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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή Σινώπη — ΊΙ προϊστορική τέχνη έν 'Αμερική. (Συνέχεια,. — Οί δύο <5ύ- ' 
ζυγοί, κωμωδία μονόπρακτος κατ’ έλευθέραν ιιετάφραΰιν ύπό Θ. Ν. Ί’. 'Συ
νέχεια). — ’0 μηχανικός Μ Άϊφφελ — Ό Κολοσσός τής 'Ρόδου, ιστορική 
καί άρχαιολογϊκή μελέτη, Μ. ύπό Μαλλιαράκη.— Τό ληστρικόν τετράχορδον, 
έπεισόδιον έκ τοΰ βίου τοϋ Παγανίνη, Μετάφρ. Α. Μάλτου. — 'Ολίγα τινά 
περί τοΰ βίου τών πλουσίων έν Πομπηία — Ό μέγας Ναός έν Δέλη τών 'Ιν
διών. — Υγιεινή τών πόλεων, διανομή τοΰ ΰδατος καί Έξυγίανσις. — ΊΙ

βιομηχανία τών τριχάπτων. — Αί σχέσεις τών μετάλλων πρός τήν Άρχαίαν 
μυθολογίαν έν τμ' Χερόονήσω τοΰ Αίμου καί τή Ιταλία, άρχαιολογϊκή με
λέτη. ύπο II. Περδάνογλου. — Διάφορα. "Ωραι σχολής κτλ.

ΕΙΚΟΝΕΕ

ΊΙ Σινώπη. — Ό μηχανικός Άϊφφελ. — Τά έρείπια τών ανακτόρων τοΰ 
ΜιΟριδάτου έν Συνώπη. — Τό κομμωτήριον Εύγενοΰς Κυρίας έν Πομπηίιι.— 
Ό μέγας Ναός τοΰ Δέλη έν Ίνδίαις. Κατασκευή τριχάπτων. Τό φρού- 
ριον. — τής πόλεως Ριιν.

ή: ςινοπη
I μετά ιίχόνων )

Ή Σινώπη. έν τή άρχαιότητι ελληνική έμπο- 

ρική πόλις τής έν μικρά ’Ασία Ιϊαφλαγωνίας 

άνήκουσα σήμερον τή Τουρκία, κεϊται έπϊ ισθμού 

στενού, μήκους 7 μόνον χιλιομέτρων. Το ορο- 

πέδιον όπισθεν αύτής είναι έν μέρει ζαλλιερνη- 

μένον, ή πεδιά; όμως καί μέχρι τών προθύρων 

της πόλεως είναι άδενδρος καί εκτεθειμένη είς 

τάς φλογερά; τού ήλιου ακτίνας. Έν τή άρχαι- 

ότητι είχεν 60 χιλ. κατοίκων. σήμερον δέ ό 

πληθυσμό: της ανέρχεται μόλις είς 8 χιλ. ψυχών, 

'Οθωμανών καί Ελλήνων. Καί τό άλλοτε 

άζμαϊον αύτής έμπόριον ζατέπεσε, ζζί ή έξζ- 

γωγή αύτής περιορίζεται είς ξυλείαν, κηρόν, 

μ.έταξαν καί δέρματα.

ΊΙ Σινώπη ήτο μία τών αρχαιότατων άπ- 

οικιών τών Μιλησίων ίδρυθεΐσα περί τό 780 

πρό Χρ. Έν έτει 630 κατεστράφη έκ θεμελίων 

ύπό τών Κιμμερίων καί πάλιν περί τά 629 

άνωκοδομήθη. Μετ' ολίγον τό έν αύτή, έμπόριον 

άνέδειξεν αύτήν τόσον άκμαίαν καί ΐσχυράν, 

ώστε ήδυνήθη νά ίδρύση καί άλλας αποικίας 

τήν Τραπεζούντα, τήν Σαμψούντα ζαί άλλας. 

Ή Σινώπη είναι πατρίς το? κυνικού φιλοσόφου 

Διογένους. Έδρα τών περσικών σατραπών έκυ- 

ριεύθη ή πόλις ύπό Φαρνάκου, πρώτου βασιλέως 

τού Πόντου καί παππού τού μεγάλου Μιθριδά- 

του κατά τό 183 πρ. Χρ. καί έγένετο ή πρω

τεύουσα τού βασιλείου τού Πόντου, κοσμηθεΐσα 

8·.χ μεγαλοπρεπών οί οδομών. Έν ε’τει 45 πρ. 

Χρ. έγένετο ρωμαϊκή ζτήσις. Τώ 1204 άνήζεν 

είς τήν αύτορατορίαν τής Τραπεζούντος, ζζί έν 

έτει 1461 έκυρίεύθη ύπό τού Σουλτάνου Μωά

μεθ τού Β'. τού καταζτητού. Τοιαύτη διά βρα

χέων ή ιστορία αύτής.

Τό όνομα τή; Σινώπης &vxKxkti είς τήν 

μνήμην έτερον όνομα ιστορικόν, τό τού Μιθρι- 
δάτου Εύπατορος, τού έπονομαθεντος «όμέγας», 

οστις τήν Σινώπην είχε πρωτεύουσαν του, ώ; 

είχον αύτήν πάντες οί βασιλείς τού Πόντου. 

Ό Μιθριδάτη; Εύπάτωρ, δ έβδομος βασιλεύ; 

τής δυναστείας του, είχεν ένδοξον τό στάδιόν 

του ζαί τραγικόν τό τέλο; του. Ό ’Ρακϊνας έν 

τώ ΙΙρολόγω τής τραγωδίας του «Μιθριδατης,» 

λέγει οτι δ βίος αύτού ζαί δ θανατός του πλη- 

ρούσιν άρκετάς σελίδας τής άρχαίας ρωμαϊκής 

ιστορίας, κζί χωρίς νά λάβη τις ύπ- όψιν τάς 

νικάς άς ένίκησεν, δύναται τις νά είπη ότι αί 

τρεις μεγαλαι ήτται, άς ύπέστη, έδόξασαν τρεις 

τών μεγαλειτέρων στρατηγών τής ρωμαϊκής δη

μοκρατίας, τόν Σύλλαν, τόν Λούκουλλον καί 

τον Πομπήϊον.

Ένεκα τού παρελθόντος αύτής ή Σινώπη 

είναι πόλις αξιοθέατος καί άξια έπισζέψεω; έκ 

μέρους τών περιηγητών καί τών αρχαιολόγων.

Τά σωζόμενζ αύτή; έρείπια μζρτυρούσι περί 

τού μεγαλείου αύτή; καί τών έν αύτή, έδρευόν- 

των ισχυρών ηγεμόνων. Σώζονται σήμερον ε”τι 

πλησίον τής πόλεω; έρείπια τείχους, τό όποιον 

περιέβαλλε, κατά τήν γνώμην τών πλείστων 

αρχαιολόγων, τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα τού 

Μιθριδάτου. (όρα τήν εικόνα). Έκ τών λειψάνων 

τούτων βεβαίως δέν δύναται νά κρίνη τι; περί 

τή; μεγαλόπρεπε ία; τών βασιλικών οικημάτων 

ούχ ήττον όμως έμπνέουσι ταύτα περιέργειαν καί 

είδος σεβασμού, διότι εις τό μέρος τούτο έζη 

καί έσκέπτετο καί ήρχε καί τά μεγαλεπήβολα 

αύτού έμελέτα σχέδια εί; ανδρείος ήγεμών, 

ένώπιον τού οποίου έτρεμε·/ ή πανίσχυρος δη

μοκρατία τής ’Ρώμης.

ΊΙ πόλις τή; Σινώπη; κεϊται έπί τή; εύρείας 

παραλίας τή; Ανατολής, τής έκτεινομένης άπό 

Κωνσταντινουπόλεως έπί τού Εύξείνου Πόντου 

μέχρι τού όωσσικού λιμένας Βατούμ. Ή θέσις 

αύτής είναι ώραία καί ύγιεστάτη, ούδέ έπικρα- 

τουσιν έν αύτή αί έπιδημικζί νόσοι κζί οί κα

κοήθεις πυρετοί, οί μαστίζοντες κατά τό θέρος 

τά παραλία τού Κζυκάσου ζζί αύτής έτι τής 

Κριμαία; Τό έσωτερικόν όμως τής πόλεως, μέ 

τάς στενά; αύτή; οδού; καϊ με τά περιβάλ

λοντα αύτήν οχυρώματα, είναι μάλλον μελαγ

χολικόν. "Αμα άποβιβασθή τι; εισέρχεται είς 

τήν πόλιν διά οδού στενής ζαί κακώς έστρωμ- 

μενης έν μέσω οικιών ύψηλών και έτοιμορρόπων. 

Εί; τάς θύρα; τών οικιών καθηνται γυναίκες 

καί παίζουσι ρυπαρά παίδία, κυλιόμενα έν τώ 

βορβόρω τής οδού, ήτις παοαδόξως πως φέρει 

αγγλικόν όνομα Adda Street, βαπτισθείσα 

οΰτω έν ζζ-.ρώ τού Κριμαϊκού πολέμου. "Αμα 

όμως έξέλθη τις τών στενών τούτων οδών καί 

άνέλθη είς το τήν πόλιν έπιστέφον ύψωμα, έχει 

ένώπιον του πανόραμα θαυμασίας ώρζιότητος. 

ομοιον κατά πολύ πρό; τήν άπό τών λόφων τών 

Ιταλικών λιμνών θέαν. Τό ύγιές κλίμα τή; Σι

νώπη; πρέπει ν’ άποδοθή άναμφιβόλω; είς τήν 

θέσιν αύτής έπί χερσονήσου, συνδεομένης πρός 

τήν ξηράν διά στενού αμμώδους ισθμού καί πε

ριβαλλόμενης πανταχόθεν ύπό τής θαλάσσης, ώ; 

πλοϊον έν μέσω τής θαλάσσης καί προσδεδι- 

μένον είς τήν ξηράν διά σχοινιού. Άνωθεν θεω- 

μένη ή πόλις έχει τήν όψιν πόλεως νεκρά; έν 

μέσω ευφόρου άλλ’ άκαλλιεργήτου χώρας. Τά 

πέριξ όρη καλύπτονται ύπό πυκνών δασών, έν 

οίς ήγάπα νά περιπλανάται δ Μιθριδατης νέος 

προ δισχιλίων καί πλέον έτών, καί οπού σήμε

ρον διαιτώνται έν πλήρει άνέσει άπειρα στίφη 

πτηνών ζαί άλλων ζώων. Τήν νύκτα ιδίως ύπό 

τό φώς τής πανσελήνου ή ήρειπωμένη αΰτη 

πόλις μέ τούς οχυρούς αύτής πύργους κζί τά τεί

χη αύτής, τά μακρόθεν όρη μέ τήν λεπτήν αύτών 

ομίχλην, ό ήρεμος κόλπος, έν ω αντανακλάται 

το άργυρούν φώς τής σελήνης, έμποιούσι τήν 

έντύπωσιν μαγικής τινός σκηνογραφίας, οϊζν 

βλέπομεν έν τής θεατροις τών ευρωπαϊκών με- 

γαλοπόλεων.

Έξωθεν τή; πόλεως μεταξύ τών όρέων καί 

οροπεδίου τινός, τό όποιον μέχρι σήμερον καλεϊ- 

λεϊται pallatiuin (Πζλατιον) έκτείνεται ή -τε- 

όιάς. ώ: όνομζζουσιν αύτήν οί Σινωπεϊς, ήτις 

περικυκλούτζι ύπό σειρά; πύργων, συνδεδεμένων 

πρό; άλλήλους διά τειχών. Ύπό τόν μεγαλεί- 

τερον τών πύργων τούτων ύπάρχει πύλη. Μεϊδάν 

καπού λεγομένη, δι' ής εισέρχεται τις είς τήν 

πόλιν Έμπροσθεν τής πύλης ταύτης ύπάρχει 

ικρίωμα, έφ’ ού έκτίθενται οί νεκροί προ τής 

ταφής των, καί παρά τό ικρίωμα τούτο είναι 

ύψηλόν δένδρο·/. χρησιμ.εύον ώς άγχό/η διά τούς 

| είς θάνατον καταδικασθέντας. (ορα τήν εικόνα)

IΙαρζκολουθών τι; τά τείχη καί τήν σειράν 

τών πύργων κατέρχεται μέχρι τή; άμμώδους 

πζρζλίας, οπού σχηματίζεται στενός ζζί σκο

τεινό; όρμος, όστι; έχρησίμευεν άλλοτε ώ; κζ- 

ταφύγιον είς τού; πειρασάς, τούς μαστίζοντας τά 

ΰδατα ε’κεΐνα. Παρά τόν όρμον έκεΐνον έκτίσθη- 

σαν τρεις οχυροί πύργοι, οϊτινες προστατεύουσι 

τήν πόλιν έκ μέρους τής θαλάσση; ΟΙ πύργοι 

ούτοι είναι οικοδομήματα στερεότατα, ϊνα μή 

τά κύματα ύποσζάπτωσι τά θεμέλια των. Σή

μερον οί πύργοι χρησιμεύουσιν ώ; είρκταί διά. 

τούς καταδίκους

Άπό τού μικρού όρμου καί άπό τή; ύπερζει- 

μένης πεδιάδο; έκτείνεται τό βλέμμα πρός τό 

παρακείμενον άκρωτήριον Ίντζή ζαί πρό; τά 

δασώδη όρη· πρός τά δεξιά δέ ύπάρχει μικρόν 

καφενείο·/. χρησιμ.εύον ιδίως κατά τό θέρος ώς 

έντευζτήριον τή; καλλίτερα; κοινωνίας τής Σι

νώπης.

Έκεϊ συρρέουσι μετά μεσημβρίαν οί άνώτε- 

ροι ύπαλληλοι καί οί αξιωματικοί, αί κυρίαι τών 

έμπορων καί τών προξένων, καί έν γένει ή έκλε- 

κτοτέρα ταξις τών πολιτών. Τό μέρος είναι γρα

φικότατου καί κατάλληλον διά περίπατον, διότι 

ευχάριστος είναι τά μάλιστα ή δροσερά θζ- 

λασσία αύρα, ή μετριάζουσζ τόν ύπερβολικόν 

καύσωνα. ("Βπιταιτί rr.loc /

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ·

(Σν>έ/_«ϊ όρα προηγ. τεύχος.

(Άρθρον Β.’

Οί Περουβιανοί ήρξαντο ένωρίς έργαζόμενοι 

τά πολύτιμα μεταλ.λζ· δυστυχώ; τά πλεϊστα 

των χρυσών ζαί αργυρών σκευών τής άρχαιο- 

τέρας έποχής έξηφανίσθησαν καί τά ύπολει- 

φθέντα δέν παρέχουσιν ήμϊν ακριβή ιδέαν περί 

τή; ίκανότητος τών χρυσοχόων. Τά κοσμήματα

έκ χρυσού καί αργύρου ήσαν κατ’ έζοχήν ζώα, 

σαϋραι, όφεις, πήθιζοι. πτηνά, άλλά καί δέν

δρα μέ τά φύλλα των.

Επιτήδειοι χρυσοχόοι ήσαν καί οί Μεςικζ- 

νοί. ώ; έξάγεται ζζί έξ έπιστολής τού Κορτέζ 

πρός τόν αύτοζρατορα Κάρολον τον Ε'., άπο- 

στέλλοντος αύτω πολύτιμα δώρα τού Μοντε- 

ζούμα. « Έκτό; μεγάλη: ποσότητο; χρυσού 

κζί αργύρου, γράφει ό Ίσπζνό; ζζταζτητής, 

μοί παρίδωκαν καί πολλά ε'ργζ ζζλλιτεχνικο'»- 

τατα ζαί πολ.ύτιμα, άτινα παρεκώλυσα νά ύπο- 

βληθώσιν είς τήξιν καί τά δποΐα άποστέλ.λω 

πρό; τήν Ύμ. Μεγ. Τά αντικείμενα ταύτα είναι 

ιόραιότατα, ζζί αμφιβάλλω αν έτερος ήγεμών 

έπί τής γής εχη καλλίτερα τούτω < ή ζζί όμοια».

ΊΙ χρήσις τών χρωμάτων ήτο γνωστή παρα 

τοϊς Άμεοικανοϊς έν τή άπωτζτη άρχαιότητι, 

εΰνόητον ότι τά πρώτα χριόματα, ών έγένετο 

χρήσις, ήτο ή ώχρα, τό μέλαν τής καπνιάς ζζί 

τό λευκόν τό έξ ασβεστόλιθου βαθμηδόν όμως 

ζατεσζευζσθησζν χρώματα ζαί έζ φυτικών ου

σιών, έκ φύλλων δένδρων, έκ φυτών, ριζών, 

καρπών κτλ. Οί Περουβιανοί ζαί οί Μεξικανοί 

καλώ; έγίνωσζον τήν τέχνην τού χρωματίζειν 

τά ύφζσματα, τά δποΐα μετά τήν βαφήν έξετί- 

θεντο είς τόν ήλιον καί άπέκτων χρώμα ροδο- 

χρουν γλυκύτατου. Τό περίεργον είναι ότι οί 

χρωματισμοί ούτοι δέν ύπέκειντο είς φθοράν, 

διότι εύρέθησαν έν αρχαίοι; τής Περουβία; τά

φοι; ύφζσματα, δι’ ών περιεβζλλοντο οί νεκροί, 

έ'χοντζ ζωηρότατον τόν χρωματισμόν.

Διά χρωμάτων άπεικονίζοντο ωσαύτως καί 

πρόσωπα έπί βράχων. Έν Άριζόνγ, καί τώ Νέω 

Μεξικό εΰοηνται πολ.λαί τοιαύται ζεχρωματι- 

σμέναι παραστάσεις. Οί αρχαίοι κάτοικοι τής 

'Γεννεσέη; έν τή βορείω ’Αμερική μζ; άφησαν 

εικόνας ζωγραφισμένα; δι’ ώχρας έπί τών βρα

χωδών οχθών τών μεγάλων αύτών ποταμών. 

Αί εικόνες αύται παριστώσι τόν ήλιον, τήν σε

λήνην. διάφορα ζώα. Ώς αί γλυφαί τής χώρας 

τών Μορμόνων (περί ιόν άνεφέραμεν έν τώ α'. 

άοθρω) καί αί γραφαί αύται είναι έπί ύψηλών 

βράχων απροσίτων έντελώς.

Έν Βρασιλία ώσαύτως εΰρηνται εικόνες γρα- 

φεϊσζι κατά τήν αύτήν μέθοδον. ’Αρχαίοι Ισπα

νοί χρονογράφοι άνα.φέρουσιν ότι σπήλαια τινα 

έν Καλιφορνίζ ήσαν πεπληρωμένα θζυμασίων 

εικόνων ή μάλλον τοιχογραφιών, παριστανου- 

σών άνθρώπους καί ζώα. Άλλ’ ζν ύπήρχον 

πράγματι τά περίεργα ταύτα σπήλαια, σήμερον 

ούδαμού πλέον εΰρηνται.

Μεταξύ τών γραφών, τών προγενεστέρων τής 

άφίξεως τών Ευρωπαίων έν Αμερική, δέον ν’ 

άναφέρωμεν καί τάς περιφήμους γραφάς τού Με

ξικού. Αί γραφζί αύ~ζ·. πζριστώσιν ολόκληρον 

τήν ιστορίαν τής χώρας, τάς παραδόσεις της, 

τήν γενεαλογίαν τών αρχηγών της, τούς νό

μους, τά ημερολόγια καί έν γένει ό,τι έσχετί- 

ζετο πρός τά ήθη καί έθιμα ζαί πρό; τόν βίον 

αύτού τού λζού.

Αί εικόνες αύται γραφεϊσαι έπι βαμβακερού 

ύφζσμα.τος, έπί δερμάτων ή έπϊ χάρτου κατε- 

σζευασμένου έκ τών ίνών τής άγάβης, είναι ζε- 

χρωματισμέναι. Έδώ μέν δ τεχνίτης παριστα 

σκηνά; έζ τού πραγματικού βίου, έκεϊ δέ άφη- 

γεϊται γεγονότα διά σημείων, χαρακτήρων ιε

ρογλυφικών ή συμβολικών, ών ή αντιγραφή ήτο 

αύστηρότατα άπηγορευμένη είς τούς πολλούς.

Μια τών περιεργοτέρων τούτων γραφών πα- 

ριστα τάς διαφόρους μεταναστεύσεις τών αρ

χαίων τού Μεξικού κατοίκων· αί άνθρώπινοι 

μορφαί είναι λεπτότατα έζωγραφισμέναι· οί άρ

χηγοί φόρούσιν ολοι τόν αύτόν μανδύαν. Τό 

όνομα ένός έκαστου δρίζεται διά σημείου άνωθεν 

τής κεφαλής αύτών.

Ή έκφρασις τής φυσιογνωμίας τών άρχηγών 

τούτων καί τά χαρακτηριστικά τού προσώπου 

άλλάσσουσι· δ τεχνίτη; είχε βεβαίως τήν άπαί- 

τησιν νά δόση πρσπωπογραφίαν τών άπεικονι- 

ζομένων προσώπων.

Έτέρα σειρά εικόνων δεικ/ύει τήν ανατροφήν 

τών παίδιον, τήν τροφήν αύτών καί τάς ποινά; 

εις ά; ύπεβάλλοντο άπειθούντες φαίνεται δ πα

τήρ διδάσκων τόν υιόν νά φέρη φορτία, νά διευ- 

θύνη άζατιον, νά ζλιευη διά δικτύων ή δέ 

μητηρ διδάσκει τήν κόρην τη; τάς οικιακά; 

έργασία;. τό καθάρισμα τή; οικίας, τό ύφαίνειν 

κτλ. Ό χρωματισμός τών εικόνων τούτων είναι 

ζωηρότατος, ώ; άρέσκει εις όλζ τά έθνη είς τήν 

νηπιοτητά των. Ή παράδοσις λέγει ότι οί αρ

χαίοι τού Μεξικού κάτοικοι ήρύσθησαν τάς τέ- 

χνα; των παρά τών Τολ.πέκων, των πρωταγω

νιστών πασης προόδου έν τή Κεντρώα Αμερική. 

Οί βασιλείς τού Μεξικού νικήσαντες κατά κρά

τος τού; πρώτου; έκείνους κατοίκους ζζτέστρε- 

ψζν ό,τι εύρον έζ τών άρχαίων γραφών, το αύτό 

δέ ε’πρζξαν έξ άσυγγνώστου φανατισμού ζαί οί 

Ισπανοί ζατακτηταί, κζταστρέψαντες τά αρ

χεία έζεϊνα τών πρώτων τού Μεςιζού ζατοίζων 

μέχρις ολίγων μόνον, τά όποια διέφυγον τήν 

καταστρεπτικήν μανίαν τού έπισζόπου Ίωάν- 

νου Ζουμαράγα.

Διήλθομεν ολην σειράν άνθρωπίνων ε’ργων 

άπό τών άμορφων ζαί άτεχνων γλυφών μέχρι 

τών άναγλύφων, είς ά δέν δύναται τι; ν’ ζ.ρνηθή 

καλλιτεχνικήν ε’μπνευσιν, άπό τών άτέχνων 

παραστάσεων έπί τών βράχων μέχρι τών εικό

νων τών πρώτων τού Μεξικού κατοίκων. Εϊ- 

δομεν δέ ότι αδύνατον αποβαίνει νά εΰρη τις 

σχέσιν τινά μεταξύ τών γλυφών ζαΐ τών γραφών 

τούτων καί τή; εύρωπαϊζής ή άσιατικής τέχνης. 

*Οθεν ή παρζτηρουμένη πρόοδος τή; τέχνη; 

έν ’Αμερική δφείλεται μόνον εί; τον χρόνον, είς 

τον ποοβαίνοντα πολιτισμόν ζαί είς τήν φυσικήν 

έκείνην πρόοδον, ήτι; χαρακτηρίζει τάς πλεί- 

στας τών άνθρωπίνων φυλών. 'Απανταχού ό 

άνθρωπος καί μεμονωμένος ών, φαίνεται έπιρ- 

ρεπής είς έζτέλεσιν τοιούτων έργων, ούδέ ε”χει 

άνζγκην νά έπηρεαζετζι ύπό ώθήσεων ε'ξωθεν 

ερχομένων. Ποια σχέσι; π. χ. δύναται νά ύ- 

πάρχη μεταξύ τών άηδεστατων κεφαλών, άς 

βλέπομεν έν ’Αμερική, και τών άθανάτων προ

ϊόντων τή; Ελληνική; τέχνης ή καί τών ήρε

μων μορφών τής άρχαίας Αίγύπτου;

Υπολείπεται ήμϊν ήδη, πρός συμπλήρωσήν 

τή; παρούσης μελέτης, νά έξετάσωμέν τινα τών 

άρχαίων μνημείων, ο>ν τά έρείπια σώζονται 

μέχρι; ήμών καί νά εϊδωμεν αν καί παρά τού

τοι; δέν εύρΐσκωμεν σχέσιν τινά συνδέουσαν τήν 

αρχιτεκτονικήν τών άρχαίων τής 'Αμερικής κα

τοίκων πρό; τήν άρχιτεκτονιζήν άλλων εθνών.

Ή άναγκη τού προφυλάττεσθαι άπο τής 

κακοκαιρίας ύπήρξε παρ' όλοι; τοϊς λαοϊς ή κα

ταγωγή τή: άρχιτεζτονικής. Οί τοίχοι τών 

σπηλαίων, οπού τό πρώτον κατέφυγεν δ άνθρω

πος, τώ ε’νέπνευσζν τήν ιδέαν τών τοίχων τής 

οικίας, τά δένδρα τού δάσους, ύφ’ ά άνεπαυ- 

ετο, τώ έδωκαν τήν ιδέαν τών στήλων καί τής 

στέγη;. Κατά φυσικήν τινα πρόοδον οί λίθοι 

τετραγωνίζονται κζί προσαρμόζονται διά πηλού 

βραδύτερο·? έπέρχετζι ή ιδέα τής στέγης· οί 

κίονες οί ύποβαστάζοντε; αύτήν, λαμβανουσι 

κοσμήματα, γλυφά: καϊ κατ' ολίγον αί καλύ

βα: τών άρχαιοτέρων φυλών γίνονται ναοί, γί

νονται μέγαρα, ών τά μεγαλοπρεπή έρείπια άν- 

τέσχον είς τήν καταστρεπτικήν τού χρόνου δύ- 

ναμιν.Τοιαύτη είναι ή διαρκή; πορεία, ήν δυ

νάμεθα νά παρακολουθήσωμεν διά τών αιώνων 

έν όλαις ταϊς χώραις.

Έν ’Αμερική, κατά πζρζδοξον έξαίρεσιν, δ 

λίθος έλλείπε: έντελώς άπό τών άρχαιοτάτων 

κτιρίων, καί οί άρχαΐοι άρχιτέκτονε; μόνον τό 

χώμα μετεχειρίζοντο είς τάς οικοδομάς των 

Σώζονται μέχρι σήμερον προχώματα κατασκευ- 

ασθέντα κατά τήν μέθοδον ταύτην ζζί έκτεινό- 

μενα έπί 5 ολα χιλιόμετρα. Τό πλάτος τών 

έζ χώματος τούτων τειχών είναι μέχρι; 60 πο

δών εί; τήν βζσιν των καί τό ύψος 20 ποδών.

Οί άρχαΐοι ούτοι άρχιτέκτονε; άνήκον είς 

τήν φυλήν τών λεγομένων Mound Builders 

(κατασκευαστών λόφων ή προχωμάτων) καί τά 

έργα αύτών έ/.τείνονται καθ' όλην τήν κεντρώαν 

'Αμερικήν, άπό τών μεγάλων λιμνών τού Κα

ναδά μέχρι τού κόλπου τού Μεξικού, καί άπό 

τών άκτών του ’Ατλαντικού ώκεανού μέχρι τών 

τού Ειρηνικού. ΊΙ φυλή αΰτη έξεμεταλλεύετο 

έν άρχαιοτάτη ήδη έποχή τά μεταλλεία, έκαλ- 

λιέργει τήν γήν, εσκαπτε διώρυγα; έκτεταμέ- 

νας. κζί έπεδίδετο καί είς τό έμπόριον.

Πλησίον τής φυλής ταύτης έ’ζων άλλοι άν

θρωποι, ών τά κτίρια ήσαν δλω; διάφορα. Ή- 

σαν ούτοι οί έπικληθέντες Cliff—Dudlers, ήτοι 

οί κάτοικοι τών βράχων, καί κατεϊχον τό Νέον 

Μεξιζόν καί τινα μέρη τού Κολοραδου ζζί τή; 

Άριζόνης. Αί ζατοικίαι αύτών, ά: ήδυνάμεθζ 

εύστόχως νά παραβάλλωμεν πρό; φωλεάς χελι

δόνων, ύψούντο έπί βράχων σχεδόν άπροσίτων 

τά δωμάτια αύτών ήσαν μικρά κζί ταπεινά, 

τά παράθυρα μικροσκοπικά· δέν είχον ούτε θύ

ραν ούτε κλίμακα, καί ή συγκοινωνία μεταξύ 

τών πατωμάτων έξετελεϊτο δι’ οπών έν τώ πα- 

τώματι. Το ζήτημα είναι πώ; κατώρθουν οί 

άνθρωποι έκεϊνοι νά μεταφέρωσι τά υλικά είς 

ΰψη Γοσούτον απρόσιτα.

Τών αύτών χρόνων μέ τάς οικοδομάς τών 

« κατοίκων τών βράχων » είναι άλλα κτίρια, 

άνεγερθέντα είς τά; πεδιάδα; καί κληθέντα. 

ύπό τών Ισπανών pueblos. Τούτων τινά ήσαν 

ζατωζημένα άκόμη κατά τήν έποχήν τής εισ

βολής τών Ισπανών. Μεγάλη ήτο συνήθως ή 

εζτασις αύτών καί φαίνεται ότι έχρησίμευον ώς 

κοινόβια. Έν τών κτιρίων τούτων, σωζόμενον 

μέχρι σήμερον έν έρειπίοις καταλαμβάνει έπιφζ- 

νειαν 480 χιλιάδων τετραγωνικών ποδών 

ύπελογίσθη οτι περιείχε 1 ’/2 έκατομμύριον κυ

βικών ποδών κτίσιμο·/. Τά πλεϊστα είχον πύρ

γους ΰψους μέχρις 60 ποδών. Οί Ισπανοί ώνό- 

μασαν τούς πύργους τούτους estlifas (θερμά-
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στοάς ), και φαίνεται ότι έχρησίμευον προς 

διατήρησιν τοϋ ιερού πυράς, όπερ, ώς γνωστόν, 

ήτο άντικείμενον λατρείας παρά τοϊς άρχαίοις 

Αμερικανοί;.

Έν ώ αί άρχαιόταται ε’ν ’Αμερική οΐκοδομαί 

καίγλυφαί ούδεμίαν δεικνύουσι ξένην έπίδρασιν, 

ή μεταγενέστερα τέχνη εμφαίνει τρανότατα τήν 

ξένην επιρροήν, τήν άφιξιν άποίκων έξ 'Ασίας, 

τήν επιρροήν τών ιεραποστόλων τοϋ Βούδδα 

ερχομένων έκ Κίνας καί 'Ιαπωνίας. Ίστορικώ; 

δυνάμεθα νά δοίσωμεν τινάς τών άποικίσεων 

τούτων άλλά δεν άρκοϋσι πρός έξήγησιν τών 

μνημείων, τά όποια φαίνονται μετακομισΟέντα 

έκ τών οχθών τοϋ Τιβέρεως ή τοϋ Νείλου..

Έν τι φαίνεται άποδεδειγμενον, οτι οί Ρω

μαίοι ούδέποτε ύπέθεσαν τήν ΰπαρξιν τής Α

μερικής, ώσαύτως δέ καί ή ιστορία τής Αίγύπτου 

ούδαμώς άναφέρει περί χώρας πέραν τοϋ ’Α

τλαντικού κειμένης. Όσω μάλλον έμβαθύνει τις 

εις τά ζητήματα ταϋτα, τοσούτω μάλλον αι

σθάνεται οτι ή επιστήμη άδυνατεί νά τά λύση. 

’Απαιτούνται άκόμη έρευνα·. μεγάλαι, μελέ- 

ται έμβριθεϊς. Ή επιστήμη οφείλει νά μή 

άπαυδήση καί νά ε*χη ύπ' όψιν ότι « δ νέος 

Κόσμος είναι μέγα μυστήριον »—Ή 'Αμερική 

ύφ ολας τάς έπόψεις καλύπτει μυστήρια άδι- 

άγνωστα μέν ήμϊν, τά δποΐα όμως αί έπερχό- 

μεναι γενεαί θέλ.ουσιν άναμφιβόλω; λύσει

ΟΙ ΖΧΥΌ ΣΥΖΥΓΟΙ
ΥΠΟ

Θ· Ν· Φ-
( Συνέχεια ϊοε προηγούμ. φύ>λον|.

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'.
Κ.ΑΛΛΙΑΑΗΣ ΠΙΣΠΤΡΗΣ.

Καλλ. (κατ’ ιδίαν). Ποιος είναι, και ποια 
σχέσεις ύπάρχει μεταξύ των .' Ποιαν εν 
νοιαν έχουν πάλιν αύτά; (Μεγαλοφώνως) 
' Τμεΐς δέ, Κύριε, ό έχων ένταϋθα τοααύτην 
έξουσίαν, δέν μοΰ λέγετε, παρακαλώ, τί 
σχέσιν έχετε μέ την κυρίαν Καλλιάδου;

IIcan. Σχ/σει/ άπλουαάττην καί φυσικωτά- 
την είμαι αύζυγός της.

Καλλ.— Πώς είπατε; εΐαθε....
Heart.—Ό αύζυγός της' επανήλθαν μετά μα

κράν άπουαίαν, έγένετο ή άναγνώρισις, καί 
τά λοιπά μαντεύετε.

Καλλ.—Πότε έπανήλθετε ;
II tart.—Μόλιδ πρό ολίγου.
Καλλ.—'Αν ούτως έχη, τό κακόν ευτυχώς δέν 

είναι μέγα.
Heart. — "Οπως δήποτε, Κύριε, ή παρουσία 

αας πολύ μέ χαροποιεί και σάς παρακαλώ 
νά έρχεαθε έλευθέρως ώς φίλος οικιακός

Καλλ. — Υπάρχει άτυχώς κάποια δυσκολία’ 
ότι δηλαδή είχον ξένας σχέσεις μετά τοΰ 

συξιίμου τής κυρίας Καλλιάδου.
Η tart. Θά ήτο λοιπόν μέ τον πρώτον.
Καλλ.—Πώς μέ τόν πρώτον ; μήπως λοιπόν 

έχήρευαε;
Iltart. — Αηλαδή έχήρευαε... δέν είναι τοϋτο 

απολύτως άληθές... διότι ώς έννοεϊτε, ακρι
βώς είπεΐν....

Καλλ. — Τί είναι αύτά; δέν ήξεύρετε άν ή 
αύζυγός αας είναι χήρα ί, όχι ;

Htart. Αέν ήξεύρω ! Τί θά είπή δέν ήξεύρω;... 
μέ συγχωρεϊτε Κύριε' καί τάχα δέν έχω τό 
δικαίωμα ν αποκρύπτω μερικά οικογενειακά 
μύβτήρια; και «ρμόξει είς ένα ξένον νά 
έπεμβαίνη ;. . . Είναι περίεργον τή άληθεία 
πώς μερικοί άνθρωποι αγαπούν ν άναμι- 
γνύωνται είς άλλοτρίας υποθέσεις. Τέλος 
πάντων, Κύριε, είναι αύζυγός μου. τοϋτο 
και μόνον, νομίζω, αρκεί διά νά παύση ή 
περαιτέρω συζήτηαις.

ΣΚΗΝΗ Κ’.
Οί ανωτέρω, κυρία Γΐιΰπύριι.

Κυρία Htart. (πρός τόν Καλλιάδην) Καλά 
αας αυνήντηαα διά νά αας διηγηθώ ....

Hoort. (Αδών αύτην απομένει εμβρόντητος) 
Τί βλέπω ; εδώ ή γυναίκά μου !

Καλλ. (Λαμβάνω υ τήν χεΐρα τής κυρίας Πιαπ. ι 

Ή γυναίκά του ! νόστιμου και τούτο. Αέν 
μοϋ λέγετε, Κύριε, άπό πότε άνεκηρύχθητε 
γενικός σύζυγος όλων τών γυναικών!

Iltart.—"Ας τ’ άφήσωμεν αύτά' απαιτώ νά 
μάθω πώς ή Κυρία άπ’ έδώ, άντι νά μέν>] 
είς τήν κατοικίαν της. εύρίακεται τώρα έδώ 
μέαα;

Καλλ.— Εύρίακεται μαζί μον.
Iltart.— Μαζί αας Κύριε ; καί δέν μον λέγετε 

παρακαλώ πόθεν ή τόση οίκειότης μεταξύ 
υμών και τής κυρίας ;

Καλλ. — Οίκειότης, λέγει; .Μάθετε, κύριε 
ότι είναι σύζυγός μου.

Htart. Πώς, τί ; αύζυγός αας ;
Καλλ.— (κατ' (δίαν) Αφού πέρνει τήν {δι

κήν μου γυναίκα διατί νά μή πάρω και έγώ 
τήν ίδικήν του, (πρός τήν κυρίαν ΙΙιαπ.) 
Μή μέ διαψεύαητε.

Κ υρία Iltart. (κατ' ιδίαν)"Εννοια αας, καί 
θά τόν έκδικηθώ.

II
tort. Πώς τολμάτε νά διίσχυρίζεαθε κατά 
πρόαωπον. . . .

Κυρία 1>οσπ.(πρ05τόν Καλλιάδην άποροϋαα 
καί δεικνύουσα τόν Πισπύρην). Αέν μού 
λέγετε, φίλε μου, ποιος είναι αύτός ό άν- 
θρωπίσκο;;

Iltart. 'Ορίστε! φίλε μου! καιτό λέγει ένώ- 
πιόν μου, χωρίς καμμίαν ανατολήν. Πού 
ήκούσθη. πρός Θεού, τοιαύτη διαγωγή!

Κυρία Htart. (εξακολουθούσα νά άπορή ) 
Τή άληθεία, κύριε, δέν αάς γνωρίζω καί 
δέν έννοώ πόθεν ή τόοη ταραχή και ανγκ.ί- 
νηαίς αας.

Καλλ. ( ταπεινή τή φωνή πρός τήν κυρίαν 
Πιαπύρη) 'ίίραία, θαυμάσια ! έξακουΛου

θείτε μετά θάρρους καί μή μού όμιλήτε :j 

πληϋ-υντικώς.
Κυρία Πιβπ. (πρός τόν Καλλιάδην μέ τινα 

δισταγμόν) Κύτταξε, φίλε μου, πόθον έκι- 
τρίνηαε' πρέπει, νομίζω, νά ζητήαης βοή
θειαν, διότι θά λιποθυμήαη.

titan. — Αύτό πλέον δέν υποφέρεται, νά τοϋ 
όμιλή μέ τόαην οικειότητα. Καλέ δέν είναι 
αύτή ή γυναίκά μου ;"Ελα δά αγάπη μου, 
δέν μέ γνωρίζεις ; μ’ έληαμόνηαες; Καλέ 
είμαι έγώ, ό άνδρας σου, ό Χρηστόφορος 
Πιαπύρης, πρωτοκολλιστής τής Αημσρχίας 
πααίγνωατος .. .

Κυρία ΙΙεσπ. Πιαπύρης. . . αύτό το όνομα 
μου είναι κάπως γνωστόν .. . μία μου μα- 
κρννή συγγενής, ήτις έν παρενθέσει πολύ 
μοΰ ομοιάζει, έννμφεύθη ένα κάποιον Πι- 
σπύρην . . . ώνομάζετο Στέλλα, νομίζω.

Ιΐεσπ.— Τύαί, ναι, Στέλλα.
Κυρία Hear:. Είναι λοιπόν αύζυγός αας; 

πολύ α&ςσυγχαίρω, πώς έχει κατά τήν ύγί- 
ειαν; ( πρός τόν Καλλιάδην) Τήν ενθυμεί
σαι; τήν έγνωρίσαμεν είς τάς Αθήνας, μία 
νόστιμη γυναικούλα, χαριεατάτη. ΜλΧ ένώ 
αύτή είναι τόσον καλή, περνά με τόν άνδρα 
της μία ζωή δυστυχισμένη . ..

II tan. Τό μυαλό μου άρχισε νά γυρίζη ! 
καλέ έξυπνος είμαι, ή ονειρεύομαι ; Πώς 
νά ενρω μέαα είς αύτόν τόν κυκεώνα τήν 
γυναίκά μου, ή όποια λέγει ότι δέν είναι 
γυναίκά μου, καί νά διακρίνω τον εαυτόν 
μου, άπό τόν άλλον εαυτόν μου, ΰατις όευ 
είμαι έγώ ;

Καλλ. (πρός τήν κυρίαν ΙΙιαπ.) Αύτός ό άν
θρωπος δέν είναι είς τάς φρένας του. μή 

άνησυχής, αγαπητή μου φίλη (άσπάζεται τήν 
χεΐρά της).

■Ιοαπ.— Αύτό υπερβαίνει πλέον όλα τά όρια, 
δέν ύποφέρεται (Γονυπετών) Γυναίκά μου, 
κυρά Πισπύρενα, ήμαρτον, αυγχώρησόν με.

ΣΚΗΝΗ 1Ζ'.
Οί άνωτέρω ΆναΟταΦα.

Αναστασία.—Τί βλέπω, τί είναι τοϋτο; ό 
κύριος Καλλιώδης γονατιστός έμπρός είς 
άλλην... Σηκωθήτε δι όνομα τοϋ Θεού 
μή έλθη ή Κυρία.

ΙΙοατι.— "Ας έλθη, ολίγον μέ μέλλει.
Άναστ.— Ολίγο τόν μέλλει! και έγώ τόν 

είχα είς τόσην υπόληψιν !
ΙΙοσπ.— ’Αγαπητή μου φίλη, αέ παρακαλώ 

θερμότατα .. .
Άναστ.— Αγαπητή του φίλη! φαντααθήτε 

σκάνδαλον ! άλλά, κύριε, άν 'όχι γ,άριν τΐ]ς 
ηθικής, δέν ακέπτεαθε τούλάχιατον ότι ό 
αύζυγός αύτής τής κυρίας είναι έκεϊ καί 
αάς βλέπει;

■ Ιοσττ. ( Ινώ γονυπετεΐ ατρέφεται πρός τήν 
Αναστασίαν). Πώς εί'πατε; δ αύζυγός της;

Άναστ. ' Ολόσωστος (δ Καλλιάδης αύρει τήν 
κυρίαν ΙΙιαπ. πρός τά δεξιά του, ώστε 
εύρίακεται πλησίον τοϋ Πιαπύρη.)

ΙΙοσπ. Καί αύτή έπαναλαμβάνει τά ίδια. Νά 
αάς είπώ 1 άφήτε πλέον τούς άατεΐαμούς, 
και είπήτέ μου, μέ τά σωστά αας νομίζετε 
οτι είναι; . . .

’/Αναστασία. Σύζυγος καί παρά σύζυγος, 
θέλει καί έρώτημα ;

Ιΐεσπ.. ( λαμβάνει τήν χείρα τοϋ Καλλιάδου 
νομίζων οτι είναι τήδ γυναικός του.) "Εως 
έδώ καί μή παρέκει! Αέν ανέχομαι πλέον ...

Καλλ.—Οϋτ έγώ, Κύριε, καί έάν δέν παύ- 
σητε νά ένοχλήτε τήν σύζυγόν μου . .. μέ 
εννοείτε ;

Ποσπ. Πολύ καλά. Κύριε, είμαι είς τάς δια- 
ταγάς σας ( κυττάζων τήν κυρίαν Πιαπ.) 
δέν τήν μέλλει διόλου. Θά σάς μάθω ποιος 
είμαι (τά αύτίι κινήματα) Αέν σαλεύει άπό 
τήν θέαιν της, έμπρός, άς ύπάγωμεν (προσ
ποιείται ότι εξέρχεται) άγρόν ήγόρασε, δέν 
τό έχει τίποτε νά μέ ίδή σκοτωμένου.

τ’»

0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΪΙ- ΑΪΦΦΕΛ

( Μετά είκόνος )

Ό Γάλλος μηχανικός Μ. ’Άίφφελ, ώ οφεί

λεται ή κατασκευή τοϋ έν τή Ιίαγκοσμίω έκΟέ- 

σει τών Ιίαρισίων ομωνύμου πύργου, τοϋ μέχρι 

τοϋίε ύψηλοτέρου οικοδομήματος τή; γής, έγεν- 

νήθη έν έτει 1832 έν Dijon τής Γαλλίας, έξε- 

παιδεύθη έν τή Κεντρική Σχολή ζαί έξήλΟεν 

έξ αύτής πρώτος όλων τών συμμαθητών του. 

Είναι εις τών ίκανωτέρων καί τολμηρότερων 

μηχανικών τών χρόνων ημών, άποκτήσας ήδη 

φήμην μεγάλην διά τής κατασκευής διαφόρων 

μεγαλοπρεπών κτιρίων. Ούτος είναι δ κατα- 

σκευάσας τήν γέφυραν τοϋ Βορδώ. Οαυμαζομέ- 

νην διά τάς ώοαίας αύτής διαστάσεις, ε’τέρας

0 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΓ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟ

Μ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ

ο έν Παρισίοις άνεγερΟέν μεγαλούργημα τή: 

μηχανικής τέχνης, δ πύργος τοϋ "Αίφφελ, ος 

έκλήΟη όγδοον Οαϋμα, αναπολεί είς τήν μνήμην 

ημών τών έν "Ρόδω τό μεγαλούργημα τής γλυ

πτικής, τόν έξαίσιον Ko.looa'r, «τό κράτιστον

τών έπτά θαυμάτων» (Στράβ. Γεωγρ. ΙΔ.' 20), 

Παρά τήν ούρανομήκη κορυφήν τοϋ πύργου "Λιφ· 

φελ ταπεινοϋνται τώ όντι τά ύψηλότερα μνη

μεία όσα έξήλθον έκ χειρών άνΟρωπίνων μετά 

τήν σύγχησιν τών γλωσσών, κύπτουσι δέ τον 

αύχένα καί αύται «αί χειρόκτιστοι Άλπεις», 

αί τοϋ Νείλου πυραμίδες καί σμικρύνονται αί 

κολοσσιαία: τοϋ Κολοσσού διαστάσεις. Άλλ’ έάν

ια ερείπια των ανιικιυρων ιυυ —··,··

Ό μηχανικός Άϊφφελ.

οί Αμερικανοί έγείρωσιν έν τώ Νέω Κόσμω, ώς 

ζδεται, μνημεϊον διπλάσιου ύψους, δ πύργος 

"Αίφφελ Θά περιέλθη είς ύποδεεστέραν θέσιν, έν 

ώ δ Κολοσσός Θά μένη πάντοτε τό έξαισιώτε- 

ρον τών θαυμάτων, καλλιτέχνημα άπαράμιλλον.

"Οθεν δέν είναι όλως άσκοπον νά κάμωμεν 

λόγον περί τοϋ άριστουργήματος Χάρητος τοϋ 

Λινδίου, καθ’ ήν εποχήν οί τήν έν Παρισίοις 

παγκόσμιον Έκθεσιν έπισκεπτόμενοι, έκπληκτοι 

θεώνται τήν ύψίστην κορυφήν τοϋ πύργου τοϋ 

Άίφφελ.

Άλλά πριν ή περιγράψωμεν τόν Κολοσσόν, 

δέον ν’ άναφέρωμεν τούς προκαλέσαντας τήν 

δημιουργίαν αύτοϋ λόγους, διότι τό μνημεϊον 

τοϋτο δέν παρήχθη άσκόπως, ούτε πρός χρημα- 

τισμόν, ή όπως δ καλλιτέχνης έκπλήξη τους 

’Ροδίους παρέχων τεράστιον μέγεθος είς τήν άν- 

θρωπίνην μορφήν. Ή ύλη έξ ής, καί δ σκοπός, 

δι’ δν έδημιουργήθη σχετίζονται μετά τής ιστο

κομψότατης γεφύρας έν Βαϋόννη, τής σιδηρο

δρομικής γεφύρας έν Κομμαντρϋ καί άλλης έν 

Γαραβίτη μήκους 165 μέτρων, ώς καί διαφόρων 

τεχνικών έργων έν Ισπανία. Ό πύργος έν Παρι

σίοις είναι άναντιρρήτως τό τολμηρότερον τών 

έργων του, κζί έξ όλων τό έπικερδέστερον δι’ 

αύτόν. Ώ; λ.έγεται, έκ συρροής τών έπισκεπτο- 

μένων τόν πύργον έκέρδισεν ήδη περί τά τέσ- 

σαρα έκατομμ.ύρια, άφαιρουμένων έννοεϊται τών 

δαπανών.

Ό πύργος τοϋ ’Άίφφελ άνακαλεϊ είς τήν μνή

μην ημών κολοσσιαϊον έ’-.γον τής άρχαιότητος 

το·>Κο.Ιοοσ0Γ τής 'Ρ< όου, ού τήν ιστορίαν καί 

περιγραφήν άνέλαοε λίαν εύγενώς δ έν ’Ρόδφ 

διακεκριμένο: λόγιος Κύριος Μ. Μα.ΙΑιαρΐι- 
κης, ού ή έμβριΟής μ ελέτη άρχεται δημοσιευό

μενη έν τώ παρόντι τεύχει.

ρίας τής νήσου ταύτης, ής δέον ν’ άνελίξωμεν 

σελίδας τινάς, τάς λαμπροτέρας.

Α.'

Ό αιών, είς δν θά είσέλθωμεν, είναι πολυτά

ραχος. Οί διάδοχοι τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου 

έρίζουσι πεισματωδώς περί τής διανομής τοϋ ά- 

χανοϋς κράτους τοϋ δορυκτήτορος. Κατά τούς 

θυελλώδεις τούτους χρόνους οί ’Ρόδιοι προήχθη- 

σαν θαυμασίως. Ή νήσος αύτών έν εύκαιροτά- 

τν; γεωγραφική θέσει κειμένη κατέστη τό κέντρον 

τοϋ παγκοσμίου έμπορίου μετά τήν καταστρο

φήν τής 'Γύρου καί τήν ταπείνωσιν τών Αθηνών. 

Οί Ρόδιο·, άπηλλαγμένοι τών έμφυλίων σπα

ραγμών τώνέλληνίδων πόλεων έπεδόθησαν δρα- 

στηρίως είς τά ε’ργα τής ειρήνης, άναπτύξαντες 

τάς ναυτικάς των δυνάμεις. (Διόδωρ. XX 81. 

Στράβ. ΙΔ. 652.) Αύτόνομοι καί άριστα έσωτε- 

ρικώς πολιτευόμενοι έτήρουν συνετήν ούδετερό- 
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τητζ, απέχοντε; πζση; άναμίξεως εί; τήν με

ταξύ τών Διαδόχων πάλην. «Βουλόμενοι γάρ 

μηδένα τών έν ταΐς ύπεροχαϊς καί δυναστείαις 

άπελπίζειν, την έξ αύτών έπικουρίαν καί συμ- 

μαχίαν οΰκ ήβούλοντο συνδυάζειν, ούδέ προκα

ταλαμβάνεις σφάς αύτού; δρκοις καί συνθήκαις, 

άλλ’ ακέραιοι διαμένοντες κερδαίνειν τάς ές έ

καστου έλπίδα;». (Πολύβ. XXX 5. 8. Διόδ. ενθ. 

άν.) Παράδοξος ταύτότης εξωτερικής πολιτική; 

προς την τών σημερινών Άγγλων, προς ους και 

κατά τό εσωτερικόν πολίτευμα καί τό σοβαρόν, 

δραστικόν, τελεσιουργόν καί μεγαλεπήβολον τοϋ 

χαρακτηρος δύναταί να παραβληθή ή δωρική 

έκείνη φυλή.

Μόνον δσάκις παρεβλάπτοντο τά ροδιακά 

συμφέροντα καί τό ναυτικόν αύτών πρωτεΐον, 

έξεγείροντο αϊ δυνάμεις τής μικρά; εκείνης δη

μοκρατίας φοβεραί καί άκαταγώνιστοι Άνα- 

λαβόντε; τήν αστυνομίαν τή; θαλασσής καθεϊ- 

λον τούς λυμαινομένας αύτήν πειρατάς καί 

έξησφζλιζον τήν θαλασσοπλοΐαν (Δεόδ XX αύτ. 

Στράβ. ΙΔ’.) Ούτω δέ πολιτευόμενοι ήσαν σύμ

μαχοι περιμάχητοι τοΐς δυνάσταις καί βασι- 

λεύσι, διά βασιλικών δώρων ύπ’ αύτών τιμώ

μενοι.

Καί τοι φιλίως πρό; πάντας φερόμενοι έρρεπον 

ομω; πρό; Πτολεμαίον τόν Λάγον, δυνάστην 

τή; Αίγύπτου, διότι έκ τή; βασιλείας αύτοϋ 

έτρέφετο ή πόλις αύτών. Ή τοιαύτη πρός βα

σιλέα φίλον καί ευεργέτην ροπή έξηρέθισε τόν 

άγέρωχον τής Ασίας δυνάστην’Αντίγονον, όστις 

έπιθυμών νά καταβάλη τόν έπιφανέστατον τών 

Διαδόχων καί νά καταστήση τήν νήσον δρμη- 

τήριον κατά τής Αίγύπτου (Παυσαν. I, 16,6.) 

έπεζήτησε τήν συμμαχίαν τών 'Ροδίων. Ούτοι 

όμως ήρνήθησαν νά συμπεριληφθώσιν εί; συν

ασπισμόν άντικείμενον είς τά αισθήματα καί 

συμφέροντα αύτών, καί εντεύθεν προήλθεν ή αι

τία τής πρός ’Αντίγονον ρήξεως καί ή πολιορ

κία τής νήσου ύπό Δημητοίου τοϋ Πολιορκητοϋ.

Β.’
'Ο υίος τοϋ ’Αντιγόνου Δημήτριος ήτο πα

ράδοξον κραμα δυο όλως άντιθέτων φύσεων, 

καί "Αρης ένυάλιος καί τρυφηλός Διόνυσός 

(Ιίλουτ. Δημήτριος. Αθηναίος X III .777. κτλ.) 

Δραστήριος καί ράθυμος, νηφάλιος καί φιλοπό- 

της, γενναιόφρων καί φιλοκόλαξ, ύπερήφανος 

καί φιλόγελως, κατέπληξε τόν κόσμον διά τής 

ακολασίας καί πολυτελείας τοϋ βίου, καί διά τών 

λαμπρότερων πολεμικών άθλων. Ή είς τά; άγ- 

καλα; τών έν Άθήναι; εταιρών κοιμωμένη με- 

γαλοφυία του άφυπνισθεϊσα ύπό τής πολεμική; 

κλαγγή; κατεναυμάχησε τόν ύπέρτερον τοϋ 

Πτολεμαίου στόλον ε’ν τοΐς ΰδασι τοϋ Κιτίου, 

καί έστεψε τήν ήρωϊκήν αύτοϋ κεφαλήν μέ τό 

βασίλειον διάδημ,α. "Εχων δέ νωπόν έτι τόν 

στέφανον τής νίκης παρεδόθη εις τού; ηδυπαθείς 

κόλπους τής Λαμία;, ήτι; ήτο τό λαμπρότερου 

δώρον, οπερ προσήνεγκεν αύτώ ή Κύπρος, καί 

ήτις αίχμαλωτισθεϊσα ύπ’ αύτοϋ τόν ήχμαλώ- 

τισε γενόμενον έραστήν αυτής, έν ώ τών άλλων 

γυναικών ήν μόνον έρώμενος. Έκ τής ψυχικής 

δέ ταύτης νάρκη; άνασηκωθείς άποπλέει είς 

ΙΙηλούσιον. ένθα ομω; δ Λυβικος άνεμος έμά- 

ρανε τά εύώδη άνθη τής Κύπρου, δι’ ών έπλεξε 

τόν στέφανον αύτοϋ ή νίκη. Έπιθυμών δέ νά 

δρέψη νέας θαλερωτέρα; δάφνα; έστρεψε τό 

βλέμμα πρός τήν 'Ρόδον, ή: έφθόνει τά; τριημι- 

ολία; καί τού; έπί εμπειρία άπαραμί/λους ναύ- 

τα; (Διόδ. XX. 82, 3.)

Οί'Ρόδιοι ήρνήθησαν νά ύπογράψωσιν ίδίαι; 

χερσί τήν ύποδούλωσιν τής λαμπρα; αύτών νή

σου, ώς άπήτησεν δ Δημήτριος, καί ούτω; 

έκηρύχθη δ μεταξύ αυτών καί τοϋ Αντιγόνου 

πόλεμος.

Ό Δημήτριος σταθμεύων είς Λώρυμα ώρμησε 

κατά τής νήσου μετά καταπληκτικών δυνά

μεων. Λαμπρά καί φοβερά συγχρόνως ήν ή 

παράταξις τοϋ στόλου, οστις έπλήρωσε τήν 

άνά μέσον τή; 'Ρόδου καί τή; Καρία; θαλασσαν. 

Διακόσια πολεμικά πλοία καί μεταφορικά έκα- 

τόν έβδομ.ήκοντα άπεβίβασαν εί; τά; άκτά; 

τής "Ρόδου τετρακισμυρίου; πεζούς καί ιππείς 

καί πλήθος όξυβελών καί πετροβόλων καί ύλι- 

κοϋ πρό; πολιορκίαν χρησίμου. Χίλια δέ έμπο- 

ρικά καί πειρατικά έξήμεσαν όχλον τυχ οδιωκτων 

καί ληστών, οϊτινες παρηκολούθουν ώ; γόπες πει

ναλέοι ρίπτοντες έπί τή; πλούσιας νήσου βλέμμα 

άπληστον καί καραόοκοϋντε; ωφέλειαν άθεσμον 

έκ τών ατυχημάτων αύτής. (Διόδ. XX. 83.)

Ι’Έπεται συνέχειαι.

ΤΟ ΛΗ.ΣΤΡΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΟΝ 
ΐ’ΕηιιτόΙι»» ΐ» « J Π«γ«*ίν«>

Μετάφρ. Α· Μλλτοτ

t
o έαρ τοϋ 1833 έτους δύο όδοιπορικα.ί 

άμαξαι ήρχοντο έν ταύτώ τήν έκ Νεαπό- 

λεω; εί; 'Ρώμην άγουσαν δδόν διά τών θαυμά

σιων τής Ιταλίας τοποθεσιών έλαυνόμεναι. Έν 

τή πρώτη τούτων ώχοϋντο τρεις άνδρες ήτοι δ 

αμαξηλάτης Πέτρος, δ ύπηρέτης Λουίγη; καί 

άλλο; τις κύριος ύψηλός άμα τε καί ισχνός, 

περιβεβλημένο; βαθυχρουν ένδυμασίαν. Ί'ό προ

σώπου τοϋ κυρίου τούτου ήτο μκλλον άσχημου 

ή ώραϊον, άλλ’ οί οφθαλμοί μεγάλοι, εκφρα

στικοί καί μελαχροινοί, ή δέ μακρά καί μέ- 

λαινα βοστρυχώδης κόμη ήρέμα καί κατ’ ΐδιόν 

τινα τρόπον κινουμένη ήλλασσε ταχέως καί 

έπαλλήλως τήν όψιν συμμορφουμένη πρό; τά 

αισθήματα καί τού; λογισμού;, ών ή ψυχή τοϋ 

κυρίου ένεφορειτο. Τήν προσοχήν αύτοϋ δέν 

προσείλκυον ούτε δ κυανούς τής ’Ιταλίας ού- 

ρανός, ούτε αί άνά τη; δδόν χλοεραί δάφναι, 

ούτε τά εύθαλή άνθη, ούδ' οί έπί τών περι

φραγμάτων τών πέριξ έρασμίων χωρίων σφρι

γώντας βοτρυοφόροι βλαστοί- πρόδηλον δ' ήτο 

οτι τό πνεύμα αύτοϋ άπησχολεϊτο ύπό ιδίων 

τινών λογισμών διότι τά χείλη ύπετονθόρυζον 

έστιν οτε άκκταλήπτους τινάς λέξεις καί είτα' 

άνεμινύοιζον ρυθμικούς τινας πόδας βαρυθύμου 

μέλους, έν ταύτώ δ’ αί χεϊρες μετά τών άνευ 

ούδεμιάς άναλογία; μακρών βραχιόνων εύρί

σκοντο είς πυρετώδη οΰτω; είπεϊν κίνησιν καί 

οί δάκτυλοι κωμικώ τώ τρόπω έξετέλουν παν- 

τοίους έναερίους άσκήσεις.

«Λουίγη !»

«'Ορισμό; σας. Κύριε.»

«Το χαρτοφυλακίου μου !»

Ό ύπηρέτης έδωκεν έν σιωπή τό χαρτοφυλα

κίου τώ κυρίφ αύτού, οστις έπειτα έ’ρριψευ εν 

έταστικόν βλέμμα είς τά πέριξ-

«Ποϋ είμεθα ;» ήρώτησεν

Εί; τήυ έρώτησιν ταύτην λαβών τόν λόγου δ 

ηνίοχος άπεκρίνατο'

«Είμεθα πλησίον τών Άλατρίων καί πκρά 

τήν πεδιάδα τών ’Λβρουκίων, Κύριε Παγανίνη. 

καί πολλά έτι μίλλια μακράν τή; έπταλοφου 

πόλεως.

Ό Παγανίνη;—τό όνομα τοϋ βασιλέως τών 
τετραχορδιστών τής Ιταλία; άπεκάλυψε νϋν 

ήμϊν δ Πέτρο;—άνεστέναξε καί λαβών τό χαρ

τοφυλάκων άνεκλίθη είς τό βαθο; τοϋ οχήμα

τος. Έν ταύτώ δέ ήκουσε τόν κρότον τής όπι

σθεν κυλισμένης δευτέρας άμάξης.

«Τί; είναι δ συνοδοιπόρο; όπισθεν ήμών;» 

ήρώτησεν αύθις τόν Λουίγην. «Ό τρελλός "Αγ

γλος» άπεκρίνατο δ ύπηρέτης «όστις άπό οκτώ 

ήδη ήμερων μα; παρακολουθεί ώ; σκιά.» '(· 

Παγανίνη; άναστενάξας έκ νέου είπεν

—Ό λόρδος ούτο; Σερβούδ έπρεπε νάκρημνι- 

σθή εί; τά ανάκτορα τού βασιλέως του Γουλιέλ- 

μου,περί τοϋ όποιου γνωρίζει καί διηγείται παρά 

τήν κοινήν τράπεζαν τόσα πολλά, καί νά μα; 

άφήση ήσύχους. Per Βίο ! κατήντησεν ανυπό

φορος

Άνεκλίθη δ’ έκ νέου καί έκλεισεν έπί τινας 

στιγμάς τους οφθαλμού; ονειροπολούν τάς έν 

Νεαπόλει καί Γαέτγ συναυλίας, έν αίς ού μόνον 

δοξης άπήλαυσε καί τιμ.ής καί στέφανων, άλλά 

καί άφθονων δουκάτων κάτοχο; έγένετο- μει

δίαμα δέ περιίπτατο τά κεκμηκοτα καί ώχρά 

τοϋ προσώπου χαρακτηριστικά καί ".0 έν θλίψει 

κεκλεισμένον ίκανώ; μέγα. στόμα μετά τών λευ

κών έλεφαντίνων όδόντων.

«Τιμή!» έμουρμού.ισι «τιμή καί ούδέν άλλο 

ή τιμή — έρωτο; δ’ ούδέ ίχνος!»

Τότε ήρξατο γραφών καί ^ίψας κριτικόν 

βλέμμα έπί τών γεγραμμένων.

« Είς τό μελωδικόν τούτο θέμα πρέπει νά 

προσθέσω καί άλλην φωνήν!» έψιθύρισε καθ' 

έαυτον καί διέταξε τον Πέτρον νά σταματήση 

τήν άμαξαν, έξ ή; κατήλθεν δ ύψηλός τό άνά- 

στημα μουσουργός.

«’Εμπρός, άλλά βραδέως!» είπε. « Σύ δέ, 

Λουίγη. έχε τόν νουν σου είς τά πρκγματα, τό 

χρημκτοκιβώτιον καί τά χειρόγραφα !»

— Si, Signor, θά φυλαττω ολα έπιμελώς I 

ήτο ή άπαντησις τοϋ ύπηρέτου. 'Ο Παγανίνη; 

έπορεύετο είτα τήν παρά τήν λεωφόρον πετρώδη 

άτραπόν, άνύψου πολλάκις του; οφθαλμού; πρό; 

τόν κυανοϋν ούρανόν, έκαθητο ένίοτε καθ' δδόν 

έπί τίνος πέτρα; καί έγραφεν ολίγου; βυθμικοΰς 

πόδας έπί τοϋ χαρτοφυλακίου, καί έπειτα 

έστρεφε τό βλέμμα κάτω έπί τήν κακήν δδόν, 

έπί τήν άμαξαν τού λόρδου Σερβούδ, ήτις, δόξα 

τφ Θεώ, είχεν ύπολειφθή μακράν.

Ό Παγανίνη; περιοδεύων χάριν συναυλιών 

πασαν τήν ’Ιταλίαν ύπήκουε νϋν είς τήν πρόσ- 

κλησιν του άγιου πατρός, τού Παπα Γρηγορίου 

τοϋ XVI, πρό τοϋ όποιου έμελλεν έν τφ Βατι- 

κανώ νά έκτελέση τήν συναυλίαν- διότι κατά 

τήν πρώτην έν 'Ρώμη, διατριβήν τοϋ μουσουργού 

έμεινεν αύτη άνεκτέλεστος ένεκα τών πολιτικών 

σκευωριών καί άνωμαλιών, ών αίτιοι ήσαν τότε 

οί Καρβονάροι.

Μετ’ ού πολύ δ ΙΙαγανίνης άνέβη, καί ή 

άμαξα, δώρον τοϋ μεγάλου δουκός τής Τοσκά

νης, ήρξατο ταχέως κινουμένη.

«Πιστεύω οτι δεν διατρέχομεν τόν κίνδυνον 

νά περιπέσωμεν είς χείρας τών '/.Ύ,ιτών τών Ά- 

βρουκίων,» είπεν δ Λουίγη; έμφροντι;.

Ό Πέτρος έγέλασεν.

«Μετά τοιούτων γενναίων ίππων;» είπε. 

«Τά παντ α δύναμαι διά τούτων κατελαύνων 

νά κατασυντρίψω!» «Ί'ό πλήρες δουκάτων χρη- 

ματοκιβώτιον δέν θά. ήτο νϋν τοι; λγ,σταϊ; άξιο- 

καταφρόνητον θήραμα !» προσέθηκεν δ Λουίγη;·

Καί πάλιν ό Παγανίνη; κατέβη έκ τή; 

άμαξη; ένησχολ.ημένος εΐσέτι περί τήν σύνθεσιν 

Άλλά νϋν μετά, λύπη; παρατηρήσα; τό του 

Λόρδου όχημα πολύ πλησίον έμελλε πάλιν νά 

έπιβή, οτε αίφνης πυροβολισμοί ήκούσθησαν θο

ρυβώδεις, φωναί άντήχησαν και πολλοί λησταί 

καθωπλισμένοι μέχρι τών οδόντων έπεφζνησζν 

έμπροσθεν καί όπισθεν τοϋ οχήματος Τόν κίν

δυνον τούτον κατιδών δ Πέτρος έμαστίγωσεν 

αυθωρεί άνηλεώ; τούς ίππους, οϊτινες διαρρή- 

ξζντες τήν φζλζγγζ. τών ληστών έγένοντο τα

χέως άφαντοι Γό όχημα τοϋ Λόρδου Σερβούδ 

έξ έναντίζ; ένέπεσεν ώ; πολύτιμο; λεία εί; τά; 

χείρας τών ληστών. Κζ'ι κατ' άρχάς μέν ήθέ- 

λησεν δ λόρδο; έξζγζγών τά πιστόλια νά λάβη 

αμυντικήν θέσιν, άλλ' έιτζ, οτε μέγα; τι; καί 

άγριο; άνήρ, εχων τό εξωτερικόν ληστοϋ COIII- 

ine il laut, ήπείλησεν ζύτόν διά τή; καρα- 

βίνας, πζρεδόθη είς τήν τύχην έκσφενδονίσα;

μακράν τζ πιστόλια.

Οί λησταί ταχέως νϋν έδεσαν όπισθεν τά;

χείρας τών αιχμαλώτων καί έξεμοϋντες πολλά: 

κατάρας κατά τοϋ διζφυγόντος οχήματος ήρ- 

ξαντο έρευνώντες τήν άμαξαν τοϋ λόρδου. Παρά 

πασαν δέ προσδοκίαν εύραν έν τώ χρηματοκιβώ

τιο) αύτοϋ πολύ ολίγα χρήματα. Ειτα δέ τους 

μέν αιχμαλώτους ώδήγησαν εί; τι παρακείμενον 

δάσος, τήν δέ άμαξαν μετά τών 'ίππων παρέ-

δοσαν είς τινα τών έμπειροτέρων ληστών, ϊνα 

φροντιση περί έξασφαλίσεω; αύτών.

Ό Παγανίνη; ακολουθών τοΐ; όδηγοϊς άτα- 

ραχως άπέτεινε τόν λόγον πρό; τόν λόρδον-

«Αύτά έχει δ κόσμος, ή τύχη ! Ό βασιλεύς 

σου Γουλιίλμος βεβαίως νϋν, Μυλόρδε, θά σάς 

έςαγοραση !»

«Καί ύμεϊς. Signor:» ήρώτησεν έμφροντις δ 

λόρδος κακώς τήν Ιταλικήν προφέρων.

«"Οτι καί αν συμβή per me e tuttO Ιο 

stesso—είμαι καλά.»

Ό λόρδος άνυψώσας τούς ώμου; είπε.

«Λυπούμαι, οτι έν τοιαύτη καταστάσει πρέ
πει νχ άνανεώσωμεν τήν φιλίαν μας. Διενοού- 

μην νά άκούσω ύμάς έν τή προσεχεϊ παρά τώ 

ΓΙαπα συναυλία!»

Έν τούτοι; προχωροϋντες ύπό τήν δδηγίαν 

τοϋ λήσταρχου, οστις ώνομάζετο Πέπης, διά 

βαθείας σήραγγο; άφίκοντο είς σπήλαιόν τι, 

έντός .τοϋ όποιου παρεκάθηντο πέριξ λαμπρά; 

πυρά; πολλαί κυρίαι αϊτινε; άμ’ ίδοϋσαι τούς 

αιχμαλώτους περιέργως προσέβλεψαν.

Έν μέσω τών κυριών τούτων παρετήρησεν δ 

Παγανίνη; νεαράν τινα γυναίκα, διαπρέπουσαν 

έπί άσυνηθει καλλονή, ήν ό Πέπης προσαγο- 

ρεύσας έκαλεσε Γινέβραν.

Οί αιχμάλωτοι μετά περισκέψεως έφρόντιζον 

νά τηρήσωσι μυστικά τκ ονόματα αύτών άπό 

τών ληστών, δ λόρδο; μάλιστζ άπηγόρευσεν 

αύστηρώ; είς τους ύπηρέτα; αύτοϋ νά προδώσωσι 

την κοινωνικήν θέσιν αύτοϋ. «Άλλως τά λύτρα 

είναι ύπέρμετρα!» ύπετονθόρισεν.

Οί λησταί συνήλθον νϋν εί; ταύτό καί ήσύ- 

χω; συνεβουλεύοντο άλλήλοις, ειτα δέ παρε- 

καθησαν, όπως γευθώσι τοϋ φαγητού, οπερ αί 

γυναίκες είχον παρασκευάσει έπί τή; πυρζς, καί 

μετέδοσαν άφθόνως καί τοΐς αίχμαλώτοις τοϋ τε 

φαγητού καί ποτού. Μετά δέ τούτο δ Πέπης 

έπλησίασε προς αύτού; καί είπε-

«Κύριοι, θά μά; έπιτρέψητε νά σάς έςετά- 

σωμεν, έάν ε'χητε χ.ήμζτα ή πολύτιμα πράγ

ματα !»

«Δέν έχω τίποτε έπζνωμου!» άπεκρίνατο 

δ ΙΙαγανίνης. «Ίδούέγώ!»

Ό Πέπης ύπεκλίθη λίαν εύγενώ;.

«Είμαι πεπεισμένο:, Κύριε ! Καί ύμεϊς Κύ

ριε;» είπε στραφεί; πρό; τόν λόρδον. « Έξετά- 

σζτέ με, άν θά εύρητε τίποτε!» άπήντησεν 

ούτο; βαναυσως.

Ό Πέπης έγέλασεν καί μετά τινα; έρεύνας 

ούδέν άλλο εύρεν, ή μόνον έ·' τραπεζικόν γραμ

μάτιου.

«Πρέπει λοιπόν νά πληρώσητε λύτρα!» προ

σέθηκεν δ Πέπης. «Ύμεϊζ, κύριε Άγγλε, πλη- | 

ρώνετε έκατόν λίρας, καί ύμεϊς, κύριε συμπο- 

λΐτα, έκατόν δουκάτα, ήτοι πεντήκοντα λίρας.»

Ό λόρδος ε’νευσε καί είπών

«All right, Sir! —άπέστρεψεν ύπερηφάνω;

τό πρόσωπον

«Εύαρεστοϋνται οί κύριοι» έξηκολούθησεν δ 

Πέπης έν αύθζδει τόνω « νά ύπογράψωσιν εν 

δμόλογον, ϊνα δυνάμει αύτοϋ δ ύπηρέτης μας 

λάβη τά χρήματα ;»

«Si, eccomi pronto—μάλιστα!» ύπέλαβεν 

δ ΙΙαγανίνης και άπέσπασεν εν φύλλον έκ τοϋ 

χαρτοφυλακίου, οπερ ήτο άφειμένον εί; τήν 

διάθεσιν αύτοϋ- ήσαν δέ πρό πολλοϋ τά δεσμά 

τών δύο κυρίων λελυμένα. Ό μουσουργό; γρά- 

ψα; τό. δμόλογον ήθέλησε νά έγχειρίση τώ λη- 

στάρχφ.

«’Ιδού, κύριε, καί είθε ή αγχόνη, ήν ποτέ 

θά λάβητε τήν εύχαρίστησιν νά δοκιμάσητε, 

νά ήναι άκομη πολύ μακράν ύμών !»

("Επεται τδ τέλος)

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ 
ΠΛΟΥΣΙΩΝ

KIST ΤΤΟίνΕΓΤΉέΤΑ.-

(μετά είκόνοζ )
«Ούδέν τό άναφερόμ,ενον εί; τούς ανθρώπους 

άπόλλυσί ποτέ έντελώς τήν ζωτικότητά του», 

είπεν ευφυής τις συγγραφεύς, γράψα; μελέτην 

περί τής «Αναγεννήσεως τών γραμμάτων κατά 

τόν μεσαιώνα». 'Επομένως δίκαιον είναι καί 

δ βίος τών άρχαίων κατοίκο>ν τής εύδαίμονος 

Πομπηίας νά ένδιαφέρη καί ήμας τούς μετα

γενέστερους. Ή ώραία έκείνη πόλις, ήν ό Βε

ζούβιος κατεκάλυψεν, ύπήρχεν ή κατοικία άν

θρώπων πλουσίων καί πεπολιτισμένων. οϊτινες 

διήγον έν τή θελκτική έκείνη γωνία τής γής, 

έπί τοϋ θαυμάσιου κόλπου τή; Νεαπόλεως, βίον 

εύδαίμονα καί ήρεμον. 'Ιδίως 

διήρχοντο τά; ήμέρας των έν

τής πολυτελείας, φροντίζουσαι πε 

δέ

τή 

οί 

ί 

λωπισμοϋ των κζί περιεστοιχισμέναι 

παινίδων καί δούλων.

κλίνης την πρωίαν 

έξήρχετο έπί τοϋ

αι κυριαι 

άναπαυσει 

τοϋ καλ- 

ύπό προ

θύμων θερα-

Έγειρομένη τής 

ρία τής Πομπηίας 

φύτου έξώστου τής οικίας της καί έρριπ.τε τά 

βλέμματά της πρός τήν κυανήν θάλασσαν, πρός 

τήν ώραίαν κοιλάδά, τήν πρό τών ποδών της 

έκτυλισσομένην καί πρό; τά γραφικώτατα όρη 

καί -υψώματα, τζ περικλείοντα τήν ολην σκη

νογραφίαν. Βλέπουσα πρός τό άκρωτήριον τής 

Άθηνζ; συνήντα τήν βραχώδη νήσον Κάπρη, 

καί πρός δυσμά; παρηκολούθει τήν χαρίεσσζν 

παραλίαν άπό Νεαπόλεως μέχρι Παυσίλυπου, 

κατζμεστον κομ.ψοτάτων έξοχικών οικιών. Προς 

βορραν ύψοϋντο οί οφθαλμοί τη; πρό; τό όρο; 

Βεζούβιον, τό όποιον τότε δέν είχεν εΐσέτι τήν 

άγρίαν όψιν καί τά; φρικτά; άνζμνήσει;, ά; 

έχει σήμερον. "Οθεν κζί αν έστρέφετο ή άμέ- 

οιμνο; Κυρία περιεκυκλοϋτο ύπό τών καλλονών 

τής φύσεως καί ύπό άριστουργημζτων τή; καλ

λιτεχνίας- μή ύποχρεωμένη δέ νά άγωνίζηται 

τον περί ύπάρξεω; καθημερινόν άγώνα, ήδύνατο 

νά γευθή έν άνέσει τών άθζνάτων τή; πλζσεως 

δωρημάτων

Τήν αύτήν χάριν άπέπνεε καί έσωτερικώς 

ή οικία, πρός ήν ή πομπηϊανική Κυρία έστρεφε 

τώρα τά βήμζτά της. Άπό τοϋ στενού μαρ- 

μαροστρώτου προδόμου άπέβλεπε τό ολον τής 

οικία; της μέ τά; ζωηρά; τοιχογραφία; τη;, μέ 

τάς κομψοτάτας διακοσμήσεις, τά άγάλματα, 

τούς πίδακας, τό μυστηριώδες φώς τών στοών 

καί τόν μικρόν κήπον, τόν φωτιζόμενον ύπό τών 

άκτίνων τοϋ ήλιου. Τά δωμάτια έχωρίζοντο 

άπ’ άλλήλων διά πλουσίων μεταξωτών παρα

πετασμάτων καί λευκών κιονίσκων, άνθοστεφών 

καί τούτων. Καί σήμερον άκόμη έν τοΐς σω- 

ζομένοι; έρειπίοις παρακολουθεί δ οφθαλμός ή- 

υ.ών τόν πλούτον καί τήν πολυτέλειαν τή; δια- 

κοσμήσεως- αιώνες παρήλθον, καθ’ οϋς ή πόλις 

ήτο κεκαλυμμένη ύπό στρώματος τέφρας, γε- 

νεαί πολλαί άνθρώπων ήλθον καί παρήλθον, 

καί όμως ή άναστάσα Πομπηία άποκαλύπτει 

ήμϊν τόν πολιτισμόν καί τήν φιλοκαλίαν τών 

άρχαίων έκείνων χρόνων.

Έν τών σπουδαιοτέρων δωματίων τής έν 

Πομπηία οικία; ήτο τό κομμωτήριον, τό μικρόν 

εκείνο δωμάτιον παρά τόν κοιτώνα, οπού ή 

Κυρία ένεδύετο καί έκοσμεϊτο τήν πρωίαν, ή 

chambre de toilette κατά τήν φράσιν τών 

χρόνων ήμών. Τοιοϋτο κομμωτήριον παριστγ ή 

ήμετέρα είκών. Ή εύγενή; καί καλλιπάρειο; 

δέσποινα κάθηται έπί έδρας, διακεκοσμημένη; 

διά όρειχαλκίνων γλυφών, καί κρατεί έν τή δε- 

ξιφ τό έκ στιλπνού άργύρου κάτοπτρον, ού τό 

όπισθεν μέρος περιέχει ώραίαν μυθολογικήν πα- 

ραστασιν έν άναγλύφω- διά τής άριστεράς χει

ρός ή δέσποινα κτενίζει τήν ξανθήν κόμην της.

Τό κομμωτήριον έκειτο συνήθως έν τφ άν«;
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Τό κομμωτήριον εύγενοΰς Κυρίας εν ΙΙομπηία.
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πατώματι τής οικίας, όπου ήσαν καί οί κοιτώ

νες, αν καί ούτοι ενίοτε εύρίσκοντο περί τό πε

ριστύλων ή καί έν τφ ΐσογείφ πατώματι όπι

σθεν της ανοικτής αύλής άφ’ ής έχωρίζοντο διά 

στοάς λιθοστρώτου. Άπό τής αύλής ταύτης έ- 

λάμβανον τά δωμάτια ταϋτα τό φώς. Έν τω 

ΐσογείφ πατώματι ήσαν ζαί τά δωμάτια τοϋ 

οικοδεσπότου, όστις, αν ήτο διάσημος τις πο

λίτης ή πλούσιος γαιοκτήμων, έδέχετο καθ’ έ

κάστην πρωίαν τούς φίλους του, τούς πελάτας 

του ή καί τους έκλιπαροϋντας παρ’ αύτοϋ ύπη- 

ρεσίαν τινά ή χάριν. Τά δωμάτια ταϋτα ησαν 

ώς έπί τό πλεϊστον μικρά, λαμβάνοντα άέρα 

καί φώς μόνον έκ τής εισόδου ή τοϋ προδόμου. 

Άλλά καί αύτοί οί στενοί καί σκοτεινοί κοι

τώνες, έν οίς πολλάκις δέν ύπήρχε τόπος ή μό

νον διά τήν κλίνην, ήσαν κομψώς καί φιλοκά- 

λως διακεκοσμημένοι διά τοιχογραφιών, διά 

εικόνων καί άγαλμά των.

Μεταξύ τοϋ προδόμου καί τοϋ περιστυλίου 

ήτο ή αίθουσα τής ύποδοχής έν ήμίραις έπι- 

σήμοις- ή αίθουσα αΰτη περιείχε τάς προτομάς 

ή τούς άνδριάντας τών προγόνων τοϋ οικοδε

σπότου καί πάντα τά αναγόμενα εις τήν δόξαν 

τής οικογένειας. Ιίαρά τήν αίθουσαν ταύτην 

ήτο ή βιβλιοθήκη, ήτις έκοσμεϊτο διά πολλών 

καλλιτεχνημάτων, διότι οί κάτοικοι τής Πομ

πηίας έδαπάνων μυθώδη ποσά είς αγοράν άρ

χαίων 'Ελληνικών άντικειμένων, εύρεθέντων έν 

τοϊς άρχαίοις τάφοις τής Καπύης καί είς άπό- 

κτησιν χάλκινων αγαλμάτων καί άλλων τοι- 

ούτων καλλιτεχνικών άντικειμένων. Τό παρά

δειγμα τής έν 'Ρώμη έπικρατούσης πολυτελείας 

κατά τούς τελευταίους χρόνους τής αύτοκρζ- 

τορίας έπέδρασεν άναμφιβόλως καί έπί τής μα

κράν κείμενης Πομπηίας, καί ώς έν ‘Ρώμη τά 

μέγαρα καί αί έπαύλεις τών αριστοκρατών ησαν 

άληΟή μουσεία, οΰτω ζαί αί οίκίαι τών πλου

σίων έν Πομπηία περιέζλειον κειμήλια τέχνης- 

ή φιλολαλία δέν ήτο άποκλειστικόν προνόμιον 

τών άνωτέρων τάξεων, άλλ’ έξετείνετο κα είς 

τάς άπλάς οικίας τοϋ λαοϋ, διότι ή καλαισθη

σία ήτο γενικώς διαδεδομένη είς όλας τάς τά

ξεις τών κατοίκων.

Δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή άνεσις καί 

πολυτέλεια τών άνωτέρων τής κοινωνίας τάξεων 

έβασίζετο έπί τοϋ έθίμου τής δουλείας, ώστε 

ή εύγενής δέσποινα τής Πομπηίας, ήν βλέπο

μεν έν τή είκόνι ήμών στολιζομένην, άφηνεν 

όλας τάς σπουδαίας τής οικίας της έργασίας είς 

τάς δούλας της, ών πολλαί έχαιρον καί τής 

απολύτου έμπιστοσύνης της. ΊΙ μουσική ήτο 

μία τών συνηθεστέρων διασκεδάσεων τών κυ

ριών, αΐτινες καί τά γράμματα έκαλλιέργουν 

έπιτυχώς καί τάς πολιτικάς συζητήσεις ήγά- 

πων. Λί θραπαινίδες αύται είχον τήν ύποχρέω- 

σιν καί νά ύπηρετώσι τήν κυρίαν των άπό 

πρωίας μέχρις έσπέρας καί νά τήν διασκεδά- 

ζουσι παίζουσαι όργανόν τι ή άδουσαι, ή καί 

περιποιούμεναι τούς κυνας καί τά σπάνια πτη

νά, τά έν τή οικία τρεφόμενα. Σημειωτέον έν- 

ταϋθα ότι ή γαλή ήτο άγνωστος έν Πομπηία, 

διότι ού μόνον δέν εΰρεται γαλή απεικονισμένη 

έν ταϊς διασωθείσαις τοιχογραφίαις άλλ’ούτε 

σκελετός γαλής εύρέθη έν τοϊς έρειπίοις.

Τό περιστύλων, περί τό όποιον έκειντο τά 

δωμάτια τής οΐκοδεσποίνης, είχε συνήθως έμπρο

σθεν του μικρόν κήπον περιέχοντα σπάνιά τινα 

φυτά καί δένδρα καί εχοντα έν τώ μέσφ πί

δακα. 'Ιδίως έκαλλιεργεΐτο έν τώ κήπφ ό κρό

κος, ού τό άνθος καί τά άρωμα έχαιρον μεγά

λην ύπόληψιν έν τοϊς τότε χοόνοις. Έν έπισή- 

μοις έορταϊς άνθη τοϋ κρόκου έστρώνοντο εί: 

τόν πρόδομον τά θέατρα ήρωματίζοντο διά 

τοϋ αρώματος τοϋ κρόκου, καί άκόμη έν τή 

μαγειρική έγένετο χρήσις αύτοϋ. Άρωμα κρό

κου άπέπνεον καί δ πέπλος καί τά ενδύματα 

τών γυναικών, ιδίως όμως τών νεονύμφων.

Πλησίον τοϋ περιστυλίου ήτο συνήθως τό 

έστιατόριον, ού οί τοίχοι ήσαν κεκοσμημένοι διά 

ζωηρών τοιχογραφιών. Περί τήν κομψήν τράπε

ζαν εύρίσκοντο άναπαυτικά ανάκλιντρα, έφ’ών 

έκάθηντο ή μάλλον έξηπλοϋντο οί συνδαιτυμό- 

μόνες. Μεγάλη έπεκράτει ποικιλία καί πολυτέ

λεια ού μόνον είς τά διάφορα σκεύη τής τρα- 

πέζης, τά όποια παρά τοϊς πλουσιωτέροις ήσαν 

έκ χρυσού και αργύρου, άλλά καί είς τά πα

ρατιθέμενα φαγητά. Ανυπολόγιστα είναι τά 

χρήματα τά σπαταλώμενα έν τοϊς συμποσίοις. , 

διότι καί τών οίνων μόνον τά εκλεκτότερα είδη 

παρετίθεντο, καί τά κρέατα καί οί ίχθϋς αντί 

πολλών χρημάτων ήγοράζοντο πολλάκις έκ με

ρών άποκέντρων.

Αί εύγενεϊς Κυρίαι τής Πομπηίας ολίγον έ- 

φρόντιζον περί τών συμποσίων έν τή οικία των 

Ή φροντίς αΰτη, ήτο ανατεθειμένη είς τόν μά

γειρον, οστις ήτο πρόσωπον σπουδαϊον έν τή 

οίκίοι, καί είχεν ύπό τάς διαταγάς του δλό— 

κληρον σώμα ύπομαγείρων καί δούλων. ‘Η δια

σκευή καί διακόσμησες τής τραπέζης καί έν 

γένει τοϋ έστιατορίου ήτο ανατεθειμένη είς θα- | 

λαμηπόλον- έτερος υπηρέτη: έδοκίμαζε τά φα

γητά πριν ταϋτα παρατεθώσιν- άλλος πάλιν 

ήτο οίνοχόος1 συνήθως ή ύπηρεσία αΰτη άνή- 

κεν είς εύειδεϊς νεανίας. Τό γεύμα παρετϊθετο 

συνήθως περί τήν 4 μ. μ., πάρετείνετο δέ ένίοτε 

καί μέχρι τής έπομένης πρωίας.

Πρώτιστον μέλημα τής δεσποίνης ήτο ή 

κόμμωσίς της καί ή ένδυμασία της. Λί ένδυ- 

μασίαι ήσαν συνήθως άπλαϊ, συνιστάμεναι έκ 

λινού χιτώνος καί μάλλινου μανδύου· άλλά τά 

κοσμήματα ήσαν πολυτελέστατα- ενώτια, πε- ι 

ριδέοαια, Ψέλλια κτλ. όλα έκ χρυσού καί πο

λυτίμων λίθων Ή μικρά τράπεζα, παρά τήν 

οποίαν έκάθητο ή Κυρία όταν διεκοσμεϊτο, ήτο 

αληθές μουσεϊον φιαλών, φιαλιδίων, πυξίδων, 

χρωμάτων, ψηκτρών. αρωματικών ύδάτων, καί 

περιείχε ν ό,τι ή φαντασία τής κομψοτέρα; γυ- 

ναικος ήδύνατο νά έπινοήση. Τά πάντα έκειντο || 

πρόχειρα όπως χρησιμεύσωσιν έν ανάγκη είς 

τήν διακοσμούσαν τήν κυρίαν της θαλαμηπόλον. 

Τοιούτων ηθών καί εθίμων έπικοατούντων, 

ή οικοδέσποινα έν Πομπηία ούτε πιστή σύζυ

γος ήδύνατο νά ηναι ούτε καλή μήτηρ, διότι 

ή ολη αύτής φροντίς ήτο πώς νά διάγη άνα- 

παυτικώτερον καί μάλλον άμέριμνος. Ή χαλά

ρωσες αΰτη ώφείλετο κατ’ έξοχήν είς τήν έκ 

'Ρώμης εΐσαχθεϊσαν πολυτέλειαν. Συνέπεια τής 

τοιαύτη; χαλαρώσεως ητο καί δ περιωρισμένος 

αριθμός τών γεννωμένων τέκνων. Έν ταϊς άνω- 

τέραις τάξεσι πολυμελής οικογένεια έθεωοεϊ- 

το δυστύχημα μάλλον ή εύλογία, ώς τείνουσα 

νά χωρίση τάς μεγαλας περιουσίας. Έν τούτοις 

ό γάμος έθεωρεϊτο διά τήν γυναίκα δ αναπό

φευκτος προορισμός καί σκοπός τοϋ βίου. Οί 

γάμοι συνεφωνούντο συνήθως μεταξύ τών γο

νέων ή τών συγγενών, ώς συμβαίνει τούτο είς 

πόλεις εμπορικά; καί πλούσιας, οΐα ήτο ή Πομ

πηία, ένθα οί έμποροι καί πλουσιοκτήται συν-

ομολογούντες τούς γάμους τών τέκνων των μετά 

τών τέκνων άλλων έμπορων καί ανταποκριτών 

αύτών, άπέβλεπον είς τό κέρδος, τό όποιον ή- 

θελον προσπορίζεσθαι έκ τού συνδέσμου τούτου. 

Μήπως τήν σήμερον δέν συμβαίνουσι τά. αύτά 

έν τοϊς μεγάλοις κέντροις τού έμπορί.υ καί ιδίως 

είς τάς έν τφ έξωτερικώ κοινότητας ήμών ;

Άς φαντασθώμεν ήδη τήν δέσποιναν τής

Πομπηίας έχουσαν θυγατέρα έν ώρα γάμου κζί 

φροντίζουσαν περί τής προικός αύτής. Τότε α

ποβάλλει κατ' άνάγκην ολην αύ-ής τήν απά

θειαν κζί άφροντισίζν- γίνεται δραστήρια, προ

παρασκευάζει ~ή: στολζς τής μελλονύμφου, τά 

κοσμήματα. σπεύδει είς τάς ζποθήκας τών έμ

πορων. τών ε'.σζγόντων τά είδη τής πολυτελείας 

έξωθεν, έκλέγει, συμφωνεί, δίδει διαταγάς καί 

έν γένει προσέχει κζί είς τά έλαχιστα.

Οί γάμοι έτελούντο κζθ’ όλας τάς έποχάς 

τοϋ έτους έκτος τών μηνών Φεβρουάριου καί 

Μαίου, ών αί ήμέραι όλαι ΐθεωεούντο αποφρά

δες διά τού: νεονύμφους. ΤΙ νύμφη δέν έφόρεε

κατά, τήν τελετήν τοΰ γάμου λευκόν πέπλον,

ώς σήμερον, αλλά πέπλον κροκίνου χρώματος, 

συμφώνου πρός τά πέδιλά της. Ό γάμος ήτο 

κυρίως πολιτικό:, συνομολόγησες δηλ. μεταξύ 

τών ένδιαφερομένων θρησκευτική τελετή δέν 

έλάμβανε χώραν. Τήν παραμονήν τού γάμου 

ή νύμφη έφέρετο έν πομπή, έν ησμασι καί έν 

μέσω άνημμένων δζδών διά τών δδών τής πό

λεως είς τήν κατοικίαν τού γαμβρού- δέν είσήρ- 

χετο μόνη διά τής θύρα; άλλ’ έφέρετο, ϊνα μή 

ολίσθηση, όπερ έθεωρεϊτο κάκιστος οιωνός. Άφ’ 

ού είσήρχετο έντός τοΰ προαυλίου, έλάμβανε 

παρά τοϋ γαμβρού τάς κλείδας τής οικίας- τή 

προσεφέρετο δέ ζαί πύρ καί ΰδωρ, τά δποΐα ώ- 

φειλε νά ε'γγίση ώς σύμβολον καθαρισμού. Ή 

κατοχή τών κλειδών τής οικίας είχε μεγάλην 

σπουδαιότητα διά τήν γυναίκα, καθότι έν πε- 

ριπτώσει διαζυγίου, ήρκει νά τή άφαιρεθώσιν 

αί κλείδες καί τό διαζύγιόν ήτο τετελεσμένον 

αύτή δέ ήναγκάζετο νά έγκαταλείπη τήν συ

ζυγικήν οικίαν. Ή σύζυγος είχε συνήθως τήν 

έξουσίαν τής προικός της- διαζευχθεϊσα όμως 

ε'χανε τήν έξουσίαν ταύτην, αν δ σύζυγό; τη; 

έκρινε τοΰτο άναγκαϊον, ή αν αί περιστάσεις τό 

άπήτουν. Τέλος δέ, όταν προβασα πλέον είς 

ήλικίαν ή σεβαστή δέσποινα τής Πομπηίας 

άπέθνησκε, τό λείψανον αύτής μετεφέρετο έν 

έπισήμφ πομπή έξω τών πυλών τής πόλεω:, 

ένθα παρεδίδετο είς τήν πυράν. Ή τέφρα δέ 

συνελέγετο παρά τών πλησιεστέρων συγγενών, 

έτίθετο έντος αγγείου καί κατετίθετο έν τώ οί- 

κογενειακφ μαυσωλείο. Τά μνημεία ταϋτα ε“- 

κειντο έν τή έξωθεν τής πόλεως «δδφ τών Τά

φων.» καί έκοσυούντο διά τών προτομών ή 

έμβλημάτων τών άποθανόντων μελών τής οικο

γένειας. Τήν όδόν ταύτην βλέπει καί ό σήμερον 

έπισκεπτόμενος τά έρείπια τής άρχαίας καί εύ- 

δαίμονος άλλοτε Πομπηίας.

Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΔΕΛΗ»
TXUST ΙΝΔΙΩΝ

(Μετά είκόνος)
Δ

πόλις Δέλη (Delhi), ή άλλοτε μεγαλοπρε

πής τών ’Ινδιών πρωτεύουσα, είναι σήμερον 

απλή πρωτεύουσα τής δμωνύμου επαρχίας τού 

ύπό τήν έξουσίαν τών “Άγγλων εκτεταμένου 

’Ινδικού κράτους, καί εδοζ τού Άγγλου τοπο- 

τηρητοϋ. Ή πόλις διαιρείται εις δύο μεγζλα 

τμήματα, τό 'Ινδικόν καί τό Μωαμεθανικόν, 

κείμενα έπί τής δυτικής όχθης τοϋ Τζζμνζ πο

ταμού. Κεχωρισμένη τών δυο τούτων τμημζ- 

των κεϊται ή ευρωπαϊκή συνοικία, περιέχουοα 

τό μέγαρον τοϋ τοποτηρητού, μίαν χριστιανικήν 

έκκλησίαν, τό δπλοστασιον, τάς στρατιωτικά; 

άποθήκας καί τούς στρατώνας. Ή όλη πόλις 

περιβάλλεται έκ τριών μερών ύπο στερεού τεί

χους, δέκα μέτρων ύψους, τό όποιον ώχυρώθη 

ύπό τών “Αγγλων διά διαφόρων φρουρίων καί 

προχωμάτων Βαθεϊζ. τάφρος έςασφαλίζει την 

πόλιν, ήτις περιέχει έπτά μεγαλας πύλα;. Οί 

ύπερανω τοϋ τείχους έξέχοντες μινζρέδες τών 

τζαμιών, οί πύργοι τών δημοσίων οικοδομών 

καί οί ύψηλοί φοίνικες, οί έγείροντες ύπερηφα- 

νως τάς κορυφά; αύτών, πζρέχουσιν είς τήν πό

λιν θέαν μεγαλοπρεπή. Λί οίκίαι όμω; είναι 

άσήμαντοι, αί οδοί στεναί, έκτο; μια; οδού, 

τή; διατεμνούσης τήν πόλιν άπό βορρά πρός

νότον καί περιεχούση; μέγαρα περικαλλή καί 

οικοδομάς κομψά; Άλλοτε ή πόλις Δέλη είχε 

δύο έκατομ.μύρια κατοίκων, σήμερον μόλις 155 

χιλιάδάς, έν αίς 70 χιλ Ινδού; καί 67 χιλ. 

Μωαμεθανούς. Μια τών ώραιοτέρων οικοδομών 

είναι τό άνάκτορον τού Ινδού ήγεμόνος. άπο- 

τελοϋν μέγα τετράγωνον 1855 μέτρων έμβαδοϋ 

μετά ώραίων πυλών, εύρυτατων αύλών, πύργων 

καί κοσμημάτων διαφόρων. Δυστυχώς άπο τι- 

νων έτών τό οικοδόμημα τούτο καταρρέει

Τό μεγαλοπρεπέστατου κτίριον έντος τής πό

λεως είναι ό μέγα; ναός, τό Τζαμνα Τζαμίον, 

τό ώραιότατον τζαμίον έν ταϊς Ίνδίαις. άνε- 

γερθέν έν έτει 1637 έξ ερυθρού γρανίτου καί 

λευκού μαρμάρου. Μεταξύ τών άλλων άξιοθεα-

των μνημείων τής πόλεως συγκαταλέγεται τό 

έν ε’τει 1632 οίκοδομηθέν άνάκτορον Σαλιμαρ,

καταρρέον δσημέραι, τό έν έτει 1724 κτισθέν 

'.·’· στεροσκοπεϊον, τό μαυσωλεϊον τού ήγεμόνος 

Χουμαγιοϋν, καί ή γιγαντιαία στήλη (66 μέ

τρων ύψους) Κούτ-Μινάρ καλουμένη καί περί

τό 1230 άνεγεοθεϊσα. Τό έμπόριον τής πόλεως 

είχε καταπέσει κατά τα τευλευταϊζ έτη τής 

έςουσίας τών Ινδών ήγεμόνων ήδη όμως είναι 

πάλιν άζμαϊον καί μεγαλα έμπορικά καταστή

ματα ίδρύθησαν έν αύτή, ών προεξαρχει τό κα

τάστημα τών δμογενών αδελφών 'Ρζλλη.

Ή πόλις Δέλη είναι καί σήμερον έτι τό δια

νοητικόν κέντρον τών ’Ινδών έκτός τού άριστα 

διωργανισμένου Λυκείου, ίδρύθη καί ΙΙανεπι- 

στήμιον μέ τέσσαρα τμήματα διά τήν άγγλι- 

κήν, τήν άραβικήν, τήν περσικήν καί τήν άρ- 

χαίαν ινδικήν γλώσσαν. Έκτό; δέ#τούτου ύπάρ- 

χουσιν ένταύθα πολλά τυπογραφεία, άσχολού- 

μενα μέτήν ε’κδοσιν κλασικών συγγραμμάτων, 

ίδίω: τής αραβικής κζί περσικής φιλολογίας.

Ή πόλις έκτίσθη κατά τάς παραδόσεις ύπό 

αρχαίου Ινδού ήγεμόνος, Δέλη καλούμενου, καί 

άνζφέρεται έν τή «Μζχαβαράτα» ύπό τό όνομα 

Ίνδραπράστα ή έδρα τών Πζνδων ή υιών τοΰ 

ήλιου, ών το κράτος ήτο τό -σχυρότατον έν 

ολαι; τζί; Ίνδίζις. Ή παρζδοσις αναφέρει πρός 

τούτοις οτι αί οδοί τής ·;όλεως ήσαν έστρω- 

Ιλέναι διζ χρυσίιν πλακών, καί κατεβρέχοντο 

δι’ άρωματικών ύδάτων- τά μαγαζεϊα ήσαν 

πλήοη πολυτελών σκευών καί τό άνάκτορον 

τοϋ ήγεμόνος άπήστρζπτεν έξ άδζμζντων καί 

πολυτίμων λίθων. Μέ τήν ζατάλυσιν τής δυ

ναστεία; τών Πζνδων κατέπεσε ζζί το γόητρον 

τής άρχαίας Δέλη, ήν εξούσιασαν έπί μακρόν 

'Ινδοί βασιλείς, 'ϊ'ποστάσα διαφόρους περιπέ

τειας, ών ή άφήγησις απαιτεί στήλας όλα; τοϋ 

«Εσπέρου», —εριήλθεν ή πόλις εί; τήν έξουσίαν 

τών Άγγλων έν έτει 1803, ζαί έκτοτε είς τήν 

Αγγλίαν ανήκει. Ή αρχαία της δόξα κατέ

πεσε, τό πρώην μεγαλεϊόν τη; έσβέσθη καί σή- 

ρον κεϊται σχεδόν έν έρειπίοι;, προδίδουσα καί 

έν τοϊς λειψάνοι; αύτής τό π ιλζι μεγαλεϊόν.

ΓΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Jmrofii) rov idaroc κα,Ι ’Εζυγίαί-σκ;.

Ί'πό τόν ανωτέρω τριπλοϋν τίτλον δ Γάλλο: 

Βεχμάνος αρχιμηχανικός τών Γεφυρών καί 

Λεωφόρων καί έπιτετραμμένος τά τών ύδραυ- 

λ.κών τών Παρισίων, έξέδωκε σπάνιάς χρησι- 

μότητος σύγγραμμα, προωρισμένον νά καταστή 

τό έγκόλπιον παντός περί τά ύδραυλικά άσχο- 

λουμένου.

Τό ΰδωρ εινε τω όντι τό 

τή; εύημεριας τών πόλεων 

πον, λέγει ό κ. Κορδέλλης

πρώτιστον στοιχεϊον 

καί είς πάντα τό- 

έν άρχή τού πολι- 

τιμου διά τήν Ελλάδα συγγράμματος του περί 

« Αθηνών ύπο ύδραυλικήν έποψιν » τό περί 

ύδατος ζήτημα είνε ή πρώτιστη άσχολία τών 

Κυβερνήσεων ζαί Δημοτικών αρχών, άμιλλω- 

μένων ποια νά καταστήση, μάλλον περίρρυτον 

τήν πόλιν αύτής. Είς τούς τόπους τούτου; δέν 

ε'χομεν, έννοειται, τήν άξίωσιν νά συγκαταλέςω- 

μεν τήνήμετέραν πόλιν ήτις, ανέκαθεν μή δια- 

κρινομένη έπί αφθονία ύδάτων, σήμερον πρό πάν

των, ώς έκ τής άμελείας τών άρχων περιήλθεν 

εις κρίσιμον ύπο τήν έποψιν ταύτην θέσιν. Ούτως 

έχοντος τού πράγματος, δέν κρίνομεν άνωφελέ; τό 

νά παραθέσωμεν ένταύθα λεπτομερή τοϋ συγ

γράμματος τοϋ Γάλλου ύδραυλικοϋ άνζλυσιν.

Είς τό έγχειρίδων τούτο, συλληφθέν έπί με

θοδικής βασεω;, προσθέτει δ συγγραφεύς έν έ- 

πιθεωρήσει άπαντα τά διά προμήθειαν ύδάτων 

καταβαλλόμενα μέσα, τάς έργασίας τάς γενο- 

μένας πρός μετοχέτευσιν καί διανομήν αύτών 

καί πρός έκκενωσίν των 

χρήσιν 

τάς έλλείψεις έ 

Τ»

αυτών 

μετά τήν γενομενην 

. 'Εξαιρεί άμερολήπτως τά προνόμια καί 

έκαστου συστήυ.ατο; ζαί τά κρί-

όι μετ’έκλεκτισμού, χωρίς ούδέν νά καταδικάζη 

διά τρόπου άπολύτου.

Κατά τήν γενική» απάντων τών ειδημόνων 

-ζρίσιν, τό βιβλίον τοϋ κ. Βεχμά-.ου είνε άσφα- 

λής ζαί μοναδικός οδηγό; είς τήν καλήν των 

ύδάτων διεξαγοιγήν. -.όσω δέ μάλλον εινε πο

λύτιμον το έργον τού ο καθότι κζί έμβριθές είνε, 

δεικνύον οτι έγένοντο όλαι αί πρός συγγραφήν 

τοιούτου βιβλίου άπαιτούμεναι προπαρασκευά- 

στικαί μελέτα·., καί μετ’ έκτακτου όξυδερκείας 

έκλέγει τά έν μια έκάστη, τών ποικιλωτάτο,ν 

περιπτώσεο>ν ληπτέα μέτρα, παρέχον, σύμφωνοι; 

ταϊς όδηγίαις τής θεωρίας, τήν όσον οίον τε 

ήττον ατελή έκάστη; αύτών λύσιν.

Ό τίτλο; αΈγκικϊ/ ziir πό.1ιω>·, dtarouii 
τοΰ ΰύατος, ΈξυγΙατσις» δεικνύει εί; τό< Υ

δραυλικόν τής πόλεως ότι τά τρία αύτά ζητή

ματα δέον νά άποτελώσι τήν κυρίαν αύτοϋ 

φροντίδα, δεικνύει δ' έπιπλέον τά τρία μέρη 

εις ζ τό βιβλίον είνε διγ,ρημένον.

’Ιδού ή άνάλυσις τοϋ συγγράμματος :

Μέρος πρώτον.
Εί; τα 3 κεφάλαια τού μέρου; τούτου εκ

τίθενται έν πρώτοις τά αίτια έξ ών, είς τάς πο- 

λυζνθρώπους πόλεις, μολύνεται δ άήρ, τό ε”δα- 

φος, τά ύπόγαια ΰδατα καί οί ποταμοί, καί 

τά μέτρα τά ληπτέα διά τήν καταπολέμησιν 

τών κακών αποτελεσμάτων ζ έπιφέρει ή τε- 

χνιτή τών πόλεων ζωή.

Είτα άναλυει ό συγγράφεις τάς γενικώς έ- 

πικρατούσας γνώμας περί τοϋ ώφελίμου τής 

συνεχούς τοϋ ΰδατο: κυκλοφορίας, περί τής οι

κιακής, βιομηχανικής καί δημοσίου αύτοϋ χ ρή

σεως, καί περί έκκενιόσεω: τών αχρήστων ύ

δάτων.

Τέλος, έν περιέργω ιστορική, συνόψει, διέρχε

ται όλα τά μέσζ τά χάριν ύγιεινής τεθέντα είς 

χρήσιν, άπό των άρχαίων χρόνων μέχρι τών 

ημερών ήμών, παραθετων ιστορικά γεγονότα ά- 

νατολικά., εβραϊκά, ελληνικά, ρωμαϊκά, με

σαιωνικά καί σύγχρονα.

Μέρος δεύτερον.
Τό μέρος τούτο, ον τό πάντων έκτενέστατον, 

περιλαμβάνει όλα τά περί διανομής ύδατος ζη

τήματα. Τά έκτιθέμενα δόγματα συνοδεύονται 

έκάστοτε ύπό παραδειγμάτων καί έπεξηγήσεων. 

Τά γεγονότα καί οί άριθμοί, έξ εκλεκτών πη

γών άντληθέντες, είσί πολυάριθμοι καί χορη- 

γοϋσι τελείαν γνώσιν τή; τρεχούση; καταστα- 

σεω; τή; έπιστήμης.

Ιδού ή κατά σειράν άνζλυσις ένος έκαστου 

I τών κεφαλαίων τού μέρους τούτου, ικανή όπως 

' παρέξη, αρκετά σαφή ιδέαν περί τοϋ συγγράμ

ματος τού κ. Βεχμάνου κζί τής λογικής μεθό

δου ήν είς σύνθεσιν αύτοϋ μετεχειρίσθη.

Κεφ. -4'''· -—ζίί άχάγζαι — Ή ποσότης 

τοϋ άνζγκαιούντο; εί; μίαν πόλιν ύδατος δεν 

είνε άνάλογος τώ άριθμώ τών κατοίκων αύτής. 

’.Αριθμοί παρατίθενται περί τής άναλώσεως, 

ύπό διαφόρους έπόψει; έξεταζομένους, είτα δέ 

ύποδεικνύονται οί τρόποι οΰ; πρέπει νά άναζη- 

τήσωμεν περί τής καλής ποιότητος τοϋ ύδατος, 

Ιδίως τοϋ πρός πόσιν προωρίσμένου.
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Κεφ. —Αί προμήθεια/..— Πηγή όλων

τών γλυκέων ύδάτων εϊνε ή βροχή, ή έπί τής 

έπιφανείας τοϋ έδάφους σχηματίζουσα τά πα- 

ρερχόμενα ΰδατα (χειμάρρους, ποταμούς), και 

τά στάσιμα (λίμνας, λεκάνας) και ήτις, εϊσδύ-

ουσα είς τά εσωτερικά τής γής στρώματα πα

ράγει τά υπόγεια ΰδατα (πηγάς, αρτησιζνά 

φρέατα). Αϊ τελευταία·. αύται συνήθως είσί 

πλουσιώτεραι εις μεταλλικά άλατα, άλλ’ έξ 

έτέρου πτωχότεραι ύπο εποψιν οργανικών στοι

χείων, δροσερώτεραι καί διαυγέστεραι, διό καί 

έξ ένστικτου τά ΰδατά των προτιμιόνται ανέ

καθεν τών λοιπών ύδάτων.

«Αί βροχαί, ή κυρία αΰτη πηγή τοϋ γλυ

κέος ΰδατος, είσίν έν Άθήναις όλίγαι, λέγει ό 

κ. Κορδέλλας έν τφ συγγράμματί του οπερ έν 

άρχή άνεφέρομεν. Σπανίως διαρκούσιν έπί πολύ, 

επέρχονται μετά τοσαύτης ορμής, ώστε τό 

καταπίπτον ΰδωρ φέρεται βιαίως πρός τήν θά

λασσαν πριν ή εισχώρηση είς τό έδαφος καί 

οΰτω καταστή χρήσιμον.» Αύτή εϊνε καί ή 

πρώτη αίτια τής παλαιόθεν έν Άθήναις κρα- 

τούσης λειψυδρίας.

Κεφ. θ0,.—Άταζήτη/τκ;, εζέτασιι: καί 
εχ.Ιογή τώχ νΰάτωχ. —Ένταϋθα δ συγγραφεύς 

χαράσσει τό γενικόν πρόγραμμα τών πρός εΰρε- 

σιν ΰδατος ερευνών, συμπεριλαμβανομένων τής 

ύδρολογικής καί γεωλογικής έξετάσεως τής 

χώρας, τοϋ καθορισμού τής φύσεοις και ποσότη- 

τος τών διαθεσίμων ύδάτων, τής έκτιμήσεως 

τής ποιότητος τοϋ ΰδατος ύπό φυσικήν, χη

μικήν καί μικρογραφικήν εποψιν. Καθιστά γνω

στούς τούς τρόπους τοϋ μετράν τήν χωρητικό

τητα, τής πλήρους άναλύσεως, τής ταχείας 

δοκιμής, τής διά τοΰ μικροσκοπίου έξετάσεως, 

καί παρέχει πολυαρίθμους πίνακας. ΓΙαςατηρεΐ 

όμως οτι διά τήν έκλογήνλαμβάνονται ύπ’ όψιν 

καί άλλα τινά έτι, ώς π. χ. ή οικονομική 

καί κατάλληλος χρήσις, πράγμα ένίοτε δυσχε

ρέστατων.

Κεφ. —Τρόποι άποταμιεύσεως καί 
αντΑήσεως. — Τό κεφάλαιον τούτο απαριθμεί 

καί συζητεΐ τά έν χρήσει μέσα καί τάς φροντί

δας τάς 7αμβανομένας πρός τήρησιν καί περι

συλλογήν τού ΰδατος τής βροχής, τούς φραγ

μούς τούς γινομένους έν ποταμοΐς καί λίμναις 

δπως περικλείηται τό ΰδωρ, τούς περιφραγμούς 

τών κοιλάδων χάριν μεγάλων έναποθηκεύσεων, 

τά φρέατα, τήν διά στοών συγκράτησιν τών 

ύπογείων ύδάτων καί τήν κατασκευήν άρτησια- 

νών φρεάτων.

"Οσον αφορά τήν ήμετέραν πόλιν, ιδού διά 

τίνων μέσων καί τίνων ύδάτων δ κ. Κορδέλλά 

φρονεί έν τφ άνωτέρω συγγράμματί του δτι θά 

δυνηθή οΰτως νά συμπληρώσω τό ήδη ύπαρχον 

έλλειμμα ΰδατος καί ν’ αύζήση έν τφ μέλλοντι 

τό ποσόν αύτοϋ: διά τών άρτησιανών φρεατων, 

—τών ύδάτων τοϋ Φαλήρου (κατά τήν θέσιν. 

Γλυκονέρι),— τών ύδάτων τοϋ ΓΙάρνηθος (πη- 

γαί Γκούρας, άγ. Τριάδος, Ρουμάνη καί Φυλής) 

— τοϋ Άδριανείου ύδραγωγείου,—·τών ύδάτων 

Ίλισσοϋ,— τών ύδάτων τής πόλεως καί τής 

Κωπαίδος.

Κεφ. 8 ον. — Βε.1τΐωσις τώχ φυσικών . ύ- 
ύάτωτ.— Ό συγγραφεύς φρονεί οτι ή τών ύδά

των βελτίωσις δέον νά έπιχειρήται μόνον έν πε-

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ριπτώσει απολύτου ανάγκης καί έν ελλείψει ύ

δάτων φυσικώς ποσίμων. Έν τούτοις, περιγρά

φει τούς φυσικούς καί χημικούς τρόπους καί τά 

συστήματα διϋλίσεως καί καθαρισμού τά τε- 

θέντα έν χρήσει πρός έκζαθάρισιν τινών ύδάτων. 

Έπί τοϋ θέματος τούτου παρέχονται ένδιαφέρον- 

τες άριθμοί καί πληροφορία·., ίδια δέ έπί τού 

’Αγγλικού καλούμενου συστήματος.

Κ.·6φ.»»ν. Οί οχετοί.—Έν τφ κεφαλαίω 

τούτφ εύρίσκει τις τάς άρχάς καί τούς τύπους 

τούς χρησιμεύοντας ώς οδηγούς έν τή σπουδή 

τών σχεδίων ύδραγωγείων, ιδίως δέ μέγαν α

ριθμόν παραδειγμάτων καί πρό πάντων τά τών 

έν Παρισίοις κατασκευασθέντων ύδραγωγείων. 

Οί τύποι καί τρόποι κατασκευής οχετών, αί ά- 

ψίδες καί οί σίφωνες καί πάντα τά δευτερεύοντα 

έργα, περιγράφονται πληρέστατα καί συνοδεύον

ται ύπό πλήθους παραδειγμάτων.

Κεφ ΙΟ"'.— Μηχανική άνύιίτωσις τον 
νόατος.—-Κατόπιν σνντόμου άπαριθμήσεως τών 

πρός άνύψωσιν τοϋ ΰδατος χρησιμευόντων οργά

νων, δ συγγραφεύς άπαριθμεΐ διάφορα συστήμα

τα αντλιών, τών μάλλον έν χρήσει. Ύποτυποί 

τούς γενικούς κανόνας, οϋς δέον ν’ άκολουθή τις 

διά τήν κατασκευήν, τάς αναλογίάς, τά σχή

ματα τών οργάνων αύτών καί τήν ενέργειαν των. 

Σημειοί τ’ αποτελέσματα τοϋ αναλισκόμενου 

άέρος, την πρακτικήν σημασίαν τής καλής δια- 

τζξεως τών έμβόλων, πωμάτων, άεριοδόχων καί 

παραρτημάτων, τά ληπτέα προφυλακτικά μέτρα 

πρός καλήν τής αντλίας λειτουργείαν. Είτα πε

ριγράφει τούς ύδραυλικούς ή άτμοκινήτους κινη

τήρας καί τον τρόπον καθ’ ον ούτοι ένεργοϋσιν 

έπί τών άντλιών άμέσως ή έμμέσως, μετά πα

ραδειγμάτων, πρός ύποστήριξιν τούτων. Πιστός 

είς τήν άμερολήπτως κριτικήν μέθοδόν του δ 

συγγραφεύς, ούδέν τών συστημάτων εξαιρεί τών 

λοιπών, άλλά φροντίζει όπως χαρακτηρίζη έ

καστον τύπον διά τών πλεονεκτημάτων καί 

σφαλμάτων αύτού ύπό θεωρητικήν εποψιν καί 

πρακτικήν.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΑΠΤΩΝ
{μετά εικόνων)

γ< ήμέτερος άίών τής προόδου καί τών μη

χανών πολλά είδη βιομηχανίας παρηγκώνισε 

καί παρέδωκε σχεδόν εις λήθην. "Εν τών ειδών 

τούτων είναι καί ή βιομηχανία τών τριχάπτων, 

ήτις ήκμαζεν άλλοτε έν τή πόλει Le Puy, 

πρωτευούση τής γαλλικής έπαρχίας τής Haute 

Loire. Ή μικρά αΰτη πόλις, ήτις κατά τά 

τελευταία έτη αρκούντως έξέπεσε καί έμπορι- 

κώς καί βιομηχανικώς, είναι άξια έπισκέψεως. 

διότι ούδεμία πόλις τής Γαλλίας διατηρεί πλείο- 

νας άναμνήσεις τής άρχαιότητος καί κεϊται είς 

θέσιν γραφικωτέραν αύτής. Τό άρχαΐον μέρος 

τής πόλεως μέ τάς στενάς, σκοτεινάς δδούς καί 

μέ τάς πεπαλαιωμένας οικίας άλλοκότου £υθ- 

μοϋ, είναι εις άκρον περίεργον, ούδέ φαίνεται 

διακρινόμενον διά τό εύκραές τοϋ κλίματός της, 

δεότι αί όψεις τών κατοίκων είναι μάλλον ώ- 

χραί- πρός τούτοις έντύπωσιν έμποιεϊ είς τόν δια-
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βατήν τό πλήθος τών χωλών, οπερ άποδοτέον 

'ίσως είς τό ανωφερές τού μέρους καί είς τό ατε

λές τών δδών στρώσιυ,αν.

Έν τή πόλει ταύτη ήνθει άλλοτε, ώς προνό- 

μιον σχεδόν, ή βιομηχανία τών τριχάπτων δέν 

ήτο οικία ε’ν ή νά μή κατεσκευάζοντο τοιαϋτα 

παντός είδους, παντός σχήματος καί πάσης α

ξίας. Σήμερον ή βιομηχανία αΰτη είναι λίαν πε

ριορισμένη καί άποτελεϊ ώσεί άπήχησιν τής αρ

χαίας εύκλειας. Σήμερον τά ένταϋθα κατα- 

σκευαζόμενα τρίχαπτα είναι έκ τών προστύχων 

καί ευθυνών ειδών, τά όποια εύρίσκουσιν αρκε

τήν έζόδευσιν.

Τά ώραία τρίχαπτα (guipure), ών τό άπο- 

κλειστικόν προνόμιον είχεν ή πόλις Le Puy, 

άπήτουν καί χρόνον πολύν καί έπιτηδειότητα 

μεγάλην, έζληροδοτοϋντο δέ άπό μητρός είς 

θυγατέρα, ώς κληροδοτούνται τιμαλφή καί πο

λύτιμα κοσμήματα Τότε, κατά τούς εύτυχεΐς 

έκείνους χρόνους, γυνή έργαζομένη έπιμελώς, 

ήδυνατο να κερδίζη 8 —10 φράγκων τήν ημέ

ραν έλέγετο μαλιστα ότι οί άνδρες έφρόντιζον 

τά τής οικίας καί περιποιούντο τά βρέφη, έν ώ 

αί γυναίκες έργζζόμεναι παρείχαν τά πρός τό 

ζην άναγκαία χρήματα. Σήμερον δ συρμός έπι- 

βαλλει νέα κοσμήματα, αί μηχαναί έργάζονται 

άντί εύτελοϋς τιμής, καί οΰτως αί δυστυχείς 

γυναίκες τής πόλεως δέν εύρίσκουσιν έξόδευσιν 

διά τά κατασζευαζόμενα τρίχαπτα.

Είς άκρον περίεργον, ιδίως διά τόν έκτι- 

μώντα τοιούτου είδους εργόχειρα, είναι τό αΜου- 

σεϊον τών τριχάπτων». Τά εκτεθειμένα τρίχα

πτα έλκύουσι τά βλέμματα· είναι ώς λεπτά 

τινα ανάγλυφα έξ έλίφαντος, τά δποία θαύμα 

ζομεν εις τινας άρχαίας έκκλησίας τής Βενετίας- 

ή τής Φλωρεντίας. Δέν δύναταί τις νά φαντα- 

σθή τό πλήθος τών πολυτελών τριχάπτων, το 

δποίον είναι συσσωρευμένον έν τφ μοναδικφ 

τούτφ μουσίω. Τά πάντα μεθοδικώς κατατε- 

ταμγένα μετά ιστορικού καταλόγου, οστις κα- 

θιστή τόν πλούτον τούτον έτι έπιφανέστερον. 

Έκεϊ βλέπεις τό πολυτελές τρίχαπτον (point 

ιΓ ΑΙοηςοη), δι’ ού έκόσμει τήν περιβολήν της 

ή πλούσια δούκισσα, έκεϊ βλέπεις καί τό απλού- 

στατον τρίχαπτον, τό όποιον άντί ολίγων λε

πτών ήγόραζεν ή κόρη τοϋ λαού.

Άνωθεν τής μικράς ταύτης πόλεως καί ώς 

έπιστέφων αύτήν είναι δ ιστορικός πύργος τοϋ 

ΙΙολινιάκ, έν τών ωραιότερων άρχαίων μνη

μείων τής Γαλλίας. Άπό τοϋ ύψώματος τούτου 

τό βλέμμα πλαναται έλεύθερον έπί τής γελοέσ- 

ς, ήτις είναι κατάφυτος. Τά έρεί- 

τού πύργου τούτου καταλαμβάνουσιν δλην

σης πεδιάδας, ήτις είναι κατάφυτος.

πια

τήν έκτεταμένην κορυφήν τού άποτόμου βρά

χου, οστις δέν είναι προσιτός εΐμή έκ τής 

σθεν

έξασφαλιζομένη καί διά στερεών πύργων. Έν 

μέσφ τών έρειπίων τούτων έγείρεται μικρός οί- 

ζίσκος χρησιμεύων ώς ξενοδοχεϊον καί ώς τόπος 

άναπαύσεως διά τούς κεκοπιακότας δδοιπόρους. 

Αί θυγατέρες τοϋ ξενοδόχου είναι οί οδηγοί 

διά τούς ξένους. Έν καιρώ θέρους δ βίος έπί 

τού έρήμου τούτου βράχου είναι ύποφερτός, 

άλλά τόν χειμώνα ή έρημία είναι φρικώδης. Ό 

περιηγητής, είς δν όφείλομεν τήν περιγραφήν 

ταύτην, διηγείται τάς έντυπώσεις του κατά

V0771- 
αύτοϋ κλιτύος. Ή θέσις ήτο όχυρωτάτη,

Άο. 179. 1/13 Ιουνίου 1889.

τήν μετά τών τριών θυγατέρων τού ξενοδόχου 

συνέντευξίν του. Ή μί« τούτων, λέγει, εύχαρι- 

στεϊτο δμιλούσα περί άφηρημένων καί θεολογι- 

κών ζητημάτων. Νομίζω, μοί είπε μεταξύ λό

γων, οτι είσθε διαμαρτυρόμενος. ’Ανεπτυγμένος 

ών άνήρ, πώς δέν καταγίνεσθε είς τήν μελέτην 

τών διαφόρων δογμάτων, διά νά πεισθήτε πόσον 

ή ήμετέρα θρησκεία (ή καθολική) είναι άνω- 

τέρα τής ύμετέρας ; — Όσφ υπάρχει δ κόσμος, 

άπήντησα έγώ μεώ'ιών, δέν θά δυνηθήτε νά 

εΰρητε τούς άνθρώπους συμφωνουντας ως προς 

τό ζήτημα τούτο. Διά τούτο μή στενοχωρεϊσθε 

διά πραγμα, τό όποιον ούδεμία άνθρωπίνη δυ- 

ναμις δύναταί νά προλάβη. — “Αχ! είπεν ε

κείνη μετά στεναγμού, σείς δέν εχετε εντολας, 

δέν εχετε τήν έξομολόγησιν. — Πως ; απεκρι- 

θην έγώ· καί έντολάς εχομεν καί έξομολόγησιν 

κατά τούς τύπους μόνον διαφέρομεν.

Ή δευτέρα κόρη μοί είπεν «Έβαρυνθην την 

μονότονον ταύτην ζωήν επιθυμώ να ϊδω άλλας 

-χώρας, άλλον τρόπον τού βίου. Προσλάβετε 

έμέ μεθ· ύμών θά σάς ύπηρετώ πιστώς· ήξεύρω

Κατασκευή τριχάπτων.

Τό ψοούριον της πόλεως PUY

ΕΣΠΕΡΟΣ.

νά μαγειρεύω, νά κρατώ τήν οικίαν, νά φρον

τίζω περί πάντων. — Γνωρίζετε τήν γλώσσαν 

μου ; τήν ήρώτησα. — Όχι άπεκρίθη. — Αϊ. 

τότε, είπον έγώ, φοβούμαι μή σάς καταλαβη 

νοσταλγία.» ■

Ή τρίτη κόρη ήτο τό άντίθετον τών δύο 

άλλων ήτο νέα'ζωηρά, εύθυμος, εύχαριστιμένη 

μέ τήν τύχην της, καί μοί διηγήθη πλεϊστα 

οσα περί τών διαφόρων περιηγητών, τών έπι- 

σκεπτομένων τά αρχαία έκεϊνα μνημεία, και 

περί τών ήσύχων διασκεδάσεων τού χειμωνος. 

Άφ’ ού είδον τά πάντα, καί ήγόρασα καί τρι- 

χαπτά τινα παρά τών γυναικών έκείνων, ανε- 

χώρησα, κομίζων μετ’ έμοϋ τήν συναίσθησιν 

οτι είς ολας τάς χώρας, ε’ις ολα τά κλίματα οι 

άνθρωποι είναι πάντοτε οί αύτοί, έχουσι δηλ. 

τάς ιδέας των, έχουσι τούς διαφόρους χαρακτή

ρας των, τάς τάσεις των καί τά πάθη των. 

Αλλοίμονον είς έκεΐνον, οστις θέλει νά διορ- 

θώση τόν κόσμον κατά τάς ιδέας και τας εμ

πνεύσεις του ! Ματαιοπονεί καί οίκτρώς πάντοτε 

θά ναυαγήση.
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ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΜ XETAI.UH ΠΡΟΣ ΤΙΠ ΙΗΑΙΑΧ 
ΙϊβΟΑΟΓΙΑΧ ΕΧ Til·. ΙΕΡΣΟΪΧΗΣΠι ΤΟΪ 

ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΙ- ΙΤΑΙΙΑ»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟ

Π. Περβανογλοτ

Αναντίρρητου είναι οτι τό μέρος, οπερ ζατέ- 

χουσι τά μέταλλα έν τή άρχαία εθνολογία είναι 

σπουδαιότατου. Λί έπί τοϋ θέματος τούτου κατά 

τάς τελευταίας δεκαετηρίδας γενόμεναι μελέται 

απέδειξαν οτι κατά τούς παναρχαίους χρόνους 

άγνωστος ήτο τοϊς άνθρώποις ή χρτ,σις τοϋ πυ

ρός ζαί σύν αύτή καί r, χρήσις τών μετάλλων 

πρός κατασκευήν τών οικιακών σκευών. Περί 

τούτου δέν μαρτυρεί ή ιστορία, ήτις δέν φθάνει 

μέχρι τών άπωτάτων έκείνων χρόνων, άλλά μαρ

τυρούσαν αί θαυμάσια·. παραδόσεις, άς διέσωσαν 

ήμϊν οί άρχαϊοι ποιηταΐ καί πεζογράφοι Ό μύ

θος τοϋ //ρομι/δέως·, θεότητος λατρευομένης ιδί

ως- έν τή βορείω Έλλάδι καί έν τή Αττική, 

άναφέρει ότι ό Προμηθεύς εκλεψεν άπό τοϋ ουρα

νού το πϋρ όπως παραδώση αύτό τοϊς άνθρώποις, 

δι’ ο ζαί ύπό τοϋ Διός ζατεδιζάσθη είς φρικώδες 

βασανιστηρίου. Άλλά τό έργου τοϋ ευεργέτου 

έκείνου τής άνθρωπότητος ήτο τοσούτον μέγα, 

ώστε δι’ αύτοϋ δ άνθρωπος κατέστη άνεξάρτη- 

τος καί όμοιος τοϋ θεού. Ωσαύτως κατά τάς πα

ραδόσεις τό πϋρ κατέστρεψε τά άνθρώπινα μέρη 

τούΆχιλλέως, τοϋ Δημοφωυτος ζαί τοϋ Τριπτο- 

λέμου* κατά τήν παράδοσιυ άπό τής πυράς έπί 

τοϋ όρους Οίτης άυήλθευ αθάνατος πρός ούρανόν 

δ 'Ηρακλής. Ό Αισχύλος έν τή ώραιοτάτη αύ

τοϋ τραγφδία άπεθανάτισε τόν φιλοσοφικόν τοϋ 

Προμυθέως μύθον.

Άλλαι πάλιν παραδόσεις, έπίσης άρχαϊαι, 

άναφέρουσιν οτι τό πϋρ κατέπεσεν έζ ούρανοϋ 

έπί τής γής ύπό τήν μορφήν κεραυνού, καί οτι 

h θεός τοϋ πυρός, δ “Ηφαιστος, έκρημνίσθη έζ 

ούρανοϋ έπί τής νήσου Λήμνου. Ό ήλιος ήτο 

διά τά έθνη έκεϊνα ό άστήρ, δ όμοϋ μετά τοϋ 

φωτός διαχέων καί τό πϋρ.

Καί αί άρχαί τής μεταλλουργικής τέχνης ά- 

νέρχονται είς εποχήν προϊστορικήν, καί είς αύ- 

τάς άναφέρονται οϊ μύθοι τοϋ Ήφαιστου, τών 

Τελχίνων, τών πρώτων κατοίκων τής 'Ρόδου, 

τών Φρυγιών, τών Κορίβάντων, τών Δακτύλων 

καί τών Κάβειρων, τών κατοικούντων έν Λή- 

μνω καί Σαμοθράκη, καί οϊτινες άναφέρονται 

ώς οί πρώτοι μεταλλουργοί. Ό Όμηρος άπαριθ- 

μεϊ διάφορα αύτών έ’ργα, ιός τήν τρίαιναν τοϋ 

Ιίοσειδώνος, τόν κεραυνόν τοϋ Διός, τά όπλα τοϋ 

Άχιλλέως. Έν τοϊς άθανάτοις αύτοϋ έ’πεσιν ά

ναφέρονται ώς έ’ργα εξαίσιας τέχνης καί αί 

χαλκαί πύλαι, αί κλείουσαι τήν είσοδον τοϋ 

Άδου (Όμηρου Ίλιάδος 8. 14.), αί πύλαι τοϋ 

άνακτόρου τοϋ 'Αλκινόου, βασιλέως τών Φαι- 

ακων ('Ομήρου ’Οδύσσειας 7,83.), τό μεγαλο

πρεπές μέγαρον τοϋ Ήφαιστου, έν ώ έν τώ πυθ- 

μένι τής θαλάσσης είχεν ούτος τό έργοστάσιόν 

του. Σημειωτέου όμως ένταϋθα οτι έκ τών ποιη

μάτων τού 'Ομήρου δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν 

σαφή ιδέαν περί τής άρχικής χρήσεως τών με

τάλλων, καθότι τά ποιήματα ταϋτα χρονολο ■

ει

γοϋνται έζ έποχής, έν ή αί τέχναι είχον άπο- 

κτήσει ήδη ικανήν άνάπτυξιν,. έν ώ ένταϋθα 

πρόκειται περί τών προομηρικών χρόνων, καθ' 

οϋς αί χώρα·, αύται κατείχοντο ύπό λαών βαρ

βάρων καί ολως άπαιδεύτων.

Οί Πελασγοί καί οί Κάρες—Λέλεγες είναι οί 

δύο κυριώτεροι λαοί, οί ζατοικοϋντες κατά τους 

παναρχαίους χρόνους τάς χώρας τής Μικρας 'Α

σίας καί τής Ελλάδος. Ύπό τά ονόματα ταϋτα 

δέν πρέπει νά έννοώμεν δύο λαού: ίδιους, άλλά 

σύνολον διαφόροιν λαών. Πελασγοί, ήτοι οί αρ
χαίοι, εκαλούντο οί πρώτοι κάτοικοι τής χερσο

νήσου τοϋ Αϊ'μου, ών ή καταγωγή ήτο άγνω

στος. διό καί ύπετϊθετο ότι ήσαν γηγενείς. * ϊ'πο 

τό γενικόν όνομα τών Καρών διεκρίνοντο αί φυ- 

λαί, αί ζατοιζοϋσαι τήν μικρών ’Ασίαν κζί ι

δίως τήν Καρίαν, Μυσίαν, Λυδίαν καί Φρυγίαν. 

Αί φυλαί αύται φημίζονται ώς επιδέξιοι μεταλ

λουργοί, έζουσιασταί τής θαλασσής καί ώς έκ 

τούτου επιδιδόμενοι είς τήν πειρατείαν. Διά τών 

μικρών αύτών πλοίων παρέπλεον τά παράλια 

τής μικρας Ασίας ζαί τής 'Ελλάδος ζαί τάς πα

ρακείμενα; νήσους, ε’νθζ έλήστευον τούς κατοί

κους, μέχρις ού ύπέκυψζν είς τήν έξουσίαν τής 

Κρήτης, ήτις ύπό τόν Μίνωα είχε ζαταστή κυ

ρίαρχος τών θαλασσών έκείνων. Οί Κάρες τής 

μικρας ’Ασίας καί τών παρακειμένων νήσων εί

χον έγ/.ατασταθή είς τά άνατολιζά. τής 'Ελλά

δος παράλια, είς τήν Αργολίδα, τήν Αττικήν 

ζαί τήν Εύβοιαν Ό Ηρόδοτος κζλεϊ αύτούς λαόν 

αύτόχθονα τής Μικρας ’Ασίας, οστις ώπλισμένος 

διέτρεχε τάς θαλασσζς ζαί έλεηλατει τά πα

ράλια καί τάς νήσους. Οί Κάρες ε”θαπτον τους 

νεκρούς των μέ τήν πανοπλίαν των ζαί έλά- 

τρευον ώς υψιστον "Ον τόν πολεμικόν τοϋ πυρός 

θεόν. Δυνάμεθα επομένως νά παραδεχθώμεν οτι 

ούτοι ήσαν οί έξ Ασίας έλθόντες είς τήν 'Ελλάδα 

καί πρώτοι διδάξαντες τήν κατασκευήν τών 

μετάλλων.

Είς τους παναρχαίους τούτους λαούς άνήκον 

καί οί Κουρήτες, οϊτινες έλέγοντο ιερείς τής με

γάλης θεάς τής Φρυγίας ζαί κατώκουν τά όρη 

τής Φρυγίας, τήν Κρήτην, τήν Εύβοιαν ζαί τά 

παράλια τής Αιτωλίας. Ό Στράβων άποδίδει 

αύτοίς τήν εισαγωγήν τής μεταλλουργίας είς 

τήν Εύβοιαν, διό ζαί ώνομάσθησαν Χαλκιδεϊς 

ήτο· άνδρες τοϋ χαλκού. Αί έργασίζι τοϋ λαού 

τούτου, τοΰ διαιτωμένου έν αρχαιότατη έποχή 

έντός σπηλαίων, ήσαν ό πόλεμος, ή θήρα ζαί ή 

κτηνοτροφία. Άπό τής Φρυγίας μετέβησαν είς 

τήν Εύβοιαν, ένθα ίδρυσαν τήν πόλιν Χαλκίδα, 

λαβοϋσαν τό όνομα έκ τών μεταλλίων χαλκού. 

Έν έπικαίρω ζαί όχυρα θέσει κειμένη ή πόλις 

αύτη κατέστη καί πλούσια ζαί ισχυρά !

Τά μεταλλεία τής Εύβοιας εϊλκυσαν έν παν

αρχαία ήδη έποχή, τούς τολμηρούς θαλασσο

πόρους τής Φοινίκης, οϊτινες έξαντληθέντων τών 

μεταλλείων τής πατρίδάς των, έζήτουν τό άναγ- 

καϊον αύτοϊς ύλικόν έν διαφόοοις χώραις καί ε”- 

στησαν εργοστάσιά μεταλλευτικά έν Κύπρω, έν 

Θάσφ καί έν Χαλκίδι, ήτις έγένετο τό κέντρον 

τών τοιούτων έργασιών. Άπό τών σημείων δέ 

τούτων διεσπαρησαν άφ’ ένός μέν πρός τήν Χαλ

κιδική·/ καί τήν Θράκην, άφ’ετέρου δέ πρός τήν ι 

’Ιταλίαν, ενβα ίδρυσαν τήν πόλιν Κύμην, τήν 

πρώτην έλληνικήν αποικίαν έν Σικελία.

Εις τούς Έλληνας άποίκους έν Ιταλία άπο- 

δίδετζι δικαίως ή άνάπτυξις τοϋ πολιτισμού έν 

τή ’Ιταλική χερσονήσω Όθεν δύο ύπήρχον τά 

όεύματα ταϋτα τοϋ πολιτισμού έν τή άρχαιό- 

τητι, άφ’ ένός μέν διά θαλασσής είς τήν 'Ιταλί

αν, άφ' έτέρου δέ διά ξηρας πρός τήν χερσόνη

σον τοϋ Αίμου. Τοϋτο μαρτυροϋσιν ού μόνον αί 

κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοϋ αίώνό: 

μας γενόμεναι έμβριθεϊς μελέτα·., άλλά ζαί τά 

διάφορα αρχαία λείψανα, τά εύρεθεντα έν τζϊς 

νεζροπόλεσι τών δύο χερσονήσων, τής τε 'Ιταλι

κής καί τής τοϋ Αίμου.

Αναμφισβήτητο·/ είναι οτι τής έποχής τών 

μετάλλων προηγήθη ή έποχή τών λίθων, έξ ού 

οί πανάρχζιοι έκεϊνοι λαοί κατεσκεύαζον τά ο- 

πλζ καί τά οικιακά αύτών σκεύη Ή λέςις 

./·/<,<· παράγεται έκ τής αρχαίας λέξεως ./«<-, ή- 

τις σημαίνει λίθον, ζαί έζ ής πζρήχθη τό όνο

μα τών Λαπιθών, τών κατοικούντων άλλοτε τά 

όρη τής Θεσσαλίας. Λαοί τοϋ λίθου ήσαν ζαί οί 

Κρζναοί, οί άρχαϊοι κάτοικοι τής Αττικής. Ό 

λίθος ητο το πρώτον όπλον τών ανθρώπων. Πλεί- 

στζ οσζ λίθινα, σκεύη κζί όπλα εύρέθησαν ού 

μόνον έν τζϊς χώραις τής 'Ασία: άλλά καί είς 

τά. βόρεια μέρη τής Εύρώπης. Είς τάς παρό

χθιους αρχαίας κατοικίας τής πεδιάδος τοϋ Πα- 

δου έν’Ιταλία εύρέθησαν λείψανα άρχαϊκής τέ

χνης ζαί διάφορά έργαλεία. ζαί όπλα λίθινα. 

Τοιαϋτα εύρέθησαν καί εί: άλλα μέρη τής Ιτα

λίας ζαί τής βορείου Εύρώπης.

Άπό τής έποχής τοϋ λίθου οί άρχ αϊοι λαοί 

μετέβησαν βραδέως είς τήν τοϋ χζλζοϋ. ’Α

δύνατον σχεδόν είναι νά όρίση τις άζριβώς πότε 

ήρξατο ή μετάβασις αύτη. Αρχαιολόγοι τινές 

διατείνονται οτι δύο χιλιάδες έτη πρό Χριστού 

ή μεταλλουργία ήτο γνωστή έν Σκανδιναβία 

καί Δανία, καί ότι χίλια ετη πρό Χριστού ή τέ

χνη αϋτη ήζμαζεν έν τή. κεντρώα Εύρώπη. Άπό 

τοϋ 400 πρ Χρ. ύποτίθεται ότι ήρξατο ζατερ- 

γαζόμενος ό σίδηεος. Τά μέταλλα, τών όποιων 

έγένετο ζατά πρώτον χρήσις πρός κατασκευήν 

σκευών καί όπλων, ήσαν δ χαλκός καί ό ορεί

χαλκος. Λί πρόσφατοι μελέτα·, τής συγκριτική; 

φιλολογίας απέδειξαν οτι ή χρήσι, αύτών είσή- 

χθη έξ Ανατολής, ε’νθζ ήτο γνωστή πολλάς έ - 

κατονταετηρίδας πρό τής 'Εσπερίας. Ή λατινι

κή λίξις αβδ=χαλζός παράγεται έκ τής σαν

σκριτικής agas, έξ ής παράγεται καί τό γοτθι

κόν aig. Πλούσια μεταλλεία χαλκού ύπήρχον 

έν τή μικρά Άσία, έν τοϊς Ούραλίοις όρεσιν, έν 

Ούγγαρία καί παρά τήν Βολτέρραν έν ’Ιταλία.

‘Ο πολύς Βέλκερος έν τή αίσχυλείω Τριλογία 

του λέγει ότι πολλά ονόματα πόλεων ζαί όρέων 

παρήχθησαν έζ τής αρχαίας μεταλλουργικής 

βιομηχανίας Οΰτω τά ονόματα Χαλκίς, Χαλ

κιδική, Χάλκη, Χαλκηδών κ. άλλ. Καί ή λέ- 

ξις Λαυρίου έχει τοιαύτην τινά καταγωγήν, δι

ότι κατά τόν Φιλόξενου έν τή Ετυμολογία του 

λαϋροι ζαί λαύρια έσήμαινε σειράν υπογείων 

στοών κζί διαδρόμων. Τά αύτά λεκτέα ζαί περί 

τοϋ Λαβυρίνθου έν Κρήτη ζαί Λήμνω. Ό κρη- 

τικός μύθος τοϋ Λαβυρίνθου, έν ώ έ'μενεν ό Μι

νώταυρος, τό τέρας, τό τρεφόμενου ύπό άνθρω- 

πίνων θυμάτων, έμφαίνει οτι πρόκειται περί άρ- 

χαίων μεταλλείων καί ορυχείων τών Φοινίκων, 

καί άποδεικνύει οτι δ Μινώταυρος ούδέν άλλο 

ήτο ή ή θεότη; τοϋ λαού τούτου, θ Μολ.ώχ, 

ού ή βάρβαρος λατρεία κζτηργήθη ύπό τοϋ Θη

σέως, τοϋ αντιπροσώπου τών Ίώνων. Έν τφ 

Μολώχ τών Φοινίκων, έν τω Μινωταυοω τής 

Ελληνική: μυθολογία: ζνκγνωριζει τις τόν κα

ταχθόνιον εκείνον θεόν, έχθρόν τοϊς άνθρώποις, 

ού ή λατρείρε άπό τής Φοινίκης μετείόθη εί? 

τήν Έλλάία, ζαί οστις ζντεπ-κρίνετο πρός τόν 

λύζειον Διζ τή; Άρκα-ϊίκ:, τόν Δία τής "Ιίλώος 

καί τόν ίωίωναΐον Δία τής Ηπείρου.

Μΐγαρ ύιε&νης ΰιδηρόόρομορ ίν τι, νοτιω 
’/ίμερική. Ήρξαντο ήδη .πρότινος αί έργα- 
σίαιδιά τίιν διεθνή σιδηροδρορικήν γραρ- 
ρίιν τήν ρέλλουσάν νά ένώση τίιν .πρω
τεύουσαν τής Αργεντινής δηροκρατίας 
Buenos Λ vi es ρετά τής πρωτευούσης τής 
Χιλής. Ή άναλαβοΰσα τήν κατασκευήν 
τής γραρρης ταύτης έταιρία ύποχρεοΰ- 
ται ν’ άποπερατώσιι τό ολον έργον έντός 
εξ έτών. Ή άπόστασις είναι 1400 χιλιο- 
ι.ϊέτοων.

Άπό τής πρωτευούσης Buenos Ayres, 
ένθα Οιι οϊκοδορηθή ό κεντρικός σταθρός, 
ή γραρρη θά λά6η δίεύθυνσιν νοτιοδυ
τικήν διιι ρέσου τών εύφόρων πεδιάδων 
τής Αργεντινής. Έν Γουαρίνη, ρετά 
500 δηλ. χιλιόρετρα. ή γραρρή πλησιά
ζει πρόςτόν Ατλαντικόν Ωκεανόν, σχη- 
ρατίζουσα και διακλάδωσιν 70 χιλιορέτρ, 
δι’ ής 0ά ένοΰται πρός τίιν ήδη ΰπάρ- 
χουσαν νότιον γραρρίιν καί πρός τόν 
εύρύχωρον λιρένα τής Βαχίας Βλάγκας. 
Άπό Γουαρίνης ίι γραρρή διευθύνεται 
όριζοντίως ρεταξΰ τών δύο ώκεανών, τοΰ 
'Ατλαντικού καί τοΰ Ειρηνικού, διασχί
ζει τίιν ΙΙάρπαν, τήν χώραν τών φυσικών 
βοσκών ύπό κλίρα εύκραέστατον, όροιά- 
ζον πρός τό κλίρα τής ρεσηρβρινής Γαλ
λίας. Πρός τήν χώραν ταύτην θά διευ- 
θύνωνται κατά προτίρησιν δλοι οί Ευ
ρωπαίοι ρετανάσται. Άπό τής ΙΙάρπας 
ή γραρρή διευθύνεται πρός τήν σειράν 
τών Άνδεων, και διατρέχει όλην τήν 
πλουσίαν είς ρεταλλεΐα χώραν, ών ό 
πλούτος- είναι είσέτι σχεδόν άνεκρετάλ- 
λευτος.

Είς άπόστασιν 1200 χιλιορέτρων άπό 
τής πόλεως Buenos Avies Φαίνονται αί 
Άνδεις, τά ρεγάλα όρη τής Άρερικής. Ή 
γραρρή θά παρακολούθηση κατά τό πλεϊ- 
στον τίιν όδόν, ήν ήδη διατοέχουσιν οί 
ήρίονοι καί αί άραξαι. Εις τι να ρέρη δρως 
θά κατασκευήσθώσι καί υπόγειοι στοαί 
χάριν συντορίας. Διελθοΰσα τάς Άνδεις 
ή γραρρή εύρίσκεται είς τήν χώραν της 
Χιλής, καί διακλαδοΰται είς δύο διευ
θύνσεις,προχωρούσα δέ άφ'ένός ρέν ρέχρι 
τοΰ λιρένος Ταλκαχουάνου, άφ' έτέρου 
θέ ρέχρι τής πόλεως Σαντιάγου, πρω
τευούσης τής Χιλής.

Ή γραρρή έν γένει ούτε ρεγάλας δυ
σκολίας παρουσιάζει ούτε ρεγάλας δα- 
πάνας άπαιτεϊ, καθότι έκ τών 1400 χιλιο- 
ρέτροιν, τιϊ όποια ή γραρρη διανύει, 
1200 χιλ. εύρίσκονται έν χώρα όραλΰ. 
Τό ρεγαλήτερον της δαπάνης θ ’ άπαι- 
τήσωσιν αί αποζημιώσεις τών γαιών έν 
τή έπαρχία τής Buenos Ayres, ένθα τά 
κτήματα είναι λίαν περιζήτητα καί ώς 
έκ τούτου καί είς λίαν ύύηλάς πωλοϋν- 
ται τιράς. Κατά τους γενομένους υπολο
γισμούς ή Έταιρία άναλαμώίνει έπιχεί- 
ρησιν λίαν επικερδή.

Ή y/.ώσσα τώι· εντόμων. Άγγλος Φυσιο
δίφης έκαμε τίιν έξης περίεργον άνακά- 
λνψιν, ότι δηλ. αϊ μυΐάι έχονσιν ιδιαι
τέραν όριλίαν ή γλώσσαν, δι’ ής συνεν
νοούνται. καί τίιν όποιαν τό ανθρώπινον 
ους δέν δύνανται vet διακρίνη. Ί'ίιν όρι
λίαν όμως ταύτην διακρίνουσι τά άλλα 
έντομα. Δέν είναι τούτο ό θόρυβος, ον 
κάρνουσι συνήθως τά πτερά τής πετώσιις 
ρυίας. άλλά φθόγγοι, άποτελοΰντες σει
ράν ομιλίας. Τίιν άνακάλυύιν ταύτην 
έκαιιε διά τοϋ ιιικοοΦώνου, λεπτοτάτου 
έργαλείου έφ" ον- έπέθηκε μυϊαν, ήτις 
χωρίς νά πετά έξέπεμπεν ήχους διακεκρι
μένους. Αί έρευναι αυται καλόν θά ήτο 
νά έξακολουθήσωσιν, όπως λνθή όριστι- 
κώς τί» σπουδαΐον φυσικόν ζήτημα τής 
γλώσσης τών έντόμων.

z/f τιμα'ι τών θηρίων. Θηριοτρόφος λίαν 
πεπειραμένος' συνέταξεν έσχάτωςέν Μασ
σαλία τιρολόγιον τών άγριων θηρίων. 
Κατά τούτον έλέφας τών Ινδιών τιραται 
12 1/2 χιλ. Φράγκων, βασιλική τίγρις 7 
χιλ. Ή τιμή τών πιθήκων είναι μεταξύ 
30 Φρ. (τών κοινών) καί 260 φρ. τοΰ 
Μανδρίλλου καί άλλων σπανίων ειδών. 
Έπωλήθη όμως καί πίθηκος Μανδρίλλος 
αντί 3 χιλ. φράγκων, οστις είχεν ύφος 4 
ποδών καί είχε συνειθίσει νά έκτελη 
χρέη θαλαμηπόλου. Τών χορτοφάγων 
θηρίων αί τιραί είναι ύψηλαί. καλός· όι- 

*νόκερως τιραται 10 μέχρι 12 χιλ. φράγ
κων. Έκ τούτου έννοεΐ τις ποιον κεφά- 
λαιον χρηματικόν αντιπροσωπεύει έν θη- 
οιοτοοφεϊον.

Γεννώραι κατ' έτος, 
κατ'έτος καί θνήσκω- 

Άφεύκτως κατ’ έτος 
τόν τάφον εΰρίσκω.

Καί γής έξουσίαν 
κρατώ καί θαλάσσης,

Καί φόόητρον μ’ έχει 
ό κόσμος κι’ ή πλάσις.

Τόν μάλλον γενναϊον 
ή δψις μου πλήττει.

Κι ’ ό Άρης άκόρη 
μέ βλέπει καί φρίττει,

Καί φεύγει δρομαίως.
Κι ’ ό Ζευς δέ ραταίως

Τόν πόλεμον θέλει
’ς έμέ νά κηρύξη.

Καί μάτιιν καιρίως
ζητεί νά μέ πλήξη.

Έγώ πλίιν τήν χεϊρα
καί τόν κεοαυνόν τουVΑκίνητον κάμνω.
ούδ’ είς τόν θυμόν του 

Μεγάλως προσέχω· 
έχθρόν ένα έχω. - 

Ου μόνου τά δπλα
είς άκρον φοβούμαι-

'Απέναντι τούτου
καί μόνου νεκροΰμαι.

Μέ δύναμιν ούτος
ήπιαν, γλυκεϊαν, 

Τήν τόσην δεινήν μου 
νικά τυοαννίαν.

Αίνιγμα 648
Μέλος τοΰ σώματός σου 

Τό πρώτον, φίλε, είμαι- 
'Εντός τοΰ σώματός σου 

Τό άλλο πάλιν κείμαι- 
Έπί τοΰ σώματός σου,

Ώς κόσιιηιια καί σκέπη,
Τό όλον όιαποέπει

ΛΥΣΕΙΣ
τών έν τώ προηγουρένω τεύχει 

Αινιγμάτων.
Αινίγματος 642. Αινίγματος 643. 

"Εν-”Γδρα= Ένυδρα. Εΰρύ-Λόχος=Εΰ- 
[ρύλοχος.

Αινίγματος 64 4. Αινίγματος 645.
Τά χρήματα. Έξ-έδρα='Εξέδρα.

Αινίγματος 646
Ό νοΰς.

Κ. Ν. εις ’Α.ΙιξάτΛί(.ιατ· Δικαίως παρατη- 
ούοέν τών εικονογραφημένων Περιοδικών έδη-

* » .· - β-Α . * 1. Α -Λ-' 1Τ-

Κυρία 
οίϊτί ότι 
[Λοσίίυσεμοσίευσε τήν εικόνα τής θελκτικής έν Δεκελεί? εξο
χικής ίπαύλεως τοϋ ήμετέρου βασιλέως. “Εν τινι τών 
προσεχών αύτοϋ τευχών ό «Έσπερος» θέλει δημοσιεύ
σει την εικόνα ταύτην, καλλιτεχνικώτατα κατεσκευα- 
σαένην. Έν γένει δέ όφείλομεν νά ειπωμεν ότι εν τών 
κυοιωτέρων μελημάτων τής διευθύνσεως τοΰ «Έσπέ- 
οου» είναι καί έσεται νά δημοσιεύη ό,τι άναφέρεται 
είς τήν χώραν ημών. Γνωστόν ύμϊν τυγχάνει δτι όλα 
τά έν Ευρώπη εκδιδόμενα Περιοδικά τήν Ιδιαιτέραν 
αύτών χώραν εχουσι πρ'ο πάντων ύπ’ οψιν καί ώς πρός 
τάς εικόνας καί ώ; πρό; τό κείμενον. Ό «Έσπερος» 
έκδιδόμενο; νϋν έν Έλ'·άδι δύναται νά παρακ-.λουβήση 
τό άξιομίμητον τοϋτο παράδειγμα.—κ Μ. Κ. είς Λ’ων- 
σιαιτινοιί.-το.ϊιχ. Λί λύσεις τών Αινιγμάτων καί Προ 

'βλημάτων, α προτείνει ό «Έσπερο:>· είς τους άνα- 
γνώστας αύτοϋ, δημοσιεύονται μετά τοΰ ονόματος τοϋ 
λύτου, αλλά τότε αόνον όταν ή λύσις ηναι ορθή. — 
Ν. Ο. είς .toviimr. Δια τήν σειράν τών τόμων τοϋ 
«Εσπέρου», ήν ζητείτε, δυνάμεθα νά κάμωμεν μικραν 
συγκατάβασιν είς τήν τιμήν, ύπό τόν όρον όμως να 
ληφθή ή όλη σειρά καί τό τίμημα νά προκαταβληΟή. 
Καί τοϋτο μέχρις ου διατεΟώσιν ο! προς τόν σκοπόν 
τοΰτον ώρισμένοι τόμοι, καθ' ότι όσω παρέρχεται ό χρό
νος. τοσούτω μάλλον δυσεύρετοι καθίστανται οί πρώτοι 
τόμοι. — κ. Μ- I- είς Ταϊγά >·ιο>·. Έλάβομεν τήν κα 
τάλογον τών νέων συνδρομητών Σας ευχαριστοϋμεν. 
Τά τεύχη άποσταλήσονται. — κ 1 Κ. είς Σμνρνητ 
'Οσάκις αποστέλλετε τή Συντάςει τοϋ «Εσπέρου» χει
ρόγραφον πρός δημοσίευσιν. παρακαλοϋμεν νά φροντί
σετε νά ήναι καΟαρώς γεγραυμένον.

Διευθυντής καί εκδότης. I. Περβανογλοχ 
Έν Άθήναις όδύς 'Ομήρου 8
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόριενον δις ού ριηνός μ.εά εικόνων έν Άθήναις.
Έν Έλλάδι 

I Έν τώ έξωτερικω
♦
I
:
I*

ΊΓιρ-ή έτηαία χαά. προπληρωτέα. ’

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ 
Έν τφ γραφείφ τοΰ « Εσπέρου » όδός Όυήρου do. 8. 
Έν τοΐς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίοου όδ. Έρμου

α .
β'· .
γ'. Έν τφ βιβλιοπωλείφ Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έρμου.

. . δρ. 40■ · ΦΡ· 4θ (Χ9·)
Α.ΓΏΓΈΙΖνΐΑ.Ι

Τιμή καταχωρίσεως έν τη σελίδι ταύτη, είς 4 στάλας 
διηοημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.

Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν Άθήναις όδός ’Ομήρου Αριθ. 8.

Έν ταΐς διαφόροις πόλεσιν. έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί Αντιπρόσωποι τοΰ «Εσπέρου» αί έγγραφαϊ γίνονται παρ’αύτοΐς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, Αποστέλλεται τό άντίτιυον τής συνδρομής κατ’ευθείαν είς τήν Διεύθυνσιν ή διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή. διά συναλλαγμάτων δι^εως ή και διά γαλλικών. Αγγλικών, όωσσικών καί αύστριακών χαρτονομισμάτων.

[?(·) Νεώτατον σύστημα πρός Αντιγραφήν καϊ πολλαπλασιασμόν ,Ζ S

’ r επιστολών καϊ εγγράφων, πωλούμενον παρά τής Γενικής· Ζ Α
Εταιρίας έν Λονδίνφ φερούσιις τόν τίτλον The general y. 
copying Apparatus Co. L.td. London 1 <». 1 S p J 
Queen Victoria Street. To πρακτικώτατον τούτο / A 
μηχάνημα εϊνε διαφ. τιμών άναλόγως τού μεγέθους. Ζ y 

Σχήμα 89ν X /5 έχατοστόμ. rpp. 35 / μ
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„ ---------- ν_.. .;c.c------ καί Ζ
τά διάφορα είδη τοΰ χάρτου, μελά- Λ 
νην, κονδύλια κτλ. Διά τοΰ συ
στήματος τούτου δύναταί τις έν 
βραχεί διαστήματι ν ά έ χ ’ 
χίλ6α Αντίγραφα μιας επι
στολής ή ένός έγγραφου. /
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Τό άριστον τοΰτο 
Αρωματικόν ΰδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τφ γνωστφ 

καταστήματι .Jean
Marla Farina

προμηθευτοΰ διαφόρων 
Αΰλών. Είναι τό καλλίτερον 

καί εΰθυνότερον τών 
Αρωματικών.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑΙ ΟΜΟΛ. ΤΟΥ ΟΛΛΑΗΛΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Έφιστώμίν τ^ν προσοχήν τών Αναγνωστών ήμών και έν γένει τοΰ δημοσίου έπί τών Λαχειοφορων όμολογιών 

τοΰ Ολλανδικού Ακυκοΰ Σταυροΰ έκδοδέντων δυνάμει Βασιλικών Δ ιαταγμάτων τής 3 Ιουνίου 1883 Η Ίαν- 
νουαριου 1881 καλ 10 Ίαυνίου 1887. ΑΙ δμολογίαι αδτα: 8α μετάσγουν 134 κληρώσεων, αϊτινες γενήσυνται τυεϊς τοΰ 
έτους ήτοι τήν

1” ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1” ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1^ ΑΠΡΙΛΙΟΥ χτλ ζτλ.
’Ενώπιον δύο ^ττχροσώπων τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών, ένός Συμβολαιογράφου και τοΰ Δημοσίου. Δύναταί τις vh ν^δίσΐ)

ITJE* ΤΗΝ l«r ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ε1\ ΜΕΓΛ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚ

διαδόχως άπό έτους είς έτος είς >50 φράγκα, τοΰδ' δπερ σημαίνει δτι πάσα απώλεια τον κεφαλαίου είναι άλως αδύνατος.
ΙΙωλοΰμεν πάσαν πρωτότυπον ομολογίαν, φίρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων αρχών άντε 28 φράγκων βνμπεριλαμβα-

ΦΡΑΓΚΟΝ 400.000 ΓχΡΪΪΪΝ 1
κ 50.000 Φράγκων 

30 000 Φράγκων 
20.000 Φράγκων

Βραβείου έκ 200-000 Φράγκων
Βραβεία έκ 100.000 Φράγκων
Βραβεία έκ 60-000 Φράγκων

14 Βραβεία έ
21 Βραβεία έ
83 Βραβεία έ

Τη Μου 350.000 Κέρδη διά 350000 'Ομολογίας.
Τό ίλάχιστον κέρδος, με& ον έκαστη ομολογία μέλει άφεΰκτως νά κληρωάή, είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει νά άνέλ&η άλληλο'

φίρουσαν τήν υπογραφήν τών 
νομένης πόσης δαπάνης.

ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ! ΣΤΟ IX ΙΣΟ ΓΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ. 
r* ΛΒιαφιλονιίχητοξ Λσφάλέΐα.

Άποδεματικόν κεφάλαιον εκ 2,4=50.000 φιορινίων ήτοι περίπου 0,000.000 φράγκων tlr χρεώγραφα τής 
πάσης Ασφάλειας άποδίδοντα τόκον έτήσιον 4Λ/υ κατετέδησαν παρά τή ’Ολλανδική Τραπέζη lianque Jieerlandaise 
άπυκλειστικώς ώς ασφάλεια καί έγγύησις δλων τών ομολογιών.

Αί κληρώσεις ύπ’ ούδίνα λόγον δννανται ν' άναβληίλώσιν. 'Επειδή ή υπερτίμησή τών μετοχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια καί άφευκτος 
δέν ϋά δυνη&ώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακράν χρόνον ιός προυΛούειχίλιίσας τιμάς καί τούς όρους, ίίαρακαλοϋμεν άρα τούς ήμειέρους άναγνώοτας 
όπως εύαριστηδώσι νά διαβιβάοωσι τάς διαταγάς αυτών ώς ιάχισν

Αί αιτήσεις όμολογιών όφείλουν νά ουνοδεύωνται διά <σΰ ποσού εις τραπεζικά γραμμάτια, ταχυΟρομικά εντάλματα, Ιπιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πάσης χώρας. Δεχόμεδα γραμματόοηιια'Ελληνικά άντί δραχ. 1.30 τό φράγκον. "Ρουμανικά Lei 1-Οδ «ο φράγκον. βουλγαρικά 
καί Σέρβικά φρ. 1.10 δΐ εν φράγκον.
AnerermoN προς τον, ,,ΜΟΝΙΤΕϋΗ AUTRICH1EN“ ά VIENNE (AVTRICI1E).
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