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Νέον αγλαόν Βωρον όφείλουσιν αί Πιερίδες τω μουσο- 
λήπτω συγγράφει του Παραβάτου καί της Θεοδώρας, τον 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ- εχει δέ τ ι τό έξόχως έπίκαιρον η έμφάνισις 
τοϋ ωραίου τούτου δράματος, κα&’ ην στιγμήν ρ.ετά μακραν 
•περίοδον λη&άργου κατέλαβε πάντας πατριωτικός τις οργα
σμός, αυτόματα δε στρέφονται τά  βλέμματα των γινωσκόν- 
των τήν πάτριον 
ήμωνίστορίανπρός 
τον κλεινόν ¿κεί
νον Αύτοκράτορα, 
οςτιςπρωτος,μετά 
τόν Μέγαν ’Αλέ
ξανδρον ήγαγε τά  
τροπαιοϋχα ελλη
νικά δπλα μέχρι 
του βά&ους της

*) Σ. Σ . Κ . Ελλό
γιμος φίλος άπέοτειλεν 
ήμϊν τήν άνωτε'ρωβρα- 
χεΐαν διατριβίν πε- 

. ρι των δυο νέων φιλο· · 
λογικών προϊόντων, ι3ν 
την Ικδοοιν άνηγγείλα- 
μεν δ ιά  της Ιίλε ιο ϋς .
Ε ιίχα ρ ίο τω ς δημοσιειί- 
ο ν τε ςα ν τη ν , βυνοδεΰο- 
μ εν  τη ν  π α ρα τιΒ τμ έ- 
νην  ενδιαφέρουοανσκη- 
νήν  κ α ι δ ιά  τινω ν π ρ ω 
το τύ π ω ν  εικόνω ν έκ 
τ β ν  πολλόΤν, όοα ι κό- 
ομ οΰο ι τδ πολντελέβτα- 
το ν  βιβλίον το ~  κ . Κ λέ- 
ω νος Ρ α γ κ α β ή .

Κ Λ Ε Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Σ  . V .

Ασίας, καί άφοϋ■ έπόρδησε τήν κλειντν των Περσων πρω
τεύουσαν Δασταγέρδ, «φοϋ άνέσκαψε την πατρίδα του Ζω- 
ροάστρου · ΘαβαρμαΤς, άφοϋέπήνεγκε τόν δανάσιμον κτύπον 
είς τό άρχαΐον κράτος των Σασσανιδων, ανέκτησε τό ίερόν 
της πίστεως ήμων σύμβολον, υπό τοϋ Σαρβάρου άρπαγέν,· 
καί άνεσττλωσεν αυτό έπί τοϋ Γολγοθά.

Τοιαύτη ή 5·ε- 
σπεσία δντως εί- 
κών, ην ό συγγρα- 
φευς εδρεν ,,έγκε- 
χωσμένην έν τάίς 
εύρωτιώσαις δέλ- 
τοις των Βυζαν
τινών χρονογρά
φων“ καί ήν, άνα- 
στησας έκεΐδεν,  
περιέβαλε δια των 
ζωηρών καί ί%6- 
χως δραματικών 
έκείνωνχρωμάτων, 
άτινα χαρακτηρί- 
ζουσι πάντα τά  
προηγούμενα αυ- 
τοϋ έργα. Περί της 
κυρίως πλοκής ού- 
δίν λέγομεν, καδ·’ 
όσον ούδείς βε
βαίως ό μη άνα- 
γνώσων τό δραμα 
τοϋτο, άναφέρομεν 
δ ’ άπλως δτιάπορ- 
ρέει αυτη έκ τοϋ 
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παράφορου έρωτος του Ηρακλείου πρός τήν Ιδίαν ανεψιάν 
Μαρτίναν, όςτις κατέληξεν είς τον αθέμιτον γάμον, εξ ου 
¿πήγασαν πάντα τά  έπακολουθήσαντα δεινά καί τά  ποικίλ- 
λοντα τό έργον ύψίστως δραματικά έπειςόδια. Άντί δε χά
σης περαιτέρω αναπτυξεως χροτιμώμεν την παράθεσιν μιας 
των ωραιοτέρων του δράματος σκηνών, τής παριστώσης την 
συνέντευξιν μεταξύ του κόμητος Άθαλαρίχου, Πρεσβευτού 
των έν Βυζαντίω πολιορκουμένων, καί τού Χαγανου των 
Αβαρών, οςτις αχο κοινού μετα των Περσών είχε περιβάλ.ει 
δια  στεφάνης πυρος καί σιδήρου την κλεινήν πρωτεύουσαν. 
Επειδή δ'ε ακριβώς έν τη σκηνή ταύτη καθίστανται κατά
δηλοι τολμηροί τινες νεωτερισμοί, είς ους, υπό την έποψιν 
της γλωσσης, μετ άπαραμίλλου έπιτυχίας προέβη ό συγγρα- 
φευς, παραθ'έτομεν ωδε οσα περί τού ζητήματος τούτου Ιν 
τώ προοιμίω λέγονται, τα  έξης:

„Περί τής γλωσσης μία μόνη έπιβάλλεται ήμϊν παρα- 
τηρησις, καθ’ δσον μετεχειρίσδημεν καί αδ&ις την των προ- 
τέρων ημών έργων, μετα μόνης της διαφοράς, ότι διά τάς 
σκηνάς, έν αΤς όμιλοΰσιν είς τον πεζόν λόγον πρόσωπα τού 
λαού, παρεδέχ&ημεν υφος κατά τ ι ταπεινότερον. Διετηρή- 
σαμεν μάλιστα καί κλίμακα σταθερών αποχρώσεων δι’ έκα
στον πρόσωπον κατά την κοινωνικήν τάξιν, είς ήν ανήκει. 
Ούτως, έν ω οί μεγιστάνες μεταχειρίζονται ττν  καθαρεύου
σαν ¿κείνην, ής τυγχάνομεν θερμοί 8·ιασώται, ό Έλπίδιος 
και Βουσας, άστοί τού Βυζαντίου άργότερον στρατολογη&έν- 
τες, ιστανται μίαν βαθμίδα κατωτέρω, μετ αυτούς έρχονται 
οί κοινοί στρατιώται Σεισμός καί Σαπφήρης, καί τέλος ή 
Λεοντώ καί Γορδία, αίτινες όμιλούσι την χυδαίαν, αλλά μετ 
άποφυγής των βαναυσοτέρων έν αυτή στοιχείων. Έ ν  ταΐς 
σκηναΐς ταυταις επομένως αναφαίνονται καί αδ&ις ¿νιαχού 
τά  μόρια έκεΐνα, τό νά, τό &ά, καί τό όέν, μετά τών λοι
πών χυδαϊσμών, ι5ν την ολοσχερή άποσκοράκισιν έπεζητή- 
σαμεν έν τοΐς λοιποις ημών εργοις. Τούτο ουδόλως λανθά
νει ημάς ότι έστί μερική τις παλιμβουλία, αλλά χταίει τής 
γλωσσης ή κατάστασις. Βεβαίως ή Ιντελής τού ύφους στα- 
0·ερότης έστίν έπίζηλον άγαθόν, καί άπεδείξαμεν, καθ’ ά 
φρονουμεν, δτι δι ένδελεχούς έπιμελείας έπιτυγχάνεται αυτη. 
Άλλ’ είς τό στόμα προσώπων, άνηκόντων είς τάς κατωτέρας 
τάξεις, άποβαίνει τό υφος τούτο βεβιασμένον, δση καί άν 
καταβλη&ή περί την χρήσιν αυτού προσπάθεια, καί διά 
τούτο Ιφάνη ήμϊν άπαραίτητος μείζων τις έλευδερία, έφ’ 
όσον τουλάχιστον διατελούμεν γλωσσικώς είς την παρούσαν 
χαώδη κατάστασιν, δπως διά τής έλαστικότητος ταότης καί 
ποικιλίας άποβή ή σκηνή έτι μάλλον τό πιστόν κάτοπτρον 
τού πραγματικού βίου.“

,,Πλήν δε τούτου προέβημεν καί είς έτερον τολμηρότε- 
ρον νεωτερισμόν. Προαιώνιος τυγχάνει ή μεταξύ Ελλάδος 
καί Άσίας πάλη, οί δέ Τούρκοί είσιν άπλοι διάδοχοι τών 
‘Αράβων, ώς οδτοι υπήρξαν διάδοχοι τών Περσών. Μετα- 
βλη&έντων τών ο’νομάτων καί ούχί τών πραγμάτων, αί σχέ
σεις τού νεωτέρου Ελληνισμού προς τούς Κυριάρχους είσίν 
άπλώς ή συνέχεια τών σχέσεων τού Βυζαντινού Κράτους 
πρός τούς μεγάλους Βασιλείς. Έ κ  της συναφείας ταύτης 
κατά τούς πρώτους μετά Χρίστον αίώνας προέκυψε διάλε
κτος, ήτις, όμιλουμένη υ'πό τών έν Άσία ίδίως Ελλήνων, 
περιείχε πλείστας δσας Περσικάς λέξεις· Καί άπωλέσθησαν 
μέν αυται, πλτν δλιγίστων, ώς παρασάγγης, αχινάχης, άλλ’ 
αντικατέστησαν αύτάς ίσάρι&μοι Τουρκικαί, αίτινες τυγχά
νουν παρ’ ήμΐν κοινώς καταληπταί. Ούτως τούτων έχόν- 
των, δια τούς έν τφ  δράματι ήμών Πέρσας χαρεδέχθημεν

την ανατολικήν έκείνην διάλεκτον, ήτις, γνωστός παράγων 
τού έθνικού ήμών βίου, χορηγεί όλως ίδιάζουσαν ζωτικότητα 
είς τά  πρόσωπα ταύτα. Νομίζομεν δέ ότι τό τοιούτον δφος, 
έφαρμοζόμενον μάλιστα είς τούς ίαμβους, παρέχει τ ι  τό 
ακραιφνώς κωμικόν είς τάς εύτραπέλους τού δράματος 
σκηνάς.“

„Έν δέ τή  μικρά κωμωδία, ήτις έπακολου&εΐ τό δράμα, 
έγκατελείφθη κα·ή ανάγκην δλως τό υψηλόν δφος, δπερ φυ
σικόν έν τή ποιήσει καί τω έπιμεμελημένω πεζώ λόγω, απο
βαίνει άνεφάρμοστον έν τω συνήθει διαλόγω. Έ ν  ω μικρόν 
πλέον διαφέρουσιν αί Ά&ηναϊκαί αϊθουσαι τών Παρισιανών, 
ή έν αυταΐς όμιλουμένη διάλεκτος (patois) έστίν είσέτι ή 
τών τριόδων, καί φαίνεται παρ’ ήμϊν άτελώς έφαρμοζόμενον 
τό βητόν, ότι ό άριστος τού πολιτισμού καθρέπτης έστίν ή 
γλώσσα. Όρώντες δμως τάς καταπληκτικός τής γραφομέ- 
νης προόδους, τρέφομεν την εδραίαν πεποί&ησιν δτι έπίκει- 
ται καί τής λαλουμένης ή έξευγένισις. Τήν λαλουμένην ταό- 
την άπεμιμήθημεν έπακριβώς έν τώ  διαλόγω τών δευτερευ- 
όντων τής κωμωδίας ήμών προσώπων, έν&υμηθέντες τήν 
Σπαρτιατικήν μέθοδον τών με&υόντοιν Είλώτων. Διά πάντα 
δέ τά  λοιπά έπεδιώξαμεν κατ' άντιπαράθεσιν τήν έφικτήν 
τής φράσεως έξευγένισιν, καί λογιζόμε&α ευτυχείς έάν ευ- 
ρε&ή τό κράμα, είς ό κατελήξαμεν, ούχί λίαν βεβιασμένον 
διά τήν σκηνήν, άναγνωρίζοντες πληρέστατα τήν μεγίστην 
τού έγχειρήματος δυσχέρειαν. Ό  έν τού σκοτεινω τούτω 
πελάγει τών ποικίλων γλωσσικών συντριμμάτων πλέων, διέρ
χεται άνά πάσαν φράσιν καί λέξιν μεταξύ τού ταπεινού καί 
τού εξεζητημένου, άλη&ών συμπληγάδων, άς ¿λίγοι διεκφεύ- 
γουσιν άσινεΐς.“

Ιδού δέ καί ή σκηντ:

ΜΕΡΟΣ L
ΣΚ Η Ν Η  Δ'.

Το εσωτερικόν της σκηνης τοί* Χαγάνου, βαρβάρως πολυτελές, Ιν  τω σιρα- 
τοπέδω τών Άβάρων προ τοίί Βυζαντίου. Ό  ΧΑΓΑΝΟΣ κάληται επ ί δ-ρό- 
νου κεκκλυμμένου διά λεοντης. Παρ’ αυτόν έτερος δρόνος χαμηλότερος. 
Ό  ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ όρδιος συνομιλεί μετά του ΧΑΓΑΝΟΤ. Δεξιώς με
γιστάνες ’λβαρες, καί αριστερούς ή  άκολουδία τού Γουσδανάσπα. Άργότε

ρον 6 ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ μετ σλλων άξιωματικων.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Καί λέγεις, Γουσδανάσπα, δτι πάντοτε 
τούς Έ λληνας εύκόλως ένικήσατε;

ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ.
Τ ’ ασκέρι, Σάχ Χαγάνε, γύρα φέραμε 
στα βιλαέτια δλα τών Χριστιανών.
Σαν τά  τσακάλια τήν ημέρα κρύπτονται, 
καί σκούζουν δλη νύκτα — Κύριε έλέησον.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
’Ολίγη Ισται τότε καί της πόλεως 
ή άμ,υνα, βεβαία ή έκχόρθησις.

ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ.
Δικό σου εινε τό Σταμπούλ, έφέντι μου, 
μόν κάνε ζεύκι καί στό γλέντι ρίξε το, 
δικό σου καί δικό μας.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Τέλος Ιφθασεν 

ή ώρα σου, ώ πόλις υπερφίαλε, 
τ ί ς  οίκουμένης άλαζών πρωτεύουσα.

ΚΛΕΙΩ.

’Εγκλείω μίσος κατά σού καί άσπονδον 
έκδίκησιν. Τοσάκις σ’ έχλησίασα 
άλλ’ άγερώχως έκ τού υψους τών τειχών 
σύ έθεώρεις τον κλεινόν κατακτηττν 
της δύσεως. Νύν μάθε ττν άξίαν μου 
καί είς σωρούς αιθάλης μεταβλή&ητι.
Με άπεκάλεις άτασθάλως βάρβαρον, 
άλλ’ ήδη χέδας έκ σιδήρου καί πυρός 
σοί περιβάλλω, δούλη έχαφρόδιτε, 
καί είς τά  γόνατά μου καταρρίπτω σε.

ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ. 
Έ τ σ ι πού νάχης τό χατήρι τού Όρμούζ, 
πού νά χαρής τά  νειάτα καί τα  γένεια σου, 
γιαχνί κοπανισμένο κάμε του'ς Γραικούς, 
για νά σουρώση ή μεγάλη μύτη τους.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Καί συ αυτούς δικαίως άπεχθανεσαι.

ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ;
Ποιο συχαμένο γένος έχει ό ντουνιάς;
Στό άτ-μεϊδάνι μέρα νύκτα παίζουνε, 
δλα τά  ξέρουν, δλα τά  χαλεύουνε, 
ό μπεχλιβάνης Ζωροάστρης κρίνεται, 
καί τ ’ άλλ’ ασκέρια φαρασιού σαρώματα, 
μ’ άν τούς σκαλίσης λίγο τύφλα ν’ άχουνε.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Ό  Σάρβαρος βεβαίαν τήν άντίληψιν 
υπόσχεται;

ΓΟΪΣΔΑΝΑΣΠΑΣ.
Σύ στείλε τά  καΐκια σου, 

καί δλοι σάν τούς λύκους &ά χουμίξουμε.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Οί Σλαύοι διοικούσι τά  μονόξυλα.
Άνέλαβον έκεΐνοι την μεταφοράν.
Έσμέν καθ’ δλα επομένως σύμφωνοι.
Τά δύο τρίτα τών έκκλησιών έμά 
καί τών παρθένων, τά  λοιπά ύμέτερα.

ΓΟϊΤΔΑΝΑΣΠΑΣ. 
Καμήλαις, Σάχ Χαγάνε, δεν γεννήθηκαν 
νά κουβαλήσουν τέτοιο κόσμο πλάτζικο. 
“Ό ταν θυμούμαι, τζάνουμ, πώς &ά σύρουμε

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
Έ κ  μέρους τού Μαγίστρου έρχομαι πρός σέ, 
Χαγάνε τών Άβάρων. Ουτω σέβεσαι 
τούς ορκους σου, ή όλως ¿λησμόνησα? 
τά  πάντα όσα μεθ’ ήμών ύπέγραψας, 
καί τους άφ&όνους θησαυρούς, ούς έλαβες; 
Τό δίκαιον τό θειον καί ανθρώπινον 
πώς οδτως «5&ις ά&ετών, έπέρχεσαι, 
ώς λάϊλαψ λαοφ&όρος καί ακάθεκτος, 
τάς έπαρχίας δια τ ί λυμαίνεσαι 
τού Κράτους τών Ελλήνων, καί ατάσθαλος 
τά  τείχη πώς υβρίζεις τά  περίπυστα 
τού Βυζαντίου;

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Πνέετε τά  λοίσθια 

καί κομπορρημονεΐ-ίε; Κα&υπέταξε 
τό γένος τών Άβάρων ήδη άπασαν 
τήν δυσμικήν Ευρώπην. Έ χ ε ι σύνορα 
τούς πάγους τής Σκυ&ίας καί τά  δδατ* 
τού διαυγούς Άδρία. Τρέμει πρό αυτού 
η' κοσμοκράτωρ 'Ρώμη, καί άγέρωχον 
κομπάζει έτι μόνον τό Βυζάντιον.
Τούς μαχητάς μου πρό αυτού ώδήγησ« 
πολλάκις, άλλ’ έκάμφθην έκ δεήσεων, 
καί άρκεσ&είς είς δώρα ευτελή τινα, 
προσκαίρως παρητήθην τής άλώσεως. 
Ευγνωμοσύνην έπί τούτω δείξατε, 
καί πρόθυμοι τάς πυλας νύν ανοίξατε. 
Γενναιοφρόνως τήν ζωήν δωρώ ύμΐν. 
Λαβόντες σάγιν καί χιτώνα έκαστος 
είς τήν Άσίαν παρευθύς άπέλθετε* 
άλλ’ άφετε τήν χόλιν πασαν είς έμέ 
μεθ’ δλων δσα περιέχει. Άγετε.
Σιγίλλιν γράφω τότε είς τον Σάρβαρον, 
τον σύμμαχόν μου, δπως μή τ ι  πάθητε.

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ. 
Άρέσκεσαι ώς βλέπω, είς τά  δνειρα, 
πλάν πρόσεχε, διότι έχει δριον 
καί ή μακροθυμία.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Σύ τα  βλέμματα 

είς τάς ευρείας πεδιάδας πλάνησΟν, 
καί ίδε τήν στεφάνην, δι’ ής έζωσα 
τά  ετοιμόρροπα σου προτειχίσματα.
'Η  σωτηρία δ ι υμάς αδύνατος 
καί άν μεταβληθητε είς γοργούς ίχθύς 
έν τώ  άφρώδει πόντω ή διέλ&ητε 
ώς δρνεις τούς αί&έρας τανυσίπτεροι.

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ. 
Ή μεΐς είς αΐμα μόνον βαπτιζόμεθα, 
καί είς τής νίκης τά  πτερά φερόμεθα.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Πλήν τών απροσμάχητων μυριάδων μου, 
καί Πέρσας τρισχιλίους διά Πρέσβεων 
μοί πέμπει ό πιστός μου φίλος Σάρβαρος, 
ώς βλέπετε.

άπ’ της χρυσαΐς πλεξίδες τής γκιουζίλ χανούμ, 
μόλις ορθός κρατιούμαι στής άρίδαις μου, 
καί τρέμει σάν το φύλλο τό πηγούνί μου.
(Άντηχοίίσιν εκτόί της σκηνη? «ηλπωμοί, καί ύόρυβο? δορότων κρουομένων 

εκί τών άτπίδων.)

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Ίδου οί πρέσβεις τών 'Ελλήνων. Κάθησον
Ιγγύς μου, έν ω ουτοι μένουσιν ορθοί
καί ασκεπείς ώς δούλοι. Άν αμαχητί
παραδο&ώσι, την ζωήν χαρίζομεν
είς βρέφη καί πρεσβύτας, άλλως αυριον
τήν πόλιν έξ Ιφόδου κυριεύομεν,
καί χάντας άμειλίκτως κατασφάζομεν.
(Εισέρχεται δ Ά&τΛάριχο« νπο θέρω ν αξιωματικών άκολουβΌνμενο; καί 
«ροσνιόει δπερηφάνως. Ο ί συνοδεύογτες αυτόν μένουσι παρά τήν είσοδον.)



Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΜΑΡΤΙΝΑ.
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ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
’Ολίγον με φοβίζουσιν 

αί μυριάδες, αί τήν χρείαν έχουσαι 
των χιλιάδων.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Σύνελθε, μαινόμενε. 

Μτ παροξύνης οδτω τον πανίσχυρον, 
μή τρομερά έπέλθη τ  έκδίκησις.

ΓΟΤΣΔΑΝΑΣΠΑΣ.
Τ ί τζαμπουνίζεις, μπρε γκιαουρι, μπουνταλά;
Μή τον άκους, Χαγάνε. Έ ξω  βγάλε τον! 
Γραικοί και ψεΰσται μιας μουντζούρας λέκιασμα.

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
Ουδέποτε πρός δούλους απευθύνομαι, 
άλλ’ δ Χαγάνος, δστις έχιτρέπει σοι 
τήν γλώσσαν ταύτην, μέ υβρίζει διά σου.

Αδύνατος ένταϋθα ή άντίστασις, 
καί ως οί Πέρσαι οδτοι βεβαιοΰσί με, 
οίκτράς ύπέστη ήττας ο Ηράκλειος, 
ούδ’ έξ αυτοί υπάρχει δι’ ύμάς ελπίς.

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
Δεινως οί σύμμαχοί σου άπατώσί σε.
Έ ν  μέση τή  Περσία ο Ηράκλειος 
είσδύς, δεκάκις κατετροπωσεν αυτούς, 
άνέσκαψεν έκ βάθρων ττν  γενέθλιον 
του Ζωροάστρ.ου, απειλεί το Δασταγέρδ, 
καί χρδ μικρού ακόμη έξωλόθρευσε 
παρα τον Σαρον ττν  τέταρτην στρατιάν, 
ή« «νεδείχθη Στρατηγός ό Σάρβαρος.

ΓΟΓΣΔΑΝΑΣΠΑΣ.
Ακοΰς τ ί λέει; Σφάξε τον, έφέντι μου,
Σ ττ σούβλα βάλτον. Τα πα'ίδια κόψε του!

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
Προς σέ, Χαγάνε, ήλθον δπως ίδωμεν 
άν της ειρήνης δυνατή ή τηρησις.
Πλήν βλέπω ήδη δτι δλως μάταιοι 
οί περαιτέρω λόγοι. Καταλείπω σε, 
άλλ’ άκουσον καί ταΰτα. Πρίν άφήσω σοε 
ως ερμαιον του κόσμου την πρωτεύουσαν 
έκατοντάκις προτιμώ τον θάνατον.
‘Ιππέων εχω χιλιάδας δώδεκα,
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καί άλλους τόσους οί αστοί παρέταξαν, 
έν <3 προθύμως είς τά  δπλα Ισπευσαν 
πρεσβύται καί παιδία. Έτοιμάσθητι 
είς φοβερόν αγώνα, καί άνόρυξον 
βαθεΤς τους τάφους των άγρίων σου ορδών.

ΧΑΓΑΝΟΣ.
Μή έκ του σου αρχίσω μόνον πρόσεξον.
Σε απολύω.

ΑΘΑΛΑΡΙΧΟΣ.
Σπεύδω είς τήν άμυναν.

Εν ω απέρχεται δ Ά&αλάριχο{ μετά τη{ συνοδείας αΰτοΰ, καί ήχοΰσιν 
οί σάλπιγγες, πίπτει το διασκήνων.)

Έ ν  τώ  αύτώ τόμο» περιέχεται μετά τό δράμα καί χα- 
ριεστάτη κωμωδία, ής δ τίτλος έμνημονεύθη ανωτέρω, καί 
εις ήν έπιφυλάσσεται έπίτιμος βεβαίως θέσις έπί της νεαράς 
ελληνικής σκηνής. Ή  δλη του νέου έργου διακόσμησις εΐνε 
έφάμιλλος τών έτέρων ωραίων έργων του αυτοί» συγγραφέως, 
μετά τής διαφοράς, δτι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην πάσαι 
αί είκόνες είσί πρωτότυποι καί ή έπεξεργασί» αυτών οφεί
λεται είς την γραφίδα διαπρεπών καλλιτεχνών, αί μεν μικραί 
είς τήν του περιβλέπτου έν Βιέννη ζωγράφου A. Bauer, αί 
δέ μεγάλαι του Karl Fr. Hasse έν Λειψία, έν <3 τάς χαλ
κογραφίας έξετέλεσαν έπί τών πρωτοτύπων σχεδίων οί άρι- 
στοτέχναι C. Angerer & Göschl έν Βιέννη.

’Εν Κωνσταντινουπόλει. Μ. Κ.

Π Ε Ρ Ι  Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Σ .

Άπειροι καί αμέτρητοι εΐνε αί πηγαί, δι’ ών μολύνεται 
δ ατμοσφαιρικός αήρ. Είτε ζώντα, είτε σηπόμενα τά  φυτά 
καί τά  ζώα άποβάλλουσιν αέρια, ό βίος του άνθρώπου απαι
τε ί καθημερινήν |καυσιν φυτικών ή ορυκτών ουσιών, αΐτινες 
παράγουσι καπνόν, πολλά βιομηχανικά έργοστάσια παράγουσιν 
αέρια, διά  της φθοράς, είς ήν παν γήϊνον ύπόκειται, έγείρε- 
τα ι αμέτρητος κόνις, ήτις πάντα νόμον βαρύτητος χλευά- 
ζουσα αίωρείται είς τά  κύματα του άέρος.

Τούτο συμβαίνει από χιλιάδων έτών, άφ’ δτου υπάρχει 
δ κόσμος, καί έν τούτοις καί σήμερον ακόμη είς τά  έλευθερα 
μέρη έχει δ αήρ την αυτήν σύστασιν, δ άήρ τής Σαχάρας 
δέν εΐνε διάφορος του τών Άλπεων. Ό  άήρ άρα καθαρί
ζεται άφ’ εαυτοί», διότι μέγα μέρος τών διά της καύσεως 
καί σήψεως γεννωμένων αερίων μεταβάλλεται έν τω αέρι είς 
δδωρ καί είς ανθρακικόν οξύ, άπερ άμφότερα εΐνε σταθερά 
στοιχεία του άέρος. Ά λλα δε αέρια δέν μεταβάλλονται μέν 
έν τφ  άέρι χημικώς, άλλ’ άπορροφώνται ύπδ του δδατος 
καί διά τής βροχής αποδίδονται πάλιν είς ττν γην. Τοιου
τοτρόπως καθαρίζεται δ άήρ καί από 'τήν  έν αύτώ υπάρ- 
χουσαν κόνιν. Παροδικώς άρα δύναται νά ήνε άκάθαρτος 
ή ατμόσφαιρα, καί ή ακαθαρσία αυτη' εΐνε κατά χώρους πε- 
ριωρισμένη.

Έ ν  τούτοις επικρατεί παράδοξος σύγχυσις όσον αφορά 
τήν έννοιαν του περιωρισμένου χώρου. Καί άλλοι μέν θεω- 
ροϋσι τον αέρα πόλεώς τίνος ακάθαρτον έν περιφερικό» χώρω 
πέραν τοίί ενός μιλίου περί την πόλιν, καί δεν έχουσιν άδι
κον, άλλοι δέ ίκανοποιουσι την συνείδησίν των άνοίγοντες 
τον χειμώνα έπί ήμίσειαν μόνον ώραν τό παραθυρον τοί» 
δωματίου των καί πιστεύουσιν ότι τοιουτοτρόπως κατώρθω- 
σαν έντελώς νά άερίσωσι τον κοιτώνά των. Αυτοί έχουν 
βέβαια άδικον. Μετά πόσον μεγάλης βραδύτητος γίνεται 
ή αλλαγή του άέρος, δύναταί τις νά ίδη κατά τό θέρος 
έν τώ  δάσει. ’Ενταύθα εΐνε φυσικόν νά πιστεύση τις, δτι 
ή άλλαγή του άέρος δεν έμποδίζετάι, καί έν τούτοις ποσά- 
κις ,,ή δροσερά του δάσους σκιά“ εΐνε μόνον μύθος! Το 
δάσος εΐνε σκιερόν, άλλ’ ούχί καί δροσερόν. 'Ο  θερμός καί 
ύπ’ ατμών δδατος κεκορεσμένος άήρ εΐνε περικεκλείσμένος 
ώς έν θερμοκήπιο», καί πρέπει αί πνοαί του άνεμου νά ήνε 
ίσχυραί, δπως διαφυσηθή τό δάσος. Διά τούτο, μόνον όταν 
έπικρατή ανυπόφορος καύσων άναζητοόμεν τήν σκιάν αύτου, 
όταν δε καλυφθή ολίγον ύπό νεφών δ ουρανός καί ό ήλιος

χλησιάζη είς τήν δύσιν, άθρόοι έξερχόμεθα είς τήν ζωογό
νον δρόσον τών λειμώνων.

'Ο  έν τω δάσει παγερός καύσων προέρχεται έξ αερίων, 
τά  οποία άβλαβώς δυνάμεθα' ν’ άναπνεύσωμεν, έν ώ άφ’ 
ετέρου απείρους βλάβας' ύφιστάμεθα, καί δυςτυχώς δίν τάς 
αίσθανόμεθα, έκ τών βλαβερών αναμίξεων του άέρος μετά 
δηλητηριωδών αερίων, τά  ο'ποΐα πάντοτε αναπτύσσονται έν 
χώροις οίκουμένοις. ■ -

"Ολοι οί κάτοικοι τών πόλεων κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον κάσχουσιν έλλειψιν καθαρού άέρος, διότι έν αότάΐς έπι- 
σωρεύονται όλαι αί αίτίαι τής διαφθοράς του άέρος, αί δε 
στεναί δίοδοι μεταξύ υψηλών οίκιών, ώςπερ σύριγγες με
ταλλουργείου, έμποδίζόυσι τόν καθαρισμόν του άέρος.

Έ άν  ή άλλαγή του’ άέρος'τών κατοικιών ημών ήτο δυ
νατή μόνον διά τών παραθύρων καί θυρών καί έάν δεν συν- 
έβαινεν αδιάκοπος αερισμός, αυτών διά τών τοίχων καί 
έστιών, ήθέλομεν πράγματι καταντήσει έλεεινά αληθώς καί 
αξιοδάκρυτα οντα, δπως καί οί άτυχεΐς έκεΐνοι, οίτινες είτε 
έξ ανάγκης, είτε έξ άνοίας ζώσι τό πλεΐστον του βίου των 
έν χώροις κακώς άεριζομένοις καί βαθμηδόν άποθνήσκουσιν 
έκ στερήσεως άέρος καί χρονίου δηλητηριασμου.

Πώς γίνεται λοιπόν ή βλάβη, ή έξ ακαθάρτου καί 
διεφθαρμένου άέρος προερχομένη;

Ό  άναπνεόμενος άήρ σκοπόν Ιχει ν’ άποκαθάρη τό από 
τής καρδίας είς τούς πνεύμονας ώθούμενον αίμα. Διά νά 
καθαρισθη δέ τό αίμα, πρέπει δ μετά του αίματος ηνωμένος 
άνθραξ νά δξυδωθή είς άεριόμορφον ανθρακικόν όξό καί νά 
έκπνευσθη. Οί πνεύμονες ημών περιλαμβάνουσιν ώρισμένην 
τινά ποσότητα άέρος, οδτινος τό όξυγόνον έξαρκεΐ' ακριβώς 
είς τήν όξύδωσιν τοΰ αίματος τών πνευμόνων. "Οταν δμως 
ό άήρ έκτος τών σταθερών στοιχείων του περιέχη καί άλλα, 
Ιστω καί άβλαβή, τότε είςέρχεται μέν πάλιν είς τούς πνεύ
μονας τό αυτό ποσόν άέρος, άλλ’ έν αύτώ έμπεριέχεται όλι- 
γώτερον οξυγόνον. Τό έλλειμμα τούτο πρέπει νά καλυφθή- 
άναπνέομεν ταχύτερον καί διά του μείζονος αριθμού τών 
είςπνοών προςπαθοϋμεν άκουσίως νά άναπληρώσωμεν τό έν 
έκάστη αναπνοή έλλεΐπον, ουτω δέ ταράσσεται φυσικώς ή 
αύστηρά τοί» οργανισμού οικονομία. Οί στηθικοί δι’ δλως 
αντίθετον αίτίαν άναγκάζονται ν’ άναπνέωσι ταχύτερον. Οί 
πνεύμονες αυτών δεν περιέχόυσιν άρκοΰν ποσόν άέρος, όφεί- 
λουσι συχνότερον νά τόν άνανεώνωσι καί αισθάνονται άνα-



324 ΚΛΕΙΩ.

κούφισιν, δταν 6 αήρ περιέχη πολύ όξυγόνον. Τά παιδία 
καί αί γυναίκες άναπνέουσι ταχύτερου των άνδρών, διότι ό 
όργανισμός των έργάζεται ζωηρότερον; δυνάμεθα δε .εν γέ- 

•νει νά εΐπωμεν, ότι άνά τρεις παλμούς·τής καρδίας ή σφυγ
μούς; γίνεται μία. αναπνοή. -
. "Οταν τά. αβλαβή, μεν καθ’ Ιάυτά, αλλά κωλυοντα ττν 
.αναπνοήν · αέρα« · πολλαπλάσιασθο“σι ν, · έπιφέρουσι . δύςπνοιαν 
ίκίά ασφυξίαν., Έ καστος γνωρίζει το πνιγηρόν αίσθημα, το 
.;άπο«ν μας καταλαμβάνει,, όταν πίνωμεν ΰδώρ περιεχον αν
θρακικόν οξύ, ;διότι άκο.υσίως άναπνέομεν τό .άπό τού δδα- 
..τος άχαλλαττόμενον αέριον. Τά ουχι σπάνια απευκταία έν 
πήγάίς ή φρέασι καί.ύπογείόις προέρχονται έκ του ανθρακικού 
οξέος, δπερ Ισχημ'ατίσθη κατά την σηψιν και ζύμωσιν.' Ό λ ι- 
γώτερον έπικίνδυνοι εΐνε οί άτμοί τόυ υδατος καί τό άζω- 
‘τον,’ διότι καί .ο αήρ αυτός συνίσταται κατά τά  8/4 έξ άζω
του καί ’ ό έ ξ  ύδατμων κεκορεσμένος θάλαμος ρωσσικού λου
τρού'ουδεμίαν βλάβην φέρει καί είς τους μακρότερον έν
άυτφ παραμένοντας.

...Άλλ’ 6 αήρ περιέχει ένίοτε καί δηλητηριώδη άέρια. 
-Φινά-Ίξ αύτών, οΤον θειώδες ¿ξύ, χλώριον, αμμωνία δεν εΐνε 
δυνατόν ν άναπνευσθωσι, διότι ή. οσμή.των καί.ο  ισχυρός 
βή5’:πρρδίδει την · παρουσίαν των .καί είς έλαχίστας Ιτ ι πο
σότητας,; καί-διά τοϋτο .σπανίως .άπειλουσι την ζωήν. Βλά
πτεται' ομως τά  μέγιστα .ή, υγίεια. Τά μίγματα αυτών 
Ιχουσι ττν  ΐδιάζουσαν καί άνυπόφορον οσμήν, ήτις άναδίδε- 
ται .έν κατοικίαις, υχο πολλών ατόμων κατοικουμέναις, καί 
σχολείοις καί ήτις εν τοις θεάτροις, αίθουσαις του χορού, 

.έκκΧησίαις, έργοστοισίρις, ξενοδοχείοις καί καφφενείοις γίνε- 

.ται δια  των καιομένων αερίων ί τ ι  άηδεστέρα — δυςτυχώς 
/μόνον διά τόν .είςερχόμενον. Διά της μακροτέρας διαμονής 
..έν, τοιούτοις χώροις συνειθίζομεν ,τήν δηλητηριασμένην ταό- 
την ατμόσφαιραν, καί μάλιστα. άρεσκόμεθα έν αυτή. Έ ν 
.τσυτοις ,τά δηλητήρια ένεργούσι καί.βραδέως μέν, άναλόγως 
. πρός-τήν άραιότητά των, άλλ’ ασφαλώς. Τούτο άποδεικνύε- 
/τα ι |κ  τής όψεως'των είς τά  σχολεία φοιτώντων παιδίων 
;κάί-τών έργαζομένων. έν κλειστοΐς .χώροις καί ένίοτε εκ τίνος 
Λιποθυμίας έν. αιθούση. τινί διασκεδάσεως, ίτ ις  εΐνε τρόπον 
τινά. παραίνεσις. είς το ’ άφροντι πλήθος.

Λ ; _ Καί πράγματι .πολλάκις λαμβάνομεν τοιαύτας ύπενθυ- 
. μίσε.ις άναπνέοντες .τοιαύτα' δηλητηριώδη καί Ιπικίνδυνα άέ-

ρια, οΐον όξείδιον ανθρακος καί φωταέριον. "Οταν 6 άήρ 
περιέχη καί ίχνη μόνον αυτών, δόναται νά γίνη θανατηφό
ρος, διότι δυνάμεθα ν’ άναπνέωμεν αυτά έπί ώρας ολοκλή
ρους, χωρίς νά αίσθανθώμεν την ,παραμικράν ένόχλησιν. 
Έκαστη -είςπνοή φέρει νέα ποσά αυτών εις τους πνεύμονας 
,καί μεγεθύνει τήν φθοροποιάν Ινέργειαν των προηγηθέντων. 
Αλλά συγχρόνως μέ τό όξείδιον άνθρακος αναπτύσσονται 
καί άλλα δυςώδη αέρια καί τό φωταέριον. γίνεται- έπάισθη- 
τόν άμα ώς.περιλάβη τό χιλιοστόν μέρος του. χώρου, .'έν 
<5 άναπνέομεν, ουτω δε δυνάμεθα όντες έξυπνοι νά σωθώμεν.

Κατά ταύτα λοιπόν διττώς εΐνε βλαβεραί αί έξ αερίων 
άκαθαρσίαι του άέρος: αμέσως, δταν ήνε δηλητηριώδεις, καί 
έμμέσως, όταν διά  της παρουσίας τών έλαττοϋται τό έν τω 
αέρι όξυγόνον.

Έτέρα συνηθεστάτη ακαθαρσία τού άέρος γίνεται διά 
τής κόνεως. Καί είς αυτά τά  υψηλά δρη καί είς αότάς Ιτ ι 
τάς ζώνας της αΪωνίου χιόνος ευρον xóvtv έν τω άέρι, καί 
έμβριθέστεραι ερευναι απέδειξαν, δτι d κονιορτός ουτος προ- 
ήρχετο έκ χιλιάδων μιλίων μακρόθεν, διότι συνίστατο έν 
μέρει έκ τριμμάτων λίθων ξένων. χωρών. Ή , κόνις αυτη 
οόδεμίαν εχει υγειονομικήν σημασίαν. Περιβάλλεται υπό 
τών μυκωδών έκκρίσεων τών πνευμόνων καί άπόρρίπτεται 
πάλιν. Βλαβερά δέ εΐνε ή κόνις, δταν διαρκώς, καί .κατά 
μεγάλα ποσά είςπνευσθή καί μάλιστα δταν ήνε. καί δηλη
τηριώδης ώς έν τοις μεταλλουργείοι; καί τοις έργοστασίοις 
μολύβδου, αρσενικού, φωςφόρου κλπ.

"Οπου καί άν στραφή τις, κατά την νεώτέραν υγιεινήν, 
πανταχού βλέπει πρό αύτού- άνορθούμενον τό  άπαίσιον φάσμα 
τών βακτηριδίων. Καί είς αυτόν.Ιτι τον άέρα ευρον βα
κτηρίδια, πολλοί δε έπιστήμονες ισχυρίζονται δτι έντεύθεν 
προέρχεται και ή έξάπλωσις πολλών ασθενειών.' Αλλ’ ή 
βακτηριοφοβία αυτη.εΐνε δλως άβάσιμος. ’Εάν πράγματι 
τά  έν τι?, άέρι Ιπτάμενα βακτηρίδια ήσαν νοσηροί παράγον
τες — δπερ ουδόλως άπεδείχθη — δύνανται νά θεωρώνται 
ώς άνύπαρκτα φάσματα. Έ ν  τω άπεράντω ατμοσφαιρική 
ωκεάνιο άδυνατούμεν να τά  καταδιώξωμεν, δλαι δε αί ύγι- 
ειονομικαί ημών προςχάθειαι πρέπει νά συγκεντρωθώσιν είς 
τον τόπον τής γενέσεως αυτών, διότι, ίνα εΐπωμεν' μετά του 
ποιητου Schiller: άπαξ.είς τον άέρα διασκορπισθέντα,/αίω- 
νίως άνηρπάσθησαν άφ’ ημών.

Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .
(Μετά τριών είκόνων).

V . ; ' ι
,ν .-..'Τον. καλό»» παλαώ ν  καιρόν, ώς λέγουσιν οί αγαθοί 
Έερμανοί , όταν οί άνθρωποι ήρκοΰντο είς μόνα τά  άγαθά 
τής πυρίτιδος,. δτε οί ακάματοι χημικοί δέν εΐχον άκόμη 
δώσει είς χεΐρας τών κακών ανθρώπων τήν δυναμίτιδα, την 
^νιτρογλυκερίνην, ττν παγκλαστίτιδα κτλ., οτε δ'εν ήξευρου 
,άκόμη νά χρησιμοποιώσιν ώς τήν σήμερον τον ηλεκτρισμόν, 
αί υποβρύχιοι διαρρήξεις βράχων έθεωρούντο ώς τά  δυς- 
κολώτατα καί άξιοθαυμαστότατα κατορθώματα τής μηχα
νικής τέχνης. ’Ολίγοι ίσως έξ ημών ένθυμούνται άκόμη 
ττν  αΐσθησιν, τν  καθ’ άπαντα τόν κόσμον εΐχεν έμποιήσει 
r  πρό χρόνων γενομένη άνατίναξις τών βράχων παρά τό 
Binger Loch, r  δέ διάσπασις τών σιδηρών πυλών είς τον 
κάτω Δουναβιν παρά τήννΟστροβαν ένομίζετο. καί νομίζεται

άκόμη υπό τινας έπόψεις, ώς έν έκ τών θαυμασιωτέρων 
έργων τής τεχνουργικής.

Ττν σήμερον άλη9·ώς πολύ έξωμαλύνθησαν τά  πράγ
ματα διά τους μηχανικούς, διότι χάρις είς τάς νεωτε'ρας 
έφευρέσεις ΙχΟυσιν ύπό τήν διάθεσίν των έκρηκτικάς υλας 
καί ύπό τό δδωρ άναφλεγομένας, έκτος δέ τούτων καί τόν 
ηλεκτρικόν σπινθήρα, δ ι ου μέ δλην των τάν άνάπαυσιν 
καί άπό τίνος ασφαλούς θέσεως δύναται αστραπηδόν νά 
προκαλέση τήν Ικρηξιν όσωνδήποτε ύχονόμων, έν ω άφ’ 
ετέρου αί πρόοδοι της ύπό τά  ΰδατα οίκοδορ,ητικής καί 
τών καταδυτικών μέσων λίαν σημαντικώς διευκολύνουσι τάς 
προκαταρκτικάς εργασίας προς διάρρηξιν καί τών γιγαντω- 
δεστέρων βράχων.

Κ Ο Ρ ΙΝ Ν Α .
Η  εκ Τανάγρας της Βοιωτίας ποιήτρια (500 π. X.]. Ελαιογραφία Μάξ.
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Διά τοΰ μ,ικρου 3μ.ως τούτου προλόγου δεν 8·έλομεν 
vi? ειπωμεν &1ζ τους ήρ,ετέρους άναγνώοτκς, ότι η τεραστία 
διάρρηξις, ης τας προετοιμασίας και δι’ εικόνων ένταυθ·α 
δ.εικνυομεν είς «υτους, άνάγετκι είς τά  ευκολωτερα κατορ
θώματα της μηχανικτς τέχνης. Έ ξ  έναντίας δ·ά ίδωμεν
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ολίγον κατωτέρω, οτι ό αρχιμηχανικός του στρατού των 
Ηνωμένων πολιτειών, ό στρατηγός Ί .  Νεύτων, είς <?ν ανε- 
τέΒ*η η διευδ·υνσις των έργασιων, είχε νά υπερπηδήση πολλάς 
καί ποικίλας δυςχερείας.

Ό  λιμ ίν της Νέας ’Γόρκης εΤνε εΤς των μεγαλειτέρων

καί &5ς προς τήν Ιν αΰτω κίνησιν εΤς των σπουδαιότερων 
του κόσμου, υπολείπεται δέ κατά τοΰτο ίσως μόνον του Λον- 
δινείου λιμένος. Λίαν όχληρόν έπομένως ητον ότι τ  εϊςοδός 
του ήτον άποκεκλεισμένη ου μόνον διά τινων μικρότερων 
σκοπέλων, αλλα καί δια παμμεγέ&ους τινός βράχου, όςτις 
πολλά πράγματα παρέϊχεν είς τούς πρωρεΐς τ τ ς  ’Αμερικής- 
καί πολυαρίθμων πλοίων προΰκάλεσε την καταστροφήν.

ΓΓρό εικοσαετίας λοιπόν άπεφασίσ&η νά άρδ-ιοσι καδ·’ 
ολοκληρίαν τά  ¿¡¿πόδια, «τινα την λεγομένην Πόλην της 
Κολάσεως (τό στόμιον του λιμένος της Νέας Ύορκης) καδ-- 
ίστών τόσον Ιπικίνδυνον, άφ’ ου αί από του 1848 άρξά-

μεναι άπόπειραι προς διάρρηξιν διά των τότε ατελών καί 
ανεπαρκών μέσων ουδεν ειχον έπιφέρει γεννάιον αποτέλεσμα. 
Έ ν  ετει 1866 ηρξαντο πρώτον διαρρηγνύοντες τους σχετι- 
κως μικροτε'ρους βράχους Pot-Rock ίλε'βητα) καί Frying 
pan (τήγανον). Καί τόν μέν τελευταΤον κατοίρδ-ωσαν νά 
διαρρήξωσι καί καταποντίσωσι διά των συνή&ων μέσων 
ητοι δια καταδυτικών κωδοίνων, άφ’ ών διετρυπή&η παν- 
ταχου τό σώμα του βράχου, άλλ’ ό ,,λέβης“ ,Ιπληρώδ-η δι 
όπονόμων έσωτερικόϊς όρυχδεισόίν διά πυριτιδοβολών, πε- 
ριεχουσών 25,000 χιλιόγραμμα δυναμίτιδος, καί έν ριπή 
όφδαλμου τω 1876 άνετινάχδη ουχί είς τόν αέρα αλλά 
κατεποντίσδ-η υπο τήν έπιφάνειαν τή'ς δαλάσσης. Πραγμα- 
τικώς ουδίν τμήμα βράχου ειχεν άνέλδει μέχρι τής επιφά
νειας του ΰδατος, μόνον δε ό φοβερός υπόκωφος κρότος 
καί στήλη υδατος, είς όψος 50 μέτρων υπέρ αυτήν αίωρη- 
δείσα, έπρόδωκεν είς 
τό  συνηγμένον άπει
ρον πλήδος, ότι είς 
τά  βάδη του πόντου 
έπετελέδη φοβερά 
ανατροπή των καδε- 
στώτων τής φΰσεώς.

Ά λλ’ έντευδεν 
δέν κροέκυψεν ή πο- 
δ-ουμένη είκολία καί 
απαλλαγή της 8-α- 
λασσοπλοΐας του μέ
ρους έκείνου από παν
τός κίνδυνου, διότι 
είχε παραμείνει ακό
μη ό κυριώτερος σκό
πελος — ό νό μ α τι 
Flood Rock — άπει- 
λών έκάστοτε διά ναυ
αγίου καί καταστρο
φής τους παραπλέον- 
τας αυτόν. 'Η  έναρ- 
ξις των έργασιώνπρός 
άρσιν καί τοΰ έχδροϋ 
τούτου έβράδυνε, κα- 
δότι ή άντιπροςωπεία 
των 'Ηνωμένων πολι
τειών δυςκόλως έπεί- 
σδη είς έπιψήφισιν 
τών άπα ιτουμένω ν
πέντε έκατομμυρίων φράγκων, οδεν καί .ή διάρρηξις τοΰ 
360 μέτρα μήκος καί 180 μέτρα πλάτος έχοντος βράχου 
κατ ανάγκην άνεβλήδη επί τινα έτη.

Έ ν α  το'.ουτον όγκον οί μηχανικοί φυσικώς δέν ήδόναντο 
νά διασπάσωσι καί καταποντίσωσι διά τών συνήδο>ν μέσων. 
Καί ένταΰδα πάλιν έγένετο χρήσις τής μ^δόδου, ήτις τό
σον άποτελεσματικώς έφηρμόσδη πρός διάρρηξιν τοΰ ,,λέ- 
βητος" καί ήν συμφώνως πρός τάς παρατιδεμένας είκόνας 
μέλλομεν έν τοίς κατωτέρω νά έκδέσωμεν δι’ ολίγων λέξεων.

Ε πειδή  ό βράχος Flood Rock μόνον διαρκοΰσης τής 
άμπώτιδος προεξείχεν ολίγον υπέρ τήν επιφάνειαν της δα- 
λάσσης, ανάγκη ήτο νά κατασκευασδή έπί τής υψίστης 
αυτοΰ κορυφής χώρος τις, είς όν νά μή δυναται νά είς- 
χωρηση τό υγρόν στοιχείου καί όπόδεν μετά πόσης ασφα
λείας οί Ιργάται ήδύναντο νά σκάψωσιν είς τά  έγκατα τοΰ
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βράχου κάδετον σήραγγα, βάδους 18 μέτρων. Το προαυ- 
λιον τ τ ς  σήραγγος ταύτης, οδ το έσωτερικον παριστάνει 

.ή.πρώτη τών ήμετέρων εικόνων, δέν ήτο μόνον ώρισμένον 

.είς το  να Ικφορτόνωνται επ’ αυτοΰ αί έξορυσσομεναι 
•πέτραι, άλλα καί έχρησίμευε πρός τοποδέτησιν τών τερα
στίων αντλιών, διότι εΐχεν άποδειχδή ό τ  ό βράχος ήτο 
πορρώδης καί άπερρόφα τό ΰδωρ, ώςτε ητο κίνδυνος μή 
έντός ολίγου τά  διορυσσόμενα μέρη κληρώνται υδατος, έάν 
προηγουμένως δέν έλαμβάνετο ή δέουσα πρόνοια.

’Από τής σήραγγος ταύτης όρμώμενοι έσκαψαν οί έρ- 
γάται περαιτέρω τόν βράχον κατά διαφόρους διευδύνσεις. 
Καί έν πρώτοις κατεσκευάσ&η ό αΰλαξ πρός συλλογήν 
του άποστάζοντος υδατος, υπέρ αυτόν δε είς μικράς απο
στάσεις ήγέρδησαν ξυλιναι γέφυραι, ως φαίνεται έν τη δευ- 
τέρα τών χαρατεδειμένων εικόνων. Ε ΐτα κατα πλάτος καί 
κατά μήκος τοΰ βράχου διετρήδησαν δίοδοι τόσον πλησίον 
άλλήλων κείμεναι, ώςτε ή βραχώδης οροφή, ώς έν τοίς 
παρά τήν Βομβάην Ινδικοίς ναοίς, φαίνεται στηριζομένη 
μόνον υπό απείρων στηλών. Τό μέρος τοΰτο τών έργασιών 
ήτο λίαν δύςκολον καί κινδυνώδες, διότι αφ’ ενος μεν το 
διειςδΰον ύδωρ πολλάκις ήπείλησε νά καταπνίξη τους 
έργαζομένους, άφ’ ετέρου δέ άπεδείχδη ή μάζα τοΰ βράχου 
το'σον ευδρυπτος, ώςτε έδέησεν ή στέγη να στηριχδ-ή πολ- 
λαχοΰ διά δοκών. Τό ύπερ τάς διόδους πάχος τής στέγης 
ήτο πέντε μέτρων, αί δέ δίοδοι έν συνόλο» εΤχον μήκος 
6,500 μέτρων, ήτοι τό ήμισυ τοΰ μήκους τής σήραγγος 
τοΰ Γοδάρδου. Τή,ν οροφήν έστηριζον 467 βραχώδεις στήλαι.

Α λλά διά  τής διορύξεως 70 διόδων τό έργον δεν ήτο 
καδ’ ολοκληρίαν τετελεσμένον. ’Επρόκειτο ήδη οί τοίχοι 
τών όποχδονίων τούτων οδών ώς καί ή όροφτ νά δια- 
σκευασδ-ώσι καταλλήλως πρός υποδοχήν τών έκρηκτικών 
υλών. *Αν ή διόρυξις τοΰ πετρώδους σώματος χάρις είς 
τά  τέλεια έργαλεία τών νεωτέρων χρόνων έγένετο μετα 
πόσης τής δυνατής ευκολίας καί ταχυτητός, η διατρησις

όμως έν τώ βράχω 13,286 οπών, έχουσών κατά μέσον όρον 
2,70 μέτρων βάδος, άπήτει μεγάλην δαπάνην καί χρόνου 
καί κόπου. Έ ν  τουτοις καί αί όπαί αδται ήσαν κατά 
Σεπτέμβριον έτοιμοι καί εΤχον ολικόν μήκος 36 χιλιομέτρων.

Μετά τοΰτο ήρχισαν νά γεμίζωσι τάς όπάς ταύτας. 
Έ π ί μικρών τροχιών έκινείτο κάρρον, όπόδεν οί έργάται 
ευκόλως τδύναντο νά είςάγωσι τάς πυριτιδοβολάς έντός 
τών οπών. Αί πυριτιδοβολαί αδται συνίσταντο. έκ μίγμα
τος πυρίτιδος καί δυναμίτιδος. Περίεργος όμως εΐνε ό τρό
πος, καδ’ όν οί έργάται έτοποδέτουν τό φώς έπί τοΰ ανε
στραμμένου γύρου τοΰ πίλου των, διά νά έχωσι τάς χέίρας 
έλεο&έρας.

Μετά τό πέρας καί τής ουχί άκινδύνου ταύτης Ιργα- 
σίας συνεδέδησαν άπασαι αί πυριτιδοβολαί διά  χαλκών 
συρμάτων, άτινα Ιπερατοΰντο είς ηλεκτρικήν τινα. συστοι
χίαν μακράν έπί τής άντίπεραν κείμενης όχδης Long Island. 
Είς έπίτασιν δέ τής έκρηκτικής δυνάμεως άφέδη τό δδωρ 
έλευ&έρως νά είςδύση είς τόν υποχδόνιον χώρον, άφ’ οδ 
πρώτον άπεμακρύνδ-ησαν απ’ αυτοΰ πάσαι αί μηχαναί καί 
αί οίκοδομητικαί υλαι. Ή δη  ήρκει μία καί μόνη πίεσις 
κομβίου τινός τής ηλεκτρικής συστοιχίας πρός άκαριαίαν 
άνάφλέξιν τών 13,286 πυριτιδοβολών μετά 150,000 χιλιό
γραμμων δυναμίτιδος καί πυρίτιδος καί άνατίναξιν τοΰ τε
ραστίου βράχου.

Τοΰτο δέ καί έγένετο άνευ τινός απευκταίου καί συμ
φώνους πρός τάς προςδοκίας τοΰ κόσμου πρό ολίγων εβδο
μάδων. Κατά τοιαύταζ όχονομιυτιχάζ διαρρήξεις «πεδείχδ-η 
πολλάκις ότι ουδένα διατρέχουσι κίνδυνον τά  περίχωρα, 
έπειδη' τά  περί καί υπέρ τόν βράχον στρώματα του υδατος 
σημαντικως έξασδενίζουσι τήν εντασιν τής έκρηκτικής δυ
νάμεως πρός τά  Ιξω. Διά τοΰ μηχανικού τούτου δαυμα- 
τουργτματος οί άπαράμιλλοι Άρ.ερικανοί προςέδ-ηκαν ενα 
ακόμη μαργαρίτην είς τόν στέφανον τής τεχνουργικνς αυ
τών μεγαλονοίας.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

ίδννατονσα πλέον νά παρακολουθήσω την 
οίκτράν πορείαν, ήν Ιλαβον τά ήμέτερα 
πολιτικά πράγματα ένεκα δέ τούτου ισως 
άπαυδήσασα καί τών ουρμιΰν τά{ ευμ.5- 
ταβλήτουί μορφάί νά επισκοπήσω, Ιπι- 
καλοΰμαι πάλιν τήν εόμένίιάν Σου χωρίς 
νά Σ’ εξαναγκάσω είς τήν ειλικρινή ομο
λογίαν, δτι πιθανώς έδιδάχθης μικρόν τι 
εκ τής δεκαπενθημέρου πολυλογίας μου. 
Άπόδειξις τούτου Ιστωσαν τά εξής.

Έ ν  τινι γερμανικώ φύλλφ άνέγνωμεν εσχάτως πληροφορίας τινάς 
περί της πρώτης ενινπώσεως, ήν έπροξένησεν εις τ ίν  ’Αλέξανδρον της 
Βουλγαρίας ή  κήρυξις τοϋ πολέμου ΰπό της Σερβίας, Κατ’ εκείνην 
άκριβώς τήν στιγμήν, λέγεται, 6 Αλέξανδρος έπαιζε μετά τών υπουργών 
του va banque. "Οτε δ’ έφ&ασεν ή  είδησις, ό ηγεμών άνεπήδησε άνα- 
κράζων —  .„’Εάν δέν ήμην Αλέξανδρος, ήθηλον νά ήμαι Διογένης! 
„Έ ρωτηθεΐς δέ τ ί ήνίττετο διά τών λόγων τούτων, απήντησε — „Διότι 
θά  Ιζττουν τότε τόν Μιλάνον μέ τό φανάρι, διά νά τόν κρεμάσο) είς τον 
λύχνον μου!“ Οί υπουργοί εμβρόντητοι ήκουσαν τούς λόγους τούτους και 
έπϊίσθησαν ότι ό πόλεμος μεταξύ Βουλγαρίας καϊ Σερβίας θα ήνε άπελ- 
πιστικός. Τόσον δέ βέβαιος ήτον ί  ήγεμών περί τής νίκης, ώςτε μετ’ 
όλΐγον άνέκραξεν; „’Εμπρός είς τήν Νύσσαν!'1 ’Ολίγοι τινές έτόλμησαν 
νά παρατηρη'σωσιν, ότι ό Τσάρος δέν θά  επιτρέψη τοΰτο, άλλ’ δ Άλέξαν- 
δρως καγχάζων άπήντησεν Έ κεΤ όπου είνε ή  Νύσσα, δ Αύτοκράτωρ 
χάνει τήν δίκην του!“

Ή  ελληνική άρχαώτης είχε τά επτά της θαύματα, άλλά καί ί  ακόμη 
σχεδόν ολως άγνωστος νήσος Κορέα δέν έμεινεν ¿πίσω, έχει δέ καί αυτή 
επτά ολόκληρα θαύματα τοΰ κόσμου. Τ αΰτα,'ώ ς διαβεβαιοΰσιν οί ιθαγε
νείς, εΐνε τά έξης: 1) Μία θερμή πηγή εκτάκτου ιαματικής δυνάμεως. 
2) Δύο μακράν άλλήλων κείμεναι πηγαί, ών οσάκις ή . μ ία  ζωηρώς.άνα- 
βλύζη, ή  έτέρα αμέσως άποστεγνοΰται καί ξηραίνεται. .· Αμφοτέρων τδ 
ΰδωρ έχει γεΰσιν γλυκυτάτην. 3) Έ ν  άντρον, δ ί  ου πνέει παγερός άνεμος 
τόσον σφοδρώςί ώςτε οΰδείς άνήρ δόναται νά σταθή’απέναντι του." 4) .Εν 
πυκνότατον δάσος, τοΰ δποίόυ ισάκις εν δένδρον αποκοπή, άμέσως άναβλα- 
στάνει άλλο Ικ  της βίζης του. 5) ΕΤς επιπλέων λίθος, περί τόν δποΐον άνη'- 
γειραν ναόν. 6) Ε ις  βράχος, οςτις διαρκώς εκπέμπει εύάρςστον θερμότητα. 
8) Μία σταγών ίδρώτος τοΰ Βούδδα· τριάκοντα βήματα μακράν τοΰ ναοΰ, 
έν μ φυλάσσεται, ούδεμία χλόη βλαστάνει, οι]δέν άνθος, ούδέν δένδρον εκ
π έμπει πρός την ουρανόν τούς θαλερούς του κλάδους, ουδέποτε δέ 'ζώόν 
τ ι τολμδ νά πλησιάση είς τόν τόπον τοΰ θαύματος!

Έ ν  Μεξικώ υπάρχει σιδηρονν  όρος, κείμενον πλησίον τής πόλεως 
Δουράγκο. Τ ό περίεργον τοΰτο όρος έχει υψος 600 περίπου ποδων υπέρ 
τήν έπιφάνειαν τοΰ ¿ροπεδίου, Ιφ’ ου κεΤται. Καί τό μέν μήκός του εΐνε 
ενός μιλίου, τδ δέ πλάτος, ενός τρίτου μιλίου. Ή  μάζα «υτοΰ συνίσταται 
έκ σιδηρίτου λίθοο, όςτις λέγεται άτι εΤνε εξαίρετου καθαρότητος, καί τό 
ποσόν αυτής ύπολογίζεται είς 100 εκατομμύρια τόννων. ..

Ο ί Εατροί, δ κόσμος όλος καί αύτοί ακόμη οί μεγαλείτεροι φ ονμα-  
όάροι δέν άφίνουν καμμίαν περίστασιν νά παρέλθη χωρίς να παραπονε- 
θώσι κατά τοΰ καπνοΰ καί νά τονίσωσιν οί μέν όσην βλάβην προξενεί 
είς τήν άνθρωπότητα, οί δε οσας περιττάς Ινεκα αυτοΰ αναγκάζονται νά
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όποστιϊσι δαπάνα?. Έ ν  τούτοι« παρέστη όμω« καί μία  εύκαιρία, καν 
ήν & καπνό« Απεδίίχθη μεγάλη« ώφελεία« πρόξενο« καί χρησιμώτατο« τη 
επιστήμη. Οταν πρό ¿λίγων ενιαυτών έπρόκειτο νά γίνη εν Αονδίνιρ υπό 
τήν προστασίαν τή« βασιλίσση« τη« ’Αγγλία« διίθνή« έκθεσι« ιχθύων, τό 
γερμανικήν τμήμα το!) Ζωολογικοί! σταθμόν τη« Νεαπόλεω« ειχεν Αποφα
σίσει ν’ άποστειλη εί« αυτήν συλλογήν διαφόρων περιέργων θαλασσίων όν- 
των, τά ¿πόία ίμω « εΐχεν άποδειχθη οτι ήτον έντελώ« αδύνατον νά με-

ταφερθώσιν εί« τόσην άπόστασιν άβλαβν, Αί μέδουσαι εΐνε θαυμασίως 
άβρά καί τρυφερά ζώ α, τό κωδωνοειδέ« σώμα των άποτελεΤται έ |  άβρδ« 
διαφανού« ου’σία«, όπόθεν προεκβάλλονται αί λεπταί καί Ακαταπαυ'στω« 
ένθεν κΑκίΐθεν κινούμενοι προ«ακτρίδε«. Κομψότατοι συγχρόνω« εΐνε καί 
αί γραμμαί, α< διά των βραχιόνων' του σχηματίζει τό ζωον, όμοίω« δε 
περίεργοι εΐνε αί λεπτοφυεί« νηρηιδε« καί πολλά άλλα αιθέρια τώ  οντι 
θαύματα τού ωκεανού, τά όποια δυ«κόλω« στελλονται από τόπου εις 
τόπον καί κατά τήν μεταφοράν χάνουσι τήν συμμετρίαν του σώματό« των 
καί γίνονται άμορφοι όγκοι.

Νεαρό« τι« ?μω< ’Ιταλό«, όνόματι Σαλβατόρε Λοβιάγκο, εδρεν,εύφυα 
τινα καί ένταύτώ άπλοόστατον τρόπον προ« Αποστολήν των ζιυων. Τό 
δοχεΐον, ένώ εύρίσκεται έντό« τού δδατο« ή  μέδουσα, καλύπτεται υπό 
ύαλίνου κιόδωνο«, Ιντό« δ5 «Ατού έμφυσαται καπνό« σιγάρου καί· μάλιστα 
καπνό« σιγάρου χειριστή«, εΐ δυνατόν, ποιότητο«. Τ ί  σημαίνει τούτο, τό 
γνωρίζει μόνον δ εν Ιτα λ ία  επί τινα χρόνον διατρίψά«.

Έ κ εΐ” ύπάρχουσι σιγάρα δυνάμενα νά κατοστώσι φοβεροίτατα καί 
εί« αυτόν τον άνθρωπον, ιί«τε Αλλοίμονον εί« τά« αίσθήσει« των εύαισθή- 
των μεδουσών, όταν έκτεθώσιν εί« τόν πνιγηρόν καπνόν των. Ά μα ώ« 
6 κώδων ίώηρωθη του δηλητηριώδου« τούτου καπνού τό πείραμα εΐνε τε· 
λειωμένον, διότι τό υδωρ Απορροφά αυτόν καί ί  μέδουσα Αποναρκοΰται 
έντελώ« καί έν τοιαύτη καταστάσει δύναται δπουδήποτε νά μεταφερθή,

χωρί« νά χάση ή νά μεταβάλη τήν ώραίαν αυτη« μορφήν. -Δια τού 
άπλού τούτου μέσου κατέστη δυνατόν νά σταλή εί« Λονδίνου ί  λαμπρά 
εκείνη συλλογή θαλασσίων πλασμάτων, Ινδιαιτωμένων εί« τά  βάθη τη« 
Μεσογείου δ·αλάσση«, καί εκεί νά προκαλέση τον θαυμασμόν καί τύν 
εκστασιν των Άγγλων. — Πολλοί ίσχυρίσθησαν μέχρι τουδε, ότι τά φο
βερά σιγάρα τοϋ .μονοπωλίου εΐνε. ίκανά νά .δηλητηριάσω« βαθμηδόν τόν 
λαόν τ?« ’Ιταλία«, ουδεί« 0μω« Ισκέφθη ποτέ οτι τό καπνίζονΓτούτο δη-

λητήριον ήδύνατο νά καταντέση χρήσιμο« καί πιστό« θεράπων τη« επι
στήμη«.

Ό  Αριθμό« τών εν τώ  άνω ¿ηθέντι ζωολογικώ σταθμω Ιργαζομε'νων 
εΐνε μέγα« καί Από έτου« εί« έτο« αυξάνεται σημανπκώ«. Έ ν  αυτω 
Αντιπρο«ωπεύονται σχεδόν όλα τά έθνη τής Ευρώπη«, οί Γερμανοί, οί 
Άγγλοι, οι Ελβετοί, οί Οδγγροι,. οί 'Ρώσσοι, οί Βέλγοι, οί Ισπανοί, οί 
'Ολλανδοί καί οί Αμερικανοί. Τά γερμανικόν κράτο« εδωκεν έν αρχή 
ύπέρ του μοναδικού τούτου καθιδρύματο« εκατόν χιλιάδα« φράγκων, ήδη 
8ε χορηγεί τφ  διευθυντή του γερμανικού τμήματο« Dr. D obrn  έτησίω« 
είκοσι χιλιάδα« φράγκων, αντί τούτου 8’ έχει τό δικαίωμα νά διαθέτη 
ελευθέρω« καί δωρεάν 10 θέσει«, κατεχομένα« πάντοτε υπό γερμανών έπι- 
στημόνων.

Μ ΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — 8 ^ " *  Πρό« τού« κ. κ. Συνδρομητά« 
τη« Κ Ιιιο ϋ ς ,  όσοι δε·) κατέβαλον έτι τήν από 1/13. Ίανουαρίου 1885 Αρχο- 
μένην συνδρομήν αΑτών. Θερμώ« παρακαλούμεν αυτού« νά έκτιμήσωσι τά« 
ήμετέρα« θυσία« καί ή  Ανακουφίσωσιν ή μ ϊ<  από τε τών τρεχουσών υπο
χρεώσεων καί τών νέων δαπανών, A« επιβάλλει καί ή έπί δεύτερον ετο« 
παράτασι« τού βίου τη« Κ λ ιιο ϋ ς .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Ηράκλειο«, δραμα εί« μέρη πέντε, καί Τ ό πυρ υπό τήν αιθάλην, βιβλιοκρισία Μ. Κ. Είκόνε« Ηρακλείου έν σελ. 317, 
τη« Αύτοκρατείρα« Μαρτίνα« καί τού Κόμητο« ’Αθαλαρίχου παρά τω  Χαγάνω τών Άβάρων έν σελ. 320, τη« Μαρτίνη« φευγούσηί επί τη αφανίσει τοίί 
Πατριάρχου έν σελ. 321. —  Ιίερ ί καθαρού άέρο«. ■— Εφευρέσει« καί Ανακαλύψει« (μετά τριών εικόνων έν σελίδι 326. — Κόριννα ή εκ Τανάγρα« τή« 
Βοιωτία« ποιήτρια.* Είκών Μάξ έν σελ. 325. -—- Έπιστολαί Ιξ  'Εσπερία«, τό σνχ%ό<ζ Β^σιμίον. -— ‘ο  Χί/ζαν^ος τής Βουλγαρίας ώς jioyixr$. — Τ ί titrJt ααΡ-
ιιν τα  ¿ γνύο το ν  μ β ι τιω ς  —  ΣιΑ ϊ ίο ν ν  ΰςος ί ν  Μ φ χ ά .  —  Ό  χαπνόρ  ώ ς  ·9ρράΛανν τ ή ς  ixtOTf'ur,:. —  Ό  iw v io y w ι^ ς  βτα&μός Ι « Τ  Ι ’ερμανών h  N tttnP is* . — M txpx Ιίίλη Ιο -
7$atpta, ά ί\&  λ tin· οαονύαία καί Ιηιίγ&υ9α.

•Εκδότη« Π .  Δ. Ζ ΪΓ Ο Υ Ρ Η Σ .
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