
ΛΕΤβΤΝΤΗΣ
Φρ. ^TIpinteJzh

eKAiAorai
ΚΑΘ’ ^ΒΔΟΜΑΔΑ

S£XXXXXXXX£z0vOvO,XX& 
Q Συνεργάτσι ιισΐ ί«χτοι πάν· «) 
X τ«ς. Δημοσιεύονται τα «γκρι· χ 
X νόμενα έργα, χαί α1«ίχόνες7 
Q συνεργατών χαί χαλλινεχνη- ξ> 
X μάτων-Άγγελίοι μετ’ιΐχόνων. χ 
J Σύνδρομα! β·χταί lit χαρτβ· 7 
Q νόμισμα παντός ίίνονς. 
®Χ7ΌΑ0'Χ7ΒΧ>Λ0'Ό/'0/®

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
— -<«-«»— -

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ISXXXXXXzCXftXXXXXXXXH 
Q *Εχα«τον  φύλλον λεπτά 15. ρ 
χΠώλησις tii τα χιόσχια χαί χ 
X πρακτορεία. Τόμοε άπλ. 4ρ.8, 7 
(ί χρυσόδ. 10- Έίωτ· φρ. 14· Οί y 
g'Spopnval λαμβάνονσι μέρος χ 

>«α» «ΐς τα λαχεία χαί χαλ- 7 
ιχνιχά ϊργα τη« ο Φύσεως». y

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ APIS. 9·— SYRAPOMK Έν ΕΛΛΑΔΙ έτηόία &Q. 8.— ΕΕΟΤΕΡΙΚΟΓ έτησία Φρ. 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Οί Καραηίνο». Ίστοριχή αημείωσις (μιτ’ είχίνος τοΰ Φωτίου Καραπάνου).—‘Ασιατικοί αιδηρόδρομοι (συν
έχεια και τέλος ύπό Δ. Ήλιοπούλου.— Διπλοΰν δράμα. Σύγχρονον Ιστορικόν διήγημα, μεν’εικόνων (συνέχεια) ύπό Ροϋ.—Βίς τδ λεύ- 
Χώμα τής Δεσποινίδας Ζωής (ποίημα) ύπό *Α.  Γιακαυμίδου.— Πρά τής εικόνας τοΰ SravpoS, ύπό Α. Γ. — Τοΰ πίνητος ό πλοΟτος 
ύπό Κλ. Ραγχαβή. —‘Αξιώματα —Αινίγματα.—Βιβλιογραφικόν δελτίον.— Αλληλογραφία τής Φύσεως.—’Αγγελία».ΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΓ

Οί Καράπάνοι εί-5' μία τών διαπρεπέστερων οικογενειών 
τής ’Ακαρνανίας, δεακριθεϊσα έπί φιλοπατρία, πλούτφ καί 
παιδεία- Έν τή κωμοπό- 
λει Ζαβίτσή ύφίσταν- 
ται ετι τά έρείπια τοΰ 
μεγάρου αύτών, Λα
λουμένου ΚαραπανεΓ*  
κα, οπερ ήτο με'γα οίκη
μα μετά πολλών έξαρ- 
τημάτων κτισθέν έπί έ· 
κτάσεως πλέον τών 5 
χιλ. πήχεων. Περί τάς 
άρχάς τοΰ παρελθόντος 
αίώνος εύρίσκομεν τόν 
Λάλα Στάμον διοικητήν 
τής έπαρχίας ’Ακαρνα
νίας, τής τουρκιστί κα
λούμενης Κάρλελη. Λα
λάς είναι πεποιημένη 
τουρκική λέξις καί ση
μαίνει τόν τροφόν, με- 
ταφορικώς δέ λέγεται 
έπί τών επιστατών τών 
κτημάτων καί πάσης είσ- 
πράξεως- ίπειδή δέ αί 
εισπράξεις τοΰ Κάρλελη 
άπευθύνοντο είς τό τα- 
μεϊον τής Βασιλομήτο- 
ρος, τής Βαλιδέ Σουλτά
νας τουρκιστί Λαλουμέ
νης, ό Στάμος ήτο ό 
Λαλάς τής Βασιλομήτ- 
ρος, διό καί Λάλα-Στά- 
μος άπεκλήθη. Ώς γνω
στόν ή ’Ακαρνανία έκ : "
συνθήκης μάλλον η έκ ΦΩΤΙΟΣ Κ ΑΊΡ A ΤΤ A yQ?
κατακτησεως περιήλθεν 
εις τήν τουρκικήν έξου- ****·ρβ«·πός  'Ελλάδος έν ταϊς Ζυνελεύβεσεν Έπεδαύρου καί 'Αστρου? 
σίαν κατά τόν δέκατον (Έκ τοϋ ίν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής πρωτοτύπου),
τέταρτον αιώνα ή πτώ
σής τοΰ Ανδεγαυϊκοΰ οίκου τοΰ έπεκτείναντος τάς κτήσεις 
αύτοΰ καί έπί εύρείας έκτάσεως τών παραλίων τής Ίλλυ-

Το ανωτέρω απόσπασμα ώς λίαν ενδιαφέρον χαί επίκαιρον έλή· 
φβη «χ τών ανεκδότων Ιστορικών σημειώσεων τοϋ κ. Κυριακίδου.

ρίας, παρέσχεν άφορ,μήν εις τήν ιδρυσιν τοϋ κράτους τών Τόκ- 
κων. Κάρολος Α' ό Τόκκος, έκ Βινδενούτου εύγενής, προ- 
αχθείς ύπό τήν προστασίαν τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ οίκου, ίδρυσε 
κράτος περιλαμβάνον τήν Ζάκυνθον,Κεφαλληνίαν, Ακαρνανίαν 
καί άκολούθως'Ηπειρον,περιελθοΰσαν ιίς τόν διάδοχον αύτοΰ έξ 

άγχιστείας ώς έκ δευτέ
ρου γάμου τής Άγγι- 
λικής Παλαιολογίνας θυ- 
γατρός τοΰ μεγάλου Σερ- 
£ου βασιλέως Δ ο υ σ ά ν 
πρός συγγενή τοΰ Τόκ- 
κου. Ότι νόθοι τούτου 
υίο ι διεξεδίκησαν τό κρά
τος τοΰτο πρός Κάρολον 
Β’τόνΤόκκον, είς αυ
τών, ό πρεσβύτερος, κα
τέφυγε παρά τφ Σουλ- 
τάνφ Μουράτ τφ Β' καί 
τούτου τήν προστασίαν 
έπεζήτησεν· ό Σουλτά
νος έξέπεμψε στρατόν, δ 
δε Κάρολος Β' ό Τόκκος 
συνθηκολογήσας παρέσχε 
τοις προστατευομένοις 
τών Τούρκων τάς εν Ή 
πείρφ κτήσεις- άλλ’ άπό 
τής έποχής εκείνης πάν
τες ουτος άνεγνώρισαν 
τήν κυριαρχίαν τοΰΣουλ- 
τάνου.’Εκ τούτου ή’Α- ' 
κσρνανία Ικλήθη τουρκι
στί Κάρλελη, όπερ οί Ι
στορικοί νομίζουσιν έ- 
σφαλμένως ώς παραμε- 
μορφωμένην λέξιν τής 
έλληνικής ’Ακαρνανίας. 
Τοΰτο όμως δέν είναι ορ
θόν, διότι τουρκιστί ελ- 
έλή σημαίνει χε/ρ, Ιβχύξ 
κράτοζ' Κάρλελη επομέ
νως σημαίνει κράτος Κα
ρόλου, καθώς Άϊδίνελη, 
ώς έκαλεΐτο άλλοτε ή ε

παρχία Άϊδινίου έν Μικργ ’Ασία, έκλήθη ούτως εκ τοΰ 
Αϊοίν, ονόματος τοΰ πρώτου αυτής κυρίου, ώς πλεϊστα 

ετερα ύπάρχουσι παραδείγματα ότι παρά τοϊς τούρκοες τό 
fiv συντίθεται πρός τά ονόματα κυρίων προσώπων. Καί 
οτε έπομενως ή ’Ακαρνανία περιήλθεν είς τήν άποκλει-
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ττικην των Τούρκων εξουσίαν, δοθίίσα ιίς την Βα- 
βΛορ.ήτορα ώ; τψάριον, ίξηκολούθησι να όνομάζηται 
ΚάρλΑη, ού διοικητήν άνευρίσκομιν τόν Λάλα-Στάμον 
κατά τάς άρχά; τοΰ παρελθόντος αίώνος. Τούτου υιό; ό 
Πάνας, λίαν μελαγχροινός, άπεκλήθί τουρκιστί Καρά, ήτοι 
μαΰρος καί «τομένω; Καραπάνος, ώς Καραγεώργ,βιτς καί 
λοιπά συνηδίστατα έν τη ’Ανατολή. Τό Ονομα τούτου «πέ- 
μβινιν εκτοτε ίπωνυμία είς την οικογένειαν, τό δε μέγαρον 
αυτών απικληθη Καραπανίϊκα. Μετά τοϋτον μετατεΟιίσης 
έκ Ζαβίτσης της έδρας τοΰ Κάρλελη καί διοριζόμενου ίφ’ 
έζής είς την θεσιν τουρκου διοικητοϋ, οί Καραπάνοι εζησχν 
ίδιωτεύοντες μέχρι της Ελληνική; έπαναστάσεως.

Ευθυς άμα άρξαμένου τοΰ δεινού εκείνου οκταετούς άγώ- 
νος τών Ελλήνων προς άπόκτησιν τής ’Ανεξαρτησίας, άγώ- 
νος προκάλέσαντος τόν θαυμασμόν σύμπαντος τοΰ πεπολιτι- 
σμίνου κόσμου, οί Καραπάνοι άνδρες φιλοπάτριδες καί μεγά- 
λην έν τώ τόπφ αυτών έξασκοΰντες έπιρροήν, ΐκ τών πρώ
των συμμετε'βχον τού κινήματος. Ό Κωνσταντίνος Καραπά
νος, πάππος τοΰ νυν Έλληνος πολιτικού, ήτο τό δεύτερον 
μέλος τής Γερουσίας τής Χέρσου δυτικής Ελλάδος, ή; πρώ
τον μέλος ήτο ό’Αλέζανδρος Μαυροκορδατος1). Συμμετασχών 
τών περιπετειών τού άγώνος,συνΑήφθη παρά τών Τούρκων iai 
μετηνεχθη εΐς Ιωάννινα Καί ειταειςΆρταν. όπου ΐγκατεστάδη 
ίγκαταλιίψας ένεκα τής πασχούση; ύγείας του τήν δράσιν καί 
ενέργειαν είς τόν αδελφόν του Φώτιον Καραπάνον, παραστάτην 
’Ακαρνανίας έν τώ Βουλευτική. Ό Φώτιος ούτος Καρα
πάνος ύπήρξεν έν τών έγκριτοτέρων μελών τοΰ Βουλευτικού,' 
πεπαιδευμένος, συνετός, έκέκτητο άμίριστον τήν έκτίμησιν 
τών μελών τοΰ Βουλευτικού σώματος. Κατά τό 1822, κατά 
πρότασίν τού ύπουργείου διωρίσθη προσωρινός «μινίστρος» 
τών στρατιωτικών, έπιδειξάμενος μεγάλην δραστηριότητα· 
κατά τό αύτό έτος διωρίσθη μέλος τής επιτροπής 2) 
τών έξωτερικών υποθέσεων 3) τέλος κατά τούς έμφυ- 
λίους σπαραγμούς οϊτινες διεκινδύνευσαν τό μόλις άοξάμενον 
εργον τής 'Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας ό Φώτιος Καραπάνος 
τοιαύτην έδειξε φιλοπατρίαν, τοιούτον συμβιβαστικόν χαρα
κτήρα καί τοιαύτην κατέβαλε προσπάθειαν πρός άρσιν τών 
αφορμών τής οίκτρας εκείνης διχονοίας, ώστε τό έν "Αστρει 
συγκληθέν κατα τό 1823 Βουλευτικόν μεταξύ τών δέκα καί 
οκτώ τών άξιων εθνικής εύγνωμοσύνης, έκ τών πρώτων έ- 
θεώρησε τόν παραστάτην ’Ακαρνανίας Φώτιον Καραπάνον, 
όστις4)διορισθείς είτα διοικητής Κυκλάδων άπέθ.α νεν έν Νάξφ. 
'Ολίγον δέ πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ συνέστησε τοΐς έν Ακαρνα
νία ώς διάδοχόν του τόν έξ αδελφής ανεψιόν του Τάτσην 
Μαγγίναν τόν μετά ταΰτα γερουσιαστήν καί υπουργόν έπι 
τής βασιλείας’Όθωνος καί έπί τής μεταπολιτεύσεως.

Οί τρεις υιοί τοΰ έν Αρτη παραμείναντος Κωνσταντί
νου Καραπάνου. — Γεώργιος, Γεράσιμος, χαί Γρήγορες— 
εζησαν ιδιωτεύοντες έν Ηπείρώ καί μετά τήν αποκατάστα
σή του ίλληνικοΰ βασιλείου· τοΰ Γερασίμου Καραπάνου δέ 
υίός είναι ό Έλλην πολιτικός ΚηνβταντΙνος Καςαπάνος- 
Έγεννήθη έν "Αρτη τώ 1840 καί έσπούδασεν έν Ίωαν. 
νοις καί Κέρκυρά τό 1857 άφίκετο εις ’Αθήνας καί ένε- 
γράφη φοιτητής τής Νομικής, άπεπεράτωοε δέ τό 1861 
τάς νομικάς αύτοΰ σπόυδάς, λαβών τό . διδακτορικόν δί
πλωμα μετά .τοΰ σπανιότατα τότε διδόμενου βαθμοΰ &· 
QtOra. Μετέβη ακολούθως πρός τελειοποίησιν τών επιστη
μονικών του σπουδών ιίς Παρισίους χαί διέτριψεν έπί 
διετίαν καί είτα άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολή προ- 
τιθέμενος νά δικηγορήση. Ή έπιστημονική δμως αυτού 
κατάρτισις, ή εις τά οικονομολογικά ιδιοφυία του, εϊλκυσαν 
τών έκεϊ μεγάλων τραπεζιτών τήν προσοχήν, οΰτω δέ αντί 
να έγκατασταθή ως δικηγόρος, διωρίσθη γενικός γραμμα-

Π) ί"οΡ,’“ν Τρ'^ύπη Τομ. Β'. σελ. 382, ίκδοσις 5«ντέρα. 
(2) Ιδε την εν τώ τέλει σημείωσιν στοιχ. Α'.
(3| » ο » ο » ρ g JJ' 
(4) » » 9 » » » » ρ.

Β'. 
Γ.

τεύ; τής Γενικής Εταιρείας τοΰ ’Οθωμανικού κράτους. 
Τού μεγάλου τούτου πιστωτικού καταστήματος είς τών· 
πρώτων μετόχων ήτο ό μέγας έν Κωνσταντινούπολή δυ- 
νάμενος έ'λλην έξ Ηπείρου τραπεζίτης Χρηστάκης Ζωγρά
φος, έκτιμηθείς δέ παρά τούτου δεόντως ό Κωνσταντίνος 
Καραπάνος μετ ού πολύ έγένετο γαμβρός έπί θυγατρί χαί 
συνέταιρος αύτοΰ, άποσυρθείς άπό τής γεν. γραμματείας 
τής Τραπέζης. Κεκτημένος .εύρυτάτας γνώσεις, έπιχειρη- 
ματικότητα καί οικονομολογικήν άντίληψιν βαθεΐαν συνιιρ- 
γάσθη μετά τού πενθεροΰ αύτοΰ μέχρι τοϋ 1874, άναλα- 
βων μεγάλα;^ τραπεζικά; έπιχειρήσεις άς έπιτυχώς πάντοτε 
ύιε,ήγαγεν. Αλλά ταύτοχρόνως σπουδαίως συμμετέσχε τής 
εθνικής καί έκπαιδευτικής δράσεως τοΰ ύποδούλου ελληνι
σμού-διετίλεσε πολλάκις μέλος τοΰ έν τφ Οικουμενική Πατρι- 
αρχείω εθνικού συμβουλίου, άνεδείχθη πρόεδρος τοΰ καθ’ 
άπαντα τόν κόσμον γνωστού Ελληνικού Φιλολογικού συλ
λόγου Κωνσταντινουπόλεως, κ?ί συνειργάσθη είς πλείστους 
άλλους συλλόγους, άναμιχθείς ' 1 · ·
καί έκπαιδιυτικά ζητήματα, 
έζ ίδιάζοντος έρωτος π ’ 
έγκύπτων είς τήν μελέτην 
καί Λ" ' '

| περί τοΰ 
χαίων Ελλήνων. , 
ποΰ δέον ν’ άναζητηθή ό ναός τής Δωδώνης- ουτω τ<£ 
1876 μεταβαίνει είς Ηπειρον, ποιείται άνασκαφάς ΐ- 
δίαις δαπάναις ίν τή πιδιάδι τής Τσαρακοβίτσης καί ανα
καλύπτει τά ερείπια τοϋ ναοϋ τής Δωδώνης, τού περιφή- 
μ·υ μαντείου τοΰ Δώς καί δι ’ επιτυχών άνασκαφών πλεΐσθ’ 
όσα άναθήματα, λυχνοστάτας καί άγγεϊα χάλκινα, διάφορα 
κοσμήματα, στεφάνους, ενώτια, βραχιόνια, διάφορα άν- 
τικείμενα τής ύπηρεσίας τοΰ χρηστηρίου, ετι δέ καί αύτάς 
τάς πλάκας έφ ών οί προσιρχόμενοι καί διαπυνθανόμενοι 
τό μαντεΐον έχάραττον τάς ερωτήσεις των. Διά τών έκ
τακτου σπουδαώτητος τούτων άνασκαφών ό Κωνσταντίνος 
Καραπάνος έγνωρίσθη πρός πάντας τούς άρχαιολόγους, 
μεταξύ τών όποιων καί έξέχουσαν κατέσχε θέσεν καί 
έπεδωκε μεγίστην υπηρεσίαν εΐς τήν άρχαίαν ιστορίαν 
τή> μεγάλης πατρίδος του, διαφωιίσας τόν ένδότερον 
θρησκευτικόν βίον τών Ελλήνων. Άλλά καί ύπό τήν καλ
λιτεχνικήν εποψίν τά εύρήματα αύτοΰ όψίστην σπουδαιότητα 
κεκτηνται' τα πήλινα αγάλματα τά ύπό διαφόρους μορφάς 
παριστώντα την Αρτίμιδα, τά άνιυρεθέντα παρ’ αύτοΰ έν 
άνασκαφαΐς, άς μετά τινα ετη έποιήσατο έν Κέρκυρά, είσίν 
αντικείμενα άξίας καλλιτεχνικής- πάντα δέ ταΰτα περιεποιή- 
σαντο δικαίως τψ Κωνσταντινφ Καραπάνφ τήν φήμην αρ
χαιολόγου πρώτιστης τάξεως. Συνεπλήρωσε δέ ταύτην τό 
γαλλιστί παρ’ αύτοΰ έκδοθΐν σύγγραμμα περί τοΰ ναοΰ τής 
Δωδώνης, όπερ μετά ενθουσιασμού άναγνώσθη παρά πάντων 
τών φιλάρχαιων καί μεγίστώς έξετιμήθη παρά τών έν Εύ- 
ρώπη σοφών- διό καί μέλος τοΰ Γαλλικού Ινστιτούτου ΐγένε- 
το καί πλείστων αρχαιολογικών καί φιλολογικών εταιριών τής 
Γαλλίας καί Γερμανίας.

Μετά τάς έν Δωδώνη άνασκαφάς έγκατεστάθη έπί τινα 
χρόνον έν Παρισίοις, συνδεόμενος μετ’ ιδιαιτέρας φιλίας 
πρός τόν τότε πανίσχυρον μέγαν Γάλλον πατριώτην Λέοντα 
Γαμβέτταν. Ή μετά τούτου σχέσις καί φιλία ήρξατο έν 
Κωνσταντινοπόλει- κατά τό 1867 ή οθωμανική τράπεζα 
μετά όμάδος τραπεζιτών, ής άπετέλει μέρος καί ό κ. Κα
ραπάνος, ειχον προσκαλέσει είς Κωνσταντενούπολιν, χώριν 
μεγάλων αύτών υποθέσεων, τόν έν Παρισίοις γνωστόν δικη
γόρον Laurier, ού γραμματεύς καί βοηθός ήτο ό άγνωστος 
τότε Γαμβέττας, μεθ ου ιδιαιτέρως συνειργάσθη έσχετίσθη καί 
συνεδεθη τότε διά φιλίας ό Καραπάνος. Διαπνεόμενος έξ άκρά 
του καί ειλιχρίνοΰς φιλελληνισμού ό Γαμβέττας τά μέγιστα 
ύπέρ τήςΈλλάδος είργάσθη κατά τό 1878<αί σπουδαίως βυνε- 
τελεσεν εις τήν υπέρ αύτοΰ άπόφασιν τοΰ Βερολινείου Συ-

είς πάντα τά έκκλησιαστικά 
Πάντοτε όμως διεπνέετο 

προς τήν έλληνικην αρχαιότητα 
. τών αρχαίων συγγραφέών

προσπαθών νά άνευρη νέας πηγάς διαφωτιζούσας 
θρησκευτικού καί έν γίνει πολίτικου βίου τών άρ- 

Αί σοβαραί αύτοΰ μελέται τόν έπεισαν 
... ·,ί ό ναός τής Δωδώνης- ουτω τώ 

εδρίου καί τής άκολούθης γενομένης συνδιασκέψεως. Ό Κα
ραπάνος, έκ τής ιδιαιτέρας, αυτού φιλίας άρυόμενος δικαιώ
ματα, ούδ’ έπί βτιγμήν έγκατέλιπε τό πλευρόν τοΰ ένδοξου 
γάλλου πολίτικου καί τήν ισχυρόν αύτοΰ άντίληψιν ύπέρ 
τής πατρίδος του έξελιπάρει. Ότι άπεφασίβθη ή συμμετοχή 
τής Γαλλίας είς τό έν Βιρολίνφ συνέδριον καί ίξεπέμφθη 
ό Βάδδιγκτων ώς αντιπρόσωπος «ύτοΰ, ό Γαμβέττας προ- 
σκαλεσάμενος αύθωρεί τόν Καραπάνον συνεβούλευσε ν’άπέλθη 
είς Βερολίνου, έπιδούς αύτφ συστατικήν επιστολήν πρός τόν 
Βάδδιγκτων, ’Εν Βερολίνφ τά μέγιστα ό Καραπάνος άθο- 
ρύβως καί μετριοφρονώ; είργάσθη υπέρ τής πατρίδος αύτοΰ, 
γινόμενος φίλος τοΰ Βάδδιγκτων και τυχών τής έκτιμησεως 
τού γάλλου τούτου διπλωμάτου. Μετά δέ τήν λύσιν τοΰ 
'Ελληνικού ζητήματος, κατελθών είς τήν Ελλάδα, έξελίγη 
βουλευτής τής άπελευθερωθείσης Ap-της. Εισελθών είς τό 
ίλληνικόν κοινοβούλιον ταχέως διέπρεψε διά τής οικονομολο
γικής αύτοΰ έμπειρίας, τής εύγλωττίας του, τής μετριοπά
θειας καί συνέσεως αύτοΰ. Άντετάχθη έρρωμένως είς τό οικο
νομολογικόν σύστημα τοΰ κ.Τρικούπη,φρονών ότι ή διά δανείου 
έπιδίωξις ισοζυγίου ήθελεν έπιφέρει ολέθρια αποτελέσματα. 
’Εκλεγόμενος πάντοτε βουλευτής Άρτης καί έπί μάλλον καί 
μάλλον διαπρεπών έν ταϊς οίκονομικαΐς συζητήσεσι εκλήθη 
μετά τήν νίκην του κόμματος του κ. Θ. Δηληγιάννη, τή 14 
’Οκτωβρίου 1890, ώς υπουργός έπί τών οικονομικών αύτοΰ. 
Άλλ’ έπειδή τό άπό τής έκλογής μέχρι τής συγκλήσεως διά
στημα ήτο έλάχιστον.ο υπό αύτοΰ συνταγείς προϋπολογισμός 
δεν ήτο δυνατόν ή νά στηρίζηται έπί τών προηγουμένων- 
ευθύς όμως μετά τάς βουλευτικές διακοπάς άρξαμένης τής 
συντάξεως του νέου προϋπολογισμού, ό Κωνσταντίνος Κα
ραπάνος πιστός εΐς τάς άρχάς' αύτοΰ, άς πολλάκις διετύπω · 
σεν, άπεφάσισε τήν έπί νέων βάσεων διοργάνωσιν τών 
ελληνικών οικονομικών, έπιτυγχανομένου τοΰ ισοζυγίου 
δι’ ίκονομιών, τής στρεμματικής φορολογίας, διά νέας φο
ρολογίας τοΰ καπνού καί διάπολλών άλλων μεταρρυθμίσεων. 
Άλλ’ ό πρωθυπουργός θ. Δηληγιάννης δέν παρεδέξατο τά; 
ιδέας του καί ό κ. Καραπάνος, άναδειχθείς πολιτικός άρχων 
καί ιδεών, άνώτερος ύπουργικου χαρτοφυλακίου, ίδωκε την 
μεγάλην έμποιήσασαν έντύπωσιν παραίτηαιν αύτοΰ. Kat Ο 
μέν κ. Δηληγιάννης άποτυχών έν τφ οίκονομικφ ζητήματι έ- 
παύθη άπό τής άρχής ΰπο τοΰ Βασιλέως μετά τινας μήνας, 
ό δέ τούτον διαδεξάμενος κ. Τρικούπης μετά ένιαύσιον κυ
βερνητικόν βίον ήναγκάαθη νά παραιτηθή τήν 29 Απριλίου 
1893. Ούτως ό κ. Κωνταντΐνος Καραπάνος άναφαίνιται 
έπί τής πολιτικής σκηνής αρχηγός κόμματος όσημέραι κρα- 
ταιουμένου, πολλών βουλευτών άσπασθέντων ήδη τάς πο
λίτικος αύτοΰ άρχάς.

ΠΙροβωρονή δοο’-χηβος τάίφ 'Ελλάδος
ΤΟ Βουλευτήρεον.

Novy.. 75
Προς τόν έκλαμπρότατον πρόεδρον τού ’Εκτελε

στικού.
Έν τή σημερινή συνελεύσει τού Βουλευτικού έγέ

νετο λόγοο περί διορισμού τύν επίτροπων, ισάριθμων 
τών οκτώ μινιστεριων άπό τά μέλη τού βουλευτικού 
κατά τόν § λστ τής νομικής διατσξεως και όμοφύνως 
ένεκρίθηοαν ώς ακολούθως.

Τοΰ μέν τών έίωτερικων υποθέσεων ό Σοφολογιότα
τος κύριος Βενιαμήν Λέσόιος και ο κ. Φώτιος Καρα
πάνου.·..

Τοϋ δέ κτλ. κτλ. κτλ.,........................................  · ·
Τή 26 Μαρτίου 1822 εκ Κορίνθω.

ό αντιπρόεδρος 
Σωτηρόε Χλρλλαμπηε 

ό πρώτος γραμματεύς
Ιωάννης Σκανδαλίδης

Προσωρενή δεοεχτηβςς τής 'Ελλάδος
'Ο Πρόεδρος τού Εκτελεστικοί.

Αριθ. 1884 ,

Πρός τόν έκλαμπρότατον πρόεδρον τών Βουλευτικών 
’Επιτροπών. Κατά συνέπειαν κτλ................................

...Έν τούτοις τά μέν τών έσωτερικών και τής αστυνο
μίας μινιστέρια, έχοντα τους γενικούς γραμματείς, έ- 
πιτηροΰνται άπό αύτους κατά τήν πανταχοΰ διατηρου- 
μένην τάξιν τό μινιστέριον cjauo τοΰ πολέμου επειδή 
χηρεύει γενικού γραμματέως, είναι άναγκη εΐς αυτό να 
διοριοθή έπίτηδες άνθρωπος καί τοιουτον κρίνει εύλογον 
τό εκτελεστικόν σώμα τον κ. βουλευτήν Φώτιον Καρα
πάνου, όστις νά υπογράφεται «είς έλλειψιν τοΰ προσω
ρινού μινίστρου τού πολέμου ό βουλευτής Φώτιος Καρα- 
πάνος».

Έν Άργει τή 2S ’Ιουνίου 1822.
’Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Κανακάρης.

Προσωρινή Κ-υδέρνηαις τής 'Ελλάδος. 
Διακήρυξες.

Άριθ. 63.
Τών πρακτικών -ίΰ Βουλευτικού.

Χρέος δέ ιδιαίτερον τοϋ σώματος τούτου είναι 
ν’ άποδώση σήμερον έπισήμως τάς χάριτας κοι τήν 
ευγνωμοσύνην πρός τά ολίγα, μάλιστα μέλη τά δια- 
σώσαντα τήν διοίκησίν τής Ελλάδος άπό τόν πολι
τικόν έκεΐνον κλύδωνα κατά τούς παρελθόντος μήνας 
’Ιούλιον καί Αύγουστον τού αωκό’ έτους ότεείσεχώρη- 
σαν οί έχθροί. είς τά σπλάγχνα τού έθνους κοι τά ελ
ληνικά κυμαίνοντα τότε πράγμοτα τρομερόν ανατρο
πήν καί φρικτόν έπαπειλούσαν ναυάγιον καί κρίνει δί
καιον και άναγκαϊόν νά γνωστοποίηση τό Βουλευτικόν 
σώμα τά τιμαλφή ονόματα αυτών εΐς τό Πανελλήνιον. 
Έκ μέν τών βουλευτών Βασίλειος Ν. Μπουδούρης, άν- 
τιπρ.τής βουλευτικής επιτροπής παραστάτης τής νήσου 
"Υδρας, Ίω. Σκανδαλίδης, πρώτος γραμματεύς αυτής 
καί παραστάτης, Γκίκας Καρακατσάνης παραστάτης τής 
νήσου —πετσών, ’Αναγνώστης Μοναρχΐδης, παραστάτης 
τής νήσου Ψαρρών, Φώτιος Καραπάνος παραστάτης 
’Ακαρνανίας, Ίω. Π. Διαμαντόπουλος καί Χρηστός 
Βλαοσόπουλος, παραστάται Πελοπννήσου, I αόριήλ Αμα- 
νίτης τών Ν. Πατρών. Γρηγόριος Κωνσταντής καί X. 
Κυριαζής παραστάται τών έν Θεσσαλία μεσημβρινών ε
λευθέρων μερών καί Λάμπρος Άλεξανδρίδηο, παραστά
της' έκ τών τοΰ έκτελεστικοΰ σώματος ό άείμνηοτος 
αντιπρόεδρος Αθανάσιος Κανακάρης, ό σήμερον άντι- 
προεδρεύων ’Ιωάννης Όρλάνδος, παραστάτης τής νή
σου "Υδρας*  καί έκ τών μινίστρων ό Θ. Νέγρης,. άρχι- 
γραμματεύς τής έπικρατείας καί μινίστρος τών εσωτε
ρικών υποθέσεων, ’Ιωάννης Κωλέττης, μινίστρος τών ε
σωτερικών καί προσωρινώς τοϋ πολέμου, ό Φραντζε- 
σκος Βούλγαρης παραστάτης τής νήσου'Υδρας και μέ
λος τής ναυτικής καί ό κόμης ’Ανδρέας Μεταςάς, μ^ινι- 
στρος τής ’Αστυνομίας, όλοι δεκαοκτώ άνθρωποι είναι 
οί τήν άναρχίαν μέ πολυειδεΐς άγώνσς, έμποδισαντες 
είς τό έθνος κατά αλήθειαν, οί τ’ανάλογα μέτρα λα- 
όόντες είς κατάπαυσιν τοϋ εσωτερικού θορύόου τών 
πραγμάτων καί έπίδειίιν έθνικοϋ χαρακτήρος εις τά αλ- 
λα έθνη, οί τάς πολυτίμους φΑελευθέρας άρχά_ς τών εύ- 
τυχώς έπικρατούντων νόμων ώς κόρην οφθαλμών διαφυ- 
λάξαντες καί άόλαόεΐς διασώσαντες. Αυτούς δέ τούς δε-
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καεπτά άνδρας^ άγαθ^ τύχη διακηρύττει σήμερον τδ 
βουλευτικόν σώμα Γνήσια τέχνα τής Πατρίδας καί άξι
ους πολίτας τής ανεξαρτήτου 'Ελλάδος καί έγκαρδίως 
εύχεται προς τον ύψιστον μιμητός άλλους είς το έθνος 
να ευρωσι δια την δόξαν τοΰ ελληνικού ονόματος καί 
τήν σταθερόν εύτυχίαν τών έπερχομένων γενεών.

Εξεδόθη έν Άστρει καί μήνα μεσοΰντα Μάρτιον 
1823 έτος καί τρίτον τής ’Ανεξαρτησίας.

ό αντιπρόεδρος
ΣΟΤΗΡΙΟΣ ΧαΡΑΛΛΜΠΟΤΣ

'Ο Μινίστρος Άρχιγραμματεύς τής ’Επικράτειας 
καί τών εξωτερικών ύποθεσεων.

Θ. Νεγρηε

01 ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
(Συνέχεια χαί τέλος).

Το ’Ιαπωνικόν Κράτος κατέχει σιδηροδρομιχας γραμμάς «ήχους 
540 μιλιών, χαί αί έν αΰτφ Έταιρίαι 905 μιλιών Μεγάλη τις 
γραμμή βαίνουσα διά τοΰ Τοχίου, Κιότου, Όσάχας χαί Κοβή, 
διέρχεται τήν- ’Ιαπωνίαν χαβ’ δλον τδ μήχος της. Ή Άββομόρης 
η βορειότερα πάλι; τής χυριωτέρας των Ιαπωνικών νήσων (τής Νι- 
τώνος) συγκοινωνεί" με τδ Τοχίον διά γραμμής 445 μιλιών. Έ
στρωσαν S’ επίσης σιδηροδρόμους χαί έν τοϊς νήσοις Σιχόκης χαί 
Κιουσσούς. Τδ ίαπωνιχδν Κράτος άσχει έπί τή; χατασχευής των 
σιδηροδρόμων τήν λιπτομερεστέραν έπιτήρησιν, χαί ή Βουλή τών 
αντιπροσώπων αύτοΰ συνέχαβε τδ σχέδιον νά έζαγοράση του; σι- 
οηροδρόμους πάντα;· ώστε βλέπει τις, δτι τδ συγκεντρωτικόν πνεύ
μα είσεχώρησεν εις τήν άπωτάτην ’Ανατολήν.

Φυσιχώτατον δ’ «ι-αι δτι χαί αί Άνατολιχαί Ίνδίαι εγένοντο τδ 
στάδιον τή; σιίηροόρομομανι'ας των "Αγγλων, ύποταξάντων αύ· 
τας, καθ' δσον χαι τά πάντα συνέτρεχον εις ταύτην διότι τά μέν 
κεφάλαια αφΟονοϋσιν, τά δέ φυσικά τών χωρών τούτων πλούτη 
ησαν σημαντιχώτατα, χαι αί επιχειρήσει; έν άνάγχη βοηβοΰνται 
ύπδ διοιχησεως νοήμονος, παρεχούσης ταΐς έταιρίαις αύτών πίστωσιν 
χαί ευκολίας- ώστε το ίνδιχδν σύμπλεγμα εινε τδ τελειίτερον χαι 
τδ μάλλον χατηρτισμένον χαί έφωδιασμένον τών ασιατικών συμπλε
γμάτων.

Ή Ί,δία δε άπδ τοΰ Κομμορίνου ακρωτηρίου τών όρέων τής 
Βινβύας (Vindhya), μεταξύ Βομβάη; και Μαδράσης, καί μεταξύ 
Σουράτης καί Καλκούτης, εινε έστρωμένη ύπδ σιδηροδρόμων. Καί 
άπδ μέν τοΰ 1877 χατείχεν 6948 μιλίω*  σιδηροδρόμους, τδ δέ 1888 
έκτήσατο 14800 μιλίων, μή συμπεριλαμβανομένων τών 2400 νΰν 
χατεσχευαζομένων. Τά 0948 δέ μιλιά χατεσχευάσβησαν έν διαστή- 
μάτι 27 έτών χαί έστοίχησαν 109,364,800 λίρας στερλίνα; (2734. 
120.000 φράγκα) τδ δ’ ύπολογιζόμενον ποσδν τών γενομένων δα
πανών επί τών τεθεισών είς ενέργειαν γραμμών μέχρι τοΰ τέλους 
τοϋ 1888 συνεποσοΰντο εΐς 187.226.000 λιρών σιερλινών,δπερ πα
ρουσιάζει τδν μέσον δρον τής δαπάνη; κατά μιλιον είς 12,000 
λίρας στερλ. ήτοι ολίγον τι πλέον τών 200.000 φράγκων χρυσών 
κατά χιλιόγραμμον.

Αί εν ίνδίμ σιδηροδρομικά) έταιρίαι είσί πολλαί*  αί τούτων σπου
δαιότερα! προσέβηχαν πολλά; γραμμάς είς τδ πρωτογενές σύμπλεγμα 
από δεκαπενταετίας. Ή τής Southern Muhratta διατρέχει τήν 
ανατολικήν χαί μεσημβρινήν πλευράν τοΰ Δεχάν. Κατεσχεύασε 
δ’ αύτη χαί δρόμον διιυΟυνόμινον άπδ Γουνταχάλη; εί; τά πορτο- 
γαλλιχά σύνορα. Ή ινδική Midland ήνωσ« τήν Κασαμπούοην μέ 
τήν Σιταπούρην καί Σχραχβάν.Τδ δέ κράτος χατεσχεύασε πλείονα; 
τών 30 σιδηροδρομικών γραμμών, ών μία έτέ&η έν Βιρμανίμ άπδ 
Rhangoon είς Theungoo.

Αί γαλλιχαί δέ κτήσεις έν Πονδισσερή,Κεριχάλη, ’Γαναό.η, Χαρ- 
δεναγόρη, χατεατρώβησαν ύπό πολλώ< σιδηροδρομικών δδώ-. 'U 
νήσος Κεϋλάνη χέκτηται ήδη συμπλέγματος σιδηροδρομικού έχτά- 
σεως πλέον τών 308 χιλιομέτρων, ών αί γαΓαι είναι γονιμώΐατοι 
και τό τών γραμμών έσοδον πλουσιώτατον. διότι τό έξ αύτών προϊόν 
κατά τδ 1891 ανεβιβάζετο εις 42,18 τό %, τδ έτος. Ήδη δέ έν 
τώ βασιλείιρ τοΰ Σιάμ χαί έν τή χερσοννήσω τής Μαλάχχα; οί άγγλοι 
σκοπούν νά κατασκευάσουν σιδηροδρομικός γραμμάς. Ή γερσόν- 
νησο; δέ τής Μαλάχχα; έχει μέν ήδη διάφορα μικρά συμπλέγματα 
σιδηροδρομικά, αύξηβέντα έσχάτωι, άλλ’ ή πολλαπλασίαοίς των 
έπιζήτεΐται έχ τής γονιμότητο; τών παρθένωνγαιών της,καταλλήλων 
εις τήν καλλιέργειαν τοΰ καφφέ χαί άλλων προϊόντων σπανίων, μή 
εκμεταλλευόμενων ένεκα τής έλλείψεως συγκοινωνιών. Είς Σιάα

αγγλική τις έταιρία έστρωσεν δδόν σιδηοάν άπό Βαγκώχης είν Με- 
χογχην, σκοπούσαν ιά εισχώρηση εΐς Ίουννάνην, χαί άνοιξη διά 
τήν, αγγλικήν βιομηχανίαν καί τδ εμπόριον δδόν νέαν είς τήν Σι
νικήν.

Εν δε τή Μιχρασίο: δ άγων προς κατασκευήν διαφόρων σιδηρο
δρομικών γραμμών ήγέρβη όξύς μεταξύ τών Άγγλων, Γάλλων χαί 
1 ερμανών. Κατά τα τελευταία δμως έτη οί Γερμανοί μάλλον τών 
άλλων εθνών ηύνοήθησαν. Ό Σουλτάνος παρεχώρησε τδ προνόμιο*  
τή; κατασκευής σιδηροδρόμου άπδ Ίσμίδ εις Άγχόραν είς τούτόυς 
ώς καί τδ άπδ Διαρβεχίρης εί; Βαγδάτην. Άλλά χαί οί άγγλοι 
συγχρόνως ένεργοΰντες έπέτυχον τοΰ προνομίου τή; κατασκευής 
τών σπουδαιότερων σιδηροδρόμων τής Συρίας· τδν άπδ Άκρης είς 
Δαμασκόν, τδν απδ Μερσίνης εί; Άδανα καί δλον τδ σιδηροδρομικόν 
σύμπλεγμα τή; Ίονίας, ήτοι Μιχρασίας : άπδ Σμύρνης ώς άπδ 
κέντρου αρχόμενον.

Γαλλική δέ τις έταιρία έστρωσε τήν άπδ Παντέρμης είς Κονίαν 
γραμμήν καί έπεφορτίσβη νά έπισχεοάση τήν άπό Μονδανίας εί; 
Προΰσσαν όοόν. Έτέρα δέ γαλλική έταιρία, ή Ανώνυμο; όίωμανιχή 
έταιρία τών σιδηροδρόμων τή; ΙΙαλαιστίνης χατεσχεύασε τήν άπό 
Ίάφφας εις 'Ιερουσαλήμ σιδηροδρομικήν γραμμήν, έπιτρέπουσαν είς 
του; προσχυνητάς νά πορεύωνται κατ’ εύθεϊαν άπδ τοϋ λιμέ'Ος τής 
Ίαφφα; εις 'Ιερουσαλήμ, άντί νά έχτελώσι τήν δδοιπορείαν δι’ 
αμαξών, ϋπερόγκως τιμωμένων τών 80 χιλιομέτρων δρόμον αυτών. 
Έτέρα δέ Γαλλική έταιρία ίπεχείρησε τήν κατασκευήν σιδηρο
δρόμου άπό Βυρηττοΰ εί; Δαμασκόν καί εί; Χωράν χαί τέως μέν 
επήγαινέ τις άπδ Βυρηττοΰ είς Δαμασκόν δι’ δδοΰ ήστινος οί προνο
μιούχοι τού νΰν σιδηροδρόμου είχον τήν φροντίδα, καί οί ταχυπόροι 
αύτών καί τ*  αμάξια μετεκόμιζον τούς τε Οδοιπόρους καί τά εμπο
ρεύματα μεταξύ τών διαφόρων δδοιπορικών σταθμών τής ’ΑρχαΙιΚ 

icaipiat τ5}ς απο BvfvttoZ tic Ja/iaaxor ί3ο$, ήν ή νΰν έταιρία 
εργάζεται νά μεταμόρφωση.

Καί οι Αγγλοι δέ άμιλλώμενοι τοϊς Γάλλοι; προτίβενται νά 
κατασκευασωσι σιδηοοδρομικήν γραμμήν άπό Σαϊδής είς Δαμασκόν 
διά τοΰ Λιβάνου. Πασαι δέ αί προσπάβειαί των τείνουν έπιση; νά 
τύχωσι^ του προνομίου τή; κατασκευής μεγάλης σιδηροδρομικής 
γραμμής, ένούσης τήν Κωνσταντινούπολή μέ τήν-Βαγδάτην. Ή 
Πόλη αποδίδει μεγίστην σημασίαν είς τήν γραμμήν ταύτην’ διότι 
ό Σουλτάνος αυτός άπεφάσισε πρό έτους νά μή παραχωρητή πλέον 
δικαίωμα παραχωρήσεων σιδηροδρομικών γραμμών έν τή 'Ασιατική 
Τουρκιμ, εφ’ δσον ή γραμμή μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως χαί Βαγ
δάτης δέν συντελεστή.

Συνδιχάτον αγγλικόν έσχηματίσβη πάραυτα, όπερ ένήργησε παρά 
τφ Σουλτάνφ νά τύχη τή; παραχωρήσεω; σιδηροδρομικής γραμ
μής από Άλεξανδρέττας είς Βαγδάτην καί είς Βασσόραν, άλλ’ αί 
προτάσεις τσυ απεκρούσβησαν. Τό άγλλικόν συνδικάτου έπανήρχισε 
τάς προσπάθειας του, άλλ’ όπως δείξη, ότι χάμνει νέα; προτάσεις 
{τροποποίησε τήν διαγραφήν τής δδοΰ μεταβάλλον τόν τόπον τής 
αναχωρήσεω;· ή γραμμή δίεν· βά ήρχιζεν άπό Σχούταρι τή; ’Α
σία; οιερχομένη διά τής Άγγόρας, τή; Βιβας χαί Διαρβεχίρης. 
Άλλα γαλλος τι; είχε πρό εξαμηνία; ποίηση δμοΐαν αι”τησιν, ύπο- 
βληβεΐσαν εΐς τό 'Τπουργείον τών δημοσίων έργων, τό όποιον δέν 
ηγνόει βεβαίως b αντιπρόσωπος τοΰ αγγλικού συνδικάτου. Καί οί 
Γερμανοί δε ανέπτυξαν τοσαύτην έτεργητικότητα, τοσαύτην επιμο
νήν, όσην χαί d Άγγλοι καί ίσως δειχνύουσι μείζονα μέθοδον είς 
τά; βιομηχανικά; επιχειρήσει; των.

"Οπως δήποτε αί αιτήσει; τοςούτων παραχωρήσεων είσίν άφβο- 
νοι καί αί πλείονες έγένοντο ύπό συνδικάτων αγγλικών, γερμανι
κών ώς καί ύπό άνατολιτών μάλιστα. Ούτως επίσημός τις άνήρ 
τοϋ Κάιρου, δ Λουφτ-Βέϋς, επιζήτησε τήν παραχώρησιν γραμμής 
άπό Έλ-Άρίσχ εί; Τρίπολιν τής Συρίας, διά τή; Γάζα;, Ίάφφας, 
Καίαφας, Ακρης, Τύςου, Σαϊδας και Βηρυττοΰ’ πρός δέ έταιρία 
τις κεφαλαιούχων έζήτησε τήν παραχώρησιν γραμμής άρχομένης 
άπο τής Άλεξανδρέτα; είς Βιρητζίκ διά τοΰ Χόμς καί Άλεπίου, 
γραμμής εχούσης ίχτασιν 700 χιλιομέτρων, χαί ήτΐ; βραδύτερου 
έκταβήσεται μέχρι; Αίγύπτου.

Έν τούτοι; δέον νά εΓπωμεν, δτι ό διοργανισμός χαί ή λειτουργία 
τών σιδηροδρόμων τούτων δέν δμόιάζει τόν διοργανισμόν καί τήν 
λειτουργίαν τών έν Άγγλίφ Γαλλίμ καί Γερμανίφ σιδηροδρόαων. 
Τα πάντα εν αύτοϊς, τό κανονικόν τής ύπηρεσία;, τό ύλιχόν, δ ορ
γανισμός τών σταθμών χλπ. ύπεμφαίνουν τό άτημέλητον, τό 
aaratoJixoro· διότι κατά περίεργον σύμπτωσιν τά πάνςα ύφί- 
στανται τήν επήρειαν τών ήβών, τοΰ κλίματος καί τών κοινωνικών 
έδίμων επειδή δέ ούτε αί σιδηροδρομικά! γραμμαί είνε συντετελε- 
ομέναι χαίολοχληρίαν, καίτοι εχουσαι τήν άδειαν χαί τήν ανάγ
κην τής συντελέσεως, ούτε αί ώιαι τής άναχωρήτεως φυλάσσονται 
ακριβώς, ούτε σιδηροδρομική τις άμαξοσειρά αναχωρεί πολλάκις καί- 
τοι έτοίμη, εμποδιζόμενη ύπό διαταγή; άνωτέρας, αλόγου ίσως, 
δύναται τις να είπη, ότι έν τή Ανατολή δέν άνέτειλαν είσέτι ήμέ- 
ραι τής σιρηροδρομική; ένεργείας, χαίτοι πολλά συμπλε'γματα κα- 
τεσκευασβηχαν χαί δύνανται νά χατασκευασθοΰν.

Π. Λ. ΉλΛόποΆος.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Α.

(Συνέ%εια· tds προηγούμενου φύλλου).

Ό Μιμικός έξηκολούΟτ>σε βαδίζων τήν όδον Άδριανοΰ, 
ότε άφιχβείς πρό τοϋ Β' έκλογικοδ τμήματος, έναντι τοϋ 
παντοπωλείου Συκομανδροπούλου κείμενου,παρετήρησε πλή
θος κόσμου ίσταμενου καθ’ ομίλους ίξωΟι τής σχολής, όπου 
διενηργοϋντο αί έκλογαί, κραυγάζοντος εληά καί χοράόνι, 
συζητοδντος, διασκεδάζοντος καί καραδοκοϋντος τήν στιγ
μήν καθ’ ήν ό φρουρός τής εισόδου ήνοιγε τήν Ουράν καί ά- 
φινε νά είσέρχωνται άνά δέκα ψηφοφόρους έκαστοτε.

Αί αΰταί περίπου σκηναί, αί αυταί κραυγαί καί πολιτι- 
καί διαμάχαι καί εΐρωνείαι συνέβαινον καί ένταϋδα, ώς καί 
έξωθι τοϋ ναού τής Μητροπόλιως, ώς είπομεν ανωτέρω.

—■ Έληά ! ζήτω ή έληά ! ειπέ τις πλησιάζων τόν Μιμι
κόν διερχόμενον έκεϊθεν, καί προτείνων αύτςβ κλάδο? έλαίας.

_ Ζήτω ή έληά, άφου τό θέλουν οΰτω, άπήντησεν ό 
Μιμικός, λαμβάνων τόν κλάδον καί μεεδιών.

— Εύγε! ’δικός μας είσαι, ύπέλαβεν έκείνος. Όλοι έληά 
αυτή τή φορά.

— Έστω! όλοι έληά, καί είθε νά ίδωμεν πλέον ήμερα; 
σωτηρίας καί ευτυχίας. Καί χαιρέτησα; άπήλθεν έκεϊθεν, ό
πως μή παραστή καί εΐς δευτέραν σκηνήν, όμοίαν τή; εξωθι 
τή; Μητροπόλεω; σύμβασης, διότι προσήρχβντο ήδη πολλοί 
όμιλοι ψηφοφόρων, κραυγαζόντων μετ’ ίλιγγιώδου; δυνίμεω; 
άληά καί κορδόνι, καί φόβος ίπεκειτο νέα; φοβερωτερα; 
τή; πρώτη; έκείνη; ρήξεως.

Πλήν «εχω καί έγώ ψήφον, διελογίσθη, διατί νά μή κά
μω χρήσιν αύτής ; εΐς τό τμήμα τούτο ψηφίζω. *Α;  έπι- 
στρέψω.»

Καί στραφείς {πλησίασε πρός τήν θύραν τής εισόδου, 
άλλά τοσοϋτον ήτο τό πλήθος, όπερ άνέμενεν, ώστε δέν ή- 
δυνήΟη νά προχωρήση. Τουλάχιστον έκατόν άνθρωποι συνω- 
στίζοντο φύρδην μίγδην πρό τή; Ουράς καί προσιπάθουν ά- 
παντες, άπωθοϋντες άλλήλους, τίς πρότερον νά εισέλθρ. Έ- 
καμνε καί ό Μιμικό; τό αύτό καί ήδη εύρίσκετο έν τφ μέσφ 
τοΰ άναμένοντο; πλήθους,άλλ’ άνευ άποτελέσματος.Ήμίσεια 
ώρα σχεδόν παρήλθεν ούτως, έν άκαταπαύστφ μετακινήσει 
καί θορύβφ καί δέν ήδύνατο νά κατορΟώση νά εΐσέλθν) εΐς 
τόν τόπον τή; ψηφοφορία;·

Τοΰτο μόνον κατώρΟουν οί έπιτηδειότεροι, δαρραλεώτεροι 
καί ζωηρότεροι, οΐτινε; άναρριχώμενοι καί έπί τών κιγκλίδων 
τή; σχολής διά πάσης θυσίας καί παντός τρόπου κατώρθουν 
νά λαμβάνωσι θέσιν παρά τή θύριρ καί οσάκις αύτή ήνοίγετο 
αύτοί μόνον εΐσήρχοντο. Οι δέ ήπιου χαρακτήρος καί φιλή
συχοι πολίται εμενον πάντοτε τελευταίοι. Βαρυνθεις.τέλος i 
Μιμικός νά άναμένη έπι πλέον καί άπελπισθείς έπί τή τοι
αύτη παρατεταμένη καί άνυπηφόρφ καραδοκΰγ, καταζαλι- 
σθείς άλλως τε καί έκ τών διαρκών φωνών τών ηρώων τής 
ημέρας ταύτης τών έκλογών, έγκατέλιπε τόν τόπον τούτον 
καί άπήλθε θυμήρης έκεϊθεν χωρίς νά ψηφοφορήση.

«Βε'βαίως, είπεν άπερχόμενος, μόνον οί τραμπούκοι ψη- 
φίζουσιν ούτω καί δέν πιστεύω ούδείς φιλήσυχο; καί φρόνιμο; 
άνθρωπο; νή κατορθώση νά ψηφίση».

’Ανήλθε τήν οδόν Άδριανοΰ καί άφίκετο εις τήν συνοι
κίαν Πλάκας, όπου πλήθος πολιτών καθ’ ομίλους ίσταμένων 
όρθιων ή καθημένων εΐς τά πέριξ καφφενεϊα, συνεζήτουν περί 
τήί έκβάσεω; των έκλογών καί έκ διαλειμάτών ίκραύγαζον άλ

λοι μέν xopdim καί άλλοι ΐληά. Είς δέ τάς θύρας πάντων 
τών καταστημάτων ήσαν άνηρτημένοι κλάδοι έλαίας καί τό 
σύμβολον τοϋ κορδονιού.

Έν φ διήρχετο ό Μιμϊκο; έκεϊθεν, μερικοί τφ άνέκραζον.
«Έλγιά» καί ετεροι «κορδόνι». ’Απαντήσα; δ’ έληά 

εις τούς μέν καί κορδόνι εις τού; δέ, έπετάχυνε τό 
βήμά του καί φθά; έξωθι τή; πόλεως παρά τήν Πόλην 
τοΰ Άδριανοΰ άνέπνευσεν ήσύχως καί έλευθέρως, εΐπών 
«Δόξα σοι ό θεός, όπου έγλύτωσα άπ’ αύτήν τήν παραζά- 
λην».

Καί άφ’ ου έστρεψε τήν κεφαλήν πρός τήν οδόν ’Αμα
λίας, ό νοΰ; του προσηλώθη εί; τήν Μαίρην, ήτοι άπό τής 
μια; σκοτοδίνη; περιίπεσεν εί; τήν άλλην.

Παρατηρήσα; δέ τό ώρολόγών του ειδεν, 0Tt ήτο ένδε- 
κάτη ή ώρα. «Τί νά κάμω τώρα, ποΰ νά υπάγω; διελογίσθη. 
Δέν είναι σήμερον κατάλληλο; καιρό; νά μεταβώ πρό; 
συνάντησιν τή; Μαίρη;, διότι είναι ημέρα έκλογών καί βε
βαίως αΰτη δέν θά μέ περιμίνη σήμερον, ούτε θά έξέλθιρ· 
θά ύποθέτη δέ, άλλως τε, ότι καί έγώ, όπως όλος ό κόσμο; 
θά καταγίνωμαι είς τό ένδιαφέοον πάντα Έλληνα ζήτημα 
τών έκλογών και θά εύρίσκωμαι μεταξύ τών ψηφοφόρων. Βε
βαίως, ούτως είναι καί άς άποφύγω νά τήν ϊδω σήμερον, 
μεταβαίνων κάπου άλλοθι».

Καί προχωρών πάντοτε άφίκετο πλησίον τών στύλων τοΰ 
Όλυαπίου Διό;, όπόθεν παρετήρησε τόν φίλον του κ. Συ- 
νοδινόν καθήμενον μόνον παρά τινι τραπέζη τοΰ έναντι κει
μένου καφφενείου.

Ευχαριστηθεί; ύπερμέτρω; διά τοΰτο, έπλησίασεν αυτόν 
καί θετών τήν χειρ*  έπί τοΰ ώμου του’

— Έδώ, είσαι; αγαπητέ Γεώργιε, τώ λε'γει, τί κά- 
μνει; ; πώς έδώ; μόνος ;

— Μπά, σύ Μιχαήλ; πώς έδώ τοιαύτην ώραν ; έγώ, 
σχεδόν καθ’ έκάστην έρχομαι ένταΰθα, τφ άπήντησεν ό Συ- 
νοδινός, τό γνωρίζεις, μοί άρεσειή θέσι; αύτη.

— Έγώ I μήν έρωτας, άπό τό λυκαυγές περιφέρουμε 
εί; τα; όδού; καί τά έκλογικά τμήματα. * Απέκαμα, έζαλί- 
σθην, έβαρύνθην τάς αηδίας αΰτά; καί ήλθον έδώ νά άνα- 
πνεύσω ήσύχως ολίγον καθαρόν άέρα-
— Κάθησε, λοιπόν, νά τά εϊπωμεν πάλιν, κάθησε νά ξε- 
κουρασθής . . . Μά καλά, πώς σύ, άπό τό λυκαυγές νά πε- 
ριφέρησαι εί; τά; οδού; καί τά έκλογικά τμήματα, τοΰτο 
μοι φαίνεται ολίγον άκατανόητον . . . Μετέβης νά ψηφο
φόρησες ,’

—Ναι καί όχι, μή έρωτας... ’Απόψε δέν έκοιμήθην, ει- 
χον στενοχώριαν, ζέστην,σκοτοδίνην, δέν ήξεύρω τι, καί ήγέρ- 
θην πολύ πρωί τής κλίνης μου’ μή γνωρίζω» δέ τί νά κάμω 
όπως διασκεδάσω τήν άνίαν μου, έξήλθον περί το λυ
καυγές καί μετέβην μέχρι τής πλατεία; τοΰ Συντάγματος, 
όπου παρασυρθείς ύπό τών έκλογέων μετέβην καί έγώ εί; τά 
έκλογικά τμήματα τή; Μητροπόλεως καί τή; Πλάκας, εί- 
δον, ήκουσα και έθαύμασα τήν άθλιότητα τής έξασκήσεως 
τοΰ δικαιώματος τοΰ πολίτου, {γέλασα, έλυπήθην, έφοβή- 

• θην, ήγανάκτησα καί τέλος άποκαμών έκ τών κραυγών 
καί τή; διαρκούς κινήσεω; τοΰ πλήθους, άπήλθον απογοη
τευμένο; έκεϊθεν καί ήλθον ένταΰθα, όπως ησυχάσω.
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— Al ΐχλογαί κατήντησαν παρωδία, φίλε μου, καί ίγώ 
τά< αήδιασα πλέον. Δέν βλίπιι τις πλέον ίχεϊ Α τό κρά
τος τοϋ τραμπουχισμοΰ χ«ί τής βίας. Ή αυθαιρεσία χαί ά- 
τομικστίΐς έτικρατοϋσι, ή δ’ «ύγένιια, καλή συμπεριφορά 
χαί ίβάτης δέν ιύρίσχουσιν ηχώ πλέον ιίς τά έκλογικά ταυτα 
κέντρα. "Ηθελον καί έγώ νά ψηφοφορήσω, ήτοι νά δώσω 
τήν γνώμην μου ύπέρ τοΰ κατά τήν πιποίθησίν μου καταλ
ληλότερου δι’ ήμάς πολίτικου συστήματος, ώς έπιβάλλιι ή
μϊν τό Σύνταγμα, άλλά πώς νά γίνγι τοϋτο ; πώς νά πλη
σιάσω ι'ις τας χαλπα< ; είναι αδύνατον δι’ ίμέ. Πρέπει νά 
έχη τις άνατραφη εις τάς σχολάς τών Ρωβινσώνων καί τών 
Σαμψώνων διά νά κατορθώσω τοϋτο, πρίπιι νά έχη πεποί
θησή εις τάς σωματικά; του δυνάμεις διά νά τολμήσ^ νά 
μετρηθή με τούς άγωνιζομένους δίκην παλαιστών νά εΐσελ- 
θωσιν εις τον τόπον τής ψηφοφορίας, όπως κατορθώση νά 
είσέλθφ χαΐ αυτός έκεϊ-

— At! φίλε μου. ακριβώς τοϋτο επαθα καί ίγώ σήμερον.
— Καί μετέβη; λοιπόν καί {ψηφοφόρησες ;
— Πώς νά ψηφοφορήσω ; μήπως τό κατόρθωσα ; Χω

ρίς νά τό θέλω, φίλε μου, εΰρέθην ίκεΐ, προσεπάθησα νά ει
σέλθω έντός.τοϋ τόπου της ψηφοφορίας, άλλά ητο αδύνα
τον. Πλήθος κόσμου αγροίκων καί τραμπούκων κατείχε, δί
κην ακριβώς παλαιστών, ώς είπες, τήν πρό τής εισόδου θέσιν. 
Φωναί, αίκισμοί, αστειότητες, άπειλαί, γέλωτες καί ειρω
νεία! έπεκράτουν καθ’ όλην τήν γραμμήν μετακινούμενος δ' 
έστάμην μεταξύ αύτών. άκουσίως, ώς νά εύρισκόμην έν- 
τός λέμβου, ίπΐ θαλάσσης βεβαίως, μεχρις ότου άπελπισθείς 
τέλος, άνεχώρησα έκεϊθεν άπρακτος καί ήλθον ενταύθα.

— Ωραία, συμφωνοΰμεν, βλέπω. Αί έκλογαί κατήντη-' 
σαν πλέον σήμερον ίδώ μία διασκέδασες τών άνοήτων,κου
τσαβάκηδων καί παληκαράδων,εις τούς όποιους στοιχίζει όχι 
ολίγον,άφοϋ άφίνουσιν έπί πολλάς ήμέρας τάς έργασίας των, 
τρέχοντες πεζή καί έφ’ άμάξης τάς οδούς, περιερχόμενοι 
τάς οικίας τών φίλων των υποψηφίων καί αίκιζόμενοι πολ- 
λάκις μέχρι ρήξεως.

— Καί τό αποτέλεσμα ;
— Τό αποτέλεσμα, νά έκλέγωνται ώς έπί τό πλεΐστον 

βουλευταί άνθρωποι ακατάλληλοι, οίτινες άναγνωρίζοντες, 
ότι οφείλουσι τήν έπιτυχίαν τής ίκλογής των εις τούς αν
θρώπους αυτούς, τούς περιποιούνται, καί μεταχειρίζονται τό 
αξίωμά των παρά τή Κυβερνήσει, όπως έπιτύχωσι διά τούς 
ίκλογεΐς των ποικίλας εύκολίας καί |>ουσφέτια.

—Τώ ’ξεύρω, καί τά βλέπω, φίλε μου, ύπέλαβεν ό Μι
μικός, άλλά δέν μοΰ λέγεις, πώς σοΰ φαίνονται al σημερι
νά! ίκλογαί, ποιος φρονείς ότε θά κερδίσρ, καί τί ιδέαν ε- 
χεις ; τί σημασίαν έχουν αί έκλογαι αύται ;

— Μά, άν πιστεύσωμεν, τό πρόγραμμα τής Κυβίρνή- 
σεως, αί έκλογαί αύται έχουν λόγον τά οικονομικά τοΰ Κρά
τους. Πρόκειται περί ανορθώσεως τών οικονομικών, τά οποία 
έπί Δηλιγιάννη δέν έβαινον καλώς,καί ώς εκ τούτου ήναγ- 
κάσθη ό βασιλεύς νά ίρη άπ' αύτοΰ τήν εμπιστοσύνην του 
και προκαλέιη τήν γνώμην τοΰ λαοΰ.

— Μά καλά, έδώ είναι σαφές τό πράγμα, διά τής έκ- 
κλίσεως τοΰ λαοΰ, άλλος δέν μένει ή ό Τρικούπης. Έκεΐ 
θά καταλήξουν τά πράγματα. Αυτός θά κερδίση. Δέν φρο
νείς, ότε ύπολανθάνει ξένη πολιτική καί οτι Ισως άλλος τις 
είναι ό λόγος, όστις θά φέρη τον Τρικούπην ;

—“Εστω καί τούτο, ό Τρικούπης θά έλθη πάντως καί 
άπ’ αύτόν θ’ άναμείνωμεν τήν άνσρθωσιν τών οικονομικών.

— “Ωστε, άν ύποθέσωμεν, ότι ή ξένη πολιτική καί ό 
βασιλιύς θελουσι νά φέρωσι τον Τρικούπην, ο λαός έν τοι
αύτη περιπτώσει οφείλει νά ψηφίση τόν Τρικούπην.

— ’Αναντιρρήτως, άλλά καί έξ ανάγκης αύτόν θά ψη
φίση, διότι άφοϋ ή πολιτική τοϋ Δηλιγιάννη άπεοοκιμάσθη 
δέν μένει άλλος ή αύτής νά άναλάβη ήδη τήν έξουσιαν. 
Δηλιγιάννης καί Τρικούπης, αυτοί έπί τοϋ παρόντος πρω- 
ταγωνιστοϋσιν, οί άλλοι είναι ίτι αδύνατοι.

— Βεβαίως.

Καί ίπηχολούθησε μικρά σιωπή μετά σκεψεως έξ άμφο- 
τέρων τών μερών.

(Έπεται συνέχεια^
Ροΰς.

Στίχους ζητείς, Ζωή, τερπνούς διά τό λεύκωμά σου,. 
Ζητείς έν άσμα ένθεον καί πλήρες γοητείας·
Άν καί τό στήθος μου πληροί τό κράτος τής ανίας 
Οί στίχοι μου θά ένωθοΰν ήδεΐς μέ τ’ όνομά σου !' 

“Ώ, ή ζωή λίαν φαιδρά καί μυροβόλος εινε
Όπόταν πλέη ε-ύτνχής μοίρας λαμπρός τό κύμα 
"Οταν κινμ άρμονικώς τό μάγον αύτής νήμα
Όπόταν δέν τήν τυραννούν άπέλπιδες όδύναι....

Ζωήν ποθείς και σύ, Ζωή, «ύδαίμονα, Αδειαν, 
Ποθείς εις avb’ ήδύοσρα καί εύχροα νά ζήσης 
Και είς τόν κήπον τής ζωής, Ζωή, ν& εύτυχήσης, 
Έχονσα πλήρη ήδονής τήν νεαράν καρδίαν !

Εύχήν μου δέχθητι. Ζωή, — εύχήν ζωής αλγοΰσης— 
Καί φνλαττε αύτήν καλώς είς τά ένδόμυ^ά σου 
Εινε τερπνή, άρμονική, καθώς τό’δνομά σου
Είνε γλυκύ βαυκάλημα τής όρφανής μου Μοιίσης..

Είθ ’ ή Ζωή σου, ώ Ζωή. φαιδρά, άγαλλομένη, 
Νά ένωθή δι’ έρωτος αίσθηματώδους, θείου, 
Πρός τήν εύδαίμονα Ζωήν ώραίου νεανίου- 
Αύτ’ ή εύχή μου, ώ Ζωή, θά ζήση καί θά μένη!

Αλέξανδρος ΓίΑΚΟΤΜΙΟΗΣ.ΑΞΙΩΜΑΤΑ
“Οσον ό κίνδυνος φαίνεται κεκρυμμένος, κατά τοσοΰτον· 

πρέπει νά τόν άποφεύγη τις. Ό κύων αγρυπνεί περισσότε
ρον την νύκτα ή τήν ημέραν:

Ό ποντικός, όστις μίαν μόνον οπήν πρός τήν κατοικίαν· 
του έχει, ευκόλως συλλαμβάνεται.

Μή έμπιστεύθητι τάς υποθέσεις σου είς {κείνον, όστις δέν· 
ήξεύρει νά διαχειρίζεται τάς ίδικάς του.

Ή ύπομονή είναι φυτόν, οπερ οέν φύεται είς όλους τούς, 
κήπους καί είς ολας τάς ατμόσφαιρας.

Δυσπίστει πρός φαντασίαν πολύ ζωηράν, διότι ενίοτε ·τό· 
λογικόν, μή δυνώμενον ν’ άκολουθήση αύτήν, μένει όπίσω.

Πίθος πλήρης φαντασίας είναι κάτι τι πολύ, άλλά 
μένος εντός πλοίου κενού, όπερ μέλλει νά ταξειοεύση, 
κατά τι πολύ ολίγον.

Λέγε μόνον όταν ούνασαι νά ειπη- δύναμαι.

Φύσες.

Τίθί- 
εΐνας.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΣΤΑΤΡΟϊ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΗΜΕΝΟΥ 
(Τί) Μαρία Πε^χάμαλη).

Α'.

Τής πίοτεως τό σύμβολον άλλά καί τής πικρίας 
Παρίσταται άνθοστεφές ενώπιον, μου ήδη· 
Εινε ττολύαεμνον, λαμπρόν μέ καλλονάς μυρίας 
Άς μόνον καλλιτέχνου χειρ γνωρίζει ϊνα δίδη. 
Ναί· εις Σταυρός άπλούστατος ενώπιον μου κεΐται 
Πλήν πόσον είς τήν θέαν του τό στήθος μου δονεΐται I

“Ω ! άλλοτε ό Ίησοΰς έπί τοΰ ξύλου τούτου
Ήσθάνθη ήλους νά τρυπούν τάς χεΐράς του- ρανίδα

ί Αίματος, οϊμοι, ερυθρού εΤδεν έκ τοΰ Σταύρου του 
'Φοινίσσουσαν τήν αλγεινήν τού πάθους του χλαμύδα!... 
Ό πέριξ άσεβής λαός ήλάλαέεν άγρίως 
’Ενώ τό πνεύμα ό Σωτήρ παρέδιδεν ήπίως.

; Ώ ! ποιος πένθους σπαραγμός, ποια φρικτή οδύνη
1 Πιέζουν στήθος μητρικόν και άλγους στάνσυς φέρει ;.... 

-Φεΰ· ή Παρθένος τήν μορφήν τοΰ τέκνου της νά κλίνη 
Όρα, και όμμα έμπλεον πικρών δακρύων αίρει ’ 
*Ως ή Παρθένος ίσταται τό τέκνον της θρηνούσα

ί Πρ ό τού Σταυροΰ νΰν ένδακρυς προσεύχεται κ’ ή Μούσα!

Β'.
Τοιαΰτα νΰν αναπολώ έγγύς αγνής εικόνος
Ην κόρης ή ώραί'α χειρ έχάραξεν ήρέμα·
Πόσον ώραΐον καί σεμνόν δέν εΐνε ταυτοχρόνως
"Οτε ή κόρη προσηλο" είς τόν Σταυρόν τό βλέμμα; ...

ι -Μαρία πλήν έλέγετο ή κόρη ή ‘Αγία
Κ’ ή καλλιτέχνις ευσεβής καλείται νΰν Μαρία !

Μαρία !... εΐνε όνομα ήδύτατον, ώραΤον1
Τέρπ’ ίλαρώς τήν ιλαράν ψυχήν πολλών παρθένων, 
■Εΐνε ευώδες όνομα τό μύρον κρίνου χέον 1 
’Εμφαίνει μέγαν, ήρεμον, μυστηριώδη αίνον. . . 
ΈΓνε βωμός πολύσεμνσς, εΐνε χαρά γλυκεία, 
Όνομ’ αγνόν, θεσπέσιον, καί χάρις αιώνια 1. . .

Γ'.
Σταυρός !... Παρθένος 1... ηδονή συγχρόνως καί πικρία ! 
Άνθέων οτέφος, άκανθων, καί μαρτυρίου αίμα- 
Ώ, πρό αύτών ή Μούσα μου προσέρχεται, Μαρία, 

.«Καί Έλικώνιον, άβρόν, έν τοΐς προσφέρει οτέμμα I 
Πλήν πι'στευσε· άν τού Σταυρού μ ’ ένέπνευσαν τά κάλλη 
Όμως τήν καλλιτέχνιδα ή Λύρα μου θά ψάλλη. .

.Εΐνε τό έργον σου σεμνόν καί άρρητον συγχρόνως 
Βαθύς σ’ ένέπνευσεν, άγνός, τοΰ μαρτυρίου novoc, 
Άλλα καί μάγος ηδονή.., τό καλλιτέχνημά σου 
Έκίνησε τό δάκρυ σου καί τό μειδίαμά σου! .. . 
Τοιαΰτα έργα πάναγνα καί έκλαμπρα, θυμήρη, 
•Παλμούς εγείρουν σεβασμού καί τέρψιν θαμβούς πλήρη.

Ώ ναί, Μαρία ! τάς σ£πτάς αγάπα, σύ, εικόνας 
,Καί ποιεί έργ’άθάνατα, ωραία, κατά μόνας.
Μέ καλλιτέχνιδος άβράν, αείποτε, σύ, χεΐρα 

“Έργάζου όσα ένθεος σοι ψάλλη νυν ή λύρα.
ΐΩ, ζήθι, καί σοί μειδιά ή τέχνη ή γλυκεία 
άζ’.εν άνθος δέχθητι αβρόν τής Μούσης μου, Μαρία!

AaaaAtUPOE Γ. Γιλκοιτμιδηζ.

ΤΟΤ ΠΕΝΗΊΌΣ_Ο ΠΛΟΥΤΟΣ
Ich liebe alleine
die eine, die kteine, di feine, die scino 

(H. Heine·.

Ήδύ στομάτων, 
ρόδον Βεγγάλης, 
ή τής αγκάλης 

θερμή χιών 
ό μονος πλοΰτός μου, 
καί όμως Κροϊσος 
έπλάσθην, ίσος 

καί τών θεών

Χρυσά βοστρύχια 
μόνος χρυσός μου 
καί ουρανός μου 

οί οφθαλμοί, 
μόνη θρησκεία μου 

κόσμος λατρείας 
και τής καρδίας 

σφοδροί παλμοί.

Μακράν μου σάπφειροι
καί μαργαρϊται, 
πάντα κρατείτε 

νΰν τά λοιπά.
Έγώ τρισόλβιος,
αν έν μοι μείνη 
πιστώς εκείνη 

άν μ’ άγαπα.
Κλεών ’Ραγκαόήι.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΓ ΕΑΡΟΣ
ΤΗλθί πάλιν ή κλυκεΓα κάί φαιδρά τοΰ ίτους ώρα, 
τό άβρον παρέστη έαρ μυρωτσν χαί
Κρί>α θάλλουσιν ευώδη, θάλλουσιν ία καί ρόδα· 
Ζεφυρίτιε αύρα πνέει μέ γλυκόν ψιθυρισμόν.

ΔϊελύΟησαν τά νέφη, 5 ψυχρός Βορράς άπήλθε' 
τής χιόνο; ήφανίσθη ήσινδών ή παγερά.
'ίίοωτα τόν τρυφερόν των άδο^σίν αί φιλομήλοιι 
έπί ανθεα δροσώδη. έρωτύλα, θαλερά.

ί

Ό ποιι/ήιι με τόν αυλόν του ροϋν ασμάτων έμπαΟΟς 
πολυκέλαδον ςκχύνςι ύπό τήν σκιάν πςυκών 
τήν ψυχήν του καθηούνςι άφατος τις χ-ηληθμός, 
ακροωμίν^ν τών ρυάκων τόν ή-.ύ» χςλαρισμόν.

τά πτηνά εις του; τών δένδρων ανθηρούς χλώνας, εύώδιις, 
είς τ’ά φύλλα τά αβρά των παίζουσι ζευγαρωτά, 
κατατέρπςι τους όδίτας 5 τε τέττιξ λε·οιόεις, 
άσματα αμα τοΐς σπίνοι; μελωδούτι θελκτικά.

Οί άμνοι «ς τας κοιλάδάς καταστίπτονς απο χλόι,ν 
τρέχουοιν εδώ κι’ εχεΐσε ίίςαλλοι από χαράν.
εις βλαστήσιων τήν 5ψιν πάλλουσιν άνασκιρτώσιν 
>αί Μαίτιδα εΰδίαν άπολαύουσ’ άνβηράν.

Είς τοΰ ίαρος, ώ φίλοι, τήν γρυσίγελων αγκάλην 
λιχνισθώμεν αφε^εντες εις βυμηρει; λογισμού;.
Ms μυρσίνην τήν καλλί/ρουν ά- στεφινωθώμεν πάλιν 
χαί έ; κόρακας τού; θρήνου; στείλωμεν χαί στεναγμούς.

Κλ. Α. Βχαταρ$ό1κης

Λύσες τών έν τώ φύλλα» αένςγμ,άτων

S12. Αίνιγμα. Λίπος—ϊ«πος.
Έλυσαν αύτό, οί κ.κ Διον. Δημητρόπουλο; έκ Πεφατώς, Π. 

Σιδερόπουλο; εκ Πατρών, Ν. Π, Οικονόμου έκ Κέρκυρας, Εΰστ. 
Α. Κομιάτης ·έκ Πύργου, καΐ.Άλ. Πατπασπύρόυ εξ.’Αμφίσαη;.

> 21S. Αίνιγμα. Κ—ίπηος—κ^χος.
Έλυσαν αύτό οί χκ. Διον. Δημητρόπουλος έκ Πειραιώς χαί 

Χαράλ- ’Ολυμπίου έχ Τριπόλεως.

2<Α. Αίνιγμα. Μεν—Εΰοον—Μενίδιον.
Έλυσαν αύτό οί χχ Atov. Δημητρόηουλος έχ Πίιραιώς. I!. Χι- 

δερόπουλο; έκ Πατρών, καί Κ. H. Οικονόμου έκ Κέρκυρας.

21». Χύνθεσες. Μηδείς Αγεωμέτρητο; εάαίτω.
Έλυσαν αύτό οΐ χ. χ. Διον. Δημητρόπουλος χ .Πειραιώς χαΐ 

Κ- Π. Οικονόμου sx Κεοχώρας.
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216. 'Ακροστοεχίς.

'Ελυσαν αΰτό ο! χ. χ. Διον. Δημητρό- 
πουλος ex Πειραιώς, χαί Άλ. Πάπασπύ- 
ρου έξ Άμφίσσης.

Πανοίαζ
ΒνποΑιΐ 
Ρ<Ιί<ύΤ 
Ί<!νη 
ΚαΙΛιππϋικ 
Λιωσβίνηι; 
*έ?ρ</όοτ»ο 
Stere-ti)

in. Ερώτησςς. —Ή Ασπασία.
Έλυσβν αύτό 4 χ. Κ. Π. Οικονόμου έκ Κερχύρας.

218. Πρός Ευμπλήρωβεν. 'Η έπεμέλεια νικά δλας τ*ς  δυσκολίας 
ααΐ δβηγεϊ τδν άνθρωπον elf δρδμον εύτυχίας.

Έλυσαν αυτό οί χχ. Διον. Δημητρόπουλος έχ Πειραιώς, Π. Σι- 
δερόπουλος έχ Πατρών, Κ. Π. Οικονόμου έκ Κερχύρας, Εύστ. Α. 
Κομιώτης έχ Πύργου, χαί Άλεξ Παπασπύρου έξ ’Αμφίσσης.

2|·. Αογύγριφος· 'Κ ύγιεία είναι τύ πολυτεμάτερον 
τών Αγαθών.

“Έλυσαν αύτό ο! χ. χ. Π. Σιδερόπουλο; έχ Πατρών, Κ. Π. Οι
κονόμου ί*  Κερχύρας, Εΰβτ. Α. Κομιώτης έχ Πύργου χαί Άλ. 
Παπασπύρου έξ Άμφίσσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μετ’ εικόνων, 

συγγραφεισα ύπό Τρ. Εύαγγελίδου- Έξεδόθη χαί τιμάταιάντί 
δρ. 2 διά τό εσωτερικόν χαί φρ. χρ. 2 δια τό εξωτερικόν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
μετά καλλιτεχνικών εικόνων ύπό Τρ. Εύαγγελίδου. Έξεδόθη 
εσχάτως ύπό Άρ Γαλανού. Τιμάται δρ. 8 διά τό εσωτερικόν 
χαί φρ. 8 οιά τό έξωτεριχόν.

ΤΟ ΥΔΩΡ ΩΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ YUO ΧΗΜΙΚΗΝ 
ΕΠΟΨΙΝ, διατριβή διδακτορική χριθεΐσα ύπό τής φιλοσοφι
κής σχολής, ύπό τοΰ Μιχ. Κ. Στεφανίδου Λεσβίου.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩ
ΣΕΩΝ, έπιμελεία Κ. Μ. Μητσοπούλου. Έκδίδεται ύπό Γ. 
Φέξη εις φυλλάδια μετά 2800 εικόνων "Εκαστον φυλλάδιον 
λ 35 τό ολον έργον δρ. 20. Έξωτεριχόν φρ. 20.

ΕΝΔΕΚΑΕΤΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝ ΠΑΤΡΑ1Σ (1882—1892) ύπό X. Π. Κορύλλου ίατροΰ, 
άξιοσήμείωτον Ιργον διά τ’ άφορώντα είς τήν μετεωρολογίαν 

τών Πατρών.
ΡΩΜΑ’Ι'ΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

τής χαταλύσεως τής Δυτιχής αυτοκρατορίας μετά λαμπρών 
δλοσελίδων καλλιτεχνικών είκίνων ύπό Φρ. Βερτολίνη. μετά
φρασή χαί προσθήχαι ύπό Σ. Π. Λάμπρου. Έξεδύθη τό 9 
τεύχος. Τιμάται κατά φυλλάδιον δρ. 1,50- 'Ολόκληρον τό ϊρ- 
γον δρ. 40 ’Εξωτερικόν φρ. 40.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Έν Γενιτσέσκ τής 'Ρωσσίας ^τιΐται Έλληνίς παιδα
γωγός γνωρίζουσα τήν Ελληνικήν Γαλλικήν καί κλειδο
κύμβαλων, ητις διαμένουσα παρά τινι καλλίστνι ςίχογςνειςρ. 
νά διδάσκη τέσσαρα τέκνα έξ ών τά δύο Οήλεα. Πληροφο- 
pcat δίδονται εις τό γραφεϊον τής «Φύσεως».
CJ.L·- .. , ,,·~.·2·*  η.·-··— , M5SC8

Η ΦΥΣΙΣ

χ·χΤΤΈ»Α.ΙνΙΚίΑ. ΒΒΔΟΚ0λΑ^Δ.1Α.ΙΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6ΤΗΣΙΑ
Δχά τά έξωτερικόν....................  . . φρ. νρ. 12
Δχά τό έσωτερικόν .......... ορ. 8 
Έξάμηνος έξωτ. φρ. νρ. 7

» έσωτ. δρ. 5
Πώλησις κατά φύλλα έν τώ γραφιίφ τής «Φύσεως», τοΐς 

πρακτορείοις καί τοΐς άνδήροις. /
"ΕκαΟτον φΰλλον ,...................... λ««τ. 1 2$.
Προηγούμενα φύΧλα ...... 0,ε«. 20.

Τόμοι τών 3 προηγουμένων έτών έκαστος.
Διά τό εσωτερικόν, χρυσόδετοι δρ. ΙΟ. 

άπλοι δρ. 8.
Διά τό εξωτερικόν, χρυσόδετοι Λρ. 14.

άπλοι φρ. 12.
Συνδρομηταί ίγγράφονται άπό πρώτης έκαστου έτους καί 

έκαστου μηνάς.
Αί συνδρομαϊ προπληρόνονται.

Διεύθυνσις
'Οδός Νίκης άρ. 2 καί όδός Κυνοσάργους άρ. 36

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ htoi διοργανωτή του χυμ- 
ΠΑΝΤοε. Σταχυολόγημα έκ τών συγγραφών τών κ.κ. Κ. Φλαμ- 
μαρίωνος, Μ. Δελωναίου, Λ'. Φιγκυέρου κτλ, κοσμούμενου καί 
5Γ εικόνων κα'ι σχημάτων τών κυριωτέρων αστερισμών, ύπό Π. 
Δ. Ήλιοπούλου, καθηγητοΰ. Τιμαται δραχμής και πωλείται έν 
τοΐς βιβλιοπωλεία; Εστίας, Πρακτορείου Εφημερίδων, ’Αν. 
Κωνσταντινίδου, Βλαστού, καί είς τό γραφείου τής «φύσεως».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

θ. Β. Κ. Α/ρκυραν. ’Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφβησαν. Εύ 
χαριστοϋμβν. Βιβλίου στέλλομεν προσεχώς. — IJ. Δ. Δ. Oapwievt 
Άγγιλίαι στέλλονται προσεχώς, ήσυχείτε.—Ε. Δ, Κ&Λοτ. Διατρι
βή σας έλήφβη. "Εχει καλώς. Φύλλα άπεστβίλαμεν. ’Αναμένο
με? συνδρομητάς. — Γ. Κ. Mefvlrav. Έπιστολή έλήφβη. ’Εγρά- 
ψαμεν ύμΐν καί άναμένομεν.—Γ.Π.Ζ Μεσσητί/»·. Ζητούμενα φύλλα 
σάς άπεστείλαμεν. Ταχυδρομιχώς γράφομεν. — Γ. Κ. Αιυχασίατ. 
“Εχει καλώς, άναμένομεν τήν έκχαθάρισιν. Ζητουμένας πληροφο
ρίας λαμβάνετε προσεχώς. — Γ.Β.ίΖρπνρατ. Συνδρομή σας έλήφβη. 
Άπόδιιξιν λαμβάνετε εν παρόντι φύλλω. Εύχαριστοΰμεν. Διεύθυν- 
βες σας έχει καλώς, — Γ. Σ. Γιηιβίοχ. Έπιστολή μέ συνδρομάς 
έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.— Α. Κ· Βαρ^οΛομιό. Σάς 
ένεγράψαμεν άπό 15 ’Απριλίου. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλω.— I. 
Ν. I. Πιτίστίβν. Επιστολή έλήφβη, χρήματα 8μως ούχί- Φροντί
σατε παρακαλοϋμεν δέοντα. Εύχαριστοΰμεν. — Τ. Μ. Ζ. ί7ε·ρα<3. 
Επιστολή,, ασκήσεις χαί συνδρομή σας έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν 
Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλερ. Ήσυχείτε.— Ν. Ν.ΒίΩοτ 
Παραγγελία σας άπεστάλη προχβές. — Τ. Δ. Α. Νίατ 'Tdfxqr. 
Cliche άποοτέλλομβν προσεχώς. Ήσυχείτε.—Μ. Π. 'AAefardpeiar. 
Ταχυδρομιχώς άπαντώμεν είς δελτάριά» σας.—Η.Π Μ.Άμβοΰργον. 
“Εχει καλώς. Προσεχώς άποστέλλομεν καί του; τόμους τών τριών 
παρελθόντων έτών.— Ί- Β. Βραύία. Δελτάριον έλήφθη χαί σάς ά- 
πηντήσαμεν άμέσως ώς χαί εις φίλον.— Μ. Κ. Φάρσαλα. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Βεβαίως δικαιούσθε. Σωσάνναν Ραμώ άποστέλλο
μεν προσεχώς.

OCULAIRE VINOT
S’adaptanta tontes les lunettes, pour l’obser- 

vation des astres, ne renversant pas les ob- 
jets, susceptible de di fferentes puissances 
a volonte Prix, 16 francs.

Lunette munle de cet oculalre.
I*rix,  40 France.

Avec cette lunette, on pent voir I’anneau de Saturne.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Γ- ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Όδός Ευαγγελίστριας

Έν τφ νεωτεριστιχώ τούτιρ καταστήματι έχομίσθησαν προσφάτως 
έχ Ηαρισίων πάντα τα χαλητερα ύλιχά, ήτοι ψιάθαι, ύφάσματα, 
ταινίαι, άνθη χτλ. δια γυναικείους πίλους τοΰ τελευταίου συρμοΰ. 
Κατασκευάζονται S*  αυθημερόν δλων τών ειδών πίλοι γυναικών χαί 
χορασίων είς τιμάς λίαν συγκαταβατικός χαί πωλοΰνται τοιοΰτοι 
ήδη έτοιμοι παντός σχήματος, καί διά πάσαν ήλικίαν.

Αί εχουσαι ανάγκην πίλων Κυρίαι, παραχαλοΰνται νά έπισχε- 
φθώσι το ανωτέρω κατάστημα πριν ή προμηθευθώσι άλλαχόθεν τοι- 
ούτους.

Έχ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.


