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Η ΜΟΝΗ ΒΟΥΡΚΑΝΟΥ (Η ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ)
ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 17.)

I

ΠΙ καί ζατα-
φανούς κρηπιδώματος 
τού ορούς Ίθώμης ζαί 

ββ έν θέσει γραφικωτάτη 
ζαί όντως ποιητική κεΐ
ται ή άρχαία αύτη 

μονή, ή τιμώμενη έπ’ δνόματι 
τής Παναγίας. Τό όνομα Βουλ- 
κάνου (ή κοινώς Βουρκάνου) 
παράγεται, κατά παράδοσίν τινα, 

ο έξ αρχαίας συμβάσης γεωλογικής δια- 
ταράξεως τοΰ όρους, τής ιταλικής λέ- 
ξεως vulcano σημαινούσης το ηφαί
στειου. Άλλως τε καί τήν παράδοσίν 
ταύτην υποστηρίζει ή ηφαίστεια τοΰ 

φύσις.εδάφους
Έν μέσω πυκνής φυτείας ζαί ωραίων πλατα

γών έμφανίζεται ήμΐν τό αρκούντως έκτεταμένον 
οικοδόμημα τής μονής, ήν κατοικούσι μοναχοί 
ευπροσήγορο·. και φιλόξενοι, μετά προθυμίας περι
ποιούμενοι τους διαβάτας καί περιηγητάς, 
συνήθως παοαχωροΰνται τά εύαερώτερα καί 
θαρώτερα κελλία. Άπο τών παραθύρων 
τών εξωστών τής μονής ή θέα εκτείνεται

την 
τήν

οις 
ζα- 
καί 
έπί 

τής εύρεία; καί εύφόρου μεσσηνιακής πεδιάδος,
τής άριστα καλλιεργημένης, άριστερά μέν πρός 
τά βραχώδη όρη τής Αρκαδίας, ί,.,.'. 
τήν μεγαλοπρεπή τοΰ Ταΰγετου σειράν 
τικρύ άπλοΰται ό μαγευτικός κόλπος τής 
ρώνης περικλείων έν έκτεταμένω όρίζοντι 
δλην σκηνογραφίαν.

ΊΊ παρατεθειμένη είκών, ήτις παριστα; 
εξωτερικήν τής μονής άποψιν, Οφείλεται είς 
έπιδέξιον γραφίδα Άγγλίδος, τής Κυρίας Μαρ
γαρίτας Γίβσωνος, ήτις έπισκεφθεΐσα πρό μικρού 
τήν Πελοπόννησον καί ζαταλύσασα έν τή μονή 
άπεικόνισεν αύτήν μετά πλείστης όσης επιτυχίας. 
Περίεργον είναι, δτι έν ω εϊδομεν δύο ή τρεις 
σκιαγραφίας τής μονής γενομένας ύπό ξένων 
περιηγητών, ούδείς τών ήμετέρων φωτογράφων 
έφρόντισε ν’ απεικόνιση άκόμη τήν θαυμασίαν 
ταύτην τοποθεσίαν.

δεξιά δέ πρός 
χαταν- 

Κο- 
τήν

Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.
(Συνέχεια ζαί τέλος.)

II μαστίχη. — Τά λεμόνια και πορτοζάλλια.

μαστίχη είναι ρητίνη λευκή είς κόκ
κους διαφόρου μεγέθους· εκρέει δέ έκ 
δενδρυλλίου έχοντος τό δψος ανθρωπίνου 

αναστήματος*)·  ή μαστίχη παράγεται καί έν 
’Αραβία ζαί ’Αφρική, άλλ’ είναι ποιότητος κατω- 
τέρας. Κατά τόν ’Ιούλιον καί Αύγουστον κεν- 
τάται τρις ή καί τετράκις ό κορμός τοΰ δένδρου. 
Οί χωρικοί, άνδρες καί γυναίκες, έρχονται κα
τόπιν καί συλλέγουσι τήν άποσταλάζουσαν μα- 
στίχην · άλλοίμονον άν έν καιρώ τών δύο 
τούτων μηνών έπέλθη βροχή· ή έσοδεία ζατα- 
στρεφεται καί οί χωρικοί ύφίστανται ζημίας 
μεγάλας. Εύτυχώς κατ' Αύγουστον καί Σεπτέμ
βριον σπανίως βρέχει έν Χίω. 'Η μαστίχη είναι 
τριών ειδών· ή είς μεγάλους κόκκους, ή καί 
προσφιλεστέρα είς τοΰς μασσώντας μαστίχην. 
Αύτη καταναλίσκεται συνήθως έν τοΐς χαρεμίοις, 

·) 'ϊπάρχουσι ζαί πολλψ μεγαλείτερα δένδρα μα- 
στίΖ.·θ«> τριών ή τεσσάρων μέτρων ύψους.

οπου ολαι αί Τούρκισσαι μασσώσι μαστίχην. 
Οι Τούρκοι καλούσι τήν Χίον Sakiz adassi 
(νήσος τής μαστίχης). Ή τιμή τής μαστίχης 
είναι 120—130 γροσίων κατ’ όκάν (1300 γραμμ.) 
93 γρόσια = 20 φράγκα. ΊΙ μαστίχη είς μι- 
κροτέρους κόκκους χρησιμεύει είς τήν βιομηχα
νίαν, ή τιμή αύτής είναι άπό 70—85 γροσίων. 
Η τρίτη ποιότης, ή ακάθαρτος, ής ή τιμή παίζει 

μεταξύ 20 καί 50 γροσίων, χρησιμεύει είς κατα
σκευήν τής ραζής (μαστίχης). ΊΙ καλή ποιότης 
διακρίνεται διά τής λευκότητας, τής ελαστικό
τητας, τής δομής της καί τής γεύσεώς της κατά 
τήν μάσσησιν. ΊΊ Εύρώπη έξοδεύει μεγάλην 
ποσότητα μαστίχης διά τά βερνίκια- έν Κων- 
σταντινουπόλει πωλοΰνται αί καλλίτερα·. ποιό
τητες. Γνωστή είναι ή καλή γεΰσις τής έκ τής 
μαστίχης κατασκευαζομένης ρακής, ήτις εξά
γεται είς δλα τά μέρη τής ’Ανατολής καί μέχρι 
Μασσαλίας.

Μεταξύ τών άλλων προϊόντων τής νήσου 
μνείας άξια είναι τά λεμόνια καί τά πορτοκάλλια, 
τα όποια έξάγονται ιδίως διά τήν Ί’ωσσίαν έν 
μικροΐς κιβωτίοις. Δίς τοΰ έτους γίνεται ή συλ
λογή τών όπωρών τούτων είς Κάμπον καί εις 
Λιβάδια είναι οι καλλίτεροι λεμονώνες καί πορτο
καλεώνες. Τά δένδρα ταύτα άπαιτοΰσι μεγάλην 
περιποίησιν, συνεχή άρδευσιν διά τών μαγγανο- 
πηγαδίων είναι δέ λίαν εύαίσθητα είς τύ ψύ
χος. ΊΙ συλλογή έκτελεΐται τον Μάρτιον καί 
τόν Νοέμβριον· λεμονόδενδρά. τινα καρποφοροΰσι 
καί κατά μήνα Αύγουστον. "0, τι κυρίως δίδει 
άξίαν είς τά λεμόνια τής Χίου είναι ή καλή των 
διατήρησις· ιδίως δέ μεγάλη δίδεται προσοχή 
είς τόν χωρισμόν τών ποιοτήτων. Τά κιβώτια 
έξ έλαφρού καί λεπτού ξύλου ζατεσκευασμένα 
έρχονται έζ Ιεργέστης· έκαστον κιβώτιον περιέχει 
400—500 λεμόνια. Μεταφέρονται δε συνήθως 
διά ατμόπλοιων, δπως μή φθείρωνται καθ’ οδόν.

Καί τερεβινθίνη*)  παράγεται έν Χίω, έξ 
ής κατασκευάζεται έλαιον άρίστης ποιότητος· 
δυστυχώς ή παραγωγή τής τερεβινθίνης είναι 
περιωρισμένη. Τά αμύγδαλα τής Χίου είναι 
δνομαστά, καί ή έξαγωγή αύτών είναι μεγάλη. 
Κύαμοι καλλιεργούνται έν τοΐς παρά τόν Κάμπον 
χωρίοις, ζαί έξοδεύονται πολύ έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Αί έλαια·. είναι άφθονώταται καθ’ δλην 
τήν νήσον δέν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος, δστις 
νά μή έχη έλαιόδενδρά τινα. Τά έλαιοτριβεΐα 
έν Χίφ είναι αρχαϊκά, διό καί το έλαιον έχει 
άνάγκην δευτέρου καθαρισμού. ΊΊ άμπελος 
καλλιεργείται έπιτυχώς μόνον είς τά χωρία τά 
πρός βορράν τής νήσου κείμενα· παράγεται δέ 
ένταΰθα ό γλυκύς έκεΐνος οίνος, ό τόσον περιζή
τητος παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι καί τοΐς 
Ί’ωμαίοις. Εις τινα μέρη τής νήσου καλλιερ
γείται καί ό βάμβαξ. ’Άφθονοι είναι καί αί 
μωρέαι, δλίγοι δμως καταγίνονται είς τήν περι- 
ποίησιν τών μεταξοσκωλήκων. Βιομηχανικός 
κλάδος δλως ειδικός έν Χίω είναι ή κατασκευή 
"γλυκών.” Τό "γλυκό” είναι ώς γνωστόν ή 
πρώτη περιποίησις τής οίζοδεσποίνης ~ρος τόν 
έπισζεπτόμενον αύτήν ξένον ού μόνον έν Κων- 
σταντινουπόλει καί έν Σμύρνη, άλλά καί έν -ή 
έλευθέρα Έλλάδι. Τοιαΰτα γλυκά κατασκευά
ζονται έν Χίω έζ μαστίχης, άνθέων τής λεμο- 
νέας, μικρών λεμονιών καί ιδίως έκ κίτρων καί 
φράπας, ώς ζαί έκ κερασιών, βύσσινων, κυδω
νιών κτλ.

*) Αί τερέβινθοι παράγουσι καρπόν “τσΰζζοδα" 
κοινώς καλούμενα, έξ ών παράγεται τό άρίστης ποιό
τητος έλαιον, παράγουσι δέ καί τερεβινθίνην, έζ τού 
κορμού, ώς έζ τού σχοίνου ή μαστίχη, ήτις χρησιμεύει 
είς άλλο· κοινώς καλείται “τρεμεντίνα” έζ τού ίταλ. 
“τρεμεντίνα.’’

Ή γλώσσα — Τά νομίσματα — Τό μέλλον.

Οί Χϊοι όμιλούσι παρεφθαρμένην ελληνικήν 
διάλεκτον· ή προφορά, ό τονισμός διαφέρουσι 
κατα τα διάφορα χωρία · ουχ ήττον δμως άπαν- 
ταχοΰ ή γλώσσα είναι ή ελληνική. Τό νόμισμα 
είναι τό γρόσι. Τό άργυροΰν ή χαλκούν νόμι
σμα τών πέντε γροσίων έχει άξίαν 1 φράγκου 
καί 10 εκατοστών. Ό αργυρούς μετζιτιές ίσο- 
δυναμεϊ έν Χίφ πρός 20 γρόσια καί 75. ΊΙ 
τουρκική λίρα (χρυσοΰν νόμισμα) έχει 105 ή 
107 γρόσια.

Έκ τής 
Χίου, ής 
λιάδας, -Τϊ 
είναι 
τεται 
αύτής 
μηθϊ· 
πραγματοποιηθώσι, 
ξεως είναι έπιδεκτική ή 
κάτοικοι είναι εί 
ζαί ής τό έδαφο;

συντόμου ταύτης περιγραφής, τής 
οί κάτοικοι άνέρχονται είς 70 χι- 

είδεν
νήσος εύφορος, καί βεβαίως
αύτή μέλλον εύτυχές

ό αναγνώστης πόσον ή Χίος 
έπιφυλάτ- 

δταν ό λιμήν 
διορθωθή καί ή δικαιοσύνη καλώς άπονε- 

Έάν αί μελετώμεναι μεταρρυθμίσεις 
■ότε θά φανή ποιας άναπτύ- 

νήσος αύτη, ής οι 
άκρον οικονόμοι καί φίλεργοι, 
είναι τόσον γόνιμον.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τοΰ Γερμανικοί) ύπό Χρήστου Έ. Κάλφογλου 
δώάκτορος τής Ιατρικής.

(Τέλος.)

ΕΝ ΓΤΑΡΑΚΜΗι ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΑ ΖΩΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ.

I σήμερον θωραζίται μύξινοι, οί κροκό
δειλοι, οί γαβιάλαι καί οί άλλιγάτορες, 
οΐτινες ύπομιμνήσκουσιν ήμάς ζωικόν 

κοσμον πρό πολλοΰ έξαφανισθέντα καί οΐτινές 
εισι τα τελευταία λείψανα τών προϊστορικών 
μυξίνων, προσκρούουσι σήμερον πρός παντοίας 
δυσχερείας κατά τήν ζωήν αύτών. "Οσφ μάλλον 
ή καλλιέργεια προβαίνει, τά εύρέα καί λιμνά- 
ζοντα ΰδατα έξαφανίζονται, οί μεγάλοι ποταμοί 
άποτελματοΰνται καί κανονίζονται καί δσω κα- 
ταλληλοτέροις δπλοις μεταχειριζόμεθα κατά τών 
ισχυρώς τεθωρακισμένων τούτων ζώων, τόσφ 
μάλλον ραδίως ό άφανισμός αύτών έπιτυγχά- 
νεται.

'Ο άλλοτε τοσούτον χαρακτηριστικός τής Αί
γυπτου κροκόδειλος δέν εύρίσκεται σήμερον έν 
Λίγύπτφ άποσυρθείς είς τά ένδότερα τής Αφρι
κής. Έπίσης έξηλείφθησαν οί κροκόδειλοι έν 
άπάσαις ταΐς παραλίαις χώραις τής Αφρικής 
ένθα συνοικήσας ό Ευρωπαίος έξεχέρσωσε τον 
τόπον. Επειδή δέ ό πληθυσμός τών Εύρωπαίων 
έν τή βορείφ Αμερική όλονέν αύξάνει καί οί 
έν αύτή τελματώδεις ποταμοί ζαί τά λιμνάζοντα 
ΰδατα ξηραίνονται τή συνεργεία αύτοΰ, τούτου 
ένεκα δύναται τις ώς έγγυστα νά προείπη καί 
τόν χρόνον καθ’ δν θέλουσι καί οί άλλιγάτορες 
έξαφανισθή. Οί δέ γαβιάλαι ή ρυγχοκροζόδειλοι, 
ούς οί Ινδοί έν τή δεισιδαιμονία αύτών άπο- 
δειλιώσι νά καταδιώζωσι θά διατηρηθώσι βε
βαίως μακρύτερον χρόνον έν τή ζωή.

Έκ τής τάξεως τών έρπετών άνήκουσιν άναμ- 
φιβόλως αί χελώναι τοΐς ώφελίμοις ζώοις καί 
προεξάρχουσι μεταξύ αύτών ή Άρράϋος χελώνη 
(Arrauschildkrote, Podoknemis expansa), ή 

πράσινη χελώνη (Suppenschildkrote, Chelone 
viridis), ή Χοίλτ· Χ6λώντ> (Karettschild- 
krote, Chelone imbricada). Η πρώτη περι
έχει έν τοΐς ώοΐς αύτής τό χελώνειον έλαιον, 
αί δύο τελευταία·, ώά καί κρέας, έκτός τούτων 
παρέχει ή κοίλη χελώνη τό χελώνιον. Ή Άρ
ράϋος χελώνη, ήτις ένδιαιτάται έν τοις ποταμοις 
τών βορείων καί άνατολικών μερών τής νοτείου 
’Αμερική;, πρό πάντων δέ έν τοΐς ρεύμασι τού 
Όρινόκου καί Άμαζόνος τοσούτον πυρετωδώς 
καταθηρεύεται άπο πολλών έτών ύπό τών ιθα
γενών άνθρώπων, ώστε έλαττοΰται ό άριθμός 
αύτής κατ’ έτος. Έκ δέ τών νήσων, ένθα άλ
λοτε κατά τήν ωοτοκίαν άγεληδόν ώράτο, εύρί
σκεται σήμερον λίαν εύαρίθμως. Έπίσης αί 
δύο γιγάντιαι χελώναι, πρό πάντων δέ ή κοίλη 
■χελώνη καταδιώκονται μανιωδώς ύπό τών κυ
νηγών, τοΐς όποίοις ή έξις αύτών τοΰ τίκτειν 
τά ώά πάντοτε έν τοΐς αύτοΐς τοποις παρεχει 
άνεσιν καί εύκολίαν.

Δίκαιον δ’ άγώνα αγωνίζεται ό άνθρωπος 
κατά τών δηλητηριωδών δφεων, οΐτινες τοσούτον 
άφθονοΰσι κατά τάς θερμάς χώρας, ώστε απέχει 
πολύ καί σήμερον άκόμη ή ήμέρα τής έξαλεί- 
ψεως αύτών, ήτις όμως παρ’ ήμΐν εν Εύρώπη 
μετά βεβαιότητος προσεγγίζει- διότι καί ό κύ
κλος τής κατοικίας τού ήμετέρου πελίου (Pelias 
borus) στενότερος πάντοτε γίνεται και ή έχιδνα 
(Viper) καί ό άμμοδύτης (Vipera annnodytes) 
περιωρίσθησαν είς απώτατα καί κεκρυμμένα μέρη. 
Καί καθώς σήμερον ύπάρχουσι χώραι έν αις 
ούδείς δηλητηριώδης ό'φις εύρίσκεται, οΰτω θά 
δύναται τις έν έγγυτάτφ χρόνιο νά λέγη τοΰτο 
περί βλης τής Εύρώπης.

’Άδικος δέ είναι ή ύπό τών άνθρώπων κατα- 
δίωξις τών ιχθύων τών έν τοΐς γλυκέσιν ΰδασι. 
Τά γλυκέα ΰδατα ήμών, οί ποταμοί καί οί ρύ- 
ακες έρημωθέντες τών ιχθύων πρέπει τεχνηέντως 
νύν νά πληρωθώσιν αύθις. Καί ή θάλασσα αύτή 
ήθελε στερηθή τών άφθονων κατοίκων αύτής, 
αν ό άνθρωπος ήδύνατο νά καταναλώση τόν άνε- 
ξάντλητον τούτον πλούτον αύτής. Έάν σκεφθή 
τις δτι τδ Αονδϊνον μόνον δαπανά κατ’ έτος 200 
εκατομμύρια καλλαριών, 100 έκατομμύρια γλωσ
σών, ήμισυ έκατομμύριον μικρών άντακαίων, 
25 έκατομμύρια σκόμβρων, 85 έκατομμύρια ρόμ
βων καί άλλων άπειρων ιχθύων, δτι ή τράπεζα 
(Bank) τών Νεογαιϊτών έκ τής άλιείας αύτών 
18 έκατομμύρια δολλαρίων κατ’ έτος κερδίζει, 
δτι καί έν Σκωτία έν διαστήματι ένός έτους 
διά τήν άλιείαν τής μαινίδος μόνον 43,000 
άλιέων μετά 9000 πλοίων είς ένέργειαν τίθενται, 
πρέπει νά πιστεύση βεβαίως δτι μία τοιαύτη 
άφθονος πηγή έπρεπεν ήδη νά ή έξηντλημένη. 
Καί τό πράγμα πράγματι ούτως έχει. (·ί 
άλιεΐς τών παραλιών τής βορείου θαλάσσης 
μεμψιμοιρούσιν δτι ό καλλαρίας (gadus aegle- 
finus) δέν φαίνεται σήμερον τοσούτον πολυα- 
ρίθμως ώς πρότερον, καίτοι έξ Έμδεν μόνον 
φέρονται πρός πώλησιν περί τάς 200,000 χιλιό
γραμμών καλλαριών. Ό άναγινώσζων τάς στα
τιστικός παρελθόντων αιώνων, καθορα έν αύταΐς 
δτι τά είδη τών ιχθύων έκ τής οικογένειας τού 
άττακέως άλλοτε πολυαριθμότερα δντα έν τοΐς 
ήμετέροις υδασιν ήρξαντο νΰν προδήλως νά έλατ- 
τώνται. Γούτο ισχύει πρό πάντων περί τοΰ 
ήμετέρου τρώκτου. Έπίσης δέ παρατηρείται 
έντε Γερμανία καί κάτω Δουνάβει σημαντική 
έλάττωσις τοΰ δξυρύγχου (Acipenser sturio) 
ένεκα τής διηνεκούς καί απηνούς κατ’ αύτοΰ 
άλιείας.

'Η ταχεία δέ αΰτη ζαί σύντομος έξέτασις 
τών σκληρώς καταδιωκομένων ζώων τής γής 
υποδεικνύει ήμΐν σειράν δλην ζώων έν παρακμή 
διατελούντων, ή άρδην έξολοθρευομένων ή κατά 

τό μάλλον ή ήττον πρός τόν άφανισμόν αύτών 
σπευδόντων, διότι πάντα ταΰτα άδυνατούσι έπι 
πλέον ένεκα τών άλλοιωθεισών τής ζωής σχέ
σεων νά άγωνίζωνται τών περί τής εαυτών 
ύπάρξεως άγώνα ή καί νά άμιλλώνται πρός τα 
μακροβιώτερα καί κάλλιον διαιτώμενα ζώα. Έν 
τή πρώτη δέ φάλαγγι τών έχθρών αύτών εύρί
σκεται ό άνθρωπος, δστις άσπλάχνως καί δή 
πολλάκις άλογίστως ώθών αύτά πρός τήν πα
ρακμήν καί άπώλειαν, ούχ ήττον έν τή τελευ
ταία στιγμή προσέρχεται καί ζητεί διά τής 
τέχνης δπως άναστείλη τήν άρξαμένην ήδη κα
ταστροφήν, ήν αύτός ούτος προύκάλεσεν. Περί 
εύγενεστέρας δέ τίνος προς τούτο ί,οπής θέλομεν 
βραδύτερον πραγματευθή.

Έν Λειψία. .

Ο ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
ΕΝ ΤΗι ΛΕΣΧΗι ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

ΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΠΟΛΙΝ.

Διήγημα υπό Α. Δαλλαπόρτα.

Κύριε Συντάκτα τοΰ "Εσπέρου.”

"Οστις τών ύμετέρων αναγνωστών έτυχέ ποτέ 
ν’ άναγνώση τό Cafe de Surate τού Bernardin 
de St. Pierre, θά ίδη δτι ό έξ Ελλάδος μονα
χός, δν έγώ παρεισήγαγον είς τάς διαλέξεις, 
εκπροσωπεί τό φιλόσοφον εκείνο καί φιλέρευνον 
πνεύμα τών πρώτων τού Χριστιανισμού αιώνων, 
δπερ ύπο τάς έμπνεύσεις τής άρχαίας Ελληνι
κής σοφίας έχάλκευσε μέν έν Αλεξάνδρειά τόν 
τύπον τής μεγάλης ιδέας τού χριστιανικού έκ- 
πολιτισμού, διέπλασε δέ έν τφ Βυζαντίφ έν 
πλήρει έλευθερία έρεύνης καί συζητήσεως, τήν 
δημοκρατικήν καί έλληνικωτάτην τής όρθοδοξίας 
μορφήν, ήτις θαυμασίως διέσωσε τήν ελληνικήν 
φυλήν έν τφ μέσφ τού μεγάλου κατακλυσμού 
τών επιδρομών καί τών κατακτήσεων, πηδαλιου- 
χήσασα αύτήν είς λιμένα έπί τέλους ισονομίας, 
ένθα νΰν δικαιούμεθα νά έλπίσωμεν σωτηρίαν, 
έάν σωφρονώμεν.

Έπροτίμησα δέ νά στείλω τι έν εΐδει διη
γήματος είς τόν "Έσπερον,” διότι ή πρός το 
διήγημα τού άνθρώπου κλίσις είναι πάντοτε μεί- 
ζων τής πρός τας ξηράς έπιστημονικάς πραγμα
τείας, αιτιναι άποβαίνουσιν ύ>ς έπί τό πολύ 
φορτικαί, έν φ είς τά περιοδικά συγγράμματα 
συναντάται, άλλως τε, μετά τοΰ διδακτικού τό 
τερπνόν. "Εκαστος τφ δντι κλίνει ώς έκ φύσεως 
είς τήν άκρόασιν τών διηγημάτων, τά όποια 
κινοΰντα τήν περιέργειαν τών άκροωμένων τέρ- 
πουσι συγχρόνως έν φ διδάσκουσιν. Ιο διήγημα 
τό παρήγαγεν ό έρως πρός τήν άλήθειαν. Είναι 
δέ ή μορφή τού διηγήματος τόσον χαρίεσσα, 
ώστε πριν ή φανερωθή ή άλήθεια, ήν έγκλείει 
ό μύθος του, έσαγήνευσεν αΰτη τό πνεύμα, ώς 
Σειρήν ήτις σαγηνεύει διά τού άσματος, διότι 
είς τήν έκτύλιξιν τού μύθου τό πνεύμα άφοσιού- 
μενον καταλαμβάνεται άπαράσκευον ύπό τής 
άληθείας, ήτις αίφνης έκ τού μύθου άναπηδά, 
χωρίς νά ήναι εις καιρόν ν’ άποκρούση πλέον, 
ώς πρότερον, μετ’ άλαζονείας τάς άξιώσεις αύτής. 
Περιστοιχούμενον δέ ύπό τού φωτός της τότε 
άπανταχόθεν παραδίδεται άνευ άντιστάσεως καί 
άφοπλιζόμενον ύπ’ αύτής άπαγγέλλει τήν άπό- 
φασιν μόνον του, τήν όποιαν κατ’ ούδένα τρόπον 
δέν ήθελε ν’ άκροασθή πρότερον διότι οί άνθρω
ποι έπιθυμοΰμεν πολλάκις νά διορθώσωμεν εαυ
τούς, άλλ’ ούδέποτε άνεχόμεθα νά διορθωθώμεν 
ύπο τών άλλων, διδακτορικώς άποφαινομένων 
καί ώς άπό τρίποδος. ΊΙ άλήθεια, άλλως τε, 

είναι τό φώς τής ψυχής. 'Ως δέ θαμβούται ό 
οφθαλμός έκ τού σκότους είς τό φώς τοΰ ήλιου 
μεταβαίνων, καί ή ψυχή ωσαύτως έκ τοΰ σκό
τους θαμβούται είς τό τής άληθείας φώς. ’Οφεί
λει διά τούτο είς τό φώς ν’ άνοίγη τις τούς 
όφθαλμούς κατ’ δλΐγον. Καί ώς είς τοΰτο χρηαι- 
μεύουσιν είς τό φώς τού ήλιου τά βλέφαρα, είς 
τής άληθείας τό φώς χρησιμεύουσιν ό συμβολι
σμός, ή αλληγορία, ό μύθος. Έν συμβολισμούς 
καί άλληγορίαις καί μύθοις ή Άρχαιότης ήτέ- 
νισε τήν άλήθειαν· εΐδεν αύτήν δι’ έσόπτρων 
καί έν αίνίγμασι. Σήμερον άκόμη ημείς μή 
ήδυνήθημεν νά τήν άτενίσωμεν μέ άοπλους τούς 
οφθαλμούς, καί κατά πρόσωπον; Άλλ’ έκτος 
πάλιν τουτου είς τά σκότη τής άμαθείας τό 
πνεύμα αγωνίζεται δπως καταστήση έαυτό είς 
τούς άλλους καταληπτόν. Έντφάγώνι δ’ έκείνφ 
μεταφερόμενον είς δλα τής φύσεως τα βασίλεια 
άντανακλα είς τό φώς του μορφάς καί εικόνας 
παντοίας, διά ζωηρών καί θελκτικωτάτων χρω
ματισμών, άπαράλλακτα ώς ό ήλιος; δστις δταν 
λούεται είς τήν θάλασσαν άντανακλα είς τό φώς 
αύτού δλα τού ούρανού καί τής γής τά άντικεί- 
μενα, διά τών τερπνών καί μαγευτικών έκείνων 
κατοπτρισμών.

Ή μεταφορά, ή άλληγορία, ό μύθος, τό 
αίνιγμα, ό συμβολισμός, το διήγημα παοήχθησαν 
ούτως ύπό τού πρός τήν αλήθειαν έρωτος, διά 
τών αρμονιών καί τών καλλονών έκείνων τού 
πνεύματος, ας ύπεβοήθη τό σκότος, ή αμάθεια 
τών λαών. Ύπήρξεν ή αμάθεια, ύπο τήν 
έποψιν ταύτην, αναγκαία καί αΰτη είς τήν αλή
θειαν αναγκαία δσον ή σκιά είς τό φώς, ήτις 
ΰποβοηθεΐ εις τήν γένεσιν τών αρμονιών τής 
όράσεως. Δέν πρέπει νά συγχέη τις διά τούτο 
τήν άμάθειαν μέ τό ψεύδος. Ή άμάθεια είναι, 
ώς είπεΐν, ή άκινησία τού πνεύματος· πηγάζει 
δέ έκ τής φύσεως, διό έχει τι μεθ’ έαυτής καί 
τό άγαθόν, ώς παν τό άμέσως έκ τής φύσεως 
άπορρέον. Τό ψεύδος είναι παρά φύσιν, διό και 
είναι πάντοτε πονηρόν. Τό φώς αύτού είναι 
άπατηλόν, είναι δόλιον, είναι φώς δπερ φέγγει 
διά ν’ άποπλανήση. Δέν θά ήδύνατο νά παρο- 
μοιάση τις αύτό κάλλιον ή μέ τής πυρκαϊάς τό 
άπαίσιον φώς, το όποιον μεταβάλλει είς τέφραν 
τάς οικοδομάς, άς φωτίζει. "Ολα τω δντι τά 
δεινά τοΰ άνθρώπου, τόσον τά ηθικά δσον καί 
τά φυσικά αύτά, πηγάζουσιν έκ τού ψεύδους. 
Ή τυραννία, ή δουλεία, ό πόλεμος έπήγασαν 
πάντοτε έκ τού ψεύδους, τό όποιον καί καθαγιά
ζεται ένίοτε μάλιστα ώς άλήθεια ιερά, διότι οί 
έφευρόντες αύτό πρός κραταίωσιν τής ισχύος 
αύτών τό παρήγαγον άπό φυσικής αιτίας, άπό 
τής θεότητος, φερ’ είπεΐν, ή άπό τίνος μυστηρίου 
άκαταλήπτου είς τήν άνθρωπίνην διάνοιαν, δπως 
καταστήσωσιν αύτό σεβαστόν είς τόν κόσμον, 
έξυπηρετούν τάς θελήσεις των. Είναι έν τούτοις 
εύκολον νά διακρίνη τις τήν άλήθειαν έκ τοΰ 
ψεύδους. 'Η άλήθεια δέν είναι τι τεχνητόν 
τό δέ φώς αύτής είναι φώς φυσικόν, δπερ φέγγει 
άφ’ έαυτοΰ, αιωνίως είς δλον καί δι’ δλον τόν 
κόσμον. Τό ψεύδος είναι έπιτετηδευμένον τό 
δέ φώς αύτού είναι φώς τεχνητόν, δπερ καίει 
άδιαλείπτως τρεφόμενον καί δπερ ούδέποτε είναι 
καθολικόν. Ούδέ πρέπει νά συγχέη τις μέ τό 
ψεύδος τόν μύθον. '0 μύθος είναι το ένδυμα, 
τό περικάλυμμα, καί τό ψεύδος τό φάσμα μόνον 
τής άληθείας. Άλλά καί ό μύθος αύτός άπο- 
βαίνει ώς τό ψεύδος όλέθριος, δταν έξυπηρετή 
τού έγωϊσμού τάς άλογους όρμάς, ώς καί αύτή 
ή άλήθεια, δταν άποβή τό προνόμιον ένός μόνον 
γένους, οίον τών ιερέων ή τοΰ γένους τών εύγενών.

Τό νά άναζητηθή έν ταΐς άνατολικαΐς χώ
ραις καί διαδοθή ή άλήθεια είς δλας τάς 
φυλάς καί είς δλα τά γένη, τοΰτο ώφειλε 



νά ήναι τό κύριον μέλημα άρχομένων τε καί 
αρχόντων, οΰ άνευ το μέλλον αποβαίνει αμφί
βολον.

‘’’Εκαστον ήδη έν τω ' Έσπέρφ” ανάγνωσμα 
έσεται δροσερά τις μόνον ρανίς, έν φ εις τάς 
τόσας τής -ατρΐδος φλόγας, πρός κατεύνασιν τής 
λύσσης αύτών, μόλις "ν’ ακούεται ίσως θά ήρ- 
κουν πηγαί τών ναμάτων τής θαυματουργού 
επιστήμης, συστηματικώς και άδιαλείπτως δια- 
χυνόμεναι διά πάγκοινου τινός, υποχρεω
τικού και ομοιομόρφου παιδαγωγήσει»;. 
ΙΙράττομεν ημείς ένταΰθα το έφικτόν, παρηγορεΐ 
δέ ημάς τό τοΰ 'Ησιόδου
"Εί γάρ κεν και σμικρΰν έπί σμικρω καταΟεΐο 
Και θαμά τοΰθ’ ερδοις τάχα κεν μέγα και τό 

γένοιτο.”

Ο ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΝ ΤΗι ΛΕΣΧΗι ΤΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΠΟΛΙΝ.

'Υπήρξεν είς τήν Πονηρούπολιν Λέσχη, είς 
ήν έφοίτων μετά μεσημβρίαν οί ξένοι· έκλήθη 
διά τοΰτο ή λέσχη έκείνη "ή Λέσχη τών ξένων.” 
Ήτο έκεΐ μίαν τών ήμερων καί ΙΙέρσης τις λό
γιος, δστις άφ’ οΰ διήνυσε τόν βίον είς τήν με
λέτην τής θεολογίας είς τά γηρατειά του ήδη 
δέν έπίστευεν είς τόν Θεόν. "Τί έστι Θεός, 
έλεγε, τίς έπλασεν αυτόν; Πού δέ υπάρχει; 
Έάν ήτο σώμα θά ήδύνατο νά τόν ϊδη τις· έάν 
ήτο πνεύμα, θά ήτο καί νοήμων καί δίκαιος’ 
δέν θά έπέτρεπε νά ύπάρχωσι δυστυχείς. Εγώ 
αύτός σήμερον άφ’ οΰ είργάσθην έπί τοσούτον είς 
τήν περί Θεού ιδέαν, θά ήμην Πατριάρχης είς 
Ίσπαχάν, καί δέν θά έδραπέτευον διά τόν λόγον 
δτι έζήτησα νά φωτίσω τόν κόσμον διά τής 
διδασκαλίας μου. Άρα; . . . Άρα δέν υπάρχει 
Θεός!”' 'Ο λόγιος έκεΐνος Πέρσης, τυφλωθείς 
ύπό τού τύφου τής αλαζονείας, δστις έκυρίευσε 
τήν ψυχήν του καί τό πνεύμα του, άπώλεσεν έπί 
τέλους τό λογικόν, είς τρόπον ώστε άντί έν ταΐς 
έρεύναις αυτού ν’ άνευρη τήν αιτίαν τών οντων, 
εΰρεν δτι δέν ήτο ή ίδική του διάνοια, άλλ’ ή 
κυβερνώσα τόν κόσμον, ήτις δέν υπήρχε πλέον.

Είχε δέ ό Πέρσης έκεΐνος δούλόν τινα 
μεθ’ εαυτού έξ ’Αραβίας, δστις ίστατο έν τινι 
γωνία έκεΐ τής αιθούσης, άσχολούμενο; μέ τάς 
μυίας, αιτινες τόν κατέτρωγον.

— Τί λέγεις σύ, μαύρε, άποτανθείς είς αύτόν 
είπεν ό θεολόγος, ροφήσας προηγουμένως τό 
ναρκωτικόν του ποτόν υπάρχει Θεός;

— Καί τίς δύναταί ποτέ περί τούτου ν’ άμ- 
φιβάλλη: άπήντησεν ό Κάφρο;· έλαβε δέ έκ τού 
θυλακίου τό φυλακτόν, τεμάχιόν τι ξύλου θαυ
ματουργού έκ δένδρου τινός ιερού τής πατρίδος 
του καί είπεν· “Άφθέντα, ιδού ό Θεός, δστις 
μέ έφύλαξε πάντοτε είς τόν κόσμον.”

Οί παρευρεθέντες έξεπλάγησαν καί έπί τή 
έρωτήσει καί έπί τή άπαντήσει ταύτη. Βραχμάν 
δέ τις, παρευρισκόμενος, άγανακτήοας,

— Φέρεις, είπε σύ τόν Θεόν είς τό θυλά- 
κιόν σου λοιπόν; Νά μάθης, άνόητε, δτι δέν 
υπάρχει άλλος θεός ή ό Βράμας, δστις έπλασε 
τόν ούρανόν καί τήν γήν καί τού όποιου ό ναός 
εύρίσκεται είς τάς δχθας τοΰ Γάγγου, καί δτι 
οί βραχμάνες είναι οί μόνοι αύτοΰ ιερείς, οί διά 
τής προστασίας αύτού ύπάρχοντες έν τφ κόσμφ 
άπό εκατόν καί είκοσιν ήδη χιλιάδων έτών, μέ 
δλας τάς μεταβολάς καί μέ δλας τάς επαναστά
σεις τών Ινδιών.

’Εμπορομεσίτης τις’Ιουδαίος, δστις έκάθητο 
πλησίον, έλαβε τότε τόν λόγον καί είπε·

■— Πώς είναι δυνατόν οί βραχμάνες νά πι- 
στεύωσιν δτι είς τάς Ινδίας ό Θεός έχει μόνον 
ναόν, καί δτι δέν υπάρχει άλλος θεός ή ό Βρά
μας καί δεν υπάρχει ή μόνον διά τό γένος των;

Μάθε δτι άληθής άλλος Θεός δέν ύπάρχει είμή 
ό θεός τού ’Αβραάμ, καί δτι ούδένα άλλον λαόν 
άγαπα ή τόν λαόν τού Ισραήλ, ον καί διατηρεί 
έν τή διασπορα καί τή εξορία άλώβητον, μέχρι; 
ού συναγάγη καί πάλιν αύτόν εις Ιερουσαλήμ 
καί τω διύση καί πάλιν τό κράτος ινα καί αύθις 
άνεγερθή μεγαλοπρεπής ό ναός αύτού ώς τό 
πάλαι ποτέ έκεΐνον, δστις ήτο τό θαύμα τής οι
κουμένης.

Εις τούς τελευταίους τούτους λόγους ό ’ Ισραη
λίτης συνεκινήθη έπί τοσούτον, ώστε έρρευσαν 
άπό τών δφθαλμών αύτού δάκρυα.

Ιησουίτης δέ δστις εύρέθη έκεΐ καί ήκ.ουε, 
ριψας βλέμμα βλοσυρόν είπεν έν δργή εις τόν 
Ιουδαίον.

— Καί δέν έννοεΐς, ταλαίπωρε, δτι άδικεΐς 
τόν Θεόν, λέγων δτι ούδένα άγαπα άλλον λαόν 
τού Ισραήλ, τόν όποιον καί άπεκήουξε μάλιστα 
πρό έννεακαίδεκα ήδη αιώνων, ώς μαρτυρεί 
τούτο ή διασπορά τής φυλής σου; Μάθε δτι ό 
Θεός καλεΐ πάντα τά έθνη είς τήν ’Εκκλησίαν 
τή; Ρώμης, έκτος τής όποια; ή σωτηρία άπο- 
βαίνει άνέφικτος. ’Ότι μόνο; δέ άντιπρόσωπο; 
τοΰ Θεού έν τφ κόσμφ είναι ό τής Ρώμης Πον- 
τίφηξ, δστις είναι διά τοΰτο άλάνθαστος.

( Επεται συνέχεια.)

ΓΊΟΙΗΣΙΣ.

Α'.

Η ΚΝΙΔΙΑ.

Χθες κοιμώμενος άρχαίαν πόλιν είδον, 
πόλιν ένδοξον, τήν έρατήν τήν Κνίδον· 
Είδον μέγαρα, ναούς πολυδαιδάλους, 
Έν οίς έξοχος ό τής θεάς τοΰ κάλλους.

Ένδον ΐδρυται σμίλης Πραξιτελείου 
Φιλοτέχνημα, τού κάλλους τοΰ τελείου 
τό άπείκασμα άφρογενοΰς θεαίνη; 
ήουσώματον, τής άναδυομένης.

* **
Τοΰ ναού έγγύς τοΰ τής θεά; εύρέθην 
άφροδίσιοι καί προξενούσαι μέθην 
αύραι έπνευσαν λεπταί έκ περιβόλου, 
κύκλω τού ναού έκτεινομένου δλου.

Ή πυκνόκαρπο; έντος μυρσίνη ήνθει, 
ταύτη; κάτωθεν έχλόαζεν ή μίνθη· 
δάφναι εύοσμοι, πλατάνιστοι σφριγώσαι, 
ρόαι ευκαρποι, πυκναί έρυθριώσαι 
ήνθουν, έθαλλον έν μέσιρ δένδρων άλλων, 
ό δέ φίλερω; κισσός χλωρός καί θάλλων, 
εΐρπυζ’ ειρπυζε στελέχη περιβάλλων.

* **
Ιον περίβολον, τό τέμενος έκεΐνο 
διεπέρασα, τό γόνυ κάμπτω, κλίνω 
βλέπων τού ναού τά έξαλλα τά κάλλη. 
Νεωκόρος τις έξέρχεται, προβάλλει- 
— ΈΓσελθ’ εί'σελθε, ώ ξένε”, αυτή λέγει· 
ταύτα λέγουσα, τήν δεξιάν δρέγει, 
θύραν δείκνυσιν, έμβαίνει καί προβαίνω· 
οίον θέαμα! Ώς έν έκστάσει μένω.

Είδον, είδόν σε, σύ ήσο ή Ιδία, 
Άφρογένεια, νεότης άϊδία!
”Ω! άούνατον, ’δέν ήσο έκ μαρμάρου! 
Ψυχήν έχουσι τά μάρμαρα τής Πάρου; 
Ζωήν έχουσιν αί πέτραι ή οί λίθο.! 
Καί τά λίθινα δονούνταί ποτέ στήθη

* »*

Χάριν έχεεν ύγράν τά μάγον ομμα, 
καί το σύμμετρον συστέλλουσα τό στόμα, 
ύπερήφανον μικρόν ύπεμειδίας 
έξεγείρουσα τούς πόθου; τής καρδίας.

Ήν τό κάλλος σου, θεά, γεγυμνωμένον· 
οί έπίκυρτοι γλουτοί καί τά μηρά σου, 
τών ισχίων σου οί τύποι, τά σφυρά σου 
καί τής κνήμης σου τό θέλκτρον τεταμένου.

Έπαφρόδιτο; προσώπου ήμερότης, 
ρίς ή σύμμετρος, λαγάνων γλαφυρότης· 
τών όφρύων σου τό εΰγοαμμον, τά μήλα, 
ή άνάδεσις τής κόμης, έρωτύλα!

Τά μετάφρενα, ή χειρ ή λεληθότως 
έπικρύπτουσα τήν ήβην, τά τιτθία 
σφρίγους έμπλεω, έξαίσια καί θεία! . . . 
Ένθους έβλεπον . . . έξήγειρέ με κρότος.

Ώ όνείρωξις, όνείρωξις ήδεΐα , 
είδον, είδόν σε καθ’ ύπνους, ώ Κνιδία.

Έν Άδριανουπόλει.
Χρίστοφόροί Σαμαρτσίδης.

Β'.

Πρός τί;

Ήλθον είς γήν μηδέν τής γής, μηδέν! μηδέν 
γνωρίζων,

Βρέφος, τροφήν μόνον ζητών καί μόνον κλαυθ
μύριζαν ·

Παρήλθε πλήν ή βρεφική μικρά μου ήλικία 
Κ’ έσκίρτων, παΐς γενόμενος, άλλά μηδέν έλπίζων, 
’Αλλά μηδέν σκεπτόμενος, κ’ έν άγαθή καρδία 
Ήγάπησα τά παίγνια, ζωήν αύτό νομίζων.

Πλήν έρρευσε κ’ ή παιδική άθώα ηλικία· 
Ήνδρώθην τώρα κ’ ή ζωή δέν είναι ή ίδια, 
Τώρα μέ έλκουσι πολλαί έδώ κ’ έκεΐ φροντίδες, 
Τώρα ή σκέψις σοβαρά τό μέτωπον πιέζει.
Τώρα οί πόθοι μου πολλοί, ποικίλας αί έλπίδες, 
Καί το παιδίον άνδρωθέν ουδόλως πλέον παίζει.

Άλλά τί ήλθον εί; τήν Γήν, τί άρα νά ποιήσω, 
Αφού μετ’ ού πολύ αύτήν καί πάλιν θά άφισω;
Ιδού τί αίνιγμ’ άποσπα έδώ τήν προσοχήν μου· 
Ήλθον νά ζήσω· κ’ έπειτα; . . . ώς ήλθον νά 

έκλείψω;
Είς τό μηδέν πάλιν άφείς τήν ζήσασαν ψυχήν μου 
Αφού τήν σάρκα ύπό γήν μέ γήν έπικαλύψω;

Πρός τί δέ ήλθον είς τήν Γήν; τί είδον έν τφβίω; 
Καί διατί τοΰ βίου μου φθαρτήν τήν βίβλον κλείω, 
Κ’ είς τό μηδέν πορεύομαι ούδέν άφίνων ίχνος; 
Τίς θά μοί είπη διατί υπήρξα, έγεννήθην;
Καί ώς άφθείς κ’ είτα σβεσθείς έσβέσθην πάλιν 

λύχνος; . . .
Έξ άφανούς εις τ’ άφανές νά έλθω έποιήθην;

Φεύ! εις τάς έρωτήσεις μου άπόκρισις καμμία 
Καί ούδαμόθεν έρχεται- πλήν πάλλει ή καρδία 
Καί μόνη άποκρίνεται · "θνητέ, νά άγαπήσης, 
"Ν’ άγαπηθή; ήλθες είς Γήν- ήγάπησας ; ήράσθης; 
"’Ιδού τών ερωτήσεων πασών αύτών ή λύσις, 
"Ιδού πρό; τί έπί τής γής, σύ, άνθρωπος 

έπλάσθης.”
Έν Άθήναις.

Κ. Pinμ.αΐδης.

ΤΟ
 ΦΡ

Ο
ΥΡ

ΙΟ
Ν

 ΣΚ
ΑΡ

ΔΟ
Ν

.



ΕΝ ΜΕΣΩ. ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ.
Διήγημα.

Α'.

το Κυριακή τοΰ μηνός Αύγούστου- ή 
ήμερα έκλινε πρός τό τέλος της και οι 
κάτοικοι τής πόλεως Manheim εύθυμοι 

και αμέριμνοι έπέστρεφον έκ τοΰ περίπατου προ; 
τάς οικία; των. Οί περί τήν πόλιν και έν τή 
θέσει τών κατεδαφισθέντων τειχών ίδρυθεντε; 
κήποι καθίσταντο έπι μάλλον καί μάλλον έ'οημοι 
καί σιωπηλοί- μόνον εντός ένός έξ αύτών ήκου- 
οντο άκόμη φωναί εύθυμούντων καί ήχοι μου
σικών δργάνων. Ο κήπο; ούτος έκαλεΐτο ό 
"Κήπος τής Καλύβης” καί ήτο κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν τόπο; διασκεδάσει»; περιζήτητο; και 
διά τοΰ; χορούς, και διά τά έν αύτω χαιόμένα 
πυροτεχνήματα και διά τό άερόστατόν του. 
'Η διασχέοασις τοΰ άεροστάτου, νεοφανής και 
πρωτότυπος, ειλκυεν ιδίως τόν κόσμον, διότι 
πάντες έπεθύμουν νά έπιβώσι τοΰ ελαφρού άερο
στάτου και ύψούμενοι ύπεράνω τής γής να 
αίσθανθώσι τό νέον τοΰτο και περίεργον αίσθημα. 
At αιωρήσεις αύται ούδέν ειχον τό επικίνδυνον, 
διότι τό άερόστατόν ήτο στερεώς διά σχοινιών 
—ροσδεδεμένον είς τό έδαφος, καί τά σχοινιά 
ταύτα οί έπιβαίνοντες τής λέμβου τοΰ άεροστά
του ήδύναντο κατά βούλησιν νά μηκύνωσιν ή 
νά συστέλλωσιν- άλλως τε τό ύψος, είς ο άνήρ- 
χετο συνήθως τό άερόστατόν, δεν ύπερέβαινε 
κατά πολύ τό ύψος τών μεγαλειτέρων δένδρων.

Κατ’ έκείνην τήν εσπέραν, καθ’ ήν άρχεται 
τό παρόν διήγημα, οί έν τω κήπω διασκεδάζον- 
τες ειχον συσσωρευθή περί τήν μεγάλην πλα
τείαν, ένθα έπρόκειτο νά καή τό πυροτέχνημα. 
Αί τού κήπου δενδροστοιχίαι ήσαν έρημοι. Είς 
μίαν τών σκιερωτέρων δενδροστοιχιών έβαινεν 
άνήρ τεσσαρακοντούτης τήν ήλικίαν οδηγών άπό 
τοΰ βραχίονας νέαν κόρην- άμφότεροι διηυθύ- 
νοντο πρός τήν πλατείαν, άλλά βήματι βραδεΐ, 
ώ; άνθρωποι βεβυθισμένοι είς σκέψεις. Μετά 
μακράν σιωπήν ό άνήρ, ποιών κίνημα άνυπομο- 
νησίας, είπεν-

— Οχι, άδελφή μου, όχι, δσφ ζώ δέν θά 
συγχωρήσω είς τόν Χριστιανόν Αόφμαν νά μοι 
διαμφισβητήση τήν κληρονομιάν τού έξαδέλφου 
του- ή κληρονομιά αυτή δέν είναι δωρεά, άλλ’ 
είναι ή δ-.καία άποζημίωσι;, ήν μοί ώφειλεν ό 
άποθανών.

— ΊΙ διαθήκη του έπρεπε νά τό άναφέρη, 
Μιχαήλ, παρετήρησεν ή κόρη.

— Καί έπειδή ή διαθήκη οέν τό άναφέρει, 
πρέπει έγώ νά χάσω 2,τι μοί δφείλεται, Φλω
ρεντία; Επειδή ό άποθνήσκων έλησμόνησε νά 
έκφρασθή, πρέπει έγώ, ό Μιχαήλ 'Ρίττερ, νά 
κατηγορώμαι ώς αρπαξ παρά τού Αόφμαν τούτου;

— Τί νά γείνη, άδελφέ μου; άπεκρίθη ή 
νεάνις- ό άνθρωπος δέν μάς γνωρίζει- ίσως τώ 
ένέβαλέ τις υποψίας, καί αύτός έπίστευσεν δ,τι 
τω έλεγον, διότι τοΰτο συνεβιβάζετο καί πρός 
τό συμφέρον του.

— Οδτω λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Μιχαήλ μετά 
πικρίας, τό κτήμα, δπερ έγώ άπό εικοσαετίας 
καλλιεργώ, τό κτήμα, τό όποιον άπέκτησα μέ 
τούς κόπους μου, μέ τήν έργασίαν μου, αύτό τό 
κτήμα θα μοί άρπάση τώρα ξένος, δστις ούδέν 
άλλο έχει έπ αύτοΰ δικαίωμα ή τήν σύμπτωσιν 
τής γεννήσεως;

— 'Η άπόφασις δέν έξεδόθη άκόμη, διέκοψεν 
αύτόν ή Φλωρεντία.

'Ο αδελφός της έσεισε τήν κεφαλήν.
— Πολύ όλίγον ελπίζω, είπεν, ό Αόφμαν 

είναι νέος καί δραστήριος... έχει βεβαίως φίλους, 

οΐτινες τον ύποστηρίζουσιν . . . Ίσως έξεδόθη 
ήδη ή άπόφασις, ήτις μοί άφαιρεΐ όριστικώ; τό 
κτήμα . . .

ΊΙ Φλωρεντία άνεστέναξεν- ό αδελφό; τη; 
προσέθηκε-

— Πόσον άσπλαγχνος είμαι, Φλωρεντία! 
Έγώ σοι ομιλώ περί αύτή; τή; δυσάρεστου ύπο- 
θέσεως, έν ω σέ ώδήγησα είς τόν περίπατον διά 
νά διασκεδάση; όλίγον. Πόσον έπεθύμουν να 
έγενόμην θεατής εκτάκτου, καταπληκτικού τίνος 
θεάματος, νά λάβω νέα; έντυπώσεις, δια να 
δυνηθώ ν’ άποσπασθώ άπό τάς διηνεκείς αύτάς 
φροντίδας.

Έν ω έλεγε τάς τελευταίας ταύτα; λέξεις 
οί δύο άδελφοί εύρέθησαν έν εύρεία τινι τοΰ δά
σους καί καταφύτω πλατεία. Ήτο τοΰτο τό 
μέρος, έν ω ύψοΰτο τό αιχμάλωτον άερόστα- 
τον. Ίο άερόστατόν ύψοΰτο έλαφρόν καί κομψόν 
εις όλίγων ποδών άπόστασιν άπό τοΰ έδαφους, 
έχον κάτωθεν αύτοΰ χαριεστάτην λέμβον κυμαι- 
νομένην ελαφρώς έπί τοΰ χόρτου ώς έπί έλα- 
φρών κυμάτων. Ή Φλωρεντία άνέπεμψε κραυ
γήν έκπλήξεω; καί θαυμασμού έπί τή θέα ταυτη|· 
μακράν τής πόλεως πρώτον ήδη έβλεπεν αερό
στατό·? έκ τοΰ πλησίον · έπλησίασεν έπομένως 
μετά τοΰ άδελφοΰ της.

— Δύο άκόμη θέσεις! είπεν ό φύλαξ, δστις 
έκράτει τά σχοινιά.

'Ο Μιχαήλ περιειργάζετο τήν μικράν λέμβον, 
έν ή έκάθητο ήδη νέο; άνήρ φορών οδοιπορικήν 
στολήν καί κρατών έν χερσί μίαν τών σιδηρών 
έκείνων ράβδων, άς μεταχειρίζονται οί περιη- 
γηταί τών νΑλπεων.

— Δύο θέσεις άκόμη! έπανέλαβεν ό Μιχαήλ 
στρεφόμενος μειδιών πρός τήν αδελφήν του- 
έχεις διάθεσιν νά χάμης έναέριον περίπατον;

— Δέν ύπάρχει κίνδυνος; ήρώτησεν ή κόρη.
— Ούδέ ό έλάχιστος, δεσποσύνη μου, είπεν 

ό φύλαξ. Δέκα χιλιάδες χριστιανοί έκαμαν τό 
ταξείδιον τοΰτο έως τώρα.

— Καί δυναταί τις νά κατέλθη δταν θέλη;
-— ’Αμέσως- άρχει νά σύρη τις αύτό τό μι

κρόν σχοινίον, τό όποιον εύρίσκεται έντός τή; 
λέμβου.

Η Φλωρεντία έδίσταζε. Καίτοι αίσθανομένη 
φόβον τινά, τό πρωτοφανές τή; τοιαύτη; δια- 
σκεδάσεως τήν εΐλχυεν · συμμορφουμένη άλλως 
πρός τάς έπιθυμίας τοΰ άδελφοΰ της, τω είπε 
μετ’ δλίγον δτι εύχαρίστως θά τον παρακολου-

— "Ας είναι λοιπόν! Ά; κάμωμεν τό ένα
έριον ταξείδιον! είπεν ό Μιχαήλ καί έπεβιβάσθη 
μετά τής άδελφή; του εί; τήν λέμβον.

"Αμα ό φύλαξ είδεν αύτού; καθημένους έλυσε 
τά σχοινιά καί τά άερόστατόν ήρξατο βραδέως 
ύψούμενον. ΊΙ κόρη, αίσθανομένη έαυτήν μετέ
ωρον, ώχρίασεν ό έν τή λέμβοι εύρισκόμενος 
ξένο; ίδών τοΰτο ήπλωσε τήν χεΐρα πρός τό 
μικρόν σχοινίον τού κώδωνος.

•— ’Επιθυμείτε νά κατέλθωμεν; ήρώτησε 
μειδιών.

— Εύχαριστώ μυριάκις, κύριε, είπεν ή 
Φλωρεντία συνελθοΰσα- θά συνειθίσω εί; τό 
άλλόκοτον τοΰτο αίσθημα.

— Ίδέ, Φλωρεντία, ίδέ, είπεν ό Μιχαήλ - εΐ- 
μεθα ήδη ύπεράνω τών δένδρων.

‘Η νεάνις είδε πρό; τά κάτω καί τό δλω; 
έκτακτον τοΰ θεάματος διεσκέδασε καί τό τελευ- 
ταΐον τοΰ φόβου ίχνος. Κάτωθεν’ έφαίνετο ό 
"Κήπος τής Καλύβης” ολόκληρος μέ τού; δια
δρόμους, μέ τά; δενδροστοιχία; του- έφαίνετο ή 
εύρύχωρος πλατεία, έν ω συνωθεΐτο τό πλήθος 
τών θεατών- μόλις ήκούοντο αί άναπεμπόμεναι 
φωναί '0 άήρ ήτο έλαφρος καί δροσερός- ή 
Φλωρεντία ζωηρά καί έν εύθυμία άνέκραξε ·

— Πόσον ώραΐον, πόσον μεγαλοπρεπές το 
θέαμα, Μιχαήλ! Δέν αισθάνεσαι ώς μαγείαν 
τινά περιβάλλουσάν σε; Δέν είσαι τώρα εύτυχέ- 
στερο; ή πρό μικροΰ;

— Πράγματι, άπεκρίθη ό 'Ρίττερ- ή φυσική 
έντύπωσις μεταδίδεται είς τήν ψυχήν, καί νομίζω 
οτι αίωροΰμαι ύπεράνω τής μοχθηρίας τών άν
θρώπων, δπως αίωροΰμαι ύπεράνω τών οικιών 
αύτών. Άλλά τί συμβαίνει έκεΐ κάτω; Καί 
διατί συνωθεΐται έπί τής πλατεία; τό πλήθος 
έκείνο;

— Περιμένει τό πυροτέχνημα, είπεν ό ξένος 
συνοδοιπόρος των.

— ’Ιδού, ιδού καί οί πρώτοι μύδροι, είπεν 
ή Φλωρεντία · άλλά διατί άνατινάσσονται δλοι 
όμοΰ; . . . Ά! τό ικρίωμα τών πυροτεχνημάτων 
κατέπεσε· τί συμβαίνει;

— Ακούετε τάς κραυγάς; είπεν ό Μιχαήλ- 
θραύουν τάς ξυλίνα; κιγκλίδας.

— Είναι στάσις μαθητών, παρετήρησεν ό 
ξένος- ώργίσθησαν φαίνεται οί νέοι, δτι τό πυρο
τέχνημα άπέτυχε.

— Τί εύτύχημα, δτι ήμεΐ; δέν εύρέθημεν 
έν μέσφ έκείνη; τής ταραχής, είπεν ή Φλωρεντία,

— Τώρα λοιπόν ήσύχασες; ήρώτησεν ό άδελ- 
φός της.

— ’Εντελώς.
— Δυνάμεθα λοιπόν νά ύψωθώμεν άκόμη 

δλίγον. Είπε καί έδωκε τό σύνθημα διά τοΰ 
κωδωνίσκου. Τό άερόστατόν ύψώθη πάλιν έπί 
τινα; στιγμάς καί έστη. Οί τρεις συνοδοιπόροι 
άνέπεμψαν φωνήν θαυμασμού. Ύπό τού; πόδας 
αύτών, δσφ έξετείνετο τό βλέμμα, ήπλοΰντο 
κοιλάδες, δάση, άγροί, χωρία- μακρόθεν έφαίνετο 
τό Μέλαν δάσος καί ό Ρήνος, ό μεγαλοπρεπή; 
έκεΐνος ποταμός.

— Εύδαίμων χώρα, είπεν ό ξένος, <ί>; όμι- 
λών καθ’ έαυτόν- εύδαίμων χώρα, είς τήν οποίαν 
ό θεός παρέσχε γήν εύφορον, ποταμόν πλευστόν 
καί δρη δασώδη!

'0 Μιχαήλ άνεστέναξεν.
— Εύδαίμων πράγματι, έπανέλαβεν αν δέν 

είχε τάς συκοφαντίας καί τάς δίκας.
— Κάνεις δέν τό ήξεύρει κάλλιον εμού, 

είπεν ό άγνωστος.
— Πώς; καί ύμεΐς είσθε χαταδεδικασμένο; 

νά ύπερασπισθήτε τά δίκαιά σας ένώπιον δικαστών;
— Δυστυχώς, καί κατά άντιδίκου, δστις 

πάντα θά κίνηση λίθον διά νά μέ καταστρέψη.
— 'Όπως καί έγώ, είπεν ό Μιχαήλ- έάν ό 

άντίδικό; μου κερδίση τήν δίκην, έγώ κατα
στρέφομαι έντελώς, καί χάνω δ,τι άπέκτησα έν 
τφ παρελθόντι.

— Καί έγώ χάνω δλα; τάς έλπίδας τοΰ 
μέλλοντος.

— Οί καρποί τής έργασίας μου θά πλουτί- 
σωσιν άνθρωπον άπληστον.

— Αί έλπίδες μου δλαι θά ματαιωθώσι 
πρός όφελος ύποκριτοΰ.

— Καί όμως φοβούμαι μή ό νόμος κατα
πάτηση τό δίκαιον.

— Καί έγώ φοβούμαι, μή ή ραδιουργία 
ύπερισχύση τοΰ δικαίου.

— ’Εννοώ, έννοώ, είπεν ό Μιχαήλ- ή θέσις 
μας, κύριε, είναι ή αύτή- καί ύμεΐς εχετε άντί- 
δικον κανένα Χριστιανόν Αόφμαν.

— Χριστιανόν Αόφμαν; έπανέλαβεν ό ξένος- 
τοΰτο είναι τό όνομά μου.

— Πώς; σεις . . .
— Καί ό άντίδικό; μου λέγεται Μιχαήλ 

'Ρίττερ.
— Ούτως ύνομάζομαι έγώ!
Οί δύο άνθρωποι έκυττάζοντο άμοιβαίως μέ 

βλέμματα όργή; καί μίσους. ΊΙ Φλωρεντία

__ Ά; κατέλθωμεν, Μιχαήλ, είπε θέτουσα 
τήν χεΐρα έπί τού βραχίονος τοΰ άδελφοΰ της.

Άλλ’ ούτος δέν τήν ήκουεν- _
__ "Ο,τι ό κύριο; Αόφμαν είπε περί του αν- 

τιδίκου του είναι μαύρη συκοφαντία, άνεκραξε 
-ροσβλέπων ήγριωμένο; τόν ξένον.

. Καί ο,τι ό κύριος 'Ρίττερ είπε περί του 
άντιδίκου του είναι ψεύδος! άπήντησεν ό άλλος.

___ fa’ όνομα τού θεού! ας κατέλθωμεν, 
είπεν ή κόρη τρέ μούσα. , , ~ -

__”Α; ήναι, είπεν ό Μιχαήλ, έπι τής γη; 
θά έξηγηθώμεν καλλίτερον.

__ Καί όριστικώτερον, έλπίζω, προσέθηκεν 
δ Αόφμαν μέ υφο; εκφραστικόν.

Έν τοσούτω είχε σύρει τό σχοινίον τοΰ κώ
δωνος- άλλά τό άερόστατόν έμενεν άκίνητον 
έσυρε καί δεύτερον τό σχοινίον, καί τρίτον- 
πλήν καί πάλιν άνευ άποτελέσματος.

__Καί δμως ό φύλαξ πρέπει νά μάς ήκουσεν, 
είπε καθ’ έαυτόν.

__ Δέν ύπάρχει πλέον φύλαξ, άνέκοαξεν ή 
Φλωρεντία, ήτις κύψασα τήν κεφαλήν εκτός 
τής λέμβου παρετήρει πρό; τήν γήν.

__ Αληθώς,, δέν βλέπω τόν φύλακα, έπεβε- 
βαίωσε καί ό Μιχαήλ- ή στάσις έξακολουθεΐ 
καί θά έφοβήθη . . . Ακούετε πώς θραύουν 
τά θρανία, καί τάς τραπέζας; . . . Ίδέτε πώς 
τρέχουν δλοι διά τών δενδροστοιχιών . . .

— Τώρα ευρίσκονται άκριβώ; κάτωθεν τοΰ 
άεροστάτου . . . θεέ μου!

— Τί συμβαίνει;
-— Έλυσαν τά σχοινιά.
— Τί λέγετε;
— Ίδέτε!
Οί τρεις συνοδοιπόροι εΐδον πρός τά κάτω, 

καί άνέπεμψαν κραυγήν- άλλ εις ματην. Οί 
μαθηταί, νομίζοντες δτι ή λέμβος τοΰ άερο
στάτου ήτο κενή καί θέλοντες νά προξενήσωσι 
ζημίαν είς τόν ιδιοκτήτην τοΰ κήπου, καθ’ ού 
έπνεον μένεα, ειχον κόψει τά σχοινιά, καί τό 
άερόστατόν, έλεύθερον παντός φραγμού, 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί 
μετ’ ύλίγον άφαντον έν τφ σκότει τής έσπέρας.

ύψώθη 
έγένετο

(’Επεται τό τέλος.)

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΝ 
ΤΩι ΠΑΝΕΤΤΙΣΤΗΜΙΩι ΤΗΣ ΚΕΝΙΞΒΕΡΓΗΣ.

(Μετά τεσσάρων εικόνων , όρα σελ. 24—25.)

Π
ΟΣΟΝ θαυμασμόν, πόσην λατρείαν τά 
εύρωπαϊκά έθνη διατηροΰσι πρός τούς 
ένδόξους ήμών προγόνους, τοΰτο έκδη- 
λοΰται άνά πάσαν στιγμήν, άνά παν βήμα. Οί 

διασημότεροι τών λογίων τού; άρχαίους 'Έλλη
νας συγγραφείς έχουσιν πρότυπα καί όδηγούς- 
οί άριστοι τών καλλιτεχνών διά τή; μελέτης 
τών έργων τή; άρχαία; Ελλάδος έμορφώθησαν 
καί μορφοΰνται. Έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν εγεί
ρονται οίκοδομαί κατά μίμησιν τών άρχαίων 
οικοδομών- οδοί, ιδρύματα, πλοία κτλ. άρχαΐα 
Ελληνικά δνόματα φέρουσι, καί έν γένει ή άπή- 
χησις τής άρχαιότητος καί μετά παρέλευσιν 
δισχιλιων καί πλέον έτών, εΐναι ζωηρά.

Ουτω καί τό Πανεπιστήμιον τής γερμανικής 
πόλεως Κενιξβέργη; άπεφάσισε νά διακοσμήση 
τό τέμενος έκεΐνο τών Μουσών διά τεσσάρων 
τοιχογραφιών, αιτινες παριστώσι τάς τέσσαρας 

τοΰ άνωτάτου παιδευτηρίου Σχολάς. Ιών τοι
χογραφιών τούτων έγένοντο λίαν επιτυχείς και 
μεγάλαι φωτογραφία-., ά; ή άκαδημαϊκή σύγκλη
το; προσέφερε τφ διαδόχω τοΰ γερμανικού θρό
νου, τφ καί έπιτίμφ τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Κενιξβέργη; πρυτάνει. Έκ τών μεγάλων τούτων 
φωτογραφιών κατεσκευάσθησαν καί αί τέσσαρε; 
εικόνες, ά; σήμερον παραθέτομεν, μή άμφιοάλ- 
λοντε; δτι οί ήμέτεροι μετά ενδιαφέροντος και 
εθνικής ύπερηφανείας θέλουσιν ΐδει αύτάς. διότι 
πάσα άναφορά πρός τήν ένδοξον τής πατρίδος 
ήμών άρχαιότητα δικαίως ικανοποιεί τήν φιλο
τιμίαν ήμών.

Αί παραστάσεις τών τεσσάρων εικόνων είναι 
αί έξής.

ΕΙΚΩΝ Α·. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

Έπί τών βαθμιδών άρχαίου ναού έν Αθή
να-.; ΐσταται ό άπόστολος Παύλος καί κηρύττει 
τό Ευαγγέλιο·?. ‘0 ναός ούτος είναι ό ΙΙαρθε- 
νών, ώς φαίνεται τοΰτο έκ τοΰ έν τή είκόνι 
παριστανομένου κομψού ναού τής’Απτέρου Νίκης. 
Σεμνή, άζιοπρεπής καί έπιβάλλουσα είναι ή 
μορφή τοΰ θεόπεμπτου ’Αποστόλου, περί τόν 
όποιον συνωθοΰνται οί άκροαταί, κρεμάμενοι 
ούτως είπεΐν άπό τών χειλέων του. Πρό; τά 
δεξιά φαίνεται ό βωμός τοΰ Αγνώστου θεού, 
περί ού άναφέρει ό εύγλωττος Παύλος έν άρχή 
τής ομιλίας του.

ΕΙΚΩΝ Β'. Η ΝΟΜΙΚΗ.

Οί άρχοντες καί οί γέροντες τών Αθηνών 
ορκίζονται είς τούς νέους Νόμους ένώπιον τοΰ 
Σόλωνος. Ό παρά τήν στήλην ίστάμενο; εΐναι 
ό Σόλων, ό μέγας νομοθέτης- πρό αύτοΰ ΐσταν- 
ται οί άρχοντες εστεμμένοι διά μύρτων, όπισθεν 
δέ αύτών οί γέροντες. Είς τό βάθος φαίνεται 
ή άρχαία Άκρόπολις, ώς ήτο έν τοΐς χρόνοις 
πρό τοΰ Περικλεούς. 'Ωραία είναι ή μορφή τοΰ 
Σόλωνος, δστις είναι καί τό κυριώτερον τή; 
είκόνος πρόσωπον.

ΕΙΚΩΝ Γ’. Η ΙΑΤΡΙΚΗ.

Ένταΰθα παρίσταται ό πατήρ τής ιατρική; 
έπιστήμη;, ό Ιπποκράτης, εισερχόμενο; εί; 
τόν κοιτώνα βαρέω; άσθενοΰντο; άνδρός, ού ή 
νεαρά σύζυγος μετά δακρύων ζητεΐ παρά τοΰ 
ιατρού βοήθειαν. Λίαν έπιτυχώ; παρέστησεν ό 
καλλιτέχνη; τον ιατρόν, δστις δια τή; ήσύχου 
καί έσκεμμένης έμφανίσεως καθησυχάζει καί 
παρηγορεΐ τού; άνησυχοΰντα; καί τεθλιμμένου;. 
Ό ιατρός παρίσταται έν τή είκόνι ταύτη, ώς 
πάς ιατρό; δφείλει νά ήναι, ού μόνον ίατρός 
τοΰ σώματος άλλά καί φίλος καί παρήγορο; 
παρέχων διά τής έμφανίσεώς του καί διά τών 
λόγων του έλπίδα καί πεποίθησιν εί; τόν άσθε- 
νοΰντα.

ΕΙΚΩΝ Δ'. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

ΊΙ είκών αύτη παριστφ τόν θάνατον τοΰ 
Σωκράτους, τοΰ μεγάλου φιλοσόφου δλων τών 
αιώνων. ΊΙ σκηνή είναι γνωστή, ούδέ χρήζει 
περιγραφής- ένταΰθα προσθέτομεν μόνον δτι ό 
Σωκράτη; έπιε το κώνειον έν έτει 399 πρ. Χρ. 
περικυκλούμενο; ύπό τών μαθητών αύτοΰ, ών 
τινας ό καλλιτέχνη; παρέστησεν έν τή είκόνι. 
Οί δύο πρό; τά δεξιά τοΰ διδασκάλου καθήμενοι 
είναι ό Φαίδων καί ό Απολλόδωρος, δστις μή 
δυνάμενος νά ύπερνικήση τήν συγκίνησίν του 
καλύπτει τό πρόσωπόν του διά τών χειρών. 
Πρός τά δεξιά ΐστανται άκροώμενοι τών τελευ

ταίων τοΰ διδασκάλου λόγων ό Εύκλείδης καί 
ό Τερψίων έκ Μεγάρων, οί Αθηναίοι Μενέξενος, 
Έρμογένης, Κτήσιππος. Πρό; τά άριστερά δέ 
είναι ό Φαιδώνδα;, ό <Ι·ιλόλαος, ό Σιμμίας, ό 
Κέβη; καί ό Κρίτων. Έν τω μέσω καί πρό 
τών ποδών τοΰ Σωκράτου; κεΐται ό κυνικό; 
φιλόσοφο; Αντισθένης μέ τήν ράβδον καί τήν 
πήραν του. Τόν θάνατον τοΰ Σωκράτου; πολλά- 
κι; έλαβον ώς ύπόθεσιν οί ζωγράφοι- θαυμάζεται 
ιδίως ή είκών τοΰ Δαβίδ, έξ ής ένεπνεύσθη ό 
καλλιτέχνης, ό τήν τοιχογραφίαν ταύτην έκτε- 
λέσας.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ.

μελέτη τών παραδόσεων τών διαφόρων 
g έθνών καί φυλών είναι ύπό πολλάς 
i) έπόψεις λίαν ενδιαφέρουσα- έπομένως 

νομίζομεν δτι εύπρόσδεκτον προσφέρομεν τοΐς 
άναγνώσταις ήμών άνάγνωσιν έρανιζόμενοί τινα 
περί τών παραδόσεων άγριων τινών λαών, αιτινες 
οέν έμελετήθησαν είσέτι άρκούντως.

'Η φυλή τών Άσσαντών έχει τήν εξής παρά- 
δοσιν περί τής άρχής τής θρησκείας της- Έν 
άρχή έπλασε* ό θεός τρεις λευκού; καί τρεις 
μέλανας άνδρας, τρεις λευκά; καί τρεις με- 
λαίνας γυναίκας. Όπως μή έχωσι παράπονα, 
άφησεν αύτού; έλευθέρου; νά έκλέξωσι το καλόν 
καί τό κακόν. Έπί τής γής έτέθη μεγάλη κολό- 
κυνθα καί πλησίον αύτής χάρτης έσφραγισμένος.
Ό θεός διέταξε τούς μέλανας νά έκλέξωσι 
πρώτοι, καί ούτοι άμέσως ήρπασαν τήν κολό- 
κυνθαν, νομίζοντες δτι έν αύτή ύπάρχουσιν δλα 
τά καλά. Άνοίξαντες δμως αύτήν δέν εύρον 
έντός ή τεμάχιον χρυσού, τεμάχιον σιδήρου καί 
άλλα μέταλλα, ών ή χρήσις τοΐς ήτο άγνωστος. 
Τοΐς λευκοΐς έλαχεν ό έσφραγισμένος χάρτη;, 
δστις περιεΐχεν δλα; τάς άναγκαίας οδηγίας. 
Ό θεός άφησε τούς μαύρου; είς τό δάσος, τού; 
λευκού; δέ ώδήγησε προς τον ποταμόν, ένεφανί- 
ζετο αύτοΐς καθ’ έκάστην νύκτα, καί τοΐς έδειξε 
νά ναυπηγήσωσι μικρόν πλοΐον, δι’ ού νά πλεύ- 
σωσιν είς άναζήτησιν άλλης χώρας. Καί πράγ
ματι άνεχώρησαν, καί μετά παρέλευσιν πολλοΰ 
χρόνου έπανήλθον φέροντες πολλά έμπορεύματα, 
δπως άνταλλάξωσιν αύτά έν τή χώρα τών μαύ
ρων, οΐτινες έπρεπε νά ηναι ό πρώτος λαός (διότι 
ταύτα συνέβαινον έν Αφρική). Άφ’ δτου λοιπόν 
ένεκα τής άπληστίας τών προγόνων των άπώ- 
λεσαν τήν εύνοιαν τοΰ θεού, καί ό θεός προ- 
σήλθεν εί; τούς λευκούς, οί μαύροι πρέπει νά 
άρκεσθώσιν είς τά; ύποδεεστέοας θεότητας, αιτινες 
έννοεΐται, είναι τοσοΰτον κατώτεραι τοΰ ύψί
στου θεού, δσον οί μαύροι είναι κατώτεροι τών 
λευκών.

Έπί τής νήσου Φερνάνδο-Πώ, τής κειμένη; 
έν τφ κόλπω τής Γουινέας, υπάρχει ή φυλή 
τών Άνιυών-, οΐτινες συγγενεύουσι πρός τούς 
δρεινοΰς λαούς τής άπέναντι ηπείρου. ΙΙαρά τή 
φυλή ταύτη ύπάρχει ή έξής' παράδοσις έξηγοΰσα 
τήν μετανάστευσιν αύτή; καί τήν γυμνότητά της.

"Ό πρώτος άνθρωπος, 'Ραΰχώο καλούμενος, 
συνεκάλεσεν δλους τού; άνθρώπους έπί τό αύτό 
καί τοΐς είπεν ■ Άκούσατέ με, άνθρωποι, έγώ 
είμαι ό βασιλεύ; τοΰ ποταμού τούτου καί θέλω 
δώσει τήν δνομασίαν είς δλα τά μέρη ταύτα. 
'Ημέραν τινά ήλθε μέ τούς δπαδούς του εί; τήν 
θέσιν Βόγγα-Βόγγα, δπου ήτο βαθύ φρέαρ έσκαμ- 
μένον έν τή γή, δθεν τήν νύκτα έξήρχετο στήλη 
πυρίνη. Ό 'Ραϋχώβ διέταξε τόν υιόν του νά 
κατέλθη είς τό φρέαρ. Ούτος δέ κατήλθεν εί;

Α



Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ. (Ό άγιος ΤΤαϋλος ίιώάσκων έν Άθήναις.) Η ΝΟΜΙΚΗ. (Ό Σόλων όρκίΓων τούς Αθηναίους.)

Η ΙΑΤΡΙΚΗ. (Ό ‘Ιπποκράτης έπισκεπτόμενος άσθενή.)

ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΝ Τ!
(Κατά φωτογραφίας τοΰ έι

MIQi της κενιξβεργης. 
ήματος Grafe καί UNZER.)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. (Ό θάνατος τοθ Σωκράτους.)



το φρέαρ καί εύρεν εις τύ βάθος τον υιόν τοΰ 
βασιλέως τοΰ σπηλαίου, δστις τον προσεκάλεσεν 
είς μονομαχίαν. "Αν ήττάτο, θ’ άπέθνησκεν, άν 
δέ ένίκα, είχε τήν άνοδον έλευθέραν. 'Ο υίδς 
τοΰ 'Ραΰχώβ ένίκησεν. Ό υίδς τοΰ βασιλέως 
τοΰ φρέατος τφ ειπεν. "Ηύτύχησας νά μέ νική- 
σης· έγώ είμαι πνεύμα- ζήτησον δ,τι επιθυμείς.” 
Ό υίδς τοΰ 'Ραΰχώβ έζήτησε τότε φάρμακον 
δι’ δλας τάς νόσους, άς ήθελε τφ άριθμήσει. 
Καί τδ πνεύμα τω έδωκε τά φάρμακα ταΰτα, 
καί είτα είπε· Μίαν νόσον έλησμόνησας — τήν 
Κρακρά*) έκ ταύτης θ’ άποθάνης.”

Ισχυρά φυλή, ή τών Ντίβα, ήτις σήμερον 
δέν υπάρχει πλέον, έδωκε τφ υ'ιω τοΰ 'Ραΰχώβ 
λέμβον καί τεσσαράκοντα ναύτας, οΐτινες τδν 
έφερον πρδς τδν πατέρα του. Έλθών ένώπιον 
τοΰ πατρός του έμεινε σιωπηλός. "Πεινφς; τδν 
ήρώτησεν ό πατήρ του. Αύτός έσιώπα.” θέλεις 
νά σφάξω αίγα διά νά φάγης; ήρώτησε πάλιν 
ό πατήρ. 'Ο υίδς έσιώπα. "Νά σοί ανεγείρω 
οικίαν; ήρώτησε τέλος δ πατήρ. Καί ό υίδς 
είπε· Ναί. "Οτε δέ έτελείωσεν ή οικία.: μετε- 
κόμισεν είς αυτήν δλα τά φάρμακα, τά όποια 
τφ έδωκε τδ πνεύμα, καί είπε- "θά Οδηγήσω 
τδν ποταμδν Μούνδα είς τδν Όρόγον.” (σήμ. 
Γαμβούν.) Καί ήρξατο σκάπτων διώρυγα, άλλά 
πριν ή άποπερατωθή αΰτη οί άνθρωποί του δλοι 
άπέθανον έκ τής νόσου κρακρά. — Είτα δέ διε- 
κήρυξεν δτι Οά φονεύση δλους τοΰς κροκοδείλους 
τοΰ ποταμού· άφ’ ού δέ έφόνευσε τδν τέταρτον, 
κατήλΟον οί όρεινοί γείτονές του έκ τών χωρίων, 
δπως τδν πολεμήσωσιν. Αύτός δέ ιδών τοΰς 
έχθρούς, ύψωσε τδ δόρυ του, καί ειπεν αδων. 
"Τδ δόρυ μου θά φονεύση τοΰς έχθρούς μοΌ, ή 
έγώ θά φονευθώ παρ' αύτών.” Τύ δόρυ κατέ
στρεψε τοΰς έχθρούς, οΐτινες έφυγον έντρομοι 
πρδς τήν νήσον. 'Ο δέ βασιλεύς αύτών είπε 
μεθ’ δρκου. "Οί υπήκοοί μου δλοι θά μένωσι 
γυμνοί μέχρις ού νικήσωμεν τοΰς έχθρούς.” Καί 
γυμνοί έμειναν οί άνθρωποι έκεΐνοι μέχρι σήμε
ρον, πνέοντες άσπονδον μϊσος κατά τών παρά 
τάς δχθας τοΰ Γαμβούν ποταμού κατοικούντων 
λαών.

Αί παραδόσεις αύται είναι τδ πλεΐστον άρχαιό- 
ταται, ουτω π. χ. ανέρχονται αί παραδόσεις τών 
κατοίκων τής δάσεως τοΰ Διδς Άμμωνος είς 
τοΰς χρόνους, δτε δ μέγας ’Αλέξανδρος ε’ισέβαλεν 
είς τήν χώραν έκείνην, καί διετηρήθησαν άπδ 
γενεάς είς γενεάν.

Οι κάτοικοι τής 'Ρουφίσκης (έν τή χερσο- 
νήσφ τοΰ Πρασίνου Ακρωτηρίου) δοξάζουσιν δτι 
κατάγονται άπδ τών καταχθονίων πνευμάτων, 
ά λατρεύουσι καί ώς θεότητας. Τά πνεύματα 
ταύτα οίκ.οΰσιν έν τφ βάθει τής θαλάσσης έντός 
μεγαλοπρεπών μεγάρων, καί υποδέχονται πάντα 
προσερχόμενον θνητόν λίαν φιλοφρόνως. Οί 
εύμοιρήσαντες νά ΐδωσι τοιαΰτα πνεύματα διη
γούνται περί τών θαυμάσιων πραγμάτων, τά 
όποια εΐδον έν τοΐς μεγάροις έκείνοις καί πιστεύ
ονται ευκόλως. Συμβαίνει πολλάκις έν 'Ρουφίσκη 
νά καταποντισθώσιν άνθρωποι ένεκα τών αίφνι- 
δίως έγσκηπτουσών πλημμυρών, άλλ’ οί Μαύροι 
τών μερών έκείνων πιστεύουσιν, δτι οί καταπον- 
τιζόμενοί μεταβαίνουσιν είς τά υποθαλάσσια 
έκεΐνα μέγαρα, έν οίς διάγουσι βίον εύδαίμονα 
έν μέσφ άφθόνων φαγητών καί ποτών έχλεκτών. 
Ένίοτε διά μεγάλων δστράχων άναγγέλλουσιν 
οί μάκαρες ούτοι είς τοΰς συμπατριώτας των 
τήν εύτυχίαν των, καί οί Μαύροι πιστεύουσιν 
οτι άκούουσι τόν ήχον τών θαλασσίων έκείνων 
σαλπίγγων.

Οί κάτοικοι τής Νέας Καλαβάρης λατρεύ-

♦) Νόσος φρικώδης καί είς άκρον κολλητική, έπι- 
πολάζουσα είς τήν δοτικήν ’Αφρικήν. 

ουσι θεότητα εΰρισκομένην έν τώ έσωτερικφ είς 
άπόστασίν έννενήκοντα ήμερών Οδοιπορίας άπδ 
τής παραλίας. Τήν θέσιν ήν κατοικεί ή θεότης 
καλούσι τήν χώραν Ίουϊοΰ, ζαί άποστέλλουσιν 
έκεΐ βαρυποίνους κακούργους, δπως μετανοοΰντες 
έξαγνισθώσιν. Ή θεότης αΰτη, ή τά πάντα γινώ- 
σκουσα, είναι γυνή· γινώσκει ,δέ τά ονόματα 
δλων τών πλοιάρχων καί έμπορων, τών έμπο- 
ρευομένων παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού. II 
θεότης κατοικεί έντδς θάμνου, καί εκφέρει κατά 
τοΰ προσερχομένου κακούργου δυνατή τή φωνή 
τήν κατηγορίαν. Ούτος φυσικω τφ λόγω άρνεΐ- 
ται, πλήν τοΰτο ούδέν τδν ωφελεί, διότι άν 
ήναι ένοχος προσζολλώνται οί πόδες του είς τδ 
έδαφος, καί έκ τής γής άναβρύει ΰδωρ, τδ όποιον 
ΰψούμενον βαθμηδόν πνίγει τδν ένοχον.

ΙΙολλάς παραδόσεις έχουσιν οί λαοί τής 
Κιμοούνδας, οΐτινες είσίν άνθρωποφάγοι. ΊΙ 
άνθρωποφαγία έξηγεΐται διά τής έξαγριώσεώς 
των. Λέγεται δτι οί πρόγονοι αύτών έξεδιώχ- 
θησαν πρδ τριακοσίων καί πλέον έτών τής χώρας 
των· μετά πολλάς περιπέτειας καί πολλούς πολέ
μους κατώρθωσαν νά εΰρωσι νέαν πατρίδα, άλλ’ έκ- 
τοτε έμειναν έντελώς άγριοι. Κατά τάς γεω
γραφικός παραδόσεις τών λαών τούτων οί λευκοί 
άνήκουσι πάντες είς έν έθνος, δπερ αυτοί δνομά- 
ζουσι Π οτοΰ (Πορτογαλλίά)■ οί λόγιοι δμως 
μεταξύ αύτών γινώσκουσί τι καί περί Ιγγλης 
(Άγγλων), οΐτινες κατ’ αύτοΰς είναι δαίμονες, 
πλέοντες διά μεγάλων πλοίων τάς θαλάσσας καί 
μή έπιτρέποντες τήν δουλεμπορίαν πρός μεγάλην 
τών μαύρων ζημίαν. Τήν άπαγόρευσιν τής 
δουλεμπορίας άποδίδουσιν οί άγριοι τής Κιμ- 
βούνδας είς έκδίκησιν· λέγουσιν δτι ό βασιλεύς 
τής Βρασιλίας, είς ού τήν χώραν ήρχοντο πάν
τοτε οί μαύροι δούλοι, δέν ήθέλησε νά νυμφευθή 
τήν αγγλικήν βασιλόπαιδα, ήτις διά τοΰτο καί 
ώργίσθη καί έζήτησε νά βλάψη τόν βάναυσον 
βασιλέα.

Οί άγριοι τής Κιμβούνδας έχουσι καί παρα
δόσεις περί καλών καί κακών πνευμάτων. ΊΊ 
άνωτάτη αύτών θεότης λέγεται Σουκοΰ-Βανάγκη, 
δέν λαμβάνει δμως πολύ μέρος είς τάς τύχας 
τών άνθρώπων. 'Η ψυχή είναι άθάνατος καί 
μεταβαίνει μετά θάνατον είς κόσμον υποχθόνιον, 
δπου έπικρατεί ήμέρα οσάκις έν τω άνω κόσμω 
είναι νύξ, καί όπου άτελεύτητοι είναι αί τέρψεις 
καί αί ήδοναί. Κατά τά έν τφ βίφ έργα του 
δ άποθανών συγκαταλέγεται μεταξύ τών καλών 
ή τών κακών πνευμάτων. Τά κακά πνεύματα 
είνα πολυαριθμότερα τών καλών καί βασανίζουσι 
τήν άνθρωπότητα· άλλ’ ή άνωτάτη θεότης τά 
περιορίζει ένίοτε διά τοΰ κεραυνού. Τά πνεύ
ματα ένεργοΰσιν έπί τών άνθρώπων διά τών 
Ονείρων κυρίως.

Παρά τοΐς Ζουλοΰ ύπάρχει παράδοσις, καθ’ 
ήν ή ύψίστη θεότης έπλασε τδν άνθρωπον έκ 
πηλού, έξ ού καί αύτή έπλάσθη.

Μύθοι άπειροι περί πνευμάτων καί μαντισ- 
σών σώζονται παρά τοΐς Άφρικανοϊς · καί έν 
αύταΐς έτι ταΐς μωαμεθανικαΐς κώμαις τής’Αφρι
κής, έν Σεναάρη λ. χ., πιστεύουσιν οί άνθρωποι 
είς πνεύματα, τά όποια έχουσι τήν δύναμιν νά 
μεταμορφώνται. Έν Φαμμάκα έπαρουσιάσθη- 
σαν τψ περιηγητή Φορτμάννφ αίγύπτιοι στρα
τιώται, περί ών έλέγετο δτι μεταμορφοΰνται έν 
νυκτί είς κροκοδείλους, καί διαβαίνουσιν ώς 
τοιοΰτοι τδν κυανοΰν Νείλον.

Είς άκρον περίεργοι είναι καί οί μύθοι περί 
τών ζώων έν ’Αφρική. Τω Γάλλφ Du Chaillu 
έδιηγήθησαν οί Άσχΐραι τοΰς εξής άλλοκότους 
μύθους περί γορίλλα. "'Ημέραν τινά πειναλέα 
λεοπάρδαλης έξήλθεν είς Θήραν καί εύρε μέγαν 
γορίλλαν (πίθηκον), δστις τή έφάνη εύπρόσδεκτος 
λεία. Τδν έπλησίασεν επομένως καί δι’ ύψηλού 

άλματος ώρμησε κατ’ αύτοΰ · άλλ’ ό γορίλλας, 
έννοήσας τδν κίνδυνον, ήρπασε κατά το πήδημα 
τήν λεοπάρδαλιν άπδ τής ουράς, ήν ήρξατο περι
στρόφων μέχρις ού ή ούρά άπεκόπη. Τό ήκρω- 
τηριασμένον θηρίον μετέβη όδυρόμενον πρδς τδν 
βασιλέα τοΰ λεοπαρδάλεων καί τω διηγήθη τδ 
πάθημά του. 'Ο βασιλεύς πλήρης Οργής έκραύ- 
γασε τοσούτον ίσχυρώς, ώστε δλαι αί λεοπαρ- 
δάλεις τών περιχώρων έσπευσαν, δπως μάθωσι 
τά συμβαίνοντα. Έν τή συνόδφ ταύτη άπεφα- 
σίσθη νά έκδικηθώσι· πανταχόθεν έξεστράτευσαν 
κατά τοΰ γορίλλα, ούτος δμως έκοάτει βαρεΐαν 
ράβδον, δι’ ής άπεδίωκε τοΰς έχθρούς του· τέλος 
δέ, καταβληθέντος τοΰ γορίλλα έκ τοΰ κόπου, 
αί λεοπαρδάλεις έπέπεσαν σύσωμοι κατ’ αύτοΰ 
καί τδν κατεκερμάτισαν.”

" ’Άλλοτε πάλιν άλλος γορίλλας διαβαίνων 
δάσος συνήντησε μέγαν έλέφαντα ζητοΰντα τρο
φήν. — Τί ζητείς έδώ είς τδ δάσος μου; τφ 
ειπεν ό γορίλλας άποτόμως · δέν ήξεύρεις δτι 
έγώ είμαι έδώ ό βασιλεύς: Επειδή δέ ό έλέ- 
φας δέν ύπήκουσεν εύθύς, ό πίθηκος έξερρίζωσε 
μικρόν δένδρον καί δι’ αύτοΰ έκτύπησε τδν έλέ
φαντα τόσον ίσχυρώς, ώστε τδν κατέρριψε νεκρόν. 
Τήν έπιούσαν εΰρέθη έν τφ δάσει τδ νεκρόν 
θηρίον καί παρ’ αύτώ τδ δένδρον, δι’ οΰ είχε 
φονευθή.”

Καί πνεύματα γοριλλών έπλασεν ή φαντασία 
τών ’Αράβων δύο, είδη γοριλλών ΰπάρχουσι, 
λέγουν τδ μέν είναι τδ κοινόν είδος, τδ δ’ έτε
ρον τά πνεύματα. Επικρατεί ή ιδέα δτι πολ
λάκις μαύροι κάτοικοι τών χωρών έκείνων μετα
βάλλονται είς γορίλλας. ΙΙμεΐς κοινώς ήθέλομεν 
παραδεχθή δτι τόν άνθρωπον τούτον περιπλανη- 
θέντα είς τδ δάσος έφόνευσαν τά άγρια θηρία- 
πλήν οί έγχώριοι ουδόλως παραδέχονται τήν 
φυσικήν ταύτην λύσιν, άλλά διατείνονται, καί 
τούτο έν πλήρει πεποιθήσει, δτι ό άςτολεσθείς 
μετεβλήθη είς γορίλλαν, καί δτι έρχεται τήν 
νύκτα ώς φάντασμα είς τά πέριξ τοΰ χωρίου. 
Κατά τοιούτου φαντάσματος ούδέν δπλον ισχύει 
οΰτε αύτή ή σφαίρα πυροβόλου. Τδ φάντασμα 
τοΰτο κρύπτεται συνήθως είς τάς παρά τήν όδδν 
ένέδρας δθεν έπιτίθεται κατά τών διαβατών, οΰς 
άνασύρει έπί τοΰ δένδρου καί άποπνίγει.

Αλλοι πάλιν διηγούνται δτι [Ολόκληρον χω- 
ρίον συνεκρότησέ ποτέ πόλεμον κατά γοριλλών. 
Οί πίθηκοι είχον είσδύσει είς τοΰς άγρούς, οΰς 
είχον έντελώς καταστρέψει. Οί κάτοικοι τοΰ 
χωρίου έσπευσαν ένοπλοι δπως άποδιώξωσι τοΰς 
αύθάδεις έπιδρομεΐς, άλλ’ οί γορίλλαι άντι- 
τάξαντες γενναίαν άντίστασιν, τοΰς πλείστους τών 
μαύρων έφόνευσαν, άλλους έτρεψαν είς φυγήν 
καί άλλους συνέλαβον αιχμαλώτους. Οί αιχμά
λωτοι έπανήλθον μετά τινας ημέρας είς τήν 
πατρίδα των, άλλ’ άνευ Ονύχων, οΰς οί νικηταΐ 
πίθηκοι τοΐς άφήρεσαν είς σημεΐον τιμωρίας καί 
πρδς παραδειγματισμόν.

Έν τή άνατολική ’Αφρική διηγούνται περί 
άνθρώπων μέ ουράν, έν δέ τή δυτική Αφρική 
περί φυλής, Λαπάδι καλουμένης, ήτις άντί πο
δών έχει δπλάς ζώων. Αί παραδόσεις τών. μαύ
ρων περί τής διαμονής τής ψυχής μετά θάνατον 
είναι άσαφεΐς. Συνήθως πιστεύεται δτι τά πνεύ
ματα τών τεθνεώτων έχουσιν έπιθυμίας καί 
άνάγκας καί τιμωροΰσι τοΰς μή λαμβάνοντας 
αύτάς ύπ’ δψιν. Μετά παρέλευσιν δμως χρόνου 
τινδς έάν έρωτήση τις τοΰς συγγενείς περί τοΰ 
άποθανόντος, λαμβάνει συνήθως είς άπάντησιν. 
"Μέ τδν θάνατον δλα τελειόνουν! Καί αύτδς 
έτελείωσεν!”

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 

ΚΑΣΜΙΡΗΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Συνέχεια.)

(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 21, 23 και 29.)

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΑΛΤΙΣΤΑΝ.

Β
ΝΑΧΟΡΗΣΑΝΤΕΣ έκ Σριναγάρ είσήλθομεν 
εις τήν κυρίως Ορεινήν χώραν, διεύθυν- 
αιν λαβόντες πρδς τήν επαρχίαν Βαλ- 

τιστάν, τδ τέρμα τής οδοιπορίας ήμών. Δ«λ- 
θόντες διάφορα στενά, έν οίς η όδός μόλις ητο 
κεχαραγμένη, εΐδομεν τέλος μακρόθεν τήν ώραίαν 
κοιλάδα'Γουραίς, κειμένην είς ΰψος 2200 μέ
τρων ΰπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης και 
έν μέσφ υψηλών όρέων. Τήν χώραν ταύτην κα
τοικεί ή φυλή τών Δαρδοΰ, φυλή οθωμανική, 
δλως διάφορος τών φυλών, τών, τήν κυρίως 
Κασμίρην οίκουσών. Οί Δαρδοΰ είναι μικρότε
ροι τδ άνάστημα, έχουσι καί τήν κεφαλήν μι- 
κροτέραν· ή λεπτή καί μακρά αύτών ρίς τοις 
παρέχει τύπον άλλόκοτον είναι δέ τολμηρότε
ροι τών άλλων άλλά καί πονηρότεροι καί επι- 
τηδειότεροι κλέπται (δρα τήν εικόνα). Αι ;υ- 
ναΐκες, καίτοι δθωμανίδες, δεν καλυπτουσι -ο 
πρόσωπον. Αί οϊκίαι των είναι μικραί καί άκά- 
θάρτοι. ΊΙ Γουραίς είναι μία τών ώραιοτέρων 
κοιλάδων, άς ποτέ εΐδον, καί οι κάτοικοι αύτής 
μετά πολλής εύπροσηγορίας καί φιλοξενίας μάς 
ύπεδέχθησαν, προσκαλοΰντες ήμάς νά είσέλθωμεν 
είς τάς άθλιας αύτών κατοικίας. Παρά τήν 
θύραν ΐσταντο γυναίκες κρατοΰσαι εν ταΐς αγζά- 
λαις τά βρέφη των. Τά παιδία μάς προσέβλε- 
πον μετά πολλής έκπλήξεως καί μετά φόβου· 
έλαβον δέ δλίγον θάρρος άφ’ οΰ ο σύζυγός μου 
τοΐς έρριψεν δλίγα χαλκά νομίσματα. Έζητή- 
σαμεν ν’ άγοράσωμεν παρά τίνος τών γυναικών 
έν ζεύγος ενωτίων άλλοκότου σχήματος· κατ άρ
χάς ή γυνή αυτή τρέμουσα ήρνήθη, άφ’ οΰ όμως 
είδε τάς προσφερομένας αύτή ρουπίας, άφ έαυ- 
τής μάς έτεινε τά ένώπια. Περίεργον είναι πώς 
έν μέσφ φύσεως τόσον πλούσιας οι άνθρωποι 
διατελοΰσιν έν τοσαύτη πενία!

Έγκαταλιπόντες τήν εύφορον πεδιάδα είσήλ
θομεν πάλιν έντδς τών όρέων, δπου πλέον ήρξατο 
έκλείπουσα ή φυτεία. Βράχοι παμμεγέθεις έπε- 
κρέμαντο έπί τών κεφαλών ήμών, καί άνα πάν 
βήμα οί ίπποι μας έσκόνταπτον ζαί οί ύπηρέται 
μας ΐσταντο άδημονοΰντες καί μή γνωρίζοντες 
ποιαν διεύθυνσιν νά λάβωσιν. Έν τινι τών στε
νών άπηντήααμεν μεγιστάνά τινα κυνηγόν, δστις 
κρατών τδ δπλον του έπί ώμου παρηκολουθεΐτο 
ύπδ πολλών ύπηρετών καί λαμπρών θηρευτικών 
κυνών. Οί πλούσιοι οΰτοι Ινδοί διατρέχουσι 
πολλάκις τήν χώραν θηρεύοντες ποτέ μέν πεζή, 
ποτέ δέ καί έφιπποι, κρατούντες μεγάλα έρυθρά 
άλεξήλια. Τά άλεξήλια ταΰτα μένουσι πάντοτε 
άνοικτα καί μακρόθεν φαίνονται ώς μεγάλαι 
έρυθραί σκηναί. Ή χώρα καθίσταται έπί μάλ
λον καί μάλλον μελαγχολικωτέρα· πανταχόθεν 
βράχοι άπότομοι· ούδαμοΰ ούδέ τό έλάχιστον 
δένδρον. Αί στενωποί γίνονται συχνότεραι, δια- 
σχιζόμεναι ύπδ ρυάκων καί ποταμών. Ή έν 
μέσφ τών ύψωμάτων τούτων χώρα είναι έρημος 
καί άκατοίκητος· ό μόνος ήχος δστις άκούεται, 
είναι τδ σύριγμα Ορεινών τινων μυών. Ό σύ
ζυγός μου κατελήφθη ύπδ τής τών όρέων σκο
τοδίνης, καί ύπό δύσπνοιας· ήναγκάσθημεν λοι
πόν νά στησωμεν τάς σκηνάς μας, δπως άνα- 
παυθώμεν· άλλά τδ ψύχος ήτο έπαισθητδν καί 
με δλα τά βαρέα σζεπάσματά μας έτρέμομεν 
καθ δλην τήν νύκτα. ’Απορίας άξιον μοί έφαί
νετο πώς άντέχουσιν είς τδ κλίμα τοΰτο οί 
Ινδοί, οί συνειθισμένοι είς τδ θερμόν κλίμα τών 

πεδιάδων. Ί'ό βέβαιον είναι δτι καί αύτοι δεν 
ύπέφερον δλιγώτερον ήμών. Πότε νά εξέλθωμεν 
τών ύψηλων τούτων όροπεδίων! ("Ορα τήν εικόνα). 
Καί δμως εί'μεθα ήναγκασμένοι ν’ άναβαίνωμεν 
άκόμη, διότι μόνον άφ’ οΰ έφθάνομεν εις την 
κορυφήν τοΰ ύπερκειμένου όρους έμέλλομεν να 
εΰρωμεν τήν ατραπόν, τήν οδηγούσαν ήμάς πρός 
τήν πόλιν Σκάρδον, τήν πρωτεύουσαν τής 
έπαρχίας Βαλτιστάν. ΊΊ άνάβασις ήτο δύ
σκολος καί εις άκρον έπίπονος· πανταχόθεν πέ- 
τραι καί έρημία, ούδέ ίχνος άνθρώπου, ούδε 
ίχνος κατοικίας. Ιό θέαμα είναι άφ’ ένός μεν 
καταπληκτικόν, άφ’ έτέρου δμως καί είς άκρον 
μελαγχολικόν. Ποΰ είναι ή γελόεσσα φύσις τών 
πεδιάδων; ΙΙοΰ είναι τά ώραία οροπέδια τής 
Κασμίρης; Τό όρος τοΰτο, Καραχορούμ λεγό
μενον, μάς ένθυμίζει τάς ύψηλάς καί γυμνάς 
κορυφάς τών Άλπεων έν Ελβετία. Άνά πάσαν 
στιγμήν άπαντώμεν έκτάσεις χιονοσκεπείς. Χιών 
έν μηνί Αύγούστφ! Ποτέ μέν ιππεύοντες, ποτέ 
δέ βαδιζοντες πεζή φθάνομεν τέλος πάντων είς 
τήν κορυφήν τοΰ όρους. Περίεργον μοί έφαίνετο 
πώς οί Ινδοί ύπηρέται μας έβαινον γυμνόποδες 
έπί τοΰ δλισθηροΰ τούτου έδάφους· άλλά τό 
δέρμα τών ποδών των είναι τόσον άπεσκληρη- 
μένον, ώστε ούτε τό ψύχος αισθάνεται ούτε τδν 
καύσωνα. Κατά τήν άπδ τοΰ ορούς κατάβασιν 
ό σύζυγός μου άνά πάν βήμα έκινδύνευε νά όλι- 
σθήση, καί άν δέν ύπεστήριζεν αύτόν ό οδηγός 
του θά έφθανε πολύ ταχύτερον κάτω παρ’ δ, τι 
έπεθύμει. Άλλά καί έγώ, καίτοι στηριζομένη 
ύπδ νέου Ινδού, έβλεπον δτι μετά πολλής δυ
σκολίας ήδυνάμην νά προχωρήσω · διό και έσκε- 
πτόμην ήδη νά καθήσω έπί τοΰ ολισθηρού έδά
φους καί νά κοτέλθω ώς έκ τών λεγομένων 
ρωσσιζών λόφων έν καιρφ χειμώνος· άλλ ό σύ
ζυγός μου μέ άπέτρεψεν είπών μοι δτι οι προ- 
ποοες τοΰ όρους οχηματίζουσιν έκ τής άναλυο- 
μένης χιόνος λίμνας βαθείας, δπου έκινδύνευέ 
τις νά πνίγη. Οΰτω κατωρθώσαμεν μετά πολλοΰ 
κόπου νά διαβώμεν τήν έπικίνδυνον έκείνην 
θέσιν καί νά φθάσωμεν είς κατώτερον οροπέδιον, 
δθεν εΐδομεν έν τφ βάθει τής κοιλάδος έν μέσφ 
πυκνής φυτείας τήν πόλιν.Σκάρδον, ήτις καί τοι 
φαινομένη πλησίον άπεΐχεν δμως κατα δεκαπέντε 
έτι μίλια. ’Άν καί κεκοπιακότες άπεφασίσαμεν 
νά προχωρήσωμεν, διότι έν έκείνη τή οραχώδει 
έρημία δέν έβλέπομεν ποΰ ήδυνάμεθα νά στήσω
μεν τάς σκηνάς μας. Άλλ’ δσφ έπροχωροΰμεν 
ή πόλις έφαίνετο απομακρυνόμενη · δθεν δταν 
περί τάς 5 τδ έσπέρας ήλθομεν είς τδ μικρόν 
χωρίον Καρπιτοΰ, κείμενον είς τριών μιλιών 
άπόστασίν άπο του Σκάρδου, έκρίνομεν φρόνιμον 
νά διανυκτερεύσωμεν έν αύτώ. Οί κάτοικοι μάς 
προσέφερον τόσον καλά βερίκοκα, ώστε σχεδόν 
έλησμονήσαμεν τοΰς ύποστάντας κόπους. Ή νΰξ 
ύπήρςεν άναπαυτικωτάτη, διότι ούτε σκοτοδίνην 
πλέον έφοβούμεθα ούτε ψύχος· καί αύτοι οί 
ίπποι μας έχρεμέτιζον έξ εύχαριστήσεως.

Τήν έπιούσαν δέ πρωίαν άπήλθομεν είς 
Σκάρδον. 'Η όδός, ή άπό Καρπιτοΰ είς Σκάρδον 
άγουσα, είναι ώραία δενδροστοιχία πευκών καί 
ιτεών,· ΊΊ πόλις Σκάρδον (δρα τήν εικόνα), 
κειμένη είς ΰψος 7400 ποδών ύπεράνω τής έπι
φανείας τής θαλάσσης, περικυκλούται ύπδ ζώνης 
βράχων ξηρών· ή πεδιάς είναι καλώς καλλιεργη
μένη καί ιδίως πλούσια είς δπωροφόρα δένδρα. 
Εισερχόμενοι είς τήν πόλιν εΐδομεν στρατιώτας 
τινας εγχωρίους γυμναζομένους εν τινιπλατεία· οι 
όρεινοί οΰτοι στρατιώται, Δόγοα λεγόμενοι, άπο- 
τελοΰσι τά καλλίτερα τάγματα τοΰ στρατού τού 
ήγεμόνος· ή στολή αύτών σύγκειται έκ χιτώνος 
δεδεμένου περί τήν μέσην διά ζώνης δερμάτινης, 
έκ περισκελίδος, ύψηλού καλύμματος τής κεφα
λής έν εΐδει σαρικιού, καί τουφεκιού άρχαίου 

συστήματος, τδ όποιον φέρουσι συνήθως έπι τοΰ 
άριστεροΰ ώμου. ΊΊ πόλις έχει δύο φρούρια, 
τδ μέν άρχαΐον, τδ όποιον έκτισμένον έπί ύψη- 
λοΰ λόφου άποτόμως πρδς τδν Ινδόν ποταμδν 
καταπίπτοντος, είναι κατά τδ ήμισυ πλέον έρεί- 
πιον τό δέ νέον, άνεγερθέν έπί μεγάλου βράχου 
καί έπιβλέπον τήν είσοδον τής κοιλάδος. Τδ 
νέον τοΰτο φρούριον μέ τοΰς πύργους καί τοΰς 
προμαχώνάς του φαίνεται άρκούντως οχυρόν.

ΊΙ σκηνή ήμών έστήθη έν μέσφ έκτετααένου 
κήπου καί ύπδ τοΰς κλάδους ύψηλών μηλεών, 
πεπληρωμένων γευστικωτάτων μήλων έννοεΐται 
οτι ή παρατεθεΐσα ήμΐν τράπεζα ήτο πλήρης 
ού μόνον μήλων άλλά καί σταφυλών καί πεπόνων, 
μεγάλως φημιζομένων, καί δικαίως. Περικυ- 
κλουμένη ύπδ ξηρών βράχων ή πόλις Σκάρδον 
είναι τδ θέρος διαμονή θερμοτάτη.

Μετά μεσημβρίαν ό συνταγματάρχης τών 
όρεινών ταγμάτων, λαβών πρός τοΰτο διαταγήν 
παρα τού ήγεμόνος, έπλήρωσε τοΰς οδηγούς μας. 
Οί δύσπιστοι οΰτοι άνθρωποι έξήταζον έπιστα- 
μένως πάν νόμισμα έπί τοΰ λίθου, βπως βεβαιω- 
θώσιν μή ήναι κίβδηλον.

Τδ Σκάρδον, ή πρωτεύουσα τού Βαλτιστάν, 
κείμενον έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Ινδού, έκυ- 
ριεύθη έν έτει 184S ύπό τού στρατού τοΰ Γου- 
λάβ-Σίγκ, δν ώδήγει ό στρατηγός Σουραβάρι 
καί εκτοτε διατελεΐ ύπό τήν κυριαρχίαν τού 
ήγεμόνος τής Κασμίρης. Βλέπων τις τδ οχυρόν 
φρούριον, το όποιον φαίνεται άποτελοΰν μέρος 
τοΰ ορούς, πρδς δ έρείδεται, άπορεΐ πώς 
τοΰτο έκυριεύθη έξ έφόδου. Τό βέβαιον είναι, 
βτι θεωρούμενου άπόρθητον δέν έφρουρεΐτο άρ
κούντως. ΊΙ μικρά φρουρά, συγκειμένη εκ 
στρατιωτών βαλτίοων, έσφάγη σχεδόν ολόκληρος 
ύπό τών εχθρών δύο ή τρεις μόνον στρατιώται 
κατώρθωσαν νά σωθώσι διά τοΰ ποταμού. "Άλ
λοτε το Σκάρδον ήτο έντελώς έστερημένον φυ
τείας, σήμερον δμως τά δπωροφόρα δένδρα είναι 
έν άφθονίφ, οί κήποι είναι καλώς καλλιεργημένοι, 
καί ΰδατα άρκετά διαβρέχουσι τήν χώραν. Τοΰτο 
όφείλεται είς τόν δραστήριον Μέτα-Μάγγελ, 
διοικητήν τοΰ Βαλτιστάν, δστις ώς διά μαγικής 
ράβδου μετέβαλε τήν έρημον ταύτην είς παρά
δεισον. Δυστυχώς μέ δλην τήν έπιθυμίαν, ήν 
είχομεν νά γνωρίσωμεν τόν εύφυέστατον τούτον 
άνδρα, δέν τδν εΐδομεν, διότι εύρίσκετο έν Σρινα
γάρ· εΐδομεν δμως τδν δωδεκαετή υιόν του, 
δστις ήτο ύπδ τήν έπιτήρησιν τοΰ ραγιά, ή τοπο- 
τηρητοΰ τοΰ γενικού διοιζητοΰ. Ό αντιπρόσω
πος ούτος τού διοικητοΰ ήλθε πρδς έπίσζεψιν 
ήμών μετά τοΰ νέου παιδός, ή "τσότα ραγιά” 
(μικρού ραγιά), ώς όνομάζουσιν αύτόν έν τή 
έγχωρίφ γλώσση. Μετά τάς συνήθεις φιλοφρο
νήσεις μάς έδωσαν δώρον ένα σκύλον, περιεργό- 
τατον διά τήν άσχημίαν του. Τόν σκύλον τούτον 
ήθέλησε προηγουμένως ν’ άγοράση ό σύζυγός μου· 
άλλά τφ άπήντησαν δτι είναι μοναδικός είς τδ 
είδος του έν τή χώρφ καί δέν έπωλεΐτο άνήκων 
είς τδν τοποτηρητήν. Τήν έπιούσαν, ώς είπον, 
μάς τδν προσέφερον δωρεάν. Είναι ό σκύλος 
ούτος είδος λαγωνικού, κατάγεται έκ τοΰ όρους 
Τσιτράλ καί είναι έπιτηδειότατος είς τήν Θήραν 
τής άρκτου (δρα τήν εικόνα). Έν Εύρώπη τδ 
είδος τοΰτο τών κυνών είναι είσέτι άγνωστον· 
διδ καί ό σύζυγός μου τδν προσδιώρισε διά τδν 
ζωολογικόν κήπον τών ΙΙαρισίων. Έπιθυμούντες 
ν’ άνταποδώσωμεν τδ δώρον, προσεφέρομεν τφ 
τοποτηρητή δύο λαμπρά δακτύλια, κάλαϊν (πε- 
ρουζέν) καί σάπφειρον. Ό μικρός πρίγκηψ είναι 
παΐς εύειδέστατος μέ μεγάλους μέλανας Οφθαλ
μούς καί μεγάλα βλέφαρα· ή ρίς του είναι λεπτή 
καί ευθεία, δυστυχώς δμως παραμορφοΰται ύπό 
χρυσού δακτυλίου. Καί ό κηδεμών του είναι 
νέος, ώς είκοσιπενταετής τήν ηλικίαν. Άφ’ οΰ



μάς προσέφερε καί διάφορα όπω- 
ρικά, μάς προσεζάλεσε νά παρα- 
σταθώμεν είς τό παιγνίδιον τοΰ 
πόλο ο. Τό παιγνίδιον τοΰτο εΐ
ναι εγχώριον καί παίζεται μετά 
πολλής ζέσεως καί μετά πολλής 
έπιδεξιότητος · εΐναι δέ είδος δια- 
σφαιρισμοΰ, παιζομένου έπί τοΰ 
ίππου. ’Εκαστον χωρίον κάπως 
σημαντικόν έχει τό σφαίριστρόν 
του, δπερ συνήθως είναι στάδιον 
έπίμηζες· πολλάκις δμως τά σφαί- 
ριστρα ταΰτα κεΐνται παρά τό χεί
λος κοημνοΰ, καί τότε απαιτεί
ται μεγάλη έπιδεξιότης είς τήν 
διοίκησιν τοΰ ίπποι». Καί ό ίπ
πος δμως πρέπει νά ήναι δεόντως 
γεγυμνασμένος, διότι άλλως καί 
αύτός ευκόλως πίπτει καί τον 
αναβάτην του φονεύει · συχνότατα 
συμβαίνουσι τοιαΰτα δυστυχή
ματα, τά όποια δμως δέν έμποι- 
οΰσι μεγάλην έντύπωσιν είς τούς 
θεατάς.

Μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος 
παρέστημεν θεαταί τοΰ ινδικού 
τούτου παιγνιδιού, τό όποιον πα- 
ρετάθη έπί ώρας ολοκλήρους πα
ρουσία του υιού του ήγεμόνος, τού 
τοποτηρητοΰ αύτοΰ καί πολλοΰ 
πλήθους λαοΰ. ' Η τό παιγνίδιον 
συνοδεύουσα μουσική συνίστατο έκ 
δύο τυμπάνων, ένός αύλοΰ καί 
μιας σάλπιγγος, δργάνων ολως 
αρχαϊκών. Μετά τό τέλος τοΰ 
παιγνιδιού οί νικηται παρήλασαν

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΣΚΑΡΔΟΥ.

ενώπιον τοΰ ικριώματος, έφ* ού 
έκάβητο ό νεαρός πρίγζηψ καί 
οί οπαδοί. 'Ο λαός έπευφήμισε 
τους νικητάς, έν φ οΐ νικηθέντες 
άνεχώρουν ζατησχυμένοι καί έν 
μέσω τών συριγμών τοΰ πλήθους.

' 11 αγορά τής πόλεως Σκόρ
δου άποτελεΐται έκ μακρας οδού, 
εΐναι δμως μάλλον πτωχική. Ό 
σύζυγός μου εύρεν έν τινι σκο
τεινοί μαγαζείφ κοσμήματά τινα 
άρχαΐα, έχοντα μεγάλην όμοιό- 
τητα πρός τά αραβικά κοσμήματα. 
Λέγεται δτι ο'ι αρχαίοι ηγεμόνες 
τοΰ Βαλτιστάν προσεκάλεσαν τεχνί- 
τας ’Άραβας, δπως διδάξωσι τήν 
κατασκευήν τών κοσμημάτων τού
των. Σήμερον ό βιομηχανία αύτη 
δέν σώζεται πλέον έν τή χώρα, 
καί άν εύρίσκη τις ένίοτε τοιαΰτα 
χρυσά καί αργυρά κοσμήματα, 
ταΰτα εΐναι πάντως άρχαΐα.

'0 σύζυγός μου ένδιαφερόμένος 
πάντοτε είς τήν έξέτασιν τοΰ τύ
που και τών χαρακτηριστικών τών 
διαφόρων φυλών, προσεζάλεσε 
Βαλτίδας τινάς είς το κατάλυμά 
μας, δπως βεβαιωθή άν ή φυλή 
αύτη δέν φέρη τόν τύπον τής 
Μογγολικής φυλής· εύρε δέ δτι 
ό τύπος εΐναι δλως διάφορος· 
έχουσι τήν κόμην βοστρυχώδη, 
τάς τρίχας άπαλάς, τόν πώγωνα 
δασύν, τό δέρμα τριχώδες καί 
τούς όφθαλμούς εύθεΐς· οί όδόντες 
των είναι λευκότατοι καί ώραΐοι,

ή δέ φυσιογνωμία των γλυκεία. 
Πάντες χίχον έπί τής κορυφής 
τοΰ κρανίου’ καΰμα τοΰ μεγέθους 
νομίσματος ήμίσεος φράγκου - ερω- 
τηθέντες περί τής αίτιας του καύ
ματος τούτου άπήντησαν δτι έν 
βρεφική ήλικία τούς ζαίουσιν 
δπως τούς προφυλάξωσιν άπό τας 

• νόσους τής κεφαλής. Τινές ειχον 
τοιαΰτα καύματα καί εις άλλα 
μέρη τοΰ σώματος, καί τοΰτο χά- 
ριν Αποφυγής νόσων. Οί ’Ινδοί 
έν τοΐς ίατρικοΐς αύτών συγγράμ- 
μασι διϊσχυρίζονται δτι τό μόνον 
Θεραπευτικόν μέσον κατά τοΰ κο- 
λικοπόνου είναι ή επιθεσις πεπυ- 
ρακτωμένων σιδηρών πλακών έπι 
τοΰ πέλματος τών ποδών άμέσως 
λέγουσι καταπαύουσιν οί πόνοι. 
Τό πιστεύω, διότι τό ιατρικόν 
εΐναι δεκάκις χειρότερον τής νό- 
σου.

Τό Θέρος είναι έν τή χώρα 
ταύτη θερμότατον, άλλά βραχύ. 
Τά κτήνη είναι όλίγα καί τοΰτο 
ένεκα τής έλλείψεως βοσκών το 
χόρτον δέν φύεται άφθονον, τό μέν 
ενεκα τοΰ παρατεταμένου ψύχους 
έν χειμώνι, τό δέ ενεκα τοΰ με
γάλου καύσωνος κατά τό Θέρος. 
Τόν μακρόν χειμώνα διέρχονται 
οί κάτοικοι ζατασκευάζοντες υφά
σματα έξ αίγείων τριχών· τά καλ
λίτερα τών υφασμάτων τούτων 
προέρχονται έκ τής πόλεως Λα- 
δάκ. Οί κάτοικοι εΐναι Θρησκείας 
δθωμανικής, άνήζουσι δέ είς αΐρε- 
σιν μετέχουσαν τής αίρέσεως τών 
συννιτών καί τών σΐίτών. Παρά
δοξον είναι τό σχήμα τών καπνο
συρίγγων των εΐναι σχήμα δλως 
ίδιάζον καί ευρισκόμενον μόνον 
έν τή έπαρχία τοΰ Βαλτιστάν.

("Επεται ή συνέχεια.)

ΕΝ ΤΩι ΚΟΛΠΩι ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
Έφοδος καρχαριών.

ΕΝ ΤΩι ΚΟΛΠΩι

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.

Τόν κόλπον τής Χέας Ύόρ- 
κης έπισκέπτονται έν καιρφ Θέ
ρους συχνάκις καρχαρίαι μεγάλων 
και μικρών διαστάσεων. Τά Αδη
φάγα ταΰτα Θαλάσσια τέρατα έλ- 
κύονται, ώς φαίνεται, έκ τών είς 
την θάλασσαν ριπτομένων ακα
θαρσιών. Ένίοτε οί φοβεροί ού- 
τοι ιχθύς καθίστανται τόσον θρα
σείς, ώστε ού μόνον πολύ πλησίον 
της παραλίας εμφανίζονται, άλλά 
και τολμηρώς κατά τών μικρών 
λέμβων καί άκατίων έπιτίθενται 
προσπαθοΰντες νά τά άνατρέψωσιν.

Η παρατεθειμένη είκών πα- 
ριστα ζωηρώς τόν κίνδυνον, δν 
διέτρεξεν έν θερινή τινι μεσημ
βρία έ λοχαγός ’Αλέξανδρος Κάμ- 
πελ έν τφ κόλπφ τής Νέας'Γόρ-

0 ΚΥΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΑΣ.

ΔΑΡΔΟΥ.

Εγχώριοι τής Κασμίρης.

κης πλέων μετά τίνος φίλου, 
Ί’οβερτσώνος δνόματι, καί ένός 
ναύτου. Έκτελών τούς θαλασ
σίους έλιγμούς ύπό άνεμον πνέοντα 
κάπως σφοδρώς, ό λοχαγός εΐδεν 
αίφνης έν τή θαλάσση μέλανά 
τινα Αντικείμενα, τά όποια βιαίως 
κινούμενα πολύν διήγειρον τόν 
άφρόν έπλησίασεν έπομένως, καί 
καθ’ ήν στιγμήν έβεβαιοΰτο δτι τό 
μέλανα έκεΐνα Αντικείμενα ήσαν 
καρχαρίαι, ούτοι παμπληθείς 
περιέζωσαν τήν μικράν λέμβον. 
Μετ’ δλίγον όσφραινόμενοι λείαν 
εύπρόσδεκτον έπετέθησαν όρμητι- 
κώς κατά τής λέμβου θραύοντες 
διά τών όξέων αύτών όδόντων τήν 
πρύμνην τοΰ πλοιαρίου καί τήν 
μίαν τών χωπών. 0 'Ρόβερτσων 
άφαιρέσας έν τών θρανίων τής λέμ
βου έπετέθη τολμηρώς κατά τών 
έχθρών άλλά βεβαίως θά ήττώντο 
οι τρεις άνδρες έν τή άνίσφ ταύτη 
πάλη, άν ή λέμβος διευθυνθεΐσα 
έπιτηδειως πρός τον άνεμον δέν 
κατώρθου ν’ άπομακρυνθή τής επι
κινδύνου εκείνης Θέσεως. Οί καρ- 
χαρίαι δέν κατεδίωξαν περαιτέρω 
τό πλοιάριον, άλλ’ εμενον είς 
τό αύτό μέρος, βιαίως κινούμενοι 
καί άνακινούντες πυκνόν άφρόν. 
Η Κυβέρνησις ώρισεν άμοιβάς 
διά τήν καταστροφήν τών έπιχιν- 
δύνων τούτων ιχθύων, άλλά καί- 
τοι κατ’ έτος έλαττουμένου τοΰ 
Αριθμού δέν κατωρθώθη είσέτι ή 
παντελής έξάλειψις αύτών.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

"Οπως μυηθή τις τό ώραΐον 
τής τέχνης πρέπει νά μυηθή προη
γουμένως το ώραΐον τής φύσεως 
καί τοΰ βίου. θορέ.

Ιό χρήσιμον καθίσταται ώραΐον 
άφ’ ού παύση νά ήναι χρήσιμον.

Σπένσερ.

Έν ταΐς τέχναις, ώς έν τώ 
βίφ, πρέπει νά δεχόμεθα ο,τι μας 
δίδουσι, νά χρίνωμεν τά πάντα 
κατά το είδός των καί νά τερπώ- 
μεθα είς δ,τι παρέχουσιν ήμϊν.

Β.

Αί ύπό τής σκέψεως υπαγο
ρευόμενα1. Θυσίαι έχουσι τοΰτο τό 
καλόν, δτι ό κόπος αύτών καθί
σταται πάντοτε καί ή Αμοιβή αύ
τών. Ή Κυρία 'Ρεμυζα.

Ό βίος είναι σχολή, έν ή δέν 
προφθάνει τις νά τελειώση τό μά
θημα τής φιλοσοφίας.

Sauvage.

'Η θλίψις δέν όμιλεΐ εύγλώτ- 
τως ή είς τούς γινώσκοντας τόν 
βίον καί τάς πικρίας αύτοΰ.

Παΰλ.ος Μάντζ.
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΣΤΕΜΜΑ.

τών τιμαλφεστέρων καί πολυτιμοτέ- 
|j| Ρων κοσμημάτων τής Εύρώπης έστ'ιν 

άναμφιλέκτως τό ’Αγγλικόν βασιλικόν 
στέμμα, καθότι ού μόνον μεγάλοι πολύτιμοι 
λίθοι κοσμοΰσι·? αύτό, άλλά καί διά τής κα
ταλλήλου παοενθέσεως καί άλλων μικρότερων, 
έπετεύχθη άπαράμιλλος κομψότης, καί όντως 
καλλιτεχνικωτάτη επεξεργασία. Τό πολύτιμον 
τοΰτο στέμμα έπεξεργάσθή κατά τό πρώτον ύπό 
τών Ψανδέλ καί Βρίξ κατά τό έτος 1838 λη- 
φθέντων πρός τούτφ πολλών πολυτίμων λίθων 
έκ τών διαφόρων αρχαίων κοσμημάτων καί στεμ
μάτων τοΰ άγγλικοΰ οίκου, καί δσων ή τανΰν 
βασίλισσα τής ’Αγγλίας εΐχεν άγοράσει ιδία δα
πάνη, ή δεχθή ώς δώρα.

Οί κυριώτεροι τών πολυτίμων λίθων τοΰ ’Αγ
γλικού στέμματός εϊσιν άδάμαντες, ρουοίνια, 
μαργαρΐται, σάπφειροι, σμάραγδοι, πάντες συνδε- 
δεμένοι διά χρυσού έστιν δ’ δτε καί δι’ άργύρου. 
I ό περικάλλυμα συνιστάμενον έξ ερυθρού βε
λούδου, περιβάλλεται κατά τά άκρα ύπό δέρ
ματος λευκής ίκτίδος (hermine)· έσωθεν δέ 
καλύπτεται ύπό λευκού σηρικού ύφάσματος. Τό 
βάρος αύτοΰ υπολογίζεται εις 387 δράμια.

Τό κάτω μέρος τοΰ στέμματος κοσμοΰσι δύο 
σειραί μαργαριτών, ών ή μέν κάτωθεν περιλαμ
βάνει 129, ή δέ άνωθεν 120 · μεταξύ τών σειρών, 
έν τή εμπρόσθια δύει τοΰ στέμματος ύπάρχει 
μέγας σάπφειρος άγορασθείς παρά τοΰ βασιλέως 
Γεωργίου Δ'., ύπάρχει δέ έπίσης έτερος σάπφειρος 
έν τή δπισθία δύει, μικροτέρου μεγέθους, περι
βαλλόμενος ύπό πολλών σμαράγοων καί σαπ
φείρων. Μεταξύ τών πολυτίμων τούτων -λίθων 
ευρηνται 16 άδαμάντινα κοσμήματα σχήμα τρι
φύλλου έχοντα, καί άποτελούμενα έξ 160 άδα
μάντων. Άνωθεν τής πρώτης σειράς ύπάρχουσι 
S σάπφειροι, έφ’ ών στηρίζονται άδάμαντες ίσου 
άριθμοΰ, έξ ών έξήρτηνται 8 συμπλέγματα δίκην 
περιλαίμιων καί άποτελούμενα έξ 148 άδαμάν- 
των. νΑνωθεν τοΰ συμπλέγματος τής έμπρο- 
σθίας δψεως τοΰ στέμματος ευρηται σταυρός, έν 
τφ μέσω τοΰ όποιου κεΐται τό δνομαστόν ρου- 
βίνιον, δπερ έχάρισεν είς τόν πρίγκηπα τής 
Ούαλίας κατά, τό έτος 1367 ό Δον Πέτρος βα
σιλεύς τής Καστιλίας. Ό πολύτιμος ούτος λί
θος κοσμήσας άλλοτε τό κράνος τοΰ ’Ερρίκου Ε'. 
έν τή μάχη τής Άγιγκούρτης, φέρει κατά τό 
μέσον δπήν, ής τό άνω μέρος φράσσεται ύφ’ ετέ
ρου σμικροΰ ρουβινίου- περί τό μέγα ρουβίνιον 
είσί προσκεκολλημένοι έβδομήκοντα πέντε πολύ
εδροι άδάμαντες. Τρεις έτεροι σταυροί ίσα 
άπ’ άλλήλων άπέχοντες κοσμοΰσι τό στέμμα, 
φέροντες έν τω μέσω σμαράγδους περιβαλλο- 
μένους ύπό πλείονας τών 120 πολυέδρων άδα- 
μάντων έκαστος.

Μεταξύ τών τεσσάρων σταυρών ευρηνται τέσ
σαρα άδαμάντινα έπίσης συμπλέγματα, έν σχή- 
ματι άνθοκρίνων, κοσμούμενα κατά τό κέντρον 
ύφ’ ένός ρουβινίου έκαστον. Άνωθεν δέ τών 
σταυρών ύψοΰνται τέσσαρα τόξα αδαμάντινα 
έπίσης σχηματίζοντα φύλλα δρυός, καί βαλά
νους, καί τά μέν φύλλα άποτελοΰνται έξ επτα
κοσίων είκοσι οκτώ πολυέδρων καί έπιπέδων 
άδαμάντων, έν ω αί βάλανοι σύμφυτοι έντός 

. τών καλύκων, συνισταμένων έκ πεντήκοντα πέντε 
, ροδοχρόων άδαμάντων, άποτελοΰνται έκ τριάκοντα 

δύο μαργαριτών· οί έν τοΐς τόξοις καί βαλάνοις 
άδάμαντες συμποσοΰναι είς 675. "Ανωθεν τών 
τόξων ώσεί σύμπλεγμα μικρόν άποτελοΰντες, 
ευρηνται τέσσαρες μεγάλοι άδάμαντες, έν σχή- 
ματι άπίου, έχοντος ώς βάσιν μικρότερους άδά-

μαντας. Άνωθεν τοΰ μέρους είς είς δ ένοΰνται 
τά τόξα στηρίζεται σφαίρα, έφ’ ής άνήρτηται 
σταυρός, οΰτινος έκάστη πλευρά σύγκειται έξ 
εκατοστύος μικρότερων έχόντων ώς κέντρον πο
λύεδρον άδάμαντα.

•·

Η περιγραφή καί ή πιστή άπαρίθμησις τών 
πολυτίμων λίθων τοΰ άγγλικοΰ στέμματος είναι 
δύσκολον νά όρισθή, ούδόλως δμως άπατώμεθα 
παραδεχόμενοι, τούς κοσμοΰντας το στέμμα

τοΰτο λίθους πολυτιμοτέρους τών κοσμημάτων 
καί τών αύτοκρατορικών στεμμάτων τής λοιπής 
Εύρώπης. Τό στέμμα τοΰτο στέψαν κατά 
πρώτην φοράν τήν κεφαλήν τής βασιλίσσης Βι
κτωρίας, φυλάσσεται έπιμελώς έν τφ Πύργφ 
τοΰ Λονδίνου, καί μόνον έκεΐθεν λαμβάνεται 
παρά τοΰ Λόρδου θαλαμηπόλου, καί μεταφέρεται 
πρός το μέρος ένθα πρόκειται νά περιβληθή 
αύτό ή άνασσα.

Έν Βερδιάνσκα.
Ν. Γ. Μουσοόρης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Greece in the times of Homer. ‘H 

Ελλάς κατά τούς χρόνους τοΰ 'Ομήρου ύπό τοΰ 
Καθηγητοΰ Τιμαγένους. New-York 1885. — 
Έλάβομεν έσχάτως έκ Νέας Ύόρκης τό ύπό τόν 
ανω τίτλον σπουδαΐον σύγγραμμα τοΰ ομογενούς 
ήμών κ. Η. Τιμαγένους, καθηγητοΰ έν Νέα 'Γόρκη, 
άγγλιστί γεγραμμένον. Τό κομψότατον τοΰτο 
και άριστά τετυπωμένον βιβλίο·? έγράφη έπί τή 

βάσει τοΰ ύπό τοΰ κ. Κλ. ’Ραγκαβή πρό δύο 
ετών έκδοθέντος συγγράμματος "'0 καθ.’ “Ομη
ρον οικιακός βίος”. ‘Εν αύτώ ό λόγιος καθη
γητής περιγράφει τόν βίον, τά ήθη καί τά έθιμα 
τών 'Ελλήνων κατά τήν όμηρικήν έποχήν. Μετά 
πολλής τής σαφήνειας καί άκριβείας έκτίθενται 
έν αύτώ τά τοΰ οίκου, ή αρχιτεκτονική αύτοΰ, 
αι διαιρέσεις, τά δωμάτια, αί αύλαί, οί κήποι· 
είτα περιγράφονται αί έξεις τών κατοίκων, αί * 
μνηστεία·., οί γάμοι, ή άνατροφή τών τέκνων, 
αί διασκεδάσεις- αί σχέσεις τών συζύγων πρός 
τας συζύγους των, πρός τούς ύπηρέτας καί δού
λους. Έν γένει δΐ εκτυλίσσεται ενώπιον ήμών ό 
οιος τών Ελλήνων πρό τριών χιλιάδων έτών. 
Ιδίως είλκυσαν ήμάς αί περιγραφαί τών συμ
ποσίων, τόσον τών οικογενειακών δσον καί τών 
εις τιμήν ξένων παρατεθειμένων· έν αύταΐς μαν- 
θάνομεν δτι ήδη έπί 'Ομήρου ό άρτος έθεωρεΐτο 
ή κυριωτέρα τοΰ άνθρώπου τροφή καί εκαλείτο 
ή δύναμις τοΰ άνθρώπου,” καί δτι τά έν χρήσει 

κρέατα ήσαν τό βόεια καί τά πρόβεια, ένίοτε 
δέ καί κρέατα άγριων ζώων. '0 τυρός ήτο έν 
χρήσει καί έτρώγετο άναμεμιγμένος μετά μέλι- 
τος και οίνου. Ό "Ομηρος δέν αναφέρει τό 
ύδωρ ώς ποτον, άλλά τοΰ οίνου έγίνετο άπαν- 
ταχοΰ ΖΡήαι’’ και έπίνετο συνήθως τό εσπέρας 
μετά τήν άποπεράτωσιν τών έργων τής ήμέρας. 
Τοΰτο άναφέρεται καί ύπό τοΰ 'Ησιόδου. Καί 
αύτός ο "Εκτωρ αποποιείται τον ύπό τής μητρός 
του προσφερομενον αύτώ οίνον πρό τής μάχης, 
λεγων · "θά μοί άφαιρέση τήν δύναμιν καί τό 
θάρρος.” Τό γάλα ήτο ποτόν κοινόν, ιδίως τό 
πρόβειον καί αίγειον γάλα.

Εκ τής βραχείας ταύτης άναγραφής πάς τις 
δύναται νά έννοήση πόσον περίεργον καί ένδια- 
φέρον είναι τό βιβλίον τοΰ κ. Τιμαγένους, γεγραμ
μένον μετά τόσης χάριτος καί τόσης βαθείας 
γνώσεως τής άγγλικής γλώσσης, ώστε άδύνατον 
είναι νά ύποθέση τις δτι είναι έργον ξένου καί 
ούχί "Αγγλου ή ’Αμερικανού· άλλως τε ό κ. 
1 ιμαγενης πρό δεκαπενταετίας ήδη διαμένει έν 
’Αμερική ένθα έγένετο γνωστότατος έν τώ φιλο- 
λογικφ κόσμφ διά τάς εμβριθείς αύτοΰ συγγρα
φές. ’Από καρδίας συγχαίρομε·? τώ φίλφ καθη- 
'ϊη"ή "Φ ν^φ αύτοΰ τούτοι έργφ.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑι.
(Έϊ ιδιαιτέρας άλληλογραφίας.)

Τή εσπέρα τής 16/28 Μαρτίου 1885 ή Μεσ
σηνία ολόκληρος έγένετο άνάστατος έκ τοΰ έπι- 
συμβάντος ισχυρού σεισμού. Τρόμος άπερίγραπτος 
κατέλαβε πάντας τούς κατοίκους Καλαμών καί 
τών περιχώρων Μεσσήνης και Λακωνικής, διότι 
όμολογουμένως ή τε διάρκεια καί ή τελευταία 
δόνησις, ήτις ύπήρξεν ίσχυροτάτη, άνεπόλησαν 
είς τήν μνήμην αύτών τάς προσφάτους έτι κατα- 
στροφάς τής Χίου καί τής ’Ανδαλουσίας έν 
'Ισπανία καί εύλόγως έκαστος έν τή έπελθούοη 
ταΡαΖΐ συγχίσει έφρόνει δτι άμεσος όλεθρος 
ήπείλει τάς τρεις επαρχίας Καλαμών, Μεσσήνης 
καί Λακωνικής. Τή όγδόη καί ήμισεία άκριβώς 
τής έσπέρας ταύτης εύρισκόμενος έν τινι ξενο- 
δοζ.είφ ”ών Καλαμών συνδιελεγόμην όρθιος· 
ήσθάνθην τήν πρώτην δόνησιν ούχί λίαν ίσχυ- 
ράν, καί ένόμιζον δτι ήτο συνήθης σεισμική 
δόνησις· 
αιθούσης έλπίζων νά 
ισχυρά φίλου·

έβημάτισα καί έστην έν τώ μέσφ τής 
αρέλθη · άλλά φωνή 

"τρέξατε είς τά παράθυρα!” μέ 
ώθησεν είς τήν έν τφ κέντρφ τοΰ ξενοδοχείου 
έσωτερικήν θύραν τοΰ διαχωρίσματος, έπί στε
ρεού θόλου στηοιζομένην. '0 σεισμός έξηκο- 
λούθει ■ μόλις δ’ έστην ύπό τήν θύραν ή δόνησις 
επήλθε τοσούτον σφοδρά, ώστε τούς μέν τοίχους

ουνέκρινα ώς ’ιστούς πλοίου, τό δέ κατάστημα 
ώς σκάφος κλυδωνιζόμενον υπο φοβέρας τρικυ
μίας καί έτοιμον νά καταποντισθη. Απολω- 
Χαμεν! εΐπον κατ’ έμαυτόν καί ακαριαιως 
έσκέφθην τήν τρομεράν τής ’Ανδαλουσίας κα
ταστροφήν καί άνέμενον τήν κατάπτωσιν των 
τοίχων, ύφ’ οδς άναμφιβόλως θά ένεταφιαζόμεθα, 
έάν έπί εν μόνον δεύτερον λεπτόν διήρκει η 
τελευταία δόνησις. '0 κλονισμός ήτο τοσούτον 
σφοδρός, ώστε οί πάντες κατελήφθησαν υπό 
είδους τινός συγχίσεως διανοητικής ή άναισθη- 
σίας· τοσούτον ή κατάπληξις ήτο μεγάλη. Ό 
σεισμός ήτο κυματοειδής κατευθυνόμενος έκ τοΰ 
βορειοδυτικού πρός τό νοτιοανατολικόν μέρος, ή 
δέ διάρκειά του κατά πάσαν πιθανότητα ήτο 
8_ 10 δευτερόλεπτα. Ιρια λεπτά τής ώρας
μετά τόν σεισμόν αί πλατεΐαι καί αί οδοί έπλη- 
ροΰντο άνδρών, γυναικών καί παιδιών ήμιγύμνων, 
άνυποδήτων καί άτημελήτων. "Εκαστος έντρο
μος ήρώτα τόν πρώτον τυγχάνοντα περί τών 
αποτελεσμάτων τοΰ γενομένου σεισμού, άπ.ερ 
παρ’ απάντων έθεωροΰντο άπαίσια καί φρικώοη. 
Εύτυχώς έγένετο γνωστόν τή πόλει ακαριαιως 
δτι ούδέν συνέβη άπευκταΐον, καί ή έπελθοΰσα 
ταραχή τών πνευμάτων κατεσιγάσθη. "Ομιλοι 
παντού έσχηματίζοντο καί σύνεζήτουν περί τών 
περιχώρων, δθεν μετά μίαν ώραν έλέφθησαν 
πληροφορία·, δτι έλάχιστα άπευκταΐα συνέβησαν.
Δεινή ύπήρξεν ή θέσις 
νειών αίτινες έτρεχον τήδε 
άσυλον διαμονής ασφαλούς 
βροχεράς καί ύγρασίας μεγίστης >

ιών πολυμελών οίκογε- 
κάκεΐσε ζητούσα·, 
έν καιρώ νυκτός 

καθιστώσης έτι 
δχληροτέραν τήν έπελθοΰσαν κατάστασιν. Άπα- 
σαι αί καλύβαι τής πόλεως καί τής εξοχής καί 
απαντα τά χαμηλά καταστήματα καί αί άπο- 
θήκαι κατελήφθησαν ύπό τών οικογενειαρχών, 
τό δέ πλεΐστον τοΰ λαού περιήρχετο έν ταΐς 
όδοΐς μέχρι τής 2” πρωινής ώρας. Άπασαι 
αί οίκίαι τής πόλεως Καλαμών καί Νησίου 
διερράγησαν, πολλά έπιπλα έθραύσθησαν καί 
τινες έτοιμόρροποι οίκίαι κατέπεσον, τών ένοικων 
σωθέντων διά τής φυγής. Αί μέχρι τοΰδε συλ- 
λεγεΐσαι πληροφορίαι έκ τών περιχώρων δεν 
ένέχουσί τι τό θλιβερόν, διότι καί έν τοΐς τρισιν 
έπαρχίοις μόνον 5—6 άνθρωποι άπωλέσθησαν 
καταπλακωθέντες ύπό τών κρημνισθεισών οικιών 
καί 30 έπληγώθησαν. Έν τω χωρίφ Κατσαροΰ 
τής Μεσσήνης κατέπεσον 16 οίκίαι· έπίσης κα- 
τέπεσόν τινες έν Γιαννίτση, Άλαγωνία καί Σο- 
λάκι. Τό πλησίον τών Καλαμών χωρίον Γιαν- 
νιτσάνεκα σχεδόν κατηρειπώθη άλλ’ ούδείς 
έπαθεν. Έν γένει δέ έν ταΐς πόλεσι Καλαμών, 
Νησίου, Σπάρτης καί έν τφ δήμφ Άβίας τής 
Λακωνικής, ώς καί είς τά χωρία τής Μεσσήνης 
άπασαι αί οίκίαι διερράγησαν ελαφρώς καί ού
δείς κάτοικος άπέφυγε ζημίαν τινά. Πανικός 
κατέλαβε τούς κατοίκους· σκηναί πανταχοΰ κα- 
τεσκευάσθησαν "να καταφύγωσιν αί οίκογένειαι- 
οι δέ άναγκαζόμενοι νά κοιμώνται έν ταΐς οί- 
κιαις των μετά πολλοϋ δέους έπραττον τοΰτο. 
1 άς έπομένας τρεις ήμέρας έπανελήφθησαν έλα- 
φραι δονήσεις; αίτινες έπέτεινον τόν φόβον τών 
άτυχών κατοίκων. Εύτόχημα θά ήναι έάν τό 
κακόν μή επιταθή, διότι άλλως τρομεροί έπε- 
λεύσονται καταστροφαί.

1’. Βαρκλαντής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ.

"Εχει καί ή ιστορία τής βιομηχανίας, ώσπερ 
η τών πολέμων καί τών πολιτικών έπαναστά- 
σεων, τά έκ παραδόσεως απομνημονεύματα αυτής 
άτινα δεν είναι ήττον δραματικά καί ήττονος 
σπουδαιότητος. Έχομεν τόν Βερνάρδον Παλίσην 

(Bebnabdo Palissy) δστις έξαντλήσας δλα τά 
καυσόξυλα άπερ κατεΐχεν, είς τόν μικρόν κλί
βανόν του. έξηκολούθησε καίων έν αύτώ τά πο
λύτιμα τής οικίας του έπιπλα ΐνα συμπληρώση 
δοκιμασίαν προωρισμένην νά άνακαινίση τας 
τεχν.κάς μεθόδους τής κεραμευτικής. "Εχομεν 
τόν Γεώργιον Στέφενσων (STEPHENSOX) δστις 
ίνα πορίζηται χρηματικών μέσων πρός αγοράν 
βιβλίων τής μηχανικής, συνέλεγε καθ’ εκάστην 
ολίγα λεπτά εμβαλώνων τά ύποδήματα τών συν
τρόφων του εργατών μεθ’ ών συνειργάζετο εν 
τοΐς όρυχείοις. Οί άνδρες ούτοι, δέν είναι αοα γε 
πρόσωπα τοσούτον εύγενή καί άξια νά έγειρωσι 
τόν θαυμασμόν καί τό αίσθημα τής συμπάθειας, 
βσον είς ύπουργός ή μέγας ύπουργηματίας τοΰ 
κράτους, δσον είς στρατηγός ή ναύαρχος; Έκ 
τών απομνημονευμάτων τούτων τής ιστορίας τής 
βιομηζανίας αναγράφομε·? ώδε έπεισόδιον, δπερ 
εί καί άνήκον είς τήν παράδοσιν, δέν είναι όμως 
ξένον τής αλήθειας, άναφερόμενον έν τφ πονή- 
ματι τού G. BoccaBDO ύπό τόν τίτλον Note 
e Memorie di un economists. Τό έπεισόδιον 
τοΰτο είναι ολίγον γνωστόν, πλήν άξιον κατ’ έ- 
μήν γνώμην νά μνημονεύηται πρός δόξαν καί 
τιμήν ύπέρ τών συντελεσάντων είς τήν πρόοδον 
καί άνάπτυξιν τής βιομηχανίας.

Τυχράν τινα εσπέραν τοΰ χειμώνας, έν έτει 
1764, ταπεινός κατασκευαστής ύφαντοκτενίων 
τοΰ βάμβακος, όνόματι Θωμάς Χάϊς (Highs) 
εύρισκόμενος παρά τινι φίλιρ του έν Leigh τής 
έν ’Αγγλία Λαγκαστρίας, ένθα μετέβη πρός έπι- 
σκεψίν του, είδε έπανελθόντα είς τον οίκον τόν 
υιόν τού φίλου του κεκοπιακότα καί κλαίοντα 
διότι δέν ήδυνήθη δι’ όλης τής ήμέρας νά εύρη 
τεμάχιον μίτου (ύφαδίου) εί καί περιήλθε πάντα 
τά έργαστήρια τής πόλεως. 0 Χάϊς, πεπροι- 
κισμένος διορατικού πνεύματος καί άγχίνους, 
συνέλαβε παραχρήμα τήν ιδέαν "να έπινοήση 
μέθοδον δυναμένην νά παράγη τόν μίτον μετ εύ- 
χερείας καί είς μεγάλας ποσότητας, μέθοδον, 
είς έπιτυχίαν τής όποιας είς μάτην άπέβησαν 
έως τότε τοσαΰται ύπό πολλών καταβληθεΐσαι 
προσπάθειαι. 'Ως ό Νεύτων, έσκέφθη καί ούτος, 
δτι διά τής σκέψεως καί τής συντόνου μελέτης 
δύναται τις νά φθάση είς τόν έπιδιωκόμενον 
σκοπόν. 'Ως ό Βυφών, έσυλλογίσθη καί οΰτο?, 
δτι τά προϊόντα τής μεγαλοφυΐας παράγονται 
διά τής ύπομονής, έγίνωσκε δέ ώς ό Γαλιλαίος, 
τήν μεγάλην τέχνην τοΰ δοκιμάζει·? καί άνα- 
δοκιμάζειν πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπουμένου. 
Έξήστραψεν λοιπόν έν τφ νφ τοΰ πτωχού έρ- 
γάτου ή ιδέα νά άντικαταστήση είς τήν διά χει- 
ρός βραδέως καί κοπιωδώς ένεργουμένην κλώσιν, 
δύο έξ ελάσματος κυλίνδρους, έφ’ ών νά γίνεται 
ή αυτόματος έντασις τών ίνών τοΰ βάμβακος ή 
μαλλιού, τυλισσομένου πρώτον κατά μακρούς 
κρωβύλους έπί χονδρών πηνίων. 'Η σκέψις αΰτη 
ώδήγησεν αύτόν πρός ώρολογοποιόν τινα τής 
αύτής πόλεως καλούμενο·? Κάϋ, γνωστόν έπί 
δεξιότητι καί δεοοκιμασμένη εμπειρία έν τή 
μηχανική, πρός δν ό Χάϊς άνεκοίνωσε τόν σκο
πόν του. '0 Κάϋ ού μόνον έπεδοκίμασε τήν 
ιδέαν του άλλά καί έξήφθη ύπό ένθουσιασμοΰ 
προς άμεσον πραγματοποιησίν της. Άμφότεροι 
έκλείοντο καθεκάστην έπί πολλάς ώρας έν τφ 
ύπερφφ ένθα κατφκει ό Χάϊς, έργαζόμενοι διά 
παντοίων δοκιμασιών ίνα φέρωσιν είς πέρας τήν 
έπιζητουμενην μηχανήν. Έν τή πόλει έγένετο 
γνωστή ή ένέργεια τών δύω τούτων ανθρώπων, 
τά δέ ποταπά καί αρνητικά πνεύματα άτινα ύπο- 
λαμβάνουσι τρέλλαν παν δ,τι δέν δύνανται νά 
έννοήσωσιν έσκωπταν τήν βλακείαν τών δύο τού
των φανατικών τεχνιτών οίτινες έθυσίαζον πο
λύτιμον χρόνον πρός έπιτυχίαν, ώς έλεγον οί 
έπικριταί, άπραγματοποιήτου έργου, ένώ τά 

τέκνα αύτών έστεροΰντο τού επιούσιου άρτου. 
Παρήλθεν ούχί όλίγος χρόνος, δτε άπενθαρρυν- 
θέντες έκ τών σκωμμάτων καί έκ τής αποτυχίας 
τών ενεργειών των, έρριψαν, ήμέραν τινά, άπό 
τοΰ παραθύρου, κυλίνδρους, πηνία καί μηχανάς 
προς μεγάλην εύαρέσκειαν τών έμπαιζόντων 
αύτούς. '0 ώρολογοποιός, έκρινε τό πράγμα 
μετ’ έπιπολαιότητος, πρός δέ τούς έρωτώντας 
αύτόν είρωνικώς, τινα χρηματικήν άμοιβήν έδι
δε·? αύτώ ό προϊστάμενός του πρός κατασκευήν 
κλωστικής μηχανής, άπήντα, δτι έστειλεν εις 
τόν διάβολον καί τά κλωστήρια καί τόν τρελλόν 
Χάϊς. ’Απεναντίας ό Χάϊς, νικήσας τό στιγ
μιαίο·? αίσθημα τής άπελπησίας, έπανέλαβεν τό 
εργον αύτού μετά πλείονος ζέσεως καί πίστεως 
ή τό πρόσθεν. Ήσθάνετο έν έαυτω τόν γόνιμον 
σπόρον μεγάλης άνακαλύψεως, όταν δέ οί γεί
τονες αύτώ τώ έζήτουν σκωπτικώς ολίγον μίτον, 
ήκουεν ένδομύχως, ήσθάνετο έν τή ψυχή αύτοΰ 
φωνήν λέγουσαν αύτώ· έγκαρτέρει, χώρει έπί 
τά πρόσω καί ό θρίαμβος έσεται ύπέρ σοΰ. 
Έπανέφερεν είς τό δωματιόν του τά θραυσθέντα 
μηχανήματα, καί μετά μυρίας άγονους άπο- 
πείρας, μετά πολλούς μόχθους καί άγώνας άδια- 
λείπτου έργασίας, έπέτυχεν έπί τέλους μετά 
παρέλευσιν χρόνου νά φέρη είς πέρας τήν κα
τασκευήν τής έπιδεξιοτάτης έκείνης μηχανής 
ήτις παρήγαγε πλείονα αγαθά είς τήν ’Αγγλίαν, 
ή οσα τό βελονωτόν δπλον είς τήν 11 ρωσίαν. 
Ό Χάϊς είχε μονογενή νεαράν κόρην, ήτις έγέ
νετο συγκοινωνός τών πόνων του καί τής χαράς 
του, διότι ύπέστη καί αύτή πολλά δεινά έκ τών 
στερήσεων καί χλευασμών τοΰ πατρός της. Ώνο- 
μάζετο Jenny, ό δέ Χάϊς ήθέλησε νά δώση είς 
τήν μηχανήν του, τήν νέαν ταύτην κόρην τής 
διανοίας του, τό όνομα τής άγαπητής θυγατρός 
του, καί ώνόμασεν αύτήν Spinnig-Jenny ήτοι 
ή Κλωστική Ί αν νέτα. Τό νέον τοΰτο μη
χανικόν έργαλεΐον, κατεσκεύαζε τόν μίτον 
άλλ’ ούχί λεπτόν, ή κλωστή έξήγετο χονδρή, 
άλλ’ ό Χάϊς μικρόν κατά μικρόν ήδυνήθη νά 
τελειοποιήση τό μηχάνημα τοΰτο, έπινοήσας 
έτέραν μηχανήν δνομασθεΐσαν Thbostle, έπι- 
τηδείαν νά νήθη τόν βάμβακα μετά στερεότητος 
καί λεπτότητας άς άπαιτεΐ ό αλυσοειδής στήμων. 
Δύω ζεύγη κυλίνδρων πιέζουσι τόν βάμβακα, 
εις δέ κύλινδρος εξ έκάστου ζεύγους είναι αύ- 
λακωτός ΐνα δι’ αύτοΰ διέρχςται ή κλωστή ήτις 
συστρέφεται ΐνα κατόπιν περιτυλυχθή είς τό 
πηνίον. Λέγεται δτι αύτός ούτος ό ώρολογο
ποιός Κάϋ, ό αρχαίος τής άποτυχίας σύντροφος 
τοΰ Χάϊς, κατεσκεύασε τήν πρώτην μηχανήν 
Throstle έπί ξυλίνου σχεδίου δπερ έδωκεν αύτώ 
ό Χάϊς. Άλλ’ ημέραν τινα ό Κάϋ συνευθυμών 
μετά τίνος μηχανικού έκ Boston-le-Moors, όνο- 
μαζομένου 'Ριχάρδου Άρκράϊτ έκαμε λόγον 
άπροσέκτως περί τού μυστικού τής άνακαλύψεως 
τοΰ Χάϊς. '0 Άκράϊτ ήτο άνήρ εύφυέστατος 
έμπειρος ιδία περί τήν πρακτικήν μηχανικήν, 
είχε δέ ύπό τής φύσεως καί τό έπιλήψιμον δώ- 
ρον τής εύρείας συνειδήσεως. "Εγνω παραχρήμα 
νά έκμεταλλευθή τής περιστάσεως, χωρίς δέ νά 
άπωλέση στιγμήν χρόνου, έζήτησε παρά τής Κυ- 
βερνήσεως ύπέρ εαυτού τό προνόμιο·? τής άνα
καλύψεως τής μηχανής ταύτης, είς ήν, δέον νά 
όμολογήσωμεν χάριν τής άληθείας, έπήνεγκεν 
βελτιώσεις τινάς, καί έπέτυχε τό δίπλωμα τοΰ 
προνομίου. '0 Άρκράϊτ άπεβίωσε έν Κρομφόρδη 
ιππότης εκατομμυριούχος καί μέγας αρχών κο
μητείας, ό δέ Χάϊς καί ή θυγάτηρ αύτοΰ έτε- 
λεύτησαν πτωχοί καί έν λησμοσύνη είς τήν 
πενιχράν κατοικίαν τής πατρίδος των.

Έν Τεργέστη κατά Μάρτιον 1885.
Σ. Μ.



32 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 98. 15/27 Μάίου 1835.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.
Παρακαλοδνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν 'Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Π0£>το-Σαΐό, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, Ιό 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου 'καί 15 Δεκεμβρίου είί τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμιοι-, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατο-, τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Ευξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάοεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπο τής 4 Ίανουαρίου 
είς τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάοοατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
ΓΙρακτωρεϊον τού αύστρο-ουγγρίκοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΟΓΑΛΤΕΡΟΥ ΒΕΣΑΝΤ.

Η

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.

Μετάφρασις έκ τοΟ 'Αγγλικοί.

ύπό

Ε. Μ. Α.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1885.

Τό έπαγωγόν τοϋτΌν μυθιστόρημα εΟ- 
ρηται παρά τώ κ. Σπ, Κουσουλίνψ, βι

βλιοπώλη.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τού ’Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μεκονίου
διδάχτορος τής Νομικής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
W. DRUGUL1N

1885.
•

Εύρηται παρά τφ τυπογραφείφ
W. DnceoLiN 

έν Λειψίφ, καί τιμάται φράγκων 5.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τφ Ατλαντικοί Ώκεανφ — Πρώται έντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τό Σούνιον καί ό ‘Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπι 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπό τής μονής είς Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — ’Εκδρομή εί; τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπό τοΰ Παρνασσού εις Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8"“ 
συγκείμενον, καί πεοιέχον πολλάς καλλιτεχνικά; εικόνα; καί χάρτην τή; 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φοάγχων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. Δ Ρ Ο Υ Γ Ο Υ Λ I Ν Ο Υ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΓ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

’Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ουδέ μιφ προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΪΝΔ0Γ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — 'Γύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΥΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


