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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η Σ'ΓΥΞ.
(Μετά είζόνο;, 2ρα σελ. 129.)

Είς άπόστασιν πέντε περίπου ώρών άπό τής
μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου εν Πελοποννήσφ
κεΐται θέσις δρεινή καί αγρίως ρωμαντική, ήν
έτι άγριωτέραν καθιστά ό καταρράκτης τής
Στυγός. Διά στενών κοιλάδων εισέρχεται ό
οοοιπόρος εις τήν σειράν τών δρέων. τά όποια
έπιστεφει ή χιονοσκεπής τοΰΧέλμου κορυφή."Οσφ
βαθύτερον εισδύει τις είς τάς φάραγγας ταύτας
τοσοΰτον σκοτεινότερα’, καί άγριώτεραι γίνονται.
Καί έν άρχή μέν τοΰ δρόμου φαίνεται που παρά
τινι λάφι» ή είς τάς υπώρειας υψώματος χωρίον
τι, άλλά μετ’ όλίγον καί αί κατοικίαι παύουσι
καί λαβύρινθος πετρών καί βράχων άπορρώγων
έν μέσο» πυκνής φυτείας περιβάλλει τόν οδοι
πόρον. ΊΙ θέσις είναι υψηλή, τέσσαρας χιλιάδας
ποδών υπέρ τήν θάλασσαν ύψουμένη, οπού μεγα
λοπρεπής βασιλεύει ερημιά. Ούδαμοΰ πλέον
ίχνος ζωής, πανταχοΰ νεκρική σιγή, πανταχοΰ
ή άγρια φύσις. Ένώπιον τών έκπεπληγμένων
ήμών Οφθαλμών καταρράκτης στενός χύνεται
καθέτως καί είς τό βάθος τών φαράγγων νέφη
άφροΰ άνατινάσσονται. Ούτος είναι ό καταρ
ράκτης τής Στυγός, τοΰ ποταμοΰ τοΰ Άδου.
Ή πηγή τής Στυγός εύρίσκεται είς τάς ύπωρείας τοΰ όρους Χέλμου. Ούτε οικία, ούτε άν
θρωπος, μόλις δέ πτηνόν τι, φαίνεται έν τή άγρια
ταυτη θέσει, ής ούδεμία καταπληκτικώτερον
επενεργεί έπί τής ανθρώπινης φαντασίας. Είς
το ύδωρ τής Στυγός ώρκίζοντο, ώς γνωστόν, οί
Αρχαίοι τής Αρκαδίας κάτοικοι καί οί θεοί τοΰ
'Ομήρου. Ό 'Ησίοδος λέγει· "Ό Ζευς άποστελλει τήν Ιριδα, δπως μακρόθεν Αντλήση έν
χρυσφ κυπέλλω διά τόν όρκον τών θεών τό
"φρικώδες ύδωρ, τό όποιον κατάψυχρον χύνεται
''άπό τοΰ υψους άβάτου βράχου.” 'Η Στύξ ήτο
ή σεβαστωτέρα καί άγριωτέρα τών θεοτήτων
κατώκει δέ έν τφ Άδη έν σκοτεινω σπηλαίο»,
περιρρέουσα μέ τό ψυχρόν αύτής ύδωρ τόν Τάρταρον. 'Όστις έκ τών θεών, χύνων τό ύδωρ της
έκ τοΰ κυπέλλου δπως όρκισθή, ώρκίζετο ψευδώς
είχε νά ύποστή έν τφ Άδη μεγάλας βασάνους
καί έπί δέκα έτι άπεκλείετο τοΰ Όλυμπου.
Έλέγετο δέ δτι τό δδωρ τής Στυγός — ψυχρόν
καί σιδηροΰχον — ήτο θανατηφόρου καί δτι δι’
αύτοΰ ό Αντίπατρος έδηλητηρίασε τόν μέγαν
’Αλέξανδρον.
Ποιητικώτατα περιγράφει τήν
Στύγα ό Σίλλερος έν τφ ποιήματι αύτοΰ τώ
έπιγραφομένφ " Ό θρήνος τής Δήμητρος”. Έν
δε τή ' Έλευσινία έορτή” τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ
οδτως έκφράζεται τδ επικίνδυνον τής Στυγός
διά τούς ’Ολυμπίου;· "Καί άπό τών θρόνων
"αύτών κατέρχονται οί Ουράνιοι, ή δέ θέμις
'βαίνουσα έπί κεφαλής διά τής δικαίας αύτής
"ράβδου διαγράφει έκάστφ τό δρια καί τά δι
καιώματα αύτοΰ καί έπικαλεΐται μάρτυρας τάς
"μυστηριώδεις τής Στυγός δυνάμεις.” Καί σή
μερον άκόμη οί κάτοικοι τών μερών έκείνων
Αποφεύγουσι τήν άπόκεντρον έκείνην έρημίαν καί
μεταφυτεύσαντες τήν άρχαίαν παράδοσιν είς τους
σημερινούς χρόνους μετέφερον τήν θανατηφόρον
τοΰ ΰδατος τής Στυγός επιρροήν έπί τοΰ έκεΐ
πλησίον φυομένου χόρτου, τδ όποιον πράγματι
δια τούς ίππους τούς τρώγοντας αύτό είναι
έπιβλαβές.

Π01ΚΙΛΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΞ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.
Η ΝΪΜΕΓΗ.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 132.)

πρός τήν ’Αγοράν, ήτις κυρίως άνά πάσαν δευτέραν παριστα θέαμα ποικίλον καί ζωηρόν, καί
παρέχει τώ ξένο» ιδέαν περί τοΰ χαρακτήρος
τών κατοίκων. Καθ’ έκάστην Δευτέραν ή αγορά
τής Νυμέγης λαμβάνει όψιν πανηγύρεως· έδώ
μέν πωλοΰνται χόρτα καί άνθη, έκεΐ άρτος και
άλλα φαγώσιμα· έκεΐ πάλιν γέρων Ιουδαίος
πωλητής άδαμάντων έξυμνεΐ δυνατή τή φωνή
τήν πραγματείαν του, καί πλησίον αύτοΰ γραία
Εβραία, ήτις ήδύνατο κάλλιστα ανευ μετεμφιέσεως νά ύποκριθή έν θεάτρφ τήν μάγισσαν,
πωλεΐ ρυπαρά; φυλλάδα; περιεχούσα; διηγήματα
φρικτά φόνων καί κακουργημάτων καί ήμερολόγια ήμιεφθαρμένα. Αί συγκεχυμένοι φωναί
διασταυρούμενα·, έξ δλων τών γωνιών τής άγοράς,
ό θόρυβος τών Αγοραζόντων χωρικών, άνδρών
καί γυναικών, οί κώδωνες τοΰ μητροπολιτικοΰ
ναού, ών ό ήχος είναι καθαρός καί βροντώδεις,
ένίοτε δέ καί τάγμα στρατιωτών διερχόμενον
μέ τά τύμπανα καί τάς σάλπιγγας — πάντα
ταΰτα συντελοΰσι νά καταστήσωσι τήν άγοράν
τής Νυμέγης έν ήμέραι; πανηγύρεως θορυβω)
*
δεστάτην.
Έμνήσθημεν Ανωτέρω τών κωδώνων τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ. '0 ναός ούτος έπ’ όνόματι
τοΰ Αγίου Στεφάνου, προστάτου τής Νυμέγης,
τιμώμενος, κεΐται έπί Ανοικτή; πλατείας έχων
άπέναντι αύτοΰ τό άρχαΐον γυμνάσιου, καλού
μενου άλλοτε ή άποστολική ή λατινική Σχολή.
Ό υαδς έξωτερικώ; δέυ είναι έν καλή καταστάσει. Ή οικοδομή αύτοΰ ήρξατο έν έτει 1272,
καί ό ναός ένεκαινίσθη επισήμω; τή 7 Σεπτεμ
βρίου 1273 ύπδ ’Αλβέρτου τοΰ μεγάλου, έπισκόπου 'Ρατισβόννης. Τδ έδαφος έφ’ ού έκτίσθη
ή έκκλησια είναι τδ άρχαΐον αύτοκρατορικόν
κτήμα HuNDlSBUKG. Έν έτει 1672 κυριευθείσης
τής Νυμέγης ύπδ τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας ό
ναός ένεκαινίσθη έκ δευτέρου ύπδ τοΰ καρδινα
λίου Βουλλιών, δστις ύπό τό έπί τοΰ βωμού
στέμμα έχάραξε τάς λέξεις- "Τω δαφνοστεφεΐ
βασιλεΐ.” Κατά τήν περίστασιν ταύτην έκόπη
και νομισματόσημον φέρον τάς δύο άκολούθους
ύπερηφάνους έπιγραφά; έν λατινική γλώσση ■

' Λουδοβίκος 1Δ'. έλέφ Θεοΰ βασιλεύς τής
Γαλλίας καί τής Ναβάρρας.”
καί· "Τίς καθ’ ήμών;” “Έργου Ίωάννου Άμεράννου έν 'Ρώμη. Τό κωδωνοστάσιον τοΰ ναοΰ
είναι ύψηλότατον καί έκτίσθη έν τή θέσει τοΰ
κατά τήν 7 Νοεμβρίου 1429 έν γαληνιαία ήμερα
καθ’ δλως άνεξήγητον τρόπον πυρποληθέντος αρ
χαίου κωδωνοστασίου. Οΐ έν τή πυρκαϊα καταστραφέντες κώδωνες άντεκατεστήθησαν διά νέων
κωδώνων, έννέα τόν Αριθμόν. Τδ έσωτερικδν
τοΰ ναοΰ, δστις άλλοτε περιείχε 30 βωμούς
στηρίζεται έπί 35 κιόνων, άλλ’ άπώλεσε πολύ
τοΰ πλούτου και τής μεγαλοπρεπείας του άφ’
δτου ή έκκλησία μετεβλήθη είς ναόν τών διαμαρτυρομένων.
Μνείας άξιον είναι μόνον το
μέγα δργανον, τδ όποιον παίζεται τακτικά»; καθ’
έκάστην Τρίτην μετά μεσημβρίαν, καί τδ Μαυ
σωλείου τής έν έτει 1469 έν Νυμέγη άποθανούσης καί ένταΰθα ταφείσης Αικατερίνης τοΰ
Βουρβώνος.
Παρίσταται ή ήγεμονίς αδτη μ’
εσταυρωμένα; τάς χεΐρας κείμενη- επιγραφή δέ
κατάλληλος περιστεφομένη ύπό τών διαφόρων
οικοσήμων Αναφέρει τδ όνομα καί τούς τίτλους
τής έν τφ μαρμαρίνφ έκείνφ μαυσωλείφ τον
ύπνον τής αίωνιότητος κοιμωμένη; Έν τώ ναώ
τούτφ έτάφη καί ό διαβόητος Μ ιΑετεν Schenk,
ό Αποπειραθείς νά καταλάβη έ? έφόδου τήν πόλιν
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καί έν τή απόπειρα ταύτη έλεεινώς πνιγείς έν
τώ ποταμώ.
Έξερχόμενοι τοΰ ναοΰ. δέν δυνάμεθα ή νά
κάμωμεν βραχεΐαν έπίσκεψιν είς τήν άρχαίαν
Σχολήν, ήτις σήμερον χρησιμεύει ώς σχολείου
Μουσικής ή Ώδεΐον. "Εκπληκτοι θά έμενον οί
άρχαΐοι διευθυνταί τής σχολής άκούοντες σή
μερον τούς ήχους τών όργάνων καί άσματα άντηχοΰντα έν ταΐς άρχαίαις έκείναις αιθούσαις,
ένθα άλλοτε ήκούοντο μόνον σοβαροί λατινικοί
λόγοι! Οί διασημότεροι λόγιοι έθεώρουν μεγάλην
των τιμήν νά διορισθώσι διευθυνταί τής σχολή:
ταύτης. ’Αναφέρονται μεταξύ αύτών δνόματα
διαπρεπή, ώς· Φραγκίσκος Λίμβοργ, Εμμανουήλ
Μανδεβίλλης, Φραγκίσκος Ούδενδόρπιος, ό έξοχο;
τοΰ περίφημου Περιζωνίου μαθητής, Ιάκωβο;
Γρονόβιος, Πέτρος Βουρμάννος, Ισαάκ Γρούτερος κ. άλ.
Καί τοιαύτη μέν ή άρχαία Νυμέγη· άς
ρίψωμεν ήδη βραχύ βλέμμα καί έπί τοΰ νέου
μέρους τής πόλεως, τό όποιον μέ τούς Ανθηρού;
αύτοΰ κήπους, μέ τήν ζωηράν φυτείαν, μέ τάς
πλατείας καί εύθυγράμμους αύτοΰ όδούς σημαν
τικήν ποιεί άντίθεσιν. Έν γένει είπεΐν ή τε
άρχαία καί ή νέα πόλις ευρύ έχουσιν ένώπιόν
των μέλλον. 'Η καλλίτερα πλατεία τής νέας
πόλεως είναι ή πλατεία τοΰ Καρόλου, δθεν λαμβανουσιν Αρχήν δύο μεγαλοπρεπείς λεωφόροι,
κεκοσμημέναι εκατέρωθεν διά κομψών καί ώραίων
μεγάρων. ’Ενταύθα ήδύνατο τις νά λησμονήση
έντελώς τδ άρχαΐον Noviomagum έάν άπέναντι
τοΰ μεγαλοπρεπούς γυμνασίου δέν ύψούτο ό έπισκευασθείς αρχαίος πύργος, ό άνακαλών είς τήν
μνήμην τήν ισπανικήν τρομοκρατίαν. Ό ώραΐος
κήπος, ό ύπδ Βέλγου καί Γάλλου μηχανικού
σχεδιασθείς μέ τδ τεχνητόν σπήλαιον, τόν καταρ
ράκτην, καί τήν τεχνητήν λίμνην του, έν ή πλέουσιν υπερήφανοι κύκνοι καί ζωηραί χήνες, είναι
πράγματι κομψότατον έργον τών νεωτάτων χρό
νων. Καί δέν δυνάμεθα μέν νά παραδεχθώμεν
τόν ενθουσιασμόν τοΰ Γραοενχάγεν, τού διΐσχυριζομένου δτι τδ μέρος τούτο τής Νυμέγης ύπερτερεΐ καί τών Βερσαλλιών καί τού Τροκαδέρου
έν Γαλλία· ούχ ήττον δμως πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι τά πέριξ τής Νυμέγης, ή κοιλάς
τών Φιλοσόφων, τό δρος τού Διαβόλου μέ τήν
ώραίαν αύτού θέαν έπί τών καταφύτων πεδιάδων,
είναι μία τών λαμπροτέρων γωνιών τής γής,
ήτις κατ’ έτος ελκύει πλείστους δσους περιηγητας ερχομένους ένταΰθα όπως έκτελέσωσιν
έκδρομάς τερπνοτάτας. Έάν δέ προσθέσωμεν
είς ταΰτα δτι μετ’ ού πολύ τά κυριώτερα τών
πέριξ χωρίων θέλουσι συνδεθή μετά τής πόλεως
διά ίπποσιδηροδρόμου, καί δτι ή πόλις κεΐται
είς άπόστασιν 2'/2 μέν ώρών άπδ τού Άμστελοδάμου, 3 δέ άπδ τών Βρυξελλών, τής Κολωνίας,
τής Άμβέρσης καί δέκα μόλις ώρών άπδ τών
Παρισίων, νομιζομεν δτι άρκούντως άποδεικνύομεν
δτι ή Νυμέγη είναι σπουδαΐον κέντρον σιδηρο
δρομικόν. Εύχόμενοι δέ πάσαν δυνατήν εύημερίαν τή καλή πόλει τής Νυμέγης, τή τε παλαια καί νέα, άπερχόμεθα αύτής φέροντες μεθ’
ήμών άρίστας τής βραχείας ήμών έν αύτή δια
μονής έντυπώσεις.
|

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(Συνέχεια.)
ΣΚΗΝΗ Γ'.
Εισέρχεται ό αύτοκράτωρΆλέξιο ; παραζολουθούμενο;
ύπδ τής Ειρήνης. Ή Άννα έγείρεται καί προσκυνεΐ.
’Αλέξιος

(Συνέχεια καί τέλος.)

Άπδ τοΰ δημαρχείου, τοΰ σεμνοΰ καί αρχαίου
οικοδομήματος, διευθύνομεν τά βήματα ήμών

[Άρ. 33.

*) 'Η σημερινή ήμών είκών έκ φωτογραφίας
εύμενιϋ; σταλείσης ήμΐν κατασκενασθεϊσα, παριστφ τήν
άγοράν μέ τά; άρχαία; αύτής οικοδομάς. Σημ.τ.Δ.

(χαιρετίζων μετά μειδιάματος τήν θυγατέρα του).

Εκ τών πολλών φροντίδων κεκοπιακώς,
Είς ας μ’ έμβάλλει ή τοΰ κράτους μέριμνα,

Άρ· 33.

1 13 Σεπτεμβρίου 1882.]

Κ’ έπιθυμών όλίγον ν’ Ανακουφισθώ,
Είς τούτου πάλιν έρχομαι τοΰ ιερού
Τεμένους τών Μουσών τδν ήρεμον ούδόν
Σύ, κόρη μου φιλτάτη, τδν πατέρα σου
Καί άνακτα πολλάκις παρηγόρησα;
Έν τφ ήσύχφ σου ένδιατήματι·
Σύ πάλιν τέρψον έπ’ όλίγον σήμερον
Τάς άκοάς ήμών μέ τήν άφήγησιν
Συμβάντων παρελθόντων, καί ώς μάγισσα
Στρώσε ποικίλα ρόδα εις τήν έρημον,
Καί μέ τερπνήν άνάγνωσιν έκκάλεσον
Τών παρελθόντων χρόνων λάμψιν ένδοξον.

Άννα.
'Οσάκις δύναμαι έγώ, ώ βασιλεύ.
Ή ταπεινή σου κόρη, μέ άνάγνωσιν
Τήν άκοήν σου νά ήδύνω, πρόθυμος
Εις τούτο ήμην καί θά ήμαι πάντοτε·
Συχνότερον πλήν, πάτερ, άλλοτ ήρχεσο
Εις τάς αίθουσα; μου, συχνότερον
Παρεΐχές μοι τήν αφορμήν, εύχάριστον
Νά έκτελώ καθήκον. Ήδη σπάνιαι
Αί έπισκέψεις σου αύται κατέστησαν.
Μή πρδς τήν θυγατέρα σου, τήν "Ανναν σου,
Δέν ήναι ή καρδία σου όποια ήτο πριν; —
Άλλ’ ήλθες σήμερον καί πρόθυμος έγώ
Σοί ύποβάλλω δσα έξετέλεσα
Άφ’ δτου δέν σέ είδον, πάτερ σεβαστέ.
,Ειρήνη
(δίακόπτουσα τήν Ανναν καί άποτεινομένη πρδς
τδν ’Αλέξιον).

Θά μ’ έπιτρέψης, βασιλεύ, πριν ή δοθής
Είς φίλου άναγνώσματος άκρόασιν,
Περί πραγμάτων σοβαρών νά σοι είπω.
Κατάλληλος ό τόπος είναι κι’ ή στιγμή.
Σπουδαία γεγονότα προμηνύονται.
Ά λέξιος.
Συνέβη τι, Ειρήνη; Δέν σέ έννοώ.
Περί σπουδαίων γεγονότων όμιλεΐς;
Ή χώρα ήσυχάζει· δέν έπίκεινται
Ούτ’ έπιθέσεις έχθρικαί ή πόλεμος·
Ουδέποτε άφ’ δτου άνελάβομεν
Τοΰ κράτους τάς ήνίας έβασίλευεν
Ειρήνη τόση κι’ ήσυχία πανταχοΰ.
Πόθεν λοιπόν οί λόγοι σου οί σοβαροί;

Ειρήνη.
'Η φαινομένη αυτή μή σέ άπατα,
Αλέξιε, γαλήνη. Είναι πρόδρομος
Θυέλλης απειλητικής καί φοβέρας.
Μεγάλα νέφη έκ δυσμών έγείρονται
Έγκυμονοΰντα κίνδυνον καταστροφής.
Πρδς τήν ’Ασίαν ή Εύρώπη χύνεται
Κι’ ώς χείμαρρος τήν χώραν καταπλημμυροΐ.
Ά λέξιος.
Τών Σταυροφόρων, ώ Ειρήνη, έννοεΐς
Τά στί'ύ-η τά &τί()αααα και βάρβαρα;
Τούς απειθείς τυχοδιώκτα; έννοεΐς,
Οίς τής πλούσιας χώρας μας προσμειδιά
Ή άφθονία; Αρπαγές Ασύντακτοι,
Στερούμενοι καί νόμων καί άνατροφής,
Λησταί ανευ χρημάτων, Ανυπότακτοι,
Νά Απειλήσουν δύνανται αύτοί ποτέ
Γήν πεπολιτισμένην, θρόνον ισχυρόν,
Ον παραδόσεις παλαιαί στηρίζουσιν;

Ειρήνη.
Μή σ’ άπατώσιν, άναξ, τά φαινόμενα·
Δέν είναι πλέον οί στρατοί οί άτακτοι,
Δέν είναι πλέον οί Ασύντακτοι λαοί,
Ους χειρ ώδήγει άπειρος, ΑνίσχυροςΟι Αρχηγοί των είναι τώρα ένδοξοι,
Ανδρε; έν μάχαις διαπρέψαντες πολλαΐς
Κ’ έν συμβουλίοις. Ό Ατρόμητος έκεΐ
'Ροβέρτος είναι ό τής Φλάνδρας, ό πολύς
Ιής Νορμανδίας αρχών, ό διαπρεπής

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Ραϋμόνδος τής Τουλούζης, καί ό ένδοξο;
Καί μέγα; Βοεμόνδο;.
Ά λέξιος.
Είπες όνομα
Πρδ χρόνων μοί γνωστόν καί όντως ένδοξον.
Δέν βλέπω δμως τί τό Απειλητικόν;
Ειρήνη.
Ύπό τοιούτους Αρχηγούς συνήχθησαν
Εμπειροπόλεμα τά πλήθη. ΙΙλημμυρούν
Τής χώρα; μα; τά σύνορα Απέραντοι
Στρατοί, έν δπλοι; ζώντες καί τόν πόλεμον
Τροφήν καί μόνον μέλημά των εχοντε;·
Τδ στήθος των φυλάττει θώραξ ισχυρό;
Κι’ εί; βέλη τά όξύτερα Ακέραστο;·
Φέρουσιν όπλα δυνατά καί μηχανά;,
Δι’ ών ογκώδεις λίθους έκτοξεύουσιν.
Τά βέλη των. μεγάλα καί σκληρότατα,
Διαπερώσι καί τά τείχη πόλεων.
Τίς είς αύτά ν’ άντισταθή, ώ βασιλεύ;
Ά λέξιος.
"Οσα μοί λέγει; μ’ είναι προ πολλοΰ γνωστά,
Καί δέν μοί λέγεις νέα- πλήν δέν μ’ έξηγεΐς,
Πώς αίφνης σΰ, Ειρήνη, τόσον έγεινες
Καί έσκεμμένη καί δειλή; IIώ; σήμερον
Σύ, ή εμπιστοσύνην τόσην έχουσα
Εί; τήν τοΰ θρόνου μας ίσχύν καί δύναμιν,
Αίφνης κατέστη; σύ τοσοΰτον συνετή;
Παράδοξο; τώ όντι ή μεταβολή!

Ειρήνη.
Ήγεμονίδος καί συζύγου, βασιλεύ,
Καθήκον μοί τό επιβάλλει σήμερον.
Ή περαιτέρω μου σιγή είν’ έγκλημα.
Αλέξιε, προσπάθησε ν’ Απαλλαγής
Τοιούτων σου γειτόνων τδ ταχότερον.
Ν’ άπέλθουν τάχιστα έπίβαλλε αύτοΐς,
Διότι δσφ μένουν έν τή χώρα σου
Έν πάση ώρφ κίνδυνος έπίκειται.
Αλέξιος.

Οί λόγοι σου καί συνετοί καί άξιοι
'Ηγεμονίδος καί συζύγου ΑληθώςΠλήν περί πάντων ήδη έγεινε φροντίς.
Τδν όρκον έδωκαν ήμΐν τή; πίστεως
Οί Σταυροφόροι, καί διά τής χώρας μας
"Ελαβον έλευθέραν τήν διάβασιν
'Ημέραι δέ πολλαί δέν θά παρέλθωσι
Καί πρδς τήν Παλαιστίνην θά κινήσωσιν
"Ωστε τά νέφη σου τά Απειλητικά,
Ειρήνη, δλα ήδη διαλύονται
Ώς έλαφρδς κι’ βλως Ακίνδυνος καπνό;. —
Καί νΰν άρκοΰσι ταΰτα- έπανέλθωμεν
Είς τδν σκοπόν μας· σύ δέ, "Αννα, ή καλή
Τής βασιλεία; μα; ύψίνους συγγραφεύ;,
Άνάγνω; νΰν ήμΐν περικοπά; τινα;
Έκ τής πολυσέλιδου ιστορία; σου.
Έμπρό; σου βλέπω τδ βιολίον Ανοικτόν
Άνάγνω; ένθα τελευταΐον έμεινες.
(Ό ’Αλέξιο; καί ή Ειρήνη κάθηνται. ΊΙ ’Αννα λαμ
βάνει τό βιβλίον καί φυλλολογοϋσα έν αύτφ ετοιμάζεται
vi άναγνώση. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εισέρχεται ό
Πρωτ«σπαθάριος τοϋ αύτοκράτορος.)

ΣΚΗΝΗ Δ'.
‘0 Πρωτόσπαθάριος καί οϊ προηγούμενοι.

Π ρωτοσπαθάριος.
Ήλθεν Απεσταλμένο; τις, ώ βασιλεύ,
Τοΰ έν Σκουτάρει στραταρχείου, τόνομα
Ταγκρέδης, καί ζητεί γραφήν τοΰ Αρχηγού
Αύτοπροσώπω; νά σοί έγχειρίση νύν.
Ά λέξιος.
Νά στερηθώμεν πεπριυμένον φαίνεται
Τής ποθητή; μα; πάλιν άναγνώσεως.
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(Πρό; τόν ΓΙρωτοσπαθάριον.)
Ενταύθα τόν άπεσταλμένον παρευθύς
Πδηγησον.
('Απέρχεται ό Πρωτοσπαθάριος.)
(ΙΙρό; τήν Ειρήνην.)

Έκ τού πλησίου θά ίδή;
Ενα τών φοβερών έκείνων μαχητών,
Τών ταραττόντων σήμερον τόν ύπνον σου.

ΣΚΗΝΗ Ε’.
0 Ταγκρέίη; καί οί προηγούμενοι.

Αλέξιος
(πρό; τόν Ταγκρέοην, δστι; ΐσταται παρά τήν θύραν).
Πλησίασε, ίππότα μου, καί μή φοβοΰ·
0 αύτοκράτωρ τδν άπεσταλμένον σε
Ιού Βοεμόνδου χαίρων υποδέχεται.
1 α γ κ ρ έ δ η ς (προσερχύμενο;).
Τοΰ Βοεμόνδου θείου μου καί αρχηγού
Απεσταλμένος, βασιλεύ, προσέρχομαι,
Γραφήν του νά σοί εγχειρίσω σήμερον.
Καί νά σοί είπω ο,τι καί προφορικά»;
Νά σοί Ανακοινώσω μέ διέταξεν.
(’Εγχειρίζει τφ 'Αλεξίφ έπιστολήν.)
Αλέξιο;
(λαβών τήν έπιστολήν καί άναγνοϋς αύτήν).

Εύχαριστώ τόν Βοεμόνδον, μάλιστα
"Οτι άπεσταλμένον σου σ’ έξέλεξεν,
Ιππότην νέον, δν τδ πρώτον σήμερον
Έν τφ βασιλικό» μου οίκφ δέχομαι. —
Καί τώρα θαρραλέως Ανακοίνωσον,
Τί; είναι τής έλεύσεώς σου ό σκοπός.

Ταγκρέδης.
Ιών Σταυροφόρων τδν σκοπόν, ώ βασιλεύ,
Γνωρίζεις. Τάς πατρίδας μας Αφήσαμεν
Κ’ έζώσθημεν τδ ξίφος ύπέρ πίστεως.
Είς χώρας ήλθομεν Αγνώστους, ισχυρόν
Νά έκδιώξωμεν εχθρόν και βέβηλον,
"Οστις τδ έδαφος μολύνει τό σεπτόν,
Ένθ’ ό Σωτήρ έδίδαξε κι’ άπέθανεν.
Καί ήδη οί στρατοί συνεκεντρώθησαν
Κ’ έστρατοπεδευμένοι παρά τήν κλεινήν
Τού Κωνσταντίνου πόλιν άνεπέτασαν
Τού Πέτρου τού Αγίου τήν πανσέβαστον
Σημαίαν. Τδ σημεΐον περιμένουσι,
Τήν πρδς τήν Παλαιστίνην .νά όδεύσωσιν.
(Ό ‘Αλέξιο; ρίπτει βλέμμα πρός τήν Ειρήνην.)

Ειρήνη (κατ' ιδίαν).
Άς έχη δόξαν ό Θεός!

Ταγκρέδης.
Ό θεΐός μου
Καί άρχηγδς νΰν παρά σοΰ, ώ βασιλεύ,
Τήν ήν τφ ύπεσχέθης συνδρομήν ζητεί
Καί τά προς τήν πορείαν του έφόδια·
Ζητεί καί τούς δπλίτας, ους άνέλαβες
Νά θέσης ύπδ τάς διαταγάς αύτοΰ.
Αλέξιος.
Ό Βοεμόνδος μνήμην έχει ζωηράν —
Ταγκρέδης.
Κι’ άκλόνητον, ώ άναξ, τήν πεποίθησιν
Είς τδν βασιλικόν σου λόγον. Σύμμαχος
Πιστός καί φίλος, τής φιλίας σου ζητεί
Ό Βοεμόνδος δείγμα τώρα φανερόν.
Αλέξιος.
Είπέ τφ Βοεμόνδφ. δτι πάντοτε
Τού; εύγενεΐς του φίλου; δ ’Αλέξιο;
Περιποιείται καί πρεπόντως έκτιμα.
Ταγκρέδης.
Διότι άλλως, βασιλεύ, έπρόσθεσεν
Ό θεΐός μου καί Αρχηγός, άφ’ εαυτού
Θά λάβη ο,τι ταΐς συνθήκαις συνφδά
Δέν τφ παραχωρεΐται. Ταύτα είπέ μοι
Νά σοί άνακοινώσω, βασιλεύ, κ’ εγώ
Τήν εντολήν του έξετέλεσα πιστώς.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Αλέξιος.
II αναγκαία θά δοθή διαταγή,
Κι’ οί δροι τής συνθήκης 0ά έκτελεσθοΰν.
Τδν Βοεμόνδον χαιρέτα δ βασιλεύς.
('Ο 'Γαγκρίδης προσκυνεί και άπέρχεται.)

Ειρήνη.
Τούς λόγους ήκουσας τούς άπειλητικούς;
Τά νέφη βλέπεις συμφοράν άγγέλλοντα;
"Ω! γείτονας τοιούτους άπομάκρυνον,
Και τούς τοιούτους φίλους, βασιλεύ, φοβοΰ
Τών χειροτέρων σου εχθρών πλειότερον!
’Αλέξιος (μ-ετά μικράν παΰσιν).
Καί, ναί, Ειρήνη· ίσως έχει; δίκαιον.
Νΰν απαιτείται λήψις μέτρων αυστηρών. —
Τοΰ ηγεμόνος φεΰ! δεν είναι ζηλευτός
'Ο βίος, δν τοιαΰται κατατρύχουσι
Φροντίδες, τηλικοΰτοι δέ περισπασμοί!
(1 'έλος τής S'. πράξεως.)

( Επεται συνέχεια.)

σπουδαία είς άκρον, καί έκ τής όποιας ό άναγνώστης εύχερώς δύναται νά σχηματίση ιδέαν
περί τής όλης συγγραφής. Εύχόμεθα έκ καρ
διάς ό νέος συγγραφεύς νά έμμείνη είς τήν κα
λήν ταύτην οδόν καί νά πλουτίση καί είς τδ
μέλλον τήν πτωχήν ήμών ιστορικήν φιλολογίαν
διά έργων τοιούτων, τά όποια διά τούς άνω
έκτεθέντα; λόγους μένουσι πολύτιμα ταμιευτήρια,
έν οίς οί μέλλοντες ιστορικοί θέλουσιν άρύεσθαι
τήν ύλην αύτών.
’Επίδαυρος Λιμηρά, ούτως άρχεται ή εισα
γωγή, λέγεται μία τών άπαρτιζουσών τδν νομόν
τής Λακωνίας έπαρχιών. 'Ορίζεται πρός άνατολάς μέν ύπδ τής θαλάσσης τοΰ άργολικοΰ
κόλπου· πρδς μεσημβρίαν δέ καί δυσμάς ύπό
τής θαλάσσης τοΰ λακωνικού κόλπου καί προς
βορράν ύπδ τοΰ ποταμού Εύρώτα καί τοΰ όρους
Πάρνωνος, ή, κάλλιον είπεΐν, έκτείνεται άπδ τοΰ
Εύρώτα μέχρι τοΰ Μαλέα. Τά τρία τέταρτα
τής περιφέρειας αύτής βρέχονται ύπό τών ρηθεισών θαλασσών, αΐτινες σχηματίζουσι, κατά τδ

Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ.
(Μετά εΐκόνος,
δρα σελ. 133.)

Κλάδος φιλολογίας,
δστις είσέτι παρ’ ήμϊν
άρκούντως δεν καλλιερ
γείται, είναι ή 'Ιστορία.
Και ίσως μέν ήδύνατο
ν’ άντείπη τις ένταΰθα
βτι τήν γενικήν τής
Ελλάδος ιστορίαν, τήν
τόσον ένδιαφέρουσαν καί
τόσον ένδοξον, οί πλεΐστοι τών 'Ελλήνων είτε
έκ τοΰ σχολείου είτε
και έξ άναγνώσεω; έ
μαθαν· ούχ ήττον όμως
ύπάρχει ύποδιαίρεσίς τις
τής ιστορίας, περί τήν
όποιαν ολίγοι είσέτι τών
λογιών ήμών ήσχολήθησαν, καί ή ύποδιαίρεσις αυτή είναι αί ιστο
ρικά! μονογραφία.'..
Μόνον έκ τών καλών
μονογραφιών δύναται νά
συμπληρωθή καλή γε
νική ιστορία, διότι έν αύταΐς ευρίσκει ό ιστορικός
τάς άναγκαιούσας αύτω πηγάς, έν αύταΐς ευρίσκει
τήν οίκοδομήσιμον δλην, δι’ ής εύκόλως δύναται
ν’ άνεγείρη τδ μέγα αύτοΰ οικοδόμημα. Κατά
τούς τελευταίους τούτους χρόνους ήρξαντο έκδιδόμεναι έν Έλλάδι μονογραφίαι τινες, σπουδαΐον προσφέρουσαι είς τήν ιστορίαν πλουτισμόν.
Τοιαύτην μονογραφίαν ευρομεν και τήν ύπό τοΰ
εύπαιδεύτου νέου κυρίου Κ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου πρό τίνος έκδοθεΐσαν ιστορικήν μελέτην
"Περί τής πολιορκίας καί άλώσεως τής Μονεμβασίας ύπδ τών Ελλήνων τφ 1821”. 'H
Μονεμβασία είναι ή ιδιαιτέρα τοΰ συγγραφέα»;
πατρίς, πρδς τήν όποιαν τρέφει τήν άδολον
έκείνην συμπάθειαν καί άγάπην, ήν αισθάνεται
πας όντως φιλόπατρι; άνήρ. Διό καί ή διατριβή
έστί γεγραμμένη μετά τοΰ άκραιφνοΰς ένθουσιασμοΰ καί τοΰ άγνοΰ αισθήματος τοΰ χαρακτηρίζοντος τον πατριώτην συγγραφέα. Λυπούμεθα
δτι ό χώρος δεν έπιτρέπει ήμΐν νά δημοσιεύσωμεν πολλάς έξ αύτής σελίδας, ούχ ήττον δμως
λίαν εύχαρίστως παραθέτομεν ένταΰθα είς πλειοτέραν τής εΐκόνος ήμών διασάφισιν περικοπήν
τινα έκ τής εισαγωγής, ήτις καθ’ ημάς είναι

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΤΜΕΓΗΣ.

μάλλον ή ήττον, δρμους καί λιμένας άσφαλεΐς.
Τδ όνομα ’Επίδαυρος Λιμηρά έλαβεν έκ
τίνος μικρού μέρους αύτής διά τοιαύτην αιτίαν
Οί έν Άργολίδι Έπιδαύριοι έπεμψαν άποικίαν
πρός το μέρος τοΰτο, κείμενον κατά τδν Άργολικδν κόλπον, παρά τδν Μαλέαν, καί έχον καλόν
καί άσφαλή έκ φύσεως λιμένα, έξ ού οί άποικοι,
ώς λέγει ό Στράβων, έπλασαν τδ όνομα Λιμηρά (έκ τοΰ λιμήν) ώς αν Λιμενηρά. Στέ
φανος δμως ό Βυζάντιος άναφέρει δτι Λειμήρην ή Λειμηράν καλοΰσί τινες παρά τδ
λειμώνας έχειν. Όρθότερον φαίνεται τδ πρώτον,
καθόσον άλλως τε καί παρά τοΐς μνημονεύ.ουσι
τοΰ ύνόματος αύτής συγγραφεύσι Λιμηρά άπαντάται. Είσί δέ καί οί παράγοντες τδ όνομα
Λιμηρά άπδ τοΰ λιμός, διά τδ άγονον καί πει
ναλέο·» τής χώρας. Είς τοΰτο δέ τδ όνομα
προσθέντες οί άποικοι καί τδ τής μητροπόλεως
αύτών άπετέλεσαν τδ ’Επίδαυρος Λιμηρά.
'11 πόλις αΰτη, άναφέρει ό Παυσανίας (έν Λα
κωνικοί? Γ'. 4, 5) ήτο εν τών Έλευθερολακώνων
πολισμάτων, έσώζετο δ’ έν αύτή έπί τής έποχής
του ό ώραΐος ναός τοΰ ’Ασκληπιού, δν έκτισαν
οί άποικοι, καί τινα άλλα περίεργα. 'Ήδη άπό

[Άρ. 33.

1|13 Σεπτεμβρίου 1882.

χρόνου μακροΰ τδ μέρος τοΰτο κατέστη έρημον,
πάν δέ τδ έπ’ αύτοΰ κατεστράφη, διότι κατφκήθη το πρδς μεσημβρίαν αύτοΰ κείμενον είς
άπόστασιν τεσσάρων μιλιών φρούριον τής Μο
νεμβασία;, άλλ’ εξακολουθεί όνομαζόμενον πρδς
διαστολήν άπδ τής νέας ταύτης πόλεως Παλαιά
Μονεμβασία, ούχί δρθώς, διότι ή έκεΐθι άρχαία
πόλις ώνομάζετο ’Επίδαυρος Λιμηρά, ούδέ ήτο
δυνατόν νά δνομάζηται Μονεμβασία.
Ή έπαρχία ώνομάζετο παρά τοΐς άρχαίοι
Λακωνική ή μέρος τής Λακωνικής, ’Επίδαυρος
δέ Λιμηρά έλέγετο μόνον ή πόλις έκείνη. Είρήσθω έν παρόδφ ότι νΰν ή έπαρχία αΰτη, κατοικουμένη ύπδ 20 χιλιάδων ψυχών καί πλέον,
περιλαμβάνει πέντε δήμους· Μονεμβασία;, Βοιών,
’Ασωπού, "Ελους καί Ζάρακος.
Το όνομα τής Μονεμβασία; έξηγεΐ τήν φύσιν
τοΰ τόπου· συντέθειται έκ δύο λέξεων μόνη
έμβασία = μία είσοδος, διότι ή πόλις είναι
έκτισμένη έπί μικρά; νήσου, ήτις άπέχει τής
ξηράς περί τά τετρακόσια μέτρα καί συνδέεται
μετ’ έκείνης διά μακράς
αλυσοειδούς
γεφύρας,
δι’ ή; καί μόνη; εισέρ
χεται τι; είς τήν Μονεμβασίαν.Ή νήσο; αΰτη
έχει περιφέρειαν μέν
ένδς περίπου μιλίου,
σχήμα δέ οίονεί άπίου, ού
τίνος τήν ούράν παριστα
ή γέφυρα· είναι πε
τρώδη; και ξηρά καί
στερείται τελείως ΰδατος · έχει προσέτι τήν
περί αύτήν θάλασσαν
άβαθή καί άλίμενον.
I Ιολλοί συγχέοντες τήν
’Επίδαυρον
Λιμηράν
(ΙΙαλαιάν Μονεμβασίαν)
πρδ; τήν σημερινήν Μο
νεμβασίαν, έγραψαν οτι
ή Μονεμβασία έχει άσ
φαλή καί εύρύχωρον λι
μένα. Τούτο όμως είναι
έσφαλμένον καί μόνον
έκ συγχύσεως προέρχε
ται. ’Εν μέσω τή; νήσου
ύψοΰται άπορρώξ καί ά*
ποτομώτατος βράχος εις
ΰψο; μέγιστον αί πλευραί αύτοΰ καθ’ απασαν
την περιφέρειαν είσί κάθετοι καί άπρόσιτοι· μό
νον δε πρδς τήν άνατολικήν πλευράν, καθ’ ήν
άπδ τοΰ βράχου μέχρι τής θαλάσση; ύπάρχει
η μεγαλειτέρα άπόστασις καί δπου μετά ταΰτα
εκτισθη ή πόλις, τδ ύψος έλαττοΰταί πω; καί
έκεΐθεν προσγίνεται άνάβασι; είς τήν άκρόπολιν
δι’ δοοΰ έλικώδους. Τοιαύτη ήτο ή φυσική καί
άγρια πρόσοψις τής Μονεμβασία; πρίν ή γείνη
Μονεμβασία, πρόσοψις φοβερά καί τρομακτική
καί ικανή ν’ άπωθήση μακράν πάντα οίονδήποτε
οικιστήν. Καί έν τούτοι; ή δόξα, καί μόνη ή
δόξα έπεσκέφθη αύτήν καί έμεινε μετ’ αύτή;
μέχρι; έσχάτων!

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΕΝ ΚΥΓΙΡΩι.
(Μετά εΐκόνος, δρα σελ. 136.)

Τό χειμερινόν στρατόπεδον τοΰ έν Κύπρφ
έδρεύοντο; άγγλικοΰ στρατού, ού τήν εικόνα δη
μοσιεύομεν, κεΐται παρά τδ χωρίον Πολεμίδια
έπί τερπνού λοφίσκου τρία μίλια άπδ τή; πόλεως
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Λεμησσοΰ άπέχοντο; καί έπί τή; είς Τρόοδον
άγούσης δδοΰ. Καί οί μέν στρατιώται καί τά
νοσοκομεία διαμένουσιν έν ξυλίνοις παραπήγμασιν,
οί δέ άξιωματικοί ύπδ σκηνάς. Δεξιόθεν τοΰ
στρατοπέδου κεΐται τδ χωρίον Πολεμίδια κάτοι
κού μενον ύπδ χριστιανών καί περικυκλούμενον
πανταχόθεν ύπδ άφθονου φυτείας καί ύψικόμων
δένδρων. Άφ’ ού άπεφασίσθη ή Κύπρος νά
χρησιμεύση ώ; σταθμός μέρους τοΰ άγγλικοΰ
στρατού διαρκουσών τών έν Αιγύπτιο ταραχών
καί τής έκστρατείας μεγάλη ήρξατο έν Πολεμιδίοις κίνησις, ένθα άναγείρονται έργοστάσια διά
φορα καί εύρύχωροι σταΰλοι πρδ; χρήσιν τοΰ
άναμενομένου έξ Αγγλίας ιππικού.
Τούς θερινούς δέ μήνα; δ έν Πολεμιδίοις
καί Λεμησσφ διαμένων στρατό;, τδ έν Λευκωσία
άπόσπασμα, δ Αρμοστής, τδ έπιτελεΐον καί οί
άνώτεροι πολιτικοί λειτουργοί τή; νήσου διέρ
χονται έν Τροόοφ. Τδ όρο; Όλυμπο; ή κοινώς
Γρόοδος καλούμενον κεΐται περί τού; 6500
δα; ύπεράνω τή; έπιφανείας τή; θαλάσση;
άπέχει τή; πόλεως Λεμησσού περί τά 37
γλικά μίλια, έξ ή; φέρει καλή άμαξητή όδδ
κατασκευασθεΐσα πρδ
τεσσάρων έτών ύπδ
Αγγλων μηχανικών.
Τδ στρατόπεδον τής
Γροόδου κεΐται έν θέ
σει γραφικωτάτη έν
μέσφ μεγάλων καί
παναρχαιων πεύκων.
’Ενταύθα απαντες κατοικοϋσιν έντδς σκη
νών έκτδ; τών έγγάμων στρατιωτικών,
δι’ ου; έκτίσθησαν
ξύλινοι οίκίσκοι. Μό
νον δ μέγας 'Αρμο
στής κατοικεί έ
λίθινης οικίας,
σθείσης πρδ ένδς
ρίπου έτους δι’
τόν. Άφθονον καί διαυγέστατον είναι έν
ταΰθα τδ ύδωρ, ή
δέ άτμοσφαΐρα δλως
διάφορο; τής τών πε
διάδων τήνήμέραν αί
άκτΐνες τοΰ ήλιου είναι άρκούντως καυστικαί, άλλά
πρδς τδ έσπέρας νομίζει τις ότι εύρίσκεται έν μηνί
Δεκεμβρίφ. Φαίνεται ότι καί έν άρχαίοι; χρόνοι;,
δτε ήκμαζεν ή Κύπρος, οί εύποροι κάτοικοι τής
νήσου διήρχοντο έν Τροόοφ τδ θέρος, διότι και
θεμέλια άρχαιοτέρων οικιών εύρέθησαν καί έρείπια
δρθοδόξου ναοΰ καί άλλα άντικείμενα μαρτυροΰντα
άνθρωπίνους κατοικίας. Άνασκαφαί έγένοντο έν
τή θέσει ταύτη καί πρδ τής άφίξεω; τών ’Άγ
γλων είς τήν νήσον.
Π. Δ. Π.

Η ΘΩΡΗΚΤΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
θωρηκτή άμαξοστοιχία. Σύγκειται δέ ή άμα
ξοστοιχία αΰτη έξ εξ αμαξών, έν τφ μέσφ τών
όποιων εύρίσκεται ή άτμομηχανή. Οί συνοδεύοντε; αύτήν άνδρες είτε ΐστανται έντος τών
καταλλήλως έξησφαλισμένων αμαξών είτε καί
περιπατοΰσι παρά τήν βραδέως κινουμένην αμα
ξοστοιχίαν έτοιμοι, άνά πάσαν στιγμήν νά έπιβώσι τών άσφαλών αύτών θέσεων. Ή άτμο
μηχανή προστατεύεται ύπδ κύκλφ τετοποθετημένων σάκκων πεπληρωμένων χώματος· αί δέ
αμαξαι έχουσι πολεμιστρία;, δπά; δΐ ών οί
στρατιώται δύνανται νά πυροβολώσιν έν άσφαλεία. Έπί τή; πρώτη; άμάξη; ύπάρχει μυδρα
λιοβόλο; εύκίνητος καί εύκόλω; γεμιζομένη διά
τών παρεσκευασμένων γομώσεων· πρδ; δέ φέρει
ή άμαξοστοιχία καί τρία τηλεβόλα συστήματος
Gatling άκριβέστατα καί εύμεταχείριστα. Οί
’Άγγλοι μηχανικοί κατώρθωσαν νά τοποθετήσωσιν έν τή τελευταία άνοικτή άμάξη καί μέγα
τηλεβόλον συστήματος ’Άρμστρογγ βάρους 40
τόννων. Οΰτως έφωδιασμένη ή θωρηκτή άμα
ξοστοιχία άντέχει εύκόλως είς τάς προσβολας
τών πυροβόλων όπλων καί ένεκα τή; εύκινησία;
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της άμύνεται ούχί δυσκόλω; κατά τών επιθέσεων
τοΰ πυροβολικού. Ήά; τις θέλει έννοήσει τήν
χρησιμότητα τής θωρηκτή; αμαξοστοιχίας όταν
μάθη ότι έν αύτή ύπάρχουσι καί μηχανήματα
πρδς παραγωγήν ηλεκτρικού φωτός , πρδς τοποθέτησιν ράβδων σιδηροδρομικών καί συρμάτων
γαλβανικών, μοχλοί καί τά τοιαΰτα, ώστε έν
πάση άνάγκη τάχιστα δΐ αύτής καταργεΐται ή
σχηματίζεται ηλεκτρική συγκοινωνία, συσφηνοΰνται σιδηροδρομικά! ράβδοι, κόπτεται γραμμή
σιδηροδρομική καί εξαφανίζονται γέφυραι. Πολ
λάς ήδη ύπηοεσίας παρέσχε τοΐς *Αγγλοι; έν
Αίγύπτω ή θωρηκτή άμαξοστοιχία, ής τήν εικόνα
δημοσιεύομεν έν τω σημερινφ τεύχει ήμών.

(Μετά εΐκόνος, δρα σελ. 136.)

Τήν θωρηκτήν αμαξοστοιχίαν, ήν πρώτοι οί
’Αμερικανοί μετεχειρίσθησαν έν τω μεγάλφ αύ
τών έμφυλίφ πολέμφ πρδ είκοσι περίπου έτών,
άνέστησαν ήδη οί ’Άγγλοι κατά τήν έν Αίγύπτω
έκστρατείαν. Πρώτον τώρα ευρωπαϊκός στρατός
μεταχειρίζεται τδ κινητόν τοΰτο φρούριον · έν
Παρισίοις κατά τήν τελευταίαν πολιορκίαν έκυκλοφόρει μέν χάριν κατοπτεύσεω; θωρηκτή άτμομηχανική φέρουσα καί τηλεβόλον· άλλά τδ
πολεμικόν·έκεΐνον έργαλεΐον ήτο μόνον μία άτμομηχανή, έν φ ήδη έν Αίγύπτφ είναι όλόκληρο;

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
(Μετά εΐκόνος, δρα σελ. 137.)

Ή γενναία καί εύτολμος πολιτική τής ’Αγ
γλίας έν τφ Αίγυπτιακφ ζητήματι είναι άναμφισβητήτως άπόρροια τή; μεγάλη; αύτή; ναυ
τική; έπιρροής. Ή άγγλική κυβέρνησις, συναισθανομένη ότι δύναται νά βασισθή έπί τών
πελωρίων αύτή; Οωρηκτών καί τών άξιομάχων
αύτών πληρωμάτων, δέν έδιστασεν ουο επι
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στιγμήν, νά προβή μετά θάρρου; άξιοθαυμάστου
έν ζητήματι, δπερ άλλαι Εύρωπαίκαί δυνάμεις,
ήττον τής ’Αγγλία; ισχυρά! κατά θάλασσαν, καί
άκανθώδε; έθεώρησαν καί επικίνδυνον, Τδ διάβήμα τοΰτο τής ’Αγγλίας άνακαλεΐ είς τήν
μνήμην τήν άλλοτε κοσμοκράτορα Βενετικήν
δημοκρατίαν, ήτις έπί τοΐς στόλοι; αύτή; έστήριζε τήν μεγάλην αύτής επιρροήν καί κρατούσα
τής Μεσογείου έξήσκει τήν καταπληκτικήν έκείνην
έξουσίαν, ήτις τοσοΰτον πλουσίαν καί ένδοξον
κατέστησεν αύτήν.
Τά παραδείγματα ταύτα τά διδακτικώτατα
ώφειλον νά όδηγήσωσι καί ήμά; τούς "Ελληνας
νά έπιστήσωμεν δλην ήμών [τήν προσοχήν είς
τάς ναυτικά; ήμών δυνάμεις, έν 'αί; κεΐται τδ
μέλλον τή; ένδοξου ήμών πατρίους. Ή Ελλάς
είναι χώρα ναυτική. Περιρρεομένη πανταχόθεν
ύπδ τή; θαλάσσης έν τή θαλάσση κυρίως δφείλει
ν’ άναζητή τήν δύναμιν, ήτις θέλει παράσχει
αύτή καί ύπεροχήν καί ευημερίαν. ’Αρκεί ν’
άναμνησ^ώμεν τών υπηρεσιών, ας έν τφ ύπέρ
άνεξαοτησίας μεγάλφ ήμών άγώνι προσήνεγκε
τδ άνδρεΐον ήμών ναυτικόν είς τήν πτωχήν καί
δεινώ; καταπιεζομένην πατρίδα · άρκεΐ
ν’ άναδιφήσωμεν τάς
δέλτους τής ιστορία;
ήμών τών νεωτέρων
χρόνων δπω; άνά πάν
βήμα άπαντήσωμεν
πράξιν γενναίαν καί
μεγάλην έκτελεσθεΐσαν ύπδ τών έλληνικών πλοίων, καί έννοήσωμεν δτι άνευ
τοΰ ναυτικού τδ έργον
τή; άπελευθερώσεως
δέν άπετελειοΰτο.
Δυστυχώ; δμω;
αί κυβερνήσει; ήμών
μέχρι τούδε δλίγην
έδωκαν προσοχήν εί;
τδ σπουδαΐον τοΰτο
διά τήν Ελλάδα ζή
τημα·
μόλι; έπ’
έσχάτων
βλέπομεν
τούς πολιτικού; ή
μών μεριμνώντας κά; περί καταρτίσεως ναυτικής δυνάμεω; άξιομάχου, δυναμένης νά κρατή τήν Ελλάδα έν
θέσει άξιοπρεπεΐ. Άλλά πόσα έλλείπουσιν έτι!
Ποΰ είναι αί έντελώς κατηρτισμέναι ναυτικοί
μοΐραι, δυνάμεναι είς τδ πρώτον δοθέν σημεΐον
νά έκπλεύσωσι; Ποΰ είναι τά κινητά εκείνα
φρούρια τής θαλάσσης, τά φρίκην καί τφ δρώντι
μόνον έμποιοΰντα; Ποΰ άκόμη οί ναύσταθμοι
μέ τάς μηχανάς τή; τελευταίας τελειοποιήσεως;
Τά πάντα ίσως έν σχεδίφ μόνον, τα
-λ παντα
άκόμη άτελή. Έν τούτοι; όμολογητέον ότι
άπεκτήθησαν έσχάτω; πλοΐά τινα πολεμικά άντάξια τή; άποστολή; αύτών. Τά θωρηκτά δ βα
σιλεύ; Γεώργιο;, καί ή βασίλισσα "Ολγα, δ ναύ
αρχος Μιαούλης, ή Μπουμπουλίνα, ή Ελλάς,
αί Σπέτσαι, ή "ϊδρα κτλ. σπουδαίω; έπηύξησαν
τά; ναυτικά; ήμών δυνάμεις, καί δ " Έ σπερος
μετ’ έθνικής ύπερηφανείας έδημοσίευσε τά; ει
κόνας τινών τών πλοίων τούτων. 'Η διεύθυνσις
μάλιστα άπετάνθη πρδς τδ έπί τών Ναυτικών
ήμών ύπουργεΐον, παρακαλούσα νά τή σταλώσιν
αί φωτογραφία! όλων τών μεγαλειτέρων πολε
μικών πλοίων, δπω; καί αύτών τά; εικόνα; δημοσιεύση. Άλλά τί; ήθελε τδ πιστεύσει; Ούδέ
άπαντήσεως ήξιώθη παρά τών άρμοδίων. Χάρι;
εί; τήν εύγενή προθυμίαν φιλομούσου τινο; συνδρομητοΰ ήμών έλάβομεν έσχάτω; δύο φωτο-
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γραφικάς εικόνας τών πλοίων ’Υδρας, Σπετσών.
Κύπρου καί 'Ρόδου, έξ ών ήδυνήθημεν μετά
πολλοΰ κόπου νά καταρτίσωμεν τήν εικόνα, ήν
έν τφ σημερινω ήμών τεύχει δημοσιεύομεν.
Άποροϋντες διά τήν τοσαύτην Αδιαφορίαν και
αδράνειαν τών κυβερνώντων ήμάς έλάβομεν και
έν ’Αγγλία, και έν Γαλλία, και έν Γερμανία
τάς θεούσας πληροφορία; καί έμάθομεν δτι ού
μόνον ή φωτογραφία παντός έθνικοΰ ή καί ιδιω
τικού πλοίου άμα ναυπηγούμενου άποστέλλεται
οΐκοθεν εις δλας τά; ζυριωτέρας είκονογραφικάς
έφημερίδας τή; χώρας, άλλά και αί λεπτομε
ρέστερα’. περί τοΰ νέου πλοίου δίδονται προθύμω;
πληροφορία·., και τοΰτο ΐνα γνωστοποιήται εί;
πάντα; τοΰ; ένδιαφερομενους κύκλου; ή νέα
πρόσκτησις. ή νέα άνάπτυξι; τών ναυτικών δυ
νάμεων. Πόσον ήθελεν ενδιαφέρει τδ τοιοΰτον
έφαρμοζόμενον και παρ’ ήμΐν, οίτινες μάλλον
παντο; άλλου έθνους παρακολουθούμε·; πάντα
τά έν τή μικρά ήμών πατρίδι συμβαίνοντα καί
μάλιστα δταν ταΰτα άφορώσιν εί; τόσον ζωτικά
τοΰ έθνους ήμών συμφέροντα!
Ά; έλπίσωμεν δτι καί παρ’ ήμΐν θέλουσι
ταχέως τακτοποιηθή τδ πάντα καί ώς πατριώται ένθερμοι άς εύχώμεθα νά ίδωμεν
άναπτυσσομένας τάς ναυτικά; ήμών δυνάμεις,
δπως ή φιλτάτη ήμών πατρίς καταλάβη τά
χιστα τήν έμπρέπουσαν αύτή θέσιν έν τή Μεσογείφ, πεπεισμένοι δντες δτι τδ πολεμικόν ναυ
τικόν είναι διά τήν Ελλάδα τδ ζωτικώτερον
τών στοιχείων, τδ στοιχεΐον τής μελλούσης
δόξης καί εύημερίας. Όμολογοΰμεν οτι ή διατήρησις καλώς κατηρτισμένου στόλου απαιτεί σή
μερον μεγάλας δαπάνα;, καί δτι ό προϋπολο
γισμός τοΰ κράτους ήμών είναι άναλόγως μικρός
— άλλά κάλλιον άλλοθεν ν’ άποκοπώσιν αί
δαπάνα·., άλλοθεν νά έπενεχθώσιν οικονομία·.,
ούχί δμως έν τω ναυτικοί, διά τήν άνάπτυξιν
τοΰ όποιου πάσα πρέπει νά καταβληθή φροντίς.
Τοΰτο Ανακαλεί είς τήν μνήμην ήμών δ,τι πρδ
πολλών έτών έγένετο έν Βρασιλία τή πρωτο
βουλία τοΰ πατριώτου καί λογίου αύτοκράτορος
τή; χώρας έκείνης. Είσήχθη είς τάς βουλάς
νομοσχέδιων, κατά τδ όποιον κατ’ έτος ετίθετο
κατά μέρος έκ τοΰ γενικού προϋπολογισμού τδ
ποσδν ένδς εκατομμυρίου φράγκων, Απόκλει
α τικώς προωρισμένον διά τδ ναυτικόν. Ουτω
βαθμηδόν είς διάστημα 20 ή 25 έτών κατώρθωσεν ή Βρασιλία νά καταρτίση στόλον έκ δε
καέξ μεγάλων θωρηκτών καί άλλων μικροτέρων
πολεμικών πλοίων, στόλον, δστις άνεβίβασεν
αύτήν είς δύναμιν πρώτης τάξεως έν τή νοτίφ
’Αμερική, δύναμιν σεβαστήν είς πάντας. Τδ
κατ’ έτος δαπανώμενον εκατομμύριου έλησμονεΐτο, καί ό στόλος κατηρτίζετο. Ούτως σκέ
πτονται ήγεμόνες πράγματι φιλοπάτριδες, ούτως
ένεργοΰσι κυβερνήται άξιοι τής άποστολής αύτών!

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΝΤΟΪ.

οί άποπειραθέντες τοΰτο καί οί απλώς αύτδ
άναγνώσαντες.
’Εν τφ β'. ασματι ό Δάντης ύπδ τήν όδηγίαν
τοΰ Βιργιλίου εισέρχεται είς τήν πρδς τήν Κόλασιν άγουσαν άγρίαν καί σκοτεινήν οδόν. Τό
γ'. άρχεται μέ τήν ώραίαν καί εκφραστικήν έπιγραφήν. ήν ό ποιητή; βλέπει έγκεχαραγμένην
διά μελανών χαρακτήρων ύπερθε τή; μεγάλης
εισόδου τής Κολάσεως. 'Η άνάγνωσις αύτής
κλονίζει τήν γενναιότητα τοΰ Δάντου, άλλ’ ό
Βιργίλιος διά τής ομιλίας του ένθαρρύνει αύτδν
καί εισάγει είς τδ φοβερόν θέατρον τών μυστη
ριωδών σκηνών, ας ή γόνιμος τοΰ ποιητοΰ φαν
τασία, έρειδομένη έπί τών χριστιανικών παρα
δόσεων καί Αναπολούσα τήν κατά μίμησιν τοΰ
'Ομήρου περιγραφήν τοΰ 'Άδου τοΰ Βιργιλίου,
διέπλασε καί έξωράϊσε διά τών ώραιοτέρων τής
ποιήσεως άνθέων.
Αί γοεραί φωναί τών κατά πρώτον είς τά
ομματά του παρουσιασθέντων τον ένεπλησαν
φρίκης. Προήρχοντο δέ έκ τοΰ πλήθους τών
εν τω κόσμφ βιωσάντων άνευ έπαίνου καί ψόγου,
τών μή μεριμνώντων ή μόνον περί τοΰ ίδιου
αύτών συμφέροντος, καθ’ ών ό τών ’Αθηναίων
νομοθέτης Σόλων έπέοαλε τήν ποινήν τής Ατι
μίας. 'Η περί αύτών εκφρασις τοΰ Βιργιλίου
guarda e passa (θεώρει καί παρέρχου) εινε
Αμίμητος καταστάσα μετά τδν Δάντην παροιμιώδης περί τών Αναξίων προσοχή; άνθρώπων.
’Εν τοΐς όμίλοις τών τοιούτων άνεγνώρισε καί
τδν Πάπαν Σελεστΐνον Ε’., δστις έκ δειλίας
άπηρνήσατο τόν παπικόν θρόνον καί έζησεν ιδιω
τεύουν έν τινι μονή. ’Εν φ δέ μετά προσοχής
έθεώρει τους είς τδ πορθμείων τοΰ Χάρωνος έπιβιβαζομένου; Ακούει τήν βραγχώδη καί έπιτακτικήν φωνήν του ’Αχερόντειου πορθμέως
ταλανίζουσαν τήν τύχην τών διαπορθμευομένων
καί παρακινούσαν τόν Δάντην ν’ άπομακρυνθή
τών τεθνεώτων. Άλλ’ ούτος έπιμένει. Ό δέ
όδηγός του άπαντών είς τόν Χάρωνα λέγει δτι
ό μετ αύτοΰ έκπληροΐ τδ θέλημα έκείνων οΐτινες πράττουν παν δ,τι θέλουσι χωρίς νά έχουν
άνάγκην νά δώσωσι λόγον είς κανένα τών ύπ’
αυτών πραττομένων. Σημειωτέα ιδίως ή λα
κωνική εκφρασις· μή πλείονα έρώτα.
Πραϋνθεί; ό Χάρων έκ τών λόγων τούτων,
αν περιγράφει ώς ειδεχθέστατο·; καί καταπλη
κτικόν δαιμόνιον, έξακολουθεΐ τδ έργον του έν
μέσω τών θρήνων καί οίμωγών τών έπιβιβαζομένων, οίτινες προέρχονται- είς φρικώδεις κατά
τών γονέων καί προγόνων τών κατάρας.
Μετά τήν ύπδ τοΰ Βιργιλίου έςήγησεν τοΰ
αίτιου τής δικαίας δργής τοΰ Χάρωνος ό σκοτεινός
έκεΐνος τόπος έσείσθη, καί άήρ έφύσησε, καί φώς
έξέλαμψεν αίματόχρουν έχον λάμψιν, ήτις έξεθάμβωσε καί παρέλυσε τοΰ ποιητοΰ τάς αισθή
σεις καί ήνάγκασεν αύτόν νά καταπέση ώς ό
ύπδ ύπνου βαθυτάτου καταλαμβανόμενος.
Τοιαύτη έν συντόμφ ή ύπόθεσι; τοΰ γΖ. ασματος, δπερ αν δέν συγκαταλέγεται έν τοΐς δραματικωτέροις τής θείας Κωμφδίας, εινε δμως
ύπο περιγραφικήν έποψιν έν τών άριστων.

ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΣΜΑ Γ'.
Σημ. τ. Δ. Εύχαρίατως δημοσιεύομεν σήμερον καί
τοϋ γ'. άσματος τής Κολάσεως τοϋ Δάντου μετάφρασιν
τοϋ έν Καδάλλμ Προξένου τής Ελλάδος, κυρίου Π. Ματαράγκα, προτάσσοντες τήν έπεςηγοϋσαν τήν ύπόθεσιν
τοϋ ασματος έπιστολήν αύτοϋ.

ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Είς τών δακρύων δι’ έμοΰ πορεύονται τήν πόλιν·
Είς τάς άπαύστους δι’ έμοΰ πορεύονται δδύνας·
' Είς τής κατάρας δι’ έμοΰ πορεύονται τά γένη.

’Εν Καόάλλα κατά Ιούλιον 1882.

Φίλτατε Κύριε.
Ενθαρρυνθείς έκ τών έπαίνων σας έπιστέλλω
ύμΐν σήμερον καί τήν μετάφρασιν τοΰ γ'. ασματος
-τής Κολάσεως, δπερ δέν είναι έξ έκείνων τά
-όποια μεταφράζονται εύκόλως ώ; γινώσκουσιν

"Δικαιοσύνη ώθησε τδν μέγαν ποιητήν μου.
"Μέ συνεδημιούργησαν ή δύναμις ή θεία,
0 Λόγος ό ύπέρτατος καί ή άγάπ’ ή πρώτη. 1

1 "Ητοι ή "Αγία Τριάς.
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"Ούδέν ύπάρχει πρδ έμοΰ δεδημιουργημένον
""Η μόνον τά αιώνια· κ’ έγώ ζώ αιώνια.2
ΙΙάσαν οί εισερχόμενοι Αφήσατε έλπίδα.
Τοΰς λόγου; τούτους δπερθεν μεγάλης είδον πύλης
’Εγγεγραμμένους μελανοί; στοιχείοις· διό είπον·
"Διδάσκαλε, ή έννοια αύτών πολύ μέ θλίβει.”

Έκεΐνος δέ ώς άνθρωπος μ’ άπήντησε νοήμων·
" Ένταΰθα πρέπει πάσάν τις ν’ άφήση ύποψίαν,
Έδώ παν αΐσθημ’ άνανορον όφείλει ν’ άποθάνη.
Ήδη έφθάσαμεν ήμεΐς είς δν σοι είπον τόπον
'Όπου τά πλήθη τ’ άθλια καί Αλγεινά θά ί’δης,
"Α τής ψυχή; άπώλεσαν τό άγαθόν τό άκρον.” 3
Κ’ έν τή χειρί μου έπειτα τήν χεΐρά του ένθέσας
Μέ δψιν, ής έθάρρυνε τόν νοΰν μου ή φαιδρότης,
Μ’ είσήγαγ’ έν τοΐς μυστικοΐς θεάμασιν έκείνοις.

Έκεΐ κλαυθμοί καί στεναγμοί καί κοπετοί μυρίοι
Έν τφ άνάστρφ φοβερά άέρι άντεβόων
Διό έγώ έδάκρυσα εύθύς καθώς είσήλθον.
Ποικίλαι γλώσσαι, φοβεραί φωναί καί όμιλίαι,
Σπαρακτικοί δλολυγμοί, τόνοι δργής, βραγχώδεις
Καί διαπρύσιοι κραυγαί καί κτύπος χειρών αμα,
Συναπετέλουν θόρυβον φρικτόν, οστις άπαύστως
Είς τδν αιώνια άχροον στροφοδινεΐτ’ έκεΐνον
’Αέρα, ώς συστρέφεται έκ λαίλαπας ή άμμος.
Κ’ έγώ δστις κατάπλεων είχον τδ πνεύμα φρίκης,
"Διδάσκαλε, έφώνησα, τί τοΰθ’ δπερ άκούω;
"Τίνες αύτοί ού; φρικωδως τδ άλγος κατατήκει;”

0 δέ, "τοιαύτη; έλαχον άξίας οίκτου τύχης,
"Μοί είπεν, αί ταλαίπωροι ψυχαί έκείνων δσοι
" Άνευ έπαίνου έζησαν καί δίχως νά ψεχθώσιν.
"’Ανάμικτοι μέ τήν κακήν χορείαν τών Αγγέλων
Είσίν έκείνων, οίτινες άντάρται δέν ύπήρξαν
Είς τόν θεόν, ούδέ πιστοί, άλλ’ ύπέρ τών ιδίων.
" Ο Ούρανδς τοΰς Απωθεί νά μή τδν άσχημίζουν·
"Ούο’ ή βαθεΐα Κόλασις τοΰς δέχεται, διότι
"Οί ένοχοι πλησίον των θά έμεγαλοφρόνουν.”

Κάγώ αύτφ· "Διδάσκαλε, τί τδ πιέζον τόσον
' Αύτούς, ώστε ύπέρμετρα νά κλαίουν τοΰς βιάζει;”
Ό δ’ όδηγός μου· "Πάραυτα έρώ σοι δι’ δλίγων.
'Ελπίδα ν’ άποθάνωσι δέν έχουν ούδεμίαν,
"Καί εινε τόσον άσημος ό άφανής των βίος
Ωστε φθονούν οί ’άθλιοι πάσαν έτέραν τύχην.

"Ό κόσμος φήμη τις αύτών νά μείνη δέν άφίνει·
"Ό οίκτος τοΰς περιφρονεΐ καί ή δικαιοσύνη.
"Μή όμιλώμεν δί αύτούς· θεώρει καίπροχώρει.”
Κ’ έγώ δστις ήτένισα σημαίαν είδον, ήτις
Τοσούτον έσυστρέφετο καί έτρεχε ταχέως,
Ωστ έντελώς έφαίνετο έχθρά τής ήσυχίας.
I οσαύτη δ’ ήρχετ’ όπισθεν μακρά σειρά άνθρώπων
"Ωστε δυσκόλως ήθελον πιστεύσει δτ’ είμπόρει
I όσον πολύ ό θάνατος νά καταστρέψη πλήθος.
1 Συμφώνω; πρός τάς άρχάς τοΰ Άριστοτέλους
λέγοντοί, δτι έκ τών δημιουργημάτων τινά είσίν αιώνια
καί άλλα ελλιπή καί μεταβλητά. Είς τό πρώτον είδος
άνήκουσι τά κατ’ ευθείαν ύπό τοΰ θεοΰ πλασβέντα, ώς
οί Ούρανοί καί οί Άγγελοι καί άργότερον ή ανθρώπινη
ψυχή· είς τό δεύτερον τά διά τής ένεργείας καί έπιρροής αύτών τών Ουρανών καί τών δευτερευουσών αι
τιών παραχθέντα. Εννοεί λοιπόν ό ποιητής δτι καί
ή Κόλασις έπλάσθη κατ’ εύβεϊαν, καί επομένως ήτο
αίωνία.
3 Τήν γνώσιν τής θεότητος ήτοι αύτόν τόν θεόν
κατά τόν Βοκάκιον.
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Άφ’ ού δέ άνεγνώρισα τινά; αύτών, προσέξας
Πλειότερον καί τήν σκιάν έκείνου είδον, δστις
Είς τήν μεγάλην άρνησιν προέβη έκ δειλίας.4

Άμέσως κατενόησα καί κατεπείσθην δτι
Έκεΐνος ήν ό όμιλος τών πονηρών άνθρώπων,
Οΰς άπεχθάνετ ό θεός καί οί πολέμιοί του.
Οί άθλιοι, οί ούδέποτε βιώσαντες έκεΐνοι,
Ήσαν γυμνοί κ’ έτίτρωσκον αύτοΰ; νυγμοΐς δξέσιν
Αί σφήκες καί οί κώνωπες, ών έβρυεν ό τόπος.
Τάς παρειάς ηύλάκιζεν αύτών τδ αίμα, δπερ
Έν τοΐς ποσί των σύμμικτον δακρύοι; καταρρέον
'Υπδ σκωλήκων βδελυρών έκεΐ άπερροφατο.

Καί δτε παρετήρησα είσέτι πέραν είδον
Παρά τήν όχθην ποταμού μεγάλου σκιών πλήθος.
"Διό, διδάσκαλε, τανΰν έπίτρεψόν μοι, είπον,

"Νά μάθω τίνες αρά γε αύτοί καί τίς άνάγκη
“Νά διαβώσι τοΰς ωθεί μέ τόσην προθυμίαν,
‘"Ως διά μέσου τών ωχρών άκτίνων διακρίνω.”
Κ’ έκεΐνος πρός με · "Άπαντα θά μάθης ταΰτα όταν
“Τδ βήμα έπιστήσωμεν ήμών έπί τής όχθης
"Τοΰ ζοφερού ’Αχέροντας, δπου πολύς ό γόος.”

Τά ομματά μου έξ αίδοΰς έκλινα τότε κάτω
Κ’ έκ φόβου μή ό λόγος μου βαρύς αύτφ εφάνη
Μέχρι τού μαύρου ποταμού άπέσχον νά λαλήσω.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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'Ομοίως ζαί τδ μοχθηρόν τοΰ πρωτοπλάστου
σπέρμα
Άπδ τής όχθη: ρίπτεται τδ εν μετά τό άλλο
Διά σημείων ώς πτηνδν εις κλήσιν πτηνού άλλου.
Ομοίως διαπλέουσι τά κύματα τά μαύρα,
Καί πριν είσέτι άντικρυ περαιωθώσι πάσα·.
Είς ταύτην συσσωρεύεται τήν όχθην πλήθος άλλο.
"Τέκνον μου, τότε ό πραΰς διδάσκαλος μοί είπεν,
"Έκ πάσης συναθροίζονται ένταΰθα χώρας όσοι
"Έπάνω άποθνήσκουσιν έν τή οργή Κυρίου.

"Καί σπεύδουν νά διέλθωσι τοΰ ποταμού τά ρείθρα.
“Διότ ή θεία τούς κεντεΐ Δικαιοσύν’ είς τρόπον
""Ωστε είς πόθον τρέπεται ό φόβος των ό μέγας.
"Εντεύθεν δέν διέρχεται ποτέ ψυχή δίκαια.
"Διό άν ήδη ζατά σού μεμψίμοιρη ό Χάρων
"Νά έννοήση; δύνασαι τί
αύτδ σημαίνει.”
'Ως είπε ταΰτα, ή ζοιλά; ή γνοφερά έκείνη
Έσείσθη τόσον ίσχυρώς, ώστε τοΰ τρόμου έτι
Ή μνήμη λούει δλον μου τδ σώμα μέ ιδρώτα.

Ή γή ή δαζρυόεσσα άνέδωζεν άέρα,
Καί σΰν αύτφ έξέλαμψε φώς μέγα έρυθρόχρουν,
Έν τή στιγμή έζλύσαν μου άπάσας τάς αισθήσεις,
Καί έπεσα ώς άνθρωπο; δαμεί; ύπδ τοΰ ύπνου.
Π. Ματαράγκας.

’Ιδού δέ τότε πρδς ήμάς έντδς προβαίνει πλοίου
Λευκόθριξ γέρων ένεκα τής ήλικίας, δστις
Έκραύγαζεν “Ούαί ύμΐν, ψυχαί διεφθαρμένα·.!

“Τδν ούρανδν νά ΐδητε ποτέ μή προσδοκάτε.
"Είς τήν έτέραν [έρχομαι νά σάς πορθμεύσω όχθην,
"Είς σκότος τδ αιώνιον, είς θάλπος καί είς ρίγος.
"Καί σΰ ήτις εύρίσκεσαι έγγύ; των, ψυχή ζώσα,
'"Ως τάχιστα άπόστηθι τών τεθνεώτων τούτων.”
Άλλ’ ώς μέ είδεν ούδαμώς έκεΐθεν έκχωροΰντα,
'Δι’ άλλης, είπε, σύ όδοΰ, διά λιμένων άλλων,
"Ούχί έντεΰθεν, άντικρυ θά έλθης νά περάσης.
“’Οφείλει έλαφρότερον νά σέ κομίση σκάφος.”
Ό δ’ όδηγός μου πρδς αύτόν "Μή παροργίζου,
Χάρων·
“Ουτω έπάνω θέλουσιν έκεΐν’ οίτινες πράττουν
'"Ό,τι νά πράξουν θέλουσι· μή πλείονα έρώτα.”

Άκούσας ταΰτα άτρεμεΐς τάς γνάθους τάς τριχώδεις
Άμέσως έσχεν ό πορθμεύς τού πελιδνού τενάγους,
Ού κύκλοι περιέζωνον τοΰς δφθαλμούς φλογώδεις.

Άλλ’ αί ψυχαί αί πάγγυμνοι καί κεκμηκυΐ’ έκεΐναι
Ήλλαξαν χρώμα, έτρυξαν έκ φρίκης τούς δδόντας
'Ως ηχούσαν τοΰ Χάρωνος τοΰς Αμείλικτους λόγους.
Κατεβλασφήμουν τδν θεόν καί τούς γεννήτοράς τωνΤδ γένος τδ Ανθρώπινον, τδν τόπον καί τόν
χρόνον,
Τδ σπέρμα τής καταγωγής καί τής γεννήσεώς των.

Κατόπιν έπροχώρησαν σπαρακτικά θρηνοΰσαι,
Συμμεμιγμέναι απασαι πρδς τήν ζοφώδη όχθην,
“Ένθαθάέλθη πάς δ μή φοβούμενος τδν Πλάστην.
Δαιμόνιον μέ δφθαλμούς πυριφλεγείς ό Χάρων
Μ’ εν νεύμα έν τφσκάφει του συναγελάζει πάσα;
Καί παίει τήν βαδίζουσαν βραδέως μέ τήν κώπην.

Καί δπως Αλλεπάλληλα έν ώρα φθινοπώρου
Τά φύλλα πίπτουν μέχρις ου ό κλάδος άποδίδη
Εις τήν μητέρα αύτού γην τδν στολισμόν του
πάντα·
4 *0 Πάπας Σελεστϊνος ό Ε'., δστις παρητήθη
μετά όζτί·> μήνας άπό τής είς τόν θρόνον άναβάσεώς του.

Ο .ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛΩΝ.
Διήγημα ιστορικόν.
(Συνέχεια·

όρα προηγ. τεϋχος.)

Τήν έπιούσαν λίαν πρωί ό νέο; Σαβέλλος
συνοδευόυενος ύπδ τών δπαδών του κατήλθεν
έφιππο; άπδ τή; αύλή; τοΰ Αρχαίου μεγάρου,
τδ όποιον άλλοτε ήτο τδ θέατρον τοΰ Μαρκέλλου
και διηυθύνθη πρδ; τού; κήπου;, έν οίς ήδη ήνΟουν αί άμυγοαλέαι. Μετ’ όλίγον άνέτειλε ζαί ό
ήλιος ζαί έφώτισε μέ τάς γλυζεΐς αύτοΰ πρωινά;
άκτΐνα; τά ύψηλά τείχη τών λουτρών τοΰ Άντωνίνου, τά όποια διεγράφοντο έν τή καθαρά
καί ήρέμφ Ατμόσφαιρα. Παρά τήν πύλην τοΰ
Αγίου Σεβαστιανού έξήλθον οί φύλακες δπω;
Οαυμάσωσι τήν μεγαλοπρεπή συνοδείαν ζαί μετά
βαθείας ύποκλίσεως έχαιρέτισαν τδν νέον πρίγζηπα, δστις μετά ύφους ήγεμονιζοΰ άπήντησεν
εί; τδν χαιρετισμόν καί έξαγαγών έκ τοΰ θυλα
κίου του χρυσά τινα νομίσματα τά έρριψεν είς
τού; στρατιώτα;.
— Λάβετε αύτά, είπεν, ώ; άμοιβήν τοΰ
χαιρετισμού σα; — καί ώς μιζράν ένθύμησίν
μου, προσέθηζε μετά συγκινήσεως.
Οί δπαδοί τοΰ πρίγζηπο; άζούσαντες τού;
τελευταίου; τούτους λόγου; έμειδίασαν, διότι
έθεώρουν τήν συγκίνησιν τοΰ άγριου Σαβέλλου
ώς χλευασμόν καί ειρωνείαν.
Ή συνοδεία έπροχώρησε πρδς τά έρημα
άκόμη προάστια, έν οίς έδώ καί έκεΐ φζοδομεΐτο οικία ή μέγαρον. Άφήσαντε; Αριστερά
τδ άμφιθέατρον τοΰ Καρακάλλα οί ιππείς διήλθον
τήν μακράν Άππίαν όδόν. Ή θέα τών μνη
μάτων εκατέρωθεν τής όδοΰ δέν ηυχαριστησε τον
Σαβέλλον καί κατέστησεν αύτδν έτι σκυθροπώτερον. Μόλις δέ άφ’ ου έφθασαν είς τόν λό
φον, δπου δροσερά έπνεεν ή πρωινή αύρα, και
όθεν μαζρόθεν έφαίνετο ή θάλασσα, ήρξατο ή
καρδία αύτοΰ άνοιγομένη ύπδ τάς καθαρά; άκτΐ
να; τοΰ ήλιου καί ένώπιον τή; μαγευτικής
έκείνη; θέας. Οί δπαδοί του Αμέσως ένόησαν
τήν μεταβολήν ταύτην τή; διαθέσεως και έπρο-

σπάθουν ζατά δύναμιν νά τήν ύποθάλψωσιν. Έν
τοσούτφ είς τών ίππων άπώλεσεν έπί τής τρα
χείας όδοΰ το πέταλόν του, καί ύπηρέτης εστάλη
προς τα όπίσω είς άνεύρεσιν αύτοΰ. Περίεργοι
νά μάθωσι τί συμβαίνει οί πλεΐστοι τών Ακο
λούθων έστάθησαν, ώστε μετ’ ού πολύ ό Σαβέλλος εύρέθη μόνος μεθ’ ένδς τών δπαδών του
είς αρκετήν Απόστασιν Απδ τών άλλων.
Ό δπαδός του, δστις ήτο είς τών είλικρινώς
Αγαπώντων αύτδν έπροσπάθει νά μάθη τό αίτιον
τή; κακή; του διαθέσεως, ούχί έζ περιεργεία;
άλλά έπί τή έλπίδι νά τόν παρηγόρηση.
— Έπειδή μέ πιέζεις ζαί ειμεθα μόνοι,
άπήντησεν ό Σαβέλλος, θά σοί έκμυστηρευθώ τήν
άδυναμίαν μου. "Ηδη πριν ή άναχωρήσωμεν
ήλθον καί μοί άνήγγειλον δτι δ ίππο; μου, ό
μέλας, ον ύπέρ πάντα άλλον άγαπώ, δεικνύει
έκτακτον Ανησυχίαν ζαί έρεθισμόν, δτι λακτίζει
δεξιά καί άριστερα, δάκνει ζαί δέν θέλει ν’
άνεχθή ούτε έφίππιον ούτε χαλινόν. Άμέσω;
έδωζα διαταγήν νά έτοιμάσωσιν άλλον ίππον,
άλλά καί ούτο; δέν ήθέλησα νά έξέλθη τοΰ
σταύλου, έδακνε καί έκτυπα. Έπί παρουσία
τών άνθρώπων μου δέν ήθέλησα νά φανερώσω
τήν έντύπωσιν, ήν τδ παραμύθι τούτο μοί ένεποίησεν άλλά κατόπιν ή θέα τών Αρχαίων τει
χών άνενέωσε τούς προληπτικούς φόβους μου,
ζαί δέν ήδυνάμην ν’ άποσπάσω τά βλέμματά
μου άπδ τών έρειπίων έκείνων τά όποια ώ;
φαντάσματα μας προσέβλεπον διερχομένους. Π λήν,
φίλε μου, μή μέ προδώσης· ιδού έρχονται οί
άλλοι.
Μετά τδ μικρόν τοΰτο έπεισόδιον ή συνοδεία
έξηκολούθησε τον δρόμον καί μετ’ ού πολύ
έφθασεν είς τήν στενήν κοιλάδα, τήν άγουσαν
πρδ; το μέγαρον τή;Άριζία;. 'II μικρά φρουρά
ζαί οί ΰπηρέται τοΰ ηγεμονικού μεγάρου ύπεδέχθησαν τούς ερχομένους μετ’ ένδείξεων χαρά;
καί στρατιωτικών τιμών.
Η έλευσις τού ιδιο
κτήτου άπήλλαττεν αύτούς προσωρινώς τή; μονοτόνου ύπάρξεως, ήν διήγον έν τφ έρήμφ έκείνφ
φρουρίφ, έν μέσφ τοΰ μίσους τών περιοικούντων
χωρικών. Οί μισθωτοί τοΰ Σαβέλλου δέν ήσαν
Αγαπητοί έν τή χώρα καί δπου έδεικνύοντο με
μονωμένοι προσεβάλλοντο καί έδέροντο· ύπήρχε
μάλιστα ή ιδέα δτι καί ό φόνος αύτών είναι
έξιλασμός καί δικαιοσύνη. Τά ώπλισμένα στίφη,
τά όποια κατ’ έκείνου; τούς χρόνους έμισθοΰντο
ύπδ τών μεγάλων καί ισχυρών οικογενειών καί
χάριν προφυλάξεω; ζαί χάριν έπιδείξεως, δικαίως
έκαλοΰντο banditi, ήτοι οί εξόριστοι, έκτος τοΰ
νόμου εύρισκόμενοι, κακούργοι. Συνήθως ήσαν
πιστότατοι πρδς τούς τρέφοντας καί μισθοδο
τούνται αύτοΰ; καί ύπήζουον τυφλώ; τφ ίσχυρφ
έζείνω, δστι; προεφύλαττεν αυτου; απο τή;
αύστηρότητο; τοΰ νόμου. Τοιούτου είδους συμφωνίαι μεταξύ κυρίου καί δούλου παρεΐχον τούλάχιστον, έστω καί άποτηλήν εικόνα τή; εύγενεστέρα; τών Ανθρωπίνων Αρετών, τή; πίστεω;
καί άφοσιώσεω; μέχρι θανάτου. Ουτω πολλάκις
έκ τών έγζλημάτων πηγάζουσιν άρεταί, καί
τάνάπαλιν έζ τών Αρετών εγκληματικοί πράξεις
ζαί κακουργήματα· ώστε ήδύνατο τι; νά πιστευση
δτι τδ καλόν καί τδ κακόν είναι πολύ σφιγκτότερον πρδς άλληλα συνδεδεμένα, παρ’ δ,τι
φαίνονται.
Ή συνοδεία είσήλθεν καλπάζουσα είς τήν
αύλήν τοΰ μεγάρου, ή; τδ έδαφος εκάλυπτε
χόρτον. Άλλά καί τδ έσωτερικόν τοΰ μεγάρου
έοείζνυεν ίχνη καταπτώσεω; καί έρημώσεω;·
ή μεγάλη κλίμαξ είχε ζαταρρεύσει έν μέρει, ή
κυριωτέρα στοά ζατά τδ ήμισυ ήτο καταπεσοΰσα, τά παράθυρα κεκλεισμένα δι άκατεργάστων σανίδων, αιτινες κακώς προεφύλαττον
τά δωμάτια άπδ τής ύγρασίας καί άπδ τών
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Θ2ΡΗΚΤΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ.

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΕΝ ΚΤΠΡΩ..
(Έζ φωτογραφίας σταλείσης ή|ΐϊν παρά τού Κ<» Π. Δ. Παπαδάζη.)

TO ΝΑΤΤ1Κ0Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.
(Είζών δ', έζ φωτογραφίας.)
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άκτίνων τοΰ ήλιου. Μόνον προς τό δυτικόν
μέρος τοΰ οικοδομήματος υπήρχε πτέρυξ έν καλή
καταστάσει και έσχάτως, ώς άφαίνετο, έπισκευασθεΐσα, έξ ής τό βλέμμα διέκρινε τήν πόλιν και
εις άπόστασιν μεγαλειτέραν τήν θάλασσαν.
11
αίθουσα προ πάντων τής πτέρυγας ταύτης ήτο
μεγαλοπρεπής· οί τοίχοι αυτής και ή δροφή
περιεΐχον γραφάς ωραίας, έκτελεσθείσας ύπό
χειρός αριστοτέχνου · τό κάτω μέρος τών τοίχων
έκαλύπτετο ύπό δερμάτινων καί έπιχρύσων τα
πήτων, ώς ήσαν άλλοτε έν χρήσει έν Βενετία,
βτε ή "άνασσα εκείνη τοΰ Άδρία” εύρίσκετο έν
τή ακμή της. Έν τή μεγάλη καί εύρυχώρω
εστία εκαιε καλή πυρά, ήτις τά μάλιστα ηύχαοίστησε τούς έλαφρά ένδεδυμένους ιππείς. Έν
τφ μέσω δε τής αιθούσης ήτο τράπεζα έστρωμένη· διότι ό επιστάτης τοΰ μεγάρου λαβών εγ
καίρως τήν είδησιν περί τής άφίξεως τοΰ νέου
οικοδεσπότου είχε προετοιμάσει τά πάντα έν
άκρα μυστικότητι, δπως μή οί περιοικοΰντες
μάθωσί τι περί τής έλεύσεως ταύτης. Ό επι
στάτης ήτο είς τών πιστότερων τοΰ οίκου τών
Σαβέλλων ύπηρετών, καί έφοβεΐτο, καί δικαίως,
τήν έχθρικήν διάθεσιν τών χωρικών κατά τοΰ
ισχυρού κυρίου. Εννοείται δτι ό λαός έκεΐνος
είχεν άφορμάς νά διάκηται έχθρικώς πρός τούς
αύθαιρέτους κυρίους, οιτινες πολλάκις περιήρχοντο τήν χώραν ώ; γύπες άρπακτικοί, ούτε τής
ιδιοκτησίας ούτε τής τιμής τών δυστήνων χωρικών
φειδόμενοι.
'Η τράπεζα έγεμε ποικίλων φαγητών, προπαρεσκευασμένων κατά τόν ’Ιταλικόν τρόπον.
ΊΙ ιταλική μεγειρική, ήτις μέχρι σήμερον δια
τηρεί τήν φήμην της, έχαιρε κατ’ έκείνην τήν
έποχήν μεγάλην ύπόληψιν. Τό παχύ, γαλα
κτώδες κρέας τών μόσχων, αί παχεΐαι όρνιθες
τών περιχώρων τής 'Ρώμης παρέκειντο τών
πλουσίων θηρευμάτων καί Ιχθύων. '0 Σαβέλλος
έκάθησε μετά τών πεινώντων όπαδών του καί
έν άκαρεΐ τά πεπληρωμένα πινάκια είχον κενωθή. Παρετέθησαν τότε διάφοροι δπώραι καί
οίνοι γενναίοι έκυκλοφόρησαν. Οί οίνοι ήσαν
δλοι έγχώριοι καί παλαιοί ■ σήμερον τά περί
χωρα τής 'Ρώμης δέν παράγουσι πλέον τούς
γλυκείς έκείνους καί γενναίους οίνους. Τό γεΰμα
έτελείωσε καί τά έναπομείναντα φαγητά έδόθησαν είς τούς ύπηρέτας και είς τούς άνδρας
τής φρουράς.
Αί ουναταί φωναί και οί γέλωτες τών συν
δαιτυμόνων ήκούοντο μέχρι τοΰ παρά τό φρού
ριον κειμένου χωρίου τής Άρικίας, ής οί κά
τοικοι ήρώτουν άλλήλους έκ τών παραθύρων
έντρομοι τί συνέβαινεν. Έφοβοΰντο μή ή φρουρά
είχε στασιάσει καί ήσαν έτοιμοι είς άπόκρουσιν
τών άτακτούντων στρατιωτών. ΙΙλήν μετ’ όλίγον
ησύχασαν άφ’ ού δ θόρυβος έκόπασεν, διότι κατά
διαταγήν τοΰ Σαβέλλου ή μεθύουσα καί κραυγάζουσα φρουρά έκλείσθη έντός υπογείου, οί δέ
ύπέρ τδ δέον εύθυμήσαντες ύπηρέται άπεσύρθησαν είς άπόκεντρον τοΰ έκτεταμένου οικοδο
μήματος μέρος. Καί οί δπαδοί τοΰ Σαβέλλου
δέν έθορύβουν πλέον παρακληθέντες ύπ’ αύτοΰ
καί επηρεαζόμενοι ύπό τής κακής του διαθέσεως,
καί οί μέν έπλησίασαν είς τήν εστίαν, άλλοι δέ
παρεκάθησαν είς τά παράθυρα καί παρετήρουν
τδν δύοντα ήλιον.
Συμβαίνει πολλάκις έν έσπέραις δροσεραΐς
ό ήλιος νά δύη κεκαλυμμένος ύπδ ζοφερών καί
άπειλητικών νεφών. Καί οί μέν άνθρωποι έξηγοΰσι τοΰτο φυσικώς · άλλ’ ό ταύρος ό ήσύχως
βόσκων έν τή πεδιάδι καταλαμβάνεται ύπδ φόβου
έπί τή θέα τών άγριων έρυθροχρόων νεφών· καί
αύτοί οί άνθρωποι ένίοτε παρασυρόμενοι ύπδ
τής φαντασίας των θεωροΰσι τήν τοιαύτην τού
ούρανοΰ κατάστασιν ώς οιωνόν αιματηρών σκη
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νών, φόνων καί κακουργημάτων. Καθ’ δλας [τάς
έποχάς γενική σχεδόν ήτο ή πρόληψις περί τής
σημασίας τών ουρανίων φαινομένων · έν εκείνη
δμως τή έποχή, περί ής γράφομεν, αί ίδέαι
αύται ήσαν γενικώτεραι καί δλίγοι ήσαν οί άν
θρωποί, οί μή άποδίδοντες είς τά ούράνια φαι
νόμενα σημασίαν ύπερφυσικήν. Οί παρά τά
παράθυρα ίστάμενοι ήρξαντο ψιθυρίζοντες καί
διαφοροτρόπως έξηγούντες τά σημεία. Καί δ
Σαβέλλος ήγέρθη άπδ τοΰ άνακλίντρου, δπου
είχε καθήσει μετά τδ γεΰμα, καί έπλησίασεν
είς τδ παράθυρον. Έκεΐ δέ έπί στιγμήν παρα
τήρησε τδν όρίζοντα καί σιωπηλώ; πάλιν άπεσύρθη είς τδ άνάκλιντρον. Ούδείς ήδύνατο νά
έννοήση τί συνέβαινεν έν τή ψυχή του ■ τής
πρωίας τά συμβάντα είχον έμποιήσει αύτφ βαθεΐαν έντύπωσιν, καί ήρεμος μελαγχολία είχε
καταλάβει αύτόν ήδη δμως μετά τδ γεΰμα,
μετά τήν έξαψιν τοΰ οίνου καί τών ζωηρών τών
συντρόφων του διαλόγων, ήδη δ ύπεροπτικδς
αύτοΰ χαρακτήρ έξουσίαζεν αύτόν πάλιν έντελώς·
πικρώς έπίεζεν αύτόν ή ιδέα, δτι άνώτεραι δυ
νάμεις έζήτουν νά τώ έπιβληθώσι, νά τδν φοβίσωσι καί νά τδν δαμάσωσιν. Ό Σαβέλλος ήτο
άνήρ, δστις, ώς πολλοί άλλοι, είχε καταπατήσει
καί άσυστόλως περιφρονήσει ο,τι άλλοτε ήγάπα
καί έλάτρευεν· ήδη δέ ήσθάνετο έν έαυτω τήν
έπιθυμίαν έκείνην τής καταστροφής καί τής
άγριας έκδικήσεως, δι’ ής ήθελε νά έπιβληθή
είς τδν κόσμον. ΊΙ σύμπτωσις, ή μάλλον είπεΐν
ή φρικώδης έκείνη δύναμις, ής ή έννοια και
δ σκοπός μένουσι κεκρυμμένα, τώ ήτοίμαζε
θύμα. —
'Η νύξ ήτο ήδη προκεχωρημένη δτε ό Σα
βέλλος διέταξε τούς συντρόφους του νά μετεμφιεσθώσι καί νά δπλισθώσιν. Διά κρύφιας μικράς θύρας έξήλθον δλοι τοΰ φρουρίου καί εύρέ
θησαν μετ’ δλίγον έντδς τής άπεξηραμένης τά
φρου. Τδ τείχος τοΰ φρουρίου είχεν έν μέρει
καταστραφή έν προηγουμένη τινί πολιορκία, καί
διά τοΰ ρήγματος έκείνου δ νέος Σαβέλλος έσυνείθιζε νά κάμνη τάς νυκτερινός του έκδρομάς.
Καί τώρα τήν αύτήν ελαβον οί νυκτερινοί οδοι
πόροι οδόν. '0 Σαβέλλος, ζωηρών καί άχαλινώτων παθών άνθρωπος, μετά πεποιθήσεως πάν
τοτε έπεχείρει τάς επικινδύνους έκδρομάς· τώρα
ύπέρ ποτέ ήσθάνετο έαυτδν εύδιάθετον είς έργα
άγρια καί φονικά.
Οί κάτοικοι τής Άρικίας, προαισθανόμενοι
ίσως επικείμενον κίνδυνον, είχον άποσυρθή ένωρίς· αί δδοί ήσαν έρημοι, ή κωμόπολις έφαίνετο
έγκαταλελειμμένη, έρημοι ήσαν καί αί πρδς τούς
κήπους καί πρδς τούς άγρούς άγουσαι άτραποί.
Βαθεΐα έπεκράτει σιωπή, μή διακοπτόμενη ούδέ
ύπδ τών ύλακών τών κυνών, διότι καί τά οι
κιακά ζώα προαισθάνονται τήν ύπεροχήν άγερώχου καί άγριας έπιθέσεως. Αίφνης ήκούσθησαν
είς μικράν άπόστασιν ψιθυρισμοί τινες καί ώς
κρότοι βημάτων. Είς έν νεύμα τοΰ Σαβέλλου
οί δπαδοί του διηρέθησαν είς τρία στίφη, δπως
καλλίτερον περιβάλλωσι τδ θύμα. Προχώρησα;
βήματά τινα δ Σαβέλλος διέκρινεν ύπδ τά δέν
δρα νέαν κόρην, ήν ό συνοδεύουν αύτήν άνήρ
μάτην προσεπάθει νά ύψώση ύπεράνω τοΰ τδν
κήπον περιφράττοντος τοίχου. ’Οξύ σύριγμα τοΰ
Σαβέλλου ώδήγησε τούς δπαδούς του πάντας
πρδς τδ μέρος έκεΐνο. Μία μόνη στιγμή, στιγμή
άπαισία, άπεφάσισε περί τής τύχης δύο άθώων
άνθρώπων. '0 Σαβέλλος ήρπασε τήν άοπλον,
ύπδ τοΰ τρόμου παραλελυμένην νεάνιδα καί
παρέδωκεν αύτήν εις ένα τών συντρόφων του,
είς τοΰ όποιου τάς άγκάλας έπεσε λιπόθυμος.
Ό σύντροφός της έν τοσούτω, ώπλισμένος διά
πασσάλου, έπήδησεν άπδ τοΰ τοίχου καί μανιώ
δης έπρότεινε τδ εύθραυστον δπλον του· άλλά
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μετ’ δλίγα; στιγμάς έπεσε πληγωμένος.
Η
άγωνία του δέν ήτο μακρά. Οί Ρωμαίοι καλώς
έγνώριζον τήν τέχνην των.
(Έπεται συνέχεια.)

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ.
Νΰν δτε πάντων τά βλέμματα είσίν έστραμμένα πρδς τά έν Αιγύπτιο συμβαίνοντα δέν νομίζομεν άπο σκοπού νά παραθέσωμεν έν μετα
φράσει περικοπήν άρθρου πραγματευομένου περί
τοΰ πολιτισμού τών ’Αράβων καί δημοσιευθέντο;
κατ’ αύτάς έν τινι τών έγκριτωτέρων γερμανικών
έφημερίδων.
Έν τώ άρθρω τούτω δ συγγραφεύς διεξερχόμενος διά βραχέων τήν ιστορίαν τοΰ άρχαίου
τών ’Αράβων πολιτισμού καταλήγει είς τδ συμ
πέρασμα δτι κακώς σκαπτόμενοι οί Αιγύπτιοι
ζητοΰσι ν’ άποκρούσωσι τούς ξένους καί τδν
εύρωπαίκδν πολιτισμόν, θέλοντας τήν Αίγυπτον
διά τούς Αιγυπτίους μόνον, διότι δι’ αύτών
τών ιδίων ούδαμώς δύνανται νά έξημερώσωσι
καί νά έκπολιτίσωσι τήν χώραν των. Δέν άρκ.οϋσιν άρχαΐαι ένδοξοι παραδόσεις πρδς βελτιωσιν
τής τύχης μιας οίαςδήποτε χώρας · άλλ’ ή χώρα
αύτη βπως εύημερήση δέον ν’ άκολουθήση τον
πολιτισμόν τών νεωτέρων χρόνων, δστις ύπδ
άλλας περιστάσεις καί έν άλλοι; καιροί; μεγά
λος διαφέρει τοΰ άρχαίου πολιτισμού.
Έν τή μαθηματική, λέγει ή έν λόγω περι
κοπή , έν τή άστρονομία έν τή φιλοσοφία καί
τή ιατρική; έν ταΐς ποκιλωτάταις καί ωφέλιμοι;
έφευρέσεσιν, έν τοΐς αύλικοί; ήθεσιν, έν τή άρχιτεκτονική καί ποιήσει έγένοντο οί Άραβες έξ
Ισπανίας καί Σικελίας οί διδάσκαλοι τής Εύρώπης ■ μόνον τδ άραβικδν φώς υποφώσκει κατά
τδ σκότος τών βαρβαρικών εκατονταετηρίδων τού
μεσαιώνος. Άπδ τοΰ θανάτου Καρόλου τοΰ
μεγάλου μέχρι τής δευτέρας Σταυροφορία; μόνον
έν ταΐς αύλαΐς Αράβων ηγεμόνων ύπήρχε τέχνη,
καί μόνον έν άραβικαΐς σχολαΐς έπιστήμη. Έν
αύταΐς έδιδάχθη καί είς πάπας. Τδ όνομα τοΰ
Άβερρόη έπλήρωσεν έπί τινα χρόνον τδν κόσμον,
ώς ή ένσάρκωσις τοΰ Σατανά πρδς όλεθρον τοϋ
χριστιανισμού, καί τδ όνομα τούτο μετά τοΰ
Άριστοτέλους δεσπόζει τής όλης μεσαιωνικής
σχολαστικής. Τή ηρωική πτήσει τών Αράβων,
ήτις ήγαγεν αύτούς έν ήττονι χρόνιο εκατόν έτών
ώς κοσμοκράτορας έκ τών ερημιών των καί έκ
τών πενιχρών πόλεών των πρδς άνατολάς μέν
μέχρι τού Ίαξάρτου καί τοϋ ’Ινδού, προς δυσμάς δέ μέχρι τοΰ βορείου άκρωτηρίου τής ’Αφρι
κής , καί πέραν τής μεσογείου μέχρι τοΰ
βραχώδους χαρακώματος τών Πυρηναίων, έπηκολούθησεν έπί τέσσαρας όλους αιώνας ή κατα
πληκτική έπίσης άκμή τοϋ πολιτισμού. Σειρά
μεγαλοπρεπών πόλεων μετά τών λαμπροτάτων
άνακτόρων καί τζαμιών, μετά κήπων καί κρηνών,
μετά πολυαρίθμων καί πολλάκις έκατοντάδας
χιλιάδων άριθμούντο; πληθυσμού έγείρεται μετά
τής αύτής ταχύτητος, μεθ’ ής έν τοΐ; ήμετέροις
χρόνοι; αί βόρειαι άμερικανικαί πόλεις, ώσπερανεί μετεβάλλοντο τή έπαύριον αί ,βεδουϊνικαί
σκηναί είς στερεά; οικίας. Σύστημα δέ τεχνικώτατον διωρύγων καί ύδραγωγείων καθιστά τήν
Ισπανίαν και βόρειον Αφρικήν εύφορωτάτας
χώρας τοΰ κόσμου· άπδ τής Σαμαρκάνδης μέχρι
τής Κορδόβας έκτείνουσι τήν χεΐρα άλλήλοις τά
άστεροσκοπεΐα, αί βιβλιοθήκαι, ΐατρικαί σχολαί
τά χημικά πειράματα· καί σήμερον έτι είσίν ή
Άλάμβρα έν Γρανάδα
)
*
καί τά τζαμία έν Κορ*) 2ημ. τ. Μ. Η ‘Αλάμβρα είναι τό βασιλικόν
άνάκτορον τών Μαύρων έν Γρανάδα.
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δόβφ τά τερπνότατα καί έξοχώτατα τών οικο
δομημάτων τής Ισπανίας. Έκ τών οικοδομών
τών Αράβων μετέβησαν τδ δξέα τόξα είς τήν
γοτθικήν άρχιτεκτονικήν, τά έργα τοϋ Άριστοτέ
λους, τοϋ Πτολεμαίου, καί Γαληνού οί Άραβες
μετέδωκαν είς τήν χριστιανοσύνην. Άδιάρρηκτος
εμπορεία καί έπικοινωνία συνδέουσιν ’Ανατολήν
καί Δύσιν, δ τε έμπορος καί ό έπιστήμων έρευνητής, δ τε φιλοκίνδυνο; καί δ ποιητής περιπλανώνται άνά τδ άπέραντον τούτο κράτος πανταχοΰ.
καί πανταχοΰ αισθάνονται, ένθα ούτοι καί άν
άναπαύωνται, ώσπερανεί εύρίσκονται έν τή εαυ
τών πατρίδι. Οί κάτοικοι τής Συρίας καί τής
Μεσοποταμίας, τής Αίγυπτου καί βορείου Αφρι
κής συγχωνεύονται μετά τής άραβική; φυλής
είς ίνα σταθερόν καί ενότητα εχοντα όγκον κατά
τε τήν πίστιν καί τδ είδέναι, κατά τε τά ήθη
καί τά έθη, κατά τε τδ ποιεΐν καί πράττειν,
είς δσασδήποτε διαφόρους ηγεμονίας καί άν
διαιρώνται ούτοι, όσον σφοδρώς καί άν μάχωνται
πρός άλλήλους.
Ό δίκην κομήτου πολιτισμός ούτος, ή ταχεία
αυτή μετάβασις τοΰ πολλαχώς διηρημένου άνδρείου μέν καί εύγλώττου, άμαθοΰς δέ καί άξέστου νομαδικού λαού, είς ενότητα καί μονιμό
τητα, είς μόρφωσιν καί έπιστήμην, έφείλκυσαν
άείποτε τήν προσοχήν καί τδν θαυμασμόν τών
ιστοριοδιφών. Δέν είναι μέν δύσκολον ν’ άναγνωρίσωμεν, όποιον συμφέρον έπορίσαντο οι
νικηφόροι Άραβες παρά τού άνωτέρου πολιτισμού
τών ήττηθέντων Βυζαντινών καί ΙΙερσών. Οί
πρώτοι ιατροί, άστρονόμοι, καί άρχιτέκτονες τών
Καλιφών έν Βαγδάτη καί Δαμασκω ήσαν Βυ
ζαντινοί. Έκ των άρχαίων 'Ελλήνων συγγρα
φέων έδόθη τοΐς Άραψιν ή πρώτη ώθησις πρδς
άπάσας τάς έπιστήμας. Περσική δέ καί ινδική
έπιστήμη καί σκέψις συνενοΰνται μετ’ αύτών.
Άλλ’ άναμφισβήτητος είναι καί ή ισχυρά πρδς
μόρφωσιν έφεσις καί τά έκτακτα φυσικά προτε
ρήματα τού άραοικού λαού, διότι, είτε ώς ήρως,
είτε ώς λυρικός ποιητής είναι ούτος ή υψίστη
έκφρασις τοΰ Σημιτισμού κατά δέ τήν εύφυά
λεπτολογίαν άμιλλάται πρδ; τους ’Ιουδαίους Ταλμουθιστάς, καί κατά τήν ριψοκίνδυνον έπιθυμίαν
πρδς μεταναστεύσεις πρδς τούς Φοίνικας.
Άλλ’ όμως έτι ταχύτερον ό πολιτισμός ούτος
καί ή κοσμοκρατορία τών Αράβων κατεστράφησανή άνεπτύχθησαν· ώς μετέωρον άνεφάνησαν
καί ώς τοιούτον έξηφανίσθησαν. Έν Εύρώπη
έφαίνοντο οί χριστιανοί, έν Άσία οί Κούρδοι,
Τούρκοι, καί Μογκόλοι, έν τή βορείφ Αφρική
τά τής έρημίας βαρβαρικά στίφη οί νικηταί καί
καταστροφεΐς των. Κατά δέ τδ 1500 ύπήρχον
έξ όλης ταύτης τής λαμπρότητος έτι μόνον πε
νιχρά τινα έρείπια, καί οί Άραβες ύπεχώρησαν
είς τδ αύτδ κνέφας τής ιστορίας, δπερ έξετείνετο
πρδ τοΰ Μωάμεθ ύπέρ τήν χερσόνησον τήν με
ταξύ τοΰ Περσικού κόλπου καί τής Έρυθράς θα
λάσσης· διεσώθη δέ παρ’ αύτοΐς μόνον ή μεταναστευτική έφεσις, ή έπιμονή των καί ή έμφυτος
εμπορική δεξιότης των- ώς έμποροι είσί μέχρι
τών ένδοτάτων τής Ινδίας έξηπλωμένοι καί
ύπέδειξάν ποτέ τοΐς Πορτογάλοι; κατά γήν τε
καί θαλάσσαν έκεΐ τάς οδούς.
Καί σήμερον έτι κεΐται έν ταΐς χερσίν αύτών
σύμπαν τδ έν τή ένδοτέρα Αφρική έμπόριον τών
ψηγμάτων τοΰ χρυσού, τών έλεφαντοστέων καί
ειλώτων. Έν μεγάλφ άριθμφ καί έξόχω φήμη
κατοικοΰσιν ούτοι παρά τήν άνατολικήν άκτήν
τής μελαίνης ηπείρου "Αφρικής” · έξ αύτής καί
τής Σαχάρας είσχωροΰσι πρδς τδ Τιμβουκτοΰ
καί τάς λίμνας Τσάδ καί Ταγκανίκα· παραλλήλως δε βαίνει παρ’ αύτοΐς έξάπλωσις τών
έμπορικών σχέσεών των καί τής θρησκείας των.
Ιό μέν Κοράνιον φέρει καί νΰν έτι ό Άραψ έν
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τή άριστερά, άλλά τδ έν τή δεξιά ξίφος άντήλλαξεν άντί τής χρυσής τρυτάνης. Ίδιον είναι
αύτών έν Αφρική μέγα μέλλον, καί ό πολι
τισμός, δν κομίζουσι τοΐς Αίθίοψιν, είναι οίονεί
μέση βαθμίς μεταξύ τής βαρβαρότητος καί τοΰ
εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού.
Άλλά τδ ζήτημα περί τοΰ άν άναστή καί
αύθις άραβικδς πολιτισμός καί ίσλαμιτικδν
κράτος, δέν έλύθη διά τών τοιούτων περί τοΰ
μέλλοντος έλπίδων.
0 πολιτισμός ούτος δέν
ήδυνήθη έν τω χρόνφ τής πλουσιωτάτης άναπτύξεώς του εν νά κατορθώση, νά ίδρύση δηλο
νότι πολιτείαν. Πώς λοιπόν θά πράξη τούτο
νΰν; τδ κράτος του είναι τι ρέον, σήμερον κεΐται
το κέντρον τής βαρύτητάς του ένθάδε καί αύριον
έκεΐ. Αύτδς ό Καλίφης ών αύτοκράτωρ τε καί
Πάπας, έν ένί προσώπω καί τω αύτώ έτύγχανε
γενικής άναγνωρίσεως έπί τοσοΰτον χρόνον μόνον,
έφ’ όσον διήρκουν αί κατακτήσεις· ληγουσών δέ
τούτων διελύετο καί τδ κράτος είς άπειρον
σχεδόν πλήθος μικρών ήγεμονιών. Όσην δέ
Ομοιότητα καί άν είχον έξωτερικώ; αί κατα
στάσεις τού μωαμεθανικού κόσμου πρός τάς τοΰ
έν τώ μεσαιώνι χριστιανικού, οί Άραβες βμως
δέν ήδυνήθησαν νά δημιουργήσωσι φεουδαλικδν
σύστημα, τήν κατά τάξιν τοΰ λαού διαίρεσιν
διότι τδ εν ήγεμονικδν γένος άποθεΐ παρ’ αύτοΐς
τδ έτερον, ό εις άρπαξ φονεύει τόν έτερόν. Περί
δέ διαμορφώσεως τής πολιτείας ούδαμοΰ γίνεται
λόγ·ος, πλήν ή έν τή φορολογία τοΰ λαού.
Πανταχοΰ ή αύτή δουλεία απάντων άπέναντι
τοΰ ένδς κυρίου, ό αύτδς άγριος δεσποτισμδς,
ώς έν τοΐς χρόνοι; τών Φαραώ, έκ τής έλλείψεως δέ ταύτης έξηγεΐται ή ταχεία κατάπτωσις
τής άραβικής δυνάμεως. Τδ άτομον έδείκνυεν
ούδέν ένδιαφέρον περί τοΰ βλου τής πολιτείας,
αύτίρ ήν ευπρόσδεκτος πας κύριος, όφ’ ω ήδύ
νατο νά έκτελή τάς κλίσεις καί τδ έπιτήδευμά
του. Ή άκατάσχετος νομαδική φύσις του διηυκόλυνεν είς αύτόν έν άνάγκη τήν έγκατάλειψιν τής
πατρίδος του καί τήν φυγήν είς τά ξένα. Άλλ’
όμως ο,τι ό νΰν παρών χρόνος άπαιτεΐ ώς πρώτην
καί τελευταίαν δοκιμασίαν έπιδεκτικότητος λαοΰ
τίνος κατά τδν πολιτισμόν, είναι αύτή ή πολι
τείας διαμορφοΰσα δύναμις· μόνα·, αί μεγάλοι
λέξεις δέν κατορθοΰσι τούτο. Καί δτι μέν δ
ίσλαμητικδς φανατισμός δύναται νά έπενέγκη
ηφαιστείου έκρηξιν καί έρημον καταστροφήν,
ούδείς αμφιβάλλει, άλλά τδ πρόβλημα έγκειται
ούχί έν τφ άφανισμφ, άλλ’ έν τή οίκοδομια.
Οί ’Άραβες φαντάζονται, δτι άεί βλέπουσι πρδ
εαυτών τούς ξένους ώ; έμπόδια, έν ω κατέχονται ΰπδ τής μανίας νά ίδρύσωσιν ίδιον κράτος·
έάν δέ τις άφή αύτοΰ; έν ήσυχία, τάχιστα θά
κατανοήσωσι τήν όπτικήν άπάτην, ής είναι θύ
ματα· οί ξένοι δέν παρακωλύουσι τήν άνοικοδόμησιν τής πολιτείας των, αύτοί ούτοι δέν
δύνανται νά τήν οίκοδομήσωσι ■ διότι έλλειπουσιν
αύτοΐς ταύτοχρόνως τό τε ύλικδν καί οί άρχιτέκτονες.
Άρχιμ. Κ. Καλοζύμης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.
Λαμβάνων τις άνά χεΐρας τους στατιστικούς
πίνακας τής κινεζικής εισαγωγής παρατηρεί δτι
τδ κινεζικόν κράτος δέν εισάγει μόνον ΰφάσματα
βαμβακερά, πυρεία καί δπιον, άλλα και διάφορά
άλλα είδη, ών ή χρήσι; δέν φαίνεται ήμΐν το
σοΰτον εύεξήγητος. Πρδς τί είσάγουσιν οί Κι
νέζοι παρά τών "βαρβάρων” κέρατα ρινοκέρων,
δφθαλμοΰς καί όνυχας λεοπαρδάλεων, δστά τί
γρεων, μΰς έλάφων καί βουβάλων, χολήν άρκτων,
δέρματα μαύρων ήμιόνων κ. τ. τ.; Πολλοί βε
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βαίως θά γελάσωσι μανθάνοντες δτι οί Κινέζοι
μεταχειρίζονται τά είδη ταΰτα ώς φάρμακα.
Ιο κυριώτερον τών είσαγομένων έν Κίνα ειδών
είναι άναντιρρήτω; ή ρίζα τής πανακείας
(Giuseng), ήτις ού μόνον [παρά τοΐς Κινέζοι;
άλλά καί παρά τοΐς κατοίκοις τής άνατολικής
Ασίας μεγάλην χαίρει όπόληψιν. Άφ’ ού
έγνώσθη δτι τδ φυτον τούτον φύεται άφθονώτατον έν ταΐς νοτίοις τών Ηνωμένων Πολιτειών
τή; Αμερικής έπαρχίαις, έγένετο τοΰτο εν τών
σπουδαιότερων έμπορευμάτων πρδ; τήν Κίναν.
Άτμόπλοιον δέν άποπλέει έκ τοΰ Αγίου Φραγ
κίσκου διευθυνόμενον είς Χόγκ-Κδγκ ίχωρίς νά
φέρη καί ποσότητά τινα τής ρίζης [τή; πανακειας, ή; ή κατανάλωσις είναι οντω; καταπλη
κτική. Τδ giuseng ήτο ήδη προ αιώνων Sv
τών άρεστωτέρων φαρμάκων έν Ιαπωνία καί έν
Κίνα, καί δπω; παρ’ ήμΐν ή κινίνη καί δ μόσχος,
χρησιμεύει κατά τών πυρετών καί τής άδυναμίας
καί δίδεται συνήθως δταν άλλα φάρμακα δέν
ένεργοΰσι πλέον.
Ετερον φάρμακον έπίσης πολύ έν χρήσει,
τδ όποιον οί Κινέζοι είσάγουσιν |έξ ’Ιαπωνίας,
είναι ή καφουρά (κάμφορα). Ούδαμοΰ φύεται
τόσον άφθονον καί μεγαλοπρεπές ϊτδ παράγον
αύτήν δένδρον δσον έν ’Ιαπωνία, δπου είναι ό
γίγα; μεταξύ τών δένδρων καί ό σπουδαιότεροι,
άντιπρόσωπος τών άειθαλών φυτών. Τά ώραιότερα δένδρα αύτοΰ τοΰ είδους εύρίσκονται πλη
σίον ναών, δπου άπολαύουσι θείων σχεδόν τιμών
καί ούδέποτε κόπτονται.
Η καφουρά λαμβάνεται έκ τών άλλων δένδρων, τών φυομένων
έπί λόφων μακράν τών ιερών ναών κειμένων,
.παράγεται δέ έκ τών ρινισμάτων τών πρδ μι
κρού άποκοπέντων δένδρων.
Οί Κινέζοι παρασκευάζουσιν 138 φάρμακα
έκ μετάλλων καί ορυκτών, 313 έκ χόρτων,
ριζών, άνθέων καί σπόρων, 177 έκ φλοιών, 20
έκ μελών τοΰ άνθρωπίνου σώματος, 91 έκ τοϋ
σώματος ζώων, 34 έκ πτηνών, 90 έκ σκωλήκων,
δφεων, μυιών, έντόμων, 40 έξ όπωρών, 38 έκ
σίτου, 62 τέλος έκ λαχάνων, πεπόνων κ. τ. τ.
Μαργαρΐται καί λίθοι πολύτιμοι έπιφανή κατέχουσι θέσιν έν τή κινεζική φαρμακολογία · θεω
ρούνται δέ άλάνθαστα φάρμακα αμα δ ιατρός
έπιτύχει τδ κατάλληλον έκ τών δώδεκα ειδών
τών πολυτίμων λίθων. Δυστυχώς τά πολύτιμα
ταΰτα φάρμακα δέν είναι προσιτά ή μόνον είς
τούς πλουσίους. Δράκοντες μόνον έν τή φαν
τασία τών Κινέζων ύπάρχουσι, καί δμως συχνό
τατα παραγγέλλουσιν οί ιατροί είς τούς άσθενεΐς
αίμα, χολήν καί δδόντας δράκοντος. Άλλά καί
αυτά τά φάρμακα είναι τόσον άκριβά, ώστε ό
φαρμακοποιός παρ’ ού ζητούνται άπαιτεΐ προκαταβολικώς τήν ύπέρογκον αύτών άξίαν πριν
ή άνοιξη τήν φιάλην ή τδ κιβωτίδιον, έν ω
περικλείονται. Φάρμακα μεγάλην εχοντα ιαμα
τικήν δύναμιν θεωρούνται βάτραχοι, σαΰραι,
σαλαμάνδραι, αίτινες ξηραινόμεναι δίδονται είς
κόνιν. ’Όνυχες χοίρων, κέρατα βοών καί έλάφων
τετριμμένα καί έβρασμένα είς πηκτήν δίδονται
είς καταπότια. Καί τά περιττώματα διαφόρων
πτηνών χρησιμεύουσιν ώς φάρμακα, ώς και τα
έντερα, δ σπλήν καί τδ ήπαρ πολλών μαστο
φόρων ζώων. Τδ ίαματικώτερον πάντων τών
ζωικών φαρμάκων είναι κατά τούς Κινέζους ή
χολή τής άρκτου, ήτις είς πολλάς νόσους έπιτυχώς δίδεται, άλάνθαστον δέ είναι κατά τοϋ
ύδροπος φάρμακον. Οί σπασμοί τών βρεφών
θεραπεύονται διά έγκεφάλου βοός άπεξηραμένου.
Οί Κινέζοι δοξάζουσιν δτι τεμάχια σεσηπότος
άνθρωπίνου κρανίου είναι φάρμακον άλάνθαστον
κατά τής φθίσεως. Κατά τής άτροφίας, τής
λιποθυμίας, τών σπασμών καί τών καρδιακών
νοσημάτων μεταχειρίζονται φάρμακον συγκεί-
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μενον έκ στύρακος, μόσχου, καφουρά καί άλλων
αρωματικών. Τό ρήον (ραβάρβαρον) [δίδουσιν
ούχί ώς κυρίως φάρμακον, άλλά ώς προπαρασκευήν διά τήν ενέργειαν τών άλλων φαρμάκων.
Οί Κινέζοι ιατροί δοξάζουσιν δτι τδ άνθρώπινον σώμα σύγκειται έκ τριών κυρίως υλών,
αίματος, υδατος καί πνεύματος. Το σπουδαιό
τερο·; όργανον είναι κατ’ αύτούς τδ ήπαρ, ές ού
άπορρέουσι πάσαι αί τοΰ νοδς καί τής θελήσεως
ένέργειαι. Έν τφ έγκεφάλω εδρεύουσι διάφορα
πνεύματα, ών τήν σκέψιν καί τήν ένέργειαν
διευθύνει τδ ήπαρ. Τδν σπλήνα θεωροΰσιν οί
Κινέζοι ώς άρωγδν τοΰ στομάχου, συντελοΰντα
μετ’ αύτοΰ είς τήν πέψιν. Οί πνεύμονες είναι
κατ’ αύτούς έδρα πάντων τών πνευμάτων τών
μή κατοικούντων έν τφ έγκεφάλφ· ούχ ήττον
δμως έν φ τινά ές αύτών, ώς ό έρως, τδ μίσος,
δ φθόνος, ή έκδίκησις, ή ζηλοτυπία έχουσι τήν
έδραν των έν τώ έγκεφάλω ή κυρία αύτών ζωή
ευρηται έν τή καρδία καί ή λειτουργία αύτών έν
τοΐς νεφροΐς.
Μεγάλη είναι έν Κίνα, ώς καί παρ’ ήμΐν,
ή διαφορά μεταξύ έπιστήμονος καί εμπειρικού
ιατρού· μόνον ό έπιστήμων ιατρός ή μάλλον
είπεΐν ό είς τήν συντεχνίαν τών ιατρών άνήκων
έξετάζει έπισταμένως τδν νοσοΰντα, παρατηρεί
τήν γλώσσάν του, άκούει τήν αναπνοήν του,
έξετάζει τδν σφυγμόν του, καί έπισκέπτεται
αύτδν πολλάκις τής ήμέρας, πριν ή άποφανθή
όριστικώς περί τοΰ είδους τοΰ νοσήματος. 'II
έξέτασις τοΰ σφυγμού κατέχει έν τή έπισκέύει
τοΰ έπιστήμονος ιατρού τήν πρώτην θέσιν στη
ρίζεται δέ αυτή έπί τής θεωρίας δτι ό σφυγμός
δίδει είοησιν περί τής καταστάσεως τών δια
φόρων μερών τοΰ σώματος. Δώδεκα είσίν αί
όδοί δι’ ών δ σφυγμός έκτελεΐ τδ έργον του
τοΰτο τού κήρυκος. Οί κυριώτεροι σφυγμοί είναι
δ τής χειρός (θέσις ανθρώπινη), δ του ποδδς
(θέσις γηίνη) καί ό τοΰ τραχήλου (θέσις ούρανία).
Ή άνθρωπίνη θέσις δέον νά έξετάζηται διά τριών
δακτύλων, τοΰ δείκτου, τού μεσαίου καί τοΰ
παραμέσου· δ,τι ό ιατρός αισθάνεται διά τού
δείκτου προέρχεται έκ τού ήπατος," δ,τι διά τοΰ
μεσαίου έκ τοΰ σπληνός, καί δ,τι διά τοΰ παρα
μέσου έκ της καρδίας. 'Ως έπί τδ πλεΐστον ή
διάγνωσις τοΰ νοσήματος γίνεται διά τοΰ δείκτου·
διό καί συνήθως παραδέχονται οί ιατροί νόσημα
ήπατικδν καί τοΰτο προσπαθούν νά θεραπεύωσιν.
Είς ήμάς μέν μία τοιαύτη τοΰ σφυγμού έςέτασις
φαίνεται γελοία, διά τδν Κινέζον δμως ιατρόν
αποτελεί αυτή τδ πλεΐστον μέρος τής έπιστήμης
του· είς αύτήν δίδει δλην τήν προσοχήν του,
είς τοΰτο γυμνάζεται κυρίως πριν γείνη ιατρός.
Μή νομίση τις δμως διά τοΰτο δτι έν Κίνφ ή
ιατρική μανθάνεται εύκόλως· καί έκεΐ απαι
τούνται έτη πολλά θεωρητικών καί πρακτικών
σπουδών, άν καί ούδέ λόγος γίνεται περί τού
μαθήματος τής ανατομίας, τής φυσιολογίας καί
τής χημείας. ’Αρκούντως πλούσια είναι έν Κίνα
ή ιατρική φιλολογία, περιέχουσα 276 ιατρικά
συγγράμματα, τά όποια οί ιατροί δφείλουσι νά
άναγνώσωσι καί νά μελετήσωσιν. Αί σπουοαί
αυται δέν γίνονται έν πανεπιστημίοις ή ίδικοΐς
ίατρικοΐς σχολείοις, άλλ’ ό νέος ό βέλων νά γείνη
ιατρός εισέρχεται ώς μαθητευόμενος παρά τινι τών
έξασκούντων ιατρών, ύπδ τήν έπιτήρησιν τοΰ όποιου
διδάσκεται τήν πραξιν τήν θεωρίαν σπουδάζει
μόνος έν ώραις σχολής. Ύποχρεοΰται δέ άπαρεγκλίτως νά άνακολουθή τά έν τοΐς συγγράμμασι
παραγγέλματα, καί δέν τφ έπιτρέπεται νά χαράττη
νέαν όδδν ή νά μεταχειρίζεται νέαν τινα μέθοδον·
άλλως στερείται τής έλευθερίας του. Διότι
άρθρον έν τφ κινεζικφ ποινικφ κώδικι όρίζει,
δτι ιατρός παραγγείλας φάρμακον παρά τούς
κανόνας τής ιατρικής καί ώς έκ τούτου έπενεγκών

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τδν θάνατον τοΰ πάσχοντος καταγγέλλεται έπί
άναιρέσει καί άπόλλυσι τοΰ λοιπού τδ δικαίωμα
τοΰ έξασκεΐν τήν έπιστήμην του. '11 κινεζική
κυβέρνησίς μέ άλλους λόγους φροντίζει περί
τών ιατρών μόνον άφ’ ού φανώσιν ένοχοι, προκαλέσαντες τον θάνατον τοΰ πάσχοντος. Ό ιατρός
έν Κίνα είς ούδεμίαν υποβάλλεται έξέτασιν καί
δύναται νά έξασκή τό επάγγελμά του δπου θέλει,
άλλά τδ αύστηρδν έκεΐνο άρθρον τοΰ ποινικού
νόμου έπικρέμαται καθ’ δλον τδν βίον του ώς
δαμόκλειον ξίφος έπί τής κεφαλής του. ’Εννοεί
ται δέ δτι έφ’ δσον ισχύει ό νόμος ούτος καί
ή διάταξις ή αύστηρώς πάσαν αύτοψίαν άπαγορεύουσα, δέν δύναται νά ύπάρχη λόγος περί
προόδου τής ιατρικής έπιστήμης.
Ό’Αμερικανός ιατρός Kerb, δστις έπί πολλά
έτη είργάσθη έν τφ νοσοκομείφ τής Καντώνος
γράφει έπί τοΰ αντικειμένου τούτου· "Περί
χειρουργίας έν Κίνφ ούδέ λόγος δύναται νά γείνη.
’Εξαιρέσει έκδωρίων τινων έπί έξωτερικών παθη
μάτων ή περιδεσμάτων τινων έπί τή θραύσει
βραχίονας ή ποδδς οί Κινέζοι ούδέ γνωρίζουσι
τδν κλάδον τούτον τής ιατρικής, μή έχοντες
Ιδέαν άκριβή περί τής κατασκευής τοΰ άνθρωπίνου σώματος καί περί τής λειτουργίας τών
διαφόρων αύτοΰ μελών. Καί δμως μεταχειρί
ζονται περισσότερα φάρμακα άπό δλα τά άλλα
έθνη τοΰ κόσμου. 'Η πράξις αύτών είναι δλως
εμπειρική, καί μόνον ή πείρα τούς διδάσκει τινά
τά όποια άποοαίνουσι λυσιτελή. Ουτω π. χ.
πολλάκις τύπτουσι καί τρίβουσι δυνατά τδν
άσθενή έπιφέροντες ουτω τήν κυκλοφορίαν τοΰ
αίματος· άλλοτε προκαλοΰσιν άφθονον ιδρώτα ή
ποιοΰσι χρήσιν δραστήριων εμετικών. Καλώς
γνωρίζουσι τήν ένέργειαν τοΰ δπίου, τδ όποιον
μεταχειρίζονται μετ’ άξιεπαίνου έπιτηδειότητος·
προς τούτοις δέν είναι διόλου φειδωλοί ώς πρδς
τά καθάρσια· έν τέλει δέ παρατερητέον δτι ώς
πρδς τά παραγγέλματα τής διαίτης είναι αύστηρότατοι, ορίζοντες καί τδ είδος τής τροφής καί
τήν ποσότητα καί τάς ώρας, καθ’ ας δέον νά
λαμβάνηται αυτή παρά τοΰ νοσοΰντος.”
Ύπάρχουσιν έν Κίνα πολλοί ιατροί έχοντες
ώς ειδικότητα τήν θεραπείαν τής λύσσης· άλλά
τήν θεραπείαν ταύτην τηροΰσι μυστικήν, καί τήν
μόνην διαταγήν ήν δίδουσιν είς τούς περί τόν
έκ λύσσης πάσχοντα είναι νά μή τφ έπιδεικνύωσι
κατ’ ούδένα τρόπον βαμβακερόν ή λινόν ύφασμα
ή καί κλωστήν, δπως, λέγουσι, μή ματαιωθή ή
ενέργεια τών φαρμάκων.
’Έν τινι τών κινεζικών ιατρικών συγγραμμάτων
εύρίσκομεν τδ έξής παράγγελμα · "Οταν άνθρωπος
καταλαμβάνηται ύπδ αιφνηδίου τίνος νοσήματος
καί πίπτει κατά γής, δίδε αύτφ άμέσως τρία
καταπότια, περιέχοντα τά έξής είδη· >/.-> ούγγίας λιβανωτόν καί σμύρναν, |/·Γ> ούγγίας χολήν
κυνδς άπεξηραμένην έν τφ ήλίφ καί χολήν κυ
πρίνου άπεξηραμένην έν τή σκιά, 2/s ούγγίας
άμμωνιακδν άλας τής θιβέτης, 2/s ούγγίας σύελον
βατράχου, 2/s μόσχον, 49 μοσχοκάρφια, s/s ούγ.
κηρήθραν, ’/s μέλανα χρυσόλιθον, */ ’ Κίγκ-φούν
καί Χούγκ-βόγκ (δύο είδη λίθων) είς κόνιν, 3/s
ούγ. υδράργυρον είς κόνιν. Τά καταπότια ταΰτα
έχουσι τό μέγεθος κυάμου· τά παιδία λαμβάνουσιν εν μόνον, οί μεγάλοι τρία καί έν μεγάλη
άνάγκη πέντε. Έάν έπέλθη ρίγος πυρετού προ
σθέτεις είς τά καταπότια ΰδωρ σκορόδου, έάν
δέ πυρετός καθαρόν δδωρ φρεάτινον.
Είς παραλυσίαν μερικήν τοΰ σώματος δίδεται
ή έξής συνταγή, έξ ής καταφαίνεται όποία άποδίδεται δύναμις είς έκαστον τών μεταχειριζομένων φαρμάκων, τά όποια δλα όμοΰ καταπολεμοΰσιν άποτελεσματικώς τό νόσημα· Κίνας
έρυθράς '·>/& ούγ. πρδς άνάκτησιν τών δυνάμεων,
Χάκ-σέ (άγριου χόρτου) 2/,-> ούγ. πρδς έλάφρυνσιν

[Άρ. 33.

1 13 Σεπτεμβρίου 1882.

τών νεφρών, Ύέν-χάγκ (πικρού φυτοΰ) 3/s ούγ.
πρδς άνάκτησιν τοΰ χρωματισμού τοΰ δέρματος
καί άποδίωξιν τοΰ κακοΰ άέρος άπδ τών μυών
τοΰ άσθενοΰς, φάρου σπυρωτού ’/s ούγ. πρδς
άποδίωξιν τοΰ κακοΰ άέρος άπδ τών ποδών,
ι/s γκαού-τσάτ (ρίζης λεπτής καί μακράς). 'II ρίζα
αυτή χρησιμεύει είς τδ νά δίδη είς τά άκρα
τοΰ σώματος τά συστατικά έκεΐνα, τδ όποια
έπαναφέρουσι τήν θεραπείαν.
Συνήθεια έπικρατεΐ έν Κίνα νά προσκαλώνται
πάντοτε δύο ή καί πλείονες ιατροί ταύτοχρόνως,
ών ό μέν θεραπεύει τδ έσωτερικδν νόσημα, ό δέ
τδ έξωτερικόν. Ειδικός τρόπος θεραπείας έν
Κίνα είναι ή παρακέντησις, έφαρμοζομένη
πρδ άμνημονεύτων χρόνων καί έκτελουμένη
μετά πολλής προσοχής καί κατά διαγεγραμμένους κανόνας. Τδ άνθρώπινον σώμα διαιρείται
είς εξ τμήματα, έν έκάστφ τών όποιων ιδιαίτερα
πνεύματα έξασκοΰσι τήν επιρροήν των περιστρε
φόμενα έντδς ώρισμένου κύκλου. Διό καί ύπάρχουσι διάφοροι θέσεις διά τήν παρακέντησιν,
ήτις δέον νά γείνηται άναλόγως τής άσθενείας.
Όρισθεισών τών θέσεων προβαίνει ό Ιατρός είς
τήν παρακέντησιν χαράττων διάφορα σχήματα.
Είς νόσους βαρείας ή βελόνη διά τήν παρακέντησιν θερμαίνεται είτε πρδς τής έγχειρίσεως
είτε έν καιρφ αύτής. Πρδς τοΰτο έφαρμόζεται
μικοδν κηρίον έπί τής βελόνης τδ όποιον άνάπτεται
καί μεταδίδει τήν θερμότητα είς τήν βελόνην·
έννοεΐται οτι ή έγχείρισις αυτή διαρκεΐ αρκετόν
καιοδν καί είναι λίαν έπώδυνος διά τδν υφιστά
μενον αύτήν καθ’ δσον μάλιστα οί ιατροί βαθύ
τατα είς τδ σώμα έμπηγνύουσι τάς βελόνας. Τδ
ιατρικόν παράγγελμα λέγει, βτι δταν πρόκηται
νά κάμη ή παρακέντησις τήν ένέργειάν της
πρδς τά άνω τοΰ σώματος ή βελόνη δέον νά
έμπήγνυται άπδ τδ άνω μέρος, τδ αμβλύ, δταν
δέ πρδς τά κάτω- άπδ τδ κάτω μέρος, τδ δξύ.
Έάν οέ συμβή νά γείνη εσφαλμένη τις παρακέντησις δέον άμέσως νά γείνη άλλη πρδς
ματαίωσιν τής πρώτης. Πόνοι είς τδ όπισθεν
μέρος τής κεφαλής προερχόμενοι έκ πτώσεως
θεραπεύονται διά παρακεντήσεων είς τδν τρά
χηλον βήξ σκληρός καί έπίπονος θεραπεύεται διά
παρακεντήσεων είς τδ όπισθεν μέρος τών βρα
χιόνων έάν δέ ή παρακέντησις δέν φέρη άποτελεσμα τότε γίνεται είς τά άκρα τών δύο μικρών
δακτύλων τών χειρών.
Έτέρα θεραπεία, δμοιάζουσα τήν παρακέντησιν, είναι ή καΰσις άνθέων άμάραντος έπί
έκείνων τών μερών τοΰ σώματος, έν οίς ΰπάρχουσι τά συμπτώματα τής νόσου. Τής καύσεως
χρήσις γίνεται πρδ πάντων έπί μικρών παιδιών.
Κατά τών ρευματισμών συνήθως μεταχειρίζονται
καύσιμον φλοιών τινων έπί τής γυμνής ράχεως.
'Οσάκις δμως δλαι αί θεραπεΐαι αυται άποβαίνουσι μάταιαι, οί άσθενεΐς μεταβαίνουσιν είς
τους ναούς, δπως έκεΐ άποδιώξωσι τδ νόσημα
διά έξορκισμών καί προσευχών. Τοΰτο δέ δέν
πρέπει νά φαίνεται ήμΐν παράδοξον, άφ’ ού ού
μόνον οί άγύρται καί οί έμπειρικοί, άλλά καί
οί σοβαροί καί έπιστήμονες ιατροί έν Κίνα έχουσι
τήν ιδέαν, δτι τά νοσήματα προέρχονται έκ τής
έπιρροής κακών πνευμάτων καί δτι πρδς άποδίωξιν αύτών δέον νά ζητήται ή συνδρομή καλών
πνευμάτων. Πόσον δέ έπικρατεΐ ή πρόληψις
αδτη παρά τφ όχλφ άπόδειξις είναι δτι ό άπαίδευτος Κινέζος σπανίως προστρέχει είς τδν
ιατρόν, άλλά κατ’ εύθεΐαν ζητεί τήν βοήθειαν
τοΰ προστάτου αύτοΰ δαίμονος καί έφεστίου θεοΰ.
Καί πρώτον μέν προσφέρει θυσίαν είς τδν θεόν
τούτον, εΐτα δέ συλλέξας διαφόρους συνταγάς
παρά φίλων ή οικείων, ρίπτει αύτάς πρό τοΰ
βωμού είς σωρόν, καί τέλος έκ τοΰ σωρού τούτου
έκλέγει μίαν συνταγήν. Ταΰτα πάντα γίνονται
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κεκλεισμένων τών όφθαλμών. 'II έκ τοΰ σωρού
έκλεχθεΐσα συνταγή θεωρείται ώς ή ύπδ τοΰ
έφεστίου δαίμονος συσταινομένη καί μετά τυφλής
πεποιθήσεως γίνεται αύτής χρήσις. Πιθανόν νά
κάμη τήν αύτήν ένέργειαν, ήν θά έποίει καί ή
παρά τοΰ ιατρού διοριζομένη συνταγή.

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΙΙι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗι.
Ύπό Baldwin.
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ. τεύχους.)
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 141.)

Τήν 6 Ιουνίου ευρομεν έντδς δάσους άγέλην
έλεφάντων, οίτινες ίδόντες ήμάς άπήλθον τά

ΕΣΠΕΡΟΣ.
χεΐρας άπδ τάς άκάνθας καί τά κλαδία καί
έσχισμένην τήν περισκελίδα μου, ήτις ήτο έξ
αίγείου δέρματος. Ί ρις έπυροβόλησα έπανειλημμένως κατά τοΰ θηρίου, τδ έπλήγωσα καί δμως
δέν ήδυνήθην νά τδ φονεύσω.
Μετ’ δλίγον
άνελήφθη έντδς τοΰ δάσους καί οί σκύλοι μου
μέ δλας τάς προτροπάς μου δέν ήθέλησαν πλέον
νά τόν καταδιώξωσι· τοσούτον εΐχεν εμποιήσει
αύτοΐς φόβον τδ μέγα έκεΐνο ζώον.
Τή 15 Ιουνίου έπέστρεψα είς τό χωρίον.
‘Ο Αεχουλατεχές, ό αρχηγός τοΰ χωρίου τούτου,
μοί έδωκε μετά πολλής προθυμίας καί εύπρο
σηγορίας δλας τάς άπαιτουμένας πληροφορίας.
Δέν πιστεύω νά ηναι κακός άνθρωπος, άλλ’ είναι
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κλάδος ιτέας. Λέγεται συνήθως δτι έντελής
εύτυχία δέν ύπάρχει έν τφ κόσμοι τούτφ · άλλά
νομίζω ότι έξ δλων τών θνητών ό πλησιάζων
περισσότερον είς τήν τελείαν ευτυχίαν είναι
Κάφρος ήγεμών. '0 ήγεμών ούτος δέν γνωρίζει
τί έστιν άντιπολίτευσις, έχει δικαίωμα ζωής καί
θανάτου έπί δλων ανεξαιρέτως τών υπηκόων του,
δύναται νά νυμφευθή δσας θέλει γυναίκας καί
νά τάς άποπέμπη δταν θέλη· πάντες περιποι
ούνται αύτδν ώς μικρόν βρέφος, δλαι αί έπιθυμίαι του, δλαι αί ιδιοτροπία·, του έκτελοΰνται
άμέσως, πανταχόθεν προσφέρονται αύτώ πτερά
στρουθοκαμήλων, έλεφαντοκόκκαλα καί άλλα
πολύτιμα πράγματα, τά όποια αύτδς δίδει είς
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πάντα ύπδ τούς ισχυρούς αύτών πόδας συντρίβοντες. Δυνατάς εκπέμπων φωνάς τούς κατεδίωξα καί κατώρθωσα ν’ άποσπάσω άπδ τής
άγέλης μέγαν έλέφαντα, δν παρηκολούθησα
διά τής άτραποΰ, ήν ύπδ τά βήματά του
μοί έχάραττεν. Δίς ή τρις έστράφη δπως ΐδη
τίς τόν παρακολουθεί. Έγώ δέ τώ έπεμψα
σφαίραν, ήτις τδν εύρεν είς τήν ράχιν έν <·>
κατεγινόμην νά γεμίσω πάλιν τδ δπλον μου τόν
έχασα· πλήν αίφνης είς καμπήν τινα τής όδοΰ
τδν είδον πάλιν έμπροσθέν μου περιμένοντά με.
Αμα οέ μέ εΐδεν ώρμησε μετ’ αγρίου μυκηθμού
έναντίον μου. Ό ίππος μου καταληφθείς ύπδ
τρόμου ήρξατο τρέμων, ό δέ έλέφας τώ έψαυε
τα νώτα διά τής μακράς αύτοΰ προβοσκίδας.
Ουτω καταδιωκόμενος ύπδ τοΰ έξηγριωμένου
θηρίου διήλθον διά πυκνού μέρους τοΰ δάσους,
εκ τοΰ όποιου έξήλθον καθημαγμένας έχων τάς

τρομερός ζητιάνος· τά πάντα θέλει καί ζητεί.
"Εχει τήν ιδέαν φαίνεται δτι ούδέν ουδεις δύ
ναται νά τφ άρνηθή, άφ’ ετέρου δμως ούδέν
αύτδς δίδει, άγοράζει ύφ’ οΰς αύτδς θέλει όρους
καί ζητεΐ διά τά πράγματά του τιμάς γελοίας.
Είναι νέος, δραστήριος καί άριστος κυνηγός.
"Οταν έπεστρέψαμεν εις τδ χωρίον του με προσεκάλεσεν εις τδ γεύμα, τδ όποιον παρετέθη έν
ύπαίθρφ καί ύπηρετεΐτο ύπδ τών ώραιοτέρων
τοΰ χωρίου νεανίδων. Αί νεάνιδες αυται σχεδόν
γυμναί μάς ύπηρέτουν γονυπετείς κρατούσα·, τά
πινάκια, ές ών ήμεΐς έτρώγομεν. Πρέπει νά
ομολογήσω δτι σπανίως εύρίσκει τις ώραιοτέρας
κόρας αύτών τών Κάφρων, δταν τρέφωνται δε
όντως. Οί πόδες αύτών είναι μικροί, αί χεΐρες
ώσαύτως, οί βραχίονες στρογγύλοι, οι δφθαλμοί
καί οί δδόντες αύτών εξαίσιας ώραιότητος καί
τδ δλον σώμά των εύλύγιστον καί λεπτόν ώς

τούς έμπόρους άπέναντι άντικειμένων εύαρεστούντων αύτώ. Τδ γεΰμά μας συνέκειτο έκ
ψητού καμηλοπαρδάλεως βεβυθισμένου έντδς
λίπους. Ί ά σπλάγχνα τοΰ ζώου θεωρούνται έν
ταΰθα τά έκλεκτότερα τεμάχια, καί, δύναμαι νά
βεβαιώσω, δτι οί Κάφροι δέν έχουσι κατά τοΰτο
άδικον. Έγώ έσυνείθισα νά τρώγω δ,τι μοί
παρατίθεται, καί οσάκις ό στόμαχός μου δυσα
νασχετεί κλείω τούς δφθαλμούς καί καταπίνω·
πλήν είς αύτήν τήν περίστασιν εύρον τό φαγητόν
δρεκτικώτατον, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον συνωδεύσαμεν αύτδ διά ποτηριού γενναιοτάτου
οίνου. Καθ’ δλον τδ διάστημα τοΰ γεύματος
πλήθος δούλων κρατούντων ούράς βοών (τσακαλίων) άπέτρεπον τάς παρενοχλούσας ήμάς μυίας.
Άφ’ οΰ έτελειώσαμεν τδ γεύμα άντήλλαξα μέ
τδν άρχηγδν τδν πΐλόν μου άντί εύρείας δερ
μάτινης περισκελίδος· ήναγκάσθην δμως νά προσ-
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θέσω κα'ι μίαν μάχαιραν, Sv πηρούνιον και Sv
κοχλιάριον. 0 αλιτήριο: ήτο έντελώ; Ασυνεί
δητος· Αφ’ ου έλαβε παρ’ έμοΰ διά τής βίας
την ύπόσχεσιν νά τφ δώσω δλίγον τέϊον (Αφ’
ου τφ είχον δώσει ολόκληρον λίβραν κατά τήν
άφιξίν μα;) διέταξε και έφερον μέγαν πίθον
δυνάμενον νά περιλάβη δύο τουλάχιστον κιβώτια
τειου, και παρωργίσθη πολύ ίδιον δτι δεν έγέμισα τον πίθον μέχρι τοΰ στομίου. Τότε ήρχισε ζητών παρ’ έμοΰ άλευρον, και όταν εγώ
τφ είπον δτι εύχαρίστως θά τφ έδιδον άλευρον
απέναντι σίτου αΰτδς μοι άπήντησε μέ δλην
τήν αναίδειαν δτι σίτος δεν φύεται εις τδ κράτος
του. Ί’εύδεται Αναισχύντως καί Οσάκις ανα
καλύπτεται τδ ψευδός του γέλα. Μ’ δλον τούτο
πρέπει νά δμολογήση τις δτι δ χαρακτήρ του
δεν είναι κακός· άλλ’ δλοι οι Κάφροι ευκόλως
έξουσιάζουσιν εαυτούς και σπανιώτατα αί έριδες
αυτών καταλήγουσιν εις ραβδισμούς ή και εις
φόνους.
01 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΖΑΜΠΕΖΗ.

’Επέστρεψα άπδ τούς καταρράκτας τούτους,
ούς έπί τρεις δλας ημέρας μετά πλείστης δσης
προσοχής έξήτασα και παρετηρησα. Λόγοι δεν
άρκοΰσι προς περιγραφήν τής μεγαλοπρεπείας
των. Ό Κάρολος Λίβιγκστων, ό έπί πολλά έτη
διαμείνας έν ’.Αμερική, διϊσχυρίζεται οτι ύφ’
δλας τάς επόψεις οι καταρράκται ούτοι είναι
ανώτεροι τών του Νιαγάρα. Πράγματι εύρισκόμην εις άπόστασιν δέκα δλων μιλίων δτε
ήκουον τδν βροντώδη αυτών μυκηθμόν. "Οσω
έπλησίαζον έβλεπον τάς ούρανομήκεις στήλας
τού άφροΰ, ών ή κορυφή έστέφετο διά τών
ποικιλοχρόων ούρανίων τόξων. "Οπου έστάθην
ό ποταμός Ζαμπέζης έχει πλάτος δύο χιλιο
μέτρων· πλείστα δσα νησίδια κατάφυτα διακοσμούσιν αυτόν. 'Η μεγαλειτέρα τών νήσων
τούτων περιέχει δάσος γιγαντιαίων άδανσωνιών
(βαοβάβ), δένδρων έχόντωνόγδοήκοντα ποδών περί
μετρον, δάσος, έν μέσω τοΰ όποιου φύονται άγριοι
φοίνικες. Οί καταρράκται εχουσιν δψος πολλών
εκατοντάδων ποδών και σχηματίζονται ύπδ τριά
κοντα ή τεσσαράκοντα υδατωδών δθονών καταπιπτουσών έντδς φάραγγος δύο χιλιάδων ποδών,
ής ή έξοδος είναι στενωτάτη εχουσα μόλις τεσ
σαράκοντα ποδών πλάτος. Τά ρεύματα ένούνται,
στροφοδινοΰνται, συγκρούονται και χύνονται Ορ
μητικά διά μέσου τής στενής ταύτης οδού.
’Άνωθεν τοΰ καταρράκτου ίστάμενός τις έχει
θέαμα καταπληκτικόν· έκ τοΰ κρημνού ύψοΰνται
χείμαρροι θειούχων φλογών μέχρις ούρανοΰ.
Βροχή Αδιάκοπος καταβρέχει τήν Απέναντι ύψηλήν δχθήν οί βράχοι είναι εις άκρον ολισθηροί,
τδ δέ έδαφος είναι κεκαλυμμένον ύπδ χόρτων
πάντοτε ζωηρών καί αειθαλών, χρησιμευόντων
ώς τροφή εις τούς ερχομένους νά βόσκωσιν εν
ταύθα ίπποποτάμους, ελέφαντας καί βουβάλους.
Έπί τρεις βλας ημέρας έπλευσα έπί τού
Ζαμπέζη καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Έπί τίνος
νήσου πλησίον τών καταρρακτών είδον δένδρον,
έφ’ ου ήτο έγκεχαραγμένον τδ δνομα τοΰ διά
σημου Λιβιγκστώνος· ύπδ τδ δνομα τούτο ένεχάραξα τδ έμόν, διότι εξαιρέσει τών όπαδών
τοΰ μεγάλου Ανδρος, εγώ ήμην δ δεύτερος
Ευρωπαίος ό έπισκεφθείς τούς καταρράκτας τού
τους και ό πρώτος ό άπδ τής ανατολικής όχθης
μεταβάς εκεί. Έν τή περιγραφή αυτών ό
Λίβιγκστων έχει Ανακρίβειας τινας προερχόμενα;
έκ τού φόβου του μή Αναφέρη ύπερβολάς· προς
τούτοις Ομολογεί δ ίδιος δτι ώς πρδς τήν έκτίμησιν τών Αποστάσεων είναι κακός κριτής. '0
όφθαλμός μου τούναντίον σπανίως άπαταται·
Απέκτησα δε τδ προτέρημα τούτο διά τής έπιμελούς τών διαφόρων Αποστάσεων μελέτης έπί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
έτη πολλά. Ούδέποτε σχεδόν έκτύπησα άγροΐμι
έν Ανοικτή πεδιάδι χωρίς νά γνωρίζω Ακριβώς
τά βήματα τά όποια μ’ έχώριζον άπδ τδ ζώον
ή τδ πτηνόν. Παράδοξον είναι νά βλέπη τις
πόσον άπατώνται ώς προς τήν Απόστασιν έν τή
χώρα ταύτη οί μή αρκούντως έξησκημένοι κυ
νηγοί’ ή Ατμόσφαιρα ένταΰθα έχει τοσαύτην
διαφάνειαν, ώστε δλα τά άπομεμακρυσμένα Αντι
κείμενα φαίνονται πολύ πλησιέστερα παρ’ δ,τι
πράγματι είναι.
Διά νά καταπραυνω κάπως τούς φόβους τοΰ
όδηγοΰ μου Βοκκά Απεφάσισα μίαν νύκτα ν’
Αγρυπνήσω καί νά μείνω "εις τδ καρτέρι”. '0
δυστυχής Κάφρος μου τόσον έτρόμαξε τήν προλαβοΰσαν νύκτα ώστε σχεδόν παρεφρόνει. Είχε
σκάψει λάκκον εννέα ποδών μήκους καί δύο καί
ήμισυ ποδών πλάτους, τδν όποιον έκάλυψε μέ
μεγάλα κλαδία, μέ χόρτον καί μέ μίαν στρώσιν
χώματος. Έν τφ λάκκιρ τούτω έτοποθετήθη
διά νά περιμείνη τούς έλέφαντα;, οιτινες έν
καιρφ νυκτδς έρχονται νά πίωσι. Μέγας έλέφας
δσφρανθεί; αυτόν ώρμησε προς τον λάκκον, έξέτεινε τήν προβοσκίδα καί ήρξατο έρευνών δι’
αυτής δπως τον συλλάβη. '0 Κάφρος μου
μαζωμένο; έν τή γωνία τοΰ λάκκου έμεινεν
ευτυχώς άθικτος, Αλλά έάν τδ θηρίον Αντί νά
περιορισθή εις τήν έπιπόλαιον ταύτην άναζήτησιν, ήθελεν άπομακρύνει τά κλαδία δπως καλλίτερον παρατηρήση τί έν τφ λάκκω εύρίσκεται,
ό δυστυχής Κάφρος ήτο χαμένος. Μ’ έβεβαίωσεν
ό Βοζκάς τρέμων δλος δτι ή διερεύνησις έκείνη
τής προσβοσκίδος διήρκεσεν πέντε λεπτά τής
ώρας, αύτός δέ δυστυχώς δέν ήδύνατο έκ τής
θέσει»; του νά πυροβολήση διότι δέν έβλεπεν
ή τήν προβοσκίδα καί τδν ένα πόδα τού θηρίου.
Έγώ τήν έπομένην νύκτα ήμην ευτυχέστερος ■
ίδών τδν έλέφαντα πίνοντα, έξήλθον τοΰ μέρους,
δπου ήμην κεκρυμμένος, προσέχων νά μή κάμω
θόρυβον· τδ θηρίον πιδν έστράφη καί έγώ εις
Απόστασιν δώδεκα βημάτων τφ έπεμψα σφαίραν
μετά τοσαύτης όρμής κατά τοΰ Αίμου του, ώστε
διεπέρασεν αυτόν. Τήν πρωίαν ευρομεν τδν
έλέφαντα νεκρόν εις απόστασιν χιλίων περίπου
βημάτων άπδ τής όχθης. Τδ πρόσωπόν μου
είναι τόσον μαυρισμένον άπδ τήν πυρίτιδα, ώστε
ό στενώτερός μου φίλος δέν θά μέ Ανεγνώριζε.
"Σύ αυτός πταίεις, θά μοι Απαντήσουν οΐ φίλοι ■
τις σοι είπε νά θηρεύης τήν νύκτα;” ’Αλλά δυ
στυχώς δταν θέλη τις νά κάμη άξιον λόγου
κυνήγι, πρέπει Αφεύκτως νά κυνηγήση τήν νύκτα,
δτε τά θηρία έρχονται προς τούς ποταμούς δπως
άποσβέσωσι τήν δίψαν των. θηρεύοντες τήν
νύκτα οί παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού Ζούγα
καί τής λίμνης Νκαμή κατοικούντες Κάφροι
κατέστρεψαν σχεδόν δλον τδ κυνήγι τών μερών
εκείνων.
Πολλάκις συμβαίνει όμοΰ μετά τών έλεφάντων
νά έρχωνται καί άλλα θηρία τήν νύκτα δπως
κορέσωσι τήν δίψαν των, λέοντες, υαιναι, καί
τότε συμβαίνει καταχθόνια όντως συναυλία, ήτις
έμποιεΐ φρίκην. Τοιαύτην συναυλίαν, ής παρέστην έν σκοτεινή τινι νυκτί ακροατής, παριστα
ή ήμετέρα είκών.
( Επεται συνέχεια.)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψίφ τή 31 12 Σεπτεμβρίου 1882.

Κατά τήν έν Θεσσαλία μεθόριον ημών γραμ
μήν έγένετο πρό τινων ήμερων σύγκρουσις αιμα
τηρά μεταξύ ελληνικών καί δθωμανικών στρα
τευμάτων, κατεχόντων θέσεις τινάς. Τά οθω
μανικά στρατεύματα, τίς οίδε διά τίνα λόγον,
είχον καταλάβει τήν θέσιν Καραλή Δερδέν, ήτις
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1 13 Σεπτεμβρίου 1882.

κατά τήν διαχάραξιν τών νέων συνόρων είχέν
αποδοθή εις τήν Ελλάδα. Εννοείται δτι Αμέ
σως διετάχθη ό ελληνικός στρατός νά προχωρήση καί νά καταλάβη τήν θέσιν έκείνην. Αλλά
κατώτερος ών τον Αριθμόν Απεκρούσθη κατ’ άρχάς. Τήν έπιοΰσαν ένισχυθέντε; οί "Ελληνες
έπετέθησαν Αποτελεσματικές κατά τών έχθρών,
καί ού μόνον τήν θέσιν έκείνην κατέλαβαν αλλά
καί τήν θέσιν Βίγλαν, δθεν έδέσποζον τής όλης
γραμμής. "Αμα γνωστών γενομένων τών συμ
βάντων τούτων αί κυβερνήσεις τών δύο όμορων
κρατών έσπευσαν νά δώσωσι τάς Αναγκαίας διαταγάς εις τούς διοικητάς τών παρά τήν μεθόριον
γραμμήν στρατευμάτων, δπως παύσωσι πάσης
περαιτέρω εχθροπραξίας καί τηρήσωσιν άς είχον
θέσεις, μέχρις ού ή άναφυεϊσα διαφορά λυθή
διπλωματικώς, δπερ καί έλπίζεται δτι τάχιστα
θέλει έπιτευχθή. Κατά τάς συμβάσας συγκρού
σεις καί έκ τών ήμετέρων καί έκ τών ’Οθωμανών
έπληγώθησαν στρατιώταί τινες. Πόσοι όμως
ρητώς είναι είσέτι άγνωστον.
'Η έλληνική κυβέρνησις έλαβεν Αμέσως τά
άπαιτούμενα μέτρα, όπως ένισχύση δεόντως
τάς παρά τήν μεθόριον γραμμήν στρατιωτικός
αυτής δυνάμεις, "να μή έπαναληφθώσι τά θλι
βερά τών τελευταίων ήμερών συμβάντα, τά
όποια δικαίως διετάραξαν τά πνεύματα καί ήδύναντο επαναλαμβανόμενα νά φέρωσιν Αποτε
λέσματα δυσάρεστα.
Έν Αιγύπτιο τά πράγματα βαίνουσι πρδς
τήν λύσιν των. Κατά τάς τελευταίας τηλεγρα
φικός ειδήσεις σπουδαία ήρξατο σύγκρουσις με
ταξύ τοΰ Αγγλικού στρατού καί τών στιφών τοΰ
Άραβή, τού καί παρά τής Πύλης κηρυχθέντος
πλέον Αντάρτου. Οί "Αραβες κατέχουσι γραμμήν
τριών περίπου μιλίων μήκους. ΟίνΑγγλοι ύπδ τήν
αρχηγίαν αυτού τοΰ Wolseley έπροχώρησαν
έκ τοΰ έν Κασσασίν στρατοπέδου των καί μετά
ζωηρόν πυροβολισμόν διαρκέσαντα άπδ τής 7’i'
πρωινής ώρας μέχρι μεσημβρίας άπέκρουσαν τδν
έχθρόν. Φαίνεται δτι οϊ "Αραβες είναι έν μεγάλω Αριθμφ διότι ή ύποχώρησίς των έγένετο
έν τάξει. Προχωρούντων τών ’Άγγλων πιθανόν
είναι νά γείνη καί δευτέρα καί τρίτη σύγκρουσις· αί μέχρι τοΰδε Απώλεια·, τών Αγγλων Ανέρ
χονται εις εκατόν άνδρας φονευμένους καί πλη
γωμένους. Αί προσεχείς ήμέραι θέλουσι φέρει
ήμίν βεβαίως σπουδαία Αποτελέσματα διά τήν
έν Αιγύπτιο Αγγλικήν έκστρατείαν.
Έξ ’Αλεξάνδρειάς έπιστέλλουσιν δτι οί πρό
σφυγες έπανέρχονται Αθρόοι, τδ μέν δπως έπιτηρήσωσι τάς έπί τοσοΰτον χρόνον παραμεληθείσας
αυτών υποθέσεις, τδ δέ δπως καταγράψωσι τάς
ύποστάσας ζημίας των καί Αποζημιωθώσι παρά
τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. Εύχάριστον είναι
δτι τά έν’Αλεξάνδρειά μικτά δικαστήρια έλαβον
τήν έντολήν νά βεβαιώσωσι τάς ζημίας καί νά
όρίσωσι τάς Αποζημιώσεις. Ταχέως έλπίζεται
δτι ή πόλις τής ’Αλεξάνδρειάς θέλει Ανακτήσει
τήν προτέραν αύτής δψιν. Τρεις χιλιάδες άριθμοΰνται οί μέχρι τοΰδε έν ’Αλεξάνδρειά ευρι
σκόμενοι "Ελληνες · καθ’ έκάστην δέ αυξάνει ό
Αριθμός των, διότι αδιακόπως έπιστρέφουσι
περισσότεροι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 12 Σεπτεμβρίου 1882.

Έκ τών δύο παρελθουσών εβδομάδων ή μέν
πρώτη πρέπει νά δνομασθή ή έβδομάς τής ύψώσεως, ή δέ δευτέρα ή τής έκπτώσεως. Τδ πε
ρίεργον είναι δτι ούτε ή δψωσις ήτο Αρκούντως
δεδικαιολογημένη, Αλλ’ ούτε καί ή έκπτωσις.
Τδν μεμυημένον τά μυστήρια τοΰ χρηματιστηρίου

Άρ. 33.

113 Σεπτεμβρίου 1S82.)

αί διακυμάνσεις αύται ουδαμώς έκπλήττουσιν·
ή προσγινομένη δμως εις τδν κόσμον ζημία
ένεκα τών άστάτων τιμών τών διαφόρων Αξιών
είναι έπαισθητή, καί τούτο έξηγεί διατί τόσον
μεγάλη άπογοήτευσις κατέλαβε τούς πάντα;,
ώστε καί αί Ασφαλέστεροι Αξίαι μένουσι παρημελημέναι. — II Γαλλία αισθάνεται είσέτι τον
σάλον τή; χρηματιστική; τού παρελθόντο; Φε
βρουάριου κρίσεω;· τά πνεύματα δέν ήσύχασαν
Ακόμη, καί ή πεποίθησις δέν έπανήλθεν. 'Ω;
πρό; τήν χρεωκοπήσασαν Εταιρίαν τή; "Γενική;
Ένώσεως” τδ έμποριδείκον έξέδωκε τήν έξή;
απόφασιν· α'.) Ή τελευταία έκδοσις τών Αρχαίων
μετοχών κακώς έγένετο επομένως οί έγγραφέντε;
είσίν υπόλογοι διά τά έγγραφέντα ποσά καί
ύποχρεούνται νά συμπληρώσωσιν αυτά- β'.) Αί
νέαι μετοχαί είσίν άκυροι, καί γ'.) Ή κάλυψις
τιον Αρχαίων μετοχών διά τοΰ άποθεματικοΰ
κεφάλου είναι Ανέφικτος, διότι Αποθεματικδν
κεφάλαιον έν τέλει τού έτους δέν ύπήρχεν. 11
καθαρά θέσις τής Εταιρία; δέν δύναται είσέτι
νά όρισθή· άλλ’ ώς φαίνεται τδ ενεργητικόν
αυτής Ανέρχεται εις 115 έκατομύρια φράγκων
Απέναντι 215 έκατομ. παθητικού. Επομένως
διά τούς δανειστά; θά έμενον μόνον 5Ο°/ο. Λέ
γεται δτι πολλοί τών δανειστών διεμαρτυρήθησαν
ήδη, έλπίζοντε; δτι καταδιώκοντες ώς υπολόγους
τούς συμβούλους θέλουσιν έπιτύχει δρου; συμφερωτέρους.
"Ενεκα μεγάλων πληρωμών εις χρυσόν ή
Τράπεζα τού γερμανικού Κράτους Ανεβίβασε τδν
τόκον τής προεξοφλήσεως άπδ 4 εις 5°/ο. Καί έκ
Λονδίνου Αναμένεται διά τήν αύτήν αιτίαν υψωσις
τού τόκου, άλλα μέχρι τοΰδε τούτο δέν έγένετο.
Γενικώς έλπίζεται δτι ρυθμιζομένου τοΰ
αιγυπτιακού ζητήματος θέλει έπέλθει καί έν τοϊ;
χρηματιστηρίοις βελτίωσις, διότι θέλει έπανέλθει
ή πεποίθησις εις τήν διατήρησιν τή; ειρήνης.
Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άνέγνωμεν έσχάτως έν τφ ήμερησίιυ φύλλιυ
Fremdenblatt (Άρ. 209) τού Μονάχου, δτι εις
τήν προ μικρού γενομένην αυτόθι καλλιτεχνικήν
Έκθεσιν έν τή Ακαδημία ήξιώθησαν τοΰ έπαίνου ύπδ τής τά βραβεία διανεμούσης Επιτροπή;
οί έν τή αυτή τάξει (Naturklasse) ’Έλληνες
κκ. Σ. Σαβίδης, Ε. Λαμπάκη; καί Ί. Γιάνναρος, περί τοΰ προτελευταίου τοΰ όποιου έν
τφ προλαβόντι τεύχει έδημοσιεύσαμεν.
Τδ έν Γαλλία ύπουργεΐον τών δημοσίων έρ
γων έξέδωκεν έσχάτως στατιστικήν περί τή;
κατά χιλιόμετρα εκτάσεω; τών σιδηροδρο
μικών γραμμών τών διαφόρων Ευρωπαϊκών
κρατών κατά τήν α'. Ιανουάριου 1882. Δημοσιεύομεν ώδε τδν περίεργον τούτον τ:ίνακα·
Ή Γερμανία έχει χιλιόμετρα 34,314.
Ή ’Αγγλία
29,232.
>»
Ή Γαλλία
27,585.
»»
Ή ‘Ρωσσία
23,352.
»»
»>
Ή Αύστρία
19,126.
Ή ’Ιταλία
8,774.
»»
Ή Ισπανία
7,839.
>»
Μ
Ή Σουηδία
7,431.
·»
JJ
Τδ Βέλγιον
4,123.
»»
Ή Ελβετία
2,506.
>»
»»
Ή 'Ολλανδία
2,296.
Η
ί»
Ή Δανιμαρκία
1,696.
Ή 'Ρουμανία
1,474.
ϊ»
Ή Τουρκία
1,395.
»»
Ή Πορτογαλλία
1,219.
Ή Ελλάς
10.
V
Τδ δλον 172.372.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Η καταμέτρησι; τή; γή; έν τή Αρ
χαίο τη τι. '0 Εύδοξο; τής Κνίδου, "Ελλην
φιλόσοφο;, Ακμάσας περί τά 370 πρ. Χρ. είναι
ό πρώτο; ό διαιρέσα; τήν γήν εί; ζώνα;. Κατά
δέ τοΰ; χρόνου; τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ού
αί κατακτήσεις ούκ δλίγον συνετέλεσαν, ώς ήτο
επόμενον, εις άνάπτυξιν τών γεωγραφικών γνώ
σεων, έγένετο ή πρώτη Απόπειρα τοΰ προσδιο
ρισμού τή; περιφερεία; τή; γή;. Τότε ό ’Αρι
στοτέλη; ύπελόγισεν αυτήν εις 400 χιλ. σταδίων
ήτοι 10 χιλ. γεωγραφικών μηλιών, εί; τδ δι
πλάσιαν δηλ. παρ’ δ,τι πράγματι έχει. Μόλι;
150 έτη μετά ταΰτα ό Ερατοσθένη;, δ τή; έν
Αλεξάνδρειά βιβλιοθήκη; προϊστάμενος, έξετέλεσε τήν πρώτην Ακριβή τής γής καταμέτρησιν,
καί τούτο τή βοήθεια τής σκιάς ήλιοδείκτου,
τοποθετημένου έντδς σκάφης. Έν Συένη, πόλει
παρά τούς μικρούς τοΰ Νείλου καταρράκτας, ή
σκιά αυτή ήτο ίση τφ 0, διότι ή πόλις εκειτο
σχεδόν ύπδ τδν τροπικόν. Έν ’Αλεξάνδρειά ή
σκιά ήτο '/ίο. Έκ τών παρατηρήσεων τούτων
ό Ερατοσθένης συνεπέρανεν δτι ή περιφέρεια
τής γής είναι πεντηκοντάκις μεγαλειτέρα τής
άπδ Συένη; εί; ’Αλεξάνδρειαν άποστάσεως, ήτι;
είναι 5 χιλ. σταδίων· διό καί ύπελόγισε τήν
περιφέρειαν τή; γής εις 250 χιλ. σταδίων ήτοι
6250 μιλιά. Άν καί δ υπολογισμός ούτο; ήναι
κατά τι έσφαλμένος, ούχ ήττον δμως πρέπει ν’
Αναγνώριση τις τήν ικανότητα τοΰ Έρατοσθένους,
δστις διά τών άτελών αύτού μέσων τόσον πολύ
προσήγγισεν εις τήν Αλήθειαν. '0 έκ Νίκαιας
"Ιππαρχος, δστις έζη έν Ρόδιο μεταξύ 185 καί
165 πρ. Χρ. Ανεβίβασε τδ ποσδν τών σταδίων
εις 252 χιλ., δπως δι έκάστην μοίραν έχη
700 στάδια. Τφ 'Ιππάρχιρ τούτιρ δφείλεται ή
διαίρεσις τοΰ κύκλου εις 360 μοίρας. Τρίτην
καταμέτρησιν τή; γής έπεχείρησεν δ Ποσειδώνιο;
έκ Σάμου (90—46 πρ. Χρ.), δστις παραδέχεται
μόνον 180 χιλ. σταδίων ή 4500 γεωγραφικά
μιλιά. Περί άλλης καταμετρήσεως τή; γή; κατά
τήν Αρχαιότητα ούδέν Αναφέρεται.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒΩΤ10Ν ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΙ’.
Κ. Σ. Φρ... εί; Ίνήτολ
*»··
Έλυπήθημεν μαθόντες δτι δέν λαμβάνετε τακτικώς τον "Εσπερον,
ένεκα τοΰ τουρκικού ταχυδρομείου τή; πόλεω; σας,
τδ όποιον δέν Αναγνωρίζει τά γερμανικά γραμματό
σημα, δί ών πληρόνονται τά ταχυδρομικά τέλη
τή; Αποστολή; τών φυλλαδίων. Έκ Γερμανία;
δέν είναι δυνατόν να γείνη ή Αποστολή άλλως
ή διά γερμανικών γραμματοσήμων είτε διά τής
όδοΰ Βάρνη; γίνεται αυτή είτε διά τή; όδού
Τεργέστης. Έλπίζομεν δτι δέν θέλουσιν έπαναληφθή τά τοιαΰτα. — κ. Ε. Β . . . εις Τί’πδα·
Τά ζητηθέντα φυλλάδια άπεστάλησαν ύμΐν ήδη·
προσεχώς θέλομεν γράψει προς υμάς καί ιδιαι
τέρως. — κ. I. Κ . . . εί; ’Αλί|«ΐ'δμ«αι·· Τά
τελευταία φυλλάδια έστάλησαν ύμΐν κατ’ ευθείαν·
είχε δέ άνασταλή ή Αποστολή αυτών ένεκα τής
άβεβαιότητος τής διαμονή; act;. Τδ μέτρον ήτο
γενικόν. Τά τεύχη δμω; μένουσι παρά τή
διευθύνσει τοΰ Εσπέρου εί; τήν διάθεσιν τών
Κυρίων συνδρομητών μέχρις είδοποιήσεως, δπως
μή παραπίπτωσιν. — κ. X. Μ... εις Σμΐρνην
Δέν συμβαίνουσιν μόνον έν ’Αγγλία καί έν
Αμερική δυστυχήματα έπί τών σιδηροδρομικών
γραμμών. Κατ’ αυτά; συνέβησαν δύο δυστυχή
ματα έν Γερμανία, βαθυτάτήν καί Αλγεινοτάτην
έμποιήσαντα έντυπωσιν. Έν τή πρώτη περιπτώσει παρά τδ Φριβοΰργον τής Βάδης έφονεύθησαν υπέρ τούς 60 έπιβάτας, πληγωθέντων
ετέρων διακοσίων, ών πλεϊστοι βαρέως· έν δέ
τή δευτέρα περιπτώσει παρά τδ Βυρτσβοΰργον
τής Βαυαρίας έφονεύθησαν τρεις θερμασταί καί
έπληγώθησαν έννέα έπιβάται. Πολλαπλασιαζομένων τών σιδηροδρομικών γραμμών επόμενον
είναι νά πολλαπλασιάζωνται και τά τοιαΰτα
δυστυχήματα.
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ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα ι8’.'

Ήμην χωρίς πατέρα,
Ήμην χωρίς μητέρα,
Είχον δμως γυναίκα,
Τέκνα μείω τών δέκα·
11 ού νά ευρώ οικίαν,
Ή καν καρέκλαν μίαν;
Καί χρήματα δμοίως
Μοί έλειπον τελείως.
’Αλλά μή μέ λυπήσθε,
Αρκεί νά ένθυμήσθε,
"()τι καί πλουσιώτερο;
Καί πάντων ΐσχυρώτερος
’Ήμην έπί τής γή;
Αύτής τή; ταπεινής.

ΛΥΣΕΙΣ.

Προβλήματος ι’.

Μ Α
Α Λ
Ρ Η
Α θ
θ Η
ο V
Ν.

Ρ Α θ Ω
II θ Η Σ
Τ Ω Ρ
Ω Σ
Ρ

Προβλήματος ια'.

Αγαθό; . . .
Ακάθαρτο; .
βοηθός . . .
δύναμι;
. .
λοξός . . .
πεπαιδευμένο;
κέρδος . .
Αποθαμένος

ζ: αλό;
— υπαρός
.

λ

πίκουρο:

• κ κολιός
■ ΙΖ οφός
• ίθ φέλεια
. Ζ εκρός
.

£· όβος

•
.

X ερμότης
X ρθιος

.
.

Ζ όσος
ο μηρός

.

•

Κ εμνός ·

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
.

.
.

ο λιγωρώ

■
•
•

7·. αλλονή
-· αραχή
— ματιον

τρόμο; .
ζέστη .
ίστάμενο;
Ασθένεια
ένέχυρον
κόσμιος

.
.
.
.

παραμελώ
λιγνό; .
ώραιότη;
θόρυβος
φόρεμα
κλίνω .
απαλός .
πόνος .
βροχερός

.

.
.
.

— σχνός

έπω
αλακός
.-*■
ο δύνη
-ί ετώδης ·

Αινίγματος ιβ'.

Σ κ ι ά.
Αινίγματος ιγ'.

Τδ γήρας.
"Ελυσαν τό πρόβλημα ι'.

Ή δεσποινίς Β. Κριτοπούλου έν Κωνσταντινουπόλει, καί οί κύριοι Γ. ’Αγέλαστος
έν Κωνσταντινουπόλει, Ί. Δ. Τ. έπίσης, I. Άναγνωστιάδης έν Τ. Μαγουρελίω, ’Αριστοτέλης
Π . . έν ‘Ρενίω Βεσσαραβίας.
Τδ δέ πρόβλημα ια
*.

Ή δεσποινίς Β. Κριτοπούλου, καί δ κύ
ριος Γ. ’Αγέλαστος.

[Άρ. 33.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ».

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορος τή; πτωχεύσεω; τοΰ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργο*
στασίου'
πωλοΰσιν 2λα; τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην εκπτωσιν. Έμίάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομική; έπιταγής, δπου τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα·
πέζης εκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοό
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
ΙΙάς πραγγελιεδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεως τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδάς,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοΰ
αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,

6
6
6
4
1
2

κομψώς εϊργασμένα φιλτζάνια,
ώοθήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκας μικρά;,
τρυπητόν τοΰ τειου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,

64 τεμάχια έν ολιρ.

Είς άπόδειξιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησί; μου δέν βασίζεται έπί άγυρτία ; υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αυτή δέν άρέση τώ αγοραστή, νά παραλάοω αύτήν πάλιν. ‘Ο έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς «ποτανίΐή,
δσιρ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTE1VSTR. 19.

νικοΰ έργαστασίου

WlES II. ScBlFFAMTSGASSE 20 a.
Παρ’ έμοί εΰρηται, αντί 50 centimes
τό κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

LEIPZIG.

"ΟΜΙΑΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
*
’

TO ΕΝ ΛΕΙ'ΠΑι ΤϊΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ

τού

THS

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΌΤ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
περιέχων'

άναδέχεται τήν

ταχεϊαν

και

σύντομον γραμματικήν, διαλόγους

κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου

«·

έπιστημονικοΰ, είκονογραφικοϋ

αναγνώσματα,

καί άλλων.

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΠΕΡ11ΙΓΗΤΑΣ

τύπωσιν είς

Πρδς δέ και έκ-

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ

ΣΠθΤΔΑΣΤΛΣ.

.1. II. Rabinowicz εί; Βιότηι-,
Κεντρικήν αποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταν-

113 Σεπτεμβρίου 1882.

Συγγραφεΰς Κάρολος Βήδ, έκδοτης
€. Α. ΚοιΙι έν Λειψία.

1882. — Τιμή μάρκαι 2 >/2.

C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

ΤΟΛΗΣ
μετ' άρίστης και ακριβέστατης

έκτελέσεως και έπί τιμαϊς λίαν

συγκαταβατικαΐς.

ΕΙΔΟΗΟΙΗΣΙΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έξεδόθη κατ’ αύτά; εί; βιβλίον τδ "’Ασμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου
Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν έλληνική μεταφράσει. Τδ βιβλίον
τοΰτο (εκ Ιό’/έ τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής είκόνο; τοΰ
ποιητοΰ καί άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα επίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτό παρα

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 5. 6. 17 καί 18, προσφερονται
δέ δι’ έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενον άντίτυπον φράγκα 2. 01
έ'χοντες τους αριθμού; τούτους διαθεσίμους καί θέλοντε; νά τους πωλήσωσι
παρακαλοΰνται νά τους πεμψωσιν (ελευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς

καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρδ; τήν δΐίίθιτιΐι»’ τον ΕιΠτήοοι
*
(Leipzig. Elster-Strasse 19) είτε πρδ; τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1 13 καί 15|27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

τήν Sui^woiv τον 'Εσπέρου (Leipzig. Elster-Stbasse 19) ή νά παραδώσωσιν αύτοΰς είς τά; κατά τόπους έπιστασίας, αΐτινε; συνεννοούνται κατ’

ευθείαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ- κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝκ. Διον. I. ,Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΊΆΤΙΟΝ ·
κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ·
κ. 1. Α. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Νάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ
*
κ. II. Α. Άξιώτης. Ν1ΚΟΛΑΙΕΦ ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ- κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ ·
κ. Ιίερικλής Ν. Κομηλιάδης.
ς

ΛΟΝΔ1ΝΟΝ-κ. ’Ιωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΑΕ1ΠΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.
ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ- κ. Δημ. Α. Κοοομηλάς, γζαφεϊον '"Εφημερίδος”. ΚΕΡΚΤΡΑ- κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΤΝθθΣ- κ. Ν. ΙΙαππαοόπουλος.
*
ΒΏΛΟΣ
κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΠΤΟΣ
λεΐον ’ 0 Φοΐνις” έν ’Αλεξάνδρειά.

κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ-Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ- κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τή; ’ Ελλάδος.

κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννη; Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΗ
*
κκ. Δεκίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ · κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζη; καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ- κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ · Αίδεσ. Άνανίας ’ Αλβξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤ'ΓΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου.
Ι2ΑΝΝΙΝΑ· κ. Ν. Δόσίος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς επιστασία»,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
ετήσιας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν εί; τήν διεύθυνσιν
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙ’ΠΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενική; Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γ δ ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

ΛΕΤΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. ’Ιωάννη; Πιερίδης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Παπαδάκης. ΛΑΓΝΑ
*
’

Συντάκτη;- Δρ. I. 1ΙΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTEB-ΘΤΒ. 19.

Χαρτοπωλεΐον ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΙ’ΝΔΟΙ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.

