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Η ΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ.
Ύπό Νικολάου Δελλακοβία.

Γεωγραφία. — ’Ονόματα ζαι πρώτοι κάτοικοι. — Γεω
λογία. — Κλίμα. — 'Αρχαιολογική κατάσταοι;. — Αί 
κατ’ ίποχάς αλώσεις τή; νήσου. — Προϊόντα. — Εσω
τερική κατάστασι; καί διαίρεσις. — 'Υδατα μεταλλικά.

— Καί τέλος μικραί τινες μνεϊαι προλήψεων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.

άνατολικωτάτη αύτη τών 
Ιονίων νήσων, ήτι; διά τε 

τής γεωγραφική; θέσεως 
της παρέχει τδ ένδιαφέ- 

εϊς τδν ναυτιλλόμενον
καί είς πάντα εν γένει φι
λομαθή κοσμοπολίτην, έ
νεκα τών αποτόμων ακτών 

αύτής κεΐται πρδς τήν Λακω
νίαν έν τώ όμωνύμφ κολπφ γει- 
τνιάζουσα πρδς Β. μέ τδ άκρω-

τήριον τού Μαλέα, άφ’ ού και απεχει περί τα 
Ιό μίλια, πρδς Μ. μέ τδ Λυβικδν πέλαγος, πρδ: 
Αν. μέ τήν νήσον Κρήτην, άφ’ ής καί άπέχει 
περί τά 60 μίλια και πρδς Δ. μέ τδ άκρωτή- 
ριον τού Ταινάρου. Επιμήκης περίπου ούσα 
εχει περίμετρον ό'/ά □ μιλιών περικυκλούται 
ύπδ όρμων πολλών άλλά άσημάντων, ών κυρι- 
ώτεροι είσΐν ό τού Διακοπτίου, Λύλέμονος, Κα- 
ψαλίου (επινείου πρωτευούσης) Αγίας Ιίελαγίας, 
καί ό τού Μοδαρίου παρά τού όποιου και ό 
ιστορικός, λαμπρός καί έλικαυγής φάρος έ; άπο- 
στάσεως 40 μιλίων ένόρατος, ύπδ ’Άγγλων κα
τασκευαστείς.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.

Ή παντελής έλλειψι; ιδιαιτέρας ιστορίας τής 
νήσου κατέχει ήμάς εις άγνοιαν διά τούς χρό
νους τής πρώτης άποικήσεως τής νήσου, περί 
τών έπί τής Ιστορικής δμως έποχής κατοίκων 
ό Θουκυδίδης άναφέρει δτι ήσαν Δωριείς άποι- 
κοι τών Λακεδαιμονίων, ούς κατά τδ έτος 423 
π. X. έκστρατεύσαντες οί ’Αθηναίοι ύπέταξαν. 
Έκ τών διαφόρων χωρίων δμως τών άρχαίων 
συγγραφέων συμπεραίνομεν δτι ή Έλληνικωτάτη 
αύτη νήσο; ύπήρξέ ποτέ άκμαζομένη· δ "Ομηρος 
λέγει (Ίλιαδ. Κ 266—269)·

"Τήν ρα ποτ’ έξ Έλεώνος Άμύντορος, Όρ- 
μενίδαι έξελετ Αύτάλικος, πυκνδν δόμον άντι- 
τορήσας· Σκάνδειαν δ’ άρα δώκε Κυθηρίφ Άμ- 
φιδάμας δέ Μόλφ δώκε ξεινήιον είναι ... — 
άπαντάται καί παρά τού Άριστοτέλους ύπδ τδ 
δνομα Πορφυροΰσα ή κατά τδν Πλίνιον ΓΙορφυ- 
ρίς ενεκα τής θαυμασίας πορφυρά; βαφής. Καί 
παρά τή Όδυσσεία τού 'Ομήρου έν τφ στίχφ 
81 τοϋ 1 άναφέρεται ύπδ τδ δνομα Κύθηρα 
"παρέπλαγξεν δέ Κυθήρων” ό δέ Θουκυδίδης λέ
γει έστράτευσαν έπί Κύθηρα· έστρατήγει δ’ αύ
τών . . . τά δέ Κύθηρα νήσο; έστί, έπίκειται 
δέ τω Λακωνικφ κατά Μαλέαν, Λακεδαιμόνιοι 
■δ’είσίν τών περίοικων καί κυθηροδίκη; αρχή έκ 
τής Σπάρτης διέβαινεν αύτόσε κατ’ έτος καί 
οπλιτών τε φρουράν διέπεμπεν αεί καί πολλήν 
επιμέλειαν έποιεΰτο·............. (Θουκδ. Βιβλ. Δ.
κεφ. 53, 54, 55 . . . .) (κατά τήν έποχήν τού 
Πελοποννησιακοϋ Πολέμου) περί τής νήσου ποι
είται λόγον καί ό ήμέτερο; Στέφανος ό Βυζάν
τιος "Κύθηρα νήσος πόλιν ομώνυμον έχουσα 
πρδς τή Κρήτη τέως ΙΙορφυρούσα διά τδ καλ- 
λίστας έχειν πορφύρας. — Ό δέ ΙΙαυσανίας λέ
γει” Κύθηρα δέ κεΐται μέν άντικρύ Βοιών, ές 

δέ ΙΊλατανιστούντα—έλάχιστον γάρ τής'Ηπεί
ρου ταύτη οιέστηκεν ή νήσος.”

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

Πλεΐστοι διηγούνται οτι ή νήσος άπεσπάσθη 
έκ τή; Πελοποννήσου ένεκεν μεταλλικής ενέρ
γειας, έτι δέ καί νύν οί σεισμοί είναι δχι σπά
νιοι άνευ δμως καταστροφών. ’ Η ποιότης 
έν γένει τού έδάφους είναι έμπόδιον ανυπέρ
βλητον είς τήν πρόοδον τή; καλλιέργειας καί 
φυτείας· είς έκπληξιν δέ καί θαυμασμόν, άλη- 
θώς, έξεγείρει τδν είς τήν νήσον ταύτην περι- 
πλέοντα ξένον τή; αίφνης παρουσιαζομένης άγριας 
προσόψεώς της, εΰχαρις δέ καθίσταται άν έπί 
τών έσω τής νήσου διέλθη διότι μεθ όλης τής 
τραχεία; καί αυχμηρά; ταύτη; ποιότητο; τού 
έδάφους της οι κάτοικοι κατίσχυσαν έν μέρει 
τής φύσεως καί δι’ επιπόνου έργασία; καί με
γίστων δαπανών κατόρθωσαν νά καλλιεργήσωσι 
τεμάχια τινά γή; μικρά; έκτάσεως, τά μάλλον 
ύπδ τής φύσεως εύνοηθέντα, άπερ γονιμοποιή- 
σαντες κατέστησαν κατάφυτα έξ αμπελώνων, 
έλαιοδένδρων, συκών, άμυγδαλεών, καί άλλων 
όπωροφόρων δένδρων μικρά; μέν παροχής, άρι- 
στη; δέ ποιότητο;· πηγαία υδατα μόνον είς τδ 
δυτικόν μέρος τής νήσου άπαντώνται, ύφ’ ών και 
οί κάτοικοι τού μέρους έκείνου ύδρεύονται.

ΚΛΙΜΑ.

Ή νήσος κειμένη ύπδ τδν μαγευτικόν καί 
γαληνιαΐον ορίζοντα τού Κρητικού πελάγους 
έχει κλίμα εύκραέ; καί τερπνόν έν τή νήσφ 
ταύτη τδ θέρος διαρκεΐ 8 μήνας, περί τά μέσα 
τού όποιου ή θερμοκρασία έν τοΐς άνατολικοΐς 
μέρεσι ανέρχεται μέχρι 30 βαθμών τού έκα- 
τοστομέτρου, καί τότε οί αύχμηροί καί διψαλέοι 
βράχοι της άνάπτουσιν, ούτως είπεϊν δίκην κλι
βάνου· έν φ εί; τά ταπεινότερα αύτής μέρη 
καί τούς αίγιαλούς ή θερμότη; συγκιρνάται ύπδ 
δροσερού ζεφύρου καί διά τούτο καί έν πλήρει 
Ίουλίφ εύρισκόμενός τι; έν ταΐς κατωφερείαις 
ύψηλών όρέων, οπού τδν ούρανόν δέν βλέπει, 
καί οπού υδατα καθαρά καί διαυγή έκρέουσιν 
άφθονα, περιβάληται δέ συνάμα ύπδ κήπων 
καλλιδένδρων καί καταφύτων ύπδ τδ γλυκύ 
άρωμα τών πορτοκαλεών, λεμονεών, ροδακινειών, 
δαφνών, ύπδ τήν πυκνήν σκιάν τών πλατάνων 
καί τών λευκών, παρά τω φλεισβοειδεΐ θορύβφ 
τών ύδρομήλων καί τφ κελαδήματι τής άηδόνος, 
βεβαίως δέν θέλει έπιμείνει εί; τάς πρώτα; έν- 
τυπώσεις του, έκ τής πρώτης δψεως τής νήσου. 
Οί πνέοντες άνεμοι κατά τούς πρώτους 3 μήνα; 
τού έτους φέρουσιν άφθονου; βροχάς, άναζωο- 
γονοϋσι τήν γήν, καί διατηροΰσι είδος άνοί- 
ξεως μέχρι τέλους Ίανουαρίου, δτε αί άμυγδα- 
λέαι καί ή έπί τών όρέων όρύγανες άνθοΰσι καί 
χύνουσιν τήν εύωδίαν των έφ’ δλης τής νήσου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

Ή νήσο; αυτή ητις άπδ τών αρχαιότατων 
χρόνων παρουσιάζεται χατφκημένη καί έρημου- 
μένη έναλλάξ, είναι ή έγείρουσα τάς πλέον έν- 
διαφερούσας αναμνήσεις τής Ελληνικής μυθο
λογίας· ώς ούσά ποτέ διατριβή τής θεάς τών 
’Ερώτων, καί τών Χαρίτων, καί ώ; σώζουσα 
δχι δλίγα έρείπια, τδν ναόν καί τά λουτρά τή; 
θεά; ’Αφροδίτης, εί; ά κατήρχετό τι; διά κλίμα- 
κος κατεσκευασμένης διά μεγάλων τετραγώνων λί
θων, ώ; τά έρείπια δεικνύουσιν- περί τού ναού 
τής θεάς δ Παυσανίας λέγει "ό έν Κυθήροις 
ναός τής’Αφροδίτης ήν άρχαιότερος έν Έλλάδι 
καί ιερότατος πάντων ■ ό ναός ούτος έκειτο παρά 

τή σήμερον καλούμενη θέσει Παλαιόπολις” έν 
ή καί ή άρχαία πρωτεύουσα τών Κυθήρων. Τά 
περί τής δέσεως τή; πόλεως μάς έπιβϊβαιοΰσιν 
έτι αί καθ’ έκάστην εύρισκόμεναι άρχαιότητες 
παρά τών κατοίκων τού μέρους έκείνου. Κάτοχος 
πολλών άρχαιοτήτων εύρεθέντων εί; τήν θέσιν 
ταύτην ύπάρχει ό έν Κυθήροις διαμένω·/ συν
ταξιούχο; κ. ’ Απόστολο; Θεοδωρακάκη; άνήρ 
τυγχάνω·/ παιδείας καί άρετής. Έκτο: άρχαίων 
έρειπίων ύπάρχουσι πλήθος άπολιθώσεων και 
ιδία έν τή θέσει τά "Κόκκαλα” παρά τή Ν. Α. 
πλευρά τού Καψαλίου, έτι δε έν τή δυτική 
πλευρά τής νήσου ύπάρχει παρά τό χωρίον Μυ- 
λοπόταμον σπήλαιον τής Αγίας Σοφίας καλού
μενου, ένθα άπειρον χάος στοών έκ σταλακτίτου 
λίθου ύπάρχουσιν συγκοινωνουσών άλλήλοις. 
— Έν τφ συγγράμματι τού NlCOLAS Deni- 
colai. — Antiquites, Observees dans Tile 
de Cythere, παρατηρεί ούτος οτι ό Πάρις μετά 
τήν αρπαγήν τή; ώραία; Ελένης συζύγου τού 
Μενελάου, είς Κύθηρα κατέφυγεν, καί δτι πα- 
ρετήρησεν έπί τής κορυφής όρου τινο; ερείπια 
σχετικού ναού (ίσως ό νύν καλούμενος Αγιο; 
Γεώργιος άνωθεν τού Αύλέμονος) παρά τω όποιφ 
ύπήρχε άγαλμα γυναικός φερούσης Ελληνικήν 
ενδυμασίαν, έξ ού καί τήν κεφαλήν αρχών τι; 
τής νήσου ενετός έτη τινά πρότερον είχεν άφαι- 
ρέσει καί άποστείλει είς Ένετίαν. Πολλοί δε 
ώς ό Jelian le Maire des Beiges είς τδ Il
lustration des Guides, καί οί Spon καί Weeler 
έπιβεβαιοΰσιν δτι τούτο παρίστα τήν ώραίαν 
Ελένην Κατά δέ τόν Dappee έν τφ Des
cription exacte des lies de l’Archipel, (Am
sterdam, 1703), άναφέροντο; τά ύπδ τοΰ Spon 
γραφόμενα περί τής άρχαίας πόλεως τού βα- 
σιλέως Μενελάου, περί τών λουτρών καί άνα- 
κτόρων αύτού βέβαιοί οτι έν Κυθήροις ύπήρχον 
εί; διαφόρου; άκτάς φαίνονται έτι τά λείψανα 
άρχαίων πόλεων, πύργοι δέ τινε; και οι τή; 
"Παλαιχώρας” είσίν έπί ποδδς καί σειραί τει
χών δεικνύουσιν εί; διάφορα μέρη τής νήσου 
ίχνη άρχαίων μεγαλοπρεπών πόλεων.

ΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΟΧΑΣ ΑΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

' Η νήσος αύτη περί τήν 4ό' εκατονταετηρίδα 
ύπετάχθη είς τού; Μακεδόνας καί κατόπιν είς 
τούς ' Ρωμαίους, άπετέλεσε μέρος τού δλου'Ρω
μαϊκού κράτους καί μετά ταΰτα τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορία;· περί τήν 10r·' έκατονταετηρίδα 
περιήλθεν είς τήν έξουσίαν τών Νορμανδών καί 
μετά ταΰτα είς τήν τοΰ βασιλέως τής Νεαπό- 
λεως· κατά τδ 1386 στρατό; μετά πλοίων τής 
Ένετικής Δημοκρατίας είσβαλών έκυρίευσεν τήν 
νήσον, ή ύφ’ ικανόν χρόνον ύπερησπίσθη κατα 
τών Τούρκων, οΐτινες δμως τφ 1716 προσέβαλον 
τήν νήσον μετά τών ’Αλγερίνων, άλλ’ ό άρχι- 
στράτηγο; Σουλεμβοΰργος, Σάξων, άντέστη άν- 
δρείως καί τέλος άπέκρουσεν αύτούς· είς τήν 
έξουσίαν τών Ενετών τά Κύθηρα παρέμεινον 
έπί 4 δλα; εκατονταετηρίδας, τφ δέ 1798 περι- 
ήλθον εις τήν έξουσίαν τών δημοκρατικών Γάλ
λων διά τή; έν Καμποφορμίιρ συνθήκης, μετά 
δύο δέ έτη κατελήφθησαν ύπδ τών 'Ρώσσων 
καί συμμάχων αύτών Τούρκων· δΐ ούκαζίου δε 
άπδ 21 Μαρτίου 1808 άπετέλεσαν μέρος τή; 
Ίονική; Δημοκρατία; πρωτευούσης ούσης τής 
Κερκύρα; καί ύπδ τήν προστασίαν τού Αύτοκρά
τορο; τή; 'Ρωσσίας Παύλου καί τοΰ τότε Σουλ
τάνου· μετά 7 δμω; έτη περιήλθον διά τής έν 
Τιλσίτη συνθήκη; καί αύθις εί; τήν έξουσίαν 
τών Γάλλων· μετά τήν πτώσιν δμως τού Να
πολέοντος (τω 1814) παρεχωρήθη ή νήσος εί; 
τήν έξουσίαν τών Άγγλων, καί ύπό τούτου; 
έμεινεν 49 έτη καί τέλος έτυχε ώ; καί αί λοι- 

παί νήσοι τού Ίονίου Κράτους τή; ποθητή: 
ένώσεως μετά τού Ελληνικού βασιλείου, συν- 
τελέσαντο; είς τούτο καί τοϋ τότε άγαν ριζο
σπάστου καί νΰν άντιπρωσοπεύοντο; τήν νήσον 
έν τώ Ελληνικό κοινοοουλίω κ. Κοσμά ΙΙανα- 
ρέτου, άνδρός άν καί μή έκπαιδευθέντος, φύσει 
δμως άγχίνου καί πολιτικού ώς τούτο μαρτυρεί 
ή έπί τριακονταετίαν άνευ ούδεμιας διακοπή; 
εκλογή αυτού ώς βουλευτού.

I Επεται τό τέλος.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ

ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοΟ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Συνέχεια.)

Β
^ΟΥΤΩΧ δ’ ουτω; έχόντων άναγκαζόμεθα 

άναποοράστως ίνα παραδεχβώμεν τήν 
υπαρξιν ισχυρού τινο; ηθικού τών έπι

στημών συνδέσμου, ή μάλλον είπεϊν ηθικής βά- 
σεω; έφ’ ής έδραζόμενον το οικοδόμημα τής 
εσωτερικής αύτών συνάφειας ισταται άκλόνητον 
έναντίον πάσης κατά αύτού γινομένη; προσβολής. 
Χαί, ηθικής βάσεως, διότι αί έπιστήμαι τότε 
μόνον άκτινοβολοΰσι μεγαλοπρεπώ; έκχέουσαι 
τδ ιλαρόν φώς αύτών μέχρι τών ορίων έκείνων 
εί; ά δύναται νά έκτανθή ή τοΰ άνθρώπου γνώ- 
σις, δταν έδράζωνται έπί τής στερεάς καί άκρα- 
δάντου βάσεως τή; άληθείας.

Ο άνθρωπος φύσει ορέγεται τοΰ είδέναι, 
χαίρει δέ ύπερβαλλόντως έπί τή ανακαλύψει 
έπιστημονικής τίνος άληθείας, ητις κεΐται παρά 
τήν όδδν τής έρεύνης ώς άλλος τι: οίονεί γίγα; 
καθεύδων έν σκοτεινό τινι αντρφ καί περιβε- 
βλημένος τδ μέλαν τής βαθείας νυκτός περικά
λυμμα. Π άντε; δέ οί διά τής όδοΰ ταύτης 
διερχόμενοι μή αίρομένου τού καλύμματος τού
του καί μή διαφωτιζομένου τοΰ περιέχοντο; αύ
τόν χώρου καθορώσιν απλώς έν σκοτεινή είκόνι 
τήν γιγάντειον αύτοΰ μορφήν, ούχί δέ τδ δλον 
σώμα τοΰ γίγαντο; τούτου. Οί δέ βουλόμενοι 
τών παραπορευομένων τήν οδόν ταύτην ΐνα έκ 
τοΰ σύνεγγυς άνιχνεύσωσι καί γνώσωνται τά 
κατά αύτόν δέον νά παραιτηθώσι τήν τυχόν κα
θοδηγούσαν αύτούς χεΐρα τής ματαιότητας, θέ- 
σωσι δέ έπί τής ρινδς τοΰ λογικού αύτών τούς 
δακτύλους τής σπουδαιότητος, καί ουτω μετά 
ώριμον καί βαθεΐαν σκέψιν καί κατάλληλον τοΰ 
επιστημονικού φωτός χρήσιν άποουθώσιν εί; τδ 
έργον τούτο έπιζητούντες τήν αίσίαν έκβασιν 
αύτοΰ. Καί έάν μέν ουνηθώσι νά άρωσι τδ έν 
λόγφ κάλυμμα οψονται πάντως τό μέγεθος καί 
τήν άληθή οψιν τού γίγαντας τούτου, ήτοι τής 
άληθείας· άλλως τε μένει ούτος κεκρυμμένος 
μέχρις ού άλλοι έρευνηταί δεξιώτερον έπωφε- 
λούμενοι τοΰ παρεχομένου αύτοΐς έπιστημονικοΰ 
φωτός δυνηθώσι θαρραλέως καί άκαμάτως έπί 
τά πρόσω χωροΰντες ΐνα περάνωσιν αισίως τήν 
επιστημονικήν αύτών ταύτην έπιχείρησιν. Ταύ
της δέ έπιτευχθησομένη; πάραυτα νέα Ανοίγεται 
όδδ; εις πάντα τής έπιστήμης έργάτην εις έρευ
ναν καί άνακάλυψιν έτέρα; έπιστημονικής άλη
θείας τέως άγνωστου καί αφανούς· καί ούτως 
ή έργασία αυτή άπδ προσώπου εί; πρόσωπον 
μεταδιδόμενη χωρεΐ διηνεκώ; έπί τά πρόσω, 
ένίοτε άλλάσσει έδραν.

Πάσα δέ άποκαλυπτομένη έπιστημονική άλή- 
θεια λαμπιρίζουσα δίκην καιομένης θρυαλλίδα; 
διαφωτίζει τήν όδόν πάσι τοΐς δΐ αύτή; διερ- 
χομένοις. Η δέ φλδξ αύτή; ένουμένη μετά 
τοΰ φωτδ; τή; έπιστήμη;, τή; έκ πολλών τοι
ούτων θρυαλλίδων άποτελουμένης, συμβάλλεται 
είς έπαύξησιν αυτού καίοντος καί διαφωτίζοντας 
πρδ παντός λαού ώς μεγάλη τις πυρά. Άλλ’ εί 
καί πολλά τών μελών τών κοινωνιών τών άν- 
θρώπων έν τοιαύτη οιατελούσι άγνοια περί πολ
λών αντικειμένων ώστε πολλάκις δυσδιάκριτο; 
άποβαινει αύτοΐς ή ποιότης πολλών άπλουστάτων 
πραγμάτων, ούχ’ ήττον άπδ καιρού είς καιρόν 
ού παύονται έμφανιζόμενοι έν μέσφ αύτών άν
θρωποι, έξ ών άλλοι μέν άναδέχονται οίκειο- 
θελώς τήν ευθύνην ΐνα έπιρρίπτωσι συνεχώς είς 
τήν πυράν ταύτην σχίδακας πρός διατήρησιν 
καί άνάφλεξιν αύτής, άλλοι δέ τδ έργον τού 
κομιστού κομίζοντες τάς ιερά; τή; έπιστήμη; 
φλόγα; άπδ χώρα; εί; χώραν, πόλεω; είς πό
λιν, καί μέχρις αύτή; έτι τής έσχάτη; τών 
πτωχών καλύβης. Ούτω δέ πάσα άνακαλυπτο- 
μένη έπιστημονική αλήθεια διαφωτίζουσα ό>: 
άλλη φωτεινή άκτίς τήν οδόν τής έπιστήμης 
διευκολύνει είς πάντα θεράποντα αύτή; τήν πρός 
τδ μέγα κέντρον προσέγγισιν αύτού, ήτοι είς τήν 
άπόλυτον αλήθειαν ούσαν τδ ύστατον τέρμα πρός 
ο φέρεται πάς έπιστήμων. Καθ’ οσον ούτος 
οιερχόμενος διά τών κεντρικωτέρων σταθμών 
τής έπιστήμης ποθεί ίνα άφιχθή εις τι ύψηλόν 
κέντρον έξ ού νά δύνηται ΐνα κατοπτεύη ώς 
άπδ ορούς ύψηλού πάντα τά έν τή φύσει συμ- 
βαίνοντα καί άκριβέστερον καθαρή τφ ομματι 
τής διανοία; τήν ηθικήν έκείνην δύναμιν καί 
βάσιν, έφ’ ής εδράζεται άκλονήτως ή τών έπι
στημών ένατης. Άλλά τίς έστιν ή βάσις αύτη; 
τί; ή κυρία πηγή έξ ή; άπορρέουσιν αί έπι- 
στήμαι; έστιν αύτη δημιούργημά τι χειρδ; άν
θρώπου, ή έτερόν τι τών ύλικών δντων, ή καί 
ισχυρόν τι τών τής φύσεως στοιχείων; ούχί. 
Η βάσις ή κάλλιον είπεϊν, ή άρχή αύτη ούδε- 
μία άλλη δύναται νά ή ή μόνη έκείνη, ητις 
έστί καί ή ζώσα άρχή καί τδ ύστατον τέλος 
πάσης γνώσεως, καί σοφίας. 'Ητοι ό ζών καί 
άεί ών Θεό;, ού ή βούλησι; πάνσοφος καί παν
τοδύναμος. Ένιοι τών φιλοσόφων έπεχείρισαν 
οίονεί διά τών πτερύγων τού Ικάρου τολμηράν 
τινα πρδς τδν ήλιον πτήσιν, δΐ αύτής δέ έσκό- 
πουν, άφ’ ένδς μέν ΐνα έγκαταλίπωσι μακράν 
ή καί όπισθεν αύτών πάσαν άλλην έπιστήμην 
πλήν τή; φιλοσοφία;· άφ’ έτέρου δέ ΐνα άνα- 
καλύψωσι τήν τελευταίαν τών δντων αιτίαν καί 
έξενέγκωσι γενικόν περί αύτή; ορισμόν. Άλλ’ έν 
ω ήρξαντο μεταρσιούμενοι, έν τή μετάρσει αύτών 
ταύτη σκοτισθέντες έκ τού ύψους τών εικοτο
λογιών κατέπεσον είς πολύπλοκον καί αδιέξοδον 
τή; βαττολογία; λαβύρινθον, καί ούτω άντί τού 
συμπληρεΐν τά; έπιστήμα; γραφή τε καί λόγφ 
καί ύποδεικνύειν έν αύτοΐς τήν στενήν πρδς 
άλλήλας συγγένειαν αύτών, τούναντίον ούτοι 
άπεκένουν αύτά; τρόπον τινά άληθειών καί άπε- 
μόνουν διά τή; ψευδώ; μονον έγκωμιαζούσης 
αύτά; τέχνη; τή; πελιδνής καί άκάρπου αύτών 
διαλεκτική;· άλλοι δέ καί δή τών νεωτέρων 
φιλοσόφων σπουδαίω; είργάσθησαν δπως εύρωσι 
διά φιλοσοφικής έρεύνης αρχήν τινα, ητις νά 
ή ή ρίζα καί τδ κέντρον άπασών τών έπιστημών 
καί πάντων έν γένει τών δντων· άλλά καί ούτοι 
έν τή έρεύνη ταύτη, ήν έπέπνεε σφοδρόν πνεύμα 
έγωϊσμού, παρασυρθέντες ύπ’ αύτού άπέστησαν 
τού εδάφους τή; πραγματικότητας, τής άληθείας, 
περιεπλανήθησαν έφ’ 'ικανόν έντδς τοΰ άχανοΰς 
τής πλάνης πελάγους, καί έν τέλει άπελπισθέντε; 
προσώρμησαν ώ; είς άσφαλή δήθεν λιμένα εί; 
τόν άπεγνωσμένον Σκεπτισμόν, εί; τήν νεκράν 

άποθέωσιν τού νού, καί πολλών πλανών. Ούτω 
οέ, καί ούτοι έκ πάντων τούτων σκοτισθέντες 
τήν διάνοιαν έπελάθοντο τής αρχής ή μάλλον 
τού ΙΙντο; έκείνου, δπερ έστίν ή βάσις καί ή ζωή 
παντός τοΰ έγώ. καί έν φ πάντες ήμεις καί 
ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν.

Επειδή δέ ένθάδε γίνεται λόγος περί φιλο
σοφίας, δέον νά εϊπωμεν όποΐά τινα κατ’ αύτήν 
ζητούνται · διό λέγομεν δτι κατά τήν φιλοσο
φίαν καί αύτήν ετι τήν ρητορικήν, διά πά
σαν ύπόθεσιν τέσσαοά τινα ζητούνται. Πρώτον 
εί έστι τι, δεύτερον τί έστι· τρίτον όποΐόν τι 
έστίν καί τέταρτον διά τί έστι. Κατά ταύτα 
λοιπόν έρευνάται κατά πρώτον ή δπαρξις τού 
ζητουμένου οντος· δεύτερον ή φύσις καί ή ούσία 
αύτού- τρίτον αί ιδιότητες τής φύσεως αυτού· 
καί τέταρτον ό σκοπός αύτού. Θύτω δέ καί οί 
φιλόσοφοι ούτοι έρευνώντες έζήτουν διά τής 
φιλοσοφίας τήν άνεύρεσιν τής ύπερτάτης άλη- 
θεια;*),  ήν έποιούντο αντικείμενο·/ φιλοσοφι
κή; έρεύνης· άλλά τί έστι φιλοσοφία: Φιλο
σοφία έστιν έρως πρδς τδ είδέναι, έν γένει 
δε έστιν ή επιστήμη τών άρχικών νόμων τή; 
ένεργείας τού άνθρωπίνου πνεύματος- θεωρητική 
οέ φιλοσοφία ή έπιστήμη τών νόμων τής ένερ
γείας έκείνη;, ήτι; στρέφεται περί τάς έννοια; 
και γνώσεις τών πραγμάτων άλλ’ έπειδή σκο
πός πρώτος τής φιλοσοφία; έστίν ή άπόλυτος 
αρμονία τών ένεργειών τού άνθρωπίνου πνεύ
ματος, επεται έντεύθεν κατ’ άνάγκην δτι τής 
θεωρητική; φιλοσοφίας κύριο; σκοπός έστιν ή 
άπόλυτος αρμονία άπασών τών εννοιών καί γνώ
σεων, ητις έστίν ή αλήθεια- άλλ’ ή αλήθεια 
αύτη έστίν ούχί άπόλυτος, άλλά σχετική, καί 
τούτο γίνεται δήλον έκ τής πεπερασμένης φύ
σεως τοΰ ανθρώπου· διότι αί έννοιαι καί γνώσεις 
ήμών ώ; γινώσκομεν έξ ίδιας πείρας πληθύνον- 
ται διηνεκώς καί καθ’ ενα έκαστον, καί καθόλου 
είς τήν ανθρωπότητα· διότι δ,τι σήμερον θεω
ρείται καί άναγνωρίζεται ώς ορθόν, αΰριον έλέγ- 
χεταϊ ψευδόμενον, καί οια έβλέπομεν μέχρι τής 
χθές έν άρμονίφ, σήμερον καθορώμεν αύτά έν 
διαφωνία· άρα ή άπόλυτος άλήθεια δέν γινώ- 
σκεται ύπδ τοϋ άνθρώπου, ή μόνον ύπδ τοΰ 
οντος εκείνου, δπερ περιέχει έν έαυτω άπάσας 
όμοΰ τας έννοιας καί γνώσεις καί δύναται διά 
μιάς έποπτείας ΐνα άπάσας κατοπτεύση κ ζί 
κρινη τήν πρός άλλήλας αύτών αρμονίαν καί 
συνέχειαν. Τοιοΰτον δέ δν έστιν ό παντεπόπτης 
καί πάνσοφος Θεός, δστις κηρύττεται καί έξυ- 
μνεϊται ύπδ τών Οεοπνεύστων Γραφών ή κατ’ εξο
χήν αλήθεια· "Έγώ είμί ή άλήθεια, λέγει ό 
θείος Σωτήρ.”

*) Ιδε ’Αριστοτ. ‘Ρητορ.

(’Ακολουθεί.)

1δ δν λοιπόν τούτο, ήτοι ό ζών Θεό; ό ου
ρανού καί γής ποιητή; ούτός έστιν ή βάσις και 
ό θέμεθλος πάσης έπιστήμης, ούτος ή κεντρική 
άρχή άφ’ ής απορρέει πάσα έπιστήμη, ούτος 
καί τδ ύστατον σημεΐον πρδς δ σπεύδει ΐν’ άφι
χθή πάσα έπιστημονική γνώσις· ώς δέ δ ήλιος 
καθοράται μόνον έν τφ φωτί, τώ έξ αύτού έκ- 
πεμπομένφ, δΐ ού φωτιζόμενα καί θερμαινόμενα 
τά ύπ’ αύτδν όντα καί χαίρουσιν έπί τή άπο- 
λαύσει τοΰ φωτδ: αυτού τούτου καί ζωογονούν
ται, ουτω καί ό θεός αληθώς γιγνώσκεται καί 
διαβλέπεται μόνον έν τω φωτί τφ έξ αύτοΰ 
προερχομένφ, ώς ή Γραφή λέγει· "έν τω φω
τί σου όψόμεθα φώς”.
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Ν. I. ΓΝΙΕΔΙΤΣ.
0 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.

(Μιτά είζύνο;, 3ρα οελ. 22?.)

’Αξιότιμε Κύριε συντάζτα τοΰ Εσπέρου,

Άνετυπώθη πρό μικρού, ρωσσιστί, και δεύ
τερα έκδοσις τής μεταφράσεως τής Ιλιάδος του 
'Ομήρου "ύπό Ν. I. Γνιέδιτς” ήτις ζατά τους 
ειδικούς είναι ή άρίστη πασών τών μέχρι τοΰδε 
γενομένων, ού μόνον έν τή Ι’ωσσική άλλα και 
έν άλλαις διάλεκτοι;. Έκ τούτου λαβοΰσα αφορ
μήν, νομίζω δτι προσφέρω ένδιαφέρουσαν ανα- 
γνωσιν τοΐς άναγνώσται; τοΰ Εσπέρου, άποστελ- 
λουσα ύμΐν, προς καταχώρησιν, σύντομον του 
περιδόξου μεταφραστοΰ βιογραφίαν, μεταφρα- 
σθεΐσαν έκ τοΰ 'Ρωσσικοΰ.

Τή 2 Φεβρουάριου τοΰ παρελθόντος έτους, 
συνεπληρώθησαν εκατόν έτη, άπό τής γεννήσεως 
τοΰ Ιίοιητοΰ, τοΰ περιδόςου γενομένου διά τής 
εις τδ ρωσσικδν μεταφράσεως τής Ιλιάδος τοΰ 
Όμηρου.

Καίτοι μή έχων κυρίως πρωτότυπον ικανό
τητα ποιητικήν, ό Νικόλαος Ί ω ά ν ν ο υ I ν ι - 
έδιτς, ύπήρξεν άναντιρρήτως ό άρίστος τών 
έζτελεσάντων έργον τοσούτφ δυσζ.ολον, εμόα- 
τεύσας εις τδ πνεύμα τοΰ πρωτοτύπου, και τη- 
ρήσας τήν δύναμιν και τήν χροιάν αύτοΰ. Η 
βαθεΐα γνώσις τής Ελληνικής γλώσσης άπή- 
λαττεν αύτόν τής άνάγκη; τοΰ νά όδηγήται 
μόνον άπό τδν ποιητικόν οίστρον, δστις έβοήθησε 
τδν Ζουζόβσκην εις τήν έκ τοΰ Γερμανικού με- 
τάφρασιν τής ’Οδύσσειας, ή δέ ερευνητική σπουδή 
τών θείων ραψωδιών ηύκόλυνεν αύτδν νά πλη- 
σιάση εις τδ πρωτότυπον τόσον, δσον τδ έπέ- 
τρεπεν ή άζαλλιέργητος έτι φιλολογική τής 
'Ρωσσίας γλώσσα, τήν όποιαν ή δημιουργός 
τοΰ τε Πούσκιν και Λέρμοντοφ δύναμις δέν είχον 
είσέτι καταρτίσει. Κυρίως είπεΐν ή μετάφρασις 
τής Ιλιάδος αποτελεί τδν κύριον πυρήνα τής 
ένεργητικότητος τής φήμης, καί τής άςίας αύτοΰ. 
Είζοσιν έτη έδαπάνησε διά τδ έργον αύτό, πα
λαιών άπέναντι άκαταμαχήτων δυσκολιών προς 
μετάφρασιν επιθέτων, τών όποιων βρύθει ή ελ
ληνική γλώσσα, καί τά όποια άπαντώνται άνά 
πάν κύριον όνομα, ώστε ήναγκάσθη νά πλάση 
πολλά; λέξεις, ένεκα τών όποιων εις πολλά 
μέρη ή μετάφρασις φαίνεται πρωτότυπος.

Οί μακρο'ι ’Αλεξανδρινοί ομοιοκατάληκτοι 
στίχοι, διά τών όποιων κατά, τδ παράδειγμα τών 
Γάλλων έπειράθησαν νά μεταφράσωσι πρό τοΰ 
Γνιέδιτς έτεροι ρώσσοι μεταφραστα'ι τήν Ίλιάδα, 
τόσον παρέβλαψαν τήν ζωηράν τοΰ υφου; εικόνα, 
ώστε τδ πρωτότυπον έφαίνετο δλω; ξένον τών 
μεταφράσεων έκείνων. Ιό πλήρες εξάμετρου 
έβοήθησεν αύτδν νά μεταδώση πληρέστατα τάς 
καλλονάς τής άρχαία; διαλέκτου, ή δέ έλλειψις 
τοΰ ρυθμού τής όμοιοκαταληξιας δέν έμπόδισε 
καθόλου τήν ρέουσαν τών ιδεών φοράν.

Ό Πούσκιν λαβών αφορμήν έν τινι επιστολή 
πρδς τδν Γνιέδιτς έγραψεν

“Σΰ τήν σκιάν άνίστησας τοΰ θείου Άγιλλέω; 
άποζαλύψα; εις ήμάς τήν μούσαν τού ‘Ομήρου, 

Τό σκότος σύ διέλυσα;, τό κρύπτον αύτήν τέως 
καί έδειξα; τό μίγεθο; τή; δόςη; τή; άγήρου."

Αύτός δ’ ούτος ό ποιητή; άπδ τήν Ίλιάδα έμ- 
πνευσθεις είπε τδ γνωστόν

“’Ακούω τόν σιγήσαντα τή; θεία; γλώσσης ήχον, 
κ’ έμπρός μου βλέπω καθαρόν τοΰ γέροντο; τόν τύπον.”

Τά ειδύλλια τοΰ Θεόκριτου "αί Συραζου- 
σιαναί” μετεφράσθησαν έπίση; ύπό τοΰ Γνιέδιτς 
ακριβέστατα, δσον δ’ άφορα εις τδ υφο; έν ταΐς

μεταφράσεσι ταύταις είναι άνώτερον τοΰ έν τή 
Ίλιάοι.

ΙΙολλοΰ λόγου άξιαι είναι έπίσης αί μετα
φράσεις τοΰ Σαιξσπήρου καί Βολταίρου 11 συ
νωμοσία τοΰ Φιέσζου έν Γενούη” τοΰ Schiller, 
αί διά τήν σκηνήν τροποποιήσει; τοΰ Αήρ, αί 
μεταφράσεις του έκ τή; νέας Ελληνικής, καί 
σειρά πρωτοτύπων στίχων καί ειδυλλίων.

Άριστος ών άναγνώστης υπήρξε διδάσκαλος 
τή; απαγγελία; τοιούτων καλλιτεχνών, ώ; ό 
τραγικός Καρατίγζης, Ασένκωφ ζαί Σεμενώφ. 
Ομίλησε πλειστάζις κατά τάς φιλολογικός εσπε
ρίδας, άς προεκάλει έν τή Αύλή ή Αύτοκρά- 
τειρα Μαρία Ηεοοωρόβνα, Τδ όνομά του τίθεται 
έν τή αύτή μοίρα έν ή τά τοΰ Ζουζόβσζη, τοΰ 
Κριλώφ καί Καραμτζίνου, καί αναγράφεται έν 
τω ζαταλόγω τών μεγάλων άνδρών (lecteurS (lu 
Pavilion rose).

Έζ τών έλεγε'.αζών αύτοΰ έργων, τδ έπιση- 
μότερον είναι τό έπιγραφόμενον ' Αιιΐίΐ” ή 
ιδέα.

•11 τύχη, ήτο δί έμέ σκληρά καί άπεινή;, 
ούδέποτε μ' έθώπευσε χειρ φίλη προσηνή;'.

Έρημο:, μόνος, ορφανό; έκ τών μικρών μου χρόνων, 
δίήνυσα τόν βίον μου, μέ στεναγμόν καί πόνον, . . .

Μόνο;, τού βίου τά; γυμνά; διήλθον πεδιάδα;, 
εί; άς, καθώς εί; λυβικά; καί καυστήρας κοιλάδας, 

Ουδέποτε μ' έδρόσισε σκιά ή δένδρου κλόνο; . . . 
καί τελειώνω έρημο; τόν βίον μου καί μόνο; . . .

1 ό γήρα; μόνος απαντώ έν τή οικογένεια, 
καί είμαι μόνος κι έρημος, έν μεσή κοινωνία . . .

ΊΙ τύχη ήτο δι’ έμε σκληρά καί άπεινής! 
ούδέποτε μ’ έθώπευσε χειρ φίλη προσηνής . . .

Αύτδ καθ’ έαυτδ ώραϊον τδ έλεγεΐον τοΰτο, 
γραφέν έν μελαγχολική τοΰ βίου στιγμή δέν 
άπεικονίζει τδν αληθή βίον τοΰ Γνιέδιτς ; Καί 
είναι μέν αληθές, οτι ή οικονομική του κατά- 
στασις δέν ήτο ρόδινος, ούδέ ήδύνατο νά καυ- 
χηθή έπί τή κατ’ οίκον πολυτελεία, άλλ’ ούχ’ 
ήττον ή φιλολογική καί κοινωνική αύτοΰ θέσις, 
ήτο άξιοζήλευτος. "Ελκων τδ γένος άπδ άρχαίας 
παρά τά σύνορα οικογένειας, περατώσα; τάς 
σπουδάς αύτοΰ έν τφ Πανεπιστημίφ τή; Μόσχα;, 
καί συμπληρών τά; γνώσεις του διά συντόνου 
ιδιαιτέρας μελέτης, ήτο δεκτός εις τούς ζαλλι- 
τέρους αριστοκρατικού; καί έπιστημονικού; κύ
κλου; τή; ΙΙετρουπόλεω;, έσχημάτιζε μάλιστα 
τό κέντρον πέριξ τοΰ όποιου συνηθροίζοντο οί 
έπί φιλολογία διαπρέποντες. ΊΙ έταστική ζαί 
λεπτή αύτοΰ φιλοκαλία ήτο τόσον γνωστή, 
ώστε ό Πούσκιν εί; τάς έπιστολά; του ώνό- 
μαζεν αυτόν πεφωτισμένου τών ποιητών κριτήν” 
καί έλεγεν

Τέκνου τού Φοίβου έζλεκτόν, όταν ήδυ μοι νεύτ,ς, 
ή τείντ,ς χεΐρά φιλική., μέ καταγοητεύεις.

0 Γνιέδιτς συνεδέετο διά στενής φιλίας προ; 
τδν μυθογράφον Κριλώφ, ήτο γείτων αύτοΰ καί 
συνυπηρέτησαν έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη, έτάφη 
δέ πλησίον του έν τφ Μοναστηριού τοΰ 'Αγίου 
’Αλεξάνδρου. Ό θάνατός του, λαβών χώραν 
τή 3 Φεβρουάριου 1833 έν ήλικία 49 έτών. 
προήλθεν έζ ρήξεως τραχηλικής τινό; αρτηρίας, 
προελθούση; έξ υπερβολικής διατάσεως τών φω- 
νιζών αύτοΰ όργάνων, κατά τάς προγυμνάσεις 
τών τραγικών μονολόγων. Γυμνάζων έπί 18 δλα 
έτη ένα έκαστον διά τό μέρος αύτοΰ τούς ύπο- 
κριτάς, ήλλοίωσεν άνεπαισθήτως τό τε ισχυρόν 
αύτοΰ στήθος ζαί τον τράχηλον. Ισως θά ήδύ
νατο νά εύρη θεραπείαν έν μεσημβρινού τινι 
κλίματι, άλλ’ εκείνος έμενεν εις τήν άρκτον, 
καί τδ άποτέλεσμα ήτο ό πρόωρος αύτοΰ θά
νατος.

Ιό μνημείου του εύρίσκεται έν τω κοιμη
τήριο» τοΰ Αγίου ’Αλεξάνδρου Νέβσκη κεζοσμη- 
μένον μέ ανάγλυφα τοΰ Νικολάου Ίβάνοβιτς ζαί

φέρον, χρυσοΐς γράμμασι, άνωθεν μέν τήν έπι
γραφήν ■

' I φ Γνιέδιτς τω πλουτίσαντι τήν ρωσσικήν 
φιλολογίαν διά τής μεταφράσεως τοΰ Όμηρου.”

Κάτωθεν δέ τήν σημείωσιν
"Παρά τών φίλων ζαί θαυμαστών τή; ικα

νότητάς του.”
’Αντί δέ έπιταφίου τόν στίχον τής πρώτης 

ραψφδίας τής Ιλιάδος·
Τόν καί άπδ γλώσσης μέλιτος γλυζίων 

ρέεν αύδή.”
Έν Ταίγανίω.

A. X.

Ο ΟΡΝΙΘΟΡΥΓΧΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 229.)

Ν τών περιεργοτέρων ειδών τών θηλα- 
στιζών ζώων, έζ τών ειδών έζείνων, τά 
όποΐα παρά μέν τοΐς ζωολόγοις διή- 

γειρον τδν θαυμασμόν ζαί τήν έζπληξιν, τοΐς 
δέ άνατόμοις έπί πολύ ύπήρξαν αίνιγμα, είναι 
ό δρνιθόρυγχος, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. 
Τδ ζώον τοΰτο ομοιάζει θαλάσσιον μΰν έχοντα 
ρόγχος νήσσης, ένοΐ δέ τδν χαρακτήρα πτηνού 
μετά τοΰ οργανισμού τών θηλαζόντων ζώων καί 
εις τήν συγχώνευσιν ταύτην όφείλει καί τδ δο- 
θέν αύτω όνομα. Έπί πολύ οί άποικοι τής 
Αύστραλίας, οΐτινες πρώτοι άνεκάλυψαν τδ 
ζώον τοΰτο, ήσαν αμφίβολοι άν άνήκη εις 
τά ώοτόζα ή τά θηλάζοντα- άλλ’ ή ζωολογία 
έπιληφθεΐσα τοΰ ζητήματος απέδειξε οτι ό δρνι- 
θόρυγχο; ανήκει εις τήν τάξιν τών θηλαζόντων, 
άλλ’ εις ύποδεεστέραν τινά τάξιν, έν ή τά θη
λάζοντα ζώα έχουσιν άτελεστέραν τήν άνάπτυξιν 
καί μετέχουσί τι τών πτηνών καί τών ερ
πετών.

Γήν άπάτην τών πρώτων άνακαλυπτών τοΰ 
δρνιθορύγχου προύκάλεσεν ό σχηματισμός μερών 
τινων τοΰ σώματος, τοΰ ρόγχους, τή; κεφαλής, 
άλλά έμβριθεστέρα έρευνα άποοεικνύει οτι αι 
λειτουργίαι τοΰ σώματος είναι αί τών θηλαζόν
των ζώων, πρός τά όποΐα ομοιάζει καί ή έξω- 
τερική τοΰ σώματος μορφή. Τδ σώμα είναι 
πεπιεσμένον ζαί καλύπτεται ύπδ τριχωτού δέρ
ματος στιλπνού καί έρυθρο-καστανοχρώου χρώ
ματος· το δέρμα ύπδ τήν κοιλίαν έχει χρώμα 
άργυρόχρουν. I) χρωματισμός δέ ούτος διαφέρει 
ζατά την ήλικίαν ζαί ζατά τδ γένος· τό άνω 
χείλος προέχει τοΰ κατωτέρου- οί μικροί ζωηροί 
όφθαλμοί κεΐνται υψηλά εις τδ μέτωπον, καί 
έχουσιν έκτος τών δύο βλεφάρων καί τρίτον βλέ- 
φαρον, ώς άπαντάται τούτο εις πολλά είδη ζώων 
οί πόδε; είναι ταπεινοί πολύ και έχουσιν άνά 
πέντε δακτύλου; συνδεομένου; διά μεμβράνης, 
ήτις εί; μέν τού; εμπρόσθιους πόδας προέχει, 
εις δέ τού; δπισθίους άφίνει έλευθέρου; τούς 
όνυχας· ή πλατεία, μικρά ουρά, όμοιάζουσα τήν 
τοΰ κάστορος, είναι τριχωτή. Τδ μήκος τοΰ 
ζώου είναι ύΟ έκατοστών τοΰ μέτρου· τδ άρρεν 
είναι μεγαλείτερον τοΰ θήλεος ζαί έχει εις 
έκαστον τών οπισθίων ποδών πτερνιστήρα διά- 
τρυτον. Ή ιδέα ότι ό πτερνιστήρ ούτος περι
έχει ύλην δηλητηριώδη, χρησιμεύουσαν εις 
άμυναν, άπεδείχθη εσφαλμένη.

ΊΙ πατρί; τοΰ δρνιθορύγχου είναι αι λίμναι 
καί οί ποταμοί τή; Νέας Ζηλανδίας· έκεΐ παρά

τάς σύσκιους άνθοφόρους όχθας 
τών λιμνών και τών ποτααών 
ά δρνιθόρυγχος διάγει ύπαρξιν 
άμφίοιον τρεφόμενον, ώ; αί νήσ
σα; ζαί άλλα ποτάμια πτηνά, 
έζ σζωλήζων καί έντόμων. Βυ
θίζεται εις τδ ύδωρ καί κολυμ- 
βα μετά πολλής ταχύτητας καί 
έπιδεξιότητος, καί διά τοΰ δει
λού καί περιεσκεμμένου τρόπου 
του προδίδει μεγάλην λεπτότητα 
αισθήσεων. Εις τόν έλάχιστον 
κρότον, εις τήν έλαχίστην κίνη- 
σιν τοΰ θηρευτού τά ζώα ταΰτα 
γίνονται άφαντα έκ τής έπιφα- 
νείας τοΰ ύδατος καί καταφεύ- 
γουσιν ύπδ τήν πρασίνην σκέπην 
τών υδατίνων φυτών μόνον με
τά παρέλευσιν χρόνου ικανού 
τολμώσι ν’ άνέλθωσιν εις τδ 
ύδωρ. Οί έγχώριοι τά θηρεύ- 
ουσι διά δοράτων οί άποικοι 
δέ διά πυροβόλων όπλων. ΊΙ 
φωλιά τών δρνιθορύγχων εύρη- 
ται συνήθως εις πετρώδεις όπάς 
τής όχθης ζαί έχει δύο έξόδους, 
μίαν μέν άνωθεν τή; έπιφα- 
νείας τοΰ ΰδατο;, έτέραν δέ κά
τωθεν. ’ Η κυρίως φωλεά ζεΐ- 
ται εις τήν άζραν υπογείου

Γ. Ν. ΓΝΙΕΔΙΤΣ
ό Μεταφραστής τοΰ 'Ομήρου.

στοάς, ής τδ μήκος είναι συνή
θως δέκα ποδών, ένίοτε όμως 
καί τεσσαράκοντα πέντε, καί 
είναι καλώς προπεφυλαγμένη 
δι έπιστρώσεως ξηρών χόρτων. 
Περιέργους παρατηρήσεις έκα- 
μεν Αγγλος έπιστήμων έπί τοΰ 
τοκετού τών ζώων τούτων- τδ 
γεννώμενον είναι περιτετυλιγμέ- 
νον έντδς είδους ώοΰ, τδ όποιον 
δμως δέν έκκολάπτεται, διότι 
τδ νεοσσόν είναι ζών και τρέ
φεται άμέσως διά γάλακτος. 
Επομένως δυνάμεθα νά παρα- 
δεχθώμεν δτι ό δρνιθόρυγχος, 
άνήκων εις τά θηλάζοντα ζώα, 
κεΐται έν τφ μεταιχμίφ τφ χω- 
ριζοντι τά ώοτόκα άπδ τά θη
λάζοντα· έτερον είδος, άνήκον 
εις τάξιν πλησιάζουσαν περισσό
τερον πρδς τά θηλάζοντα ζώα, 
δέν άνεκαλύφθη μέχρι σήμερον.

Ο ΟΡΝΙΘΟΡΥΓΧΟΣ.
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Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ύπό το.ΰ Γάλλου αντιναυάρχου Σέρρ.

• περιεργοτέρων σε- 
ιδων τής ’.ατοοίας 
ού ναυτικού είναι 
; σελίς, ήν ό Πο- 
ΐύβιος άφιέρωσεν 
:ί: τήν περιγραφήν 
τής ναυμαχίας, ή- 
:ις συνεκροτήθη δύο 
ςονταετηρίδας πρ. 

μεταξύ τοϋ Άτ- 
ασιλέως τής Περ- 
:ί τών συμμάχων 

Ροδίων άφ’ ενός, 
και τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου 
άφ’ ετέρου. ΊΙ περιγραφή τοΰ Πολυβίου δεΐται 
σημειώσεων και επεξηγήσεων · διό θέλω προ
σπαθήσει νά διευκολύνω τήν κατανόησιν αύτής 
είς τούς μ ή μελετήοαντα; τήν κατασκευήν καί 
τήν τακτικήν τών πολεμικών πλοίων τής άρ- 
χαιότητος.

Έν τοΐς όμηρικοΐς χρόνοις αί ελληνικοί 
τριήρεις ήσαν λέμβοι άνοικταί, ταχύπλοοι, περι- 
έχουσαι πλήρωμα 40, 50 ή καί 60 άνδρών, οι- 
τινες ήσαν ταύτοχρόνως καί κωπηλάται καί 
μαχηταί.*)  Τά έπί τής πρώρας καί τής πρύ
μνης ελαφρά καταστρώματα έχρησίμευον καί 
είς τήν προφύλαξιν τοΰ πληρώματος καί είς τήν 
έπίθεσιν· τά πρωρόξυλα περιεβάλλοντο ύπό με
τάλλινων ελασμάτων, δι’ ών καί προεφυλάτ- 
τοντο καί στερεώτερα καθίσταντο · κατ’ εκείνους 
τούς χρόνους ούτε τακτικόν ναυτικόν ύπήρχεν, 
ούτε τακτική πολέμου, άλλ’ αί ναυμαχία·, ήσαν 
συμπλοκαί.

*) Οί αριθμοί ούτοι είοί κατώτεροι κατά μέσον 
βρον τών αριθμών, οδς αναφέρει ό Θουκυδίδης έν τώ 
στόλψ τοϋ Άγαμέμνονος· σημειωτέου δμως δτι ό στό
λος οΰτο; δέν ήτο προωρισμένος νά άγωνισΟή κατά 
τοϋ έχΟροΰ, άλλ’ έχρησίμευε μόνον πρός μεταφοράν 
τών πολεμιστών.

Η πειρατεία έλυμαίνετο τά άνατολικά πα
ράλια τής Μεσογείου. Ότε δέ τά κράτη ένι- 
σχύθησαν αρκούντως δπως καταοάλλωσιν αύτήν, 
τό εμπορικόν ναυτικόν ήρξατο άναπτυσσόμενον, 
ή εύημερία ηΰξησε καί ή ναυπηγική τέχνη έποι- 
ήσατο προόδους. Τριακόσια έτη προ τοΰ Πε- 
λοποννησιακοϋ πολέμου οί Κορίνθιοι κατεσκεύ- 
ασαν τάς πρώτας τριήρεις· άλλά μέχρι τής 
άρχής τοΰ ε’. πρ. Χρ. αίώνος οί στόλοι τής 
'Ελλάδος συνέκειντο κυρίως έκ λέμβων άνοικτών, 
τών καλουμένων τριακοντόρων, τετρακοντόρων, 
πεντακοντόρων, ώς περιεχοϋσών 30, 40 ή 50 
κωπηλάτας.

’Ολίγα τινά έτη πρό τής εισβολής τοΰ Ξέρ- 
ξου είς τήν 'Ελλάδα, ό Θεμιστοκλής, έννοών 
δτι κατά θάλασσαν έκειτο ή δύναμις, κατέπεισε 
τούς συμπολίτας αύτοΰ νά ναυπηγήσωσι τριήρεις· 
ήσαν αύται πλοία μετά καταστρώματος, έχοντα 
πλήρωμα, ώς πιθανόν, 150 άνδρών. Κατά τον 
ε'. αιώνα, μεταξύ τής ναυμαχίας τής Σαλαμΐνος 
καί τοΰ ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου, οί τά τής 
’Αθηναϊκής δημοκρατίας διέποντες, έπωφελού- 
μενοι τής εύγνωμοσύνης τών λαών ιπρός τήν 
πόλιν των, ανέπτυξαν τό ναυτικόν αύτής, καί 
ού μόνον αί τριήρεις κατεσκεοάζοντο περισσό
τερα·., μεγαλείτεραι καί καλλίτεροι, άλλά καί 
ή διοργάνωσις τοΰ στόλου έγένετο τακτική. 'Ο 
Περικλής προέβη έτι μάλλον, συστήσας ναυτικήν 
σχολήν καί τακτικά γυμνάσια τοϋ ναυτικού διά 

τούς άξιωματικούς κυοερνήτας καί τούς ναύτας. 
Ή τακτική δέ αΰτη παρέσχεν έπί πολύ είς τό 
ναυτικόν τών Αθηνών άδιαφιλονείκητον ύπερο- 
χήν. Κατ’ έκείνην δέ τήν έποχήν ή τριήρης 
καί ώς πλοίου πολεμικόν καί ώς μέσον συγκοι
νωνίας κατέστη έντελής. Τά πληρώματα ήσαν 
έξησκημένα, τά δέ πλοία ήσαν ισχυρά, έχοντα 
ώς μόνον δπλον έμβολον δυνατόν, οΰ ή έπίθεσις 
ήτο τοσοΰτον φοβερωτέρα, καθ’ δσον ούδεμίαν 
ζημίαν προύςένει εις τόν έπιτιθέμενον · τέλος δέ 
διά τής πρακτικής έπινοήσεως τοΰ Άμεινοκλέους 
κωπών διαφόρου μεγέθους, έδόθη είς τά πλοία 
μεγαλειτέρα έτι ταχύτης καί εύστροφία. Τοι- 
αύτης τριήρεως τελειοποιημένης ή εΐκών ευρη- 
ται έν τώ Μουσείο» τοΰ Λούβρου.

‘0 Θουκυδίδης, έν τή ιστορία αύτοΰ, άνα- 
φέρει τάς άρχάς τακτικής, ήν αύτός έφήρμωσεν 
οί ’Αθηναίοι στρατηγοί δέν έζήτουν πλέον, ώς 
έπραττεν ό Θεμιστοκλής, δστις έβασίζετο είς 
τήν ατομικήν άνδρίαν τών 'Ελλήνων έν Σαλα- 
μΐνι, τά στενά μέρη καί τούς στενούς κόλπους, 
άλλ’ έξήρχοντο είς τήν ανοικτήν θάλασσαν. Βέ
βαιοι δντες περί τής ταχύτητος τοΰ πλοΰ καί 
τής ευκινησίας τών πλοίων περιέπλεον τά έχθρικά 
πλοία, περιμένοντες νά έπέλθη ιλάθος τι ή τυ
χαίου συμβάν, δπερ νά έπιφέρη τήν σύγχυσιν· 
τότε δέ ώρμων κατ’ αύτών, διέσχιζον τάς τά
ξεις αυτών, συνέτριβον τάς κώπας των καί διά 
τοΰ έμβόλου κατέστρεφον αύτά. Ευνόητου είναι, 
πόσον ή τοιαύτη τακτική θά ήτο έπικίνδυνος 
μέ πληρώματα άπειρα καί άγύμναστα· ό περί- 
πλους άπήτει ταχύτητα μεγάλην έκ μέρους τών 
κωπηλατών καί περίβλεψιν έκ μέρους τών κυ
βερνητών· ή θραΰσις τών κωπών, ή έπίθεσις διά 
τοΰ εμβόλου μεγάλας θά έπέφερον ζημίας άν οί 
πηδαλιούχοι δέν συνεννοούντο καλώς μεταξύ των 
καί άν έκαστον αύτών πρόσταγμα δέν έξετελεΐτο 
άκριβώς. Πάντα ταΰτα έγένοντο έπί τών ’Αθη
ναϊκών τριήρεων, αΐτινες ήρχον τοΰ Αρχιπελά
γους μέχρι τής στιγμής, καθ' ήν αί άπό τής 
άγοράς τών ’Αθηνών διδόμενα·, διαταγαί ήνάγ- 
κασαν αύτάς νά πολεμώσιν ύπό περιστάσεις ήτ
τον εύνοϊκάς.

Καί τών άλλων Ελληνικών πόλεων τά 
πλοία έπροόδευσαν κατά τόν ε'. αιώνα· αί Κο
ρινθιακοί τριήρεις δέν ήσαν κατώτεροι τών ’Αθη
ναϊκών ούτε κατά τό μέγεθος ούτε κατά τά 
πληρώματα· άλλ’ όμως ή έκπαίδευσις τούτων 
ήτο κατωτέρα, ή τακτική διάφορος, ή κατασκευή 
τών πρυμνών άλλη καί τό έμβολον δέν εύρί
σκετο ύπό τήν θάλασσαν, άλλ’ άνωθεν αύτής. 
ΊΙ διάταξίς τοΰ στόλου ήτο ή αύτή· αί τριήρεις 
άντεπροσώπευον τά παρ’ ήμΐν πλοΐα τής γραμ
μής, αί δέ πεντακόντοροι τά έλαφρά πλοΐα, τά 
όποια ώς εύκινητότερα έλάμβανον ένεργόν έν τή 
μάχη μέρος.

’Από τοΰ τετάρτου πρ. Χρ. αίώνος αί έκ- 
σφενδονιστικαί μηχαναί έπέφερον άλλοίωσιν είς 
τήν ναυπηγικήν τέχνην. Αί μηχαναί αΰται έξε- 
σφενοόνιζον είς μεγάλας άποστάσεις βέλη καί 
ογκώδεις λίθους. ’Αλλ’ ή τοποθέτησις τών μη
χανών τούτων καί ή προφύλαξις τών κωπηλα
τών άπό τών καταστρεπτικών αύτών βλημάτων 
άπήτουν νέας μελέτας. Οί ναυπηγοί έλυσαν τά 
δύσκολα ταΰτα προβλήματα αύξήσαντες τάς δια
στάσεις τών τριήρεων καί κατασκευάσαντες αύ
τάς στερεωτέρας είς τά άνω μέρη διά τής ίδρύ- 
σεως πυργίσκων δυναμένων νά παράσχωσιν άσυ- 
λον είς τούς κωπηλάτας καί προφύλαξιν είς τάς 
έκσφενδονιστικάς μηχανάς. Επομένως αί τρι- 
ήρεις έγένοντο βαρύτερα·., άλλ’ έπειδή τό μήκος 
αύτών δέν ήδύνατο νά αύξηθή δπως μή άπο- 
λέση τό πλοΐον τήν εύστροφίαν του, άνάγκη 
παρουσιάσθη ν’ αύξηθή ή στερεότης. Ηύξήθη 
ωσαύτως ό άριθμός τών κωπηλατών, δπερ με

τέβαλε βαθμηδόν τόν αρχικόν τοΰ πλοίου χα
ρακτήρα. Ή μεταμόρφωσις αΰτη δέν έξετελέσθη 
βεβαίως έν μια ήμέρα, καί τά ναυπηγεία τοΰ 
Πειραιώς ήρξαντο κατασκευάζοντα τετρήρεις καί 
πεντήρεις · μετ’ ολίγον καί αόταί αί πεντήρεις 
έφάνησαν άτελεΐς, καί έναυπηγήθησαν έξήρεις 
καί όκτήοεις (δηλ. πλοΐα μέ οκτώ σειράς κωπη
λατών). Οί Πτολεμαίο·, έξώπλιζον μεγάλας 
τριήρεις έχούσας κώπας, ών έκάστην έκράτουν 
τέσσαρες καί πέντε άνδρες.

Αί άρχαΐαι πηγαί είναι μάλλον σκοτεινοί 
ώς πρός τά ζητήματα ταΰτα· έπομένως δέν δυ- 
ναμεθα ή κατά προσέγγισιν νά όρίσωμεν τον 
αριθμόν τών άνδρών τοΰ πληρώματος. Παρα
δεχόμενοι τούς λόγους τοΰ Πολυβίου, καθ’ ον 
ή μέν τριήρης είχε 200 άνδρας, ή δέ πεντήρης 
470, φθάνομεν είς τήν αριθμητικήν δύναμιν. ήν 
είχον κατά πάσαν πιθανότητα τά πλοΐα, τά 
όποια συμμετέσχον τής ναυμαχίας τής Χίου.

’Αναπτυσσομένου τοΰ όγκου τών πλοίων καί 
γενομένης τής διοικήσεως αύτών ώς έκ τούτου 
δυσκολωτέρας, έπήλθον καί μεταβολαί εί; τήν 
διοργάνωσιν τών πληρωμάτων καί είς τήν τα
κτικήν αύτών. Έπί τών ’.Αθηναϊκών τριήρεων 
ό άριθμός τών έπί τοΰ άνωτέρου καταστρώματος 
στρατιωτών (επιβατών καλουμένων) ήτο μι
κρός· τό πλοΐον ήτο τόσον ασθενές, ώστε έδει 
νά ρίπτωσιν οί όπλΐται τά βέλη των καθήμενοι 
καί νά προσέχωσι νά μή ιστανται έπί τοΰ χεί
λους τοΰ πλοίου, δπως μή άνατραπή τοΰτο. Έπί 
τών τριήρεων ό άριθμός τών έ πιο ατών άνε- 
βιβάσθη μέχρι; 120 άνδρών, οΐτινες έποιοΰντο 
χρήσιν κινητής γεφύρας πρός μετάβασιν άπό 
τοΰ ένός πλοίου έπί τοΰ άλλου. Τούτο άποδει- 
κνύει δτι έν ταΐς άρχαίαις ναυμαχίαις καί ή 
προσπέλασις ήτο έν χρήσει καί ή έμβολή. 'Π 
πρώτη συνέπεια τής μεταρρυθμίσεως ταύτης ήτο 
ή κατάργησις τοΰ υποβρυχίου έμβόλου. Τό έμ
βολον τοΰτο δσον ήτο εΰχρηστον καί φοβερόν έν 
τή συμπλοκή τόσον ήτο δύσχρηστου καί ένίοτε 
έπικινδυνον κατά τόν πλουν. ΓΙιθανώτατον είναι 
δτι το έμβολον δέν ήτο πλέον γενικώς έν χρήσει 
κατά τόν ε'. αιώνα, καί το κείμενον τοΰ Πολυ
βίου άποδεικνύει ήμΐν, δτι διακόσια έτη μετά 
ταΰτα τό ύποβρύχιον έμβολον δέν ήτο πλέον έν 
χρήσει οΰτε έπί τών Ελληνικών ούτε έπί τών 
Ιωνικών πολεμικών πλοίων.

Φυσικόν είναι δτι έν τοΐς στόλοις ή διαφορά 
ή χωρίζουσα τά βαρέα άπό τών έλαφρών πλοίων 
αύξάνει καθ’ δσον τά πρώτα καθίστανται ισχυ
ρότερα. Τοΰτο συνέβη καί έν τοΐς άρχαίοις 
χρόνοις. Κατά τόν ΓΙελοποννησιάκόν πόλεμον 
οι ’Αθηναίοι δέν μετεχειρίζοντο ώς ανοικτά 
πλοΐα ή τάς πεντηκοντόρους· κατά τον επόμενον 
αιώνα ό στόλος αύτών ήρίθμει πλήθος τριακον- 
τόρων. Βραδύτερον δέ τά άνοικτά ταΰτα πλοΐα 
μετέβαλον όνομα καί έλέγοντο λέμβοι, ή πρι
στέ ις· άλλά ή χρήσίς των έμεινεν ή αύτή. Ό 
Φίλιππος τής Μακεδονίας είχε πολλά τοιαΰτα 
πλοία. Πιθανώτατον είναι δτι τό πλήρωμα αύ
τών ήτο κατά μέσον δρον 50 άνδρών. Ή λέξις 
κατάφρακτα σημαίνει τάπλοΐα μέ κατάστρωμα, 
ή δέ λέξις άφρακτα τά άνοικτά. Αί όμηρικαί 
λέμβοι ήσαν άνοικταί, άφρακτοι. 'Ότε δέ έδέησε 
νά δοθή πλειοτέρα στερεότης είς τά πολε
μικά πλοΐα κατεσκεοάσθησαν ταΰτα κατάφρακτα. 
Κατ’ άρχάς, ώς ειπομεν, τά πλοΐα ταΰτα είχον 
δύο μικρά καταστρώματα είς τήν πρώραν καί 
είς τήν πρύμνην είτα δέ πρός μεγαλειτέραν 
τών άνδρών προφύλαξιν έλαβον εν κατάστρωμα 
καλύπτον δλην τήν κοιλότητα τοΰ σκάφους. 
Ιών τοιούτων πήοίων μνείαν ποιείται ό Πολύ- 

βιος έν τή περιγραφή αύτοΰ.
(Έπεται ή συνέχεια καί τό τέλος.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΨΤΧΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟΣ.

ΤΑΝ είς ύπνον νήδυμον τά βλέ
φαρά μου κλείσω, 

Ί ό παν είς λήθην παραιτών,
Καί λησμονήσω έαυτόν, τά 

πάντα λησμονήσω, 
Μετά τοΰ γένους τών θνητών

Τότε γλυκύς ό Όνειρο; έγγύς 
μου πτερυγίζει

ή ψυχή μου μετ’ αύτοΰ, τό σώμα πα- 
ραιτοΰσα, 

ΙΙετά πρός σέ, ώ φίλη μου, θερμώς σέ βαυκαλίζει 
Καί τήν ωδήν τού έρωτος σοί ψάλλει, μελωδούσα.

Αλλ’ ο'ιμοι! έπανέρχεται καί πάλιν ή πρωία, 
Φεύγει ό Όνειρος ταχύς . . .

Καί ή ψυχή μου μετ’ αύτοΰ πέτα μακράν, ταχεία, 
Άπό τής φίλης σου ψυχής.

Έν Πειραιεΐ.
II. Κ. ’Αποστολίδη;.

Β'.

ΖΗΛΟΤΥΠΙΑ. *)

Λεν ήμπορώ νά κρατηθώ, τά δάκρυα μου τρέ- 
Ζ—Δ χουν,
Ως αδιάκοπο; βροχή τάς παρειάς μου βρέχουν. 
Ω είναι πλέον βέβαιον, έκείνην τήν εικόνα 

Λατρεύει, ήτις άψυχος θά μένη ’στον αιώνα.

Ιόν είδον βλέμμα ρίπτοντα, εν βλέμμα ικεσίας, 
Κ’ είς τήν μορφήν του θλιβεράν άκτΐν’ άπελ- 

πισίας ■
Τόν είδον, ένώ άλλοτε φαιδρός χαρίης ήτο 
Πλησίον μου, έρέμβαζε προχθές καί έλυπεΐτο.

Δέν ετολμούσε προς έμέ ούδ’ άπαξ ν’ άτενίση, 
Ετρεμε, μήπως ή εΐκών τό βλέμμα συνάντηση; 

Σύ εϊσ’ έμοΰ αντίζηλος, εΐκών κατηραμένη, 
ΙΙώς σέ μισώ, άς είσαι καί κομψή, χαριτωμένη.

Άλλοίμονον! τί καλλονή .' κ’ έγώ νά τήν θαυμάζω.. 
Ι.ις τό ρεμβώδες βλέμμα της κ’ έγώ αύτή στε

νάζω !
Αύτά σου τά άκίνητα, τά κεκλεισμένα χείλη 
Έάν ώμίλουν, ώ εΐκών, κ’ έμοΰ θά ήσο φίλη!

Εμού, πλήν όχι, μή αύτοΰ! ποτέ σύ μή έράσαι! 
Είναι φρικτόν μαρτύριαν ό έρως, μή πλανάσαι! 
Μεΐν αιωνίως άλαλος, κωφή, ποτέ μή νεύης.
Μόνον θά είσαι εύτυχής, έάν σκληρώς παιδεύης.

(‘Ροοία.) 

ΙΙαρ. Σ. Κυριακίίης, 
Διοάκτωρ τή; Ιατρικής.

*) Τό παρόν ποίημα έγράφη υπό τήν έμπνευσιν 
τής ώραία; εϊκόνος “Ή Κιθαρίστρια” τή; δημοσιευ- 
Οείσης έν τώ “Έσπέρω”.

Γ'.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΎ GEI15EL.

Η ΚΟΡΗ ΥΗΣ ΠΑΡΟΥ.

τήν εσπέραν τήν γαλήνιον έκεί
νην,

"Οτ έν μέσω λεπτής αύρας οαλσαμώδους θα-

Γρυφερώς συνταρασσούσης τών κυμάτων τήν ει
ρήνην,

Έπί ταύτης προσωρμίσθην τής ήρέμου παραλίας; 
Ενθυμείσαι, δτι ήλθον βαρυνθείς έκ τού καμάτου 
Τής νυκτός καί τής ήμέρας, κι’ δτι ένδον μου 

έγκλείων
Ηδονής γλυκείας πόθους καί αισθήματος άφάτου 

Ζωηρός άπεβιβάσθην, έγκαταλιπιυν τό πλοΐον;

Έκ τού όρους γλυκύς πνέων έψιθύριζεν ό ήχος 
Ιού ζεφύρου είς τό δάσος κι’ είς άνάπαυσιν 

έκάλει·
Κορυφαί τών κυπαρίσσων έκυμάτιζον ήσύχως, 
Καί ήνοίγετο έμπρός μου τής ειρήνης ή άγκάλη. 
Έστιλβεν άπό μαρμάρου ή ώραία πόλις δλη, 
Καί πυκνόφυλλος ύψοΰτο άνθησών κλημάτων 

στήλη■
Τών θυρών καί παραθύρων καί τών έξωστών οί 

θόλοι
Μ’ έχαιρέτιζον μέ χάριν, μέ προσέβλεπον ώς 

φίλοι.

Έλιόκαυστοι τήν όψιν άνδρες ΐσταντο· εικόνας 
Τούς ένόμιζον άρχαίας· δροσεραί δέ ώ; τό έαρ 
Μέ τ’ άγγεΐα έπί <»μων καί μέ έρυθράς τας 

ζώνας
Κόραι έσπευδον, τό ύδωρ νά αντλήσουν εις τό 

φρέαρ.
Τής κιθάρας έν τοσούτω εύθυμος έκρότει ήχος, 
Κ’ έπλεκον έν τή πλατεία νεανία·, τόν χορόν των, 
Καί τό άστρον τής ήμέρας έβασίλευεν ήσύχως, 
Καί έν λάμψει πυρφυρώδει, είς τόν χρυσωμένον 

πόντον.

Τότε πρώτον έν έκστάσει, έρασμία, σ’ είδον, κόρη· 
Επί ύψηλοΰ έξώστου ίσταμένην τότε σ’ είδον, 

Καί τό βλέμμα σου ήρέμως τόν χορόν των έθε- 
ώρει,

Διά μέσου τής φυτείας καί τών άνδηρών θυ
ρίδων.

ΊΙ άκτίς δέ τοΰ ήλιου ή βραδέως σοεννυμένη 
Σοί έχρύσονε τήν κόμην τήν ύπόξανθον καί λείαν, 
Κι’ ή καοδία σου, ώ κόρη, έπαλλεν αισθανομένη 
Τής αγάπης σου τής πρώτης τήν χρυσήν εύδαι- 

μονίαν.

’Ώ, ήμέραι εύτυχίας! ’Έρως, είσχωρών λαθραίως, 
Ι'άς νεανικά; μας τότε κατελάμβανε καοδία;· 
Τόν καρπόν τού έρωτός μας τότ’ ώρίμασε ταχέως 
Τοΰ ήλιου τό φλογ<ϋδες καί θερμόν τής μεσημ

βρίας.
Καί τόν κόσμον έλησμόνουν καί τόν τάφον τόν 

φρικώδη.
Δι’ έμέ τοΰ χρόνου έστη ή αμείλικτος πορεία. 
'Υπό τήν σκιάν δέ τότε τών φοινίκων τήν δροσώδη 
Άνεπαύετο ή νέα καί φαιδρά μου εύτυχία.

I. Π.

Η ΗΓΕΜΟΝΙΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ.

(Μετά εϊκόνος, όρα σελ. 232—233.)

ΕΤΑ τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τόν ήρωϊκόν θάνατον τοΰ τελευταίου 
Βυζαντινού αότοκράτορος Κωνσταντίνου 

τοΰ Παλαιολόγου, ό άδελφός αύτοΰ Θωμάς κα- 
τέφυγεν είς τήν 'Ρώμην μετά τών δύο υιών του 
καί τής θυγατρός αύτοΰ Σοφίας. Ό τότε Πά
πας Παύλος ό I”. έδέχθη λίαν φιλοξένως τοΰ; 
πρόσφυγας, οίς παρεχώρησεν εν τών λαμπρο- 
τέρων μεγάρων τής αιώνια; πόλεως. Ό Πάπας 
δμως περιποιούμενος τοΰ; έκπτώτους ήγεμόνας 
διενοήθη νά ώφεληθή τής περιστάσεως, δπως 
συνάψη σχέσεις μετά τής αΰλής τής Μόσχας, 
ένθα προσεδόκα νά εύρη στάδιον άνοικτόν διά 
τούς προσηλυτικοΰς
μετ’ όλίγον χρόνον έπρότεινε τήν 
σύζυγον τώ ήγεμόνι τής Μόσχας, μεγάλφ δουκί 
Ιωάννη τίρ Γ'. Ό μέγας δούξ ’Ιωάννης, νεώ- 
τατος τήν ηλικίαν είχε νυμφευθή τήν θυγατέρα 
τοΰ
μετ' ολίγον (τώ 1472) άπεβίωσεν έπομένως ήτο 
νέος 
σεις

αύτοΰ σκοπούς. Διό καί
Σοφίαν είς

μεγάλου δουκός τής Τβέρης Μαρίαν, ήτις

καί χηρευμένος δτε τώ έγένοντο αί προτά- 
περΐ νέου γάμου ύπό τοΰ Πάπα. Εύφυής ών 

έννόησεν άμέσως τό συμφέρον δπερ εΐχεν ό Πάπας 
είς τό συνοικέσιον τοΰτο, άφ’ ετέρου δμως διείδε 
πόσον ήδύνατο καί αύτός νά ώφεληθή έκ τούτου 
πρός πραγματοποίησιν τών σκοπών καί μεγαλεπη- 
βόλων αύτοΰ μεταρρυθμίσεων. Διό καί άμέσως 
συνεκάλεσε συμβούλιον έκ τοΰ Μητροπολίτου τής 
Μόσχας, καί έκ τών προκρίτων, έν ω παρεχά- 
θησε καί ή μήτηρ αύτοΰ, γυνή έμφρων καί με
γάλης περισχέψεως, καί συζήτησα; ώρίμως τήν 
ύπόθεσιν, άπέστειλεν είς 'Ρώμην πρεσβευτήν 
τον Ίωάννην Φοιαζΐνον, ενα τών πιστοτέρων 
αύτοΰ οπαδών. Ο πρεσβευτής ούτος μεταβάς 
είς 'Ρώμην έπελήφθη τοσοΰτον δραστηρίως τής 
ύποθέσεως, ώστε αύτη ήχθη ταχέως είς πέρας 
πρός εύχαρίστησιν άμφοτέρων τών μερών, καί 
ή ήγεμονίς Σοφία άπήλθε τής 'Ρώμης συνο- 
δευομένη ύπό τού Καρδιναλίου Άντιόχου καί 
πολλών επισήμων Ελλήνων έκ τών τής αύλής 
τοΰ πατρός της. ΊΙ πρώτη ρωσσική χώρα, ήν 
έμελλε νά πατήση ή νέα ήγεμονίς, ήτο ή έπαρ- 
χία PSK0W, ής οί πρόκριτοι και οί δήμαρχοι 
συνέρρευσαν έξ δλων τών κωμών καί χωρίων 
μέχρις Ίσβόρσκης πρός ύποδοχήν τής μελλο
νύμφου τοΰ Κυρίου αυτών. Έν Ίσβόρσκη περι- 
ήλθεν αύτοΐς ή διαταγή νά μεταβώσι πάντες 
μέχρι τών συνόρων τής Γερμανίας. Οί δήμαρ
χοι τότε καί οί πρόκριτοι έπιβάντες εξ μεγάλων 
πλοίων καί πλείστων άκατίων καί σχεδιών κα- 
τήλθον τόν ποταμόν μέχρι; ού συνήντησαν τήν 
βασιλικήν συνοδείαν, δτε άπεβιβάσθησαν είς τήν 
ξηράν καί ύπεδέχθησαν τήν άνασσαν μετά με
γάλων φιλοφρονήσεων καί πολλών ένδείςεων 
χαρά; καί σεβασμού, προσφέροντες έν χρυσοΐς 
καί άργυροί; άγγείοις οίνον καί μέλι. Ή Σο
φία έξέφρασε τήν έπιθυμίαν της νά πατήση τό 
ταχύτερον τήν γήν τής νέας πατρίδος της καί 
ή συνοδεία δλη άνεχώρησεν. Ό 'Ρώσσος χρο
νογράφος λέγει, "δτι έν τή συνοδεία τής ήγε- 
μονίδος ήτο ό Καρδινάλιος, φέρων ούχί οιαν οί 
ήμέτεροι 
έρυθράν, 
άπέθεσεν 
Σταυρόν, 
εικόνα τής Παναγίας.

Ό Καρδινάλιος ούτος έκτελών τάς οδηγίας 
τοΰ προϊσταμένου του ήθέλησεν άμέσως έξ άρχής

ίεράρχαι φέρουσι στολήν, άλλά στολήν 
καί φορών χειρόκτια, τά όποια δέν 
ούτε δτε έλαβεν έν χερσί τόν μέγαν 
ούτε δτε προσήλθε ν’ άσπασθή τήν
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νά έξασζήση επιρροήν· άλλά γνωστόν είναι οτι 
ή μεγάλη δούζισσα Σοφία, πιστή είς τάς παρα
δόσεις της ζαι είς τδ όρθόδοξον δόγμα διέψευσε 
τάς ελπίδας τοΰ έν 'Ρώμη αρχηγού τής καθολι- 
ζής ’Εκκλησίας.” ΊΙ Ιστορία αναφέρει δτι ή 
νέα ήγεμονίς συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν 
πρόοδον καί άνάπτυςιν τής χώρας, έν ή έκλήθη 
νά βασιλεύση καί δτι έν παντί ύπήρςε πιστή 
καί άνταξία σύντροφος καί σύζυγος τοΰ μεγάλου 
δουζδς Ίωάννου.

Έν τή παρατεθειμένη εικονι, γραφείση έν 
Ί’ωσσία, παρίσταται ή ύποδοχή, ητις έγένετο 
τή ήγεμονίδι Σοφία έκ μέρους τών κατοίκων 
τής επαρχίας PSKOW παρά τά σύνορα τής Γερ
μανίας. 'Η σκηνή είναι εκφραστική, το δέ συμ
βάν ύπδ έποψιν ιστορικήν είς άκρον σπουδαΐον, 
διότι άπδ τής έποχής έζείνης άρχονται οί χρόνοι 
τής προόδου έν τώ άπεράντω ρωσσιζώ ζράττει.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.
Διήγημα έν Αυστραλία.

(Συνέχεια.)

ΗΝ έσπέραν τής έγκαινίσεως τοΰ ΙΙαν- 
τεχνείου οί δύο γείτονες διηυθυνοντο 
δμού πρδς τήν σκηνήν των. '0 Σμίθ 

ήτο κακής διαθέσεως, καί ώμίλει περί άνακα- 
λύψεως φλέβας χρυσοφόρου είς τδ μέρος τοΰ 
γείτονός του καί διευθυνομένης πρδς τδ εις αύ
τδν άνήζον μέρος. Ώς έζ τούτου ζατηγόρει 
έπί έγωίσμω τδν Πέτερς, μή θέλοντα νά μοιράση 
τδ εύρημά του πρδς τοΰς φίλους καί γείτονάς του.

— Άκούς έκεΐ; νά έλθη ό γέρων αύτδς ό 
τυχοδιώκτης νά ληστεύση τούς τίμιους ανθρώ
πους! Νά έλθη νά μάς πώληση τδ ψωμί καί 
νά μάς ’πάρη τδ χρυσάφι! Νά έλθη μία
πτωχή κόρη καί νά μάς βλέπη μέ περιφρόνησιν!

Ταΰτα έλεγεν έν άγαναζτήσει, δτε αίφνης 
είδεν έρχομένην τήν κόρην καί κρατούσαν άγ
γεΐον έν χερσί. Πλησίον αύτής ετρεχεν ή μικρά 
άδελφή της. Ή κόρη, ώς άλλη 'Ραχήλ, μετέ- 
οαινε περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου εις άναζήτησιν
τοΰ άναγζαιοΰντος αύτή υδατος.

— Ιδού, άνεφώνησεν ό Σμίθ μέ οφθαλμούς 
σπινθηροβολοΰντας. Ποια τύχη! 'Η κόρη τοΰ 
Κράους!

— Καί τί μέ τούτο; είπεν ό συνοδοιπόρος 
του ξηρώς.

'Ο Σμίθ ώμοίαζε τήν στιγμήν έκείνην παρά 
ποτέ είς δρνεον άρπακτικόν. Βλέπων τις αύτδν 
σπεύδοντα ένόμιζεν δτι έμελλε νά όρμήση κατά 
τής λείας του. "Οτε οέ έπρόφθασαν τήν κόρην, 
τήν είδον γονατίζουσαν είς τήν όχθην τού μι
κρού ρύαζος, καί προσπαθούσαν νά γέμιση τδ 
άγγεΐον έκ τού βορβορώδους υδατος. Έφαίνετο 
δμως δυσανασχετούσα, καί μετ’ ολίγον έχυσε 
πάλιν τδ ύδωρ, τδ όποιον ήτο δλως ακάθαρτον 
καί άχρηστον.

'Ο Σμίθ έσπευσεν είς βοήθειαν της καί προ- 
τείνων αύτή τάς ύπερεσίας του έπροσπάθει νά 
δώση είς τήν φωνήν του τόνον γλυκόν καί τόσον 
άφύσικον, ώστε ό σύντροφός του ένεθυμήθη τον 
μύθον τοΰ λύκου καταπίνοντος λευκίτιδα δπως 
καταστήση τήν φωνήν του μαλακωτέραν καί 
άπατήση τάς αίγας, ας ήθελε νά καταβρο- 
ζθί3η·

— Άφες, δεσποσύνη, τδ άγγεΐον· έγώ θά 
σ’ ευρώ νερόν.

'Η νεάνις ύψωσε πρδς αύτδν τούς μεγάλους 
αύτής οφθαλμούς, διότι ή φωνή τοΰ λαλοΰντος 
πρδς αύτήν άνδρός τή ένέπνεεν άδηλόν τινα 
φόβον. Μ’ δλον τούτο μετά μικρόν δισταγμόν 
τώ παρέδωζε τδ άγγεΐον καί τδν παρηκολού- 
θησεν. ’Ολίγον παρεκεΐ έσταμάτησαν πλησίον 
καθαρός πηγής, ητις δμως έρρεε τόσον βραδέως, 
ώστε ή πλήρωσις τοΰ άγγείου Ικανόν άπήτησε 
χρόνον- άλλ’ ό Σμίθ δέν έβιάζετο, διότι έν ω 
τδ άγγεΐον έπληρούτο, αύτός περιειργάζετο μετά 
βλέμματος αναιδούς τοΰς γυμνούς τής κόρης 
βραχίονας· ολίγον άπωτέρω ιστατο ό Πέτερς, 
δστις παρατηρών καί αύτδς τήν κόρην έσυλλο- 
γίζετο δτι ή θέσις της θά ήτο μάλλον έν έργο- 
στασίω Ιταλού γλύπτου. Άφ’ ού τό άγγεΐον 
έπληρώθη ή κόρη στρέψασα τοΰς οφθαλμούς της 
πρδς τόν βοηθήσαντα αύτήν τδν ηύχαρίστησε 
μετά μειδιάματος πλήρους χάριτος καί εύγενείας, 
ώς ηθελεν εύχαριστήσει ή πλέον μεμορφωμένη 
κυρία.

Άλλ’ οί άνδρες, οί έχοντες τάς κλίσεις άρ- 
πακτικών όρνέων, δέν έννοοΰσι τήν τοιαύτην 
εύγένειαν. Ό Σμίθ ηθελεν άλλου είδους έν- 
δειςιν εύγνωμοσύνης, καί έρριψε βλέμμα πλήρες 
πόθου έπί τών χειλέων τής κόρης.

— Δέν φεύγουν οΰτω, είπε- λέγουν τούλά- 
χιστον μίαν καλήν νύκτα είς τοΰς φίλους.

Καί έζήτει νά τήν έναγκαλισθή καί νά τήν 
φιλήση. Άλλ’ αύτή τδν απώθησε δι’ δλης 
της δυνάμεως τών μικρών αύτής χειρών. Ώχρι- 
ώσα και άσθμαίνουσα άνέτρεψε τδ άγγεΐον μέ 
ύφος περιφρονήσεως καί λαβοΰσα έκ τής χειρδς 
τήν άδελφήν της άπήλθε πάλιν πρδς τδ μέρος, 
ένθα τήν είχε συναντήσει ό Σμίθ. Έφαίνετο 
οτι δέν ήθελε νά χρεώστη ούδεμίαν χάριν είς 
άνδρα τόσον άνάγωγον, διότι πάλιν έγονάτισε 
παρα τδ βορβορώδες ύδωρ δπου ήτο τδ πρώτον. 
Ό Σμίθ ήσθάνετο τήν οργήν καταλαμδάνουσαν 
αυτόν· άλλ’ έπί τοΰ προσώπου τοΰ συντρόφου 
του άπεικονίζετο τί, δπερ τδν άπέτρεπεν άπδ 
τοΰ να έπαναλάβη τοΰς ανοικείους αύτοΰ τρόπους. 
Έσιώπησεν επομένως· άλλ’ ή σιωπή του αύτη 
ήτο έτι έπιφοβωτέρα. Πριν ή άπέλθη έκαμε 
βαθεΐαν ύπόκλισιν καί είπε μετά ειρωνικού μει
διάματος·

— Φαίνεται οτι έχομεν έδώ μίαν πριγκη- 
πέσσαν. Χαίρετε, κυρία πριγκηπέσσα! Καλήν 
άντάμωσιν!

Άπδ τής ήμέρας ταύτης δέν ήτο πλέον ή 
θυγάτηρ τοΰ Κράους — άλλ’ή Πριγκήπισσα 
τής Κοιλάδος τών λυγαριών — ή πωλοΰσα 
καπνόν είς τούς δρύζτας, ή πλύνουσα τά άγγεΐα 
καί τά σκεύη, καί ή τρέχουσα ένθεν κάκεΐθεν 
γυμνόπους. Ήτο ή πριγκήπισσα ή κόρη, ή 
ύπερηφάνως πρός δλους φερομένη καί μή δε- 
χομένη ούδεμίαν λέςιν κάπως διφορουμένην ή 
χλευαστικήν. "Ωστε έπί τέλους γενικώς έγένετο 
παραδεκτόν δτι ό τίτλος τής πριγκηπίσσης τή 
ανήκε δικαιωματικά»;.

Γ.

Μόλις άνεχώρησεν δ Σμίθ, ό Πέτερς άπε- 
τάνθη πρδς τήν κόρην, καί τή είπε φιλοφρονώ; ■

— Κόρη μου, μάτην προσπαθείς έδώ νά 
γέμισης τδ άγγεΐον σου· ύπάρχουν καί άλλαι 
πηγαί ζαθαραί, δπου θά ήμπορής νά εύρη; νε
ρόν. Αρχίζει καί νυκτώνει καί δέν θά σέ άφήσω, 
άν δέν σε ϊδω νά έπιστρέψης είς τήν οικίαν σου.

' Η κόρη τον προσέβλεψε διά τοΰ αύτοΰ βλέμ
ματος, δι’ ού είχε προσβλέψει τδν σύντροφόν 
του· άλλ’ εύθΰς έταπείνωσε τοΰς οφθαλμούς της, 
διότι είχεν άπαντήσει βλέμμα όποιον ούδέποτε 
είδε πρότερον. Ή ψυχή άπεικονίζεται συνη- 

θέστατα έν τώ όφθαλμώ. Ούδέν άπήντησεν, 
άλλά τδν παρηκολούθησεν άνευ δισταγμού.

Ύπάρχουσιν έν τώ κόσμοι σκηναί, περί ών 
ούδεί; ποτέ έγραψε, σκηναί, ών ή ένθύμησις έγ- 
χαράττεται βαθέως είς τάς άνθρωπίνους καρ
διάς. Ούτω καί ή έντύπωσις τής έσπέρας ταύ
της έμεινε βαθέως έντετυπωμένη έν τή μνήμη 
τοΰ "αριστοκράτου”, καί τώ έπανήρχετο βραδΰ- 
τερον ώς ή ηχώ άσματος μυστηριώδους. Ύπάρ- 
χουσιν έν τώ κόσμω τόσα μυστήρια, ούδέποτε 
εξηγούμενα. ΊΙ άπόστασις μεταξύ αύτοΰ καί τής 
νεαράς κόρης ήτο μεγάλη, άδιάβατος. Βεβαίως· 
άλλ’ δμως έν ω έβάδιζε πλησίον της διετέλει 
ύπδ έπιρροήν μαγνητικήν, ύπδ είδος προσεγγί
σει»»;, ήν λέξεις δέν δύνανται νά έξηγήσωσιν, 
ητις δμως ήρκει νά τώ παραστήση τήν κόρην 
ύπδ άλλην στολήν, έν άλλο» κύκλιο, ένθα τδ 
χαρίεν αύτής μειδίαμα ηθελεν έλκύσει πάντων 
τά βλέμματα καί διεγείρει είς πάντας ενθου
σιασμόν. Τοιαΰται ήσαν αί άμυδραί σκέψεις, 
αιτινες τω έπήρχοντο έν ω τδ άγγεΐον έπλη- 
ροΰτο βραδέως υδατος καθαρού · άφ’ οΰ έπλη
ρώθη ήθέλησεν αύτδς νά τδ μετακόμιση είς τήν 
σκηνήν.

— Θά κάμης καλά, προσέθηκε νά μοί έμ- 
πιστευθής καί τήν άδελφήν σου· διότι είσαι βέ
βαια πολύ κουρασμένη.

Ή μικρά κόρη προθύμως έσπευσε πρδς αύ
τόν, άφόβως άνερριχήθη εις τήν άγκάλην του 
καί έστήριξε τήν κεφαλήν της έπί τοΰ ώμου 
του· μεθ’ δ αύτδς λαβών τδ άγγεΐον ήκολού- 
Οησε τήν πριγκήπισσα·/’ είς τήν σκηνήν της.

Καθ’ δδδν ήθέλησε νά δείξη είς τήν κόρην 
τδ ώραΐον θέαμα, δπερ έξετυλίσσετο ενώπιον 
αύτών.

— Ίδέ, τί ώραία νύξ, τή είπε, δεικνύων τήν 
ήρεμον κοιλάδα.

Ή "πριγκήπισσα” παρηκολούθησε τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ βλέμματός του, άλλ’ ούδέν είδε — 
δέν είδε άλλο ή τήν σελήνην πλέουσαν έντδς 
πεφωτισμένων ελαφρών νεφών· αί άζτΐνες τής 
σελήνης έφώτιζον άμυδρώς τδ ύγρδν χόρτον, 
καί τά δένδρα, τά όποια ήσαν τόσον ήσυχα, 
ώστε έφαίνοντο συνδιαλεγόμενα μέ τήν σκιάν 
των. Ή "πριγκήπισσα” έβλεπε τοϋτο, άλλά 
μετ’ ολίγον άπέτρεψε τοΰς οφθαλμούς — ούδέν 
ήννόει.

"Οταν έφθασαν είς τήν σκηνήν ό Πέτερς 
παρέδωζε τήν κοιμωμένην μικράν είς τήν άδελ
φήν της — καί τω έφάνη δτι ήκουσε ψιθυριζο- 
μένας τινάς λέξεις. Ήσαν αύται τά εύχαρι- 
στήρια τής "πριγκηπίσσης”; Τήν προσέβλεψεν 
άσκαρδομηκτεί, άλλ’ αύτή άπέστρεφε τδ πρόσω- 
πόν της. Είδεν δμως λάμπουσαν έπί τών οφθαλ
μών της μικράν σταγόνα διαυγή ώς κρύσταλλον 
— και τούτο τδν ηύχαρίστησεν. Άνεχώρησε 
σύννους.

Δ'.

Ήτο ή έκτη ώρα τής έσπέρας· οί δρύζται 
έπέστρεφον είς τά ζαταλύματά των καί ό Πέ
τερς έσυλλογίζετο άν πρέπη νά διαβή έμπροσθεν 
τοΰ Παντεχνείου πριν ή άποσυρθή είς τήν σκη
νήν του. Σχετίζω; ό βίος του έν τή'Έοιλάδι 
τών λυγαριών” δέν ήτο δι’ αύτόν πολύ οχληρός. 
"Ανθρωπος γνωρίζων πολλάς γλώσσας καί όμι- 
λών αύτάς εύχερώς, συνεμορφοΰτο εύκόλως πρδς 
τήν ζωήν τών ορυκτών, δπως ήθελε συμμορ- 
φωθή πρός τήν ζωήν τών πόλεων- ύπήρχον 
δμως στιγμαί, καθ’ άς μόνος ών έν τή σκηνή 
του κατελαμβάνετο ύπό βαρυθυμίας. 'Ο μόνος 
σύντροφός του καί συγκάτοικος ήτο γέρων ναύ
της, ισχνός καί ξηρός ώς μωμία. Άλλ’ ό γέ
ρων ούτος ήτο εύτυχώς άνθρωπος τακτικός καί 

καθαρός, είχε δέ καί τδ μέγα προτέρημα νά 
ήναι δλιγόλογος καί πιστός. 'Οσάκις ό Πέτερς 
εύρισζε χρυσοφόρον τινά φλέβα, μάτην προσε- 
πάθουν οί γείτονες νά διαφθείρωσι τήν πίστιν 
τοΰ γέροντας ναυτικού· μάτην τον προσεκάλουν 
νά πίη, τώ έκαμναν υποσχέσεις · ό ναύτης έμενεν 
άζλόνητος καί σιωπηλός ώς εΐδωλον κινεζικόν, 
καί μόνον δταν έπέστρεφεν είς τήν σκηνήν έμει- 
δία είρωνιζώς καί έδείκνυεν εις τδ πρόσωπον 
του τήν ενδόμυχον χαράν του. Ί) 1 Ιέτερς είχε 
συνειθήσει νά θεωρή τδν γέροντα ναύτην ώς 
καλόν φύλακα- άπδ καιρού είς καιρόν τώ 
άπέτεινε λέςιν τινά φιλόφρονα, άλλ’ ούδέποτε 
συνδιελέγετο πρός αύτόν. Έμοίραζε μετ’ αύτοΰ 
το κυνήγιόν του — πλήν συνήθως περιωρίζετο 
μόνον είς εαυτόν, καί ήτο ιΰς νά εύρίσκετο εν
τελώς μόνος. Δέν έπεσκέπτετο τό Παντεχνεΐον, 
διότι ήξευρεν δτι ήτο τόπος συναθροίσεως δλων 
τών όρυζτών, καί δλίγην ήσθάνετο οιάθεσιν νά 
συναγελάζεται μετά τών βαναύσων έκείνων άν- 
θοώπων.

Τήν έσπέραν δμως έκείνην τώ έπήλθεν είς 
τδν νοΰν νά μεταβή είς τήν σκηνήν τοΰ Κράους. 
Ήτο ή ώρα καθ’ ήν ό ήλιος έδυεν αί άζτΐνες 
αύτοΰ έφώτιζον τό έσωτερικδν τής σκηνής, καί 
έφαίνοντο ώς παρέχουσαι αΐγλην είς τήν έκεΐ 
καθημένην " πριγκήπισσα·/’. Καθ’ ήν στιγμήν 
ό Πέτερς είσήρχετο, ή κόρη παρετήρει τήν μα
γευτικήν δύσιν τού ήλιου. 'Ίσως έσυλλογίζετο 
άν καί τούτο ήτο θέαμα, τδ όποιον έπρεπε νά 
θαυμάση, ώς έθαύμασε τήν προτεραίαν τήν λάμ- 
ψιν τής σελήνης.

Ο "άριστοκράτης” έκάθησεν έπί σκαμνιού 
έν μέσω τού πίνοντος καί θορυβούντος πλήθους. 
Έκεϊθεν θεωρουμένη ή κόρη τώ έφαίνετο ώς 
άρχαία τις είκών πολύτιμος έρριμμένη είς τδ 
βάθος σκοτεινού μαγαζείου μεταπράτου, καί τε- 
θαμμένη ύπό στρώμα κονιορτοϋ καί καπνού. 
Πρδς μεγάλην του έκπληξιν έβλεπεν δτι ή πα
ρουσία της ένέπνεε σεβασμόν εις τοΰς έν τώ οίνο- 
πωλείω έργάτας · καί αύτοί οί ύπδ τοΰ οίνου 
εξημμένοι ήδη, οί πιόντες καί ζητοΰντες άκόμη 
νά πίωσιν, καί οί δυσηρεστημένοι, οί έπί δλην 
εβδομάδα άνορύξαντες τήν γήν καί ούδέν άςιον 
λόγου εύρόντες, καί ούτοι ένώπιόν αύτής έτήρουν 
συμπεριφοράν αξιοπρεπή. Ή κόρη ήτο ή ψυχή 
τοϋ καταστήματος - αύτή είσέπραττε τά χρήματα, 
έκράτει το ταμεΐον, ώριζε τήν τιμήν έκάστου 
πράγματος καί τούτο χωρίς καν νά συμβουλευθή 
τον γέροντα Κράους, δστις εκάθητο έν τινι γω
νία τοΰ μαγαζείου καί έκάπνιζε· "Φιάλη ρακής 
— δεκαπέντε σελίνια· ποτήριον άγγλικοΰ ζύ
θου — δύο σελίνια· τέταρτον λίβρας καπνού — 
Πέντε σελίνια - κ. τ. λ.” Βεβαίως αί τιμαί αύται 
ήσαν τιμαί φαντασιώδεις· ούχ ήττον δμως ή 
κόρη ούδέποτε ήπατάτο. Άλλως τε δταν έχη 
τις μονοπωλεΐον, δύναται νά όρίση τάς τιμάς 
κατά τδ δοκούν, καί τδ Παντεχνεΐον είχε μονο
πωλεΐον. 'Εκτός τούτου ούδείς τών παρόντων 
έσζέπτετο νά διαπραγματευθή- έπλήρονεν δπως 
θά έπλήρονεν έν τώ άριστοζρατικώτέρω κατα- 
στήματι Εύρωπαϊκής μεγαλοπόλεως. ’Ενίοτε, 
έάν τά μετρητά έλειπον, οί δρύζται έξήγαγον 
μικρόν δερμάτινον σάζκον, καί έπλήρονον διά 
τινων τεμαχίων καθαρού χρυσού ή καί διά ζό- 
νεως χρυσού · εννοείται δέ δτι τότε κατέβαλλον 
τριπλασίαν καί πλέον τήν τιμήν. Ή "πριγκή- 
πισσα” ένέζλειε τδ πολύτιμον μέταλλον έντδς 
μιζράς πυξίδος ■ τά δέ νομίσματα κατέθετεν άνα- 
μίξ έντδς παλαιού σκεύους, χρησιμεύσαντος άλ
λοτε διά τό πετρέλαιον.

Άπό καιρού είς καιρόν ή βασιλική όντως 
απάθεια τοΰ προσώπου της έταράττετο, καί τούτο 
οσάκις έβλεπε έμφανιζομένην όπισθεν τών σάκ- 
κων τήν μικράν της άδελφήν. ΊΙ μικρά αύτη 

κόρη ήτο αεικίνητος, ποτέ μέν επαιζεν έν τω 
μαγαζείω ώς μικρά γαλή · ποτέ δέ έκυλίετο επί 
τοΰ χόρτου πρό τής εισόδου τής σκηνής· άλ
λοτε δέ περιειργάζετο τοΰς σάκκους, τά βαρέλια, 
τά πάντα, άμέριμνος τού βίου, χαίρουσα ώς ή 
χρυσσαλλίς ή πετώσα είς τδν άέρα. Είς δλας 
αύτής τάς διασκεδάσεις καί τάς παιδιάς τήν 
παρηκολούθει τδ βλέμμα τής άδελφής της· πολ- 
λάκις τήν έπέπληττεν, άλλοτε τήν έτιμώρει έγ- 
κλείουσα αύτήν έντδς κενού βαρελιού · πάντοτε 
δμως έφαίνετο έπί τοΰ προσώπου της ή διηνεκής 
έκείνη μέριμνα, ητις χαρακτηρίζει συνήθως τάς 
μητέρας. Γήν μικράν, ής τδ όνομα ήγνοεΐτο, 
ώνόμαζον ολοι Μικροΰλαν, καί ύπδ τδ όνομα 
τούτο ήτο γνωστή καθ’ δλην τήν αποικίαν. Εν
νοείται ότι πάντες τήν έθώπευον καί τήν περι- 
εποιοΰντο, διότι ήτο ή οιασκέδασίς δλων, καί 
αύτών τών σοβαρωτέρων άνορών.

(“Επεται ή συνέχεια.)

ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΕΝ ΚΑΝΑΔΑι ΕΝ

ΚΑΙΡΩι ΧΕΙΜΩΝΟΣ.

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 237.)

I £ν Εύρώπη καί μάλιστα είς τάς με
σημβρινός αύτής χώρας ζώντες δέν δυ- 
νάμεθα σχεδόν νά φαντασθώμεν τί έστιν 

ό χειμών έν τή βορείιρ Αμερική. Παρ’ ήμϊν 
ούτε τό ψύχος είναι τοσοΰτον δριμΰ καί διαρκές, 
ούτε ή χιών καλύπτει έπί τοσούτους μήνας τδ 
έδαφος· καί άν άφθονος ποτέ πέση χιών, τά 
μέσα πρός άπομάκρυνσιν αύτής είναι πρόχειρα, 
τούλάχιστον είς τάς μεγάλας πόλεις καί έπί
τών κεντρικωτέρων σιδηροδρομικών γραμμών. 
Έν Καναδά, δμως, τή βορείιρ ταύτη χώρα τής 
Αμερικής, ή χιών καλύπτει τήν γήν έπί μήνας 
ολοκλήρους καί τό πάγος είναι διαρκές. Αί 
οδοί καθίστανται αδιάβατοι, διότι έπί τής χι
όνος σχηματίζεται πεπηγμένη τις επιφάνεια 
υποχωρούσα συχνάκις είς τδ βάρος τοΰ άνθρώπου. 
Εύνόητον είναι, πόσον έπικίνδυνον καθίσταται 
τό όδοιπορεΐν έπί τοιούτου έδάφους. Επομένως 
έπενόησαν οί άνθρωποι τά χιονοπέδιλα, είδος 
παγοπέδιλων, τά όποια καλοΰσι raquettes, έλα- 
φρά καί πλατέα πέδιλα, δι’ ών ό έπί τής πε- 
πηγμένης χιόνος πατών δέν βυθίζεται, άλλά 
τουναντίον μετά μεγάλης ταχύτητας βαδίζει 
έπ’ αύτής. Τά πρακτικά ταύτα χιονοπέδιλα 
έφηρμόσθησαν άπό τίνος καί εις τόν έν Καναδά 
άγγλικόν στρατόν, καί δή καί είς τό πυροβο
λικόν, τό όποιον ουτω δύναται νά γυμνάζηται 
καί έν καιρώ χειμώνας, έν <ρ άλλοτε τά γυμνά
σια διεκόπτοντο κατά τήν έποχήν τού ψύχους. 
Έν τή παρατεθειμένη είκόνι φαίνεται πώς έφαρ- 
μόζονται τά χιονοπέδιλα ταύτα. 'Οσάκις δέ 
πρόκειται ό στρατός νά διαβή πεπηγμένους πο
ταμούς ή λίμνας, μεταχειρίζεται συνήθως πα
γοπέδιλα, τά όποια είναι χαλύβδινα. Καί τά 
πυροβόλα τίθενται έπί έλκύθρων, δι’ ών μετά 
πολλής εύκολίας γίνεται ή μετακόμισις αύτών.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΊΓΥΠΤΌΝ.
Ύπό Σ. Κρητικού.

(Μετά εικόνων. Συνέχεια.)

φοίνιζος. 
όποιον εφερ; 
βαλωμάτων. 
γύμνους ιός

ΠΕΒΗΜΕΝ λοιπόν ενός 
εύρυχώρου πλοιαρίου 
μετά τοΰ πασά καί τοΰ 
κ. Σπύρα. Τό πλοιά- 
ριον τοϋτο ίσως ώμοί- 
Άργώ, διότι ολη τουα,ε την Αργώ, οιοτι ολη του 

ή κατασκευή συνίστατο έξ ενός 
ξύλου τοΰ φοίνικας μέχρι τών 
σχοινιών, τά όποια ήσαν κατε- 
σκευασμένα έζ τών ίνών τοΰ 

'Έν άθλιον ίστίον είχε, τδ 
πλείονα τών εκατόν έμ- 

Δύο δέ ναύτας ήμι- 
κωπηλάτας καί ένα ώς 

πηδαλιούχον, ό όποιος άλλως τε ήτο 
σχεδόν γυμνός. Και τέλος πάντων ώμοίαζε
πραγματικώς τδ πλοιάριον τούτο τδ τοΰ Χάρωνος. 
Άν καί τδ ρεύμα ήτον ορμητικόν, διότι έδώ 
έπλησιάζομεν τδν πρώτον καταρράκτην, ώς καί 
ό άνεμος σφοδρός, οί μαύροι ούτοι δαίμονες ώς
πίθηκοι περιέτρεχον το πλοιάριον διοικοΰντες 
αύτδ έπιοεξιώτατα. Τέλος πάντων έφθάσαμεν 
είς τήν άντίπεραν όχθην καί άποβάντες άνέβημεν 
βράχον δυσανάβατον ζεχωσμένον άπδ πηλόν καί 
άμμον, πλήρη δ’ έρειπίων. Έπί τοΰ βράχου 
σώζεται είσέτι έν μέρος πελωρίου πύλης, άρκετή 
δ’ έζτασις πλήρης άμμου καλύπτει τά έρείπια 
δύο πελωρίων Ναών, έφ’ ών δέν σώζονται είμή 
κίονες μόνον έστεγασμένοι διά μεγάλων λίθων, 
ών τδ μήκος πολλών μέχρι 40 σπιθαμών καί 
τδ πάχος 8. τοιούτους δγζολίθους μέχρι σή
μερον δέν είδον, άναβιβαζομένους δέ καί τοπο-
θετουμένους είς τοσοΰτον ύψος είναι τώ δντι έκ- 
πληκτιζόν πράγμα. Πρδς τούτοις σώζεται μέρος 
γήινου τείχου, άπδ πλίνθους πηλού, δπερ έχρη- 
σίμευε, φαίνεται, νά έμποδίζη τήν άμμον, ητις 
πολλάκις ώς σωρός έρειπίων έπιπίπτει είς εκείνο
τδ μέρος, ό ναός ώς καί οί λοιποί είνε πλήρης 
άναγλύφων καί ίερογλύφων ώς καί χρωμάτων 
διατηρουμένων είσέτι θαυμασίως.

Άφ’ οΰ έπί πολύ περιηγήθημεν τά περίφημα 
ταΰτα άρχαία, άτινα έκ τοΰ χρόνου ήδη πλη- 
σιάζουσι νά έκλείψωσι καί ένεκα άλλως τε Ολι
γωρίας, κατέβημεν τδν δύσβατον έκεΐνον βράχον 
καί έπέοημεν τοΰ χαρωνείου πλοιαρίου, τδ όποιον 
μάς έπέρασε μέ θαυμασμόν μου σώους είς τήν 
άπέναντι δυτικήν όχθην, δπου τό άτμόπλοιον 
έπερίμενεν. Άνεχωρήσαμεν έκεϊθεν τήν 1 μ. μ. 
έλπίζοντες ένωοίς νά φθάσωμεν είς Άσσουάν.
Άτυχώς δμως μέχρι τής έσπέρας έκινδυνεύομεν 
σύροντες τδ άτμόπλοιον, το όποιον κάθε πολύ 
καί ολίγον προσέκρουεν είς τδν πυθμένα. Περί 
τό έσπέρας λοιπόν ήράξαμεν είς τήν θέσιν Χατ- 
ταρίκ πρός τό άνατολΐκδν μέρος δύο ώρας άπέ- 
χουσαν διά ξηράς τού Άσσουάν. Έξήλθομεν 
είς τήν ξηράν δπου τά έπί τής όχθης χωράφια 
ήσαν έσπαρμένα μέ διάφορα είδη. Αλλού μέν 
έβλεπες θερισμένους άγρούς, άλλού θάλλοντας, 
άλλού δέ χωρικούς άλωνίζοντας. ’Απορεί τω 
οντι καθείς έπί τή ποικιλία τής γής ταύτης. 
Καθ’ δν καιρόν θερίζουν, σπείρουν συγχρόνως 
καί οτε σπείρουν συγχρόνως αλωνίζουν. Επειδή 
δέ καί κατά τήν παρούσαν έποχήν τδ ύδωρ έλατ- 
τοΰται είς μέγιστον βαθμόν καί έπομένως άρ
κετδν μέρος τής κοίτης τοΰ Νείλου ξηραίνεται 
μέχρι τοΰ ’Ιουνίου, καθ’ δν μήνα άρχίζει ή 
πλημμύρα, εως είς τδ διάστημα αύτό πάν ώΐενόν 
φυτεύεται παρά τών κατοίκων οπώρας. Είς 
τεσσαρακονθήμερον λοιπόν διάστημα φύονται καί 
φθίνονται αί δπώραι. Πολλάκις δέ καί τά έν
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“ώ μέσω τοΰ Νείλου κενά ώ; μικρά νησίδια 
σχηματιζόμενα ήδη τά έβλέπομεν έσπαρμένα. 
Εΐνε τω όντι αξιοπαρατήρητου, δτι σπιθαμή γης 
Αιγύπτιας δέν μένει ακαλλιέργητος.

Έν τούτο ις ώδεύσαμεν μετά τοΰ Πασά και 
τοΰ κ. Σπύρα μέχρι τίνος ορούς πετρώδους απέ
χοντας ολίγα λεπτά τής όχθης, το όποιον άνέ- 
βημεν, δπου ευρομεν και εν λελαξευμένον σπή- 
λαιον μικροΰ μεγέθους, έφ' ού έγραψα το δνομά 
μου. Ή έκ τοΰ ορούς έκείνου θέα ήτο γοητευ
τικότατη! Διέκρινέ τις τήν άπέναντι όχθην κατά
φυτου καί χλοοστεφή. Ί ά όρη δε ώς πυραμίδες

κατάστρωμα και είδον μακρόθεν τήν ιστορικήν 
πόλιν Συήνην.

Ή Συήνη, νΰν Άσσουάν, εΐνε τών τοΰ 
Ήλιου θερινών τροπών ό γνώμων, κείμενη ύπδ 
τον τροπικόν τοΰ Καρκίνου ύπδ τήν 24°, 5', 23“ 
γεωγραφικού πλάτους. Διερχόμενος ό ήλιος τδ 
κατακόρυφον σημεΐον περί μεσημβρίαν τά σώ- 
ματα γίνονται άσκια φωτιζόμενα καθέτως. Πέρις 
είναι τά περίφημα λατομεία τοΰ γρανίτου. Εν 
φ έπλησιάζομεν νά έλλιμενισθώμεν προς τό 
δυτικόν μέρος παρουσιάζεται όρος ύψηλον εις 
τήν πλευράν τοΰ οποίου φαίνονται ερείπια, καί

κοίτη τοΰ γέροντος Νείλου, κατά τήν έποχήν 
τής πλημμύρας του. Άμα έλλιμενισθέντες κατέ
βημεν εις τήν λέμβον μετά τοΰ Ιΐασά καί τοΰ 
κ. Σπύρα καί διελθόντες τήν έμπροσθεν τής 
Συήνης νήσον Γαρμποΰ-Σουάν άπέοημεν είς αμ
μώδη όχθην, βπου ήσαν έτοιμοι όνοι, έφ’ ών 
έμελλε ν’ άνέλθωμεν τά όρη. Άνέβημεν δροπέ- 
διον όδεύοντες δρόμον εύθύτατον καί πλατύτατου 
έστρωμένον άμμφ καί τρίμμασι γρανίτου. Άνα- 
βαίνων δέ ,τις άπαντα μνημεία οθωμανικά, τε
κέδες, μαυσωλεία Σέχωυ, τά όποια εΐνε τε
τράγωνα οικοδομήματα έκ πλίνθων, καί έκ

■

I—

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ.
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οΰ μακράν έπεσκίαζου τόν Νείλον, τόν ποσειδώ- 
νειον τούτον γίγαντα. Ούτος δέ ώς γέρων πρε- 
σούτατος καί κεκμηκώς έφαίνετο κατάλευκος 
ήρεμών καί έξηπλωμένος έκτάδην είς διαφόρους 
διευθύνσεις άλλοΰ χεΐρας, άλλοΰ πόδας άφίνων 
μετά περιφρονήσεως ανθρώπους καί πλοΐα να 
τον ποδοπατώσιν. Πλήν έλεγε καθ’ έαυτόν· 
"Μετ’ ού πολύ άρχίζω νά νεάζω καί τότε δύνα
μαι νά έκδικηθώ άρκουντως τήν υβριν, ήν ήδη 
άνέχομαι.” Κατέβημεν τδ όρος δτε ό έρεβος 
ήρ/ισε νά ένδύηται τήν μαύρην χλαμύδα του 
καί έλθόντες εις τδ άτμόπλοιον, δπου ή τράπεζα 
ήτον έτοιμη, επόμενον ήτο νά φάγωμεν μετ’ 
όρέξεως ένεκα τής σωματικής κινήσεως. Καθώς 
καί ό δπνος έπίσης ήτον άναπαυτικώτατος.

Τήν 29 ό ήλιος έφάνη καθαρώτατος. Άμφό- 
τερα$ αί δχθαι κατάφυτοι καί κατάχλοοι· Ού 
μακράν δέ τά όρη όίπτουν τήν σκιάν των έπί 
τών έσπαρμένων καί καταφύτων έκείνων πεδιά
δων. Ήγέρθην πλήρης ευδιαθεσίας, άνέβην τό

μέρη άρχαίου οικοδομήματος έφθαρμένου έκ τοΰ 
χρόνου. Είς τήν κορυφήν δέ τοΰ όρους έκείνου 
υπάρχει τεκές ήγιασμένου Σέχη, φαινόμενος 
μακρόθεν ώς φάρος. Φαίνεται δέ δτι είναι ό προ
στάτης τής πόλεως, καί ή σκιά τής σφαιροειδούς 
τοΰ μνήματος του κορυφής πίπτει έπί τών περί
φημων έκείνων λειψάνων τής αρχαιότητας. Ή 
χάρις του φαίνεται έπισκιάζουσα καί διατηρούσα 
τά αιώνια έκεΐνα μνημεία τής αρχαιότητας. 
Ή πόλις φαίνεται έν τω μέσω δενδροφυτείας 
φκοδομημένη καί δλον τδ πρός άνατολάς μέρος 
είναι κατάσκιον άπό δενδροφυτείαν.

11 ρδ τοΰ δέ νά έλλιμενισθώμεν έφάγομεν έπί 
τοΰ καταστρώματος είς τήν δψιν τής πρωινής 
δρόσου καί τών πρώτων τοΰ ήλιου ακτινών 
πρόγευμα άπό Άσούνδα, είδος χαλβά απαλού, 
έντός μεγάλου καί πλατέος τρυβλίου. Τό γλυκύ 
τοΰτο ζυμαρικόν ήτο περίφημου καί ώς έκ τούτου 
άξιομνημόνευτον. Ή πλησίον όχθη, δπου έλλι- 
μενίσθημεν ήτον αμμώδης, καί χρησιμεύει ώς

τεσσάρων κιόνων πλινθίνων συνιστάμενα κρα
τούντα έπί τής κεφαλής των έν στρογγύλον είδος 
θόλαυ έπί τής κορυφής τοΰ όποιου ή ήμισέ- 
ληνος ΐσταται.

Τό περίεργον δέ ότι καί μνημεία υπήρχαν διά 
τούς μέλλοντας άποθανεΐν, τά όποια ήσαν έκ 
πλίνθων κατεσκευασμένα ώς κρύπται έχουσαι τδ 
σχήμα κεράμου. Έν μέσιρ τοΰ δροπεδίου απαν
τάται έν παλαιόν τείχος βαΐνον κατά μήκος πρός 
μεσημβρίαν μέχρις έξ ήμερων όδοΰ, έχον βάσιν 
δέκα μέτρων ού ή ήλικία κρύπτεται είς τά σκότη 
τών άρχαίων χρόνων. Βαδίσαντες περί τήν 1 ·/■» 
ώραν κατέβημεν εις τι χωρίον όνομαζόμενον 
Σαλέλ (καταρράκτης) έχον δενδροφυτείαν πυκνό- 
σκιον καί έκτεταμένην φοινίνων καί οικίας πλιν- 
θίνους. Παρ αύτό ήτο τό έπίνειον τοΰ πρώτου 
καταρράκτου, δπου βλέπει τις αρκετά πλοΐα, καί 
έν άτμόπλοιον σταθμεΰον έκεΐ πάντοτε διά μετα- 
κόμισιν μέχρι τοΰ δευτέρου καταρράκτου. Τδ 
άτμόπλοιον τοΰτο έμελλε νά παραλάβη τόν πασάν ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΣΣΟΥΑΝ.

Περιοδεία είς άνω Αίγυπτον ύπό Σ. Κρητικού.
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καί εις αύτό έπρεπε νά μετακρμισθοΰν έζ Συήνης 
τά έν τώ πρώτα» πράγματα.

Έπεσκέφθημεν λοιπόν τό ατμόπλοιου τούτο, 
ονόματι Νασιφχίρ, 40 ίππων δυνάμ. και μήκους 
125 ποδών, πλάτους δέ 16, καθαρώτατον και 
καλώς περίπεποιημένον εις τήν Α'. και Β’. θέσιν 
διά κομψών στρωμάτων. Ό πλοίαρχος ώνομάζετο 
Άνεφή, Αιγύπτιος Οθωμανός, λευκός, άνθρωπος 
έξυπνος. Αί νταχαμπίαι είνε μακρά πλοία και 
ταχέα, έπίτηδες διά τον πλοΰν τοΰ ποταμού, 
μήκος 80—100 ποδ. έχοντα και περιέχοντα 6—8 
δωμάτια έσκεπασμένα καί αναπαυτικά σχεδόν 
ώς τά τού άτμοπλοίου.

Άφ’ ού λοιπόν περιήλθομεν τά έν λόγω 
πλοία μετά τού Πασά καί διέταξε τά δέοντα, 
πλεύσαντες πλέον τής ήμισείας ώρας προς τον 
καταρράκτην έφθάσαμεν εκεί οπού γίνεται έπαι- 
σθητός ό γίγας Νείλος, διότι ζαταοαίνει βράχον 
αρκετά ανώμαλον ούχί όμως κάθετον, έν δια- 
στήματι ένός τετάρτου πλέον τής ώρας καί έκεΐ 
άπεβιβάσθημεν εις τήν ξηράν επί βράχων γρανί
του · προ τού δέ να φθάσωμεν μακρόθεν ήκούετο 
ή βοή των ύδάτων προξενούσα φρίκην.

Άνωθεν λοιπόν τού καταρράκτου εκείνου έπί 
βράχου ύψηλού ίστάμενοι έβλέπομεν τόν Νείλον 
έπιπίπτοντα κατά των βράχων, άφρίζοντα καί 
πλήρη οργής έβόα ώς μαινόμενος μή δυνάμενος 
νά παρασύρη τους πελωρίους έζείνους γοανίτας 
άδιακόπως ώθών αυτούς διά τού ορμητικού του 
ρεύματος. Ί ό μέρος εκείνο έχει τώ δντι φόσιν 
άγριωτάτην καί καταπληκτικήν. Το πλάτος δεν 
είναι μεΐζον των 20 ποδών τά ύοατα λοιπόν 
συσσωρευόμενα εντός τής στενής ταύτης κοίτης 
καί καταπίπτοντα κάμνουν κρότον καί βοήν φοβέ
ραν, εμποδιζόμενα δ’ ενίοτε ύπό βράχου γρανίτου 
έν τώ μέσιρ ευρισκομένου ύψοΰνται ώς γίγαντες 
λευκογένειοι καί πάλιν καταπίπτουν διαβαίνοντες 
προς τά κάτω.

’Αλλά τό καταπληκτικώτερον ήτον ότι τον 
φοβερόν τούτον καταρράκτην διέπλεον οί μαύροι 
ναύται τού πλοίου μας Βέρβεροι έπιβαίνοντες 
ξύλου 3 ποδών καί 5 δακτ. πάχους. Οί μαύροι 
ούτοι δαίμονες ώς Νηρηίδες διήρχοντο καί διέ
πλεον τό κινδυνώδες τούτο μέρος πρός θαυμα
σμόν καί έκπληξίν μας καί διά νά λάβουν δώρον 
παρά τού πασά. Έπί μίαν ώραν έγεύθημεν 
τής θαυμασίας ταύτης θέας. νΕν τινι δέ άμμώδει 
θέσει τής όχθης ήσαν όπώραι καί ευρομεν ένα 
μικρόν πέπονα τόν όποιον άν καί άωρον έφάγομεν 
όμως μ’ εύχαρίστησιν.

(“Επεται ή συνέχεια.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

ΜΟΝΟΝ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΒΛΕΠΕΙ;

Κ
ΠΙ τής, ώς φαίνεται, παραδόξου ταύτης 
έρωτήσεως, ή πρότερον Φυσιολογία 
άπήντησεν άνεπιφυλάκτως καταφατι- 

κώς. Διά τής έ-εκτάνσεως όμως των πειρα
μάτων ήμών, ή άπάντησις αύτη κατέστη άμ- 
φισβητήσιμος, καί τό ένεστός άνέτρεψε ταύτην 
έπί τά εναντία. Ό V. Gkabek έδημοσίευσε
διά τού νεωστί έκδοθέντος τόμου τών συνεδριά
σεων τής έν Βιέννη ’Ακαδημίας τών ’Επιστη
μών, σειράν έξοχων καί ευφυών μαρτυριών, 
δι’ ών άπέδειξεν ότι ή επιφάνεια τού δέρματος 
κέκτηται τήν ευαισθησίαν τού φωτός, — καί 

τούτο ακριβώς καλούμεν δρασιν. Έν άντιθέσει 
δε πρός τήν αϊσθησιν τού φωτός ύπό τού οφθαλ
μού — εξ ού καί ’ φωτοοπτική έπίδρασις τού 
φωτός” — καλεΐ ούτος τό τελευταίου είδος, 
έν ω τό δέρμα είναι ή ύποοεχομένη συσκευή, 

επίδρασιν φωτοοερματιζήν”.
Έάν άποζλϊίσωμεν αριθμόν τινα άομμάτων 

ζώων, ώς π. χ. προσφάτως έξωρυχθέντας δρί- 
λους, εις κιβώτιου περιέχον φωτεινόν καί σκιε
ρόν διαμέρισμα, καί έάν άφήσωμεν τά ζώα ταύτα 
εις τήν κατά προαίρεσιν διαμονήν των, βλέπομεν 
ότι άπαντα σχεδόν χωρούσι πρός τόν σκοτεινόν 
χώρον, τόν δέ φωτεινόν σκοπίμως άποφεύγουσι. 
Καί όμως τά ζώα ταύτα δέν έχουσιν όφθαλμούς 
δι ών νά προδίδηται ή ίδιότης τής φωταύγειας. 
Δυνάμεθα ο’ έπίσης ν’ άποκόψωμεν τούς πέντε 
πρώτους δακτυλίους τής ουτω καλούμενης κε
φαλής τών σκωλήκων, χωρίς ούτοι ν’ άποποι- 
ώνται κατά προτίμησιν τήν σζιερότητα. Τό 
δέρμα λοιπόν είναι εκείνο δπερ δίδει γνώσιν 
τού ποιου τού φωτός.

Ούχί δέ μόνον άόφθαλμα ζώα διάκεινται 
ουτω, άλλα καί δι’ δφθαλμών δεικνύουσιν ανά
λογους ιδιότητας, έάν άποτυφλώσωμεν ταύτα 
δια τής έξαιρέσεως τοΰ βολβού καί τής αποκο
πής τού οπτικού νεύρου. Άποτετυφλωμέναι 
ένυδροι σαλαμάνδρα·, π. χ. άναζητούσιν ομοίως 
κατά προτίμησιν τήν σζιερότητα. Ούχί δέ μόνον 
το απλετον φώς, αλλά καί τό ποιόν αύτού είναι 
ώρισμενον διά τά ζώα. Άμφότερα δέ τά είδη, 
οριλοι ένυδροι σαλαμάνδραι προτιμώσι τό έρυ- 
θροΰν χρώμα αντί τοΰ ιώδους. Δέν δυνάμεθα 
ο’ έπίσης νά παραδεχθώμεν δτι άπερρόφησαν 
θερμαντικός ακτίνας, αίτινες πλεονάζουσιν εις 
τό έρυθροΰν φώς ώς καί εις το ιώδες, επειδή, 
ως το πείραμα έδίδαξεν, άποφεύγουσι το θερ
μαντικόν. Έκ τούτου γίνεται δήλον ότι ού 
μόνον ποσοτικός άλλά [καί ποιοτικός διαφοράς 
τοΰ φωτός δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν εις τό 
δέρμα.

ΙΙώς δέ δυνάμεθα νά 
δόξον ταύτην σχέσιν; 
δος άναπτύξεως, 
ατελέστατα ζώα, 
τούς Οργανισμούς 
δεκτικότητα τής 
δύτερον έτροποποιήθησαν αί διάφοραι λειτουργία·, 
επι τοσοΰτον, ώστε δι έκάστην μόνην προέκυ- 
πτεν ιοιον δργανον. Διά τήν δρασιν π. χ. 
εχομεν τόν οφθαλμόν, ού τίνος τό σπουδαιότατο·» 
μέρος είναι ό αμφιβληστροειδής χιτών, εις δν 
οφείλεται ή αισθησις τού φωτός, συνιστάμενος 
έκ τοΰ αύτού έμβρυαζοΰ ιστού έξ ού καί τό 
δέρμα· διατηρεί δέ πάντοτε 
τέρας αύτού λειτουργίας, καί 
γώτερον είναι ανεπτυγμένος, 
κτηριστικόν είναι δτι πάντοτε 
τήν αϊσθησιν, ώς τό κυρίως 
σεως. Αί τυφλωθεΐσαι καί 
προτιμώσι τό αύτό χρώμα,
' Α ~ ’

έξηγήσωμεν τήν παρά-
Έκ τίνος παλαιάς βαθμί- 

ως καί εις τά σήμερον είσέτι 
το δέρμα είχεν εις απαντας 
τήν γενικήν καί μόνην έπι- 

αίσθήσεως τοΰ φωτός. Βρα-

λείψανα τής πρό- 
μάλιστα δσ<υ δλι- 

Αίαν δέ χαρα- 
διατηρεΐ τήν αύ- 
δργανον τής όρά- 
μή σαλαμάνδραι,

π. χ. έρυθροΰν, καί 
ούχί διάφορα χρώματα, ώς έπί παραδείγματι,
έρυθροΰν καί ιώδες.

Έκ τών μνησθέντων πειραμάτων διδασκόμεθα 
ού μόνον δτι τό δέρμα δύναται "νά βλέπη”, 
άλλα λαμβάνομεν καί ένδιαφέρουσάν τινα τοΰ 
νόμου έπιβεβαίωσιν έκ τής αδιάλειπτου άνα- 
πτυξεως τών δντων.

Δρ. Δ.

Έν Λειψία τή 30/12 Δεκεμβρίου 1884. 

διαρρυθμισις τού χαρτονομίσματος έν 
Αύστρία. περί ής τοσαΰτα έρρέθησαν, 
καί ήτις τοσαύτας είχεν αναπτερώσει 

εσχάτως ελπίδας, φαίνεται δτι πάλιν έλησμονήθη 
έντελώς, ή τούλάχιστον μακράν ακόμη απέχει 
από τοΰ νά πραγματοποιηθή. '0 σκοπός τής εις 
το μέσον ριφθείσης ταύτης ιδέας ήτο νά έπιφέρη 
ύψωσιν εις τάς αξίας τού χρηματιστηρίου, δπερ 
καί έπετεύχθη. Εις τήν ιδέαν ταύτην οφείλεται 
καί ή βελτίωσις ή έπενεχθείσα εις τόν προϋπο
λογισμόν τοΰ αύστριακοΰ Κράτους διά τό 1885, 
άν καί ή βελτίωσις αύτη πολύ άπέχη άπο τοΰ 
νά φέρη τό ποθούμενον ίσοζύγιον. — Κατά τάς 
παρελθούσας εβδομάδας τά γερμανικά χρηματι
στήρια έμειναν ανεπηρέαστα ύπό τής πολιτικής · 
ούδ’ αυτός ό ειρηνικός λόγος κατά τήν έναρξιν 
τών συνεδριάσεων τοΰ Γερμανικού Κοινοβου
λίου έσχεν τινά έπί τών χρηματιστηρίων έπιρ- 
ροήν. — 'Ο ήρως τοΰ χρηματιστηρίου ήτο ή 
Ί’ωσσία, καί τό χαρτονόμισμά της ύψώθη ούσιω- 
δώς κατά τήν λήξασαν εβδομάδα· άλλ’ ήδη χθές 
παρετηρήθη οπισθοδρόμησίς τις, ήτις πιθανόν νά 
λάβη μεγαλειτέρας έτι διαστάσεις, διότι ή ύψω- 
σις δέν έβασίζετο εις θετικά διδόμενα, άλλ’ εις 
φήμας μόνον, καί ή ρωσσική κυβέρνησις δέν 
είναι είσέτι εις θέσιν νά σκεφθή περί έλαττώσεως 
τού τόκου τών δανείων της. — Τή Αύστρία ή 
ζρίσις εις τήν βιομηχανίαν τής ζακχάρεως παρέ
χει είσέτι πράγματα. Ού μόνον δύο τών μεγα- 
λειτέρων καταστημάτων τοΰ είδους τούτου άνέ- 
στειλαν ήδη τάς πληρωμάς, άλλά καί τράπεζαί 
τινες, ενεχόμενα·, εις αύτά, εύρίσκονται ήδη εις 
θέσιν δύσκολον, ώς π. χ. ή Κτηματική Τράπεζα 
τής Βοημίας, δπερ ούσιωδώς επηρεάζει τά χρη
ματιστήρια τού Βερολίνου καί τής Βιέννης. — 
Έκ Μασσαλίας ήγγέλθη τηλεγραφικώς ή θλιβερά 
είδησις, δτι ό έν τή πόλει εκείνη εμπορικός οίκος 
Νικολοπούλου άνέστειλε τάς πληρωμάς· λέγεται 
δτι το παθητικόν ανέρχεται εις δύο εκατομμύρια 
φράγκων.

Α.

Γά δημοτικά συμβούλια τών πόλεων ύπό- 
κεινται ένίοτε εις δεινάς περιπετείας. Τόν μήνα 
τούτον Δεκέμβριον παρήλθον άκριβώς 125 έτη, 
άφ’ δτου ό δήμαρχος καί τό δημοτικόν συμβού 
λιον τής Λειψίας διήλθον ημέρας εις άκρον 
θλιβερός. Ό Φριδερΐκος Β'. τής Πρωσσίας, 
έλαύνων νικηφόρος διά τής Σαξωνίας, έπέβαλεν 
εις τήν πόλιν τής Λειψίας έκτακτον φορολογίαν 
εκ 300 χιλ. ταλλήρων. 'Ο δήμαρχος καί οί 
σύμβουλοι, μή δυνάμενοι νά ευρωσι τό ποσον 
τούτο, εύρίσκοντο έν δεινή άμηχανία. '0 βασι
λεύς διέταξε τότε νά φυλακίσωσιν αύτούς μέχρις 
ού πληρωθή τό ποσόν. Τούτο συνέβαινε κατά 
μήνα Αύγουστον τοΰ έτους 1759. Τον Φεβρου
άριον τού 1760 ό βασιλεύς άνενέωσε τήν πρόσ- 
κλησιν, καί επειδή καί πάλιν ή πόλις δέν έπλή- 
ρωσεν, ηύξήθη ή φορολογία εις δύο εκατομμύρια 

ταλλήρων καί αί δηματικαί άρχαί έμενον έν τή 
ειρκτή. Τέλος εύρέθη ό σωτήρ. ’ Εμπορός τις 
έν Βερολίνω, όνόματι Γοσζόβσζης ηύσπλαγχνίσθη 
τής δυστήνου πόλεως καί ού μόνον κατώρθωσε 
παρά τώ βασιλεΐ νά έλαττωθή ή φορολογία εις 
800 χιλ. ταλλήρων. άλλά καί τό ποσον τούτο 
ό φιλάνθρωπος πολίτης έδάνεισε τή πόλει άνευ 
τόκου, καί ουτω αί δημοτικοί άρχαί άπεφυλα- 
κίσθησαν άφ’ ού έπί δεζαέξ σχεδόν μήνας έμειναν 
έν τή ειρκτή. Τό σημερινόν δημοτικόν συμ
βούλιο·; τής Λειψίας σκέπτεται ήδη νά τιμήση 
τήν μνήμην τοΰ εύγενοϋς έκείνου εύεργέτου, δίδον 
εις μίαν τών νέων τής πόλεως όδών τό όνομα 
αύτοΰ. Νομίζομεν δτι προ πολλοΰ τούτο έπρεπε 
νά γείνη.

Ή φιλοσοφική Σχολή τού έν Βερολίνιυ ΙΊανε 
πιστημίου προκήρυξε δύο νέα διαγωνίσματα 
τό μέν έκ μαρκών όκτίυ χιλιάδων (φρ. 10 χιλ.), 
το δέ έκ μαρκών έννέα χιλιάδων (φρ. 1 1.250). 
Τό θέμα του πρώτου διαγωνίσματος είναι Περί 
τής άναπτύξεως τής πολιτικής οικονομίας.” τού 
δέ δευτέρου "Περί τής άναπτύξεως τής Χημείας 
καί τής επιρροής αύτής επί τής βιομηχανίας 
καί τού έμπορίου.” Τά χειρόγραφα ύποβληθή- 
σονται μέχρι α’. ’Ιανουάριου 1886, ή δε κρισις 
έκδοθήσεται κατά Μάρτιον τοΰ 1886. Μόνον 
Γερμανοί εΐσί δεκτοί.

Προ πέντε ήμερων άφίχθησαν εις Φλωρεντίαν 
30 κιβώτια περιέχοντα 1780 αρχαία χειρό
γραφα, εις άκρον πολύτιμα, τά όποια ήγόρασεν 
ή πλούσια βιβλιοθήκη τών Μεδίκων έν Λονδίνο»· 
Έν τοΐς χειογράφοις τούτοις εΐσί καί δέκα τοΰ 
Δάντου. Ή εφορεία τοΰ Βρετανικού μουσείου 
έξετίμησε τά χειρόγραφα άντί 30 χιλ. αγγλικών 
λιρών. Οί ένεργήοαντες τήν αγοράν κατόρθωσαν 
νά τά άποκτήσωσιν άντί 23 χιλ. μόνον. Εις τό 
άνοιγμα τών κιβωτίων παρασταθήσεται καί ό 
υπουργός τής Παιδείας, ή δέ βιβλιοθήκη θα 
μείνη κλειστή μέχρις ού έτοιμασθώσιν οί κατά
λογοι.

Ν αύκλαστρον νέας κατασκευής. Έν 
Νέα 'Υόρκη κατασκευάζεται νέον ναύκλαστρον 
κατά το σχέδιον τοΰ ναυπηγού Λώκ. Ιό πλοΐον 
τούτο είναι σιδηροΰν, έχει μήκος 9 μέτρων, καί 
ή κατασκευή αύτοΰ θά ζοστίση ούχί πλέον τών 
16 χιλ. δολλαρίων. Το πλοΐον κινείται διά τού 
ηλεκτρισμού· τό πλήρωμα αύτοΰ συνίσταται έκ 
δύο μόνον άνδρών, τοΰ κυβερνήτου, δστις είναι 
καί πηδαλιούχος καί τοΰ μηχανικού, δστις διευ
θύνει τήν ηλεκτρικήν συσκευήν, Διά τής ει
σαγωγής ΰδατος βυθίζεται τό πλοΐον εις τήν 
θάλασσαν, ύπό τήν όποιαν κινείται ώς νά έπλεεν 
εις τήν έπιφάνειαν. Εντός τού σκάφους εύρί- 
σκεται ό αναγκαίος ατμοσφαιρικός αήρ. Διά 
τού ηλεκτρικού μηχανισμού ή φοβερά αύτη λέμ
βος διευθύνεται ύπό τά μεγαλείτερα σκάφη, τά 
όποια τινάσσονται εύζόλως εις τον αέρα. (I 
ναυπηγός διατείνεται δτι τό πλοΐον του θά δύ
ναται νά πλέη ύπό τήν θάλασσαν εις άπόστατιν 
15 δλων μιλίων ’χωρίς να έχη ανάγκην ν’ ά- 
νελθη εις τήν έπιφάνειαν, διότι ό έν αύτώ δια
τηρούμενος άτμοσφαιρικος άήρ έπαρκεΐ διά τούς 
δύο έν αύτώ άνδρας.

Αίνιγμα 267. 
νΑζλιτόν τι μέρος είμαι, 
Στήν γραμματικήν δέ κείμαι· 
Δύνασαι νά μέ ζητήσης 
Καί άφεύκτως θά μέ λύσης. 
’Αρκεί μόνον νά προσέξης. 
Μήπως, φίλε μ’ άνατρέψης· 
Αν τοιοΰτόν τι συμβή, 

ΙΙαύσον τότε νά ζητής· 
βέλ* ή φύσις σκοτισθή 
Κι’ ύπ’ άχλύος καλυφθή.

Αίκ. 11. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 288.
Ής έ'ντομον φθοροποιόν

Βεβαίως μέ ήξεύρεις· 
'Αλλά άν θέλης, φίλε μου,

’Στήν θάλασσαν θά μ’ εύρης,
Εάν τά πρώτα μέλη μου

Μικρόν μετακινήσης·
"Αν δμως χωρίς κεφαλήν

Καί τράχηλον μ’ άφήσης,
Δέν άποθνήσκω μετά σού,

Διά παντός θά ζήσιρ,
Κι’ ύπο τούς μαύρους σ’ όφθαλμούς

Τον θρόνον μου θά στήσω.
Ν. Γ. Μουσούρης, έν Βερδιάνακα.

Πρόβλημα 269.

α***ω*0* ε*ι*η**ω* ευε**ε*ια*. *ι*ο* *ε** 
ι**ε*ο* *ια**εω* *α* *α”ι*α*

Έλλείπουσι τά σύμφωνα.
Ό αύτός.

Πρόβλημα 270.

Έν τινι λουτρώέλούοντο τρεις Κύριοι- έξελ- 
θών οέ εις έξ αύτών πρώτος καί μεταβάς παρά 
τώ διευθυντή, ήρώτησεν αύτον πόσον ώφειλε νά 
πληρώση · ούτος δέ τω υπέδειξε κιβώτιον, καί 
τω είπε· "θές ίσον τού ποσού, δπερ θά εύρης 
έν τώ κιβωτίω, είτα λάβε έκ τού δλου 40 λεπτά 
καί απελθε.” Ό Κύριος έκτελέσας τούτο άπήλθε. 
Μετ’ ολίγον έξελθών καί ό δεύτερος καί εις τήν 
έρώτησίν του τί ώφειλε νά πληρώση, έλαβεν 
εις άπάντησιν· "θές έν τώ κιβώτιο» ίσον τού 
ποσού δπερ θά εύρης, είτα λάβε έκ τοΰ δλου 
40 λεπτά καί απελθε.” Το αύτό συνέβη καί μέ 
τόν τρίτον Κύριον. Άπελθόντος καί τοΰ τρίτου 
ό διευθυντής τού λουτρού έρευνήσας τό κιβώτιον 
εύρεν αύτό έντελώς κενόν. — “Ηδη ζητείται, 
ποιον ποσόν ύπήρχεν έν τώ κιβωτίφ.

Γρ. Γ. Δρόσος έν ’Αλεξανδρείγ.

Πρόβλημα 271.
*α* **η*α*α *οι* **ου*ιοι* η *υ*η ου *ε* 

ω*η*αι ά**α *ε*α*ει*ε.
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 262.

Δελφίν — ϊον = Δελφίνιον.

Αινίγματος 26S.
’’Αρτα — Ξέρξης = ’Αρταξέρξης — άρά.

ΙΙροβλήματος 264.
A'. At εισπράξεις κατά τό πρώτον σύστημα τής υλοτο

μίας εικοσαετούς ηλικίας θά ήτο 150 πλέθρων 
ύλοτομία πρός φρ. 800 τό έκατοντάπλεθρον ήτοι 
τό δλον έπϊ 30 έτη φρ. 36,000. Μεταύαλλομένου 
όμως τοΰ συστήματος εις τριακονταετή ηλικίαν 
θά είσεπράττοντο έτος κατ’ έτος 100 φρ. περι- 
πλέον, ήτοι 39000 φρ. διά τά 30 έτη.

Β·. Είναι ώφελιμώτερον τό δεύτερον σύστημα, διότι 
εκτός τής τρισχιλιοφράγκου ώφελείας κατά τά 
πρώτα 30 έτη, θά είχε 1800 φρ. περιπλεον 
έτηαίως.

Γ-. 150 πλέθρα αδιακρίτως καί βαδμηδόν κατά τό πρώ
τον σύστημα, ά-.ά 100 δέ ή καί 50 κατά τό δεύ
τερον, καί κατά τήν ακόλουθον τού Πίνακος 
τάςιν.

Δ·. ’Ιδού ή ταξις τής έπί 30 έτη τοΰ εικοσαετούς δά
σους υλοτομίας, ΐνα τούτο καταστή τριακονταε-
τους, ήλικϊχς.

Έτος Ιΐλί'^ι' H/.17A9 Φρ.
1 100 20 ........................... ..... . 800
2 50 21 400 + 50 = 450 1 850- 50 20 400 \ ’
3 100 21 800 +100 .... 900
4 100 21 900
5 50 22 400 + 50 χ 2 = 500 |
- 50 21 400 + 50 = 450 '

οον

6 100 22 800 + δίς 100 . . 1000
7 100 22 . . 1000
8 50 23 400 + τρις 50 = 550 1 1050- 50 22 400 + δίς 50 = 500 i
9 100 23 ···■··■· 1100

10 100 23 1100
11 50 24 400 + 4 X 50 = 600 | 1150- 50 23 400 + 3 X 50 = 550 *
12 100 24 .····.·· 1200
13 100 24 . · ...... 1200
14 50 25 400 + 5 X 50 = 650 1 1
- 50 24 400 + 4 χ 50 = 600 \ 1 ών/V

15 100 25 1300
16 100 25 1300
17 50 26 400 + 6 χ 50 = 700 | 1350
- 50 25 400 + 5 X 50 = 650 ί

18 100 26 1400
19 100 26 1400
20 50 27 400 + 7 X 50 = 750 j 1 Α ΚΠ
- 50 26 400 + 6 X 50 = 700 ί 140ν

21 100 27 1500
22 100 27 1500
23 50 28 400 + 8 X 50 = 800 1
- 50 27 400 + 7 X 50 = 750 ί

24 100 28 1600
25 100 28 1600
26 50 29 400 + 9 χ 50 = 850 | 1650- 50 28 400 + 8 X 50 = 800 ί
27 100 29 1700
28 100 29 1700

1 29 50 30 400 + 10x50= 9001 1750Π 50 29 400 + 9 X 50 = 850 )
30 100 30 800 + 2 X 500 . . 1800

Φρ. 39000

Ιίροβλήματος 265.
-'Π αλήθεια δάκνει ψυχήν νοσούσαν, ώσπερ 

μέλι σώμα τετραυματισμένον.

Προβλήματος 266.

Μηδέ ποτέ μηδέν αισχρόν ποιήσας έλπιζε 
λήσειν καί γάρ άν τους άλλους λήσης σαυτιρ γε 
συνηδήσεις.

"EZrtfar· Τά 257, 258 καί 260 ό κ. Πασχάλης λ. 
11 α π ά ζ ο γ λ ο υ ς έν Σουφλίφ · τό 258 ό κ. Ν. Κ. Μ ο υ - 
σούρης έν Βερδιάνσκα · τό 259 Π απαν των ό που λο ς 
έν Λονδίνψ· τά 263, 265 ή δεσποινίς Βασιλική Δ. 
Βότη έν Τεργέστη, καί τό 260 ό κ. Μ. Ρ. έν'Οδησσφ· 
τό 259 ή δεσποινίς Σοφία Α. 'Ρ αυτό πού λου· τά 
257, 258 ό κ. Γ. Βαρκλαντής έν Τύνιδι.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑ.

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

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ. Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνό; είς τάς 
4 μ. μ.

Εί. Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, "Άδεν και Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τά; 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τό Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εί; τά; -1 μ. μ. εί; Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιοι·, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά ’ \ \ *Λγκωνος κτλ.

'Γή ν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάιιας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Γό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ. Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Ευςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.
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ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν ΙΙέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνο;, Βάρη;, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελίτη; (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εί; Δ ΑΛΜΑ II ΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκαστη; έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Sclnvarzenberg-Platz άρ. 6).

MACHINE TYPOGRAPHIQUE
ΗΑΜΜΟΝΙΑ

brevetee dans tous les pays.
Prix 45 Marcs.

Resultats niagnifiques, maniement facile, sans 
instruction, forme tres-e!0gante.

S'adresser aux fabriquants 
Messieurs Guhl & Haibeck a Hambourg. 

Bons agents demandts.

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΤΤΛΟΥΤΗ.
Ιό μοναδικόν τοΰτο σύγγραμμα, απαραίτητον είς πάντα 

Τ ρ α π ε ζ ί τ η ν, Κ ε φ α λ α ι ο ΰ χ ο ν, Σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο ν, καί 
εν γένει εί; πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει- 

α.) Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, Ιταλικών, Βελγικών. Ρωσσικών, Έλβιτικών, Τουρ
κικών, Ελληνικών, Ι’ωμουνικών κτλ., αιτινε; έκληρώθησαν 
άπό τής πρώτη; αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσθησαν άκόμη προ; έξαργύρωσιν.

β.) Ιου; Καταλόγους δλων τών αυστριακών καί ουγ
γρικών ομολογιών, έφ’ ών έγένετο κατάσχεσις.

γ'.) ΙΙληροφορίας άκριβεΐς περί τοΰ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, τοΰ άριθμοΰ τών τίτλων, 
άξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλη- 
ρωμαί αύτών, καί έν γένει πάσας τά; άναγκαία; πληροφορίας.

Έν άντίτυπον φρ. 3,50. Π έντε αντίτυπα φρ. 15. 
Άπευθυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelie.' Vienne 
(Autriche).

ΜΙΛΤ2Ν0Σ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

ΆλίΙάιδροι- Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων
οπό

Gustave Dore.

Έν Λειψία
1884.

W. DRUGULIN.
Εκδώεται κατά τεύχη- τιμή έκαστου 

τεύχους μάρκαι 2.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.
ΕΚΔΟΣΙΣ

600000 ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ 0M0A0IW. -WO
500 ΦΡΑΓΚΩΝ ΜΕ ΤΟΚΟΝ 3 ®/0 ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΧΕΙΟ Ν.

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΑΥΤΑΙ ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ

ΔΕ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ ΕΝΤΟΣ 56 ΕΤΩΝ. 

ΣΠΟΥΔΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.
1,200,000 φράγκα κατ’ έτος. Έτ ησίως 6 κληρώσεις- είς τάς 5 

Φεβρουάριου 5. ’Απριλίου, 5. ’Ιουνίου, 5. Αύγουστου, 5.’Οκτω
βρίου καί 5. Δεκεμβρίου.

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΛΙ1ΙΏΣ1Σ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ
5. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1885.

Είς έκάστην κλήρωσιν- 
ομολογία κληρωθήσεται μέ...............................

w
η

SiT Πάντες γνωρίζουσι σήμερον δτι κατά τήν δημοσίαν έγγραφήν ήτις 
έγένετο τήν 14 Όκτωμβρίου αί όμολογίαι αύται έγένοντο άντικείμενον πρω
τάκουστου ζητήσεως. Έπί 600,000 ομολογιών προσφερθέντων τώ δη'υο- 
σί<ρ, 2,700,098 όμολογίαι ένεγράφησαν έντός 4 ωρών παρά 309,210 άτόμων, 
έπομένως ό έγγραφε!; διά 100 όμολογίας μόνον 12 τοιαΰτα; ήδυνήθή νά 
λάβη.

II έκτακτο; αύτη υποδοχή τοΰ Γαλλικού δημοσίου προεβλέπετο, 
συνέπεια τής άναντιρρήτου ασφαλείας, τών εύκολε ιών καί εκτάκτων 
προτερημάτων τών παρά τών ομολογιών τούτων προσφεοομένων. Κατορ- 
θώσαμεν νά^ έπιτύχωμεν ποσόν λίαν περιορισμένου τοιού'των πρωτοτύπων 
ομολογιών,, α; θέττομεν εί; τήν διάθεσιν τών άναγνωστών μα:,' ενόσω τό 
τοιοΰτον θά μας ηναι δυνατόν, μέ τά; άκολούθους συμφωνίας.

ΤΙΜΗ Ι1ΩΛΗΣΈΩΣ 465 ΦΡΑΓΚΑ.

ύν τή εγγραφή ήτοι συν τή αιτήσει.
ατά τήν παράδοσιν τών ΙΙρωτοτύπων 'Ομολογιών ήτοι άπό 

18/30 Δεκεμβρίου μέχρι 18/30 ’Ιανουάριου 1885. 
τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1885.
τής 15 μέχρι 30 Αύγουστου 1885. 
τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1886. 
τής 15 μέχρι 30 Αύγουστου 1886. 
τής 15 μέχρι 28 Φεβρουάριου 1887. 
τής 5 μέχρι 14 Αύγουστου 1887.

προπληρωμής, δηλαδή αί δόσεις δέν είναι 
Έν τούτοι; ή Κτηματική Πίστωσις τή;

II λ ηρωτεα:
25 φρ. σ
40 „ Χ

50 » «
50 ,, ά
50 ,, °
75 » “
75 ,, “

100 „ ά

*1

πό

ό
νΑνευ δικαιώματος π] 

προπληρωθώ σι.
465 φρ.

δυνατόν να ___(
Γαλλίας έπεφυλάξατο τό, δικαίωμα νά έπιτρέψη τό τοιοΰτον άργότερον, 
έννοεΐται μόνον είς τους έπιθυμοΰντας αύτό.

Κ-S' Πάσα ομολογία φέρει ετήσιον τόκον φρ. 15 καί θά κληρωθή το 
ελάχιστον μέ 500 φράγκα,, έπομένως πάσα απώλεια τοΰ κεφαλαίου είναι 
άποκλειστικώς άδύνατος. Έκτος τούτου αί όμολογίαι αύτάι θά λάβουν 
μέρος έτησίως είς 6 κληρώσεις μέ σπουδαιότατα κέρδη.

φρ. 100,000
25,000
30,000
45,000

, ”, η.....................
7,'j.z-r, με 5000 φρ. ήτοι .

!000 ,, Π . 

είς έκάστην κλήρωσιν άξίας Φρ.
τούτου όρισμένον ποσόν ομολογιών κληρωθήσονται είς έκάστην 

κλήρωσιν χρεωλύσιαι ήτοι έξαργυρωτέαι μέ 500 φράγκα έκάστη.
Κ-S’ Ό αγοραστής ό πληρών»,ν άμέσως τάς δύο πρώτας δόσεις ήτοι 

65 φράγκα δι’ έκάστην ομολογίαν, λαμβάνει άμέσως τήν I Ιρωτότυπον'Ομο
λογίαν, τήν παρά τής Κτηματική; ΙΙιστώσεω; τής Γαλλίας έκδοθεΐσαν, 
διά τή; όποιας θά λάβη μέρος είς δλας τάς κληρώσεις καί είς ολόκληρα 
τά κέρδη.

Διευθύνατε τας αιτήσεις, τό ταχύτερον, καί συνοδευμένας μέ τό άνά- 
λογον ισότιμον είς τραπεζογραμμάτια παντός έθνους, είς ένταλμα ταχυ
δρομικόν, γραμματόσημα πάσης χώρας, χρηματόδεμα, ή επιταγήν ό'ψεώς 
έπί μια; αγοράς τής Εύρώπης, πρός τήν Administration du

Moniteur de la Chance Universelie a Vienne
(Autriche).

θα φροντίσωμεν τήν έπ’ ασφαλεία άποστολήν τών ομολογιών διά τής 
επιστροφής τοΰ ταχυδρομείου, ίΐ αλληλογραφία γίνεται είς τήν Γαλλικήν, 
Γερμανικήν, ’Αγγλικήν, ’Ιταλικήν, Ελληνικήν καί 'Ρουμανικήν.

α) Οί επίσημοι κατάλογοι τών κληρώσεων σταλήσονται δωρεάν.
-^εΖ°!ήε®α μετρητά καί ακριβώς είς τήν τρέχουσαν τιμήν πάσαν 

οιανδήποτε άξίαν.

1
1
6

45
53 Κέρδη

Έκτος

ί?

Η

η

Φρ. 200,000

Συντάκτης- Δο. I. ΠΕΙ’ΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕϊ'ΓΙΛι. EbSTER-STR. 19.
Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΓ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειύία. — Τύποις- Γ. ΔΡ0ΓΓ0ΓΛ1Ν0Γ έν Λειψία.


