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ΤΜΗΜΑ Β’.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

II γραμμή τοΰ τμήματος τούτου άρχεται 
άπό τοΰ έν Κορίνθφ σταθμού, διέρχεται κάτωθεν 
τοΰ έκεϊσε στρατώνας παραλλήλως βαίνουσα πρός 
τήν δημοσίαν όδόν, προσεγγίζει είς τό χωρίον 
Χιλιομόδιαν, πρωτεύουσαν τοΰ δήμου Κλεω- 
νών, έκεΐθεν δι’ 'Αγίου Βασιλείου καί άλλων 
χωρίων διασχίζει τό 'Αδριάνειον ύδραγωγεΐον 
(οι’ ού τά υδατα τής Στυμφαλίοος λίμνης διω- 
χετεύοντο είς τήν άρχαίαν Κόρινθον), καί τήν 
όδόν τήν άγουσαν είς Νεμέαν. Μετά τοΰτο 
συναντά τήν χωρίζουσαν τήν Κορινθίαν τής ’ Αρ- 
γολίδος όροσειράν, Δερβενάκια, ήν υπερβαίνει 
διά τής αρκτικής στενοποριάς· έκεΐθεν δε κατ
έρχεται είς τήν πεδιάδα τής Αργολίδας παρά 
τάς αρχαίας Μυκήνα; (ας προσεγγίζει είς άπό- 
στασιν τριών χιλιομέτρων), διέρχεται τήν κοίτην 
τοΰ ποταμοΰ Ινάχου καί τοΰ χειμάρρου Χαρά- 
δρου διά σιδηρών γεφυρών, ών ή τοΰ Χαράδρου 
είναι άνοίγματος 100 μέτρων, μεθ’ δ εισέρχεται 
είς τήν πόλιν τοΰ”Αργους.

Έξ “Αργους ή γραμμή βαίνουσα παραλλήλως 
τής δημοσίας όδοΰ προσεγγίζει τό χωρίον Δα- 
λαμανάρα, διέρχεται παρά τους πρόποδας τής 
άρχαίας Τύρινθο; καί φθάνει είςΝαύπλιον. 
Έκ τοΰ σταθμού δε τοΰ Ναυπλίου, κειμένου είς 
τήν πρό τοΰ φρουρίου Πλατείαν, παρά τους πρό
ποδας τοΰ Παλαμηδίου, ή γραμμή προβαίνει 
δι’ δλης τής προκυμαίας μέχρι τοΰ τελωνειακού 
καταστήματος διά τήν διευκόλυνσιν τής μετα
φοράς τών εμπορευμάτων.

Έξ “Αργους μικρά διακλάδωσις εξ 9 χιλιο
μέτρων περίπου διήκει μέχρι Μύλων (άρχαίας 
Αέρνης), κειμένων είς τήν άπέναντι τοΰ Ναυ
πλίου άκτήν, ένθα καταλήγει ή έκ Τριπόλεω; 
δημοσία όδός.

Τό τμήμα Κορίνθου-Ν αυπλίου έχει σταθμόν 
Α'. τάξεως, πλήν τοΰ τής Κορίνθου, ένα έν Ναύ
πλιο» κατά τδ χιλιόμ. 64 έκ Κορίνθου· Β'. τά
ξεως ένα έπίσης έν ” Αργεί κατά τό χιλιόμ. 54. 
Γ'. τάξεως δύο, έν Χιλιομοδίω (χιλ. 19) καί 
έν Μύλοις (χιλ. 63). Στάσεις δέ έν Άγίω Βα
σίλειο» (χιλιόμ. 25), έν Νεμέα (χιλ. 36), έν 
Φυκτίοις (χιλ. 44), έν Κουτσοποδίω (χιλ. 48), 
έν Δαλαμανάρφ (χιλ. 56) καί έν Τύρινθι (χιλ. 60).

Έν Ναύπλιο» ΐδρυνται άποθήκαι υλικού καί 
εμπορευμάτων καί έργοστάσιον συντηρήσεως τοΰ 
κινητού ύλικοΰ. Άποθήκαι ύδρεύσεω; τών άτμο- 
μηχανών ΰπάρχουσιν έν Ναυπλίω, Μύλοις καί 
Χιλιομοδίω, καί τηλεγραφικά γραφεία έν Ναυ- 
πλίφ, Αργεί, Μύλοις καί Χιλιομοδίω.

Διά τοΰ σταθμού Μύλων εξυπηρετείται ή 
συγκοινωνία τής κεντρώας Ιίελοποννήσου, κα
θόσον είς Μύλους καταλήγει ή έκ Τριπόλεως 
όδός, δι ής επικοινωνεί πρός τάς ’Αθήνας κτλ. 
ή κεντρώα Πελοπόννησος. Διά τοΰ σιδηροδρόμου 
έκ Ναυπλίου καί Μύλων ό έπιβάτης άφικνεΐται 
είς ’Αθήνας μετά πέντε ώρας, έν ω διά τών 

άτμοπλοίων καταναλίσκει ήδη δώδεκα ώρας 
περίπου.

ΤΜΗΜΑ Γ.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΙΓΙΟΥ.

Τό τμήμα Κορίνθου-Αίγιου, άποτελούμενον 
έξ 91 χιλιομέτρων, διατελεΐ ύπο κατασκευήν, 
περατωθέντος μέρους αύτοΰ έξ 20 περίπου χιλιο
μέτρων μεταξύ Κορίνθου καί Κιάτου, δπερ πα- 
ρεοόθη ήδη είς τήν δημοσίαν χρήσιν.

Ή γραμμή τοΰ τμήματος τούτου, άρχομένη 
έπίσης έκ τοΰ έν Κορίνθω σταθμού καί βαίνουσα 
μέχρι τινός παραλλήλως πρός τήν γραμμήν 
Κορίνθου-Ναυπλίου, διέρχεται τούς πρόποδας 
τοΰ ’ Ακροκορίνθου μεταξύ τής άρχαίας Κορίνθου 
καί τοΰ λιμένος αύτής Δεχαίου, διασχίζει όλό- 
κληρον τήν Κορινθιακήν παραλίαν, κατάφυτον 
έκ σταφιδαμπέλων, Σικυώνα, Εύρωστίνην κλπ. 
υπερβαίνει τά χωριζοντα τήν Κορινθίαν τής 
Αίγιαλείας όρη, τήν άρχαίαν Αιγειραν καί τήν 
Αίγιάλειαν, καί φθάνει είς Αϊγιον.

Τό τμήμα τοΰτο θά έχη σταθμούς έν Κιάτω, 
(χιλιόμ. 21 έκ Κορίνθου), έν Ξυλοκάστρφ (χι- 
λιόμ. 34), έν Άκράτφ (χιλ. 65) καί έν Αιγίω 
(χιλ. 91), στάσεις δέ είς διάφορα χωρία τής 
Κορινθιακής παραλίας.

Τό τμήμα τοΰτο παραδοθήσεται είς τήν δη
μοσίαν χρήσιν έντός τοΰ έτους 1886. Διά τοΰ 
Αίγιου θά συγκοινωνώσι πρός τάς ’Αθήνας κτλ. 
καί αί έπί τής έτέρας όχθη; τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου έπαρχίαι τής δυτικής Ελλάδος, ήτοι 
ή Παρνασσίς, Δωρίς κλπ.

ΤΜΗΜΑ Δ'.

ΑΙΓΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ.

Ιό τμήμα Αίγιου-1 Ιατρών άποτελούμενον έκ 
40 χιλιόμετρών, διατελεΐ έπίσης ύπό κατα
σκευήν, παραδοθησόμενον είς τήν δημοσίαν χρή
σιν έπίσης έντός τοΰ έτους 1886 μετά, τοΰ τμή
ματος Κορίνθου-Αίγιου. Ή γραμμή άρχομένη 
έκ τής πόλεως Αίγιου, ήν διασχίζει διά τής 
παραλιακής όδοΰ καθ’ δλον τό μήκος αύτής, 
διέρχεται τήν δυτικήν παραλίαν τής Αίγιαλείας, 
τούς πρόποδας τών χωριζόντων τήν Αίγιάλειαν 
άπό τής Άχαΐας δρέων, προσεγγίζει τό άκρω
τήριον ‘Ρίον καί καταλήγει είς Πάτρας.

Τό τμήμα τοΰτο πλήν τοΰ σταθμού Αίγιου 
καί τής στάσεως 'Ρίου ένα μόνον σταθμόν έχει 
Α'. τάξεως έν Πάτρα·; κατά τό χιλιόμ. 130 
έκ Κορίνθου, 221 έξ ’Αθηνών καί 230 έκ 
Πειραιώς.

Ό έπιβάτης τήν μεταξύ ’Αθηνών καί Παιρών 
άπόστασιν θά διανύη διά τοΰ σιδηροδρόμου είς 
7 περίπου ώρας, έν ιρ ήδη καταναλίσκει περί 
τάς 15 ώρας, μετά δέ τήν τομήν τής Κορίνθου 
ούχί όλιγωτέρας τών 12 ωρών. Ό σταθμός τών 
Πατρών έσεται τό σημεΐον, έν ω ό Σιδηρόδρομος 
θά δέχεται τού; έκ τή; δυτικής Εύρώπης, Έπτα- 
νήσου, ’Ακαρνανία; καί ’Ηπείρου έπιβάτα; διά 
τάς ’Αθήνας, Πειραιά κτλ.

ΤΜΗΜΑ Ε'.

ΠΑΤΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ.

Τό τμήμα τοΰτο, ού αί προκαταρκτικά! με
λέτα·. πρό πολλοΰ ύπεβλήθησαν είς τό έπί τών 
Εσωτερικών ύπουργεΐον, έκτελεσθήσεται μετά 
το πέρα; τοΰ λοιπού συμπλέγματος·

Η γραμμή τοΰ είρημένου τμήματος, μήκους 
93 χιλιομέτρων, άρχεται έκ τής πόλεως Πα
τρών, ήν διασχίζει κατά, πλάτος διερχομένη 
διά τής παραλιακής όδοΰ, διέρχεται ολόκληρον 
τήν κατάφυτον έκ σταφιδαμπέλων πεδιάδα τών 
IΙατρών, διασχίζει τά; πεδιάδα; τής Ηλείας 
(Άριτσελεπή, Γαστούνης κτλ.) προσεγγίζει τά 
Αεχαινά, Γαστούνην, ’Ανδραβίδα (γνωστά 
κατά τόν μεσαιώνα έπί τής Φραγκικής κυριαρ
χίας), διέρχεται παρά τάς θερμάς πηγάς τής 
Κυλλήνης καί καταλήγει είς Κατάκωλον, 
έπίνειον τοΰ Πύργου, μεθ’ ού συνδέεται διά σι
δηροδρόμου 13 χιλιομ., πρό τριετίας λειτουρ- 
γοΰντος. Διά τοΰ Κατακώλου θά συγκοινωνώσι 
σιδηροδρομικό»; ή δμορος έπαρχία τής ’Ολυμ
πίας καί ή εγγύς κείμενη Ζάκυνθος.

Τό σύμπλεγμα τών σιδηροδρόμων Πειραιώς- 
’ Αθηνών-Πελοποννήσου έξυπηρετεΐ αμέσως μέν 
τάς έπαρχίας ’Αττικής, Μεγαρίδος, Κορινθίας, 
Αργους, Ναυπλίας, Αίγιαλείας, Πατρών καί 
ΊΙγείας, αΐτινες άποτελοΰσι τό πλουσιώτερον. 
μάλιστα καλλιεργημένον καί πυκνότερον κατιρ- 
κημένον μέρος τής Ελλάδος, καί ών ό πληθυ
σμός ύπερβαίνει τάς 350 χιλ. ψυχών ή δέ 
παραγωγή τοΰ σταφιδοκάρπου υπερβαίνει τά 
150 έκατομμύρια ένετικών λιτρών. Πλήν τών 
έπαρχιών τούτων, άς ή σιδηροδρομική γραμμή 
διασχίζει διά τοΰ είρημένου σιδηροδρόμου, εξυ
πηρετούνται έμμέσως καί αί έπαρχίαι Μαντη- 
είας, Μεγαλουπόλεως, Γορτυνίας, Κυνουρίας, 
Αακεδαίμονος, Γυθείου, Οίτύλου, Καλαμών, 
Μεσσήνης, Έπιδαύρου Λιμηράς, Τριφυλίας, ’Ο
λυμπίας, Έρμιονίδος Καλαβρύτων, Παρνασσίδος. 
Δωρίδος, Μεσολογγίου, Τριχωνίας, Ναυπακτίας, 
Βάλτου, Βονίτσης, Άρτης, ολόκληρος ή Επτά
νησος καί αί έκ τής δυτικής Εύρώπης καί 
’Ηπείρου προελεύσεις.

At δύο διακλαδώσεις τοΰ σιδηροδρόμου Κο- 
ρίνθου-Ναυπλίου-Μύλων καί Κορίνθου-Πατρών- 
Κατακώλου περιβάλλουσι τό πλεΐστον μέρος 
τής Ιίελοποννήσου· άν δέ αί διακλαδώσεις αύται 
προεκτεινόμενοι έκ Μύλων (Ναυπλίου) διά Τρι
πόλεως μέχρι Καλαμών καί έκ Καλαμών διά 
Μεσσήνης, Πύλου, Κυπαρισσίας, Άγουλινίτζης 
μέχρι Κατακώλου ένωθώσιν, ολόκληρος ή Πε
λοπόννησος περιβάλλεται διά σιδηροδρομικού 
δικτύου.

’ Εκ τών δύο παρατεθειμένων εικόνων τοΰ 
γραφικωτάτου τμήματος Άθηνών-Κορίνθου ή 
μέν πρώτη παριστά γέφυραν 35 μέτρων κατά τό 
χιλιόμετρον 75,6, ή δέ άλλη (σελ. 293) θέσιν 
κατά τό χιλιόμετρον 67,2 μετά τήν Κακήν 
Σκάλαν καί πρό τοΰ ωραίου δάσους τής Κινέτας, 
δπερ φαίνεται μακρόθεν. Ύπό τόν άνέφελον 
ούρανόν τής 'Ελλάδος τό δάσος τοΰτο λαμβάνει 
μαγευτικού; χρωματισμού;.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

MiTcirpp. ύπό Γ. Γώγου, άρχιμανδρίτου.

έπιφανέστατος πρωθιεράρχη; τής Ούγ
γαρίας καί καρδινάλιο; Σιμώρ, έξεφώ- 
νησεν έν τή ουγγρική Γερουσία λόγον 

άξιοσημείωτον καί περισπούδαστον, συζητου- 
μένου έν αύτή του νομοσχεδίου περί πολιτικού 
γάμου μεταξύ Χριστιανών καί Ιουδαίων. Ιόν 
λόγον τούτον, ον ό ευρωπαϊκός τύπο; έπαξίως 
έπήνεσε, μεταφράσαντες καταχωρίζομε·/ ενταύθα, 
χάριν τών αναγνωστών τοΰ Εσπέρου.

'Ο διά τό πολιόν γήρας καί τάς χριστιανικός 
αύτοΰ άρετά; γεραρός άληθώς, άρχιεράρχης τής 
ουγγρικής καθολικής Εκκλησίας, ένώπιον τών 
γερουσιαστών καί πυκνού καί έκλεκτοΰ ακροα
τηρίου άνδρών τε καί γυναικών, μετά σεβασμού 
καί βαθυτάτης σιγής καί έντονου προσοχής άκρο- 
αζομένου, πρώτος άναστάς τότε έν τή πρώτη 
συνεδριάσει τής Γερουσίας, μετά χάριτο; καί 
εύγλωττίας ιεροπρεπούς έλεξε τάδε.

Εύγενέστατοι κύριοι Γερουσιασταί.' Έκ πρώ
της δψεως φαίνεται, δτι ήδυνάμην έν σιγή 
ν’ άκολουθήσω τήν περί τοΰ προκειμένου νομο
σχεδίου συζήτηση» έν ταύτη τή άνω βουλή τών 
εύγενών, άφ’ ου μάλιστα πρόκειται ή τοΰ νομο
σχεδίου τούτου παραδοχή νά θεσμοθετήση τόν 
μεταξύ Χριστιανών καί Ιουδαίων πολιτικόν 
γάμον, δστις κεΐται έκτος τής ήμετερας θρη
σκείας καί ’Εκκλησία;. ’Αλλ’ δμως, έντιμό- 
τατοι Κύριοι, ή ίερότη; καί ή άξια τών Χρι
στιανικών οικογενειών, ώς καί τά ύψηλά τής 
κοινωνίας συμφέροντα, μέ ύποχρεοΰσι νά λάβω 
τον λόγον σήμερον περί τής σπουδαιότατης ταύ
της ύποθέσεως.

Τήν οικογένειαν, κύριοι, ούτε έούστησεν, 
ούτε διέταξεν ό νοΰς τοΰ ανθρώπου. Καί αύτά 
άκόμη τά πρώτα άνορόγυνα τά άπό τών πρωτο
πλάστων καταγόμενα, κατά τούς νόμου; τής* 
φύσεως, έγνώρισαν μόνον καί έτίμησαν τον θρη
σκευτικόν γάμον προδιατεταγμένον συμφώνως 
προς τήν εαυτών ηθικήν τε καί φυσικήν κατά- 
στασιν καί άνάπτυξιν· ό γάμο; είναι ή τής οι
κογένειας ρίζα καί πηγή· ή οικογένεια είναι τό 
λίκνον τής άνθρωπότητος, ή πρώτη τροφός καί 
διδάσκαλος καί φύλα; καί ασφαλής οδηγό; πά
σης ψυχής ανθρώπινης, καί διά τοΰτο, κυρίως, 
η οικογένεια διαμένει πάντοτε καί πανταχού 
το προσφιλές καί σεπτόν άντικείμενον καί μέ- 
λημα τη; θρησκευτικής εύσεβείας, καί τών 
τρυφερωτέρων καί πολυτιμότερων άναμνήσεων, 
καθ’ άπαντα τόν ανθρώπινον βίον, άπό τή; βρε
φικής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου. Ή δέ εύσέ- 
βεια αύτη τοΰ άνθρώπου πρό; τήν οικογένειαν, 
είναι τόσον άκράδαντος καί ακλόνητος, ώστε καί 
μετά τήν έσχάτην αύτοΰ διαφθοράν καί τήν φαυ- 
λοτάτην άποπλάνησιν άπό τής όδοΰ τοΰ καθή
κοντος, είς λόγος, μία παράκλησις τοΰ πατρός 
ή τής μητρός, εν πατροπαράδοτον αίσθημα τής 
οικογένειας, συγκινεΐ καί έξημερόνει τήν έξα- 
γριωθεΐσαν καρδίαν, καί μεταβάλλει τόν άνθρω
πον άπό διαβόλου είς άγγελον! Τον ρωμαΐον 
Κοριολάνον πρό τής 'Ρώμης ιστάμενον, καί έτοι
μον καί δυνάμενον ΐνα κυριεύση καί καταστρέψη 
αύτήν, εις μόνος λόγος τής μητρός του άφώ- 
πλισεν άπό τοιαύτη; άνοσίου βουλής, ένίκησε 
τόν νικητήν, καί έσωσε τήν πατρίδα.

Τήν οικογένειαν, Κύριοι, τό θεμέλιον τοΰτο 
πάσης κοινωνικής καί έθνική; ζωή;, αύτο; ό 
θεός δκυργάνωσε καί ή θεία αύτοΰ χάρις καί 
δύναμις προασπίζεται καί προφυλάττει έπί τής 
γής, άπο πάσης ολέθριου ισχύος καί δυνάμεως. 

’Αλλ’ έν τώ προκειμένη» νομοσχεδίφ τοΰ πολι
τικού γάμου μεταξύ Χριστιανών καί Ιουδαίων, 
δέν έχομεν πλέον τόν ιερόν γάμον τή; εύσεβοΰς 
οικογένειας, δν ό χριστιανικό; κόσμος άπ’ αρχής 
μέχρι τής σήμερον έγνώρισε καί έτίμησεν, άλλ' έ
χομεν νέαν θεσμοθεσίαν καί παράδοξον θεσμόν, 
τόν όποιον τό μέν νομοσχέδιον τή; βασιλικής 
κυβερνήσεω; καλεΐ γάμον πολιτικόν, καθόσον 
μόνον κατά πολιτικόν νόμον νομιμοποιείται ό 
γαμικό; ούτος θεσμός δύω αλλοθρήσκων προσώ
πων, έν τούτοι; δμω; ό άχαρι; ούτος καί 
ά θρήσκο; γαμικό; δεσμός τής πολιτείας, πόρρω 
άπέχει τής ιερά; και υψηλής ιδέα; καί ση
μασίας, ήν έχουσι περί τοΰ άληθοΰ; γάμου οΐ τε 
Ιουδαίοι καί οί Χριστιανοί. Καί δέν ονομάζει 

μέν τόν γάμον τούτον πολιτικόν, τό συζητού- 
μενον νομοσχέδιον, άλλ’ αύτός κατ’ ούσίαν ύπάρ- 
χει τοιοΰτος· καθότι δέν είναι θρησκευτικός, 
άλλ’ άνθρώπινον δημιούργημα, δέν βασίζεται 
έπί τοΰ θείου νόμου, καί λαμβάνει τόν χαρα
κτήρα καί τήν ΰπαρξιν αύτοΰ άπό μόνη; τή; 
νομιμότητας, ούχί δέ καί άπό τοΰ υψηλού καί 
θεσπεσίου νόμου τής ήθικότητος.

Είναι πλάνη μεγάλη καί όλέθριο; ή βουλή 
καί ή πρόθεσις τοΰ κράτους, όπως οιατάξη καί 
κανονίση, κατά το δοκοΰν, καί τά υλικά συμ
φέροντα, τόν γάμον καί τήν οικογένειαν· τήν 
πρώτην άρχήν τής ιδία; ήμών ζωή; ούδείς δύ
ναται νά κανονίση ούτε είς έαυτον ούτε εις τούς 
άλλους. Διότι τό δικαίωμα τής ζωής δέν έξαρ- 
τάται άπό τών ανθρώπων, άλλ’ άπό τοΰ θεού. 
Τό κράτος δέν έπενόησε τήν οικογένειαν, έπειδή 
τό κράτος είναι τό κεφάλαιον τών οικογενειών. 
’Αλλ’ ούτε τόν γάμον έφεΰρεν, δστις είναι τής 
οικογένεια; ή οάσι; καί το θεμέλιον. ΊΙ οικο
γένεια, ό άνθρωπος, έζησε καί διετηρήθη έπί 
τή; γής άνευ κράτους καί πολιτείας. Καί μο
λονότι ή εξουσία τοΰ κράτους καί ή οικογένεια 
στενώ; συνεδέθησαν πρό; άλλήλα; ύπό τής 
θεία; προνοίας, πρός διατήρησιν καί έπίδοσιν 
άμφοτέρων, έν τούτοι; δμω; οί μακροί πατρι
αρχικοί χρόνοι τή; άρχαιότητος, άποδεικνύουσιν 
έναργώς δτι τό κράτος ούτε διά τήν οικογένειαν, 
ούτε διά τον άνθρωπον είναι δρο; ύπάρξεως, 
άλλά μόνον στήριγμα άναγκαϊον καί χρησιμώ- 
τατον είς τά; σημερινά; μάλιστα κοινωνικά; 
ήμών σχέσεις καί περιστάσεις.

’Από τοΰ θεού, όμολογουμένως, υπάρχει ή 
έξουσία τής οικογένεια; καί τών γονέων, ή εξου
σία τής Εκκλησίας καί ή έξουσία τής πολι
τείας· δθεν οικογένεια, έκκλησία καί πο
λιτεία δύνανται νά κανονίζωσι προ; άλλήλα; 
τά σημεΐα τής έπαφή; των, ούχί δμω; καί τό 
δικαίωμα ή τον σκοπόν τής ύπάρξεώ; των. 
Διότι ταΰτα έφ’ άπαξ καί διά παντός έθεμε- 
λιώθησαν καί έκανονίσθησαν ύπό τού πανσόφου 
δημιουργού τών απάντων. Είναι λοιπόν άξιον 
γέλωτος, έάν ή Έκκλησία ήθελε νά διοργανίση 
νέαν πολιτείαν παρά τήν ύπάρχουσαν, ή ή 
πολιτεία νά θεμελιώση νέαν θρησκείαν και 
νέαν 'Εκκλησίαν. Καί δμως τοΰτο θέλει καί 
τολμά ήοη νά πράξη ή πολιτική έξουσία παρ' ή
μΐν, προτιθεμένη νά στήση έπί νέων βάσεων 
τήν οικογένειαν καί τόν γάμον.

ΊΙ τοΰ γάμου ίεοότης καί άγιότης βασίζε
ται έπί έντολής τού θεού τόσον υψηλής, δσον 
καί ό θρόνος αύτοΰ, καί τόσον α!ο»νίου, δσον καί 
ό λόγος αύτού. Ό άνθρωπο; δύναται, βεβαίως, 
νά συνάψη γάμον έκ συμφέροντος υλικού, καί 
ούχί χάριν τής ήθικής καί ύψηλή; αύτοΰ ση- ,! 
μασίας. ’Αλλά τοιοΰτος γαμικό; δεσμός, άνά- ι 
ξιον καί εύτελή σκοπόν περιβεβλημένος, άδια- 
λείπτως θά ταλαντεύηται καί θά άστατη, ώς ή 
άμπωτις καί ή πλημμυρίς τών παθών! ’Αλλά 
και ώ; εργον ανθρωπίνων χειρών, ό τοιοΰτος 

δεσμό; τοΰ γάμου, καί έπί τών σαθρών θεμε
λίων τής χαμερποΰς ιδιοτέλεια; μάλλον καί τοΰ 
τυφλού συμφέροντος βασιζόμενος, έφήμερον θά 
έχη καί τήν διάρκειαν καί τήν ευημερίαν αύ
τοΰ, πρόχειρον δέ καί προσφιλές τό διαζύγιον!

II άπόλυτος έξουσία τή; πολιτείας ύπήρξεν 
ό ψυχολογικό; λόγο;, ή δ’ έχθρική γνώμη κατά 
τού χριστιανικού βίου έγένετο ή πρώτιστη άφορ- 
μή, ή δέ βία καί ή άνάγκη έχρησίμευσεν ώς τό 
μόνον μέσον έκεΐ, ένθα έγένετο δυστυχής καί 
ολέθριος άπόπειρα, δπω; ή διάταξις τοΰ γάμου 
τεθή έπί νέων πολιτικών βάσεων. Διότι ούτε 
τό άληθές συμφέρον τή; πολιτείας, ούτε τό 
κοινόν καλόν, ούτε ή θέλησις καί ή έφεσις τοΰ 
λαού, ούδέποτε καί ούδαμοΰ έζήτησαν τοιοΰτον 
άλλόκοτον γάμον, δστις μόνον ύπο αυθαιρέτου 
έξουσία; έπεβλήθη άχρι τοΰδε έπί τινα; τής 
χριστιανωσύνης λαού;!

Η μεγάλη καί παράφορο; γαλλική έπανά- 
στασις, ω; καλώ; γινώσκετε, κύριοι, συνέτριψε 
τά; εύγενεστέρας δυνάμει; καί τά; προσφιλε- 
στέρα; παραδόσεις τού γαλλικού έθνους, άλλά 
καί έν τή μωρία καί τή μανία αύτή; έξεθρόνισε 
καί αύτόν τόν Ηεόν! ’Αλλ’ αμα ίδούσα δτι μέ 
τήν άθεΐαν καί μέ τήν άπιστίαν ούδείς δύναται 
νά κυβερνήτη, ούχί μόνον ένα λαόν, άλλ’ ούτε 
μίαν οικογένειαν, παρεδέξατο έν τή βουλευ
τική πλειονοψηφία τήν ΰπαρξιν τοΰ θεού! Καί 
άνεβιβασε πάλιν Αύτόν δπου ήν τό πρότε- 
ρον, έπι τοΰ υψηλοΰ καί αιωνίου αύτοΰ θρό
νου. Ή μεγάλη αυτή τών Γάλλων έπανά- 
στασις ήθέλησε νά διοργανώση νέον κόσμον, 
νέαν θρησκείαν, νέαν ’Εκκλησίαν! Έκεΐ είς τήν 
I αλλιαν είσήχθη τό πρώτον ό κατ’ άρχάς μέν 
εκούσιος, έπειτα δέ άναγκαστικό; πολιτικός γάμος. 
Οί δέ παρ’ ήμΐν φίλοι τοΰ πολιτικού γάμου άνα- 
φέρουσι πάντοτε τό παράδειγμα τών Γάλλων, 
άγνοοΰσιν δμω; ή δεν θέλουσι νά όμολογήσωσιν, 
δτι ό άθρησκο; καί ελεεινό; ούτος γάμο; έπέ
φερε προ πάντων τών άλλων τήν κακοήθειαν 
καί τήν έξαχρείωσιν είς τόν κοινωνικόν καί τόν 
οικογενειακόν βίον, καί παρεσκεύασε τήν ολέθριον 
πτώσιν τοΰ άλλως εύγενοΰς καί μεγάθυμου έθνους 
τών Γάλλων. ’Αλλά καί άλλαχοΰ, Κύριοι, ένθα 
ό πολιτικό; γάμος έπετράπη, έπετέθη ώς ζυγός 
βαρύτατος έπί τόν τράχηλον τοΰ λαού, δστις δπως 
άποφύγη τά; ώρισμένα; ποινάς τή; έξουσία;, 
έκπληροΐ ένώπιον τού δημάρχου τάς τυπικότητας 
τούτου τοΰ γάμου.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ.
Δοκίμιον περί τής φυσικής, ιστορικής, εμπο

ρικής, οικονομικής καί κοινωνικής άπόψεως 

ύπό
Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ.

Κύπρος φαίνεται δτι άπωκίσθη ύπό τών 
Φοινίκων εί; άρχαίαν περίοδον, καί ή 
νήσος, ή μέρος αύτής, φαίνεται ότι ύπέ

κυψεν είς αύτοΰ; καί έξηκολούθει ουτω μέχρι 
τών χρόνων τού Σολομώντος. ' Η πρώτιστη 
αυτών πόλις, Κίτιον, υποτίθεται δτι ήτον ή έν 
τή 'Αγ. Γραφή μνημονευομένη Χετίμ. Τά έρεί-
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πιά της σώζονται μεταξύ Λάρνακος και τοΰ λι- 
μένος της τών 'Αλικων. Φοινίκια! έπιγραφαί εύ- 
ρέθησαν εις τά θεμέλια φρουρίου, ο ύπερήσπιζε 
μεγάλην δεξαμενήν ή λιμένα, νΰν σχεδόν κε- 
σχωμένον.

Ό ύπολοχαγός Λέστερ εύρεν έν Κύπρφ έπι- 
γραφάς τών αρχαιότατων χρόνων, σφηνοειδείς 
και Φοινικικός. Αίθίοπες εισέτι μνημονεύον
ται ώ; άποτελοΰντες μέρος τοΰ πληθυσμού, 
άλλ’ είναι δύσκολο·? νά είπη τις ακριβώς τί- 
νες έννοοΰνται. Ελληνικά! άποικίαι μετά ταΰτα 
έγκατεστάθησαν έπί τοΰ παραλίου. Κατά τον 
Στράβωνα διηρεΐτο εις διάφορα μικρά βασίλεια, 
άτινα πότε μεν έπολέμουν, πότε δέ συνεμάχουν 
μετά τών γειτόνων κρατών τής ‘Ελλάδος και 
Μικρός ’Ασίας. "Αμασις, ό βασιλεύς τής Αί
γυπτου, εισέβαλεν εις την Κύπρον και έκυρίευσε 
τό Κίτιον (Ήροδ. Β. 162) και πιθανόν αύτός 
είσήγαγε τους Αιθίοπας ή ’Αφρικανούς κατοίκους. 
'II νήσος ύπετάγη εις τους Πέρσας και μετέ- 
πειτα εις τον Μέγαν ’Αλέξανδρον, μετά τόν θά
νατον τοΰ οποίου έλαβεν αυτήν μετά τής Αί- 
γύπτου ώς μερίδα του Πτολεμαίος ό Σωτήρ, "ό 
υιός τοΰ Λόγου”. Καταστρέψας τήν Κυρήνην, 
ήτις εΐχεν επαναστατήσει, ό Πτολεμαίος (Π. 
X. 313) μετέβη εις Κύπρον ΐνα τιμωρήση 
τους βασιλείς τών έν ταύτη τή νήσφ μικρών 
κρατών, διότι συνηνώθησαν μετά τοΰ Αντιγόνου. 
’Επειδή τότε ή τύχη τών αύτοκρατοριών έμελλε 
ν’ άποφασισθή διά ναυμαχιών, ή φιλία τής Κύ
πρου κατέστη σημαντικωτάτη εις τά γείτονα 
κράτη. 'Η νήσος Κύπρος εχει μήκος μιλιών 
150 και πλάτος 75, ή ού πολύ μικρότερα τής 
Κάτω Αίγύπτου. Πάντοτε σιτηρά και οίνον 
εΐχεν άφθονα καθώς καί μεταλλεία και λιμένας. 
Συνήθως διηρεΐτο εις έννέα μικρά κράτη, έκα
στον τών όποιων διωκεΐτο ύπο βασιλέως έχοντος 
διαφόρους πόλεις ύφ’ έαυτόν. Μία τούτων τών 
πόλεων ήτο τό Κίτιον, έξ ού ή νήσος ή ό λαός 
της έγινώσκετο μεταξύ τών ’Ιουδαίων και έν τή 
ανατολή ύπό τό όνομα Χετίμ.

Συμμετέσχε επί πολύν χρόνον τοΰ εμπορίου 
τής Μεσογείου μετά τών πόλεων Τύρου, Σιδώνος 
καί Ταρσού, καί όταν ο'ι λιμένες ούτοι καθυπε- 
τάγησαν εις τήν Βαβυλώνα καί Περσίαν, ή Κύ
προς συμμετέσχε τής τύχης των. Έξετιμάτο 
ή νήσος αυτή ενεκα τών μεγάλων καί ασφαλών 
λιμένων της, τοσοΰτον χρησίμων κατά τάς ναυ
μαχίας τάς μεταξύ Αίγύπτου, Φοινίκης καί Μι
κρός ’Ασίας. 'Ο μέγας ’Αλέξανδρος έγνωμοδό- 
τησεν οτι τό κράτος τής θαλάσσης έταυτίζετο 
μετά τής νήσου Κύπρου. "Οτε έκυρίευσε τήν 
μικράν Ασίαν έκάλει τήν Κύπρον τήν κλείδα 
τής Αίγύπτου· καί μετ’ εισέτι μεγαλητέρου λό
γου ήδύνατο ό Πτολεμαίος, ένατενίζων έξ Αί
γύπτου, νά νομίζη ταύτην τήν νήσον ώς τήν 
κλείδα τής Φοινίκης. "Οθεν άπέβη έκεΐ μετά 
τοσαυτης μεγάλης δυνάμεως ώστε ούδεμίαν άν- 
τϊστασιν άπήντησεν ■ προσέθηκε δε τήν Κύπρον 
εις τό κράτος του. Έξώρισε τούς βασιλείς, καί 
διώρισε τόν Νικοκρέονα διοικητήν άπάσης τής 
νήσου.” Έξηκολούθει ή νήσος ύποτεταγμένη 
εις τούς Πτολεμαίου;, πότε μέν ηνωμένη μετά 
τής Αίγύπτου, άλλοτε δε ύπό χωριστόν ηγεμόνα 
τής αυτής δυναστείας. 'Ο τελευταίος τούτων 
τών ηγεμόνων, αδελφός Πτολεμαίου τοΰ Αύλη- 
τοΰ, Βασιλέως τής Αίγύπτου, ύπέκυψεν εις τήν 
δυσμένειαν τοΰ II. Κλοδίου Ποΰλχερ, δστις 
αίχμαλωτισθείς ύπό πειρατών τής Κιλικίας, 
έμήνυσεν εις τόν Βασιλέα τής Κύπρου ΐνα πέμψη 
αύτφ χρήματα πρός Ιδίαν αυτού άπολύτρωσιν. 
'0 Βασιλεύς έπεμψεν αύτφ ποσότητα όλιγίστην 
χρημάτων. Ό Κλόδιος άναλαβών τήν έλευθε- 
ρίαν του δι’ άλλων μέσων καί γενόμενος δήμαρχος 
του λαοΰ έπέτυχε θεσπίσματος, δι’ ού ή Κύπρο; 

έγένετο ’ Ρωμαϊκή επαρχία.· Κατά τήν διαίρεσιν 
τής αυτοκρατορίας περιέπεσεν εις τόν κλήρον 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, καί, μετά δια
φόρους περιπέτειας, κατέστη ηγεμονία τοΰ κλά
δου τών Κομνηνών. '0 'Ριχάρδος τή; ’Αγγλίας 
έκυρίευσεν αυτήν τφ 1191 καί έπώλησεν αυτήν 
εις τούς Ναΐτας, ών ή πίεσις ώθησε τόν λαόν 
εις αποστασίαν. Ό 'Ριχάρδος άνέλαβε τήν κυ
ριαρχίαν καί τήν έδωκεν εις τόν Γουΐδον Λου- 
σινιανόν (Guy de Lusignan), τόν έξόριστον Βα
σιλέα τής 'Ιερουσαλήμ, τώ 1192. Οί Αουσι- 
νιανοί έτήρησαν αυτήν επί σχεδόν τρεις εκατον
ταετηρίδας, καθ’ ας ή Κόπρος ήτον εις άνθηράν 
κατάστασιν. ’Ιωάννης Γ”. έκ τοΰ οίκου τών 
Αουσινιανών άπεβίωσε τφ 1458, άφήσας τό βα
σίλειο·? εις Καρλότταν, τό μόνον αύτοΰ νόμιμον 
τέζνον, ήτις ύπανδρεύθη τόν έξάδελφόν της, Λου
δοβίκον τής Γενεύης, δεύτερον υιόν τοΰ Δουκός 
τής Σαβοΐας καί Αννης τής Κύπρου. Αυτή 
δημοτελώ; έστέφθη έν Λευκωσία τώ 1460, αλλά 
ταχέως μετά ταΰτα έξεδιώχθη ύπο τοΰ νόθου 
αδελφού της ’Ιακώβου, βοηθουμένου ύπό τών 
Μαμελούκων τής Αίγύπτου. Ό ’Ιάκωβος ένυμ- 
φεύθη τήν Αικατερίνην Κορνάρον, θυγατέρα 
'Ενετού έμπορου προικοδοτήσαντος αυτήν μεγά- 
λως. Κατά τήν περίστασιν ταύτην ή Ένετική 
γερουσία υίοθέτησεν αυτήν ώς θυγατέρα τοΰ 
'Αγ. Μάρκου, καί ό γάμος ηύλογήθη τφ 1471. 
Τώ 1473 ό ’Ιάκωβο; άπέθανε, καί ή σύζυγός 
του ταχέως μετά ταΰτα έγέννησε υιόν, ού ή 
Ένετία προσέλαβε κηδεμονίαν, καί άπέστειλε 
στρατόν ΐνα φρουρήση τήν νήσον. Τοΰ παιδός 
άποθανόντος νηπίου, ή γερουσία κατέπεισε τήν 
Αικατερίνην, τφ 1489, νά παραιτηθή ύπέρ αυ
τών. ’Εν τούτοι; ή Καρλόττα Λουσινιανή 
εΐχεν έπιστρέψει εις 'Ρώμην, βπου άπέθανε τφ 
1487, άφήσασα τάς άξιώσεις της εις τόν Κάρο
λον, Δούκα τής Σαβοΐας, κατά συνέπειαν τοΰ 
όποιου οί κυριάρχαι τής δυναστείας εκείνης 
προσλαμβάνουσι μέχρι τής σήμερον τούς τίτλους 
"βασιλέων τής Κύπρου καί ‘Ιερουσαλήμ”. Οί
Ενετοί κατείχαν τήν Κύπρον μέχρι τοΰ 1570, 

δτε ό Σελίμ έστειλε ίσχυράν δύναμιν πρός 
κατατρόπωσιν τής νήσου. Οί Τούρκοι έκυρίευσαν 
τήν Λευκωσίαν έξ έφόδου, καί κατέσφαξαν περί 
τάς 20,000 ψυχών. Μετά ταΰτα έπολιόρκησαν 
τήν Αμμόχωστον, ήν έπί πολύν καιρόν καί γεν
ναίοι; ύπερήσπισεν ό γενικός Προβεδοϋρος, Βρα- 
γαδΐνος. Έν τέλει, τώ 1571, έσυνθηκολόγησε, 
καί ό γενναίος ύπερασπιστής έξεδάρη ζωντανός 
ύπό τών αίχμαλωτισάντων αυτόν. Τό δέρμα του 
έγεμίσθη μέ άχυρον καί έκρεμάσθη εις τήν κε
ραίαν τής ναυαρχίδος. Η Ένετία άνήγειρε, τό 
μνημεΐον εις μνημόσυνο·? αύτοΰ, καί έξαγορά- 
σασα τό δέρμα του ένέθεσεν έν αύτφ. Έκτοτε 
οί Τούρκοι έξηκολούθησαν κατέχοντε; τήν Κύ
προν, διοιχουμένην ύπό τοΰ Καπετάν Πασά.

Οί κάτοικοι είναι έν γένει ύψηλοΰ άναστή- 
ματος καί καλώς κατασκευασμένοι· είναι δέ καί 
πολύ φιλόξενοι.

Ό Δρ. Κλάρκ, εις τάς IΙεριηγήσεις του, 
λέγει· “'Η ένδιαφέρουσα ένδυμασία τών Κυ
πρίων κυριών άξιοΰται περιγραφής. ‘Ο στο
λισμός τής κεφαλής των είναι κατά τό σχέδιον 
τοΰ είδους καλάθου παριστανομένου έπί τών 
έγχωρίων καί Αιγυπτιακών άγαλμάτων. Έφο- 
ρεΐτο ύπο πόσης τάξεως γυναικών, άπό τών 
συζύγων τών ΙΙροξένων μέχρι τών σκλάβων των 
'Η κόμη των, βεβαμμένη ώραιον μελανόχρουν 
χρώμα διά φυτού καλουμένου "Χενά”, έκρέ- 
ματο όπισθεν έν πολυαρίθμοις μακραΐ; καί εύ- 
θείαις πλεξούδαις· καί, εν τισι βοστρύχοις 
διατεθειμένοι; παρά τό πρόσωπον εΐχον δεδε
μένα άνθη ίάσμης διαπερασμένα όμου έπί τε
μαχίων έκ φύλλων τοΰ φοίνικος κατά τρόπον 

πολύ περίεργον καί εύάρεστον. Μετά τάς γυ
ναίκας τών Καλμούκων, αί Έλληνίδες είναι 
πασών τών άλλων έπιδεξιώτεραι έν ταΐς κοσμη
τικοί; τέχναις. Κατέχουσι τό άξιόλογον μυ
στικόν τοΰ βάπτειν τούς λεπτοτάτου; βοστρύχους 
διά μελανόχρου χρώματος καθώς καί τά δφρύ- 
οια, τέχνη, ήτις μεγάλως θά έξετιμάτο έν Λον
δίνο) καί ΙΙαρισίοις. Ία λαμπρότατα χρώματα 
έπιδείκνυνται εις τάς ενδυμασίας των, αί όποΐαι 
πολύ έξωραΐζουσι τά κοράσια τής νήσου. Τό 
άνω φόρεμα είναι έκ μεταξωτού έρυθρού, βυσι- 
νοβαφοΰς ή πρασίνου, κεντημένου μετά χρυσού. 
'Ως αί άλλαι Έλληνίδες φοροΰσι μακράς ερυ
θρός περισκελίδας, δεδεμένας περί τόν αστρά
γαλον τοΰ ποδός, καί κίτρινα ύποδήματα, μετ’ έμ- 
βάδων τού αύτοΰ χρώματος. Περί τόν τράχηλον 
καί έκ τής κεφαλής κρέμονται άφθονα χρυσά 
νομίσματα, αλυσίδες, καί άλλα άθύρματα. Περί 
τήν δσφύν των φοροΰσι μεγάλην ζώνην δεδεμένην 
έμπροσθεν διά δύο μεγάλων καί έστιλπωμένων 
δρειχαλκίνων πλακών άργυρών έπικεχρυσωμένων. 
Προσπαθούσι νά κάμνωσι τήν μέσην των καί 
τάς κνήμας των δσον δυνατόν σμικράς. Φυσικώς 
σωματώδεις, δέν προσπαθούσι νά όλιγοστεύωσι 
το μέγεθος τών σωμάτων των διά στηθοδέσμης, 
αλλά φαίνονται μάλλον κενόδοξοι έν τφ οίκφ, 
έκθέτουσαι τό στήθός των ταύτοχρόνως κατά 
τρόπον άπρεπέστατον. Μεθ’ δλας τάς εκτάκτους 
προσπάθειας, ας καταβάλλουσιν ινα άσχημίζωσι 
τήν φυσικήν αυτών ωραιότητα διά παντός ακα
ταλλήλου στολισμού αί γυναίκες τής Κύπρου 
είναι ωραιότερα·, ή αί γυναίκες πάσης άλλης 
Ελληνικής νήσου. Έχουσιν ανάστημα ύψηλό- 
τερον καί μεγαλοπρεπέστερου, καί τά χαρακτη
ριστικά, έξαιρέτως τών γυναικών τή; Λευκωσία;, 
είναι κανονικά καί αξιοπρεπή, δεικνύοντα εκείνο 
το έπηρμένον είδος τοΰ προσώπου τό τοσοΰτον 
καθόλου θαυμαζόμενον έν τοΐς έργοις τών άρι
στων Ελλήνων καλλιτεχνών. Νΰν τούτο τό 
είδος τής ώραιότητο; φαίνεται ίδιάζον εις τάς 
γυναίκα; τής Κύπρου.”

( Επεται συνέχεια.)

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΟΥΣ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ.

Γενν. 1811. Άποθ. 1885.

(Μετά είχόνος, ίρα σελ. 296.)

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα τοΰ Λυ

σάνδρου Καυτανζόγλου, τοΰ ύπάτου τών 
^άρχιτεκτόνων τής νεωτέρας Ελλάδος, άν- 
δρός, δστις ύπό τοΰ εύγενοΰς πρός τήν καλλι

τεχνίαν έρωτος φλέγόμενος, έδημιούργησεν έργα, 
τα όποια έπί πολύν χρόνον θέλουσι ζήσει 
παρ’ Έλλησιν ώς άποκυήματα νοός άληθοΰς 
καλλιτεχνικού. '0 Λύσανδρος Καυτανζόγλους 
ήτο πράγματι καλλιτέχνης κατά τήν εύρυτάτην 
τής λέξεως σημασίαν, διότι ούχί μόνον πρός 
πάν τό καλόν καί ώραιον βαθύτατον έτρεφεν 
αίσθημα, άλλά καί ψυχήν είχε γενναίαν καί 
άγαθήν, έπιρρεπή εις τά τοιαΰτα αισθήματα. 
Καλλιτέχνης δέν είναι μόνον ό έκτελών έργα 
τής τέχνης, άλλά καί ό δυνάμενος νά έννοήση 
καί νά έκτιμήση αυτά. Καί τοιοΰτος ήτο ό 
Καυτανζόγλους, δστις ένώπιον καλλιτεχνικού 
οικοδομήματος, ένώπιον ωραίου άγάλματος ή 
καί καλώς έξειργασμένης είκόνος τόν αύτόν 
πάντοτε έδείκνυεν ένθουσιασμόν. Καί αύταί αί 
καλλοναί τής φύσεως συνεκίνουν αύτόν βαθύτατα 
καί πολλάκις άνήρχετο εις τήν Άκρόπολιν τών 
’Αθηνών καί ίστάμενος έμπροσθεν τών Προπυ-
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λαίων παρετήρει τδν δύοντα ήλιον, οΰ αί Ακτίνες 
έχρύσουν τάς κορυφάς τοΰ Πάρνηθας και τοΰ 
'Υμηττού. Πλήν φεΰ! καί ό καλλιτεχνικός 
έκεϊνος οφθαλμός έκλείσθη διά παντός, ύπείκων 
είς τον άμετάτρεπτον νόμον τής φύσεως, καί ό 
Λύσανδρος Καυτανζόγλους παρέδωκεν έν Κυρίιρ 
τδ πνεύμα, φθάς είς τδ δριον σχεδόν τοΰ αν
θρωπίνου βίου. Έγκατέλιπεν δμως ίχνη τής 
έν τφ κόσμω τούτιρ διαβάσεώς του, διότι, ώς 
ορθότατα παρετήρησεν ό τόν έπικήδειον αύτοΰ 
λόγον έκφωνήσας σεβ. αρχιεπίσκοπος IΙατρών, 
ό λόγιος καθηγητής Κ" Νικηφόρος Καλογερας, 
"έν δσιρ άνεγηγερμενον ϊσταται τδ Μετσόβιον

I Ιολυτεχνεΐον, τδ Λρσάκειον Παρθεναγωγείου, 
"ό ήδη οίκοδομούμενος περικαλλής ναδς τοΰ 
""'Αγίου Κωνσταντίνου, θά έποπτεύομεν ύπερη- 
"φάνως έν αύτοΐς ημείς τε καί αί μεθ’ ημάς 
"γενεαί, ώς έν κατόπτρω στιλπνφ, τόν άρχι- 
'τέκτονα καί τό τής καλλιτεχνικής αύτού συ- 

"νέσεως τάλαντου.”
'Ο Λύσανδρος Καυτανζόγλους έγεννήθη έν 

έτει 1811 έν Θεσσαλονίκη, ανήκε δέ είς τήν 
πλουοίαν καί φιλόμουσον οικογένειαν τών Καυ- 
τανζόγλου, οιτινες έπιφανή κατεϊχον θέσιν ού 
μόνον έν Θεσσαλονίκη άλλά καί έν δλη τή Μα
κεδονία. Νεώτατος τήν ήλικίαν ήναγκάσθη μετά 
τής μητρός του καί τού πρεσβυτέρου αδελφού 
του Λυσιμάχου νά φύγη έκ τής πατρίδος του, 
ένθα δλη ή μεγάλη τοΰ πάππου αύτοΰ περιουσία 
έδημεύθη. Ή οικογένεια κατέφυγεν είς Γαλ
λίαν, ένθα ό μέν πρεσβύτερος αδελφός διέμεινε 
λαβών πολιτικόν Αξίωμα, ό δέ νεότερος, ό Λύ
σανδρος, έπεδόθη είς τήν αρχιτεκτονικήν, πρδς 
ήν μεγάλην ήαθάνετο κλίσιν. Διό καί μετ’ ό
λίγον μετέβη εις 'Ρώμην, ινα φοίτηση είς τήν 
ανθούσαν εκεί Ακαδημίαν τών ώραίων Τεχνών. 
Τοσαύτην δέ θαυμασίαν έπίδοσιν έδειξεν, τοσαό- 
τας έποιήσατο προόδους είς τόν κλάδον τούτον 
τής καλλιτεχνίας, ώστε ήδη έν έτει 1833, έν 
ηλικία 22 μόλις έτών, συναγωνισθείς έν τω 
παγκοσμίφ διαγωνίσματι τής ’Ακαδημίας τών 
Μεδιολάνων περί συντάξεως σχεδίου Πανεπιστη
μίου ό 'Έλλην Καυτανζόγλους νικήσας πάντας 
τους μετ’ αύτοΰ συναγωνισθέντας άνεκηρύχθη 
νικητής καί έλαβε τδ βραβείου, βαρύτιμον χρυ- 
σοΰν στέφανον, άνηγορεύθη δέ καί έπίτιμον τής 
Ακαδημίας έκείνης μέλος. Περί τοΰ διαγω

νισμού τούτου λέγει αύτός ό ίδιος τά έξής· "'Ο 
' νεανικός μου ύπέρ τής τέχνης ζήλος, δ γενικός 
"τότε ενθουσιασμός, δ διαφλέγωυ πάσαν Ελ
ληνικήν καρδίαν ύπέρ τής εις τά έλεύθερα 
"έθνη εγγραφής καί τής πατρίδος ήμών . . . 
"ταύτα πάντα μέ παρότρυναν, ινα μετά θάρ

ρους τότε κατέλθω είς τδ καλλιτεχνικόν έκεΐνο 
"στάδιον, μόνος "Ελλην έγώ, μόλις πρό μικρού 
"περάυας τάς αρχιτεκτονικός σπουδάς μου, καί 
"άυαλάβω τδν μέγαν άγώυα.”

Τδ πρώτιστον αύτού μέλη μα μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών σπουδών του ήτο νά κατέλθη εις 
τήν 'Ελλάδα καί νά προσφέρη τάς υπηρεσίας 
του τή άυαγεννηθείση πατρίδι. Συστηθέντος έν 
Άθήναις τοΰ Πολυτεχνείου δ Λύσανδοος Καυ
τανζόγλους διωρίσθη έν έτει 1844 διευθυντής 
αύτοΰ, καί έν τή θέσει ταύτη παρέμεινεν έπί 
δεκαοκτώ ολα έτη, μέχρι τοΰ 1862, μετά ζήλου 
άκαμάτου καί διά γλίσχρων μέσων έργασθείς 
ύπέρ τής καλής τοΰ νέου ιδρύματος λειτουργίας. 
Οί πλεΐστοι τών παρ’ ήμΐν γλυπτών, ζωγράφων, 
αρχιτεκτόνων, κοσμηματογράφων, λιθογράφων 
καί χαλκογράφων ύπήρξαυ μαθηταί τοΰ ύπδ τήν 
έμφρονα διεύθυνσιν αύτοΰ διατελοΰυτος Πολυ
τεχνείου , καί δύνανται νά μαρτυρήσωσι περί 
τής εύλαβούς Αφοσιώσεως, ήν έτρεφεν ό αοίδιμος 
άνήρ πρός τδ κατάστημα τοΰτο.

Άπδ τοΰ έτους 1862 διετέλει έν Άθήναις 

ίδιωτεύων καί καταγινόμενος εις τάς καλλι
τεχνικός μελέτας, αϊτινες καθ’ δλον τον βίον 
του ύπήρχον ή προσφιλεστέρα αύτοΰ ένασχό- 
λησις. Κατά τδ διάστημα τοΰτο ό Καυταν
ζόγλους έξετέλεσε τδ Αξιολογώτερου καί τδ 
ίστορικώτερον τών αρχιτεκτονικών αύτοΰ έργων, 
τδ Πολυτεχνεΐον, μνημεΐον παριστών έν νεο
ελληνική, ούτως είπεΐυ, παραφράσει περικαλ- 
λέστατον μνημεΐον τής ένδοξου ελληνικής επο- 
χής. Τδ οικοδόμημα τοΰτο δέν είναι μόνον 
λαμπρός τής πόλεως τών Αθηνών στολισμός 
άλλά καί έργον διεγεΐρον τδν θαυμασμόν τών 
ξένων καλλιτεχνών, τών συχνότατα έπισκεπτο- 
μέυωυ τήν 'Ελλάδα. ’Εν τφ οικοδομή μάτι τούτω 
δ Λύσανδρος Καυτανζόγλους κατέθεσεν ολόκλη
ρον τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ ψυχήν, καί τδ Πο
λυτεχνεΐον θά μένη διά παντός τό Αριστούργημα 
αύτοΰ.

Τδ Ήρφον ή ΙΙάνθεου πρδς δόξαν τής Ελ
λάδος καί διαιώνισιυ τής παλιγγεννεσίας τοΰ 
Ελληνικού έθνους, έργον καί τοΰτο τοΰ Καυ- 

τανζόγλου, έμεινε δυστυχώς μόνον έν σχεδίω, 
άλλά καί ούτως έπεκροτήθη παρά ειδημόνων 
Εύρωπαίων, καί συνετέλεσε νά συμπεριληφθή δ 
"Ελλην άρχιτέκτων ώς μέλος πολλών τής εσπε
ρίας Εύρώπης άκαδημιώυ.

Τοιούτος ύπήρξεν ό διαπρεπής καλλιτέχνης, 
δν πενθεί ή πατρις, καί ού τά χαρακτηριστικά 
μεταδίδει ή παρατεθειμένη σήμερον είκών.

ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΓΗΣ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ύπό Δ. Ί.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 296 καί 297.)

8ΠΕΡΑΝ τινά τοΰ Απριλίου μηυδς τοΰ 
έτους 188.. έκαθήμην έν τινι τών κα
φενείων τής έν Άθήναις πλατείας τής

Όμονοίας καί άναγνούς τάς εφημερίδας τής ήμέ
ρας, αϊτινες, έν παρόδφ είρήσθω, ούδέν περι
είχαν τδ ένδιαφέρον, έγευόμην τής τερπνής έκεί
νης άναπαύσεως καί χαυνώσεως, ήτις καταλαμ
βάνει ήμάς συνήθως κατά τάς πρώτας τού έαρος 
ήμέρας, οτε οί πόροι τοΰ σώματος διανοίγονται 
καί έπέρχεται ώς τις μικρά τών δυνάμεων 
έςάντλησις. Έκαθήμην λοιπόν καί έρέμβαζον. 
Έσκεπτόμην δτι γιγαντιαίοις βήμασιν έπήρχετο 
τδ θέρος καί γνωρίζων έκ πείρας δτι τδ θέρος 
έν Άθήναις δέν είναι ώρα τοΰ έτους άξιόζηλος, 
έλεγον κατ’ έμαυτόν, δτι εύχάριστον θά ήτο, 
έάν εύρίσκετο άφορμή νά έγκαταλείψω κατά 
τούς θερινούς μήνας τήν κονιοστεφή πρωτεύουσαν. 

’Άν ήμην τούλάχιστον, έλεγον κατ’ έμαυτόν, 
ύπάλληλος τοΰ ύπουργείου τών έξωτερικών, θά 
παρεκάλουν τδν ύπουργδν νά μέ διορίση άκό- 
λουθον παρά τινι πρεσβεία έν τή εσπερία Εύρώπη · 
άλλά δυστυχώς, ή εύτυχώς, τοΰτο δέν ήτο, καί 
άν ήθελον ν’ άποφύγω τον κονιορτδν καί τδν 
καύσωνα τών Αθηνών, ώφειλον ιδία δαπάνη νά 
περιοδεύσω άνά τήν Εύρώπην. Τοιαύται μέ 
άπησχόλουν σκέψεις, δτε ειδον είσερχόμενον είς 
τδ καφενεϊον τδν φίλον μου καί Αρχαίου συμμα

θητήν μου Άριστείδην, νέον ζωηρόν καί εύφυ- 
έστατου. Ο Αριστείδης ήτο ές έκείνων τών 
νέων άνδρών, οιτινες έν ούδεμια τοΰ βίου περι- 
στάσει άπόλλυσι τήν εύθυμίαν των- ήτο φύσις 
έκλεκτή, επιρρεπής είς πάντα τά εύγενή αισθή
ματα · ήτο φίλος ειλικρινής καί άγαθός, έτοιμος 
πάντοτε νά φανή χρήσιμος είς τούς φίλους του.

— Τί κάθεσαι έδώ καί σκέπτεσαι; μέ ήρώ
τησεν άμα είσελθών. 0 καιρός είναι λαμπρός· 
δέν έρχεσαι νά κάμωμεν ένα περίπατον;

— "Οχι, σ’ εύχαριστώ, τώ άπήντησα. Δέν 
αισθάνομαι διάθεσιν περιπατητικήν.

— Λοιπόν, είπεν ό Αριστείδης, άς καθήσω 
καί έγώ πλησίον σου καί άς δμιλήσωμεν.

Καί λαβών έδραν έκάθησε πλησίον μου.
— Είπέ μοι τώρα, έξηκολούθησεν άφ’ ού 

παρήγγειλεν ένα καφέν περί τίνος έσκέπτεσο 
καθήμενος έδώ ολομόναχος; Ήξεύρω δτι σΰ 
Αγαπάς νά ρεμβάζης — τδ ενθυμούμαι άφ’ δτου 
είμεθα είς τδ Πανεπιστήμιον. Λόγοι ολίγοι 
καί σκέψεις πολλαί, τοΰτο ήτο τό σύμβολόν σου.

— Έσκεπτόμην, Αριστείδη, οτι έρχεται τό 
θέρος καί πώς θά διέλθω αύτήν τήν δχληράν 
έποχήν έν Άθήναις.

— Χαμέναι σκέψεις, Δημήτρη μου, είπε 
γελών ό φίλος μου· μάταιοι συλλογισμοί! Καί 
μήπως είσαι ήναγκασμένος νά μείνης έν Άθή
ναις τδ θέρος; Σύ είσαι πλούσιος· καθ’ έκά
στην σχεδόν άναχωροΰσιν Ατμόπλοια έκ Πει
ραιώς δι ολα τά μέρη τοΰ κόσμου. Δέν έχεις 
ή νά έτοιμάσης μικρόν σάκκον, νά λάοης είσι- 
τήριον καί ν’ άποφύγης τήν θερινήν έποχήν, ήτις 
τοσοΰτον σέ φοβίζει.

— Καλά καί άξια δλ’ αύτά, άπεκρίθην έγώ· 
άλλά πού νά ύπάγω: Τήν Γαλλίαν περιήλθον 
δλην, ώσαύτως καί τήν Γερμανίαν· τήν Ιταλίαν 
ειδον έπανειλημμένως, καί έν Ιταλία ό καύσων 
είναι έπίσης οχληρός, ώς έν Έλλάδι . . . Δέν 
μέ μένει ή νά μεταβώ εις τόν βόρειον Πόλον!

— Μ’ έρχεται μία ιδέα, μοί είπε μετά τινας 
στιγμάς ό ’Αριστείδης· Σύ ζητείς νά ίδης νέας 
χώρας καί έγώ πρδ πολλοΰ τρέφω επιθυμίαν 
νά περιηγηθώ χώραν, ένθα σπανίως έπάτησε 
πούς Έλληνος. Άφ’ ετέρου καί έγώ δύναμαι 
Ανέτως νά διαθέσω ποσόν τι πρδς εύχαρίστησίν 
μου . . . Τί λέγεις, άν έπεχειρούμεν περιοδείαν 
είς τήν Περσίαν;

— Είς τήν Περσίαν; Ανεφώνησα. Ποΰ τήν 
ώνειρεύθης αύτήν τήν χώραν: . . . Είς τήν Περ
σίαν: Καί τί νά κάμωμεν έκεΐ:

— Τί νά κάμωμεν; ήρώτησεν ό φίλος μου. 
Νά ίδωμεν τήν Βαβυλώνα, τήν Περσέπολιν καί 
έν γένει τάς χώρας έκείνας, περί ών τόσος λόγος 
έγένετο ήδη είς τήν άρχαιότητα. Νά έπι- 
σκεφθώμεν τά άρχαΐα έκεΐνα μνημεία, τά ίχνη 
τοΰ παλαιού πολιτισμού. Ενθυμείσαι, δταν 
ήμεθα άκόμη μαθηταί, μέ πόσην εύχαρίστησίν 
ήκούομεν τήν ιστορίαν τού άρχαίου έκείνου λαού, 
μέ πόσην περιέργειαν παρηκολουθοΰμεν είς τόν 
χάρτην καί μέ τδν 'Ηρόδοτον είς τάς χεΐρας 
τούς τόπους έκείνους; Πιστεύω δτι μία τοιαύτη 
περιήγησις καί εύχάριστος Οά ήτο καί διδακτική, 
καί έπειτα συλλογίσου πόσα θά είχομεν νά 
διηγηθώμεν είς τήν έπιστροφήν μας; Πόσας 
περιπέτειας θά είχομεν; Πόσα έπεισόδια; Δέν 
σοί προσμειδιά μία τοιαύτη ιδέα;

— Ή ιδέα είναι βεβαίως πρωτότυπος, είπον 
έγώ, καί ώς τοιαύτη μέ έλκύει- άλλ’ ή έκτέ- 
λεσις, φίλε μου; Δέν συλλογίζεσαι τάς δυσκο
λίας; . . .

— Δυσκολίας, λέγεις; μέ διέκοψεν ό Αρι
στείδης· Καί ποιας, παρακαλώ;

— Πρώτον ή γλώσσα —
— Έπειδή ή περιήγησις αδτη δέν δύναται 

νά πραγματοποιηθώ ειμή τδν Αύγουστον ένεκα 

τού θέρους, έχομεν έμπροσθεν μας τέσσαρας όλους 
μήνας, διά νά μάθωμεν ολίγα περσικά, τούλα- 
χιστον δσα μάς χρειάζονται διά τάς πρώτας 
άνάγκας.

— 'Η άγνοια τών μερών —
— Θά καθήσωμεν ν’ άναγνώσωμεν τδν 'Ηρό

δοτον άπ’ αρχής μέχρι τέλους καί τοιοΰτον 
έχοντες οδηγόν δέν φοβούμεθα νά χαθώμεν.

— Τδ δλίγον Αναπαυτικόν τοΰ ταξειδίου, ή έλ- 
λειψις ξενοδοχείων . . .

— Καί τί έχομεν νά φοβηθώμεν: Είμεθα 
νέοι, είμεθα ύγιεϊς — καί θά τρομάξωμεν Απέ
ναντι δύσβατων μερών καί έλλείψεως ξενοδο
χείων ; Καί έπειτα νά σοί είπω τήν καθαράν 
Αλήθειαν έβαρύνθην τούς στερεοτύπους σιδηρο
δρόμους τής Εύρώπης, δπου ώς εντός κιβωτίου 
ό άνθρωπος ταξειδεόει, δίκην εμπορικού δέμα
τος· έβαρύνθην τά τυπικά ξενοδοχεία, μέ τούς 
τυπικούς λευκοτραχηλισμένους καί μελανοφρα- 
κωμένους υπηρέτης. Έλθέ νά περιηγηθώμεν 
χώρας Αγνώστους, νά κοιμηθώμεν έντός καλυβών 
καί χανίων, νά διέλθωμεν έφιπποι έρημους έκτά- 
σεις δερόμενοι ύπδ τής βροχής ή καιόμενοι ύπδ 
τών Ακτινών τοΰ ήλιου. Καί τοΰτο είναι ήδονή!

— ’ Εχεις τρόπον, άπήντησα έγώ, νά παρι- 
στα; τά πράγματα ύπό δψιν τερπνήν καί ελ
κυστικήν τοσοΰτον, ώστε πείθομαι είς τούς λό
γους σου καί σήμερον ένταΰθα σοί δίδω τδν λόγον 
μου, δτι, άν δέν συμβή τί Απρόοπτον, μετά τέσ
σαρας μήνας θά έχω τήν εύχαρίστησίν νά ήμαι 
συνοδοιπόρος σου. Τώρα δμως άνάγκη να προ- 
παρασκευασθώμεν δεόντως. Σύ, Αριστείδη, 
φρόντισε νά εΰρης διδάσκαλον ΙΙέρσην, έγώ δέ 
θά φροντίσω Αμέσως νά προμηθευθώ τδν Ηρό
δοτον, όπως άνευ αναβολής προετοιμασθώ διά 
τήν μελετωμένην περιήγησιν. ΙΙερίεργον είναι, 
πώς ή προσδοκία προσεχούς ένεργείας άφαιρεΐ 
πάσαν χαύνωσιν καί νέας δίδει είς τόν άνθρω
πον δυνάμεις· αισθάνομαι έμαυτόν δλως διά-

Διά τοΰ ελαφρού τούτου τρόπου καί τής, 
ούτως είπεΐν, παιδαριώδους εισαγωγής ταύτης, 
έτέθησαν αί βάσεις τής λίαν περιέργου περιη- 
γήσεως, ής τήν άφήγησιν επιχειρώ. Εύρέθη 
κατά καλήν σύμπτωσιν καί άνευ δυσκολίας πτω
χός Πέρσης, δστις, Αντί μικρας Αμοιβής άνέλαβε 
νά μάς διοάξη ολίγα Περσικά, όσων είχομεν 
ανάγκην, δπως συνεννοούμεθα τούλάχιστον. Άμ- 
φότεροι ήγοράσαμεν ένα 'Ηρόδοτον καί έπί τρεις 
όλους μήνας, έν μέσω τοΰ θάλπους τοΰ Αττι
κού θέρους, μετά ζήλου πολλοΰ καί άοκνου έπι- 
μελείας έπρομηθεύθημεν τά έφόδια, ών είχομεν, 
Ανάγκην. Τέλος επέστη ή ώρα τής άναχωρή- 
σεως. Προπεμφθέντες ύπό τών εύχών τών συγ
γενών ήμών καί φίλων έπεοιβάσθημεν περί τά 
μέσα Λύγούστου έν ΙΙειραιεΐ έπί τοΰ Αιγυπτια
κού άτμοπλοίου, δπερ έμελλε νά μεταφέρη ήμάς 
κατ’ εύθεΐαν είς Αλεξάνδρειαν, καθότι, ώρίμως 
τό δρομολόγιον ήμών μελετήσαντες καί έπιμε- 
λώς σχεδιάσαντες, άπεφασίσαμεν νά λάβωμεν 
τήν διά τής Έρυθράς Θαλάσσης όδόν.

** *

Περί τάς άρχάς Σεπτεμβρίου εύρισκόμεθα έν 
τή χώρα, ήν έσκοπεύομεν νά περιηγηθώμεν. Δέν 
θά περιγράψω τόν πλοΰν ήμών άπδ Αλεξάνδρειάς 
μέχρι τής Έρυθράς θαλάσσης διά τής Σουεζείου 
διώρυγας, τδ μέν διότι ό πλους ούτος ούδέν τδ 
έκτακτον παρουσίασε, τδ δέ διότι άνυπομονοΰν- 
τες νά φθάσωμεν είς τά μέρη, έπί τών όποιων 
έπί τρεις όλους μήνας έπλανάτο ή φαντασία 
ήμών, ούδέ προσοχής ήξιώσαμεν τά δλως άσή- 
μαντα έπεισόδια τοΰ πλού. Κύρος, Καμβύσης, 
’Λστυάγης, Μήδοι, Πέρσαι — τοιαΰτα ήσαν τά 

ονόματα τά έπασχολοΰντα ήμάς. Καί ό πόθος 
μας ήτο νά πατήσωμεν τδ ταχύτερον τήν χώραν, 
έν ή διεδραματίσθησαν έν Αρχαία έποχή τά συμ
βάντα, τά όποια είχον ώς πρωταθλητάς τά πρό
σωπα ταύτα. Καί πρώτον κατά φυσικόν λόγον 
ήθέλομεν νά ίδωμεν τήν κοιτίδα τής Περσικής 
δυναστείας. Διό καί έφοδιασθέντες μέ καταλ
λήλους οδηγούς έν Χιράζ καί μέ τ’ άναγκαΐα 
σκεύη καί τρόφιμα καί ναυλώσαντες καλούς ίπ
πους ήρχίσαμεν τήν οδοιπορίαν ήμών, ής τά 
κυριώτερα σημεία προτίθεμαι νά περιγράψω κατά 
τάς σημειώσεις, άς έκράτησα.

Η ΠΕΔΙΑΣ ΜΕΧΕΔ-ΜΟΥΡΓΑΒ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ 

ΜΑΔΕΡΕ-ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ.

II πεδιάς, ή σήμερον καλουμένη Μεχέδ-Μουρ- 
γάβ, είναι άναντιρρήτως ή κοιτίς τής Περσικής 
δυναστείας (ένθεν οί βασιλέες οί ΙΙερσεΐδαι γε- 
γόνασι, κατά Ηρόδοτον). Έν τή πεδιάδι ταύτη 
κεΐται μικρόν καί έλεεινδν χωρίον Μεχέδ-Μουρ- 
γάβ καλούμενον, ένθα άπεφασίσαμεν νά καταλύ- 
σωμεν, δπως έκεΐθεν ποιήσωμεν τάς διαφόρους 
ήμών έκδρομάς. Ό φίλος μου Αριστείδης, ίπ- 
πεύς άριστος, ήθελε νά μή προσεγγίσωμεν είς 
τδ χωρίον άλλά νά έξακολουθήσωμεν τήν οδοι
πορίαν μας μέχρι τής εσπέρας· έγώ δμως ήμην 
κατάκοπος καί έπέμενα νά μείνωμεν έκεΐ. Τδ 
χωρίον τοΰτο είναι δνομαστδν διά τούς ώραίους 
περσικούς τάπητας τούς κατασκευαζομένόυς έν 
αύτω· άλλά δυστυχώς ούτε ξενοδοχεΐον εύρομεν 
νά καταλύσωμεν ούτε οικίαν. Διδ έκόντες άκον- 
τες ήναγκάσθημεν νά προχωρήσωμεν μέχρι τοΰ 
Δέχ-Νώ, "νέου χωρίου”, ένθα ήουνήθημεν νά 
εΰρωμεν κατάλυμα — έλεεινδν καί άθλιον, άλλα 
τούλάχιστον στέγην, ύπδ τήν οποίαν νά καθή
σωμεν καί νά φάγωμέν τι, διότι άπδ τής πρωίας 
είμεθα νήστεις. ' Η έκπλήρωσις τών Απαιτήσεων 
τού στομάχου παρέσχεν είς δλον μας τδ σώμα 
νέας δυνάμεις, καί ουτω μετά μεσημβρίαν ίπ- 
πεύσαντες πάλιν, μετέβημεν πρός παρακείμενον 
λόφον, δπου έφαίνοντο λείψανα οικοδομών.

Οί κάτοικοι τοΰ Νέου χωρίου δνομάζουσι τά 
ογκώδη ταύτα έρείπια "Τδν θρόνον τής μητρός 
τοΰ Σολομώντος” (Ταχτέ-Μαδερέ-Σουλεϊμάν), 
αίτινα έχουσι μεγάλην ομοιότητα πρδς τά μνη
μεία τής Βαβυλώνος, ώς ό εύφυής Πέρσης όδη
γός μας ώμολόγησε. Περί τοΰ οδηγού τούτου θά 
εΐπωμεν κατόπιν πλείονα.

— Περίεργον είναι, παρετήρησεν ό ’Αριστεί
δης άφ’ ού έξητάσαμεν τδ μνημεΐον άπδ ολα 
τά μέρη- περίεργον είναι πόσον Ακατέργαστα 
ήσαν τά θεμέλια τού οικοδομήματος τούτου. Ηδύ- 
νατό τις νά πιστεύση ότι έπ’ αύτών ούδέποτε 
άνηγέρθη κτίριον.

— Διόλου περίεργον τοΰτο, άπήντησα εγώ, 
δστις άκούσας έν τω ήμετέρφ Πανεπιστημίω τδ 
έλκυστικώτατον μάθημα τής Αρχαιολογίας, είχον 
παρακολουθήσει τδν καθηγητήν είς διαφόρους 
άρχαιολογικάς έκδρομάς καί έπί τής Άκροπό- 
λεως καί είς τά περίχωρα τών Αθηνών. Τά 
λαμπρότερα μνημεία τής 'Ελλάδος, τά Προπύ
λαια, ό ναδς τής Έλευσΐνος καί άλλα, παρου- 
σιάζουσι τοιαύτην Ανωμαλίαν, και τα θεμελια 
αύτών συνίστανται έκ πετρών καί δγκολίθων 
κατειργασμένων έπιμελώς καί εκ πετρών άκα- 
τεργάστων καί σχεδόν έν τή φυσική αύτών κατα- 
στάσει συμπεριληφθεισών έκεΐ.

Τί δμως ήτο τό μνημεΐον τούτο; ’Ιδού τό 
ζήτημα. ‘"0 θρόνος τής μητρός τού Σολομών
τος” είναι βεβαίως δνομασία όφειλομένη εις 
παράδοσιν τοΰ λαού. Ήτο άρά γε τοΰτο ό τά
φος τοΰ Κόρου, ώς τινες είκάζουσιν; Άς λά
βωμεν άνά χεΐρας τούς Αρχαίους συγγραφείς

καί άς προσπάθήσωμεν νά όδηγηθώμεν παρ’ αύ- 
τών, καθότι οί οδηγοί μας ούδέν πλέον έγνώ- 
ριζον ή ό,τι μας είχον εί’πει. Έν τιμ Άρρι- 
ανω καί τω Στράβων., οιτινες έβασίσθησαν εις 
τήν περιγραφήν τοΰ Αριστοβούλου, τοΰ έπι- 
σκεφθέντος καί άνακαινίσαντος τδ μνημεΐον τή 
διαταγή τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, άναγινώσκο- 
μεν τά έξής - "Ό τάφος τοΰ ίδρυτοΰ τής περσικής 
δυναστείας, ύψοΰτο έν τφ μέσω τών βασιλικών 
κήπων περιεκυκλοΰτο δέ ύπδ δένδρων, ύδάτων 
καί φυτείας πυκνής. Είχε τδ μνημεΐον σχήμα 
πυργου, είς τδ άνω πάτωμα τού οποίου ήτο ό 
τάφος, κεκαλυμμένος ύπδ λίθινης στέγης. Είς 
τδν πύργον τούτον είσήρχετό τις διά στενής 
θύρας. Ό Αριστόβουλος είδεν έντός αύτοΰ χρυ
σήν κλίνην, τράπεζαν έφ’ ής ύπήρχον κρατήρες 
χρυσοί διά τάς σπονδάς, μεγάλην κεχρυσωμένην 
σκάφην πρδς πλΰσιν ή λοΰσιν καί πλήθος ένδυ- 
μάτων καί πολυτίμων κοσμημάτων. Δι’ έσωτε- 
ρικής κλίμακος ή αίθουσα τοΰ τάφου συνεκοι- 
νώνει πρδς ετερον δωμάτιον, έν ω διέμενον οί 
τήν έπιτήρησιν τοΰ τάφου έντεταλμένοι ιερείς. 
Επί τής προσόψεως τοΰ μνημείου ήτο κεχαραγ- 
μένη ή έξής περσική έπιγραφή· άνθρωπε,
έγώ είμαι ό Κύρος, ό υιός τοΰ Καμβύσου. Έγώ 
ίδρυσα τδ βασίλειον τών ΙΙερσών καί έξουσίασα 
τήν Ασίαν- μή μοι φθονήσης τον τάφον τούτον.”

Δύο είναι αί ουσιώδεις αιτία'., δι άς δέν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι τδ μνημεΐον, 
περί ού πρόκειται, ήτο ό τάφος τοΰ Κόρου· τδ 
μέν διότι ούδείς 'Έλλην συγγραφεύς θά παρω- 
μοιαζε το μνημεΐον πρδς πύργον, τδ δέ διότι ό 
χώρος είναι πολύ περιωρισμένος, ώστε νά περι- 
εΐχεν δλα τά αντικείμενα, απερ εΰρεν έν αύτφ 
ό Αριστόβουλος. Έκτος τούτου ούδέ ή έπι
γραφή ύπάρχει.^

— Καί τί ήτο λοιπόν τδ μνημεΐον τοΰτο, 
κύριε αρχαιολόγε ; ήρώτησε μειδιών ό Αρι
στείδης.

— Νά σοί είπω τήν γνώμην μου, άπήντησα 
έγώ ■ κατ’ έμέ τούτο ήτο τάφος γυναικός τίνος 
έκ τών επισήμων. Άν παραδεχθώμεν τοΰτο, 
ολα έξηγούνται, καί ή διαίρεσις τοΰ όλου οικο
δομήματος καθίσταται οφθαλμοφανής. Ή έξω- 
τερική θύρα άπετέλει μέρος υψηλού περιτειχί
σματος, οπερ περιελάμβανε τδ δλον κτίριον. Ό 
κενός χώρος μεταξΰ τοΰ περιτειχίσματος καί τοΰ 
τοίχου τής στοάς ήτο προωρισμένος διά τούς φύ
λακας τοΰ μνημείου. Τοΐς φύλαξι τούτοις δέν 
έπετρέπετο νά είσέλθωσιν είς τήν εσωτερικήν 
αύλήν ούδέ νά ίδωσι τδν κυρίως τάφον. Πρδς 
καλλιτέραν κατανόησιν τοΰ οικοδομήματος πρέπει 
νά τδ φαντασθή τις δπως ήτο έν τή άρχική 
αύτοΰ μορφή.*) Πολΰ πιθανόν είναι νά ήτο 
τοΰτο ό τάφος τής μητρός ή τής γυναικός τοΰ 
Κόρου, αϊτινες άμφότεραι άπέθανον έπί τής βα
σιλείας αύτοΰ. Έπειδή δέ έκεΐ πλησίον κεΐνται 
τά έρείπια τοΰ τάφου τού Καμβύσου, πατρός τοΰ 
Κόρου, δέν είναι άπίθανον ούτος νά έθαψεν έκεΐ 
καί τήν μητέρα του Μανδάνην. Τδ δέ λείψανον 
τής συζύγου τοΰ Κασσανδάνης, είς τόν θάνατον 
τής όποιας κατά τόν Ηρόδοτον ' αύτός τε μέγα 
πένθος έποιήσατο καί τοΐσι άλλοισι προεϊπε πάσι 
τών ήρχε πένθος ποιέεσθαι,” μετέφερε καί έθαψεν 
έν Πασαργάδη, ένθα, ώς γνωστόν, διέταξε νά 
θάψωσι καί αύτδν μετά θάνατον. "Οθεν καί ή 
γνώμη δτι έκεΐ έτάφη καί ό Κύρος.

— Τδ βέβαιον είναι δτι είναι τάφος βασι
λίσσης, είπεν ό όδηγός μας, δστις καίτοι μή 
έννοών περί τίνος έσυζητοΰμεν, ήθελε νά επί
δειξη τάς άρχαιολογικάς του γνώσεις.

— Καί πώς τό ύποθέτεις; ήρώτησα έγώ.
— Ιό ύποθέτω, έπειδή οί κάτοικοι τοΰ χω-

·) 'lipa εικόνα έν Σελ. 297.
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ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΟΥΣ
(Άρχιτέκτων.)
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ρίου δέν έπιτρέπουσιν είς άνδρα νά είσέλθη είς 
τον χώρον τούτον καί Αλλοίμονον είς τόν άνδρα, 
δστις τολμήσει νά τό κάμη.

— Ημείς λοιπόν κινδυνεύομεν νά φονευθώ- 
μεν; είπεν ό ’Αριστείδης.

— Τοΰτο όχι, επειδή θά τού: διώξωμεν μέ 
τάς πέτρας, είπεν ό οδηγός.

Τό βέβαιον είναι δτι ή άπάντησις αυτή τού 
οδηγού δέν παρέσχεν ήμΐν μεγάλην ιδέαν περί 
τού θάρρους τών κατοίκων εκείνου τού χωρίου.

Οπωσδήποτε τό οικοδόμημα τοΰτο καί άλλα, 
άπερ έπεσκέφθημεν τάς επιούσας ήμέρας εν 
έκείνη τή πεδιάδι, είναι τά τελευταία ίχνη τών 
μνημείων, τά όποια ό μέγας Κύρος Ανήγειρε 
κατά τήν έκτην πρ. Χρ. εκατονταετηρίδα. Περί 
τής άρχαιότητος αύτών μαρτυροΰσιν ού μόνον 
οί λίθοι, άλλά καί τά κοσμήματα αύτών καί 
ό ρυθμό; αύτών. Μεγάλην έχουσιν ομοιότητα 
πρός τά ιωνικά καί λυδικά μνημεία, άλλα δέν 
δύνανται νά βεωρηθώσιν ώς τά πρωτότυπα τών 
μνημείων, τών Ανεγερθέντων έν ταΐς έλληνικαΐς 
Αποικίαι; τής έλάσσονο; Ασίας, καθότι πρό τής 
κατακτήσεως τής Λυδίας ούδέποτε οί κάτοικοι 
τών μερών τούτων είχον άμεσον σχέσιν πρός 
τους "Ελληνας, καί διήγον βίον νομάδων καθ’ ήν 
εποχήν ό Κύρος Αντικατέστησε παρ’ αύτοΐς τήν 
έξουσίαν τών Περσών, καταργήσας τήν τών Μή- 
δων. Ίσως οί άνεγείραντες αύτά αρχιτέκτονες 
Ανήζον είς τούς τεχνίτα; τοΰ Κροίσου, οιτινες 
μετά τήν αλωσιν τών Σάρδεων έγένοντο οί φίλοι 
καί σύμβουλοι τοΰ νικηφόρου εκείνου βασιλέως.

( Επεται συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ.

Μίαν ήμέραν θερινήν, 
Ήμέραν άπ’ έκείνας, 

Καθ’ ας ή φύσις ηρεμεί 
Καί έρωτύλως ραθυμεΐ, 
‘Οπόταν είς τάς καθαρά;

'Ηλιακά; Ακτίνα;
Σβύνει Ανέμων ή ορμή,

Ευρίσκει δέ ό Ζέφυρος 
Τότε καιρόν νά παίξη,

Καί τόν μιμεΐτ’ ή χρυσαλλίς, 
Ή άστατος καί Αφελής, 
Καί τοϋ ποιμένος ό αύλός 

Ήδυπαθώ; νά θέλξη 
Ζητεί τά πέριξ εύμελής,

’Εντός λειμώνο; βόσκοντα 
Παντοΐα ήσαν ζώα,

’Ολίγον σπάνια τινά,
Τά πλεΐστα άλλως τε κοινά, 
Μέ τά μεγάλα τά μικρά,

Μέ πονηρά άθώα,
Καί κελαδοΰντα τά πτηνά·

"Οτ έν τφ μέσφ τής σιγής 
Αύτής καί αρμονίας 

Εις βάτραχος έξω έλθών 
Άπό ίλύος τόν βυθόν, 
Έφώναζεν, έκραύγαζεν 

Σχεδόν μετά μανίας, 
Νά κάμη θόρυβον ποθών.

Οσα έκεΐ ζωύφια
Εύρέθησαν πλησίον, 

Ί-θαύμασαν το κατ' άρχάς 
Τού βάβακος τάς ίαχάς, 
Ής τέρας τι νομίσαντα

Αύτόν καί έδειλίων
Είς τών φωνών του τάς στροφάς.

Είς πελαργός είς τάς φωνάς
Έν τούτοις πλησιάζει" 

"Πρός τί φωνάζεις ουτω πως:’’ 
Τόν έρωτα, ό πελαργός· 
"Διότι έπεθύμησα

Νά γείν’”, ό άλλος κράζει, 
Τών ζωυφίων αρχηγός.

"Διά τά ζώα άνθρωποι
Παρατηρώ φροντίζουν.

Καί δι αύτά πολλά λαλούν,
Καί άγοράζουν καί πωλούν
Έμέ ούτε τά ζώ’ αύτά

Νά ίδουν δέν γυρίζουν
Καί περιφρόνησιν δηλοΰν.

"Τότε κ’ έγώ ζωύφια
Ίδών δτι υπάρχουν,

Νά άοξω τούτων τοΰ λοιπού
Διά φωνής αρρενωπού 
Έσζέφθην ■ ζώα ώς έμέ

Επιθυμούν νά άρχουν.
Καί άδιάφορον τό πού.’

"Πολύ καλά,” ό πελαργός
Τφ λέγει, "μάθε δμως 

"Οτ’ ή μεγάλη σου κραυγή, 
Τοΰ μεγαλείου σοΰ πηγή, 
II ού κάμνει είς ζωύφια

Νά ήναι φόβος, τρόμος,
Αύτή πρός σέ μέ όδηγεΐ.”

Κ’ εύθύς διά όοφητικής
Τοΰ ράμφους ένεργείας,

Μέ δλας τάς πικράς άράς,
Καί έπικλήσεις του μωρά?, 
Τοΰ αρπαγος είς τόν βυθόν

Εύρέθη τής κοιλίας
Ό βάτραχος ό φωναράς.

Μ. Μηλιαρέσης.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΡΏΣΣΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ 

ΝΕΚΡΑΣΩΦ.

ΑΓΝΟΝ ΔΑΚΡΥ.

‘Οπόταν ή καρδία σπαράσσετ είς τήν φρίκην 
Αιματηρού πολέμου, τά θύματα όρώσα, 
Δέν κλαίω τόσον φίλους, δέν κλαίω καί συζύγους, 
Άλλ’ ούτε τού άγώνος τούς ήρωας άκόμη. 
Παρηγοριάν οίμοι! ή σύζυγος ευρίσκει, 
Ό φίλος λησμονήσει τόν φίλον μέ τόν χρόνον 
Έκεΐ που δμως φθίνει ψυχή τις θλιβομένη, 
Μέχρις αύτοΰ τοΰ τάφου δέν λησμονεί έκείνη, 
Έντός τοΰ κυκεώνος τοΰ κόσμου καί τής ζάλης, 
Έν μέσιμ τής κραιπάλης φαυλότητος καί δόλου 
"Εν μόνον είδα δάκρυ άγνότητ’ άποπνέον· 
Μητρός βαρυαλγούσης τό δάκρυ είν’ έκεΐνο! 
Τό έπί τοΰ πεδίου τής μάχης αποθνήσκον 
ΙΙεφιλημένον τέκνον δέν λησμονεί έκείνη, 
Ώς κλαίουσα ιτέα ούδέποτ' άνυψώσει,
Ποτέ τούς πρός τά κάτω αύτής κλίνοντας κλάδους.

II. Κ. έν Πετρουπόλει.

Η ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΜΟΡΦΙΟΜΑΝΙΑ

ΚΑΙ

Η ΔΓ ΑΙΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Μορφίνη, ής τοσαύτη κατάχρησις γίνε
ται κατά τών νευραλγιών, παρασκευάζει 
όσημέραι εύρυτέρας καταστροφές έν 

τ ω ύψ η λ ώ τώ ν 11 α ρ ι σ ί ω ν κ ό σ μ φ. 'Ο ’Άγ
γλος Wood μεγάλος τφ δντι εύηργέτησε τήν 
ανθρωπότητα έπινοήσας καί τάς υποδορείους 
ένέσει? τοΰ φαρμάκου τούτου, δπερ Ακαριαίος 
καταπραυνει καί άποναρκοΐ τάς άλγηδόνας. 
Είς τά Ανώτατα στρώματα τοΰ Παρισινού κόσμου 
ή ' Μορφιομανία” παρουσιάζεται ήδη ώς έπι- 
δημία. Ή μικρά σύριγζ τοΰ Pravaz, δΓ ής 
είσβιβάζονται ύπό τό δέρμα τά μικρά σταγονίδια, 
εύρίσκεται έπί τοΰ κομμωτηρίου έκάστης Κυ
ρίας. Μόλις ή ένεσις έκτελεσθή, πάραυτα πα
ρέρχεται πάσα νευραλγία, ημικρανία, ή μελαγ
χολία. Καί κατ’ άρχάς μέν περιπίπτουσιν είς 
όλβίαν τινα καί οίονεί ύποφώσκουσαν τέρψιν, 
αίσθημα δ’ Απολύτου εύεξίας καί ευδαιμονίας 
είναι ή πρώτη ενέργεια τοΰ φαρμάκου, δπερ δέν 
καταφέρει Αμέσως είς ύπνον άλλά τούναντίον 
διεγείρει τάς διανοητικά? δυνάμεις· μετέπειτα 
δμω; παρελθούσης τή; βραχείας περιόδου τής 
τεχνητής ταύτης διεγέρσεως, ό μορφιομανής πε
ριπίπτει είς τελείαν Αναισθησίαν. Ή Απόγνωσις 
ή καταλαμβάνουσα τούτον κατά τάς ώρα; τής 
έγρηγόρσεως αύξάνει βαθμηδόν, καί ώς έκ τού
του είναι ήναγκασμένο: συχνότερου νά κ.ατα- 
φεύγη είς τάς ενέσεις, τά δ’ Αποτελέσματα διά 
τε τό σώμα καί τον νοΰν ταχέως γίνονται έπ- 
αισθητά.

Ό μορφιομανής άπόλλυσι τήν όρεξιν, Αδυ
νατεί νά κοιμηθή, τά σκέλη βαρύνονται, έν γένει 
ο’ αισθάνεται εαυτόν γεγηρακότα έν βραχυτάτφ 
σχετικώς χρονίζω διαστήματι. Ούδεμίαν έχει 
ενέργειαν, ούδεμίαν θέλησιν, παν δ’ αίσθημα 
προς τό καθήκον εξαφανίζεται. Μικρόν κατά 
μικρόν περιπίπτει όλονέν είς τόν ύπέρτατον 
βαθμόν τού μαρασμού, έάν δ’ αύτό τό φάρμακου 
δέυ έπιφέρη αύτφ πρόωρον θάνατον, ούχί σπα- 
νίως ό ίδιος δίδει πέρα; είς τόν βίον του. Τό 
μικρόν κιβωτίδιον τής σύριγγος είναι τέλος άνα- 
ποχώριστος σύντροφος έκάστης Παρισινής Κυ
ρίας. Φέρει τοΰτο μεθ’ έαυτής πανταχού, ώς 
φέρει τήν κύστιν τής πούδρας καί τό έκ βα
τίστας ρινόμαζτρόν της. Νύσσεται είς τόν χο
ρόν, έν τφ μεταξύ δύο στροβίλων, είς τά συβα- 
ρητικα δείπνα έάν θέλη ν’ άναπτύξη εύφυΐαν .. . 
esprit.

Ή δολιότης δμως αυτή τής τέχνης, τοΰ ζήν 
δηλονότι a la vapeur, τοσοΰτον άσώτως σπατα- 
λαται, ώστε έν τέλει άρνεΐται τήν ενέργειαν της. 
Ώ; έκ τούτου Αναγκάζεται νά καταφεύγη είς 
έτερον μέσον, είς τήν αίμοποσίαν καί τά αί- 
μό λουτρά. Έκάστην πρωίαν έκτεταμέναι αει- 
ραί οχημάτων δΓ οικοσήμων κεκοσμημένων 
προσμένουσι πρό τών σφαγείων τής όδοΰ Flan- 
dres. Προτιμώσι δέ ν’ άναμένωσιν ή ν’ άφι- 
χθώσι βραδύτερον, έπειδή τό αίμα πρέπει νά 
ροφάται Ατμίζον, άλλως Αφίπταται τό ήμισυ 
τής ισχύος του. Έκ δέ τών πλησιοχώρων 
σφαγείων Ακούεται βαρύς ό ήχος τοΰ πίπτοντος 
ροπάλου, ίσως δέ καί στεναγμός τις, έάν δέν 
έπέπεσε κανονίζω?, οπότε καί δεύτερον κτύπημα 
καθίσταται Αναγκαίου· είτα δ’ Ανοίγονται αί 
θύραι παταγωδώς. Απαίσια σκηνή παρουσιά
ζεται αίφνης ύπό τά όμματα τών θαμιστών. 
Στήλη αίματος έκτοξεύεται έκ τοΰ διατμηθέντος 
λαιμού τοΰ ζώου, βραχίων δέ τάς χειρίδας έχων 
Ανυψωμένα; καί έπιρραντισμένος οι’ αίματος, 

τούς δ’ όγκωθέντα; μΰ; είσέτι έκ τών κτυπη
μάτων διατεταμένους, προσφέρει φιάλην πλήρη 
άτμώδους καί ερυθρού ποτού. Ελαφρά φρικία- 
σις διαχέεται πάραυτα είς τας λεπτοφυείς ταυ- 
τας υπάρξεις, καί δμως πάσαι κενοΰσι μετά 
σπουδής τό δοχείου μέχρι σταγόνος· τό έκ βα
τίστας ρινόμαζτρον άνασπώμενον ελεύθεροι τα 
χείλη έκ τής βραχυχρονίου έπιψαυσθείσης έρυ- 
θρότητος. Αίρόυσιν είτα μετά προσοχής τήν 
έσθήτα ίνα μή κηλιδωθώσιν αί παρυφαί, υπει
σέρχονται έν τοΐς κομψοί; αύτών όχήμασιν καί 
έλαύνουσι πρός τήν λεωφόρον Malesherbes, 
ίνα, προ; εύπεψίαν τοΰ πρωινού πότου, καί ύπό 
τήν έπίβλεψιν ιατρού έπισταμένου κατά βάθος 
τάς νευροπάθειάς τών πελατριών του, έπιδοθώσιν 
έπί τινας στιγμά; είς τήν γυμναστικήν . . .

Ή θεραπεία αδτη είναι τοΰ συρμού, ούχί 
δμως καί τής τελευταίας μόδας, καθ’ δσον άμιλ- 
λάται ήδη νεωτέρα. Πρός ένίσχυσιν δηλονότι 
τής πλαδαρότητος τών σαρκών τών εόγενών 
τούτων Κυριών δέν Αρκεί μόνον μία φιάλη 
άτμίζοντος αίματος, άλλ’ έμβαπτίζονται έν αύτώ, 
ίνα έκαστος πόρος τοΰ δέρματος Απορρόφηση, 
εί δυνατόν, έξ αύτοΰ. Τό λουτρόν δμως είναι 
λίαν δαπανηρόν, καθόσον τό αίμα ολοκλήρου 
βοός δέν έξαρκεΐ πάντοτε ίνα πλήρωσή τοΰτο. 
Λέγεται δέ μάλιστα δτι είναι απαράμιλλου δπως 
άποβάλλη τόν κάματον, καί έάν τις άκόμη δι- 
ήρχετο τάς νύκτας ολοκλήρου έβδομάδο: χο- 
ρεύων!. . .

Όποΐαι συγκινήσεις, όποιος κνησμός φρικιά- 
σεως, όποΐαι δπτασίαι κακουργημάτων, δταν εμ
βαπτίζεται τις έν τφ θερμω τούτφ καί μαλ- 
θαζφ έξ άποπνέοντος Ατμού έρυθρω λουτρώ, ή 
δταν έξέρχεταί τις τούτου, αί δέ σταγόνες δίκην 
λυχνιτών κρέμανται έκ τοΰ λευκού σώματος!! 
Έάν αί έντυπώσεις αύται δέν είναι ικαναί νά 
διεγείρωσι τά έξησθενηζότα νεύρα, τί έτερον 
λοιπόν υπολείπεται; Καί δμως καί εις τό μέσον 
τοΰτο έθίζονται, ώς καί είς τήν Μορφίνην, τά 
δέ τοιαΰτα λουτρά άρνοΰνται έπίσης καί αύτά 
τήν ένέργειάν των.

Τό τέλος τής κωμωδίας ταύτης θά παιχθή 
άναμφιβόλως, εις τάς κλινικά; τοΰ Charcot καί 
τοις διάφοροι; φρενοκομειοις.

Έκ Πειραιώς.
Δρ. Ν. I. Δ.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΤ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΑΛ1ΓΓΕΡ.

ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ.

Δ ι ή γ η μ α.

(Συνεχεία.)

* — Λοιπόν, δεσποσύνη; . . . έάν έπρόκειτο νά
έκλέξητε;

— Νομίζω δτι δέν Αρμόζει νά Ομιλώ μεθ’ υ
μών περί τοιούτων πραγμάτων.

— Καί διατί οχι; . . . Άλλά δέν σάς επη
ρεάζω . . . κάμετε δπως θέλετε. Σάς παρακαλώ 
μόνον νά πιστεύσητε δτι ή έρώτησί; μου ήτο 
δλως άθώα. Έάν σάς στενόχωρη, άς παύσωμεν 
τοιαύτην ομιλίαν. Άλλά. γελάτε, δεσποσύνη .. .

Καί πράγματι έγέλα. Ό τρόπος του ήτο 
τόσον προσηνή; καί οί λόγοι του ένέπνεον το- 
σαύτην εμπιστοσύνην, ώστε ή κόρη άποκτήσασα 
θάρρο;, άπήντησε μετά χαριεστάτου μειδιάματος.

— Τί ν’ Απαντήσω είς τήν έρώτησίν σας;... 
Κανείς καλλιτέχνης δέν μ’ έζήτησεν Ακόμη είς 
γάμον.

— Γούτο οόδέν άποδεικνύει, είπεν ό νέος 
γελών άς ύποθέσωμεν, δεσποσύνη, δπερ έγώ 
ούδόλως άπίθανον θεωρώ, δτι διάφοροι νέοι Αν
δρε; διαφόρων έπαγγελμάτων σάς ζητοΰσιν είς 
γάμον καί δτι μεταξύ αύτών είναι καί καλλι
τέχνης, ήθέλετε — καί μέ συγχωρεΐτε δια την 
έρώτησίν — ήθέλετε, λέγω, δώσει τήν προτί- 
μησιν είς τόν καλλιτέχνην;

Πώς ν’ απαντήση εί; τήν έρώτησίν ταύτην 
ή νεάνι;; — Ποιον είχεν αύτό; ένδιαφέρον νά 
μάθη τήν γνώμην της; — Μή καί αύτο; ητο 
καλλιτέχνης, ώς επί μάλλον καί μάλλον έπει- 
θετο αύτή; — Καί έζήτει νά φέρη τό ζήτημα 
έπί σταδίου προσωπικού; — Ώ; Αστραπή δι- 
ήλθον δλαι αί σκέψεις αύται τον νοΰν της , καί 
έσυλλογίζετο πώς νά τώ δώση εύστοχον άπάν- 
τησιν. Τέλος ένόμισεν δτι εύρε πονηράν άπάν- 
τησιν, πονηράν, διότι, κατ' αύτήν, ήτο σκοτεινή 
δσον καί χρησμός τοΰ έν Δελφοΐς μαντείου.

— Μέ φέρετε είς Αμηχανίαν, κύριε, τώ είπε 
μειδιώσα — Αλλά, ό είπών απαξ τό ’Άλφα 
πρέπει νά είπη καί τό Βήτα, καί έάν ήθελον 
ν’ άποφύγω νά σάς Απαντήσω, έπρεπε νά μή 
παρασυρθώ τόσον πολύ ... Καί δμως, τί πει
ράζει; . . . Μέ τήν ομιλίαν συντέμνομεν τήν 
μονοτονίαν τοΰ δρόμου. — Θά σάς ε’ιπω λοιπόν 
τήν καθαράν Αλήθειαν — Μ’ έρωτάτε, άν ήθε
λον διά σύζυγον καλλιτέχνην; . . . Νομίζω, δτι 
τοΰτο έξαρτάται, άν ό καλλιτέχνη; ούτος μοί 
άρέσκει καί ώς άνθρωπος . . . Έκεΐνον δμως, 
ον ούδέποτε ήθελον σύζυγον, ούδέ δΓ δλους 
τούς θησαυρούς τοΰ κόσμου, είναι έμπορος!

Έν άρχή ό νέος ήκουε μετά πολλής ευχα- 
ριστήσεως τούς λόγους της, ή τελευταία δμως 
περικοπή της έφαίνετο παραγαγοΰσα αύτώ κάπως 
δυσάρεστον έντύπωσιν. Θέλων νά μάθη τήν αι
τίαν τής άλλοκότου αύτή; ζατά τών έμπορων 
Αντιπάθειας, ήρώτησεν άνευ Αναβολής-

— Καί τί έχετε, δεσποσύνη, εναντίον τών 
έμπορων; Γνωρίζω μεταξύ αύτών άνδρα; λίαν 
Αξιότιμους καί λίαν εύπροσηγόρους.

— ’Αξιότιμους; έπανέλαβεν ή κόρη, τό πα
ραδέχομαι... άλλά εύπροσηγόρους; Τούτο όχι.

— Τί περίεργο; Αντιπάθεια! είπεν αύτός 
γελών· έάν κανένα έμπορον δέν παραδέχεσθε 
εύπροσήγορον, φαίνεται δτι όμιλεΐτε έκ πείρας ...

— Έκ πείρας; τόν διέζοψεν ή κόρη. Ναί... 
οχι . . . δπως θέλετε. Άλλά δέν θέλω νά φι- 
λονεικήσω πρός υμάς, διότι ίσως καί υμείς 
είσθε . . . Πλήν άς άφήσωμεν τούς έμπόρους... 
έγώ εύχαρίστως τούς παραδέχομαι καί εύπρο
σηγόρους, άρκεΐ νά μή ύπανδρευθώ έμπορον.

Είς τούς λόγους τούτου; ό νέο; κατελήφθη 
ύπό Ακρατήτου γέλωτος.

— Περίεργον, είπε, δτι Αποστρέφεσθε καί 
αυτήν τήν πιθανότητα νά ύπανδρευθήτε έμπορον. 
’II νομίζετε, δτι ό έμπορος δέν δύναται νά ήναι 
καί καλός σύζυγος;

— Ναί, είπεν ή κόρη άποφασιστικώς, τοΰτο 
νομίζω πραγματικώς! Καί είς τοΰτο έχω πεί
ραν .. . όχι είς τόν εαυτόν μου, άλλά είς άλ
λα;. Παραδείγματος χάριν . . . άλλά τί κάθημαι 
καί λέγω;

— Εξακολουθήσετε, παρακαλώ, δεσποσύνη.
— Πρός τί; . . . Καί δμω; — τί πειράζει; 

’Ιδού αύτός ό πατήρ μου· είναι έμπορος καί έκ 
τών πρώτων τραπεζιτών έν Δ. ‘0 πατήρ μου 
είναι καλλιστος άνθρωπο; — Αγαπά τρυφερώ; 

καί τήν μητέρα μου καί έμέ, άλλ’ άμα πρό
κειται διά τήν εργασίαν του . . .

— Τότε, δεσποσύνη; Λέγετε, παρακαλώ.
— 1 ότε είναι Αμίλητος. Ποσάκις δέν ή- 

κουσα τήν μητέρα μου στενάζουσαν καί λέ- 
γουσαν· " Ώς νά μήν ΰπάρχη διά τήν οίκο- 
γένειάν του· πάντοτε άφηρημένος, πάντοτε έν- 
ησχολημένον έχων τδν νοΰν του είς τάς έπι- 
χειρήσεις του! Δέν είναι βίος αύτός!” Καί 
πραγματικώς ό πατήρ δλην τήν ήμέραν άσχο- 
λεΐται μέ τού; λογαρισμού; του- καί καθ’ έκά
στην ή αύτή επαναλαμβάνεται ιστορία. ‘Η διά- 
θεσις του μεταβάλλεται άναλόγω; τής ύψώσεω; 
ή τής έκπτώσεως τών χρεωγράφων . . . δταν 
ταΰτα ύψοΰνται είναι εύχάριστος, γελαστός', εΰ- 
προσήγορος· δταν δέ έκπίπτωσιν είναι βαρύς, 
αμίλητος, όργίλος. Ενίοτε συμβαίνει καί τό 
εναντίον ... "Οχι, οχι, ε’ίπετε δ,τι θέλετε· 
έγώ έπιμένω είς τήν γνώμην μου. ΊΙ σύζυγο; 
ένός Ανθρώπου, τοΰ όποιου ή διάθεσις μεταβάλ
λεται μέ τήν πορείαν τών χρεωγράφων, δέν 
είναι Αξιοζήλευτος!

Είς τούς τελευταίου; τούτους λόγους τη; 
νέφος μελαγχολίας έπεχύθη έπί τοΰ λευκού με
τώπου της. Ό νέος, άν καί ήσθάνετο πόθον νά 
μειδιάση, έκρατήθη, μή θέλων νά προσβάλη τήν 
σοβαρότητα τών σκέψεών της. Τή στιγμή εκείνη 
ή άμαξοστοιχία άφίκετο πάλιν είς σταθμόν τινα. 
Πάλιν ή κόρη κύψαια άπό τοΰ παραθύρου ήρώ- 
τησε τόν οδηγόν ■

— Πόσον έχομεν Ακόμη διά τήν πόλιν Δ.;
— Μίαν ώραν καί τέταρτον, ήτο ή απάν- 

τησις.
— Μίαν ώραν καί τέταρτον; έπανέλαβεν -λ 

V I » ι 'νεανις ... αχ! αχ!
Καί ή φωνή της έχάθη εις βαθύν στεναγμόν. 

"Οτε δέ ή άμαξοστοιχία έξηκολούθησε τόν δρό
μον, αύτή έκάθησε καί ήρυθρίασε νομίσασα δτι 
ό συνοδοιπόρος της τήν παρετήρει.

— Θά σάς φαίνωμαι Αλλόκοτος, είπε.
— Αλλόκοτος; Καί διατί; άπεκρίθη ό νέος. 

Οχι, δεσποσύνη, άλλά παρετήρησα καί πρότερον 
ήδη, δτι είσθε λυπημένη —

— Έχω καί αιτίαν πρός τοΰτο· διέζοψεν 
ή κόρη.

— Αιτίαν; . . . ύμεΐς; . . . Πώς τούτο:
— Διατί μ’ έρωτάτε;
— Διότι μία νέα δεσποινίς, όποια ύμεΐς, 

δέν έπρεπε νά έχη ή αιτίαν χαράς καί εύθυμίας.
— Έπρεπε ! . . . Έπρεπε! . . . Καί δμως 

άπατάσθε, κύριε. Καί ό νέος άνθρωπος δύναται 
νά ήναι λυπημένος.

— Τοΰτ αύτό μ' έκπλήττει, είπεν ό νέος, 
παρατηρών αύτήν συμπαθώ; . . . "Εχετε δίκαιον, 
δεσποσύνη. Καί έν τή νεότητι δύναται ό άν
θρωπος νά πάθη θλιβερά συμβάντα... Ημείς 
είμεθα δλω; ξένοι πρός άλλήλους, καί δμω; σά; 
βεβαιώ δτι μεγάλην θά ήσθανόμην εύχαρίστησιν, 
αν ήδυνάμην νά σάς παρηγορήσω. Έλάβετε 
ίσως κακήν ειδησιν; Μή με νομίσητε άδιά- 
κριτον άλλ’ είδον πώς ή άνάγνωσι; μιας έπι- 
στολής σάς έτάραξε πρό μικρού.

— Πώς, κύριε; Είδετε; . . .
— Δέν έννοώ νά σάς βιάσω, δεσποσύνη... 

έπεθύμουν μόνον . . .
— Ή έπιστολή . . . όχι · . . δηλαδή . . .
— Χαίρω δτι ήπατήθην. Έπιτρέψατέ μοι 

εν τούτοις νά φανώ ύμΐν όλίγον περίεργος . . . 
Ισως ό Αποχωρισμός τών φίλων σας συμμαθη- 

, τριών σάς έμελαγχόλησεν;
— θΖ'·> θΖι> “πήντησεν ή κόρη μειδιώσα.. . 

Άν ήτο μόνον τούτο! — Άλλά δέν έννοώ πώς 
τό έφαντάσθητε . . . Πράγματι αί νέαι έκεΐναι 
κόραι ήσαν συμμαθήτριαί μου έν τφ Παρθενα- 

' γωγείφ τής Κυρία; Β. έν Λ. Τρία έτη διήλθον
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έκεΐ και τώρα επιστρέφω πλησίον τών γονέων 
μου . . . διά νά . . . άλλ’ άδιάφορον· τοΰτο δέν 
ανήκει ένταΰθα. ’Αληθώς μ’ έλυπησεν δ απο
χωρισμός, διότι είμεθα πολύ ευτυχείς καί ήγα- 
πημέναι καθ’ δλον το διάστημα καί ή Κυρία Β. 
ή διευθύντρια ήτο τόσον καλή μέ δλας. ’Έπειτα 
είχομεν έκεΐ τά κοινά μυστικά μας, τάς συμ
πάθειας μας, τάς άστειότητάς μας . . . τά όνειρά 
μας . .

— Τά όνειρά σας, δεσποσύνη;
— Βέβαια, τά όνειρά μας. Και σάς φαί

νεται τοΰτο παράδοξον; Δέν έπιτρέπεται εις τας 
νεάνιδα; νά έ'χωσιν όνειρα; Πας άνθρωπος έχει 
πόθους, κάμνει σχέδια διά τό μέλλον . . . Μή
πως και ύμεΐς δέν έχετε τά όνειρά σας;

— Βεβαίως, βεβαίως! . . . ’Εξακολουθήσατε, 
δεσποσύνη.

— Τί νά εξακολουθήσω; εΐπεν ή κόρη μετά 
πικρού μειδιάματος· δλα παρήλθον τώρα!

— Άλλά δέν εύχαριστεϊσθε νά έπιστρέψητε 
είς τήν οικίαν σας, είς τδν κύκλον τών συγ
γενών σας;

— Ναι, καί όχι, άπήντησεν ή νεάνις συνε
σταλμένη. Είμαι εύτυχής νά έπανίδω τδν πα
τέρα μου καί τήν μητέρα μου ... άν μόνον .. . 
Πλήν άς τ’ άφήσωμεν! . . . ’Ιδού, πάλιν συρί'ει 
ή μηχανή . . . Έφθάσαμεν;

— Μετά τρία τέταρτα τής ώρας φθάνομεν 
είς Δ. εΐπεν ό όδηγός, χωρίς νά περιμείνη τήν 
έρώτησιν τής κόρης.

— Τρία τέταρτα τής ώρας; έπανέλαβεν αύτη. 
Πόσον ταχέως παρέρχεται ό καιρός μέ τήν 
ομιλίαν!

— Τόσον ταχέως, εΐπεν ό νέος, ώστε καί 
έγώ απορώ πόσον πλησίον είμεθα τοΰ τέρματος 
τοΰ ταξειδίου μας.

— ΙΙώς, τοΰ ταξειδίου μας; Καί σείς μετα
βαίνετε είς Δ.;

— Ναι, άπήντησεν αύτός. Καί αί ώραΐαι 
στιγμαί άς διήλθον μεθ’ υμών, μ’ έκαμαν νά 
λησμονήσω έντελώς τήν μονοτονίαν τοΰ δρόμου.

— Έρχεσθε μακρόθεν;
— Άπδ Α., ένθα είμαι άποκατασ τη μένος.
— Άπδ Α.; άνέκραξεν ή κόρη μετ’ έκπλή- 

ξεως· όποια περίεργος σύμπτωσις!
— Δέν βλέπω τί τδ περίεργον καί έκτακτον, 

δτι άνήρ μεταβαίνει άπδ Α. είς Δ.
Ή νεάνις ήρυθρίασεν είς τούς λόγους τού

τους, καί έστρεψε τδ πρόσωπον της πρός τδ 
παράθυρον δπως κρύψη τήν άμηχανίαν της.

— θά σάς φαίνωμαι πολύ γελοία, κύριε, 
είπε μετ’ όλίγας στιγμάς, ν’ άπορώ δτι έρχεσθε 
άπδ Α. . . . Άλλ’ ήθελον νά σάς έρωτήσω, άν 
γνωρίζετε έκεΐ ένα Κύριον Άλφρέδον Βούνιγκ.

— Άλφρέδον Βρύνιγκ; ανέκραξε ζωηρώς ό 
νέος. ’Άν γνωρίζω τδν Άλφρέδον Βρύνιγκ; 
Τόν έμπορον; (Καί έτόνισε τήν τελευταίαν 
ταύτην λέξιν.) Βέβαια τόν γνωρίζω.

— "Α, τδν γνωρίζετε; . . . ’Αλήθεια ;
— Αληθέστατα, δεσποσύνη· είναι ό καλλί

τερος μου φίλος.
— Ό καλλίτερος σας φίλος; Τούτο μ’ ευ

χαριστεί . . . Ναι, μ’ ευχαριστεί, καί σάς λέγω 
αμέσως διατί. Ό κύριος ούτος έρχεται μετ’ ό- 
λίγας ήμέρας είς Δ., δπως άρραβωνισθή μέ . . . 
μίαν τών καλών φίλων μου.

— Μέ μίαν φίλην σας;
— Ναί· άλλά πρέπει νά τό γνωρίζετε, άφ’ ού 

εΐσθε επιστήθιο; φίλος του.
— Ναι, ναι, τώρα ενθυμούμαι . . . κάτι μοί 

εΐπεν . . .
— ’Αφήσατε νά τελειώσω. "Οταν μοί εϊ- 

πετε ότι έρχεσθε άπό Α., ήμην περίεργος νά 
μάθω τι περί τοΰ κ. Άλφρέδου Βρύνιγκ . . . καί 
τοΰτο μόνον έν τω συμφέροντι τής φίλης μου. 

Ήξεύρετε, ότι ή δυστυχής Κλάρα... Πλήν, 
μέ συγχωρεΐτε· θέλω νά πεισθώ άν ό φίλος 
σας σάς εΐπεν δλα τά μυστικά του . . . Πώς 
είναι τό οικογενειακόν όνομα τής Κλάρας;

— Ύβνερ! άπήντησεν ό νέος μετ’ άλλοκότου 
μειδιάματος.

— Ναι, Ί’βνερ, είπεν ή κόρη. Πρέπει νά 
γνωρίζετε δτι ή καλή μου Κλάρα πρδ πολλοΰ 
εύρίσκεται είς τδ μυστικόν τής περί τοΰ γάμου 
της συνομωσίας. ’Άν καί δυστυχής κατά τά 
άλλα, έχει δμως τήν τύχην νά έχη πιστήν σύμ
μαχον μίαν γραίαν θείαν της. 11 θεία αυτή, 
ήτις λέγεται Ι’εγίνα, ήξεύρει δλα, άκούει δλα· 
έμεινεν άνύπανδρος καί επειδή έν γένει δέν έχει 
τούς άνδρας είς μεγάλην ύπόληύιν, έλαβεν 
άπ’ αρχής το μέρος τής ανεψιάς της Κλάρας 
έναντίον τοΰ ζητούντο; αύτήν είς γάμον. Πρός 
τί νά ύπανδρευθή ή Κλάρα; ούτως έξεφράσθη 
έν τω οικογενειακή» συμβούλιο»· ή Κλάρα είναι 
άκόμη πολύ νέα· έχει καιρόν δέν είναι άνάγκη 
νά βιαζώμεθα. "Εχει πολύ δίκαιον ή άγαθή 
έκείνη θεία! Άλλά δέν περιωρίσθη είς τοΰτο 
μόνον . . . εγραψεν . . . όχι, έπληροφόρησΐ τήν 
ανεψιάν της περί τού τί κατ’ αύτής τεκταίνεται, 
καί τή έσύστησε προσοχήν, διότι χωρίς νά έρω- 
τήσωσι τήν γνώμην της ήθελον νά τήν ύπαν- 
δρεύσωσι. Τό σχέδιον τοΰτο πρό πολλοΰ ύφί- 
σταται. Ό πατήρ τής Κλάρας είναι έμπορος 
τήν ψυχήν καί τό σώμα, καί εύρίσκει τό πράγμα 
φυσικώτατον νά δώση τήν θυγατέρα του είς τόν 
κ. Βρύνιγκ, δστις είναι είς τών πλουσιωτέρων 
μεγαλεμπόρων έν Α. Τις έρωτα περί τής καρ
δίας τής δυστυχούς κόρης; Αρκεί ό σύζυγός 
της νά ήναι πλούσιος. Καί ή θεία 'Ι’εγίνα 
λέγει δτι σήμερον καί ό γάμος έγεινεν έμπορική 
έπιχείρησις.

— Είναι τούτο δυνατόν; Είναι τοΰτο δυνα
τόν, δεσποσύνη; άνέκραξεν ό νέος.

— Δυστυχώς τό πράγμα έχει ακριβώς δπως 
σάς τδ διηγούμαι, έξηκολούθησεν ή κόρη έπί 
μάλλον καί μάλλον έξαπτομένη. Άλλά δύναμαι 
νά σάς διαβεβαιώσω, κύριε — καί τοΰτο δύ
νασθε νά είπητε είς τον φίλον σας δταν τδν 
ίδήτε — ότι ή Κλάρα θά έναντιωθή πάση δυ- 
νάυει, καί άν άναγκασθή νά ύπανδρευθή παρά 
τδ αίσθημα τής καρδίας της, θά ήναι είς άκρον 
δυστυχής!

( Επεται τό τέλος.)

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ

ΣΚΙΑΦΟΥΖΑΝ.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 301.)

ποταμδς'Ρήνος, πλωτός καθ’ δλον σχε
δόν τό μήκος αύτοΰ, έχει μέρη, τά όποια 
δέν δύναται νά χρησιμοποιήση ή ποτα

μοπλοΐα διότι βράχοι ογκώδεις παρεμποδίζουσι 
τδ ήσυχον τών ύδάτων αύτού ρεύμα καί σχη- 
ματίζουσι καταρράκτας, δι’ ών χύνεται τδ ύδωρ 
μετά βροντώδους κρότου. 'Ο μεγαλείτερος τών 
καταρρακτών τούτων, εν τών περιεργοτέρων φαι
νομένων, είναι ό παρά τήν ελβετικήν πόλιν Σκια- 
φοΰζαν, τρία χιλιόμετρα άπ’ αύτής άπέχων, καί 
δν παριστφ ή παρατεθειμένη είκών. Τόν καταρ
ράκτην τούτον δέν ήδυνήθη ή επιστήμη νά ίσο- 
πεδώση · διό καί τά εμπορεύματα, τά μεταφερό- 
μενα μέχρι τοΰ σημείου τούτου διά πλοίων, 

αποβιβάζονται καί μεταφέρονται διά τοΰ σιδηρο
δρόμου μέχρις ετέρου σημείου κάτωθεν τοΰ 
κωλύματος, όπου πάλιν παραλαμοάνουσιν αύτά 
τά πλοΐα. 0 'Ρήνος, άφ’ οΰ άνωθεν τοΰ κα
ταρράκτου έπί 375 μιλιά βαίνει στενούμενος έν 
μέσιρ ογκωδών βράχων, φθάς είς τδ μέρος τούτο 
χύνεται μετά βροντώδους πατάγου έξ ύψους 
27 μέτρων πρδς τά κάτω, άναπέμπων άφρόν 
πυκνότατον έν είδει βροχής. 0 κρότος αύτοΰ 
άκούεται έν ήσύχω νυκτί μέχρις άποστάσεως 
15 χιλιομέτρων. Τδ πλάτος τοΰ καταρράκτου, 
δστις σχηματίζει τρία τμήματα είναι μέτρων 108. 
Ούδέν ώραιότερον καί καταπληκτικώτερον ή νά 
ισταταί τις έπί ένδς τών βράχων τούτων, τών 
ύπδ τών ορμητικών ύδάτων περιρρεομένων καί 
νά άτενίζη πρδς τδ βάθος. Τοσοΰτος είναι ό 
θόρυβος ώστε αδύνατον καθίσταται νά άκούση 
τις τήν ομιλίαν τοΰ πλησίον ίσταμένου. Δι’ 
ετέρου μικρότερου καταρράκτου κατόρθωσαν οί 
άνθρωποι νά ευρωσι τρόπον νά όδηγήσωσι μικρά 
πλοιάρια διά ισχυρών σχοινιών, άλλ’ ή τοιαύτη 
έπιχείρησις συνδέεται πάντοτε μέ μέγαν κίνδυ
νον διά τούς έν τω πλοιαρίω ευρισκομένους 
ανθρώπους.

ΠΗΓΑΙ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΕΝ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑι"

Ενωστδν είναι ότι σήμερον ή χρήσις τών 
γαιανθράκων προς θέρμανσιν καί φωτισμόν κα
τέστη σχεδόν γενική. Έν όλίγαις χώραις μετα
χειρίζονται άλλην καύσιμον ύλην, διότι άπε- 
δείχθη ότι οί γαιάνθρακες είναι οίκονομικωτέρα 
καύσιμος ύλη. Καί δμως τδ πλεΐστον μέρος 
τής θερμαντικής καί φωτιστικής δυνάμεως τών 
γαιανθράκων άπόλλυται είς μάτην, έξαφανιζό- 
μενον έν είδει καπνού έν τή άτμοσφαίρα. Οί 
πρδ μικρού έν Κονδίνω γενόμενοι υπολογισμοί 
απέδειξαν, ότι έν Λονδίνω, έ’νθα κατ’ έ’τος κατα
ναλίσκονται 8000 εκατομμύρια χιλιόγραμμων 
γαιανθράκων, μόνον τά 800 εκατομμύρια (τδ δέ- 
κατον δηλ.) μεταβάλλονται είς θερμότητα, τδ δέ 
υπόλοιπον (7200 έκατομμ.) ούδόλως χρησιμο
ποιούνται, ήτοι άπόλλυνται άδίκως. Μετ’ αύτών 
συναπόλλυνται καί έν Αονδίνφ 120 έκατομμ. 
χιλιογράμμων θείου, ένυπάρχοντος έν τοΐς γαιάν- 
θραξιν. Η άδικος αύτη σπατάλη παρεκίνησε 
μηχανικούς τινας νά έπιληφθώσι τοΰ ύπδ οικο
νομολογικήν έποψιν σπουδαίου τούτου ζητήματος 
καί νά προτείνωσι διαφόρους διορθώσεις είς τάς 
εστίας καί τάς θερμαντικά; καί φωτιστικός μη- 
χανάς, δπως προληφθή ή άπώλεια αΰτη. Έξ 
όλων τών προταθεισών μεταρρυθμίσεων ή ποακτι- 
κωτέρα είναι άναντιρρήτως ή κατάργησις τών 
έστιών καί θερμαστών έν ταΐς οικίαις καί ή 
ΐδρυσις μεγάλων καταστημάτων έκτος τών πό
λεων, έν οίς νά παράγηται ή θερμότης καί ό 
φωτισμός, καί νά διοχετεύηται είς τάς οικίας 
καί τάς όδούς. Είς τήν βάσιν ταύτην στηριζό- 
μενοι επινοητικοί τινες Αμερικανοί συνέλαβον 
τήν πρωτότυπον ιδέαν νά μεταχειρισθώσι τήν 
φωτιστικήν καί θερμαντικήν δύναμιν τών αερίων 
τών πλησίον τών πόλεων ευρισκομένων πετρε
λαιοφόρων έκτάσεων. Έν Πενσυλβανία αί δο<· 
κιμαί έπέτυχον πληρέστατα καί παρά τήν Πιττ- 
σβούργην άνωρύχθησαν ήδη 50 πηγαί άεριόφω- 
τος, πρδς ας συνεδέθη ή πόλις διά σωλήνων. 
"Άνωθεν τών υπογείων φρεάτων, έν οίς υπάρχει 
πετρέλαιον, σχηματίζονται πεπυκνωμένα αέρια- 
αμα δέ ορυχθή οπή πρδς τά άεριοφόρα ταΰτα 
στρώματα, έπέρχεται έκρηξις, καί έκ τής οπής 
εξέρχεται μετά βροντώδους συριγμοΰ τδ φωτα-
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έριον. Κατεσκευάσθησαν έπομένως μηχανήματα, 
δι’ ών τδ άτίθασσον τούτο στοιχείου περιορίζεται 
καί οδηγείται προς τούς σωλήνας· τδ περισσεΰον 
άέοιον άνάπτεται άνωθεν τής οπής προς απο
φυγήν οιαρρήςεως τών σωλήνων, Διά τού τρό
που τούτου ή πόλις αποκτά θερμαντικήν καί 
φωτιστικήν δύναμιν εις άκρον οικονομικήν καί 
αποφεύγει τήν ακαθαρσίαν τοΰ έκ τών καιομένων 
γαιανθράκων παραγομένου πυκνού καπνού. Γεν- 
νάται ήδη τό ζήτημα, τί θά γείνωσι τά μηχα
νήματα ταΰτα καί οί σωλήνες, δταν τά άεριο- 
φόρα στρώματα εξαντληθώ σι. Τούτο δμως δέν 
ανησυχεί πολύ τους έπιχειρήσαντας τά έργα· 
διότι καί αί πηγαί φαίνονται ανεξάντλητοι και 
τά μηχανήματα ευκόλως μεταφέρονται καί το
ποθετούνται εις άλλα μέρη. Αί έν ΙΙενσυλ- 
οανία γενόμεναι αύται έπιτυχεΐ; άπόπειραι είναι 
ή άοχή τής διά τού αεριόφωτος θερμάνσεως, 
ήτις εισαγομένη βαθμηδόν θά καταστή έν βρα
χεί χρόνου διαστήματι γενική. Καθ’ ημάς ό 
μόνος έπίφοβος εχθρός τής φωτιστικής ταύτης 
δυνάμεως τοΰ πετρελαίου είναι ό ηλεκτρισμός, 
δστις έπιτυχώς, ώς φαίνεται, θέλει συναγωνισθή 
προς άπάσας τάς φωτιστικός υλας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Δάντου, θείας Κωμωδίας Μέρος I”. 
0 Παράδεισος. Μετάφρ. έμμετρος Κωνσταν

τίνου Μουσούρου. Έν Αονδίνφ 1885. — Ό 
μέχρι προ μικρού πρεσβευτής τής Τψ. Πύλης 
έν Αονδίνφ, κύριος Κωνσταντίνος Μουσού- 
ρος, έςέδωκε καί τδ τρίτον μέρος τής θείας 
Κωμωδίας τοΰ Δάντου έν τή ήμετέρα γλώσση, 
καί έπεράτωσεν ούτως εργον μέγα έν ταύτω καί 
δύσκολον. Ό Δάντης θεωρείται ώς είς τών 
ουσκολωτέρων ποιητών, καί αυτό δέ το άφηρη- 
μένον θέμα, δπερ έξελέξατο διά τδ έπος του, 
καθιστά τον ποιητήν έτι δυσκαταληπτότερον. 
Καί έν τφ πρώτφ μέν μέρει, τή Κολάσει, αί 
δυσκολίαι είναι δλιγώτεραι · άλλ’ ήδη έν τφ 
ο’, μέρει, τφ Καθαρτηρίω, ύπάρχουσι χωρία 
ών ή έννοια πολλούς κριτικούς σχεδόν άπήλ- 
πισεν άλλά τδ γ'. μέρος ό Παράδεισος είναι 
αποδεδειγμένοι; καί τό δυσκολώτερον πάντων. 
Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ό λόγιος καί 
σεβαστός "Ελλην μεταφραστής μετά πολλής 
ίκανότητος καί τέχνης ύπερεπήδησε τάς δυσκο
λίας, τάς σχεδόν ανυπερβλήτους, καί προσέφερε 
τή ήμετέρα φιλολογία εργον πολύτιμον, μετά
φραση, αξίαν τοΰ μεγ-άλου πρωτοτύπου, εργον 
μαρτυρούν περί τής πολυμαθίας του καί τής 
μεγάλης φιλοπονιας του.
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01 κάτοικοι τοΰ “’Άρεως”. Έξ’Ιταλίας 
έρχεται ήμΐν ή δλως παράδοξος εϊδησις περί 
δυνατής άνταποκρίσεως τών κατοίκων τής ήμε- 
τέρας σφαίρας πρός τόν αστέρα ' Άρη”. Λέγεται 
δτι ’Ιταλός τις άστρονόμος, δνόματι Γεμινιάνης, 
κατεσκεύασε τηλεσκόπιο·? 18 μέτρων μήκους, 
μεγεθύνον 6500 φοράς τά αντικείμενα. Ό άστρο
νόμος ουτος πατατηρών τόν Αρη έπί δύο κατά 
συνέχειαν έτη κατόρθωσε ν’ άνακαλύψη έν τφ

Αρει καθαρότατα ρεγάλας έστίας λευκού φω
τός, όμοιας πρός έστίας ηλεκτρικού φωτός, έξα- 
κοντιζούσας τάς άκτινάς τών διά μέσου τοΰ 
ερυθρού φωτός τοΰ Άρεως καί γεωμετρικώς 
τοποθετημένα;, καθ’ ώρισμένας ώρας. Λέγεται 
δέ, δτι θά κατορθωθή ή άνάγνωσις τών σημείων 
τούτων, ώς κατωρθώθη ή άνάγνωσις τών ιερο
γλυφικών σημείων. Τδ παράδοξον είναι δτι εις 
τών έπιφανεστέρων μαθητών τού διάσημου άστρο- 
νόμου Σέκκη, ΰ Ίακωπΐνο;, είναι πεπεισμένος 
περί τής ειλικρίνειας τής άνακαλόψεως ταύτης. 
Πρδ πολλού έρρέθη δτι άν θελήσωμέν ποτέ 
ν’ άνταποκριθώμεν πρός έτερον πλανήτην, έπρεπε 
νά μεταχειρισθώμεν γεωμετρικά σημεία. ΙΙλήν, 
άν οί κάτοικοι τοΰ ’Άρεως ήθελον νά συνεν- 
νοώνται πρός ημάς, δέν ήθελον κάμει σημεία 
φωτεινά, άλλά μέλανα, καλώς γινώσκοντες δτι 
τά φωτεινά σημεία ήθελον έξουδετεροΰσθαι ύπό 
τών άκτίνων τού ήλιου. Γούτο άνακαλεΐ είς τήν 
μνήμην ήμών, δτι έν έτει 1932 εύρέθη αγύρτης 
τις, δστις έπώλει εικόνας τών κατοίκων τής 
Σελήνης, άς κατεσκεύασε φωτίζω·? διά λυχνίας 
τήν μορφήν τοΰ ήμετέρου δορυφόρου, αντανα
κλώμενου έν τφ τηλεσκοπίφ αύτοΰ. II έφη- 
μερίς " 'Ο Ουρανός” άναφέρουσα ταΰτα επι
λέγει, δτι δέν πρέπει νά ύποπέσωμεν είς τήν 
αύτήν απάτην δίς έν τφ αύτφ αίώνι.

11 ευφυΐα καί ό όγκος τοΰ εγκεφάλου. 
Ό ιατρός Bloch έδημοσίευσεν έν τή "Επιθεω
ρήσει τής Ανθρωπολογίας” εμβριθή μελέτην περί 
τής σχέσεως μεταξύ τής ευφυΐας τού ανθρώπου 
καί τού όγκου τού εγκεφάλου, καί φθάνει είς τά 
εξής συμπεράσματα· Α'. Ότι δέν υπάρχει ούδε- 
μία άπόλυτος σχέσις μεταξύ τής ευφυΐας καί 
τού όγκου τοΰ έγκεφάλου, καθότι άνθρωποι εύφυέ- 
στατοι έχουσιν ένίοτε μικρόν εγκέφαλον, καί άπ’ έ- 
ναντίας άνθρωποι κοινότατοι τήν ευφυΐαν δύ- 
νανται νά έχωσιν έγκέφαλον ογκώδη. Γούτο 
είναι γνωστόν. Β'. δτι αί αίτίαι, δι’ άς ό εγκέ
φαλο; είναι ή ογκώδης ή μικρός, είναι ποικίλα·., 
καθότι ό όγκος τού έγκεφάλου δύναται νά συμ- 
μορφοΰται πρός το άνάστημα, πρός τό βάρος τού 
σώματος, πρός τήν μυϊκήν δύναμιν. Τέλος δύ
ναται δ εγκέφαλος νά έξογκωθή συνεπεία τού 
βαθμού τής διανοητικής ένεργείας. Γ'. δτι δ 
ουσιωδέστερος γνώμων τού βαθμού τή; εύφυίας 
είναι ή ποιότης τοΰ περικαλύμματος τού έγκε
φάλου. Ή ποιότης αΰτη ρυθμίζεται πρός τήν 
μεγαλειτέραν ή μικρότερα·? ευαισθησίαν ή ερε
θιστικότητα αύτοΰ. Η ευαισθησία αυτή είναι 
είτε φυσική είτε επίκτητος. Κατά τήν πριύτην 
περίπτωση; είναι αύτη σημεΐον άνωτέρας εύφυίας· 
την δευτέραν άποκτα τις διά επιμόνου εργασίας, 
είς ήν καί δ ευφυέστερος τών άνθρώπων δέον 
νά ΰποβάλληται. Πολλάκις καί νευρικαί τινες 
άσθένειαι συντελούσιν είς τήν ευαισθησίαν τού 
περικαλύμματος. Δ', δτι έν τισι φυλαϊς έπιρ- 
ροαί τινες, δλως άνεξάρτητοι τοΰ ατόμου, συν- 
τελοΰσιν είς τήν τελειοποίηση» τής εύφυίας καί 
είς παραγωγήν επιφανών άνδρών. ' Η φύσις καί 
οί βαθμοί τής εύφυίας είναι ποικίλοι, άλλ’ ούδα- 
μού δύναται μόνον δ όγκος τοΰ έγκεφάλου νά 
καταστή δ κύριος παράγων τής εύφυίας.

Έν τή αύλή τής Περσίας. Έν τινι τών 
τελευταίων συνεδριάσεων τής γεωγραφικής'Εται
ρίας τής Βιέννης ό γεωλόγος Αίμύλιος Τίτσε 
οιηγήθη περίεργον ιστορίαν τής άνά τήν Περσίαν 
επιστημονικής αύτού περιηγήσεως. Ι’.ύρίσκετο 
έν Τεχεράνη, τή πρωτευούση τής Περσίας, ένθα 
δ ήγεμών μεγάλας τφ άπένειμε τιμάς καί περι
ποιήσεις. 'Ημέραν τινά εξήλθεν έφιππος είς 

εκδρομήν καί εύρίσκετο ήδη είς ικανήν άπδ τής 
πόλεως άπόστασιν, δτε δρομαίος τον έπρόφθασεν 
άγγελιαφόρος τού Σάχου φέρων αύτφ τήν δια
ταγήν νά έπιστρέψη άμέσως, διότι τόν έζήτουν 
έν τή αύλή. Δέν ήδυνάμην ή νά υπακούσω είς 
τήν διαταγήν ταύτην, είπεν ό κ. Τίτσε· έπέ- 
στρεψα λοιπόν καί φθάς είς τά άνάκτορα ήρω- 
τήθην παρά τίνος τών αΰλικών, δστις μοί έπέ- 
δειξε στιλπνόν τινα καί διαφανή λίθον, άν ό 
λίθος ούτος ήτο άδάμας. Έξήτασα τόν λίθον 
καί εύρον ότι ήτο τεμάχιο·? απλού διαφανούς 
λίθου έκ τών ορυκτών κρυστάλλων. Είπα τούτο 
τφ υπασπιστή, δστις δέν έφάνη πολύ ευχαρι
στημένος έκ τής άπαντήσεώς μου. Μετ’ δλίγον 
έκλήθην’ παρά τφ πρωθυπουργό, δστις έπι- 
δείξας μοι πάλιν τον λίθον μέ ήρώτησε καί ού
τος άν ήτο άδάμας. Έγώ πάλιν ήρνήθην τούτο. 
Τότε ό βεζύρης μοί είπεν· "’Οφείλω νά σέ κα
ταστήσω προσεκτικόν, δτι ό λίθο; ούτος εύρέθη 
παρά τής Α. Μ. κατά τόν περίπατόν του είς 
τούς πρόποδας τοΰ όρους Δεμαβέντ.’’ Είς τούτο 
έγώ έκαμα τήν παρατήρησιν, όποια τις σχέσις 
υπήρχε μεταξύ τοΰ περιστατικού τούτου καί τής 
ποιότητο; τοΰ λίθου· “'ll Α. Μ. μοί άπήντησεν 
δ βεζύρης, μεγάλως θέλει δυσαρεστηθή άν ό 
λίθο; δέν άναγνωρισθή ώς άδάμας.” Ή παρα- 
τήρησις ήτο ρητή· έγώ δέ άρκούντω; έγνώριζον 
τα κατά τήν Περσίαν, ώστε νά έννοήσω όποιον 
κίνδυνον διέτρεχεν Εύρωπαΐο; τολμών νά έκτεθή 
είς τήν δυσμένειαν τού Σάχου. Πριν ή δμως 
σκεφθώ τί ώφειλον νά πράξω, ώδηγήθην παρά 
τφ ήγεμόνι, δστις μέ έδέχθη φιλοφρονέστατα, 
διότι είναι άνήρ εύγενής τους τρόπους, καί έπι- 
δείξας μοι τον λίθον, μέ ήρώτησε πάλιν άν ήτο 
άδάμας. Έγώ λαβών τόν λίθον είς χειρας ίστά- 
μην άπορων τί νά εΐπω. Άφ’ ενός μέν ήμην 
βέβαιος δτι όμολογών τήν άλήθειαν θά παρώρ- 
γιζον τόν ηγεμόνα, άφ’ έτέρου δμως συνείδησίς 
μου ώς γεωλόγου δέν μοί έπέτρεπε νά είπω 
ψεύδος. Δύσκολον μοί ήτο νά λάβω μίαν άπό- 
φασιν. Ό Σάχης μή λαμβάνων άπάντησιν παρ’ έ- 
μοΰ, μοί διηγήθη δτι εύρεν αυτός τόν λίθον είς 
τον δείνα καί δείνα τόπον καί κατά τήν δείνα 
ημέραν· "Άφ’ ού ή ‘Τμ. Μεγαλειότης εύρε τόν 
λίθον, άπήντησα έγώ, βεβαίως ό λίθος είναι πο
λύτιμος, πλήν . . .” Τότε ό Σάχης διέταξε νά 
φέρωσι μέγαν άοάμαντα, προς τόν όποιον μοί 
είπε νά παραβάλλω τδ εύρημά του. Καί πάλιν 
δέν ήδυνάμην νά χαρακτηρίσω τον λίθον ώς 
άοάμαντα. Γέλος αύτός δ ήγεμών μοί έδωκε 
τήν διέξοδον, εϊπών μοι δτι τοιοΰτον λίθον ού- 
δέποτε είδεν. ’Αμέσως έσπευσα νά τφ άπαν- 
τήσω δτι ή έπιστήμη άγνοεΐ μέχρι τούδε τήν 
υπαρξιν τοιούτου πολυτίμου ορυκτού. 'H άπάν- 
τησι; αυτή φαίνεται δτι ύπήρξεν έπιτυχής, διότι 
ό Σάχης μ’ ευχαρίστησε μετά πολλής εύμενείας 
καί μοί έπέτρεψε ν’ άποσυρθώ. '0 βεζύρης έπί- 
σης μοί προσεμειδίασε φιλοφρόνως. Τό δέ άπο- 
τέλεσμα τής άκροάσεώς μου ύπήρξεν ή αύτο- 
κρατορική διαταγή νά γείνωσιν έκτεταμέναι έρευ- 
ναι είς τήν θέσιν, έν ή εύρέθη ό λίθος, όπως 
εύρεθώσι καί άλλοι τοιοΰτοι λίθοι. Κατά πάσαν 
πιθανότητα εύρέθησαν πολλοί τοιοΰτοι, άλλ’ άμ- 
φιβάλλω εάν άνεκαλύφθη καί τδ έλάχιστον τε- 
μάχιον άδάμαντος.

Ό διάσημος έν Παρισίοις ιατρός Charcot 
έδέχθη έσχάτως έν τή κλινική του νέαν κόρην 
ηλικίας 16 έτών, ήτις πάσχει ύπό περιέργου 
νευρικής νόσου. 'Η νόσο; αύτη συνίσταται είς 
σχεδόν άοιάκοπον νευρικόν βήχα καί διηνεκή 
πταρμόν. Αί προσβολαί τοΰ πταρμού είναι τόσον 
δξεϊαι, ώστε συμβαίνουσι 32—40 πταρμών άνά 
λεπτόν τής ώρας, καί έντδς 22 ημερών ό βοη- 

θος τού ιατρού έμέτρησε 16 χιλιάδα; καί πλέον 
πταρμών. Ό Charcot δέν απελπίζεται περί 
τή; θεραπεία; τή; πασχούση; κόρης.

Καθ’ ήν ήμέραν ό νΰν πρωθωπουργδς τή; 
Αγγλίας Γλάδστων μετέβη παρά τή βασιλίσση 
όπως τή ύποβάλη τόν κατάλογον τών νέων 
υπουργών, έτελέσθησαν καί οί γάμοι τής θυγα- 
τρός αύτοΰ, δεσποινίδο; Μαρίας, ήτις ύπαν- 
δρεύθη τον αίδ. Ερρίκον Drew, έφημέριον. 
Μεταξύ τών γαμήλιων πλακούντων, τών προσενε- 
χθέντων τή νεονόμφφ κατά τήν περίστασιν ταύ
την, ήσαν καί πλακούντες άποσταλέντες παρά 
υψηλών προσώπων, πλακούντες άξίας 50—100 
άγγλικών λιρών. Παρά τών γονέων της ή νεό
νυμφος έλαβε δώρον σταυρόν έξ άδαμάντων καί 
μαργαριτών. Τήν ιεροτελεστίαν τοΰ γάμου έτέ- 
λεσεν έν τή ένοριακή έκκλησίφ τού γαμβρού, 
εις τών υιών τού Γλάδστωνος, ό ίερεΰς Στέ
φανος Γλάδστων.

Πρδ τριών ημερών ,ή έν Λειψία Συντεχνία 
τών ραπτών έώρτασε τήν 500 έπετηρίδα τής 
ίδρύσεως αυτής διά επισήμου συνελεύσεως καί 
μεγάλου συμποσίου, είς ο ήσαν προσκεκλημένα·, 
αί άρχαί τής πόλεω; καί ό πρύτανις τού Πανε
πιστημίου. Κατά τήν έπίσημον πρδ τοΰ συμ
ποσίου τελετήν ήτο παρών καί ό ένταΰθα τά 
Νομικά σπουδάζων πρίγκηψ Φριδερΐκος Αύγου
στος, έπίδοξο; διάδοχος τοΰ θρόνου τής Σαξωνίας. 
Κατά τδ συμπόσιον έγένοντο πολλαί προπόσεις, 
ών ή έπιτυχεστέρα ήτο ή τού Πρυτάνεως. Έξε- 
τάσαντες πόθεν προέρχεται ή στενή αΰτη σχέσις 
μεταξύ τοΰ Πανεπιστημίου καί τής Συντεχνίας 
τών ραπτών έμάθομεν δτι πρδ τριακοσίων καί 
πλέον έτών είς τών ηγεμόνων τής Σαξωνίας, 
τί; οίδε διά ποιαν αιτίαν, έδωκε τδ προνόμιον 
είς τήν Συντεχνίαν τών ραπτών, είς τάς τελετά; 
τού Πανεπιστημίου καί τών σχολείων νά επεται 
ευθύς μετά τούς καθηγητάς καί νά κρατή άνα- 
πεπταμένην τήν σημαίαν της. ΓΙλεΐστα δσα 
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα άπεστάλησαν προς 
τήν Συντεχνίαν καί πολύτιμα δώρα έξ άλλων 
συντεχνιών ραπτών τών κυριωτέρων πόλεων τής 
Γερμανίας καί τής Αύστρίας.

Υποβρύχιος διώρυξ τού ποταμού 
Μέρσεϊ. Τήν 20 τού παρελθόντος Ιανουάριου 
έτελέσθησαν έν μεγάλη έπισημότητι τά έγκαίνια 
τής ύποβρυχίου διώρυγος, τής συνδεούσης τήν 
πόλιν Liverpool πρός τήν άπέναντι αυτής κει- 
μένην Birkenhead. Είς τήν τελετήν ήτο παρών 
καί ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας. 'Η διώρυξ αυτή 
εύρίσκεται είς μέγα βάθος ύπο τήν κοίτην τοΰ 
ποταμού, έχει δέ πλάτος μέν 7,70 μέτρων, 
ύψος 7 μ. Έν τή διώρυγι υπάρχει σιδηρό
δρομος, δστις κατά τήν ήμέραν τών έγκαινίων 
διήνυσε τδ διάστημα τούτο έντδς τεσσάρων λεπτών 
τής ώρας. Ή κατασκευή τής διώρυγος ήρξατο 
διά τής όρύξεω; φοέατος έν Birkenhead έν έτει 
1870. Άλλά μέχρι τοΰ έτους 1879 τδ φρέαρ 
έκεΐνο έγκατελείφθη, οτε αί έν αύτ?ρ έργασίαι 
έξηκολούθησαν μετά μεγάλης δραστηριότητος 
παρά τοΰ ταγματάρχου Ισαάκ, 
γάται προσελήφθησαν διά τήν κατασκευήν τ 
διώρυγος ταύτης, ή δέ ολική δαπάνη άνήλθεν 
είς εν έκατομμυριον λιρών στερλινών. Διά τήν 
συγκοινωνίαν ή νέα αΰτη διώρυξ, ή τοσοΰτον 
έπιτυχώς κατασκευασθεΐσα, έχει μεγάλη·? ση
μασίαν, ήν κάλλιστα έννοοΰσιν οί κάτοικοι τών 
δύο παρόχθιων πόλεων.

Τρισχίλιοι έρ-
τή;

Αίνιγμα 411.

Ίο έν μου φέρ' ύπόθεσιν, 
Τδ άλλο εύωδίαν ■

I δ δλον φέρει δάκρυα 
Καί θλίβε·, τήν καοδίαν.

[I. Κ. έν ΙΙετρουπάλει.

Αίνιγμα 412.

’Άνευ τοΰ πρώτου εύκολα 
Τό δεύτερον δέν θά γευθής· 
Ανευ τοΰ δλου πάντοτε 
Είς τήν φρικτήν μανίαν 
ΚΓ είς φύσιν τήν άγρίαν 
Τού πρώτου μου θά έκτεθής.

Ιϊρόόλημα 413. 

(’Αριθμητικόν).

Χωρικός τις κατήλθεν είς τήν άγοράν τής 
πρωτευούσης φέρων μεθ’£έαυτοΰ πρός πώλησιν 
τέσσαρα είδη ορνέων, δηλαδή όρνιθας, νήσσας, 
χήνας καί ινδικού; άλέκτορας. Καί τάς μέν 
όρνιθας έπώλησε πρός 1 δραχμήν έκάστην. 
τά; νήσσας πρός 2, τάς χήνας πρδ; 3'/2 καί 
τού; ινδικούς άλέκτορας πρός 5 δραχμάς 
έκαστον. Πωλήσας άπαντα άνεχώρησε διά τδ 
χωρίον του κομίζων μεθ’ έαυτού έκ τής πωλή- 
σεως δραχμάς 540.

Ζητείται ό αριθμός έκάστου είδους, γνωστών 
ούσών τών ακολούθων μεταξύ των σχέσεων

Ό αριθμός τών ορνίθων έξισοΰτο τοΐς 3/s 
τού αθροίσματος τών αριθμών τών λοιπών όρ
νεων.

Ό τών νησσών τφ άθροίσματι τού τών χη
νών καί τών ινδικών άλεκτόρων.

Ό τών χηνών τφ ήμίσει τού αθροίσματος 
τοΰ τών νησσών καί τοΰ τών ίνδ. άλεκτόρων.

Ό τών ίνδ. άλεκτόρων τφ πέμπτω τοΰ 
άθροίσματο; τοΰ τών νησσών καί τοΰ τών χηνών.

Ί. Τ. Λασκαράτοί έν Ληςουρίφ.

Πρόβλημα 414.

»ηΛ»ω s’ άεί ^ο^ά *isa^0ssso* 
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Πρόβλημα 415.

7*Ρ *δ**·?*ν 
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 406.

Περί — Άνδρο; = Περίανδρος.

Αινίγματος 407.
Λειμών — Χειμών.

Προβλήματος 408. 
ΓΡΦ = ΓΡΑΦΗ.

Προβλήματος 409.

> λέξανδρο;. 
οΰτσος.

— ερίπλανιόμενος. 
σωτος.

Κ άτυραι.
— στορία.
> πομνημονεύματα.

Προβλήματος 410.

ΦΑΝΤΕΣ

ΚΛΡΙ‘11.

ASOS

KOTILA.

PHl’AS

ΠΙΚΑ.

ΔΑ ΑΙΑ

ΣΠΑΘΙ.

ΑΛΜΑ

ΠΙΚΑ

PHl'AS 

siuei

ASOS

ΚΑΡΡΩ

ΦΑΝΤΕΣ

ΚΟΤΙΤΑ

ΑΪΟΧ

ΔΊΙΑΘΙ

ΦΑNTES

ΠΙΚΑ

ΑΛΜΑ

ΚΟΤ1ΓΑ

PHl’AS

ΚΑΡΡΩ.

Ρ11ΓΑΝ ΔΑΜλ ΦΑΝΤΕΣ ASOS

ΚΟΤΓΙ.Α ΚΑΡΡΩ SHAB1 ΠΙΚΑ.

Κ. I. Λ. είς Λ)(ίοί·(»ω>'. Εύχαριστονμεν διά τό 
έπιτυχές πρόβλημα. ‘Ως βλέπετε προθύμοις δημο
σιεύεται. Εύρεθήσεται λύτης; — κ. Δ. Κ. είς ΣμϋρΓ,,Γ. 
Εύχαριστοϋμεν διά τήν εγγραφήν τών συνδρομητών. 
Τίμημα έλήφΟη. Τά τεύχη άπεστάλησαν ήδη ασφαλώς. 
Εύχαριστοϋμεν έπίσης και δί ήν δεικνύετε έζτίμησιν 
■υπέρ τού Περιοδικού. Πράγματι ό "Εσπερος δι' έρ
γων προσπαθεί νά εύχαριστήση τούς συνδρομητάς αύ- 
τοϋ, και πάντοτε προσφέρει τοΐς άναγνώσταις αύτοΰ 
περισσότερα ή δτε ήρξατο έκδιδόμενος. — κ. I. II. είς 
Βιτιόλια. Έλήφθη, άλλά δέν έκρίθη κατάλληλον. Σάς 
προτρέπομεν νά δοκιμάσητε έτερον διήγημα έντελώς πρω
τότυπον. —· κ. Μ. 51. είς ΖήιιητΟαΐ'. Τίμημα συνδρομών 
έλήφθη πρό καιρού. Εύχαριστοϋμεν. Περί τής έτέρας 
αποστολής υμών ούδέν άναφέρομεν, διότι τήν άπάν- 
τησιν έχετε πρόχειρον. — κ. <1·. είς θεα<Γαλο>’ίκ>ρ·. 
Τίμημα έλήφθη· λίαν προσεχώς άποσ.αλή εται τό 
περικάλυμμα κατά τήν δοθεΐσαν ήμΐν διεύθυνσιν. — 
Α. Λ. είς Γαλάζιοτ. Τό άρθρο·? υμών δέν δύναται έπί 
τού παρόντος νά δημοσιευθή· επομένως μή τό πέμ- 
ψητε. Βραδύτερο·? πλειότερα. Διά τού ταχυδρομείου 
θέλετε λάβει λίαν προσεχώς 3,τι ζητείτε. Ούδευία 
προέκυψε δαπάνη. Εύχαριστοϋμεν διά τά φιλικά υμών 
αισθήματα.
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Παραχαλοΰνται οι έπιστέλλοντες προς τον 'Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΧΤΗι ΑΤΧΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ^(διά τής διώρυγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαιδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α. έκαστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλχούτταν διά Πόρτο-Σαΐί, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 'Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ, μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).

ΙΙλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αΰστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣ10Υ-ΠΕΙΡΑΙ2Σ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τδ μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας και Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Κόρινθον, και έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν εις Βρεντήαιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εις Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέϊρι Κωνσταντινουπόλεως.

Ιό Σάββατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ Ί'ΓΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην από τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι δεά Φιούμιον 
και έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Γρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.

μο

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΟΝ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιατί δι’ ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον είς 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγύπτου· Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικά; έορτάς τών Αιγυπτίων· 

Γ'. Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Συνταχθέν
ϋπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΠΕΝΤΑΚΗ.

Έκδοθέν άναλώμασι
τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟΤ SAPANTH.

ΕΝ ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ Μ. MINGHETTI.
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων

έμμετρος μετάφρασις έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη. και τής διοικήσεως.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων Μετάφρασις έκ τοΰ ’Ιταλικού 
καί εισαγωγή

όΐϊό Γ. Μικονίοι;
Gustave Dore. διδάχτορος τής Νομικής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
Έ ν Λειψία W. DRUGULIN

1884. 1885.
W. DRUGULIN.

Εδρηται παρά τψ τυπογραφείψ

Έκδίδεται κατά τεύχη- τιμή έκαστου W. Diicoulin

τεύχους μάρκαι 2. έν Λειψία , καί τιμάται φράγκων 5.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

—

Έκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 προς φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

Έκαστος τόμος τιμαται·
Άδετοι; μέν μαρκών 7.50.
ΔεδεμΑος δια λίνοΰ μ. 9.
' Ημίδερμάτινος μ. 9.50.
’Επί εξαιρετεχοΰ χάρτου καί πλοτσίως δεδεμή'ος μ. 15.

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΓΚΤΕΣ
Λ'. — Δ'.

-»«<-

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σ. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΕΝ A Η Η Ν A I Σ

1884.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Μετενεγκών έκ τής ’Αγγλικής 

είς τήν ήμετέραν καθομιλουμένην 
ελληνικήν γλώσσαν τδ ΰπδ τδν τί
τλον "Βενετία” μυθιστόρημα τοΰ 
μακαρίτου Λόρδου Βήκονσφηλδ, προ
τίθεμαι τήν δημοσίευσιν αύτοΰ. Τδ 
έν λόγφ μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου 
τής ’Αγγλίας πολιτικού τυγχάνον 
άξιον άνα^νώσεως, δέν αμφιβάλλω 
δτι πολλοί τών Ομογενών θέλουαιν 
άποφασίση ν’ άποκτήσωσιν έν τή 
μητρική των γλώσση έκδιδόμενον, 
έφ’ ω καί θαρρούντως άπεκδέχομαι 
τήν ύποστήριςίν των.

Τιμή έκαστου αντιτύπου διά τούς 
συνδρομητάς ορίζεται είς σελίνια δύο 
καί ήμισυ. Γδ βλον εργον άπο- 
τελέσει περίπου 8 τυπογραφικά 
φύλλα.

Έν Κυρηνεία Κύπρου.
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΛΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 41.
Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


