εύπερίληπτοι εΐνε τόποι τινές είς τό δμμα, 
έν ω ό γνωρίζων αύτούς τέως έκ μόνης τής ιστορίας καί τών 
βιβλίων έφαντάζετο νά ΐδη αύτούς δεκαπλάσιους. Τοΰτο συμβαίνει 
καί είς τόν Κολωνόν. Ό μικρός έκεϊνος δικόρυφος λόφος ήμίσειαν 
ώραν μακράν τών ’Αθηνών, κατά τήν άπό Σεπολίων είς Πατήσια 
όδόν εΐνε λοιπόν πράγματι ό Κολωνός έκεϊνος ό Ίππιος, τά ζρά
τι στα γάς έπαυλα τοΰ Σοφοκλέους; Έκεΐ δπου τώρα, ούτως 
είπεΐν, μόλις εύρίσζουσι Οέσιν αί δύο έπιτύμβιοι στήλαι τοΰ Μυλ- 
λέρου καί τοΰ Λενορμάν, έχώρουν κατά τήν άρχαιότητα τόσοι ναοί 
καί βωμοί. -’Εδώ ύψοΰτο ναός τοΰ Ποσειδώνος, έπειδή είς τόν 
Ίππιον Ποσειδώνα καί τήν Ιππίαν Άθηνάν ήτο αφιερωμένος ό 
Κολωνός. Καί διά τοΰτο διεκρίνετο ώς Κολωνός "Ιππιος άπό τοΰ 
’Αγοραίου Κολωνοΰ δστις εύρίσζετο έντός τοΰ άστεος. Ύπήρχον 
οέ βωμοί τοΰ Διός καί τής Ιππίας Άθηνάς, καί ιερά τοΰ Άδράστου, 
τοΰ Πειρίθου καί τοΰ Θησέως. Έπί τοΰ ετέρου τών λόφων έκειτο 
μικρόν άλσος τής Εύχλόου Δήμητρος, κατά δέ τούς πρόποδας 
αύτοΰ άλλο άφιερωμένον είς τάς Εύμενίδας. Οί δέ δημόται τοΰ 
Κολωνοΰ κατωκουν έν τω πεδίω παρά τούς λόφους κατά τάς δύο 
διευθύνσεις, πρός τά σημερινά Σεπόλια καί τά Πατήσια. Ό ιερός 
έκεϊνος χώρος έβρυε δάφνης, έλαίας, άμπέλου · "πυκνότεροι δ’ εϊσω 
κατ’ αύτόν εύστομοΰσ’ άηδόνες” κατά τά ρήματα τοΰ Σοφοκλέους.

Καί δμως εΐνε περίεργον δτι πρός τόν χλωρόν καί εύήλιον 
καί έράσμιον έκεΐνον τόπον συνεδέοντο άναμνήσεις σκοτεινοί. Εκεί 
έπεχωρίαζον αί Έρινύες, αί δεινοί θεαί, ών μάτην έξηυμένισε τό 
όνομα ή αθηναϊκή εύφημία. Έκεΐ έτιμάτο ό ’Άδραστος, ό ταϊς 
Εύμενίσι συγγενής δαίμων. Έκεΐθεν ό Πειρίθους καί ό θησεύς 
έλέγοντο καταβάντες είς Άιδου, έπειδή έκεΐ που πλησίον έδεικνύετο 
ύπό τό όνομα χαλκούς οδός τό κατώφλιον δπερ έχρησίμευεν 
αντί εισόδου είς τόν Άιδην καί έκεΐ ένομίζετο άρπαγεΐσα ή Περ- 
σεφόνη ύπό τοΰ Πλούτωνος. Κατά τόν Κολωνόν δέ έγγύς τοΰ 
άλσους τών Εύμενίδων, ώς έπίστευεν ή κοινή παράδοσις, ήνοιξεν 
ή γή καί κατέπιε τόν δυστυχή υιόν τοΰ Λαΐου, άλλοτε μέν ισχυρόν 
τύραννον, αίφνης δέ άκούσιον κακοΰργον, εθελούσιον τυφλόν, μετα- 
νοοΰντα πλάνητα, έγκαταλελειμμένον πρεσβύτην, στηριζόμενον έπί 
τής γηροκομούσης τόν έλεεινόν πατέρα τρυφερά; Αντιγόνης.

Τοιαύτη εΐνε ή ύπόθεσις καί τοιαύτη ή σκηνογραφία ήτις 
ύπόκειται ώς βάσις είς τόν Οίδίποδα έπί Κολωνω τοΰ μεγάλου 
Σοφοκλέους.

Σήμερον ή έπίσκεψις τοΰ Κολωνοΰ ού μόνον ταύτας πάσας 
τάς έκ τής άρχαιότητος άναμνήσεις ανακαλεί, άλλ’ εΐνε καί άλλως 
τόπος διπλού προσκυνήματος διά τόν "Ελληνα. Έδώ κεΐνται δύο 
μεγάλοι φιλέλληνες, θανόντες έν ω περιεπτύσσοντο τήν Ελλάδα 
διά τής στοργής αύτών.

'Ο Κάρολος Λενορμάν έγεννήθη έν Παρισίοις τώ 1802, 
άπέθανε δέ τω 1859 έν Αθήναις ένθα συνώδευσε τόν ύιόν αύτοΰ 
ερχόμενον νά σπουδάση περί τήν αρχαιολογίαν καί ν’ άκολουθήση 
τά ίχνη τοΰ πατρός δοξασθέντος έν τή μελέτη τοΰ βίου, τών γλωσ
σών καί τής τέχνης τής άρχαιότητος.

'Ο δέ Κάρολος Ότφρεϊδος Μύλλερος γεννηθείς έν Brieg 
τής Σιλεσίας τώ 1797, μετά βίον άφιερωθέντα ένδόξως είς τήν 
μελέτην τής ελληνικής ιστορίας, φιλολογίας καί τέχνης, άπεβίωσεν 
έν Αθήναις τή 19 ’Ιουλίου 1840, βληθείς ύπό τών καυστικών 
βελών τοΰ Οεοΰ τών Δελφών, έ'νθα είργάσθη τελευταϊον.

Τό χαρακτηρίζον τούς δύο τούτους άρχαιολόγους εΐνε ή 
εύρύτης τής διανοίας καί ή γενικότης τοΰ πνεύματος. Ένεκολπώ- 
θησαν έν έαυτοΐς οίονεί δλην τήν άρχαιότητα. Τίς καταλληλοτέρα 
θέσις ταφής διά δύο τοιούτους επιφανείς νεκρούς ή ό Κολωνός, 
δθεν τό δμμα πλανάται έπί τήν πεδιάδα δλην τών ’Αθηνών καί 
θεάται τήν Άκρόπολιν έν τώ βάθει; Έκεΐ ό παροδίτης μεταρσι- 
οΰται είς τής ιστορίας τά ΰψη καί θαυμάζων τήν άρχαιότητα έν- 
νοεϊ πληρέστερον τήν σημασίαν καί άξίαν τοΰ βίου τών άνδρών 
ούς καλύπτει τώρα τό ψυχρόν τοΰ τάφου χώμα, άλλ’ οΐτινες άφι- 
έρωσαν πολύτιμον υπαρξιν καί δύναμιν πνεύματος είς τήν κατα- 
νόησιν καί άναπαράστασιν τών χρυσών έκείνων ήμερων τής Ελ
λάδος. Περί άμφοτέρων δύνανται νά ρηθώσι τά ώραΐα λόγια 
ά'τινα εΐπεν ό Γάλλος άκαδημειακός De Witte έπί τή μνήμη τοΰ 
Λενορμάν έν τή Άκαδημεία · "Τίς οΐδεν άν δέν άνεπόλησέ ποτέ 
"τήν ιδέαν τοΰ ν’ άποθάνη άκμαϊος έτι έν αύτώ τω πεδίω τής 
"τιμής έκεΐ δπου κεϊται καί άλλος άρχαιολόγος, καύχημα τής Γερ
μανίας; ’Ιδού αύτοί ήνωμένοι καί αχώριστα τά όνόματα αύτών 
"έχαράχθησαν έπί τοΰ λίθου, δστις άφθαρτος θέλει διαμείνει έν 
"δσω πατεϊ τό έδαφος τών ’Αθηνών ό περιηγητής, έν δσω ζή ή 
"μνήμη τής Άκαδημείας τοΰ Πλάτωνος.” Κ.

Περί τής είκόνος τοΰ Λιτοχώρου έν έπομένω τεύχει.

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ.

Σοφός γαστρονόμος, γραμματικός, ρήτωρ καί φιλόσοφος έν 
ταύτώ, ό Άθήναιος, δστις έζη κατά τήν τρίτην μ. Χρ. εκατον
ταετηρίδα, συνέγραψε βιβλίον πλήρες περιεργοτάτων περί τής άρ
χαιότητος πληροφοριών. Τό βιβλίον τοΰτο λέγεται "Περί δειπνο- 
σοφιστών”, περιέχει δέ πλείστας δσας παρεκβάσεις καί διασκεδά
σεις, είς άς έπιοίδονται αί συνδαιτημόνες πλουσίου τινός καί σοφοΰ 
άμφιτρύονος, Λαρεντίου ζαλουμένου. Μεταξύ άλλων άναγινώσκομεν 
καί τά έξής· Γαστρίμαργος τις, ονόματι Φιντύλος, δέν έκάθητο 
ποτέ παρά τήν τράπεζαν έάν δέν έφόρει προηγουμένως τά χειρό
κτια. Πρός τί δμως τά χειρόκτια προκειμένου νά καθήση νά φάγη; 
’Ιδού πρός τί. Ό Φιντύλος έβίαζετο ν’ άρχίση νά τρώγη πρό 
παντός άλλου έκ τών παρακαθημένων, καί έπειδή τά παρατιθέμενα 
φαγητά φυσικώ τώ λόγω έκαιον, κατώρθου χάρις είς τά χειρόκτια 
(ή τάς χειρίδας του) νά τά λαμβάνη άμέσως καί νά τά κατα- 
βροχθίζη, πρός μεγάλην έννοεΐται τών άλλων δυσαρέσκειαν. Αλλά 
αύτά τά φαγητά τά καυστικά τοσοΰτον έπρεπε νά τω καύσωσι καί 
τό στόμα, τήν γλώσσαν, τόν λάρυγγα. Ένταΰθα προσθέτει ό συγ
γραφεύς δτι ό Φιντύλος ούχί μόνον τάς χεΐράς περιέβαλλε μέ 
χειρόκτια, άλλά καί τήν γλώσσάν του αύτήν.

Εΐναι αληθές τοΰτο ή εΐναι μύθος; μάς εΐναι άδιάφορον καί 
τήν εύθύνην άφίνομεν έντελώς είς τόν εύτράπελον συγγραφέα. 
"Ο,τι δμως ένδιαφέρει ήμάς εΐναι δτι ήδη πρό τής γ'. μ. Χρ. 
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έκατονταετηρίδος έπεκράτει ή συνήθεια τών χειροκτίων. ’Ακριβώς 
πότε είσήχθησαν εΐναι άγνωστον.

Κατά τήν 11’·' έζατονταετηρίδα τό έθιμον τοϋ φορεΐν χειρό
κτια έπεκράτει παρά τοΐς μεγάλοις μόνον και πλουσίοις, καί τότε 
τά χειρόκτια ήσαν κεκοσμημένα διά πολυτίμων λίθων, μαργαριτών, 
σμαράγδων ζ. τ. τ. Καθ’ ήν έποχήν ή Βενετία, έν δλη τή ίσχύϊ 
καί τής άκμή αύτής διατελοΰσα, άπέστελλε τούς στόλους της είς 
τήν μεσόγειον, οΐ άρχοντες καί μεγιστάνες έφόρουν μεθ’ υπερη
φάνειας μεταξωτά χειρόκτια πολυτελώς καί έντέχνως κεντημένα, 
έφ’ ών ό χρυσός και οΐ μαργαρίτα1. έστιλβαν. Έπίσης γνωρίζομεν 
έκ τής ιστορίας δτι Κάρολος ό Μέγας έφόρει πολύτιμα χειρόκτια.

Βραδύτερον έπεκράτησεν έν Ιταλία και έν Ισπανία ό συρμός 
τοΰ φορεΐν χειρόκτια έκ κίτρινου δέρματος, έφ’ ών ύπήρχον γραφαϊ 
ώς έπί τών ριπιδίων. Κατά τήν 16" καί 17’·' έζατονταετηρίδα 
χειρόκτια προσεφέροντο ώς δώρα παρά τών ήγεμόνων πρός τούς 
πρέσβεις καί διπλώματος. Πολλάκις έν ταϊς δαπάναις τώυ ισπα
νικών κυρίως πρεσβειών ένεγράφοντο ποσά ούκ ευκαταφρόνητα δια 
τά χειρόκτια (para guantes).

Ή βασίλισσα τής Γαλλίας, 'Αννα ή αύστριαζή, ήτις εΐχε 
χεΐρα ώραιοτάτην, ένθουσιάσασαν μέχρις έρωτος τον Buckingham, 
έφερε τά χειρόκτιά της έξ Ισπανίας, εΐχε μάλιστα έν τή ύπη
ρεσία της ιδιαίτερον γραμματέα, δστις μετέφερεν έζάστοτε είς 
Μαδρίτην έυ τώυ χειροκτίων τής βασιλίσσης ώς δεΐγμα διά τούς 
ζατασζευαστάς. Έυ τή αύλή τής ’Αγγλίας κατά τούς χρόνους τής 
’Ελισάβετ, έθαυμάζοντο και έπροτιμώντο τά χειρόκτια έν σχήματι 
φύλλων ρόδου, >τά όποια έφόρουν οΐ πλούσιοι κατά τήν 16'·' έκα- 
τονταετηρίδα. Τά χειρόκτια ταΰτα κατεσζευάζοντο έν Ρώμη και 
έλέγοντο χειρόκτια a la Frangipane. Τό έν 'Ρώμη έργοστάσιον 
τής Κ’ς Μαγδαληνής ήτο γνωστότατον και έξ αύτοΰ έπρομηθεύοντο 
αΐ μεγάλαι και εύγενεΐς κυρίαι τά χειρόκτιά των, τά όποια, ώς 
είζός, έπωλοΰντο είς τιμάς ύπερόγζους.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

Β Τ Ζ A X ΤIX Η Σ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο Κ0ΜΝΗΝ0Σ.

(συνέχεια· δρα προηγούμ. άρι'Ιμ.)

Δέν εΐναι δέησις· εΐναι βλασφημία, εΐναι φθόγγοι ψυχής διε
φθαρμένης ζαϊ μοχθηράς.

— Κακούργε, λέγει ζαϊ ζαταφιλεΐ τόυ λίθον, άνανδρε ζαζ.οϋργε, 
σύ, δστις μέ έξώρισας, σύ, δστις μέ ζατέστησας περίγελων πάσης 
χώρας, ήν φωτίζει ό ήλιος· σύ, δστις μέ ζατεδίζασας είς ατελεύ
τητους περιπλανήσεις, σύ, Μανουήλ, κεΐσαι νΰν νεκρός, κεΐσαι 
κόνις και σποδός ένώπιόν μου! Έν τω σζοτεινώτούτω τάφω κεΐσαι 
ώς έν ειρκτή άδιασείστω, άφ’ ής δέν ύπάρχει διαφυγή· ένταΰθα 
κοιμάσαι ύπνον, άφ’ ού δέν υπάρχει έξέγερσις. Ποΰ ή ισχύς σου 
νΰν, Μανουήλ; Ποΰ ή δόξα σου, βασιλεύ πανίσχυρε; Ποΰ ή έξουσία 
σου; Πάσαν τήν κακίαν σου ζών κατ’ έμοΰ έξεκένωσας· σήμερου 
δμως σύ μέν είσαι νεκρός, έγώ δέ — ό ζαταδιωχθεϊς, έγώ ό 
πλάνης ζαϊ ταλαιπωρηθείς — έγώ ζώ !

Και πάλιυ κατεφίλει τόυ λίθον ό ’Ανδρόνικος και έζλαιε. Και 
δ Άγιοχριστοφορίτης έλεγε ταπεινή τή φωνή πρός τόν σύντροφόν 
του· "Προσεύχεται!”

Και τά φαντάσματα έσειον τάς άομμάτους αύτών ζεφαλάς ζαϊ 
έτρυζον τούς όδόντας.

Και δ ’Ανδρόνικος έξηκολούθει τήν δέησίυ του·
— Μέ περιεφρόνησας, άφρου Μανουήλ; Ήλθε τής αντιμισθίας 

ή ώρα! Νΰν τά πάντα θέλεις άποτίσει. Διά τοΰ στέμματός σου 
έγώ θέλω περικοσμήσει τήυ κεφαλήν μου· έπϊ τοΰ θρόνου σου 
θέλω καθήσει έγώ- τά άνάζτορα ταΰτα, δθεν μ’ έξέβαλες ώς δού
λου, θέλω καταλάβει έγώ ώς ήγεμών. Ή έπτάλοφος μεγαλό- 
πολίς σου μοι ανήκει, Μανουήλ. Ίδέ με αν δύνασαι νά μέ ίδής. 
Ή θέα μου σέ ταράττει ζαϊ έν αύτω τω τάφω σου; Τόν ύιόν σου 
ζητείς; Άλλ’ δ ύιός σου αύτός εΐναι τώρα είς τάς χεΐρας μου. 
Σώσου αύτόν, πάτερ φιλόστοργε, δν δύνασαι, έζ τών χειρών μου! 
Άφρον, πόσου ήπατήθης!

Και πάλιυ κατησπάζετο τό ψυχρόν μάρμαρου ζαϊ πάλιυ 
έζλαιεν.

Καί τά φαντάσματα έγέλωυ μέ τά άόμματά των πρόσωπα, 
ζαϊ έδείζυυον διά μέσου τώυ άχείλωυ στομάτων τούς λευκούς αύτών 
όδόντας.

Πρός τήυ θύραν τοΰ ναού άπεσύρθη δ ’Ανδρόνικος κλονιζό
μενος και τεθολωμένους ύπό τώυ δακρύων έχων τούς οφθαλμούς· 
οΐ δέ δύω όπαδοί του ύπεστήριξαν τόυ κλονιζόμενου και ώδήγησαυ 
αύτόν έκτός τού ναού.

Ή δέ μεγάλη Ούρα τού ιερού υαοΰ έκλείσθη όπισθεν αύτών, 
και ή γαλήνη και ήρεμία έβασίλευον πάλιυ είς τήν μονήν τοΰ 
Παντοκράτορας, ένθα έντός τοΰ λίθινου τάφου τόυ ύστατον αύτοΰ 
έκοιμάτο ύπνον δ Κομνηνός Μανουήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Στ.

II ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ.

"Ηλιε, τού (χιάσματοςΐ καί λόγε θεού προά- 
•«ρ·/ε τής υπέρ κατάληψιν σής άνοχής.’’

ΝΙΚΗΤΑΣ Χ2ΝΙΑΤΗΣ.

Υπό τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα έν Φιλοπατίω υπήρχε σειρά 
θολωτών ύπογείωυ, λελαξευμένων έντός τοΰ βράχου, τά όποια 
έχρησίμευον ώς ειρκτή. Όσω εύάριοι και πλούσιαι ήσαυ αΐ 
αίθουσα·. τών ανακτόρων, έυ αΐς έπϊ τής πορφύρας έστιλβεν δ 
χρυσός διά πολυτίμων λίθων πεποικιλμένος, και οΐ άπαστράπτουτες 
τοίχοι ήμιλλώντο πρός τήν λαμπράν τών ορόφων διακόσμησιν, 
τοσούτω σκοτεινά και ζοφερά ήσαν τά ύπό τήν γήν, δπου τό 
άηδές τής ύγρασίας και τής σήψεως χρώμα έβαφε τούς βαρείς 
Οόλους και δπου δ ψυχρός και γυμνός λίθος ζαϊ αΐ σιδηρόφρακτοι 
θύραι έπρόδιδου μαζ.ρόθεν τήν φριζώδη τών ύπογείωυ τούτων 
χρήσιν.

Άνω έστιλβεν ό ήλιος, τό μεγαλεΐον, ή ζωή · κάτω έβασίλευε 
τό σκότος, ή άπελπισία, δ θάνατος· άνω έζινούντο ζωηροί και 
εύδαίμουες οΐ μεγάλοι τής γής, οΐ τάς τύχας μυριάδων άνθρώπων 
διέποντες, κάτω έστέναζον όντα έλεεινά, άνθρωποι ήκρωτηριασμένοι 
και αόμματοι, οιτινες άπό τοΰ ύψους τής δόξης και τών τιμών 
είχον κατακρημνισθή είς τής άπελπισίας ζαϊ τής άθλιότητος τό 
βάραθρον οΐ άνω κατοικοΰυτες άπελάμοαυον τού βίου χαίρουτες, 
καί έφοβοΰντο τόν θάνατον ώς τέρμα τών έπϊ τής γής άπολαύσεών 
των, οΐ δέ κάτω κρατούμενοι έπεκαλοΰντο έν δαζρύοις και στε- 
ναγμοΐς τόν θάνατον ώς τήν μόνην τών δεινών των απαλλαγήν. 
Οποία άντίθεσις έν ένϊ και τω αύτω οΐκ.ω! Όποια διαφορά είς 
άπόστασιν ολίγων μόνων ποδών! —

Κατά τά τελευταία τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ έτη ή ύπό- 
γειος αΰτη ειρκτή εΐχε σχεδόν ζενωθή, τό μέν διότι τών πλείστων 
έγζαθειργμένων τάς άλύσεις συνέτριψεν ή σιδηρά τοΰ θανάτου 
χειρ, τό δέ διότι νέοι ξένοι δέν είχον προσέλθει είς τό φριζώδες 
τοΰτο πανδοχεΐον. Ό Μανουήλ γενναίαν έχων τήν ψυχήν, άπε- 
στρέφετο τόν τοιοΰτον τής έλευθεριας περιορισμόν ζαϊ έπροτίμα 
νά ζαταστήση δι’ ένός κτυπήματος τόν εχθρόν του άβλαβή. ’Έλεος 
ζαϊ τούτο έν τή αΐμοβόρω τών δυναστών τοΰ Βυζαντίου φύσει! 
Μετά τόν θάνατον δμως τοΰ Μανουήλ ζαϊ άμα δ σκληρός πρω- 
τοσεοαστός Αλέξιος περιεβλήθη έν όνόματι αθώου παιδός τήν 
άνωτάτην έξουσίαν, τά απαίσια έν Φιλοπατίω ύπόγεια ήρξαντο 
πάλιυ ζατοιζούμενα και άντηχοΰντα άπό τών γοερών θρήνων τών 

θυμάτων τής αύθαιρεσίας και τής έκδικήσεως. Ό πρωτοσεβαστός 
έν τή άσπλάγχνω αύτοΰ μανία έτέρπετο περιερχόμενος ένίοτε τό 
σκοτεινόν εκείνο τής άπελπισίας ζατοιζητήριον ζαϊ βλέπων τήν 
άνίσχυρον λύσσαν τώυ δυστυχών αύτοΰ θυμάτων.
Έν τών ύπογείων 

τούτων δωματίων, 
ή μάλλον είπεϊν άυ- 
τρον τι ζοφερόν ζαϊ 
δυσώδες, τό όποιον 
έπϊ πολύ ήτο κε
νόν ζαϊ κατωζεΐτο 
μόνον ύπό ακαθάρ
των ζώων και μαύ
ρων αραχνών, ήτο 
νΰν ή κατοικία γυ- 
ναιζός, ήτις πρό 
μιζ.ροΰ έτι περιοε- 
βλη μμένη πορφύραν 
ύπήρχε τό ζέντρον, 
περί δ τά πάντα 
περιεστρέφοντο, ό 
νούς δ τά πάντα 
διέπων, ή χειρ ή 
τά πάντα διευθύ- 
νουσα.

Ή γυνή αΰτη, ή 
έν τή σκοτεινή 
ειρκτή ζρατουμένη, 
ήτο ή βασίλισσα 
Μαρία, ή χήρα 
τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ, αύτή ή 
μήτηρ τοΰ βασι
λεύοντος Αλεξίου.

Άπολέσασα τό 
ισχυρόν αύτής στή
ριγμα, τόν πρω
τοσεβαστόν Αλέ
ξιον, ζαϊ έν τή 
ύπεροπτική αύτής 
αλαζονεία μή θε- 
λήσασανά ύποκύψη 
είς τόν Ανδρόνικον, 
ή βασίλισσα Μα
ρία, αύθαιρέτως 
κατά διαταγήν αύ
τοΰ έν τω ίδίω 
αύτής κοιτών, συλ- 
ληφθεΐσα, έρρίφθη 
είς τό ζοφερόν ύπό- 
γειον. Είς μάτην 
έπεζαλεΐτο τήν συν
δρομήν τοΰ ύιοΰ της 
και βασιλέως- δ 
άθωος παϊς, άνί- 
σχυρος δλως κατά 
τής σιδηράς τοΰ Ανδρονίκου θελήσεως, ούδέν ύπέρ τής μη
τρός αύτοΰ ήδύνατο νά πράξη, και ή Μαρία άπαυδήσασα, κατα- 
βληθεΐσα ήναγκάσθη τέλος νά ύποκύψη είς τήν αύθαίρετον βίαν. 
Και ένόμισε μέν κατ’ άρχάς ή αγέρωχος γυνή δτι άρκούσας εΐχε 
τάς δυνάμεις δπως άντιπαλαίση κατά τοΰ νέου αύτής εχθρού- 
τέλος δμως ένόησευ δτι μάτην κόπια, ζαϊ δ θρίαμβος τοΰ Αν
δρονίκου ήτο έντελής. Δέν ώκνησε δέ ζαϊ ούτος νά ώφεληθή τής 
νίκης ταύτης- φοβούμενος δμως μή ή καταβληθεΐσα έχιδυα ύψωση

‘Ως άνθος είσαι καί άγνή 
Κι’ ωραία ζαϊ γλυκεία, 
Καί λύπ’ εις τήν καρδίαν μου 
Εισέρχεται βαδεΐα.
Μ’ έρχεται έπϊ τής κεφαλής 
Τάς χεΐρας νά σοι θέσω, 
Καί πρός Θεόν νά δεηδώ, 
Νά τόν παρακαλέσω, 
Κόρη, νά σέ τηρή αγνήν, 
Γλυκεϊαν τόσον καϊ καλήν.

πυπηίΑΤίοΝ TOT HEINE.

έκ νέου τήν κεφαλήν, άπεφάσισε νά καταστήση αύτήν άβλαβή, και 
δυνάμει τής δοθείσης αύτω παρά τοΰ βασιλέως εξουσίας έρριψε 
τήν · βασίλισσαν είς τήν σκοτεινήν τρώγλην. Όπως δέ δικαιο- 
λογήση άπέναντι τοΰ κόσμου τό αύθαίρετον τούτο τόλμημα, διε- 

νοήθη νά νομιμο- 
ποιήση τρόπον τι- 
νά τήν καταδίκην 

__________ ταύτην τής βασι
λίσσης είσάγων αύ
τήν είς δίκην.

Αύτήν λοιπόν 
τήν ήμέραν τής 
δίκης άνέμενεν ή 
Μαρία έν τω δυ- 
σώδει τών άνακτό- 
ρων ύπογείω. Και 
ήτο μέν πεπει
σμένη ή Μαρία 
δτι ούδέποτε ήθε- 
λον εύρεθή δικα- 
σταϊ τόλμη σοντες 
νά ρίψωσι μέλαι- 
ναν κατά τής μη
τρός τού ήγεμόνος 
των ψήφον, δ Αν
δρόνικος δμως, προ
βλεπτικός καθ’ δλα, 
προπαρεσζεύασε 

δεόντως τά πάντα 
και άνυπομόνως έ
βλεπε προσεγγί- 
ζουσαν τήν άνατο- 
λήν τής ήμέρας, 
καθ’ ήν έμελλε νά 
δώση τό τελευ- 
ταΐον κτύπημα είς 
τόν καταβληθέντα 
έπίφοβον άντίπα- 
λόν του. —

Ήτο ή ώρα, καθ’ 
ήν οΐ φύλακες, ζέρ- 
βεροι άζοίμητοι ζαϊ 
όργανα πιστά τοΰ 
νέου άρχοντος, εί- 
σήρχοντο είς τά 
ύπόγεια έκεΐνα ζελ- 
λία, δπως βεβαιω- 
Οώσι δτι τά πάντα 
διατελοΰσιν ήσυχα 
ζαϊ φέρωσιν είς 
τά πειναλέα θύ
ματα τήν γλίσχρον 
τής άφορήτου αύ
τών ύπάρξεως πα- 
ράτασιν.

Είς τήν ειρκτήν 
τής Μαρίας είσήλθε φύλαξ άγριος τήν όψιν ζαϊ πελώριος τό ανάστημα, 
κρατών έν μέν τή δεξιά δάδα, έν δέ τή άριστερά τεμάχιον μελανός άρτου. 
Άφ’ ού ό άνθρωπος ούτος ύψώσας τήν δάδα είδε πρό τών ποδών αύτοΰ 
κειμένην έπϊ γυμνής ψάθης τήν ταλαίπωρον βασίλισσαν λυσίζομον και 
ύψοΰσαυ πρός αύτόν τους οφθαλμούς, άυεζάγχασε ζαϊ είπε πρός αύτήν · 

— Ό μάγειρος άργησε όλίγον σήμερον νά σοΰ έτοιμάση τό 
γεΰμά σου, άλλά μή νομίσης διά τούτο δτι ζαϊ σ' έλησμονήσαμεν.

________________________ (έπεται συνέχεια.)

Heine.



142 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 9. 1 13 Σεπτεμβρίου 1881. Άρ. 9. 1’13 Σεπτεμβρίου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 143

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

Θ εσσαλοί, τήν δμίχλην αιώνων 
Ε λευθέρα σκορπίζει πνοή, 
Σ αθρόν βίον δουλείας και πόνων 
Σ ώζει σήμερον νέα ζωή.
Α δελφοί, ενωμένοι χωρεϊτε 
Λ αμπροστόλιστοι πάντες εμπρός, 
1 λαροι τον γλυκόν νά δεχθήτε 
Ασπασμόν τής 'Ελλάδος μητρός!

ΕΛΛΑΣ. Έν ήχοις σαλπίγγων καί παιανι- 
ζούσης τής στρατιωτικής μουσικής διέβη ο ελ
ληνικός στρατός τά αρχαία σύνορα προβαίνων εις 
κατάληψιν των παραχωρηθεισών νέων χωρών έν 
Θεσσαλίφ. 'Ήδη ή κυανόλευκος ημών σημαία 
κυματίζει έπί τών επάλξεων τοΰ Δομοκοΰ, ήδη 
δ ‘Αλμυρός καί τά άλλα τμήματα τής δευτέρας 
ζώνης κατελήφβησαν άποχωρησάντων τών τουρ
κικών στρατευμάτων. Τό ευχάριστου είναι δτι 
τά πάντα προβαίνουσιν ειρηνικούς καί έν τάξει, 
ούχί τόσον χάρις εις τήν πρόνοιαν καί ακρίβειαν 
τής διεθνούς έπιτροπής, ώς εύρωπαϊκά τινα φύλλα 
διατείνονται, τά όποια έκ συστήματος δέν θέλουσι 
νά έπαινέσωσιν έλληνικόν τι, δσον χάρις εις τήν 
πειθαρχίαν τοΰ ήμετέρου στρατού καί εις τόν 
ακραιφνή πατριωτισμόν καί ένθουσιασμόν τών κα
τοίκων τών μερών εκείνων παντός θρησκεύματος 
καί πάσης τάξεως. ’Αλλά καί ή Πύλη δμολο- 
γητέον δτι μεγάλην δεικνύει προθυμίαν εις τήν 
παράδοσιν· ίσως κατανοεί ή ΓΙύλη, δτι δσφ τα- 
χύτερον τακτοποιήση τήν δπόθεσιν ταύτην, το- 
σούτφ ταχύτερον θά ήναι εις θέσιν νά προβή καί 
εις τήν τακτοποίησιν τών έσωτερικων αυτής 
πραγμάτων, καί ιδίως τών οικονομικών της, τά 
όποια δέν διατελοΰσιν εις πολύ εύχάριστον ση- 
μεΐον. — "Αμα διαβάς τάς παλαιά σύνορα δ 
γενικός αρχηγός κ. Σκαρλάτος Σοΰτσος έξέδωκε 
προκήρυξιν έλληνοπρεπή, ήτις ένεποίησε τήν 
άρίστην έντύπωσιν· ή εξής πρό πάντων περικοπή 
έφάνη ήμϊν ωραία καί έκφραστικωτάτη· “Δέχομαι 
“εις τούς κόλπους τής κοινής ήμών Πατρίδας 
“ύμάς τούς κατοίκους τής Θεσσαλίας συμπολίτας 
"ίσους ένώπιον τοΰ νόμου καί άπολαύοντας τοΰ 
“λοιπού, άνευ διακρίσεως φυλής καί θρησκεύ
ματος, πάντων τών αγαθών τής εύνομίας.’’ 
Πράγματι ή ελληνική σημαία πρέπει νά ήναι ή 
σημαία τής τάξεως καί τής εύνομίας. — Λέγεται 
δτι ή παραχώρησις τοΰ Βώλου θέλει έπισπευθή, 
δπερ έσεται λίαν συντελεστικόν εις τήν ταχυ- 
τέραν τακτοποίησιν τής δλης χώρας. — Περί 
τής παραχωρήσεως τών σιδηροδρομικών γραμμών 
τής 'Ελλάδος διαλαμβάνει σήμερον ή τακτική έξ 
’Αθηνών άνταπόκρισις ήμών. Τό πράγμα είναι 
ύφ’ δλας τάς έπόψεις εύχάριστον, αλλά, καί πά
λιν έπαναλαμβάνομεν, λυπούμεθα δτι δέν είναι 
"Ελληνες οί άναλαβόντες τήν έπιχείρησιν ταύτην.

ΓΑΛΛΙΑ. Καί αί συμπληρωτικά! έκλογαί 
έν Γαλλίφ άπέβησαν ύπέρ τών δημοκρατικών, 
έχόντων ούτως έν τή βουλή μεγάλην πλειονοψη
φίαν, δημοκρατικοί 459, βοναπαρτισταί 47 καί 
βασιλόφρονες 41, τό δλον 547 βουλευταί. — Φρι- 
κώδης σύγκρουσις δύο σιδηροδρομικών άμαξοστοι- 
χειών συνέβη προχθές τήν πρωίαν έν τφ σταθμφ 
Charenton πλησίον τών Παρισίων. Δεκαοκτώ 
άνθρωποι έφονεύθησαν καί πλεϊστοι έπληγώθησαν, 
έξ ών τινες έπικινδύνως. Έν τή μια τών άμα- 
ξοστοιχειών, τή έκ Μασσαλίας προερχόμενη, 
εύρίσκετο καί ό αδελφός τοΰ βασιλέως τοΰ Σιάμ, 
δστις δμως ούδέν έπαθε. Τά καθ’ εκαστα τής 
απαίσιας ταύτης σκηνής είσί σπαραξικάρδια. "Οσφ 
αυξάνει ή διά σιδηροδρόμων συγκοινωνία τοσούτφ 
πολλαπλασιάζονται καί τά τοιαΰτα δυστυχήματα· 
ή έπαγρύπνησις τών γραμμών έπρεπε νά ηναι 

αύστηροτέρα παρ’ δτι είναι. — “Ο,τι σήμερον κυ
ρίως έπασχολεΐ τήν γαλλικήν κυβέρνησιν είναι 
ή έπιτεινομένη έπανάστασις τών φανατικών έν 
’Αφρική φυλών. Φαίνεται δτι καί ό στρατός 
τής Τύνιδος όλίγην διάθεσιν δεικνύει νά έκστρα- 
τεύση κατά τών ομοθρήσκων του έπαναστατών, 
καί τούτο ίσως παρακινήσει τήν Γαλλίαν νά κα- 
ταλάοη ταχύτερον τήν Τύνιδα παρ’ δτι έσκόπευεν. 
Λέγεται δτι ό στρατηγός SaUSSIER παρασκευάζει 
τολμηρόν κίνημα δι οΰ νά καταβάλη διά μιας 
τήν έπανάστασιν. Έν Παρισίοις συγκροτούνται 
αλλεπάλληλα υπουργικά συμβούλια, άντικείμενον 
έχοντα τά πράγματα τής ’Αφρικής.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Καθ' δλην τήν Γερμανίαν 
έωρτάσθη πρό τινων ημερών ή έπέτειος ημέρα 
τής έν Σεδάν νίκης (2 Σεπτεμβρίου έτ. ν.). 
Πανταχόθεν έπιστέλλουσι, τούλάχιστον έκ τών 
κυριωτέρων τής Γερμανίας πόλεων, δτι αί δια
δηλώσεις υπήρξαν ένθερμοι καί ένθουσιαστικαί. 
"Ο,τι μάς έφάνη κατά τι παράδοξον, τούλάχιστον 
ένταΰθα έν Λειψίφ, είναι δτι οί ρήτορες μετε- 
χειρίζοντο πρός τούς ήττηθέντας Γάλλους φράσεις 
ούχί λίαν εύκόσμους· τούτο δέν προδίδει χαρα
κτήρα ίπποτικόν. Ό πράγματι ιππότης δέν χλευ
άζει, ουδέ υβρίζει τόν ήττηθέντα εχθρόν χαίρει 
έπί τή νίκη του αλλά δέν κομπάζει.

ΑΓΓΛΙΑ. Καί άλλο θαλάσσιον δυστύχημα. 
Άτμόπλοιον αγγλικόν, ό Τεύτων, προσκρούσαν 
παρά τό μεσημβρινόν τής ’Αφρικής άκρωτήριον 
έπί ύφαλου, έβυθίσθη καί έκ τών έπιβατών φαί
νεται δτι ούκ όλίγοι έπνίγησαν. Τά καθ’ εκαστα 
τοΰ νέου τούτου θαλασσίου δυστυχήματος δέν 
είναι ακόμη ακριβώς γνωστά. Ό διοικών τό 
άτμόπλοιον πλοίαρχος άπωλέσθη.

ΑΜΕΡΙΚΗ. "Αν καί πρό μικρού ή κατά- 
στασις τής ύγείας τού προέδρου τών Ηνωμένων 
Πολιτειών ένέπνεε σπουδαιότατους φόβους, καί 
έφημερίδες τινές μάλιστα είχον διαδόσει καί τήν 
είδησιν τού θανάτου αύτοϋ, μ’ δλον τούτο αί τε
λευταία'. έξ ’Αμερικής πληροφορία·, έμφαίνουσιν 
άπροσδόκητον έπί τά κοείττω τροπήν τηλε- 
γραφικώς μάλιστα αγγέλλεται σήμερον δτι ό 
Πρόεδρος μετεκομίσθη διά τοΰ σιδηροδρόμου εις 
τήν έξοχήν, δπως ταχύτερον άναλάβη καί άπο- 
φύγη τούς ένεκα τών αναθυμιάσεων τοΰ ποταμού 
κατ’ αύτήν τήν ώραν τοΰ έτους έν Βασιγκτώνι 
επιπολάζοντας πυρετούς. — Ό Αμερικανός στρα
τηγός Κάρ έμπεσών εις ένέδραν αγρίων κατε- 
σφάγη μεθ’ δλης τής συνοδείας του· λέγεται 
δτι έβδομήκοντα ε’ισίν οί ούτως οίκτρώς κατα- 
κρεουργηθέντες στρατιώται. — Αί Αμερικάνικα! 
έφημερίδες Αναφέρουσιν δτι ό πολυθρύλλητος 
δόκτωρ Ί’άννερ δέν Απέθανεν, άλλ’ δτι ζή καί 
βασιλεύει. "Ωστε ή είδησις τοΰ θανάτου του μέ 
δλας τάς λεπτομέρειας, ας διηγήθη φύλλον τι 
τοΰ ’Αμστελοδάμου, ήτο μόνον μία όντως αμε
ρικανική reclame, έξυφανθεϊσα βεβαίως παρά 
τοΰ ίδιου. Καί αύτόν τον θάνατον έκμεταλλεύ- 
ονταί τινες!

ΠΕΡΙ ΦΕΛΛΟΥ.
Τού φελλού τήν χρησιμότητα ούδεΐς ούναται ν’ 

άρνηθή· αν οχι δι’ άλλο, αλλά μόνον διότι χρησι
μεύει πρός προφυλαξιν καί οιατήρησιν ενός τών 
πολυτιμοτέρων τής ανθρωπότητας ποτών, τοΰ 
οίνου, καθίσταται ό φελλός άντικείμενον πρώτης 
άνάγκης.

‘0 φελλός είναι ό φλοιός ή τό περικάλυμμα 
είδους δρυών, ών τό ύψος ούδέποτε ύπερβαίνει 
τά δέκα μέτρα. Αί δρύς αύται, άφθονώταται έν 
‘Ισπανίφ, φύονται είτε έπί τών όρέων είτε καί 
έν τή πεδιάδι · ό φελλός τών όρεινών δρυών 
είναι άσυγκρίτφ λόγω καλλίτερος τοΰ τών πε

δινών, διότι είναι καί καθαρώτερος καί πυ
κνότερος. Ό φελλός δέν ούναται ν’ άφαιρεθή 
άπό τοΰ δένδρου πριν τούτο φθάση εις ηλικίαν 
τούλάχιστον είκοσιν ετών, καί άποκτήση διάμε- 
μετρον 12 ή 15 έκατοστομ. Καί πρώτον μέν 
άφαιρειται ό πρώτος φλοιός, ό άρσενικός λεγό
μενος φελλός, δστις είναι πάντοτε κατωτέρας 
ποιότητας. Ή αποκοπή γίνεται διά μικρών πε- 
λέκεων, δι’ ών σχίζεται ό φλοιός άπό τά άνω 
πρός τά κάτω· άποσπάται δμως εύκολώτατα άπό 
τοΰ κορμού καί άπό τών κλάδων τοΰ δένδρου. 
Έκ τοΰ άρσενικοΰ φελλού κατασκευάζονται τά 
στηρίγματα τών δικτύων, οί ναυαγιαιρεσιακοί 
ζωστήρες.

Άφαιρεβέντος τοΰ πρώτου φλοιού σχηματί
ζεται περί τό δένδρον δεύτερος, δστις άφαιρειται 

. μετά παρέλευσιν οκτώ ή εννέα έτών, δτε Αποκτά 
πάχος 2 μέχρι 2 */2  έκατοστομ. καί έξ ού παρά
γεται ό θηλυκός λεγόμενος φελλός, δστις καί 
αύτός δέν έχει μεγάλην άξίαν ώς έχων πολλάς 
ραγάδας. Καί τοΰ μέν πρώτου φελλού ή άπο- 
κοπή γίνεται συνήθως κατά μήνα Αύγουστον ή 
καί Σεπτέμβριον, τοΰ δευτέρου δμως πάντοτε 
τον Μάϊον.

Ό τρίτος φλοιός, δστις άφαιρειται μετά πα- 
ρέλευσιν άλλων έννέα έτών, παράγει καλόν φελ
λόν τόν άριστον δμως πάντων παράγει ό τέταρ
τος φλοιός, δστις πολλάκις άφαιρειται δλα δε
καπέντε έτη μετά τήν τρίτην αποκοπήν.

Αί δρύς, ών ό φελλός δέν άφαιρεθή, αύξά- 
νουσι βραδέως καί παράγουσι πολλάς καί γλυκείας 
βαλάνους· άφαιρεθέντος τοΰ φλοιού τό δένδρον 
άναπτύσσεται καλλίτερον, διότι δέν περιορίζεται 
ύπό τοΰ περικαλύμματος· τότε δμως οί καρποί 
αύτοΰ ούτε άφθονοι είναι ούτε καλοί, ίσως διότι 
τό δένδρον δέν έχει θερμόν ένδυμα καθ’ ήν έπο- 
χήν άνθίζει.

Ή τόν φελλόν παράγουσα δρύς είναι τά μά
λιστα εύπαθής, καί οσάκις βαρύς ένσκήψει χειμών 
τά τοΰ φλοιού άπογυμνωθέντα δένδρα δέν άντέ- 
χουσιν εις τό ψύχος. ’Αλλ’ ό φελλός δέν προ- 
φυλάττει τό δένδρον μόνον άπό τοΰ ψύχους, άλλά 
καί άπό τής πυρκαϊάς, διότι ό φελλός δυσκόλως 
άναφλέγεται.

Άφ' οΰ τελειώση ή αποκοπή μεταφέρεται ό 
I φελλός, εις μεγάλα τεμάχια κεκομμένος, εντός 

ισογείων δωματίων, ένθα γίνεται ή διαλογή, καί 
δ μέν καλής ποιότητας καθαρίζεται μετά προ
σοχής καί παραδίδεται εις τά έργοστάσια, τά 
όποια κατασκευάζουσιν έξ αύτοΰ τά πώματα τών 
φιαλών. Έν τφ έργοστασίφ ό φελλός τίθεται 
έντός ζέοντος υδατος έπί έν τέταρτον τής ώρας, 
μεθ’ δ κόπτεται εις μικρά τετράγωνα τεμάχια, 
τά όποια πάλιν τίθενται έντός ζέοντος δδατος, 
καί κατόπιν εις ύπόστεγα ύγρά, ένθα άποστραγ- 
γίζεται έπί τέσσαρας ή πέντε ήμέρας· μετά τούτο 
χρησιμεύει εις τήν κατασκευήν τών πωμάτων 
τά άριστα τών πωμάτων είναι τά έκ φελλοΰ 
μείναντος έπί δύο ή καί τρία έτη έν τή άπο- 
θήκη, διότι τότε ό φελλός οΰτος πυκνοΰται, έν 
φ ό φελλός, οΰ άμέσως γίνεται χρήσις, καλύπτεται 
μετ’ ολίγον ύπό μαύρων κηλίδων. ’Εννοείται 
δτι διά τον φελλόν τών κατωτέρων ποιοτήτων 
δέν λαμβάνεται τοσαύτη πρόνοια· οΰτος αμα ώς 
βυθισθή τό πρώτον εις τό ζέον ύδωρ πωλείται 
καί χρησιμοποιείται.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!.
Έοουάρδος Ιωάννης Τρελώνης, πλοίαρχος, 

έπιστήθιος φίλος τοΰ λόρδου Βύρωνος καί τοΰ 
Ελληνος δπλαρχηγοΰ Όδυσσέως Άνδρούτσου άπέθανε 

περί τά τέλη Αύγούστου έν Αγγλία έν ηλικία 90 
έτών. Ό Τρελώνης έλαοεν ένεργόν μέρος εις τόν 
ήμέτερον ύπέρ ανεξαρτησίας αγώνα.

Ή άρχιδούκισσα τής Αυστρίας Μαρία Ιω
σηφίνα, πενΟερά τοΰ δουκός d’AuMALE, άπέθανε 
πρό τινων ήμερων πλησίον τών Παρισίων έν ηλικία 
S3 έτών.

Πέτρος Κόσσας, δραματικός ποιητής τής ’Ιτα
λίας, άπέθανεν έν Λιοόρνω έν ηλικία 48 έτών. ’Εκ 
τών δραμάτων του, τά όποια μετά επιτυχίας έδιδά- 
σκοντο άπό τών ιταλικών σκηνών, τό γνωστοτερον 
είναι δ "Νερών”.

Κάρολος Ρεκτζ, γνωστός ώς έκδοτης τών 
υπό τοΰ πατρός του άνακαλυφθέντων άποσπασμάτων 
τοΰ ρωμαίου Ιστορικού Γρανίου Λικινιανοΰ, άπέθανε 
τή 18 Αύγούστου τρ. έτ. έν Φραγκοφόρτη.

ΓεράσιμοςΖωχιός, άντιπλοίαρχος τοί'Ελλ. ναυ
τικού, διατελέσας βουλευτής καί ύπουργός των ναυ
τικών, άπέθανεν έν ΆΟήναις τή 22 Αύγούστου έ. π. 
Εις τόν Ζωχιόν οφείλεται ή 'ίδρυσις τοΰ ευεργετικού 
άπομαχικοΰ ταμείου τών ναυτών.
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ΑΝΛΜΝΗΣΙΣ.

Τόν τύπον τον έλληνικόν, τήν καλλονήν τήν θείαν, 
Τήν χάριν τήν άνέκφραστον, τήν έκπαγλον μαγείαν, 
Έν μέσφ τόσων δεσποινών άπάσης τής Εύρώπης 

Χθές δέν έξεπροσώπεις;
Μέσφ τοσούτων θελκτικών τής Εύας θυγατέρων 
Πλησίον σου στενάζοντες οί πάντες δέν έπέρων; 
Μ’ εν βλέμμα σου δέν έπαυες τούς στόνους, τά 

δεινά μας;
Δέν ήσο ό άδάμας;

Έντός αιθούσης φαεινής έκ φώτων παμμυρίων, 
Κήπου χαρίτων καί νυμφών, άστέριον καί ήλιων, 
Σταδίου, έν φ εύμορφος έπάλαιε νεότης,

Δέν ήσο ή Οεότης;
Τό κέντρον τών βλεμμάτων μας, ή τοΰ φωτός 

εστία,
Τό άνθος τό ούράνιον, ή θεία αρμονία,

ΤΩ δέσποινα καλλίπλαστος, φαιδρά οπού έπέρας, 
Δέν ήσο χθές εσπέρας;

Έν φ'ξανθαί γελόεσσαι, μελαγχροιναί δέ λάλοι 
Μάτην έζήτουν κάλλιον τίς κύκλω νά προβάλλη, 
Σιγώσα σϊ> έμάγευες, λαλοΰσα εις λατρείαν 

Έκάλεις τήν καρδίαν!
"Ω άνασσα χαρίεσσα, ένθεου γλύπτου πλάσμα, 
Εύρύ άφ’ ου διάστημα ή μάλλον μέγα χάσμα 
’Εμέ χωρίζει άπό σοΰ, τό φσμά μου συγχώρει, 

Καλή Ελλάδος κόρη!
Συγχώρει Αν άπλοΰς θνητός, θρασύς πλήν τολ

μητίας,
Έτόλμησε διά μολπής άτέχνου αρμονίας
Νά προσπαθήση τήν θεάν μικρόν τι νά ήδύνη 

Καί πρό αύτής νά κλίνη.
Άλλ’ εΐν αμάρτημα φρικτόν, άνάγκη δέ ό βίος 
Νά ύπομείνη βάσανα, νά κλαύση αιωνίως, 
'Εάν έξαίφνης ήλιον πυρπόλον άπαντήση, 

’Ακτίνα δέ ζητήση;
Ό ήλιος άνέτειλεν άστραπηβόλος, θείος,
Καί μ’ έδωκεν άκτΐνά του, §ν βλέμμα, έρασμίως.. 
Τό βλεμμ’ αύτό τό φωτεινόν, γλυκείαΈλληνίς μου, 

Λαμπρά άνάμνησίς μου!
Άνάμνησις μαγεύουσα τόν νοΰν άπαραμίλλως! 
Έπί στιγμήν τόν ούρανόν γελώντα έρωτύλως, 
Έν μέσφ μύρων, μουσικής, νυμφών καί νηρηΐδων, 

Έπί στιγμήν χθές είδον.

Έπί στιγμήν έκλάμψουσαν έφ’ ώρας καί ήμέρας, 
’ Ακαταπαύστως έως οΰ τοΰ βίου μου τό πέρας 
Τό σήμαντρον τό πένθιμον νεκρώσιμα ήχήση 

Καί ή ψυχή μ’ άφήση!
Κλεάνθης ΙΙαππάζογλης.

0 ΔΕΡΒΙΣΗΣ.

Φτωχός δερβίσης μιά φορά 
Έζήτησε μικρόν παρά
Άπό πασά μέ τό σαρίκι — 
Κι' αύτός τοΰ ^ίχτει ένα χαλίκι. 
Στάσου! ό δερβίσης σιγανά 
Λέγει, στάσου! ’νωρίς ή αργά 
θάρθη καιρός, πασά μου, 
Νά ίδής καί τόν παρά μου! — 
Δέν ’πέρασε πολύς καιρός, 
Κι άκούεται λόγος φοβερός. 
Τί τρέχει; "Ολοι έρωτοΰνε. 
Δέν ’ξέρεις; τόν πασά κρεμνοΰνε! 
Καί πριν τοΰ πάρουν τήν ζωή 
θά τόν περάσουν μέ πομπή 
Τριγύρω εις τήν πόλι, 
Νά τόν ίδοΰνε δλοι. — 
Νά κι ό δερβίσης ό καλός, 
Πρώτος άπ’ δλους καί αύτός, 
Σκουντά, φωνάζει, τρέχει, 
Καί πρώτην θέσιν έχει· 
’ς τό χέρι του σφικτά 
Τήν πέτρα του κρατα.
’ς τά μούτρα του θά τοΰ τήν ρίξω 
Τοΰ μασκαρά, καί θά τού δείξω! — 
Πλήν οχι — φρόνιμα δέν κάνω· 
Δεν μ’ ώφελεΐ καί αμαρτάνω· 
Άν ό έχθρός ήν δυνατός, 
Τότ είμαι μπουταλάς, τρελλός ■ 
"Αν ήν’ εις δυστυχία, 
Τότ’ ειν άπανθρωπία, 
Καί καρδιά μαύρη δειχτεί — 
Καί τό χαλίκι ρίχτει.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έλέφας-Έστιατώριον. Κατά μιμησιν 
τοΰ έν Βερολίνω ύπάρχοντος έστιατωρίου (re
staurant) τοΰ έχοντος σχήμα πλοίου, έν φ ή 
δλη ύπηρεσία γίνεται διά υπηρετών ένδεδυμένων 
ναυτικάς στολάς, πρόκειται νά ίδρυθή έν ’Αμε
ρική, παρά τήν Φιλαδέλφειαν, μέγα έστιατώριον 
έν σχήματι πελωρίου έλέφαντος. Τό ύψος τοΰ 
βλου οικοδομήματος έσεται 44 ποδών, τό μήκος 
85 καί τό πλάτος 22 ποδών. Οί τέσσαρες πό- 
δες τοΰ θηρίου θά στηρίζωνται έπί χονδρών 
πασσάλων έμπεπηγμένων εις βάθος 25 ποδών 
έντός τής γης, καί οί δύο Οπίσθιοι πόδες θά 
περιέχωσι κυκλικήν κλίμακα, δι’ ής οί θαμώνες 
6’ άναβαίνωσιν εις τό έσωτερικόν τοΰ έλέφαντος, 
ήτοι εις τήν αίθουσαν. Ή προβοσκΐς θά έγγίζη 
τήν γήν έν τή στάσει έλέφαντος τρώγοντας· οί 
δέ δύο μεγάλοι έλεφάντινοι δδόντες θά άποτε- 
λώσι τάς καπνοδόχους, δι’ ών θά άποοάλληται 
ό καπνός καί ή δομή τοΰ μαγειρείου. Τό μα- 
γειρεΐον τοποθετηθήσεται έντός τής κεφαλής· 
έπί τής ράχεως δέ θά έγερθή είδος έξώστου μέ 
καθίσματα. Τό δέ έσωτερικόν τοΰ έστιατωρίου 
τούτου θά ήναι κατεσκευασμένον εις τρόπον, ώστε 
νά χρησιμεύη καί ώς τραπεζαρία, καί ώς θέα- 
τρον καί ώς αίθουσα διά έσπερίδας. ‘Η δλη 
δαπάνη τοΰ άλλοκότου τούτου οικοδομήματος 
ύπελογίσθη εις 27 χιλ. δολλαρίων.

Περί υδατος. ’Επειδή τό πόσιμον ύδωρ 
έν πόλει πολυανθρώπφ είναι μία τών πρώτων 
άναγκών, καί έπειδή έσχάτως, ώς γνωστόν, άνα- 
κινεΐται έν Άθήναις τό σπουδαιότατον τούτο ζή
τημα, δέν νομίζομεν άπο σκοπού νά παραθέσωμεν 
ένταΰθα προκήρυξιν, ήν πρό μικρού έξέδωκεν ή 
δημοτική αρχή τών Παρισίων, δτε ενεκα τής 
παρατεταμένης ξηρασίας υπήρχε κίνδυνός έλατ- 
τώσεως ή καί έντελοΰς τοΰ υδατος έλλεϊψεως.

Έκ τής προκηρύξεως ταύτης καταφαίνεται πώς 
αί δημοτικαί άρχαί, αί πράγματι κηδόμεναι τών 
συμφερόντων τοΰ κοινού, φροντίζουσι δι’ δλων 
τών μέσων περί τής εύεξίας καί τής άναπαύσεως 
τών πολιτών. Ιδού ή προκήρυξις αδτη ■ :“Η 
έκτακτος τοΰ καύσωνος έπιμονή καί τής ξηρασίας 
ή παρατεταμένη διάρκεια καθιστώσι τήν θέσιν 
τών Παρισίων ούχί εύχάριστον ώς πρός τό ζή
τημα τοΰ υδατος. ‘Ηδη σχεδόν έπαυσεν ή πλΰ- 
σις καί τό κατάβρεγμα τών όδών. ‘II ιδιωτική 
τοΰ υδατος κατανάλωσις είναι τοσοΰτον κατα
πληκτική, ώστε αν καί αί πρός τούτο μηχαναί 
προμηθεύωσι καθ’ έκάστην τό μέγιστον ποσόν 
380 χιλ. κυβικών μέτρων δδατος, ούχ ήττον 
δμως τό ποσόν τούτο μόλις έπαρκεϊ, καί αί πη- 
γαί σχεδόν έξηντλήθησαν. Τό κοινόν πρέπει νά 
διατελή έν γνώσει τοΰ περιστατικού τούτου καί 
νά έννοήση δτι ούδεμία άλλη θεραπεία ύπάρχει 
ή ό περιορισμός τοΰ δδατος έν ταϊς οίκίαις εις 
τό άπολύτως άναγκαϊον. Κατά τήν εποχήν ταύ
την γίνεται αληθής σπατάλη δδατος Αδικαιολό
γητος · ούτως οί κρουνοί έν ταϊς αύλαΐς μένουσιν 
ανοικτοί, λίτραι δλαι δδατος χύνονται πρός πλή- 
ρωσιν μιάς φιάλης δδατος δροσερού, καί δέν 
λαμβάνεται ϋπ' δψιν δτι δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου 
είναι Αδύνατον το δδωρ νά έπαρκέση. Έπί τοΰ 
παρόντος ύπάρχει άκόμη τό άναγκαϊον διά τήν 
κατανάλωσιν δδωρ, άλλά καιρός είναι νά μάθη 
ό κόσμος δτι δέν ύπάρχει δδωρ πρός κατασπα- 
τάλησιν. Ή δημοτική άρχή ελπίζει δτι ή ειδο- 
ποίησις αδτη άρκεϊ δπως περιστείλη τήν κατά- 
χρησιν ταύτην, καί δτι δέν 0’ ά.ναγκασθή ’ νά 
προβή εις μέτρα περιοριστικά τοΰ δδατος έν ταϊς 
οίκίαις.” — Κατόπιν δμως έπελθουσών τών βρο
χών δ κίνδυνος τής λειψυδρίας άπεσοβήθη.

ΕΠΑΝΌΡΘΩΣ1Σ.

Εις τό άρθ'ρον “ περί τοΰ όβελίσκου τής 
Κλεοπάτρας’’ (Έσπερος, Άρ. 6) παρεισέφρυσαν 
ημαρτημένα τινά, τά όποια σήμερον προθύμως 
διορθοΰμεν κατά τήν εύμενώς άποσταλεϊσαν ήμϊν 
σημείωσιν ενός τών Αξιότιμων έν ’Αλεξάνδρειά 
συνδρομητών.

Καί πρώτον μέν τόν έν Λονδίνφ σήμερον 
εύρισκόμενον όβελίσκον δέν έδώρησε τή ’Αγγλία 
δ Μεχμέτ Άλής, δστις ήτο Ανάξιος τοιαύτης βε- 
βήλου πράξεως, άλλ’ δ Σαΐτ Πασάς. Ό δέ έτερος 
όβελίσκος, δστις καί ϊατατο πρό δύο έτι έτών εις 
τήν θέσιν του, έδωρήθη τή ’Αμερική παρά τής 
νΰν Αιγυπτιακής κυβερνήσεως καί κοσμεί σή
μερον πλατεϊάν τινα έν Αμερική. Άμφότεροι 
οί όβελίσκοι οΰτοι ώνομάζοντο τής Κλεοπάτρας. 
‘II δέ λεγομένη "Στήλη τοΰ Πομπηΐου” είναι 
έτέρα τις στήλη καί ούχί οβελός, ίσταμένη πρός 
τό νοτιοανατολικόν μέρος τής πόλεως, είκοσι 
λεπτά τούλάχιστον μακράν τής παραλίας, ένθα 
έκειντο οί όβελίσκοι, παρά τήν πύλην Bab-Sidbi 
(τήν πύλην τής στήλης).

Ε1ΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ.
Γνωστοποιοΰμεν εις τούς βουλομενους 

νάέγγραφώσι συνορομηταί του"Έσπέροι>”, 
δτι κατά συνεννόησιν γενομένην κατ’ εύθεΐαν 
μεταξύ τής διευΟύνσεως αύτοΰ καί τής γε
νικής διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυ
δρομείων, δύνανται νά πράξωσι τούτο κατα- 
οάλλοντες τήν έτησίαν αυτών συνδρομήν 
καί εις τά οικεία ταχυδρομικά γραφεία. 
Έπί δέ τή ειδοποιήσει τής καταβληθείσης 
πληρωμής Οέλουσιν άποστέλλεσθαι αύτοΐς 
τά έκδιοόμενα τεύχη τακτικώς.
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ΚΛΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΓΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοϊς φαρμακείοις και παντοπωλείοις τού Κόσμου.

.Jur ^amilten uni Eefecirfel, Sibliotfyefen, hotels, Cafes un5 Keftaurationcn.

J Probe-Itumnicrn gratis und franco.
Jlbonnemeiits-preis nierteljabrlidji 6 lllarf. — §ii Bcjiefjcrt burd? alie Siicbtyaiibluiigeii nnb pofianftaltcu.

(Erpebition ber ^Unftrirten gettung tit teipjtg.

ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικόν μετ’ εικόνων δϊς τοϋ μηνάς 

έκδιδόμενον
έν Λ ΕIΨIΑ ι.

Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ‘Αρχαιολογικά. — ’Ανακαλύψεις.
— 'Επιστημονικά. — Πολιτικαι έπιΟε'ωρήσεις. — Βιβλιοκρισίας. — 
Διάφορα.

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

Ό Εσπερος πέμπεται έλεύ'ίερος ταχυδο. τέλους.
JUtvOvrOig· Canal-Strasse 3. Leipzig.

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

άπευΟυντέον είς τδ 
γραφΰον τοΰ Έηατογγράφον 

(Λονδϊνον. 135 Cheapside) ή προς τούς 
Rove άΛλφοι'ί Μαρίνον fig ’AfHjrag.

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.

Zu beziehen dnroh alls Bqohhnna 1 nngen:

olychrome Meisterwerke
der monumentalen Kunst in Italien.

Ueransgegoben von Bannlb II. KBhler in Hannoror. 
In Prachtbnnd 250 M. Ein Hiatt oinzeln 18 M. 

Ein ktLnstlerisoh zoBgofOhrlos Prachtwerk in Farbendruek. 
In «ussorst getreuorWiedergabo 12 der farbonprScbtigsten 
Mo num an to Italians (Siztin. Kanelle, Ilafael'scbo Loggien.

Petorakircho in Bom, Saal des Dogonpalastas in Venodlg, Bibliotbek in Siena, 
Dom von Orvieto etc.) umfassend.

Leipzig. BaumgSrtners Bnehhaudlung.

(S’ Fiir Literaturfreunde! ■=&>
Unter dem Titel:

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

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

interessanten Ereignisse unparteiische Besprechungen beachtensiverther Er- 
scheinungen der

Philosophie, Naturwissenschaften, Geschichte (incins. Knnst-, Lite- 
ratnr· und Knltnrgeschichte), Lander- und Volkerkunde, sowie der 
Schonen Wissenschaften.

Ausserdem entliiilt jede Summer ein fortlaufendes, systematisclies Ver- 
zeichniss der auf folgenden Gebieten in den letzten 14 Tagen erschienenen 
Neuigkeiten — und zwar aus der deutschen Literatur vollstandig, aus der 
engl is ch en undfranzosischen soweit dieselbenfiir Deutschland vonlnteresse 
sind:
Literaturgeschichte. Bibliographic.

Sammelwerke.
Theologie und Philosophie.
Rechts- und Staatswissenschaft. Po-

litik. Statistik. Verkehrswesen.
Medizin. Thierheilkunde.
Naturwissenschaften. Pharmazie.
Mathematik. Astronomic.
Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
Pliilologie. Orientalia.

Der „Liter<vrische Merkwru ist also fiir jede Bibliotbek wie fiir jeden 
Privatmann, welcher fiir die literarischen Neuigkeiten eines oder mehrerer der 1 
oben bezeiclmeten Gebiete ein Interesse hat, von Wichtigkeit.

Zu beziehen durch jede Sortimentsbuchhandlwig oder franco von der ■ 
® unterzeiclineten Verlagsbuchliandlung zum Preise von 75 Pf. pro Quartal.

Die Verlag shun dlung von Frans Neugebauer in Berlin, IV. 
1®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®$®®®®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®

NeuereSprachi'n.AltdeutscheLiteratur.
Geschichte u. deren Hilfswissen- 

schaften.
Lander und Volkerkunde. Reisen. 
Kriegswissenschaft. Pferdekunde. 
Bau- und Gewerbkunde. Maschinen- 

wesen. Handelswissenschaft.
Haus-, Land- und Forst wirthschaft. 
Belletristik.
Schone Kiinste. Prachtwerke.

Έκ τοϋ βιβλιοπωλείου Γ. ΣΠΕΜΑΝΝΟΥ έν ΣΤΟΥΤΙΆΡΤΗι 
έςεδόΟη ·

ΕΛΛΑΣ και ΡΩΜΗ
ύπδ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΑΑΚΕ
’Εθνογραφική ιστορία τή; κλασική; άρχαιότητος μετά πολλών εικόνων 
αρχιτεκτονικών, πλαστικών καί χωρογραφικών τών έγκριτοτέρων γερμανών 

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Γνωστοποιοΰμεν τοϊς έν ΑΘΗΝΑΙΣ Κυρίοις συνδρομηταΐς τοϋ 

ΕΣΠΕΡΟΥ, δτι ή έπιστασία τοϋ περιοδικού τούτου άνετέΟη τω 
Κυρίω Δημητρίω Ά. Κορόμηλα.

Ή έν ΑΙΓΥΠΤΩι έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τω έν 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

Κυρίω ΠΕΤΡ2ι ΣΑΡΑΝΤΗ
(Βιβλιοπωλείου " ό Φοΐνις’’).

ΊΙ έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι έπιστασία
τοϋ ΕΣ1ΙΕΡΟΥ

άνετέΟη τώ βιβλιοπώλη Κυρίω S. GRASSO.

Έν ΙΒΡΑΙΛΑι ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ άνετέΟη τω
Κυρίφ ΙΩΑΝΝΗ» Λ. ΒΟΣΚΩΦ

Γενικω πράκτορι τών Γαλλικών ΔιαπορΟμεύσεων 
(Messageries maritimes).

Ή έπιστασία τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ”
έν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

άνετέΟη τώ Κυρίω 12ΑΝΝΗι ΠΑΠΑΔΗι 
βιβλιοπώλη 

έν δδω Πέρα, άρ. 458.

Συντάκτης· ΔΡ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΑΕΙΨΊΑι. CANAL-STR. 8.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΠΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνιρ καί Λειψίγ. — Τύποις ’ Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΑΙΝΟΤ έν Λειψία.


