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ΝΈΟΤΗΣ ICA.I

1
Ήλίκη Λ μεταξύ τών δύο τούτων ήλικιών σχέ- 

σις, ιών ύπό άδύσσου δλως χωριζομένων I Ή 
πρώτη εΐνε ώς ή πράσινη χλόη ή φρίσσουσα ύπό 
τάς πρώτας τοΰ έαρος θωπείας' Α δεντέρα, ώς ό 

ώριμος στάχυς <5 τείνων τήν κρρνφήν του ύπό τοΰ 
θεριστοΰ τό δρέπανον· άμφότεραι δέ είσι ό εφήμε
ρος καρπός ό θεία χειρί έπί τών κλάδων τού δέν
δρου τής ζωής άποτεθείς.

Νεότης 1 άνθος Βλαστάνον ύπό τόν ήλιον, έπι·*  
λήσμον τών καταιγίδων τής χθές. άφροντι διά τάς 
τρικυμίας τής αΰριον. Νεότης I ήλικία βίπτουσα 
ένίοτε τάς ώραιοτέρας τής ζωής ήμέρας είς τόν 
τυφώνα τών ίδιοτρόπων παθών, κηλιδοΰσα τήν ά- 
θωοτητα έν τή μέθη τών άπατηλών ήδονών, καί 
ένσταλάζουσα τήν άμφιόολίαν έκεϊ ένθα ώφειλε νά 
λάμπη ή έλπίς, καί τήν έλπίδα έκεϊ ένθα γαυρια 
δ,τι άδύνατον καί άκατόρθωτον. Γενναιοφροσύνη 
άπερίσκεπτος Ας Λ κεφαλή βαρύνει πλειότερον τής 
καρδίας. ήτις δμως ένίοτε παρέλκει τήν πρώτην.

*Ώ, τί ώραία έποχή ή τής νεότητος, δταν γινώ 
σκη τις πώς νάώφεληθμ ϊνα θερίση κατόπιάγαθούς 
καρπούς. Θέλγομαι βλέπων τΛν γελόεσσαν'ταύτην

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΘΙΗΖ

ΦΡ. ΠΡΙ Ν Τ Ε ΖΗΣ

ΰπαρξιν, έσθητι λευκμ τής πίστεως περιόεβλημέ- 
νην, όνειροπόλον, φιλόδοξον,άντανακλώσαν έν τώ 
άκτινοβολοΰντι αύτής .μετώπω τήν ποίησιν, φίλερ
γου, άνεξάρτητον, εύσπλαγχνον, συμπαθή. Διατρε- 
χονσαν εΐτα παραδείσιους λειμώνας μέ γλυκεϊανκαί 
αγνήν μνηστήν παρ’ αύτή, ήτις ένφ'δρέπει έν φί
λημα ακούει συγχρόνως τήν ύπόσχεσιν μιας εύτυ-

χίας 1 Ώ νεότης, Ισχυρά καί ώραία, έπωφελού τών 
γονίμων τής ύπάρξεώς σου στιγμών. ΐΣκέπτου, δτι 
ά βίος δλος δέν άποτελεΐταί έκ τοΰ παρόντος καί 
μή έξάντλει τήν ίσχύν σου άμερίμνιρς τόσον, δσον 
ή μνηστή σου δρέπει τό φίλημά σου ! \

Διότι μίαν ήμέραν τά δροσερά πέταλα τών έλπί- 
δων καί πόθων σου, ξηρά πλέον καί μεμαραμένα 
τότε θά μεταδληθώσιν είς ίσάριθμα βροντόφωνα 
χείλη, άτινα θα κράξωσι πρός τήν καρδίαν σου 
«Άφρων I τί έκαμες τήν ζωήν σου, τήν εύφυίαν 
σου, τήν φυχήν σου ;»

ϊί
Καίτοι μή άνήκων είς τήν τάξιν τών φανατικω- 

τέρων τής κ. Στάελ θαυμαστών, ούδέ διαμφισδη- 
τών δτι πλέίστας ό κάλαμός της έγραφε λαμπράς 
σελίδας, δέν δύναμαι έν τούτοις νά μή όμολογή- 
σω δτι ευρον ύφιιλήν καί πολυσήμαντον τήν παρα- 
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κατιοΰσαν φράσιν. πλήρη άληθείας και πραγμα
τικής πίστεως. έν ή λέγει:

«Όταν εύγενής βίος .ηαρεσκεύασβ τδ γήραν, δέν 
καταλήγει πλέον τοΰτο είς τόν τάφον,άλλ’ είς τήν 
άθανασίαν.»

Υπάρχει τι όντως ώραιότερον καί αεμνότερον 
σεβασμίου γέροντος περιαυγαζομένου ΰπό τοΰ σέ- 
λαος τής σοφίας καί τής άρετής, δπερ ό θεός φαί
νεται δτι έκ τών άϊδίων άκτίνων του παρήγαγε καί 
δι’οΰ αμείβει σταδιοδρόμον, ένδόξως τοΰ βίου 
τό στάδιον καί έντίμως διατρέξαντα ;

Έγώ τοΰλάχιστον σέβομαι καί εΰλαβοΰμαι τό 
γήρας καί άπό πολλών έτών ούδέποτε διήλθε πρό 
έμοΰ χωρίς νά δεχθή τόν συμπαθή μου χαιρετισμόν, 
τήν ένδειξιν ταύτην τοΰ σεβασμοΰ ήτις τφ δφείλε- 
ται, τήν τόσον άζήμιον πλήν δυστυχώς σπανιό
τατα παρεχομένην είς αύτό έν ταΐς μεγαλοπόλεσι.

Τό γήρας, κατ’ έμέ είνε φάρος έχων δύο φώτα, 
ών τό μέν φωτίζει τήν όδόν τοΰ κόσμου τήν γηΐ· 
νην, τό δέ καταυγάζει τήν πρός τόν ούρανόν.

Τό έσχατον γήρας, δπερ κατ’ έπιστημονικδν 
δρον καλοΰμεν ίξαα&ένηοιν τών φνβιχ&ν δυνάμεων, 
πά&ος ανίατον, ούδέν έτερον είνε παρά βαθμός προ- 
σεγγίσεως πρόο τήν μεταμόρφωσίν είς ήν τείνομεν, 
κατά πάντα όμοίαν έκείνης, ήν καθ ’ έκάστην βλέ
πομεν τελουμένην ΰπό τά δμματά μας μεταξύ τών 
έντόμων, καί ήτις τόν άηδή σκώληκα μεταποιεί 
είς ποικιλόχρουν χρνσαλίδα, ή όποία διά τών δια
φανών αΰτής πτερύγων διασχίζει περιχαρής τοΰς 
αίθέρας.

ΑΙ άρχαϊαι Άθήναι καί ή 'Ρώμη, οί έπαιώνιοι 
οΰτοι άντίζηλοι έν τή πορεία, τοΰ πολιτισμού άπέδι- 
δον τιμάς καί, ώς είπεϊν,λατρείαν είς τό γήρας.Είς 
αύτό άνήκον ή άπονομήτής δικαιοσύνης, ή πρώτη 
είς τάς έκκλησίας τού λαοΰ φωνή, αί τιμητικαί 
κατά τάς έορτάς θέσεις, Λ προτίμησις έν πδσι διά 

πάντα.
Καί έπραττον σοφώς ούτως αί Άθήναι καί 

ή 'Ρώμη, διότι μόνη η γνωρίσασα τόν βίον γενεά 
δύναται νά διδάξη καί νά καθοδηγήση τήν μέλλον
ταν νά διατρέξμ τό στάδιον τοΰ βίου γενεάν.

Παρατηρήσατε τόν γέροντα έκεΐνον, οΰτινος τό 
άνάστημα, καίτοι κυρτούμενον ΰπό τό βάρος τών 
έτών, προσεγγίζει έν τούτοις τόν ζωοφόρον πυλώ
να γοτθικού ναού. Παρά τοΰς πόδας του κεΐνται 
κλάδος άκάνθης καί τό βιδλίον τής Συνέσεως, τά 
σύμβολα τούτέστιν, άτινα έξεικονίζονσι τήν ζωήν 
καί τά τέλη αύτής.

Δύο παιδία τόν συνοδεύουσΐ' τό δν τούτων έν vfj, 
όρμη τής ήλικίας του <έπιθυμεϊ νά χωρήσμ πρός 
τά έμπρός, καί θραύει ΰπό τοΰς πόδας του τήν 
όχληράν άκανθαν' τδ έτερον, μικρά άγγελόμορφος 
κόρη, κλίνει πρός τήν ίεράν βίβλον... Καί ό πάπ- 

/Ίος. παρατηρεί ,ίλαρώς άμφότερα, λέγων πρός τόν 
παΐδα: ύπομονή I καί πρός τήν κόρην ά«ρρο$ !

Ίδοΰ τό γήρας.
III

Έγνώρισα άλλοτε γέροντα, διϊσχυριζόμενον δτι 
κατήγετό έκ τών αρχαίων έλλήνων, καί ή ίδέα αΰ- 
τη ήν Λ μόνη ξενότροπος, ήτις ένεφιλοχώρησεν 
είς τήν ένεργητικήν άλλως διάνοιάν του καί τό δί
καιον πνεΰμά του.

Μοί έλεγε δέ συνεχώς :
Τέκνον μου· έσμέν οί έκπεφυλισμένοι απόγονοι 

γενεάς μεγάλης, ένδοξου καί ίσχυράς.Ή άνθρωπό- 
της έξασθενεΐ βαθμηδόν έν τή πορεία τών αίώνων, 
τό δέ αίμα άποφύχεται μετά δρόμον δισχιλίων έτών.

Έκλινον ταπεινώς τήν κεφαλήν άκούων τοΰς 
λόγους τούτους καί δέυ έτόλμων ν’άποκριθώ ού
δέν. Έσκεπτόμην δμως καθ ’ έαυτόν :

Ή άνθρωπότης διαμένει ίσχυρά έν μέσφ τών 
αίώνων· οί υίοί άξίζουσι τοΰς πατέρας· τό αίμα 
καθίσταται θερμότατον, δταν βέμ έπί τών διδαγμά
των τοΰ παρελθόντος, τών χαλίκων τούτων τής 
άχανοΰς τρίβου τής ΰπάρξεως, οϊτινβς φθείρουσι 
διά τής προστριβής τήν αμφιβολίαν καί ΰγιάζουσι 
τήν σκέφιν διά τής πείρας.

Έν τώ κόσμφ τούτφ <5 άνθρωπος είνε ό όδοιπό- 
ρος ό πρός τό τέρμα βαδίζων καί ούδαμώς άνη- 
συχών περί τών ένδυμάτων, άτινα καταλείπει έπί 
τών άκανθων της όδοΰ. Τέρμα του ή άλήθεια,.... 
"Ας φθείρηται δθεν άπό σταθμού είς σταθμόν τό 
σώμά τοΰ καί άπό γενεάς είς γενεάν άλλά τό 
πνεύμα άς προχωρμ πρός τό θειον τέλος. Άς προ- 
χωρή μέχοι τού πρώτου είμαρμένου όρίου, ένθα ό 
Θεός γέγραφέ πυρίνοις χαρακτήρσιν : Ιϊέ τής γής, 
βτή&ι !

Άλλά τί θά συμβή τότε ; είς τόν σταθμόν τού
τον θ ’ άναπαυθώμεν διά τοΰς κόπους μας καί θά 
μάς έπευφημήσωσι διά τήν πρόοδόν μας, θά ώμεν 
άκόμη οί άφοβοι καί ακάματοι όδοιπόροι, οϊτινες 
φθάνοντες μέχρι τής κορυφής τού δρους, βυθίζου- 
σι μετ’ εύχαριστήσεως τό βλέμμα είς τήν διανυ- 
θεΐσαν άβυσσον λέγοντες: Αίνος τω Κνρύρ ! Καί 
προσβλέποντες είτα τό μέλλον προστιθέασιν: ΈλαίςΙ

Ούτως έπίσης καί ή άνθρωπότης συλλήβδην κρι- 
νομένη δύναται νά έχμ τήν νεότητα κάί τό γήράς 
της, άπαραλλάκτως ώς τόκατ’ ίδίαν άτομον.

Ή νεότης τοΰ άτόμου είνε ή έργασία ένός μόνου 
ΰπέρ δλων, Λ δέ τής άνθρωπότητος εινε ή έργασία 
δλων ύπέρ τοΰ ένός.

Τό γήρας καί τοΰ μέν καί τής δέ είνε ήλικία 
μεταβατική, μεθ’ ήν εισέρχονται άμφώ είς τήν ά- 
τελεύτητον καί περιλαμπή τής αθανασίας Λμέραν.

Achille Simon
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ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΪΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Τοΰ έν Πειραιεϊ ελλογίμου καθηγητοΰ

X. ΙΛΚώΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤ2Η

Α' · Τό Σηράγγιον, πιρί ού πολύς δ λόγος έν τοΐς συγ- 
γράμμασι τών σοφών Ευρωπαίων, περιηγητών τε και μή· 
άλλά δώμεν τόν λόγον αύτφ τφ έλλογίμφ καθηγητή γρά- 
ψαντι έν τη « Έφιψερίδι» (άρ. 223, ίΟΑύγ. 1896).τάδε 
περί Σηραγγίου :

«Περί τοΰ σπουδαίου τούτου ευρήματος, τοΰ έλθόντος είς 
φώς διά τών άνασκαφών της γεν. τών αρχαιοτήτων εφο
ρίας, τών προκληθεισών St ’ αναφοράς μου προς-αυτήν, 
οΰδεος ϊγραψε μ.ίχρι τοΰδε μ,ετά βεβαιότατος 
ποβ ακριβώς καί ώριβμ,άνως ήτο καί όποιον 
τή καταβκεόαβμΑ. Και τοΰτο πολύ φυσικόν, άφοΰ ά- 
πίκιιτο είς την σκαπάνην νά άποκαλύψη τό υπόγειον κα- 
τασκιύασμα πρό τριών εβδομάδων.

Έπιιδή δμως ίν τισι τών έφημιρίδων έσφαλμένως έδη- 
μοσιεύθη, οτι τό Σηράγγιον ώρίσθη ακριβώς ύπο τοΰ πολ- 
λοΰ Κουρτίου, χάριν της ακρίβειας καί ινα άποδοθνί, εκά- 
στφ τό έαυτοΰ, παρατιθέμεθα ένταΰθα τούς γράψαντας τών 
νιωτέρων περί αΰτοΰ, εις άπόδειξιν τοΰ οτι ή τιμή τοΰ 
ακριβούς τοΰ κατασκευάσματος εκείνου καθορισμού άνηκει 
δλόκληρος είς τάς εσχάτως ένεργηθείσας άνασκαφώς.

Καί πρώτον δ πολύς Κούρτιος οόβλ τήν λέίξίν Ση- 
ράγγιον έχει εν τφ De portubus Athenarum τοΰ1842,

ΟυΒΙ λάζιν γράφει περί αύτου έ» τφ ίργψ αύτοϋ τού 
1891, πλήν τή; εισαγωγικής xect μόνης παραθέσιως τών 
χωρίων, έξ ών εενε γνωστό» το Σηράγγιον, γινόμενης ύπό 
Μιλχάΐφερ.

Ό W. Ν. Leake (Topography of Athens σελ. 280 
τήςγιρμαν. μεταφράσεων) λέγει Ιπί λίξβι ; «Το Qvcy.v, του 
πρώτου» (του Σηραγγίου) *̂}Svrato  >*ά  άώυ·*?  ra
Ζήτηση tic avtv έπι ζώτ πβτρωδών αεκτών 
ή τΛν γειτονικών ακτών το3 Άφρο&βέου 
έγγύφ το15 ο^τω x «λουμένου τάφου τοΰ 
μοβτοκλέους». 5ημ.<ιωτέον Ζ' οτι i, Leake ολως άτό- 
πως Ζίαν ίΆβγε τον οιτισ0«ν του Τίλωνβίου &ρροσν, το 06 
Αοροοίσιο*  stvs έντο; τού ^βγάλου *λψ.&νος,  και δ τάφος 

τού θί'Λίστοκλί&υς «ινί αρκετά Ζξω τούτου.
Ό Ένρ. Ούλερϊχος (<Οί λιμένες και τά ρ,κκρά Τίίχη 

τών Αθηνών> τού 184δ 25) γράφει άναφεοόμ.ενος
ιίς τά -προς Δ. τού στομίου τνις Ζέας (Πασδ-λιιοα'κου) 
κατά τό Τσιρλονερι : «Πολλοί νοράζουο^ν άνευ βασίσου αι
τίας, οτι ώνορ.άζετο παρά τοις παλαιοί; Σηράγγιον ■ άλλά 
το Σηράγγιον ·ήτο τό*·ο;  τις του Πειραιώς, Oftov ητο βα- 
λανββν ί«ώτου rrvoo, καί Ar/ yzi&ayoy on to ovo-
ρ.α απο τάς σήραγγας, είτε τά (ΓίΓλλαια καί τούς ύπονύ- 
ιιους, τούς Ποιους και δ Στράβων αναφέρει είς τον Πετραιοδ, 
προσθέτων,ίίτι και οικήσεις ύπηρχον έντος αύτών». *Εν  ύχο- 
οτ)ριιιώσst oe ύ αυτός Ούλερ<γος «αρατίθησι το χωρίου τού 
Στράβωνος τό άν«φερό(Λίνον είς το κοίλον καί ύΐςόνοριτν της 
Μουνιχίας, ειτα 5'επιφέρει : «Εις τών υπονόμων, την σή- 
αιρον λουτρά λεγόμενος, σώζεται ηριίχωστος nXqetov 
τής κορνφ^ς τ^ς ΜουνίχΙας. ^στραμμένος προς το 
ουτικονοτιον». Ταύτα καί ο Ούλερεχος, νοών διά τού κα~ 
τασ/Λυάσ^ατος τ’Λν γνωστήν σπηλιά της Άρετούβας» ίύοο 
άναφέρων δριως ποσώς, ούοε γνωρίζων τδ σήμερον γνωστόν 
πλέον κατασκίύασρι,α.

Ό Bursian (geographie von griechenland τού 1862 
Π, ο. 2ί>0) λίγει ·. u Έπί της ρ.ΰζονο; δυτικές χερσονή
σου.... καί ήτις τό όνομα Χηράγγιον έφβ>
pt κείυ-αι κτλ. Πρόκειται δηλ; περί τ?ις μεγάλης 11εt- 
ραίκη; χερσονήσου, της Άκτης επικαλούμενης «ς δ 
Bursian δίδε*  τδ <λο^.α Σηρβγγιο*.

Ό C. Wachsmuth Die stadt Athen 1874 l σελ. 
316 σ.5) γράφει : «"Ο,τ*  περί Σηραγγίου γνωρίζουν ^4» 
ίξαρκβ? τοποβίτ)}9(ν (άλλοι ηόελον να θέσωσι
τούτο έν τη Οεσει, ένθα δ Ούλερϊχος μετά μεγάλης πιθα- 
υότητος έδέχ6η την Φρεαττύν). Είνε δέ τά εζής. . . . .» 
(Έπεται σειρά τών περί Σηραγγίου χωρίων τών αρχαίων). 
κΤό δνοσ.α δηλοΐ έδαφος πετρώδες ΰπό κοιλοτήτων διεσπασ- 
ρ,ένον.» Καί ούδέν πλέον.

*0 G.HirschleW (Beriehte der sachs ges, τού 1878 
άποσπ, σ. 29) καταλέγων τά ονόματα τών έν Πειραιεϊ 
ηρώων γράφει : ·*Σήξ>αγγος  . . . . Έάν ση^αίνγι τό Ονομα 
««ίΟ’ψος πέτρωσες υπο κοιλοτήτων ο<ίσπασριένον»»(Wach· 
smuth^ τότε αρμόζει τήν άκτήν τήν 
ας καί Μοννιχίας*»,  άπδ τδ στό^ιον δ^λ: τού Πασά- 
λψ.ανίου τού σημερινού μέχρι τού λιμενίσκου τού Κουμ,ουν- 
οουρου, έπί έδάφους ού μικρά; έκτάσεως ζ.αί παραλιακής 
ίξίλίξεως.

Τελευταίος πάντων δ A. Miichhoier έν τοΐς Karten 
von Attika τού Curtius καί Kan pert τού 1881 (σ.61) 
τεριγράφων τόν χώρον, ένθα τού Διδς Μειλιχίου καί Διδς 
Φιλέ&υ άνα&ηι/.ατικά ανάγλυφα άνευρέΟησχν, σχεδόν 0λ·ην 
ςν,λ. την γλώσσαν την άπό τού λόφου της Μοννιχίοχ εις 
•ην θάλασσαν πρδς τδ ΝΔ. καθηκουσαν, έπάγεται: «Ότι 

πάντ» τοΰτον τόν χώρον μ<τά ϊής άκτ$^ ™ 
ΟΊΟιχα Σηράγγιον άρικόζει (άπδ ηρώου τού Σηράγγου, ρ,ετά 
βαλ-χνείου πιρ ’ αύτψ) δπερ οηλοί «Έδαφος πετρώδες ύπό 
κοιλοτήτων διεσπασριένΟΫ,» υπολαμβάνω μ&τά τοΟ 
Η inch fe Id λίαν ««0»ν6ν. «Ταύτα καί δ Μιλχαιφερ,

Καί έπι |Uv τού πίνακες τφυάρχαίου'Πειραιώς σηριβιοϊ κατά 
την έκτασιν της άκτης έκείνης τδ Σηράγγι&ν, τδ όποιον 
πρέπει βεβαίως νά ληφθίί κατά την εκδοχήν roCHicschfeld 
ίπι της άπό της Ζίας ρεχρι της Μουνιχίας άκτης, άφ' ου 
αυτός δ Μιλχαϊφερ άνο^ολογει την ριετά τού Χιρσφέλδ συρι- 
φωνίαν αυτού ώς προς τούτο. Πλην όμως της άκτής ό Μ. 
περιλαμβάνει χαί δλβν τδν άλλον χώρον τόν άνω σηριειω- 
θεντα. Έπί δέ τού πίνακος τού νέου Πειραιώς δι’ ερυθρού, 
ακριβώς έπί τηςθέσεως, εΜα εγεινεν ή άνασκαφη ση|κειοι ό 
αυτός Μ. την λεξιν Ciat« Cistern ©««δεξαμενή, όπου δριως 
ίχόνον διά της άνασκαφης άπεδείχ^η, οτι πίν άλλο ητο η 
δεξαμενή. Έστω τούτο ώς άπόδειξις τού αβέβαιου της το- 
ποθετησεως τού ευρήματος παρά Μ. Καί αΰτδ οέ το θεω
ρούμενου δεξαμενής στόμιον, έξ ού καί η σημείωσις ClSterne, 
ούδέν άλλο έδειξεν ή άνασκάφη η στόμιον βα&υτάτον φρεα- 
τοειδούο ανοίγματος, έξικνουμένου μέχρι της έν τφ βράχφ 
σηραγγοειόούς του βαλαντίου διόδου πρός την θάλασσκν, 
χρησίμου ίσως πρός καθαρισμόν τού άίρος έν τώ βαθυτάτω 
έκείνω ύπογείω κατασκευάσματα

Εκ της κατά λέξιυ παραθεσιως των χωρίων τούτων φαί· 
υεται σαφέστατα η «σνμφωνία τών τοπογράφων, ών άλλοε 
εν Φρεαττοι έζητησαν τό Σηράγγιον, η έντός τού μεγάλου 
λιμενος, κατά τη» είσοδον αυτού η τό ’Αφροδίσιον, η 
κατά τόν τάφον τού Θεμιστοκλέους, άλλοι είς τό’έπάνω 
μέρος τού λόφου της Μ ου» t χίας, άλλοι τέλος ιίς μεγάλη» 
ε’ν.τασιν της πρός την θάλασσαν προεξιχουσης γλώσσης αυ
τής καί επί της άκτης της άπό Ζέας είς Μόυνιχίαν. Οί 
τελευταίοι ούτοι «ν μ4γ«λΐ) πάντοτε το-
ποθετουντες ουτω τούτο, ήτις όσον δηποτ*  ά» γ μεγάλη, 
εινε πάντοτε ούχί βεβαιότης άλλά πιθανότης, έπλησίασαν 
ύπέρ πάντας τούς άλλους.

Εκ τών αυτών όμως χωρίων καί εκ τώ» πινάκων τών 
ε'ργων, ά έσημειώθησαν, έφ’ ών ουδέ ίχνος τού εύρβθεντος 
κατασκευάσματος υπάρχει, ε’τι άριδηλότερον καθίσταται οτε 

θυμένα ήτο γνωστόν τί Ικρυπτεν ή Σπηληά κοινώς 
λεγομένη, κειμένη άλλως καί είς θέσιν τοιαύτην, ώστε νά 
μη εινε όρατη είς τούς άνωθεν «ερχομένους, Δοθείσης όμως 
αφορμής υπο τών ενοικιαστών τής άζτής έκείνης, οί όποιοι 
καί πρώτοι έσκαψαν πρός εξαγωγήν χώματος καί έπίστρω- 
σι> τής ακτής, έγένετο ή άνασκαφη ύπδ της Γεν. τών 
αρχαιοτήτων εφορίας τή έμή προτάσει καί υπό τήν έμήν 
έποπτείαν, δι’αύτής οέ καί μόνης ώρίσθη xod
βββαίωζ εύχί δε ότι τδ εύρεθέ» κατασκεύασμα
εινε τό Σηράγγιον, οπερ ούδείς τών τοπογράφων ειδεν, ούδ’ 
αναφέρει ίοών, διά τον άπλούστατον λόγον,· ότι ήτο κατα- 
χεχωσμένον ύπό τών χωμάτων καί τών καταπεπτωκότων 
βράχων.. Άπο τούτου τού »ύν πλέον γνωστού καί ό πέριξ 
χώρος έφερε τό όνομα. Έοείχθη δηλ. αύτό -to βαλανεΐον 
μετά τών διαμερισμάτων αύτοϋ, τό παρά τό ήρώον τού 
Σηράγγου, ού έχομε» καί όρόσημον (ΗΕΡΟΙΟ HOPOS) 
εκεί που εύρεθέν, ώστε ή τιμή τής άνευρέσεως ανήκει είς 
τάς διακοπιίσας πρός καιρόν άνασκαφάς, αί όποΐαι έοειξα*  
τί ήτο το ανευρεθέν κ.ατασκεύασμα καί Εριστικώς έσημείω
σαν τήν θέσιν ε’νθα ίζειτβτό Σηράγγιον.

Ταύτα χάριν της ακρίβειας άνευ κινούν^ μεκύσεως τής 
άξίας τών δαφνών τών ξένων καί μάλιστα το?| πρό μικρού 
άποθανόντος μεγάλου σοφού, ού έρρίφθη είς μέσον τό όνομα 
ύπο άγνοιας τών πραγμάτων, ζαί ού ή ψυχή άγάλλεται 
βεβαίως έπί τφ οιευκρινισμώ, εττω /.αί ύπο 'Ελλήνων, τών 
τοπογραφιζών ζητημάτων, πιρί ών είχε τή» αρχήν οτι τό 
«dies diem docet, gaum in omnibus amiguitatis sta- 
diis, turn maxima in tophographia graeca valet.»

Β'. ’Ανάγλυφο» επίσημον τού ήρωος Έχέλου, έξ ού ο- 
ριστιχώς ηοη έγνώσθη ή θίσις τοΰ Δήμου « .
παρά το» Πειραιά. Γνωστό» δέ τοίς έπιστή<*οσιν,  οτι ή ό- 
ριστιχη θέσις τών πολλών δήμων της ’Αττικής ε”στιν άμφι- 
σβητήσιμος’ δίά τών νιωτέρων δέ άνακαλύψεων ελπίς ύπάρ-
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χ«, οτι όριστικώς έν τφ μέλλοντι και τούτων η θέσις έπ’ 
άκριβείας τεθησετ^ι έν οις σημείοις τό πάλαι ήσαν.

Γ'. Το Ασκληπιείου καΐ Τέρμονας ή ορούς, λίαν χρη
σίμους πρδς την έξακρίβωσιν τών διαφόρων θέσεων τοϋ 
Πδίραιώς. Ένι λόγφ δ κ.Δραγάτσης είργάσθη και ΐργάζε-’ 
ναι δσημίραι ΐπιβτημονικώς, ώστε τδ όνομα αΰτοϋ ουν&δίθη 
τη έπιστημονική αρχαιολογική έρεύνη τοϋ Πειραιώς ,άνάπο- 
σπάβτως· πολλάς δέ άπ’ αύτοϋ ή επιστήμη προσδοκ? έτι 
διαφωτίσεις έπι τών διαφόρων επιστημονικών τοπογραφικών 
ζητημάτων τοϋ Πειραιώς.

Τούτων πάντων ένεκα καί αΐ Άρχαιολογικαΐ Άκαδημίαι 
Βερολίνου .καί Τώμης άντεπιστελλον αύτών μέλος άνεγνώ— 
ριωαν· ή δέ Γαλλική καΐ offici&T d’ Academie άνεκηρυξεν 
άποστείλασα άύτφ το τοϋ Φοίνικος παράσημου (palme), 
δπερ ολίγοις παρέχεται.

Ά,ΰαν. Π·τρββτ]ς 
πρώην Σχολάρχης Πειραιώς.

Η ΑΝΘΟΥΣΑ ΝΕΟΤΗΣ

ΕΝΤΎΤΊΟΧΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΠΜΟΥΝΙΑΣ

(Συνέχεια· Κι προηγ. φύλλο»)-

Τήν επαύριον περί τήν 9ην π. μ. έξήλθομεν πρδς συνέχι- 
σιν τών επισκέψεων μας. Άλλά πόθεν ν’ άρχίση τις καΐ πού 
νά τελειώση. Αί προγενέστεροι επισκέψεις μ*  έπεισαν, ότι έν 
Κωνσταντινουπόλει τδ έργον τοΰτο εινε εις άκρου άχαρι και 
κοπιώδες,-διότι αφ’ ένδς μεν αί άποστάσεις ού μόνον τών έπι*  
σκεπτομένων, αλλά καΐ τών συνοικιών αύτών, καταπληκτικώς 
άπέχουσιν απ’, άλλήλων' άφ’ έτέρου δέ ή πληθύς τών συνδρο
μητών μας με ήνάγκασε νά άπαυδήσω πολύ εγκαίρως. Έν 
Κων)πόλει εργασία τωαύτη κινήσεως είτε πεζή είτε έφ’ άμάξης 

' εινε φύσει δυσχερής, διότι είς έκαστον βήμα προσκόπτει τις είς
άπειρα εμπόδια. Αί οδοί τδ πλεϊστον στεναΐ καΐ σκολιαί καΐ π*'  
τρώδεις και πού μέν ανωφερείς που δέ κατωφερείς σάς κωλύουσι 
τήν ταχεΐαν διέλευσίν σας. At δέ πλεΐσται αύτών είνε τοσοϋτον 
διαδατικαί, ώστε πολλάκις αναγκάζεστε ν’ άναμένητε την σει
ράν· σας. .

Άλλα δέν εινε μόνον τούτο. Ή πλησμονή τών κυνών,μακα
ρίως έξηπλωμένων και διαιτωμένων έν ταΐς όδοΐς ταύταις 
συμπληρούσε παν κενόν, δπερ οί περνπατηταΐ άφήνουσιν έπι 
τής όδού. Πολλάκις δέ, οσάκις έδάδιζον, προσεϊχον πλειότε
ρον μήπως πατήσω τινά τούτων ή προσκρούσω είς τούς έκ 
δεξιών καί αριστερών διερχομένους, οπότε έγείρων τήν κεφα
λήν προσέκρουον έπί τής κεφαλής ίππου τίνος ή δνου.

Καί δ?ν είνε ύπερδολή. Ή.κίνησις είς πολλάς οδούς της 
Κωνσταντινουπόλεως εινε αινιγματώδης πολλάκις δέ άπέ- 
φευγον νά διέλθω ταύτας ούχί τόνον έκ στενοχώριας νευρι
κής, δσον έκ φόδου συγκρούσεως πρδς τά ποικίλα διαβατικά 

. ανθρώπινα καί ζφϊκά 5ντα. Ώς γνωστόν, έν Τουρκίφ ή
< κυνοκτονία απαγορεύεται, επομένως έν μεγαλουπόλει τοιαύτη

εύκόλως δύναται τις νά φαντασθή τδν αριθμόν τών αύξανομένων 
τοιούτων τετραπόδων Λίαν χαρακτηριστική έπομένως αποβαίνει 
ή αδιαφορία των πρό τοσούτου θορύβου καΐ τόσων άνωθεν αύτών 
διερχομένων ανθρώπων, αμαξών καΐ ίππων. Γνωρίζουσιν, δτι 
θά σεβασθώσι τδ δέρμα των ή μάλλον εΐθισαν τδν κόσμον νά 
σέβηται αύτό. Έκ περιεργείας εμέτρησα είς μήκος οδού 200 
μέτρων 87 τοιούτους, έξηπλωμένους μακαρίως έν μέση όδ$*  
περί τού σμήνους δ’αύτών εύκολώτατα δύναταί τις νά φαντασθή 
τδ μέγεθος.

Έν τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων, εξακολουθήσατε άν δύ- 
τασθε επισκέψεις συνδρομητών σας, άπδ συνοικίας είς συνοικίαν, 
ής εντελώς αγνοείτε τά διαμερίσματα καΐ αύτήν τήν θέαν. Κυ- 
ριολεκτικώς άπηύδησα και θά παρητοΰμην τού σκοπού μου, άν 
δέν έφειδόμην τής πρδς τούς συνδρομητάς μου αγάπης καΐ έκ*  

/ τιμήσεως.
Διηυθύνθην κατά πρώτον πρδς έπίσκεψιν τού κ. Γεωργίου 

Παράσχου. Γενικού διευθυντού τού οικονομικού τμήματος τών 

Οθωμανικών μονοπωλείων τού καπνού, τού γνωστού είς τδν πα
νελλήνιον κόσμον άνδρός, ένεκα τής μεγάλης αυτού αξίας, και 
τού λαμπρατάτου αύτοΰ χαρακτήρος.

Τδ κατάστημα ή μάλλον τδ μέγαρον τών μονοπωλείων τής 
Κων)πόλεως κεΐται έν τή συνοικία τοϋ Γαλατά, έγγύς τής οθω
μανικής Τρ«πέζης, και είνε έν τών μεγαλειτέρων καί ώραιω» 
τέρων νεωτέρων κτιρίων τής Τουρκίας. Είσήλθον είς τήν με- 
γαλοπρεπεστάτην αύτοΰ είσοδον, οπού πληθύς θυρωρών έφύ- 
λασσεν αύτήν άπδ τούς μή έχοντας έργασίαν. Ζητήσας δ’έντφ 
άμα το γραφεΐον τού κ. Παράσχου, ώδηγήθην παρά τίνος τού
των είς τδ δεύτερον διαμέρισμα τού μεγάρου, όπου παρέδωκα 
τδ επισκεπτηρίου μου καί έγενόμην άμέσως δεκτός.

Νικόλαος 0. Παράόχος

Ό κ. Παράσχος άνήρ μέσης ηλικίας' μέ ύφος σοβαρόν καΐ 
έν ταύτφ μειλίχιον καΐ προσηνές, τείνας μοι τήν χεΐρα μοΐπροσ- 
έφερε κάθισμα παρ’ αύτώ, ήρώτησε πότε ήλθον και πώς 
μοι έφάνη ή Κωνσταντινούπολή. Είνε δέ πατήρ άξιολόγου 
οικογένειας, ής είχε τδ άτύχημα' ν’ άπολέση τδν μεγαλείτερον 
βλαστόν. Είνε Έλλην γνησιότατος καΐ ακραιφνέστατος, έκ Θεσ
σαλίας τδ γένος έλκων,δ δέ πατήρ του ήν αξιωματικός τού άγώνος, 
παραιτηθείς έπί τής καποδιστρικής εποχής.Το μέγιστον ύπέρ 
Ελλάδος ένδιαφέρον του μοί έδειξεν άμέσως. έρωτήσας με περί 
διαφόρων τής πατρίδος αντικειμένων,ών μετά προσοχής ήκουσε 
τάς σχετικός ανακοινώσεις μου, προσθέτων έκάστοτε λίαν έπι- 
τυχώς καΐ εύστόχως τάς ιδέας καΐ τήν γνώμην του.

— Καΐ είσθε ευτυχείς, όσοι ζήτε είς τήν έλευθέραν Ελλάδα 
μοι έλεγε, διότι ιδίως άπό σάς ή νεωτέρα Ελλάς αναμένει τήν 
πρόοδόν της καί τδ μέλλον της.

—Δέν πιστεύω βμως ν’ άγνοήτε καΐ οποίας πικρίας καΐ όπο- 
χρεώσεες ύφιστάμεθα, τφ άπήντησα.

Ό κ. Παράσχος είνε καΐ πατήρ λίαν φιλόστοργος καί αγα
πητός. Είχεν υιόν λαμπρότατον ύφ’δλας τάς έπόψεις' νέον 
κάλλιστα μεμορφωμένον καΐ πεπροικισμένον ύφ*  όλων τών προ
σόντων τής νεωτέρας μας εποχής,- δν βμως προώρως ό θά
νατος άφήρπασεν έκ τής αγκάλης του. Τόν υιόν του τούτον, 
Νικόλαον καλούμενου, πρδ τριετίας μοί είχον συστήσει έν Ά- 
θήναις, έν τινι Συλλόγφ, οϋτινος διετέλουν’μέλος, επανερχόμε
νου τότε έκ Βοστώνης τής Αμερικής, δπου είχε μεταθή, Γνα 
σπουδάση τήν πολιτικήν μηχανικήν, έπί τετραετίαν. Ήρίστευσε 
πάντοτε ώς κορυφαίος μεταξύ τών συμμαθητών του.

Έκτιμήσας τάς γνώσεις του καί τήν αξίαν τού νέου τούτου με*  
τέβημεν όμού καί μεθ’ ετέρων φίλων τδ εσπέρας έκεΐνο είς τδ 
θέατρον τών Κωμφδιών,ένθα έδίδετο παράστασις ύπέρ τού Συλ
λόγου μας.Είχεν έπιστρέψει τόν Αύγουστον τού 1892 είςΚ)πολιν
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κατά τάς. ϊιαχοπάς,ώ; μαθητής έτι καί έφήρμοσε το σύστημα της 
ϊια θβρμοΰ ΰϊατος θερμάνσεως λίαν έπιτυχώ; είς τά δύο καταστή
ματα της Αύτοκρατ.Τραπέζης χαι τών Μονοπωλίων τοδ καπνού, 
όπερ μοι έπέίειξεν ό αντάξιο; αύτοϋ πατήρ.

Έπανελθών 8έ εσχάτως έξ ’Αμερικής διπλωματιοΰχο; έτερό- 
κειτο νά ίιορισθή ώς μηχανικός είς τρεις θέσεις, οτε τβ σκληρόν 
πεπρωμένον προσέβαλεν αύτόν διά τυφοειδοΰ; πορετοδ και ά- 
φήρεσεν άνελπίστως τήν ζωήν του. Πάντες ο'ι γνωρίσαντες αύ
τόν σφοδρά έλυπήθησαν έπι τφ δυστυχήματι. Ό δέ μεγαλείτερος 
μηχανικός χαί διαπρεπέστερος γεφυροποιός τής Βοστώνης κ. 
Σονέϊν είχεν είπεϊ περί αύτοδ οτι ύπό επιστημονικήν έποψιν άπώλ- 
λετο σπάνιον πνεύμα τής εποχής διά τήν επιστήμην ταύτην' 
υπό δέ τήν χριστιανικήν αληθής τοδ χριστιανισμοί απόστολος.

Τήνεΐχόνα του παρατεθέμεθα έμπροσθεν. ’Ητο είκοσι ετών.
Μόλις δέ ειπον είς τόν άτυχή πατέρα του οτι έγνώρισα καί 

έξετίμησα αυτόν έν Άθήναις, στενάξας βαθέως έπλησίασε τό 
κάθισμά του πρός με. Ζ

— Τον έγνωρίσατε και σεΐς, μοί λέγει μετ’ απορίας καί πώς 
σας εφάνη ;

— Ώς άστήρ λαμπρός καί τηλαυγής λάμψας έπί μικρόν καί 
δύσας διά παντός έντεδθεν.

Καί δ κ. Παράσχος στρέψας τό βλέμμα πρός τήν θύραν άνε> 
στέναξε καί πάλιν, έπαναλαόών μετά λύπης :

— Ώς αστήρ λαμπρός καί τηλαυγής λάμψας έπί μικρόν κα 
δύσας διά παντός έντεΰθεν.

Άφοδ δ’έτι είπομεν δλίγα καί έπίομεν τόν κομισθέντα ήμϊν 
καφέ και σιγαρέτα, αποχαιρέτισα αύτόν καί άπήλθον πρός έπί- 
σκεψιν τοδ κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, καθηγητοί καί δημο
σιογράφου, γνωστοί είς τόν ’Αθηναϊκόν κοινόν κατά τήν τελευ- 
ταίαν του κάθοδον είς Αθήνας, έν καιρ$ των ’Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Ό κ. Παπαδόπουλος συνδρομητής μας έκτών πρώτων, κα
τοικεί είς τό Σταμπουλ πρός τήν δεξιάν αυτοί πλευράν καί έν 
τφ ί ΣιναΙκφ μετοχίφ. Διελθόντες τήν γέφυραν τοί Γαλατά 
επορεύθημεν πεζή έπι ήμίσειαν ώραν πρός τήν συνοικίαν ταύ*  
την, άποτιλουμένην τό πλεϊστον έκ παλαιότάτων καί σεσαθρω- 
μένων οικιών τής πρώτης βυζαντινής εποχής και μετά πλεί*  
στας δσας ερωτήσεις, ώδηγήθημεν τέλος είς τό ΣιναΙκόν μετό
χων. Τό ΣιναΙκόν μετόχων εινε μονή έκ τών πολλών υπαρ- 
χουσών έτι έν Κωνσταντινοόπόλει καί σχεδόν ήρειπωμένη, 
ούδέν τό άξειοσημείωτον ή τό χρονικόν ένεχούση καί μετά 
τινας έλικοειδεΤς περί τήν μονήν λοξοδρομίας άφίχθημεν πρό διο— 
φου μικροί οικήματος, ένθα εύρίσκετο ή κατοικία τοί κ. Πα« 
παδοπούλου.

Κρούσαντες τήν θύραν άνεφάνη νεάνις τις. ήτες μάς ειπεν 
ότι ούτος απουσιάζει είς τό Άγων Όρος καί ότι θά έπιστρέψη 
μετά 15 ημέρας. Άφησα; τό έπισκεπτηρών μου απήλθο- 
μεν λαθόντες άμαξαν διηυθύνθημεν πρός τό ζυθοπωλεΤον τοίκ. 
Κοτούλα, ?ν’ άναπαυθώμεν όλίγον, διότι τή αληθείς ή μεγα
λούπολης αίίτη κοστίζει πολύ ηθικώς και ύλικώς είς πάντα 
επισκέπτην. Είνε πόλω λαβυρινθώδης καί ώς τοιαύτη απαι
τείται μεγάλη προσοχή καί ολίγη κίνησις.

Τό έσπέρας είμεθα προσκεκλημένοι είς γείμα παρά τφ κα
θηγητή τής Γαλλικής κ. Ίακώβφ Λαγκάδη, δστις μας παρέ- 
θηκε τά έκλεκτότερα καί ποικιλότερα τών φαγητών καί μάς 
έφιλοξένησε μετά πολλής έπιμελείας καί εύχαριστήσεως. Ή δέ 
αξιόλογος αύτοϋ σύζυγος καί ή καλλίστη γυναικαδέλφη του έδεί- 
χθησαν άντάξιαι έξαιρέτων καί φίλοφρονεστάτων οικοδεσποίνων.

Τήν έπαύριον μετέθημεν είς έπίσκεψιν τοδ καταστήματος τοδ 
περιωνύμου φιλολογικοί συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως κειμέ
νου είς τήν συνοικίαν τοί Πέρα. Τό μέγαρον εινε κάλλιστον 
καί εύρύχωρον καί λαμπρόν, άλλ*  ή διοίκησις μάς έφάνη ήκι
στα άρμόζουσα πρός τόν υψηλόν αυτοί σκοπόν. Είρομεν εκεί 
τόν πρόεδρον αυτοί κ. Άν.Χρηστίδην, αξιόλογου καί εύπαίδευ- 
τον άνδρα, ώς καί τόν γραμματέα τοί Συλλόγου κ. Δημητρι- 
άδην άντιποωύμενον χρέη ολοκλήρου τοί συμβουλίου καί πολλά 
καί ανάρμοστα φλυαροδντος πρό τοδ σιγώντος προϊσταμένου των.

— Καί δυνάμεθα νά λάβωμεν ?ν καταστατικόν τοί Συλλόγου 
σας,κ. πρόεδρέ, ήρώτησα.

—Δεν έχομεν ή μάλλον δέ.ν δυνάμεθα, άπηντησεν ό ελαφρός 
και πολύλογος. -

Ήπορήσαμεν έπί τή πρωτοτύπφ διαγωγή του καί έφύγομεν ’ 
έκεΤθεν δυσηρεστημένοι ακριβώς δτεήθέλησαν νά μας περιποιη- 
θώσιν έπί τή δηλώσει τής ιδιότητάς μας.

’Αφοί δ * ειτα έπεσκέφθημεν έπί συνεχείς ημέρας διαφόρους 
έκτών εν Κωνσταντινουπόλει διαμενόντων συνδρομητών μας, 
μεταξύ τών όποιων τούςκκ. Γ.Μουτόπουλον,έμπορον αποικια
κών, κάλλιστον καί εύγενέστατον νέον, τον κ Π. Βεργότην 
αποστολέα καί εργολάβον, τόν κ. Φρ. 'Ρωσσολάτον δικηγό
ρον εκ Συρου, τόν κ. I. Μ. Χαλκιόπουλον φαρμακοποιόν Τή· 
νιον, εύγενέστατον νέου, τόν κ. Φ. Μαυρογένην ανεψιόν τοί 
ιατροί Μαυρογένους πασσά, καί άλλους, ήτοιμάσθην όπως ανα
χωρήσω Βιά Βουλγαρίαν καί Ρωμουνίαν.

'Ο πρώτος σταθμός, 8ν κατά τό προσχεδιασθέν δρομολόγιόν 
μου ώφειλον νά έπισκεφθώ ήτον ή Βάρνα της Βουλγαρίας καί 
έκείθεν διά του Ρουχτσουκίου καί Βουκουρεστίου νά μεταβώ είς 
Βραΐλαν καί Γαλαζιον. Έμελλον άρα νά διασχίσω διά ξηρά; 
κατά μήκος τά δύο ταΰτα κράτη.

Έπιβιβασθείς δθεν έπί τοδ άτμοπλοίου «Κρήτης·» τής 'Εται
ρείας Κουρτζή, πρός τό έσπέρας τής Τετάρτης 8ης ‘Ιουνίου 
άπήραμεν έν μέσφ γαλήνης τής Κων)πόλεως.

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
I.

Έν τών ώραιοτέρων κοσμημάτων τον Ανθρώπον 
elve καί τά βλέμμα.Τό.'^λέμμα elv'e εΐκών τής ψυχής 
τον άνθρώηον. Είνε τά κάτοπτρου, έν $ κατοπτρί
ζονται αί έσωτερτκαί παθήσεις τής ψυχής καί τής 
καρδίας.Είνε τό βιόλίον,έν ω έμπεριέχονται αί διά
φοροι τής έσωτερικής διαθέσεως τοϋ Ανθρωπον εν
τυπώσεις καί έμπνενσεις.Εινε τά εύγενέστερον τών 
αίσθητηρίων τοϋ άνθρώπου, εινε τό λεπτοφυές καί 
άβρόν άσμα τής ψυχής, είνε τό δργανον, St’ ofc 
Λ ψυχή συνδιάζετατ μετά τοϋ κόσμον, είναι ό κρί
κος, ό σννδέων τήν φϋσιν μετά τής ψυχής, τήν 
ϋλην μετά τον πνεύματος. Είνε τό μέσον δι’ ofc 
ό άνθρωπος συγκοινωνεί τοΐς όμοίοις αϋτώ καί τώ 
σϋμπαντι.

II
Τό βλέμμα είνε ισχυρόν, ΐσχυρότερον ίσως καί 

αύτοϋ τοϋ σιδήρου, όξύτερον καί αϋτής τής αιχ
μής ίπποτικοϋ ξίφους. Τίς δύναται ν ’ Αρνηθή τοϋ
το άμα άναμνησθείς, δτι δι’δν καί μόνον βλέμμα 
διακινδυνεύει τά πάντα, πολλάκις δέ καί αύτήν 
τήν ζωήν αύτοϋ ;

III.
Τό βλέμμα είνε τό μέσον, δι’ ofc διακρίνονται 

οί άνθρωποι Αλλήλων. ΚαθιστώμεΟα παντελώς ά
γνωστοι καί τοΐς οίκειοτάτοις ήμών κρύπτοντες 
μόνον τούς όφθαλμούς. Ούδέν μαγεύει, ούδέν έλ- 
κύει, ούδέν δεσμεύει ΐσχυρότερον δσον τό βλέμμα. 
Ούδέν έξεικονίζει πίστότερον τόν έσω άνθρωπον, 
δσον τό βλέμμα. Ό έγωϊσμός, ή Αγάπη, ή φιλία, ά 
έρως, τό μίσος, ή Αργή, Α δυσμένεια, ή εύφνία, 
Α βλακεία, ή δολιότης. ή χαρά,ή λύπη, ή δυσαρέ
σκεια, ή εύχαρίστησις, παν δ,τι έν Αμιν συμβαίνει 
έξεικονίζεται πιστώς καί αύτοστιγμεί έν τφ βλέμ
ματά

IV·
Ή Αθωότης, Α είλικρίνεια, Α στοργή πιστότατα 

Αντιπροσωπεύονται έν τφ βλέμματι καί διά τού 
βλέμματος. ’Επίσης τό βλέμμα Αποκαλύπτει καί 
τάς μνχίους ταραχάς, τά σφάλματα, τά έγκλήματα 
τον Ανθρώπου. ’Εκ τοϋ βλέμματος Αναγνωρίζεται 
ό έγκληματίας καί 4 Αθφος.

V
Καίτοι κάτοπτρου τό βλέμμα, κατορθοϋσιν έν 

τούτοις πολλοί καί διαφθειρονσιν αύτό. Διά τοϋτο 
καί τό βλέμμα πολλάκις Απατα.

VI
Τό βλέμμα δεικνύει καί τήν έξονσίαν καί τήν 

ΐσχύν.Τό βλέμμα τοϋ τυράννου διαφέρει πολύ Από 
τό τοϋ δούλου. ’Εκείνο μέν εινε θρασύ καί δεσπο- 
τικόν, τοϋτο δέ δειλόν καί συνεσταλμένου, Ότε ό 
Κίμβρος στρατιώτης ώρμισε κατά τοϋ έπτάκις 
ύπατεύσαντος τής κοσμοκράτορος ’Ρώμης Μάριου 
διά νά φονεύσμ αύτόν, προγεγραμμένον δντα, το- 
σοϋτον έφοβήθηύπό τοϋ κατ' αύτοϋ έκτοξευθέντος 
βλέμματος τοϋ μεγάλου Αντιπάλου τοϋ Σύλλα, 
ώστε έρριψε χαμαί τά ξίφος καί γονυπετήσας έζή- 
τησεν έλεον.

νπ
Δι’ ένός βλέμματος γεννώμενοι, χαιρετίζομεν 

τόν κόσμον, καί δι’ ένός, τοϋ ϋστάτου, Αποχαιρε- 
τίζομεν αύτόν.

Εύώηος

ΤΡΙΑ ΗΡΩ'ΕΛΕΓΕΙΑ
(Έκ τής ανεκδότου λυρικής συλλογήςβΠανθεον παγκοσμίου Μούσης»|-

Είς τόν Ββκτωρά Οδγον
Βίκτωρ δαιμόνιε, χαΤρε 1 τά έπη οοο πόσον έκεΤνα 

Κατακηλοΰσιν ημάς, ώς τις λαμπρά μουσική !
Ώ ! ή καρδία σου πόσον ήσθάνετο, πόσον βαθέως, 

Πόσον ήγάπας θερμώς τήν Ανθρωπότητα σύ !
Έπασχες πάντοτε ύπέρ αύτής, ποιητά τών «Άθλιων,» 

Ήρως σεμνός της δειχθείς, παθητικέ άθλητά !...

Είς τόν Βύρωνα
Χαΐρε, αθάνατε ψάλτα καί πρόμαχε, σύ, τής πατρίδος! 

Λύραν καί ξίφος όμοΰ πώς τά ήγάπας θερμώς...
Έψαλλες ως αηδών θελκτική καί λιγύφθογγος ψάλλει 

Κ’ήσο. ΐς μάχας δεινός κ’εύτολμος πολεμιστής !
Ώς αετός ύψιπέτης τάς πτέρυγας ήλθες ταννσας 

Μέγαν αγώνα, κλεινόν ν*  άγωνισθής σύ έδώ·
Ώς αετός ύψιπέτης... άλλ’ οίμοι, άπηύδησας, Βύρων, 

Κ’ έκλινας ψυχορραγών, κύκνος άβρώς μελωδών!...

Εές τόν "Εγελον.
Τήν Γερμανίαν λαμπρύνας έξύχως, σοφέ, τήν μεγάλην, 

Τής αλήθειας σποράν σπείρας έκεϊ εύβλαστή, 
Ήδιστον είδες καρπόν νά φυή άληθείας, και τότε 

Έθανες, φεϋ, ορφανήν τήν επιστήμην λιπών...
*Εδυσας, ήλιος, βύ, φεραυγής,παμμεγέθης, ωραίος, 

’Αθανασίας λαμπρός ίχνη άφήσας χρυσά.
Ώ I άνατέλλεις καί πάλιν, ώ Έγελ, τά έθνη φωτίύων, 

Μέγας σοφίας άστήρ, χέων άνέσπερον φώς ! . . . 
t ’Αλ4ξ·*δρ.  Γ*«»ον|*ίβη5

MIA SEAIS ΕΚ ΤΟΓΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΥ ΜΟΥ

ι.
‘ξίσθάνθητί ποτέ την μυστηριώδη μελαγχολίαν, ήτις 

ϊ ύπερπληροΐ τήν καρδίαν σας, δπόταν διαβαίνητε ύπό πα-
ι χύσκιον δενδροστοιχίαν ; τό υψηλόν τότε μεγαλεΐον τή; φύ-
6, σεω; παρουσιάζεται πρό τών όμμάτων σας καί γοητεύεσθε
r πρό; στιγμήν ύπό τών κελαδημάτων τών πτηνών, άτινα
|· άνά δυο παριιπτανται άνωθεν τή; κεφαλή; σας. Παρατη-
I ρεϊτε ταΰτα μετά συμπάθειας άσυνήθους, διότι έν τή δωάδε
[ εκείνη βλέπετε έν σμικρφ τήν αγάπην ύπερπληροϋσαν τά
λ στήθη των. Το ερωτικόν των ασμ.α προξενεί βαθείαν αίσθη-
β σιν εί; τήν καρδίαν σας, αϊσθησιν άλλως τε γλυκύπικρον,
I καί ζηλοτυπεΐτε ταΰτα διά τήν ευτυχίαν των.

II.
Άλλοτε πάλιν βλέπετε τήν μαρμαρυγήν άστρου καί έν 

τφ σελαγισμφ αύτοϋ ή ψυχή σας ίπταται είς κόσμον 
άγνωστον, φανταστικόν ίσως, άλλά καί τόσον ηδυπαθή 1 
<5! ποσώκις ώνειρεύθην τόν κόσμον τοΰτον ύπό τήν ώχράν 
λάμψιν τής σελήνης.

III
’Αποσπάσατε σελίδας τινά; τοϋ ανθρωπίνου βίου καί θά 

ίδητε τήν γυμνότητα αύτοϋ. Αί σελίδες έκεΐναι εενε δ ήλιος 
τοΰ άνθρώπου. Ή ανθρώπινη διάνοια άδυνατεΐ νά έννοήση 
τάς σηγμάς εκείνα; τοϋ βίου του, στίγμα; τόσον γλυκείας, 
καθόσον αύται έλήφθησαν έκ τοϋ μυροβόλου κήπου τοΰ 
παραδείσου.

IV
Έτυχέ ποτέ νά συναντήσω κόρην μελανείμονα. Ή 

μορφή της άνέδιδε παρθενικήν αίγλην. Άνεμνήσθην αμέσως 
τής δυάδος τών χελιδώνων έκείνων, τή; μαρμαρυγής τοϋ 
άστρου εκείνου, άλλ’ ένώπιόν τη; πάσα ή φύσις έφαίνετο 
ύποκλίνουσα. Πέριξ τής κόρης περιεχέετο άρωμα μ.εθυστικόν 
άνώτερον τοϋ νέκταρός τών ολυμπίων. Αμβροσία της 
καρδίας.

V-
Ό ήλιος έν τή κοπιώδει εργασία τής ημέρας, δύων, δέν 

έγκαταλείπει τόν ασπασμόν του κρυπτόμενος όπισθεν τών 
κεχρυσωμένων κορυφών τών ορέων. Ή φύσις τότε άπασα 
ηρεμεί· καί οί λειμώνες καί οί κήποι καί αΐ πρασιαί, τά 
κρυσταλλώδη νάματα τών ποταμών,τά κυανά τοϋ αίγιαλοϋ 
κύματα, δ εσπερινός ψίθυρος τής αύρας διολισθαινούση; διά 
μέσου τών φυλλωμάτων των άνδήρωνπαθ’ όσα δ θεος.έν τή 
παντοδυναμία του έποίησε κατέχονται ύπο έκστάσεω; προς 
τόν άσπασμόν έκεΐνον τοΰ ήλιου πρός τήν φύσιν.

• , , VI·
Πρός τί καί τό £όδον εύωδι^ καί τό κρίνον ανθεί; προς 

τι ή άηδών ψάλλει καί ή σελήνη φεγγοβολεΐ καί ή χλόη 
πρασινίζει καί ή αύγή άνατέλλει ; πρός τί πάντα ταΰτα ; 
Έρως.

νπ·
’Εν τή σκι£ τοϋ ιδανικού κόσμου, έκιΐ, εί; μίαν γωνίαν 

άπήντησα λειμώνα χλοερόν. Ή δρόσος τής έσπέρας έπε- 
κάθητο έπί τών πρασίνων φύλλων, αί ψακάδες τή; δποίας 
έλάμβανον άλλοιόν τι χρώμα ύπό τοϋ άργυρσειδοϋς φωτός 
τής σελήνης. Μικρός τι; άγγελο; ίπτατο ύπεράνω τοϋ λει- 
μώνος έκείνόυ μέ τήν γελόεσσαν καί χρυσόξανθον μορφήν του. 
Ήτο δ ερως.

VIII·
’Οποία τις θυμηδία ύπερχέιλεϊ τάς καρδίας δύο έραστών 

συναντωμένων. Οί πόδές των πατώσιν επί τής γής, άλλ’ 
ή ψυχή των έ'χει άποπτή έκ τοϋ σώματος καί πετ^ 
τόν ουρανόν. Πόσον ύψηλός δ έρως. Έρως τό μειδίαμα τοϋ 
θεοϋ. • » ·»

0 ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΝΛΕΡΒΙΛΤ

Ό Κομμόδορος Βάνδερβιλτ, δ δημιουργός τών έκατομ- 
μυρίων Βάνδερβιλτ, έγιννήθη ακριβώς πρό εκατονταετίας. 
Τό κεφάλαιόν του άπετελεΐτο εκ τών γυμνών ποδών·του, 
τών κενών θυλακίων του καί τή; εις τήν τύχην πίστεως, 
άτινα είσίν ή βάσις τοσούτων αμερικανικών περιουσιών. 
Άκατάπαυστος έργασία, άπό τοϋ έκτου τής ήλικίας· έτους 
μέχρι τοϋ δέκατου έκτου, έχορήγησεν αύτφ δεύτερον καί 
μάλλον απτόν κεφάλαιόν, ήγουν 100 δολλάρια μετρητά. 
Διά τών χρημάτων τούτων έπρομηθεύθη λέμβον, διά' τή; 
δποίας μετέφερε λαχανικά είς Νέαν Ύόρκην. Έν ηλικία 
20 ετών ένυμφεύθη, άνήρ δέ καί γυνή άπεφάσισαν νά πλου-
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τήσωσιν. Αυτός είργάζετο διά τής λέμβου του, έκείνη διηύ- 
θυνε ξενοδοχείου.

Τρία έτη μετά ταΰτα ύπελογίζετο μέ 10000 δολ- 
λάρια. Κατότιν τδ χρήμα ήρχετο ταχέως ·— τόσον ταχέως 
ώστε καθ’ ήν έποχήν έξερράγη δ έμφύλιος πόλεμος,' δ παϊς 
οστις ήρχισε μέ λέμβον αξίας 100 δολ. ήτο εις θέσιν νά 
δωρήση είς τό έθνος έν έκ τών πλοίων αύτοϋ άξίας 800,000 
δολλαρίων χωρίς τά στενοχωρήση κάν τά οικονομικά του ή 
τά πλοΐά του.

ητο κάτοχος έβδο— 
μόνον

Έν ηλικία έβδομήκοντα ετών, 
μήκοντα εκατομμυρίων, ητο δε ευτυχής, μίαν 
έ’χων θλΐψεν—τόν πρωτότοκόν του υιόν. Δεν άνέφερε ποτέ, 
περί τοΰ υίοΰ αύτοϋ είς τούς φίλους του.

Ό παις,κατά την τοΰ πατρός του γνώμην,ήτο βλάξ, ο
κνηρός, άνεπιτήδειος’ούδέποτε ήθελεν έξυπνήσεε, άνευ μυελοϋ 
άνευ φιλοδοξίας. Ό Κομμόδορος τον έστειλεν είς επαυλιν,ίνα , 
μη τόν βλέπη.’Ημέραν τινά δΚομμόδορος μεγάλως έξεπλά- 
γη. Ό υιός αυτός δ βλάξ, ήδη ηλικίας τεσσαράκοντα τρεών 
έτών,έξεμεταλλεύθη τόν πατέρα αύτοϋ, .τόν πανούργου, είς 
επιχείρησή άνω του ημίσεως εκατομμυρίου δολλαρίων,Αυτή 
ητο η μάλλον ευτυχής στιγμή της ζωής τοΰ Κομμοδόρου 
Βάνδερβιλτ.

Ό Γουλιέλμος Βάνδερβιλτ, δ βλάξ υιός του, πρόσε- 
κλήθη έκ της έπαύλεως εις τόν οίκον, μετά δέ τρεις μί
νας άνεξετώστως διεχειρίζετο την μεγάλην τοΰ πατρός αύτοϋ 
περιουσίαν. Ή έν τη έπαύλει ήσυχος ζωή έχορήγησεν αύτφ 
νουν διαυγή, χαλύβδινα νεύρα, άπειρον ικανότητα πρός έρ- 
γασίαν.

Μετά παρέλευσιν οκτώ ετών άπό τοΰ θανάτου τοΰ 
πατρός αύτοϋ, έδιπλασίασεν ούτος την κληρονομηθεΐσαν πε
ριουσίαν’ άποθνησκων δέ καί όλων τών τάξεων άπολαμβά- 
νων τόν σεβασμόν, άφηκε περιουσίαν. 200,000,000 δολ
λαρίων τοΐς τέκνοις αύτοϋ. Έκ της περιουσίας αυτής, δ 
υιός του Κορνηλιος έλαβε πεντηκοντα έννέα εκατομμύρια 
δολλάρια, δ Γουλιέλμος Κ. Βάνδερβιλτ πεντηκοντα επτά, 
έκαστον δέ τών ΰπολειπομένων εξ τέκνων άνά δώδεκα εκα
τομμύρια.

Ή περιουσία τών Βάνδερβιλτ αληθώς έμεγεθύνθη σύν τη 
αυξήσει της Νέας Ύόρκης καί τής Δημοκρατίας, .όπως τά 
έκατομμύρια τών Άστορ. Άλλ ’ επίσης άληθές τυγχάνει, 
ότι οι Βάνδερβιλτ συνέτεινον είς την εθνικήν άνάπτυξιν ταύ- 
την διά της ένεργητικότητος καί έπιχειρηματικότητός αυ
τών. Έκέρδισαν έκατομμύρια δι’ έαυτούς, έγένοντο όμως 
αφορμή νά κερδηση δ αμερικανικός λαός έ'τι περισσότερα. 
Είς γνωστάς έλεημοσύνας - διένειμον οί Βάνδερβιλτ περί τά 
δέκα έκατομμύρια δολλάρια· είς αγνώστους έτι περισσότερα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ©ΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ

Ό θεός εϊνε ή ύψίστη καί Αναμφισβήτητος έν τφ κόσμφ 
αλήθεια· διότι δύναταί τις νά νοήση Θεόν άνευ κόσμου, 
άλλ’ Αδύνατον νά νοήση κόσμον άνευ Θεού.

Ή ’ιδέα τοΰ θεού εϊνε ε'μφυτος εν ήμΐν. Ή ιστορία κατ ’ 
έξοχήν μαρτυρεί τήν αλήθειαν ταύτην.

Ό Θεός δούς είς τόν άνθρωπον τόν λόγον,άνέδειξεν αυτόν 
άνώτερον τών πλιίστων δημιουργημάτων, άλλ ’ άνέδειξεν 
αυτόν άνώτερον πάντων τών έπί γής δντων, καταστήσας 
ικανόν νά ύψοϊ τόν νοΰν αύτοϋ μέχρι τοΰ θεοΰ. Διά της 
ίδιότητος ταύτης δ άνθρωπος υψοΰται ΰπεράνω της ύλης 
καί άναδείκνυται ή κορωνίς τής δημιουργίας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΛΤ.ΙΚΑΙ
Δεν εϊνε άνάγκη νά εϊνε τις στρατιώτη; διά νά ύπερασ- 

πισθή τήν πατρίδα του και τήν τιμήν του.

Τό καθήκον εϊνε ευκολον,δταν εϊνε ώρισμένον καί όταν δεν 
διαμφισβη τ εΐται.

Ουδέποτε βες τόν στρατόν ή έλευθερία πρέπει νά μετά*  
βάλληται εις απείθειαν, ή αδελφότης είς λήθην τοΰ σεβα
σμού καί τής όφειλομένης ύπακοής τοΐς στρατηγοί; καί ή 
αλληλεγγύη είς άρνησιν ίεραρχικών αρχών.

. Είς στρατός δεν εινε ουδέποτε σπουδαίος είμή μόνον 8ταν 
εχη .πεποίθησιν είς εαυτόν καί εΐ; έκείνους, οίτινες έχουσι 
τήν μεγάλην' τιμήν, ήτις πολλάκις εϊνε λίαν έπίπονος, τοΰ 
νά τόν διοικώσιν.

■jnr-a-

Λϊκίβϊς τών νπ,’άρεΘ. 11 φύλλω αινιγμάτων.

Διάφοροι έρωτήσεις.
27. Βίβεκτον, καθ’δ δ Φεβρουάριο? είχεν 29 ήμ/- 

ρά?. Άπό&ανε 0έ ό 'Ιησούς Χριοτο? &ν ήλιχέα 33 καί 
3 μηνών.

Έλυσεν αυτό δ κ. Μ. Μελχισεδέκ έξ ’Αθηνών.
28. Ό 8βιο? Καβδιανό? ό 'ΡωμμΙο?, καθ ’ όσοι» ή 29 

Φεβρουάριου καθ’ ή'ν εορτάζεται συμπίπτει μόνον κατά 
τετραετίαν.

Έλυσεν αύτό δ κ. Μ. Μελχισεδέκ έξ ’Αθηνών καί δ κ. 
“ΟΟ. Καλογερδς έκ Πατρών.

29. Ή λεξι? σημαίνει τον Αριθμόν 362 οΰτα>?:
π = 80, α = 1, π = 80, α =: 1, ς = 200, άθ
ροισμα 362. .

Το κοινόνΐτο?,ώ? γνωστόν,εχει 365 ήμ^ρα$, ένφ μό
νον iv 362 ήμϊραις Επιτρέπεται νά Εκτεληται ή 9εία 
λειτουργεΐα, Εξαιρέσει τη? Τετάρτη? καί Παρασκευή? τής 
Τοροφάγου καί τής Μεγάλη? Παρασκευή?.

Ούδείς έλυσεν.
30. Ό Μάρτιο?, έπειόή κατ’ αύτον έγένετο ή δημι

ουργία τον κόσμον
31. Ό κουμπαρά?, έλυσεν αυτό δ κ. Έμμ. Γούναρης 

έκ Πειραιώς.
<Ά. Παν περιτόν, ούδείς έλυσεν.

Αινίγματα.

27. Αίνιγμα.
Των λαών, τών ελευθέρων είμαι σκέπη. “Αν θέλησης 

έκ τοΰ δλου μου τά τρία 
νά έκλείψωσι στοιχεία,

Έπί τοΰ ίνου πάραυτα,ευθύς θά μ’ άτενίσης.
28. 'Ερώτησιη.

Τις έκ των μεγάλων ποιητών .τής Ευρώπης ήτο συγχρόνως και 
άριστος ξιφομάχος ;

29. Αίνιγμα.
Μέ ζητείς επί τής κλίνης· έμοΰ άνευ δεν θά ζήσης
“Αν με άποκεφαλίσης καί μέ άναγραμματίσης.


