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ί ΐ  ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΣίΑΣ ΚΟΙΑΑΣ.

Περί τάς άρχάς της δέκάτης έβδομης ε
κατονταετηρίδας περιηγητής τις, Βερνιέρος 
καλούμενος, συνοδεύσας τον Μογγόλον αύ- 
τοκράτορα Ώρούγκ-Ζέβ εις τήν κεντρικήν 
’Ασίαν και έπισκεφθείς τήν κοιλάδα τής Κα- 
σμηρίας, τόσον κα,τεθέλχθη έκ τών φυσικών 
καλλονών της, ώστε ώνόμασεν αυτήν 0 έ- 
σ ιν  τ ο ΰ  ε π ι γ ε ί ο υ  Πα ρ α δ ε ί σ ο υ  καί 
οιέδωκε τήν φήμην της καθ’ όλην τήν Ευ
ρώπην. Εκτοτε οι ποιηταί έλάμβανον αυτήν 
ώς θέμα των ή δέ φαντασία, στρεφομένη 
προς αυτήν, ένετρύφα κατά τά ημερήσια ό
νειρά της. Καί πραγματικώς Οέσιν καταλ
ληλοτέραν δέν ή δυνατό νά έκλέξη. Διότι άν 
τις υπόθεση εαυτόν ευρισκόμενον έν τώ μέσω 
τών ταπεινοτήτων τών ύψίστων έπί τής γης 
όρέων, άτινα φέρουσι τό ό'νομα Ϊ μ α λ ά ϊ α ,  
Χι ον ο  κ α τ ο ι κ ί α  (Ίμ εις τήν Σανσκριτι
κήν σημαίνοντος χιόνα καί ά λ ά ϊ α  κατοι
κίαν) εύρίσκεται έν τή περιφήμω ταύτη τής 
Κασμηρίας κοιλάδι. Εις τινα Οέσιν, Βαρα- 
μουλλαν καλουμένην, τά υψηλά όρη τόσον 
πλησιαζουσίν αλληλα ώστε μόλις άοίνουσι 
στενήν δίοδον ή πύλιν φυσικήν διά μέσου 
τής οποίας ρέουσι ταχέως τά κρύα μετρίου 
τινός ποταμοΰ υδατα, όστις ακολούθως κα
θίσταται ό Ύδάσπης τών αρχαίων ή ό Ζε- 
λούμ τών νεωτέρο^ν γεωγράφων. Ή διά τής 
πύλης ταυτης πρας τήν κοιλάδα όόός, ήτις 
είναι καί ή μόνη, ουσα έπί τής μιας τοΰ πο
ταμοΰ όχθης, άλλοτε μέν ύψοΰται ύπέρ τούς 
χιλιους ποοας άνω τοΰ ποταμίου ρεύματος, 
άλλοτε δέ καταντα χαμηλή όσον καί τό ύ
δωρ. Φυτά ποικίλα καί έκ τών φυομένων εις 
τά μέρη μας καί έκ τών εύρισκομένων εις τά 
κλίματα τά τροπικά κοσμοΰσι τήν οδόν έκεί- 
νην. Εισερχόμενος ό οδοιπόρος εις τήν περί 
ής ό λόγος φυσικήν πύλιν καί βαδίζων πρός 
βορειοανατολάς μετ’ ού πολύ φθάνει εις τήν 
κοιλάδα τής όποιας τό σχήμα είναι ελλειψο
ειδές άκανόνιστον. Τό μήκος αυτής, έκ τοΰ 
νοτιοανατολικού πρός τό βόρειον, είναι 120  
περίπου αγγλικών μιλιών τό δέ πλάτος, έκ 
τοΰ νοτίου πρός τό βορειοανατολικόν, πε
ρίπου, G5. Τό μέσον τής κοιλάδος ταύτης, 
έχον μήκος 75 μιλίων καί πλάτος 40, κα

λείται π ε δ ι ά ς ,  καί εύρίσκεται ύψομένον 
πεντε έως έξ χιλιάδας πόδας ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης. ΙΤέριξ τής πεδιάδος 
προς πασας τάς διευθύνσεις ύψοΰνται όρη τά 
όποια παραβαλλόμενα μέν πρός τά Ίμαλάϊα  
είναι μικρά, άν εύρίσκοντο όμως εις χώρας 
άλλας Οά έθεωροΰντο κολοσσιαία, καθότι ύ- 
ψοΰνται άπό τριών μέχρις έννέα χιλιάδων 
ποοών. Τά πρός βορραν είναι βραχώδη καί 
άποκρημνα, τά δέ πρός νότον καί νοτειοδυ- 
σμάς είναι έλαφρώς κεκλιμμένα καί κεκα- 
λυμμένα ύπό δασών ωραιότατων.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή περίφημος τής Κα
σμηρίας κοιλάς. 'Υψηλή έν μέσω τών ύψί
στων όρέων, περικλείεται ύπ’ αυτών παντα- 
χοΟεν και μόνον διά τών στενών διαβάσεων 
άς άφίνουσι, δύναται νά συγκοινωνήση μετά 
τοΰ επίλοιπου κόσμου. Ή πρωτεύουσα πό
λις Σιρινουγγούρ ή Σουριανουγγούρ μάλλον, 
ήτοι π ό λ ι ς  Ή λ ί ο υ ,  κεΐται πλησίον λ ί
μνης Οελκτικωτάτης, πέντε μιλίων μήκος 
καίουοήμισυ πλάτος έχούσης καί διασχίζεται 
υπό τοΰ ποταμοΰ Ζελούμ καί πολλών διο- 
ρυγων, αί'τινες δίδουσιν εϊς τήν πόλιν όψιν 
οϊα καί ή τής Βενετίας. "Οτε ό Μογγόλος 
αύτοκράτωρ Άκβάρ, κατά τό δεύτερον ή- 
μισυ τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος, 
έκυριευσε τήν πόλιν ταύτην τόσον κατεγοη- 
τευθη ύπ’ αυτής ώστε τήν άνέδειξε θερινήν 
διαμονήν του, καί ώς τοιαύτην, είχον αύ- 
τήν καί οί διάδοχοί του, εις τών οποίων, Ιγ- 
γονός του, ήτο καί ό ύπό τοΰ Βερνιέρου συ- 
νοδευθείς Ώρούγκ-Ζέβ.

’Αλλά τό φυσικόν μεγαλεΐον ή λαμπρό- 
της καί αί μαγευτικαί τής μοναδικής τού
της χώρας σκηναί δύνανται άραγε νά άπαλάτ- 
τωσι καί προφυλάττωσι τούς έν αυτή κατοι- 
κοΰντας άπό τά κατατρύχοντα τήν άνΟρωπό- 
τητα δει>ά; ’Απολαύουσιν άραγε οί κάτοικοι 
το ΰ  έ π ι γ ε ί ο υ  τ ο ύ τ ο υ  π α ρ α δ ε ί σ ο υ  
τής ποθητής έκείνης μακαριότητος, ής οί έ- 
πίλοιποι τής γης κάτοικοι ς-εροΰνται; Οίμοι! 
οχι. Καθ’ όλας τάς έποχάς οί τής Κασμη
ρίας κάτοικοι ύπέστησαν καί ύφίστανται τά 
αυτά δεινοπαΟήματα οια καί πάντες οί έκ 
γυναικών γεννηθέντες. Υπάρχει σύγγραμμα
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«Τάζα-Τ αριγγίνι» καλούμενον, έν τώ ό- 
ποίω πολλαί άπαντώνται πληροφορίαι περί 
τών τυχών τής Κασμηρίας· ό συγγραφεύς 
τοΰ βιβλίου, Καλχάνας καλούμενος, ήτο 
Βραχμανος και ποιητής, υιός ύπουργοΰ έν 
Κασμηρία καί έζη κατά τον δωδέκατον μετά 
Χριστόν αιώνα. Οι πρώτοι της κοιλάδος κά
τοικοι φαίνεται δτι ήσαν Τουράνιοι· θρη
σκεία τοΰ λαοΰ εκείνου ητο ή τ ο ΰ  ο φ ε ω ς  
λ α τ ρ ε ί α ,  βασιζομένη έπ'ι τοΰ φόβου! Πά
σα δέ θρησκεία έπί τοιαυτης βασιζομένη βά- 
σεως άγει τόν εχοντα αύτήν λαόν πρός έ- 
ξευτελισμόν καί έξαχρείιοσιν. Μετά ταΰτα 
δμως, είσαχθέντος τοΰ Βραχμανισμού ή 
τοΰ λαοΰ τύχη όπιυσοΰν έβελτιώΟη. Ά λλά  
καί ούτος δέν ήργησε νά διαφΟαρή νά καταν- 
τήση τυραννικός ύπέρ τό δέον. Όθεν καί 
μετά ταΰτα άνεφάνησαν οί Βουδισταί, οίτι
νες παραγγονίσαντες τά αντικοινωνικά τών 
Βραχμάνων έθιμα έκήρυξαν τήν ισότητα πα
σών τών άνθρωπίνων τάξεων καί φυλών. Αυ
τά! πλήν αί μεταβολαί δέν έγένοντο ήσύ- 
χως καί άνευ χύσεως αίματος. Διά τής όρ.ί- 
χλης τών χρόνων σειραί δλαι πολέμων φαί
νεται δτι κατεσπάραξαν τόν άτυχή λαόν, δ- 
στις έσχεν έπί τέλους τό εύτύχημανάκυβερ- 
νηθή παρ’ ανθρώπων σχετικώς τών χρόνων 
εκείνων πεπολιτισμένων καί πρεσβευόντων 
άρχάς πολύ άπεχούσας τών συσχετιζομένων 
πρός τήν λατρείαν τοΰ οφεως.

Μετά ταΰτα’ δμως καί πάλιν ξένοι κατα- 
κτηταί είσέβαλον φέροντες καταστροφάς καί 
πολέμους, άπαιτοΰντας μακράς διηγήσεις. 
Ά λλά  πρός τί ή μακρηγορία ά^οΰ καί μόνον 
τά έπ’ έσχατων συμβάντα είναι πλέον ή αρ
κετά πρός άπόδειξιν τοΰ δτι οί κάτοικοι τοΰ 
επιγείου έκείνου παραδείσου δέν είναι εύδαί- 
μονες; Ή Ιίοιλάς ύπόκειται είς φοβερούς 
καί καταστρεπτικούς σεισμούς. Τό 1828  φο
βερά τοΰ εδάφους δόνησις διέφθειρε 1200  
ψυχάς· Οά κατεστρέφοντο δέ βαθμηδόν δλοι 
άν ό τρόπος δι’ ού κτίζουσι τάς οικίας των 
ομοίαζε τόν ίδικόν μας. (1) Δύο μήνας μετά 
τήν έκ τοΰ σεισμοΰ καταστροφήν άνεφάνη ή

( !)  Εσωθεν τ&ν τοίχων, οί όποιοι είναι κτισμένοι μέ 
πηλόν χ%ϊ πλίνθου;, κατασκευάζουν εΤοο; ίηλίνου δυκτίου 
τόσον ίσχυροϋ ώστε καI τήν στέγην να ύποστηρίζη και 
τού; τοίχου; νά ίμζοδίζτι το5 νά "ίπτωσιν έντό; τοΰ 
οίκου όπόταν ύπό τοΟ σεισμοΟ κρημνίζονται. Ώς έκ τού
του οε συμβαίνει πολλάκι; και δύο όλόκλυροι τοίχοι νά κα 
ταπέσωσι χωρ'ι; νά κατ«στρα·ί.?\ ή οίκία ή νά βλα-ίΟώσιν 
οί έντό; αυτή;.

χολέρα καί έντός τεσσαράκοντα ημερών έΟέ- 
ρισεν 100000  ψυχών. Έκτοτε μεγάλα δυ
στυχήματα έπήλθον αλλεπάλληλα. Τό κλίμα 
τής Εΰδαίμονος Κοιλάδος ύπερεξεθειάσθη 
ύπό τών ποιητών. Ώς έκ τής γειτνιάσεως 
δμως τών ύπέρ τά νέφη ύψουμένων Ί^αλαΐ- 
ων τό ψΰχος ει’ναι τοσοΰτον έν καιρώ χειμώ- 
νος ώστε έπί τέσσαρας δλους μήνας τό έδα
φος διατελεΐ κεκαλυμμένον ύπό χιόνος, έ- 
χούσης ύπέρ τόν πόδα βάθος. Κυριωτέρα 
τροφή τών κατοίκων είναι τό έν τή κοιλάδι 
καλλιεργούμενον όρύζιον.Τό 1 833 ή «καιρός 
τής χ ιόνος κατάπτωσις κατέστρεψε τά τέσ- 
σαρα πέμπτα τοΰ όρυζίου. Λιμός λοιπόν τρο
μερός έπηκολούΟησεν. Γονείς έπώλουν τά τέ
κνα. των άντί εύτελεστάτης τιμής (10 γρο- 
σίων πολλάκις). καί μητέρες έσφαξαν καί ε- 
φαγον τόν καρπόν τής ιδίας κοιλίας! Ή πεΤ- 
να όμως ηΰξανε, πολλοί άπέΟνησκον εις τάς 
οδούς, άφίνοντες τά σώματά των βοράν εις 
τά ζώα. ή, τό χείριστον, ΐνα σηπόμενα δια- 
φθείρωσι τόν άέρα, καθότι ούδείς τά έθαπτε. 
Τότε είς τόν λιμόν προσετέθη καί λοιμός, οί 
δέ κάτοικοι έξ 800000 μόλις έ^τος όλίγου 
έμειναν οί ήρ,ίσεις! ’Ιδού όπόσοον είναι ά- 
πηλλαγμένοι οί κάτοικοι τής Εΰδαίμονος 
Κοιλάδος άπό τά κατατρύχοντα τήν ανθρω
πότητα δεινά, ιδού όπόσον άπολαύουσι τής 
ποθητής εκείνης μακαριότητας διά τήν όποι
αν στενάζουσιν δλα τά εθνη! Ά ν  ήδόνατο 
ή φύσις διά τής μεγαλόπρεπε!ας καί λαμ
πρότητάς της νά μας άποοώση δ,τι μας λεί
πει πολλοί λαοί Οά ήσαν μακάριοι· άλλ' 
άτυχώς τάς έσωτερικάς, τάς ήθ-.κάςτής καρ-, 
δίας πληγάς ή φύσις αδυνατεί νά Οεραπεύη,

II ΕΥΘΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ.
Ούδέν τιμιώτερον τής λ ε π τ ό τ η τ ο ς  καί 

εύ θ ύ τ η τ ο ς  τής διανοίας έν τώ διακρίνειν 
τό αληθές άπό τό ψευδές. Πασαι αί δυνάμεις 
τοΰ πνεύματος εχουσι τάς χρήσεις των, άλλ’ 
ή ακρίβεια τής κρίσεως είναι άναγκαιοτάτη 
είς δλας τής ζωής μας τάς περιστάσεις. 
Δέν είναι δέ δύσκολον είς τά επιστημονικά 
ζητήματα μόνον νά διακριθή ή αλήθεια άπό 
τό ψεΰδος, άλλά καί είς τά πλειστα περί 
τών όποιων συχνότατα λαλοΰσιν οί άνθρω
ποι, ώς καί είς τάς έργασίας τάς οποίας έ- 
πιχειροΰσι. ΙΙαντοΰ σχεδόν ύπάρχουσι δρό
μοι διάφοροι, οί μέν αληθείς οί δέ έσ·^αλμέ-

νοι, καί είς τήν κρίσιν άπόκειτ^ι ή εκλογή. 
Όσοι έκλέγουσι καλώς εχουσι νοΰν  εύ-  
ύύν , δσοι τρέπονται πρός τά Ισφαλμένα ε
χουσι νοΰν μ ή εύΟύν. Λύτη είναι ή πρώτη 
καί κυριωτάτη διαφορά είς τάς ποιότητας 
τοΰ νοΰ τών άνθρώπων.

Αί πρώτισται λοιπόν τοΰ ανθρώπου προσ- 
πάθειαϊ έπρεπε νά περιστρέφωνται εις τήν 
μόρφωσιν τής κρίσεώς του δπως καταστήση 
αύτήν δσον τό δυνατόν ακριβή· καί τοΰτο έ
πρεπε νά σκοπεύωσιν αί πλεΐσται τών με
λετών μας. Νεταχειρίζονται δμως τό λογι
κόν ώς όργανον διά νά άποκτήσωσιν έπι- 
στήμας ένώ, άπ’ εναντίας, έπρεπε νά μετα- 
χειρίζωνται τάς έπιστήμας ώς όργανον διά 
νά τελειοποιώσι τό λογικόν. Ή εΰ θ ύ τ η ς  
τοΰ  νοΰ είναι καθ’ υπερβολήν τιμιωτέρα 
πασών τών θεωρητικών γνώσεων τάς όποιας 
καί διά τών Οετικωτάτων έπιστημών δυνά- 
μεθα ν’ άποκτήσωμεν. Τοΰτο πρέπει νά πα- 
ρακινή τούς φρονίμους νά τείνωσι πρός αύ
τόν τόν σκοπόν καί νά γυμνάζωσιν, ούχί 
νά κατατρίβωσι τάς διανοητικάς των δυ
νάμεις.

 Οί άνθρωποι δέν έγεννήθησαν διά
νά κατατρίβωσι τον καιρόν το̂ ν μετρώντες 
γραμμάς, έξετάζοντες τών γωνιών τάς σχέ
σεις ή Οεωροΰντες τάς διαφόρους κινήσεις 
τής ύλης. Ό νοΰς των είναι αρκετά λεπτός, 
ή ζωή των βραχεία, ό καιρός των πολύτι
μος καί δέν πρέπει νά κατατρίβωσιν αύτά 
είς σχετικώς τοσοΰτον μικρά πράγματα. 
Χρεωστοΰσιν δμως νά γείνωσιν ευθείς, δί
καιοι, διακριτικοί καί καθ’ δλους τούς λό
γους των καί καθ’ δλας τάς πράξεις των καί 
καθ’ δλα τά έργα τά όποια έπιχειροΰσι καί 
είς τοΰτο προ πάντων πρέτιει νά γυμνάζων- 
τ«ι καί νά μορφώνωνται.

Λ ρ ν ω λ δ ο ς.

ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΑΡΑΧΝΑΙ.
Εύρισκόμενός ποτε είς μικράν τινα οίκί- 

flcv εΐοο ν πολλά καί περίεργα φυτά μεταφερ- 
θέντα άπό ξένον τόπον διά νά φυτευθώσιν 
είς τον κήπον τής οικίας έκείνης. Ό κηπου
ρός άμα λαβών αύτά ήρχισε μετά πολλής 
προσοχής, κρατών λεπτόν σπόγγον καί βρέ- 
χων αύτόν είς διαυγές υδωρ, νά πλύνη έκα
στον φύλλον των καί έκαστον βλαστόν των. 
Τοΰτο μοί έφάνη τόσον παρ άξενο ν ώστε ή-

ρώτησα τόν άνθρωπον τί ήτο τό αίτιον τής' 
τόσον συντόνου του προσοχής >:αί τής το- 
σαύτης του άνησυχίας. « "Ω, κύριε », μοί ά- 
πήντησέν, «έπί τών φυτών τούτων εύρί— 
σκόνται μικραί τινες έρυθραί άράχναι, τάς  
οποίας άν δέν άφαιρέσω θά μοΰ καταστρέ- 
ψωσι τά φυτά, άτινα, σας ομολογώ, πολύ 
άγαπώ.)> Λαβών τότε έν τούτων προσεπάΟη- 
σα νά άνακαλύψω έπ’ αύτοΰ τούς μικρούς 
έχΟρούς του, άλλ’ έστάθη αδύνατον. Τό μι
κροσκοπίαν βέβαια τούς άνακαλύπτει, άλλ’ 
έγώ ήθελον αμφιβάλλει άν ό κηπουρός δέν 
μοί έδείκνυε τάς βλάβας τάς όποιας έπί άλ- 
λου φυτοΰ ειχον προξενήσει. Πολλά έκ τών 
φύλλων του ήσαν μαραμένα καί εφερον κη- 
λίδας, άλλα ήσαν δλως δι’ δλου ξηρά. Τρα- 
ναί άποδείξεις τοΰ καταστρεπτικού τών μ ι
κρών εκείνων έντόμων έργου !

Ένώ μετά προσοχής παρετήρουν τάς έπί 
τών φύλλων βλάβας έκείνας ένεθυμήθην 
καί τά φ ύ λ λ α  τ ώ ν  ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν  καρ
δ ι ών  καί «πόσαι μικραί έρυθραί αφανείς ά
ράχναι,» είπαν κατ’ έμαυτόν, «καί έπί έ-
κείνων άραγε ύπάρχουσι ;  πόσας δ$ν
πληροΰσι κηλίδων, δέν μαραίνουσι, δέν ξη- 
ραίνουσι ; Πλήν άν ειχον καί αυται κηπου
ρόν μέ τόν λεπτόν σπόγγον του μέ τό κα
θαρόν καί διαυγές υδωρ του ! . . . . τότε μοί 
ήλθε κατά νοΰν ό λόγος τοΰ Χριστοΰ. «Έ
γώ είμί ή άμπελος ή αληθινή καί ό πατήρ- 
μου ό γ ε ω ρ γ ό ς  έστι· παν κλήμα έν έμοί 
μή φέρον καρπόν, αΓρει αύτό· καί παν το 
καρπόν οέοον κ α θ α ί ρ ε ι  αύτό·  ΐνα πλεί-Γ Τ ι Γ
ονα καρπόν-φέρη·» καί μοί έφαίνετο οτι τό 
καταστρεπτικόν τών ρ,ικρών έκείνων άραχ- 
νών έργο ν εκραζεν είς τά ώτά μου. « Μή 
παίζετε μέ τά μικρά σφάλματα, μή μέ τά 
μικρά άρ,αρτήματα, άλλά γρηγορεΐτε καί 
προσεύχεσθε κατά τών μικρών άλωπέκων 
αΐτινες φθείρουσι τάς αμπέλους.»

Β. Λ.

ΤΙΝ Α ΠΕΡΙ ΕΛΕΦ ΑΝΤΟΣ.
Ό έλέφας δταν άπολαύη περιποιήσεων εί

ναι τό εύπειθέστατον καί προσφιλέστατο»; 
πάντων τών ζώων. Τόσον δέ άγαπα τον φύ- 
λακά του ώστε προθυμώτατα τον υπακούει 
καί προσπαθεί νά τόν ευχάριστή πάντοτε. 
Συνέβη μάλιστα καί νά άποθάνη έλέφας άπό 
τήν λύπην του διότι είς στιγμιαίαν ορμήν



παραφοράς έφόνευσε τον οδηγόν του. Ά λ λ ’ 
άν είς τήν εύπείθειαν ύπερέχη πάντων τών 
ζώων ούχ ήττον όμως ουδέ είς τήν εύμά- 
θειαν είναι ούδενός αυτών κατώτερος.

Πρό τινων ετών ό δούξ τοΰ Δεβονσάϊρ 
είχε θηλυκήν ελέφαντα. '"Αμα ό φύλαξ της 
τήν έφώναζεν άμέσως έξήρχετο καί λαμβά- 
νουσα σάρωΟρον έσάρωνε τήν θέσιν τήν ο
ποίαν ακολούθως κατέβρε^εν. Ή άνταμειβή 
της διά τήν έργασίαν ταύτην ήτο όπωρικόν 
τι καί ολίγον ύδωρ· πριν όμως κορέση τήν 
δεΐψάν της έδείκνυε τήν ευφυΐαν της έκκε- 
νώνουσα φιάλην καλώς κεκλ.εισμένην ΰδα- 
τος σόδας. Τοΰτο έκαμε τόσον καλώς ώστε 
ούτε σταγόνα έξ αύτοΰ εχυνεν.

Είς τον ζωολογικόν κήπον τής Δρέσδης 
υπάρχει έλέφας τόν όποιον ύπηρετεΐ πίθηξ 
τις. Ό έλέφας έκεΐνος όταν θέλη νά φανε- 
ρώση τάς άνάγκας του κρούει κώδωνα, τόν 
όποιον έ'μαΟε νά μεταχειρίζηται καλώς. Ά 
φοΰ φάγη τό παρατεΟέν είς αύτόν γεΰμα 
κρούει διά νά έλθη ό ύπηρέτης του καινά 
τώ φέρη τό έπιφάγιον, συνιστάμενον είς μέγα 
τι πινάκιον όπώρων. Όταν ό πίθηξ τό φέρη 
πρέπει νά τό κρατή έωσότου ό έλέφας λάβει 
δ,τι νομίζει αρκετόν του.

Ό έλέφας σπανίους λησμονεί τάς προσβο- 
λάς ή τήν υβριν. Ή ιστορία ράπτου τινός 
τής Δελχής είς τάς ’Ινδίας είναι πολύ γνω
στή. Ό ράπτης ουτος συνήθιζε νά δίδη είς 
έλεφαντά τινα, όστις καθ’ έκάστην διήρ^ετο 
εμπροσΟεν τοΰ έργαστηρίου του μήλον ή άλ
λο τι τοιοΰτον δώρον μικρόν ήμέραν όμως 
τινά ό ράπτης, ών κακοδιάθετος, άντί’ νά 
οώση είς τόν ελέφαντα τό συνηθισμένον δώ
ρον ένέπηξε τήν βελόνην είς τήν προβοσκίδα, 
του καί τον άπεδίωξεν άποτόμως. Τό ζώον 
άνεχώρησε μέν ήσύχως άλλά πλησίασαν ε’ς 
τινα παρακειμένην λίμνην, πλήρη ΰδατος 
βορβορώδους, έγέμισεν έξ αύτοΰ τήν προβο
σκίδα του καί έπιστρέψαν είς τό παράθυρον 
τοΰ τεχνητού έξεκένωσεν αύτήν, καταβρέξαν 
ούτω τόν άπερίσκεπτον ράπτην καί κατα- 
λασπώσαν όλα του τά έμπορεύματα.

Είς τά έν Ινδική αγγλικά στρατεύματα 
μεταχειρίζονται πολλάκις έλέφαντας πρός 
μεταφοράν τών τροφίμων, εις δέ τούτων ήρ- 
νεΐτο νά σηκώνη βάρη περισσότερα παρ’ όσον 
ήθελεν. Ήμέραν λοιπόν τινά ερριπτεν έπα- 
νειλημενως μέρος τοΰ έπί τής ράχεως φορ 
τιου· τοΰτο τόσον παρώξυνε τόν καταλυμα-

τίαν ώστε έρριψε κατά τής κεφαλής τοΰ 
έλέφαντος ράβδον σιδηράν. Ό λίγας μετά 
τοΰτο ήμέρας τό ζώον, ένώ έπήγαινεν άπό 
τοΰ στρατοπέδου είς τό πλησιόχωρον φρέαρ 
διά νά πίη, ύδωρ, ευρε τόν καταλυματίαν 
καί λαβών αύτόν διά τής προβοσκίδος του 
τον ΙΟεσεν έπί μεγάλου όξυφοίνικος, δένδρου 
άπό τοΰ όποιου ήτο δυσκολώτατον νά κα- 
ταβή, καί έκεί έπάνω τόν άφήκεν.

ΟΙ ΜΠΚΩΛΕΣ.

£Αναφέρεται είς τήν 'Ρωμαϊκήν ιστορίαν 
ότε ό Ταρκύνιος ήθέλησε νά δώση είς 

τον υιόν του νά έννοήση ότι διά νά κυρι- 
ευθώσιν οί Γάβιοι ήτο ανάγκη νά Οανατωθώ- 
σιν οί τής πό7νεως πρώτοι έφερεν αύτόν είς 
τον κήπον του καί έκοψε τάς κεφαλάς τών 
ύψηλοτέρων μ η κ ώ ν ω ν .

Ό μήκων είναι έκ τών ολίγων έκείνων φυ
τών άτινα έξασκαΰσι μεγάλην έπί τών αν
θρώπων κυριαρχίαν. Ή επιρροή του είναι ώς 
καί ή τοΰ καπνοΰ, καθ’ υπερβολήν φθορο
ποιά, ένώ τό φυτόν έδόθη διά νά ήναι χρή
σιμον παρά τοΐς άνθρώποις· φαίνεται όμως 
ότι σχεδόν πάντοτε ή κατάχρησις παρηγ- 
γόνισε τήν χρήσιν άντί δέ τής ώφελείας 
ε^ερε βλάβην.

Τοΰ μήκωνος ύπάρχουσι δύο είδη, τό πα»

ράγον σπόρους λευκούς καί τό παράγον σπό
ρους μέλανας, καί άπό τά δύο δέ ταΰτα είδη 
εξάγεται ό'πιον, άλλά τό εχον λευκούς σπό
ρους προτιμάται διά τον σκοπόν τοΰτον. 
Καλλιεργείται δέ ό μήκων ού μόνον διά τό ό- 
πιον άλλά καί διά τό ελαιον τό όποιον δύ- 
ναται νά έξαχθή άπό τόν σπόρον του, καί 
καλλιεργείται είς άγρούς έκτεταμένους. Έν
τός τών κήπων όμως φαίνεται άπασα αύτοΰ 
ή ώραιότης. Είναι ύψηλος, έχει σχήμα γρα
φικόν τά άνθη του είναι δίπλα, λαμπρά, 
μεγάλα, περικυκλωμένα ύπό ώραίων πρα
σίνων φύλλων, έχόντων βαθείας έντομάς· 
ένί λόγω καταθέλγει τήν ορασιν. Έ  καλ- 
λιέργειά του είναι εύκολος» αυξάνει ά’νευ 
φροντίδων ολίγοι σπόροι άμελώς πως ριφ- 
Οέντες, κατά τήν άνοιξιν, έντός τοΰ κήπου 
άρκοΰσιν όπως μετ’ ολίγον ίδωμεν τούς ρ.ή- 
κωνας υψωμένους ύπεράνω τών λοιπών φυ
τών καί άνοίγοντας τά ώραΐα άνθη των.

Έκ τοΰ φυτοΰ τούτου έξάγεται τό ό'πιον 
(αφιόνι) τό όποιον είναι πολύ δραστήριος 
ούσία. Είς τάς χεΐρας άξίου ίατροΰ είναι ια
τρικόν ωφέλιμον διά τήν πάσχουσαν άνθρω- 
πότητα· άλλ’ είς τάς χεΐρας τών τά πάντα 
περιφρον$ύτων πρός άπόκτησιν μετάλλου 
είναι μαστιξ τοΰ κόσμου. ΜΙ εξαγωγή του 
γίνεται ώς εξής. Όταν άκόμη αί κωδίαι ήναι 
νεαραί καί άωροι έγχαράττονται, άπό δέ 
τό χαραγμα έξέρχεται όπός, ό όποιος ξη
ραίνεται καί τοΰτο είναι τό καθαρώτατον 
όπιον, τό καί δάκρυ  ον καλούμενον. Συ- 
νηθέστερον ομιος τά φύλλα καί αί κωδίαι έκ- 
Ολιβονται όμοΰ καί βράζονται είς νερον καί 
το ούτως άποτελούμενον ύγρόν ξηρανΟέν είς 
τον ήλιον είναι τό κοινόν όπιον.

Ιό έκ τοΰ έσωτερικοΰ είς τήν αγοράν μας 
πρός πωλησιν μεταφερόμενον όπιον ε^ει 
σχήμα θρόμβων στρογγύλων, ώς μήλα, πολ
λάκις τυλιγμένων είς φύλλα μήκωνος. ΓΠ 
όσμη του είναι ναρκωτική, ή γεΰσίς του πι
κρά ορυμεΐα καί στυπτική, τό χρώμά του 
φαιόν καί άδιαφανές. Ά ν  έκ τής ούσίας 
ταυτης καταποθή μικροτάτη ποσότης (1. κόκ
κος σίτου) ενεργεί ώς πολίτιμον ιατρικόν, 
μάλιστα κατά τής άϋπνίας, επειδή φέρει εί
δος τι μέθης συνοδευομένης άπό εύθυμέαν 
και δύναμιν, είς δόσιν όμως 20 κόκκων εί
ναι φοβερόν δηλητήριον.

Είς τά μέρη μας γίνεται μεγάλη οπίου έ- 
ξόρευσις. Πολλοί οερβίσαι καί άλλοι όθω-

μανοί, εμποδιζόμενοι ύπό τής θρησκείας των 
νά πίνωσιν οίνον, άντικατέστησαν τόν χϋ- 
μόν τοΰ μήκωνος άντί τοΰ άπηγορευμένού 
ποτοΰ καί εΰρον έν τή χρήσει αύτοΰ μέθη ν 
πολύ ίσχυροτέραν ή τήν προξενουμένην υπό 
τοΰ οίνου. Ώς έκ τούτου ή κατάχρησις του 
αύτη μεταξύ πολλών διεδόθη. Σήμερον άλ
λοι τό καταπίνουσιν, άλλοι απλώς τό μασ- 
σώσι καί άλλοι τό καπνίζονται. Επειδή 
δέ ή συνήθεια άμβλύνει τά άμεσα άποτελέ- 
σματά του, οί όπιοφάγοι, διά νά ρίπτωνται 
είς τήν μέθην έκείνην τήν οποίαν θεωροΰ- 
σιν ώς τήν μόνην των εύτυχίαν, αύξάνουσι 
τήν όποιαν λαμβάνουσί ποσότητα καί ούτω 
πίπτουσιν έντός ολίγου είς κατάστασήν φυ
σικής καί ήθικής άποκτηνώσεως, έκ τής 
όποιας ούδέν δύναται πλέον νά τούς έλευθε- 
ρώση. Λέγεται ότι οί δι’ οπίου μεθύοντες 
βλέπουσι παρουσιαζομένας είς τήν φαντα
σίαν τω·ν πλήθος εύαρέστων εικόνων, οί τοι- 
οΰτοι, διαρκούσης τής μέθης των, γελώσι 
θορυβωδώς καί μωρολογοΰσιν άκαταπαύστως· 
άλλ’ ή ρ.έθη των διαρκεΐ έπί όλίγας μόνον 
ώρας, μετά τής όποιας έ'πεται χαυνότης τοΰ 
σώματος καί χαλάρωσές, ύπνος καί τέλος 
λ ύ π η.

Ή κακή αύτη τοΰ οπίου χρήσις είσεχώρη- 
σεν ακολούθως είς τάς ’Ινδίας, οπου σήμε
ρον ό μήκων καλλιεργείται έν έκτάσει. Ά λ λ ’ 
ή Κίνα είναι ό τόπος όπου τό δηλητήριον 
τοΰτο πρό πολλοΰ ήδη ήρχισε νά κάμη μεγά
λην φθοράν. Ό λόρδος Ίωκελύνος (Jocelyn) 
όστις ήτο μέλος τής είς Κίναν άποσταλεί- 
σης έπιτροπής, περιγράφει ώς άκολούθως 
τούς καπνιστάς τοΰ όπίου. « Είς Συγκαπό- 
ρην» λέγει, «έπεσκέφθην τούς καπνίζοντας τό 
όπιον τό θέαμα είναι τρομερόν. Ό έπί τοΰ προ
σώπου των μωρός γέλως καί ή ληθαργική αύ
τών άπάθεια προξενοΰσι φρίκην. Λύπη εί
ναι τό μόνον αίσθημα τοΰ βλέποντας τάς 
άχρόους παρειάς καί τά έξηγριωμένα βλέμ
ματα τών τοΰ δηλητηρίου θυμάτων. Όδός 
τις είς τό μέσον τής πόλεως κείμενη κατέ- 
χεται σχεδόν ολόκληρος ύπό τών όπιοπω- 
λείων είς τά όποΐα μετά τήν έργασίαν τής 
ήμέρας πλήθος δυστυχών Κινέζων τρέχουσι 
διά νά θεραπεύσωσι τό ρ,ισαρόν των πάθος. 
Κλιντήρες (καναπέδες) ξύλινοι εχοντες ά- 
κουμβήματα όπισθεν διά νά άκουμβάται 
ή κεφαλή καί σκαμνία έπί τών όποιων 
εύρίσκεται λύχνος ά-ναμμένος, διά νά ά-



ναπτωσιν οί καπνίζοντες τάς π ί π α ς  των 
είναι τά κυριώτερα έπιπλα τών καταγω- 
γειων εκείνων. Τό δπιον είναι παρεσκευ- 
ασμένον μέ μυροδικόν τι καί απαιτείται 
μικρά ποσότης αύτοΰ διά νά γεμισΟή ό κα- 
πνοσωλήν. Άφοΰγεμισθή άνάπτεται καίρο- 
φάται μέχρι των πνευμόνων. Δυο γεμίσμα
τα άρκοΰσιν όπως μεΟύσωσι τόν αρχάριον, 
εις τόν συνηθισμένον όμως απαιτούνται πε- 
ριπλέον. Ό λίγας ήμέρας μετά τήν εναρξιν 
τής καταστρεπτικής ταύτης καταχρήσεως ή 
δψις τοΰ καπνίζοντος γίνεται ωχρά και οί 
οφθαλμοί του έξαγρ-.οΰνται, μετά τινας δε 
μήνας ή καί εβδομάδας ό πριν ισχυρός καί 
ύγειής άνθρωπος μεταβάλλεται είς κτηνώδη 
y.txi φαίνεται ώς σκελετός ! Ούδεμία γλώσσα 
δύναται νά έκφραση τήν αγωνίαν τών δυ
στυχών έκείνων οί όποιοι μετά πολυχρόνι
ον κατάχρησιν βιασθώσι νά παραιτήσωσι 
τό κυρίευσαν αυτούς κάπνισμα. Ά ν  τις είσ- 
έλθη τήν έσπέραν εις τά προς καταστροφήν 
τών άνθρωπίνων όντων ταΰτα όπιοπωλεΐα 
βλέπει τά αξιοθρήνητα τοΰ οπίου θύματα 
παραδεδομένα εις τήν έξ αύτοΰ μέθην. Τι- 
ν ίς  εΐσερχονται ώς τρελλοί διά νά κορέσωσι 
τό πάθος τό όποιον κατά τό διάστημα τής 
ήμέρας ήσαν βιασμένοι νά καταπνίγωσιν, 
άλλοι, κρατούντες μόλις τήν πρώτην π ί- 
π α ν, γελώσι γελωτα μωροΰ καί μωρολο- 
γοΰσιν άλογιας, ένώ έπί τών κλιντήρων 
κεϊνται πολλοί ακίνητοι μέ παράφρονος γέ- 
Λωτα επι τοΰ προσώπου τω ν  ούτοι δέν είναι 
είς κατάστασίν νά αίσθάνωνται τά περί αύ 
τούς. Η τελευταία τής φοβέρας ταύτης 
τραγωδίας σκηνή έκτελεΐται είς παοα- 
κειμενον τι οωμάτιον, αληθώς νεκρικόν, ό
που ριπτονται, ως πτώματα βρομερά, όσοι 
έκ τών καπνιστών καταντήσωσιν είς τήν ά- 
φρονως παρ αύτών έπιδιωκομένην εκστα- 
σιν έκείνην ήτις είναι εϊκών τοΰ μακροΰ 
ΐιπνου εις τον όποιον ή τυφλή των μωρία 
θέλει τούς κρημνίσει- μετ’ ού πολύ!»

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α ΕΠΙ ΣΤΟΛΗΣ
ΔΩΡΑ2 Ι2ΤΡΙΛΔ0Σ.

κνύετε είς τό διαδωσαι γνώσεις ώφελίμους, 
δυναμένας πολύ νά συντελέσωσιν είς τήν ΰ- 
ψωσιν τών διανοιών καί τοΰ πολιτισμοΰ τήν 
πρόοοον. Τό καταστήσαι κοινά τά αποτελέ
σματα τής θαυμασίου έπιστημονικής κινή- 
σεως, ήτις αποτελεί τήν δόξαν τοΰ καθ’ ή- 
μας αίώνος, είναι αληθώς λίαν εύγενής σκο
πός. Καί τοι δέ ή εποχή μας δέν γέννα πνεύ
ματα φιλολογίας καί τέχνης δαιμόνια, όμοια 
έκείνοις δι’ ά ή ’Ιωνία τοσοΰτον δικαίως καυ- 
χαται,πάσαι όμως αί έπιστήμαι προώδευσαν 
τή άληθεία θαυμαστώς. Ή ιστορία έπαύσατο 
ούσα συλλογή συναξαρίων καί παραδόσεων 
αύλικών. Ή φιλολογία άπεκάλυψεν ήμΐν τήν 
’Ινδικήν καί τήν Σινικήν.. Ή ύγειΐνή, ής ό 
μέγας Ιπποκράτης εΟετο τάς βάσεις, εξακο
λουθεί άναπτυσσομένη. Ή αγροτική χημεία 
καθ’ έκάστην μεταμορφοΐ τήν γεωργικήν. ΤΙ 
τέχνη τοΰ θεραπεύειν έπαύσατο ουσα άγυρτία 
χάριν τών προόδων τής «φυσιολογίας τής α
νατομίας καί τής θεραπευτικής Έπιστήμαι 
ών καί αύτά τά ονόματα πρό μιπροΰ ήγνο- 
οΰντο, ώς ή γεολογία, ή παλαιοντολογία, ή 
συγκριτική γραμματική καί λοιπαί,ρίπτουσιν 
ήδη φώς θαυμάσιον έπί τοΰ παρελθόντος τής 
τε γηίνου σφαίρας καί τής άνθρωπότητος. 
Έλπίσωμεν δέ ότι ή κίνησις αυτη εσται γε
νική καί ότι έκ Σμύρνης είς Νέαν Ύόρκην ή 
’Ανατολή καί ή Δύσις θέλουσιν όρέξει πρός 
άλλήλας τάς χεΐρας όπως πανταχοΰ προ- 
οδεύση τό γενναΐον πνεΰμα τής προόδου ε
κείνης ής τό πρώτον παράδειγμα εοωχίψ 
είς τόν κόσμον ή. Ελλάς.

ΔέςχοΟε κτλ.
ΔΩΡΑ Ι2ΤΡΙΛΣ,

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΝ.

Αί όδοιπορίαι καί περιπλανήσεις τοΰ Δό- 
κτωρος Λιβιγκστόνος ώς καί αί μέχρι τοΰδε' 
ανακαλύψεις αύτοΰ είναι τόσον πολλαί καί 
μεγάλαι ώστε ό άνήρ ουτος κατέστη ήδη 
σχεδόν μοναδικός. Πόσον δέ περί αύτοΰ σή
μερον ένδιαφέρεται ό κόσμος συμπας γίνε
ται φανερόν έκ τών όσων ό τύπος τής τε 
Εύρώπης καί ’Αμερικής περί τής έσχάτιος 
γενομένης άνευρέσεώς του ύπό τοΰ Κ. Στάν- 
λεϋ καθ’ έκάστην γράφει. Τσως λοιπόν δέν 
είναι περιτταί λέξεις τινές περί τοΰ άτρομή- 
του τούτου άνδρός, όστις άνέλαβε νά έξι-

χνιάση τήν κεντρικήν ’Αφρικήν καί νά προσ- 
διορίση τάς πηγάς τοΰ Νείλου.

Ό Δαβίδ Λίβιγκστον έγεννήΟη έν Σκωτία 
τό 1813.  Τόπος όπου κατά πρώτον είδε τό 
©ώς είναι ή Βλαντύρη πλησίον τοΰ Γλασ- 
κώβου. Οί γονείς του ήσαν πτωχοί, διό καί 
άπό νηπιότητός του ό Δαβίδ έδιδάχΟη είς 
τήν σκληράν μέν άλλά μοναδικήν τών στε
ρήσεων σχολήν, ής τά μαθήματα πολύ βε
βαίως ωφέλησαν αύτόν ότε ήνδρώθη. ’Από 
δεκαετές παιδίον άπαντώμεν αύτόν έργαζό- 
μενον είς βιομηχανικόν τι κατάστημα όπως 
ΐδία-.ς χερσί κερδαίνη τά πρός ζω/;ν άναγ
καΐα. ’Αλλά καίτοι άπό πρωίας μέχρι νυ- 
κ τ ό ς  ό μικρός έργάτης κατεκουράζετό παν- 
νύ/ιον 07.ως ϋπνον δέν έκοιματο άλλά κα- 
τεγείνετο να απόκτηση γνώσεις όπως δι’ αύ- 
τών στολίση τόν νοΰν του καί μόρφωση τήν 
«καρδίαν του. "Οστις δέν θέλει έκεΐνος δέν 
μανθάνει, όστις όμως θέλει ούτος μανθάνει 
μέ όσα έμπόδια καί άν οαντάζωνται καί μέ 
οσας προφάσεις καί άν έφευρίσκωσιν οί οκ
νηροί. Ό Δαβίδ ήθελε καί διά τοΰτο εμαθε 
καί αύτά τά λατινικά ακόμη.

Ό ϊτεγεινεν έτών δέκα καίέννέαάπέφάσισε 
νά μεταβή είς Γλάσκωβον δπως διέλθη τόν 
-χειμώνα είς τήν πόλιν έκείνην. Λειψών ά- 
ληθοΰς παιδείας περιεφρόνησε πάντα κόπον 
δπως δυνηΟή νά σπουδάση. Τά έμπόδια τά 
όποΐα άπήντησεν ήσαν πραγματικώς πολλά 
καί μεγάλα, καθότι δέν είναι τόσον εύκολον 
:είς νέον άπορον νά έπιδιώξη σπουδάς. Διά 
τής υπομονής όμως καί τής σταθερότητας 
χατορθοΰνται πολλά. Διά τούτων λοιπόν κα- 
τώρθωσε καί ό νέος Λίβιγκστον νά μάΟη 
καί Ελληνικά καί ιατρικήν καί πρό πάντων 
τά της θρησκείας έπειδή ό κυριώτερός του 
σκοπός ήτο, άφοΰ σπουδάσει, νά μεταβή είς 
τόπους όπου ό Χριστός δέν είχε κηρυχθή ά- 
κόμη καί νά τόν κηρύξη έκεΐ αύτός. Ό ζή
λος του δέν εμεινεν άνευ ανταμοιβής· ταχέ
ως ελαβε διδακτορικόν δίπλωμα, τό δέ 1840  
έπιβίβασθείς επί πλοίου επλευσε πρός τήν 
νότιον άκραν τής ’Αφρικής, τό Εύελπι Ά -  
κρωτήριον, ώς μέλος τοΰ έν Λονδίνω Άπο- 
στολικοΰ συλλόγου.

Φθάσας είς τό Εύελπι Άκρωτήριον δέν 
εμεινεν έκεΐ άλλ’ έπροχώρησεν είς τό έσω- 
τερικόν καί ήλθεν είς χωρίον Κουρουμάν κα
λούμενον, έν μέσω φυλών άγριων, τών Βε- 
κουάνων, παρά τοΐς όπο,ίοις πρό πολλοΰ ή

δη άλλος ατρόμητος άνήρ, ό σεβάσμιος 'Ρο
βέρτος Μοφφάτ κατεγίνετο διδάσκων. Ό Κ.· 
Μοφφάτ έδέχθη μετά χαράς τόν νέον Λι- 
βιγκστόνα καί τόσον τόν ήγάπησεν ώστε 
μετά ταΰτα Ιγεινε καί πενΟερός του. Ό Λ ί
βιγκστον όμως διαμείνας ολίγον μετά τοΰ 
σεβασμίου άνδρός μετέβη άκολούθως είς θέ- 
σιν τινά διακόσια μίλια πρός βορραν του 
Ιίουρουμάν κείμενη ν καί Κολοβέγγην κα- 
λουμένην, καί έκεΐ έσύστησε τόν σταθμόν 
του. Είς τήν Οέσιν έκείνην διέμεινε δώδεκα 
σχεδόν έ’τη ήτοι μέχρι .τοΰ 1852 , διδάσκουν 
καί διδασκόμενος. Κατά τό χρονικόν έκεΐνο 
διάστημα έ'μαθε καλώς τήν γλώσσαν τών 
εγχωρίων, έσπούδασε λεπτομερώς τά ήθη 
καί έθιμά των καί απέκτησε τόσον πολυτί
μους πεοί αύτών γνώσεις ώστε νά δύναται 
ακολούθως νά έρευνήση μέρη δπου πας άλ
λος άφεύκτως Οά έφονεύετο. Κατά τόν και
ρόν ποοσέτι εκείνον ή έπιθυμία τοΰ νά γνω- 
ρίση τήν άγνωστον χώραν τόσον έν αύτώ 
ηύξανεν ώστε μή δυνηθείς έπί τέλους να τήν 
καταπνίξη άπεφάσισε νά έκτελέση τό πο- 
θούμενον.

Κατά συνέπειαν λοιπόν άνεχώρησεν έκ 
τοΰ ’Ακρωτηρίου τό 1852  καί διασχίσας τήν 
’Αφρικήν παραλλήλους τής δυτικής της πα
ραλίας κατήντησεν είς "Αγιον ΠαΟλον τής 
Λοάνδης, πόλιν τής Κάτω Γουινέας έπί τοΰ 
’Ατλαντικού Ώκεανοΰ. Έκεΐθεν δέ, στρα
φείς πρός άνατολάς, διέσχισε τήν ήπειρον 
έκείνην άπό τής δυτικής μέχρι τής άνατολι- 
κής αύτής πλευράς καί κατήντησεν είς Κι- 
λιμάνι έπί τών έκβολών τοΰ ποταμοΰ Ζαμ- 
βέζη, είς τόν Τνδικόν ’Ωκεανόν, έξοδεύσας 
είς ταύτας τάς οδοιπορίας του τέσσαρα ολό
κληρα έτη (1852— 1 85G\

'Ημέραν τινά τοΰ μηνός αύγούστου 1850 , 
ήγκυροβόλησεν είς Πορτ-Λουί, λιμένα τής 
νήσου Φράντσας ή Μαυριτίου (κειμένης έν 
τώ Ίνδικώ ώκεανώ πρός άνατολάς τής Μα
δαγασκάρης) τό αγγλικόν βασιλικόν βρίκι- 
ον Φρολίκ. Μετ’ ού πολύ δέ διεδόθη καθ’ ό- 
λην τήν πόλιν, δτι έπί τοΰ έλθόντος πλοίου 
έκείνου εύρίσκετο άγγλος τις, ον εύρόντες 
γυμνόν καί ήλιοκεκαυμένον έπί τής ’Αφρι
κανικής παραλίας παρέλαβον έν αύτώ· έλέ- 
γετο προσέτι ότι διήλθε πολλά τής ζωής 
του ετη μετά τών άγριων τής ’Αφρικής καί 
δτι ώς έκ τούτου είχε λησμονήσει καί αύ
τήν του τήν γλώσσαν. Ό άνθρωπος έκεΐνος



ητο ό Λίβιγκστον ! «Το εξωτερικόν του», 
γράφει ό έκεΐ τότε διατριβών αίδ. 1Γ. 15 ή τον, 
«ειχε τι το παράξενον. At χεΤρές του, τό 
προσωπον του, καί ό λαιμός του ήσαν μαύ
ρα ως τα τών Αράβων. Οι ^ώθωνές του έκ- 
τεταμένο’ ώς οί τών ιθαγενών της Α φρι
κής. Αί κινήσεις καί αί χειρονομίαι του λίαν 
απότομοι καί έκφραστικώταται. Έφαίνετο 
μάλλον ώς αρχηγός φυλής αφρικανικής ή 
περιηγητής^ άγγλος. "Οτε ήθελε νά λαλήση 
την μητρικήν του γλώσσαν τόσον ήργει καί 
έουσκολευετο προς ευρεσιν λέξεων ώς εάν 
ώμίλει ξένον καί άγνωστον εις αυτόν ιδίωμα. 
Ηρό μηνός εις Κ,ιλιμάνι δεν ήδύνατο νά ειπη 
σχεοον ουτε λεξιν, άλλά κατά τον διάπλουν, 
ων εϊς αόιακοπον μετά τών αξιωματικών καί 
άλλων ανδρωπων τοι> ττλοιοί) Φονάοειαν o”j-  
νήθισεν ολίγον. Τά φορέματα του ήσαν επί
σης παραςενα. Κατα τας περιπλανήσεις του 
είχον τριβή όλα όσα καί αν εΤχε μεθ’ έαυτοΰ· 
ώστε οί τοΰ πλοίου αξιωματικοί ήναγκάσθη- 
σαν να τον ένουσωσιν. Αφοΰ τόν ένέδυσαν ε
πειδή είχε πλέον άπομάθει τά ευρωπαϊκά 
φορέματα, ταΰτα τον έστενοχώρουν.... Ή 
μία τών χειρών του ήτο τεθράυσμένη ενεκα 
συναντήσεώς του μετά λέοντος.. . .  Γ'Οτε οί 
κάτοικοι τοΰ Πορτ-Αουί τόν παρεκάλουν νά 
τοΐς όμιλήση περί τών περιηγήσεων του ε
κείνος απηντησεν οτι οέν τόν συνενωοει ή 
γλώ σσα... Ό ίδιος ειπεν εις Ιμέ ότι αί σκί- 
φεις  ̂του έγινοντο εις τήν γλώσσαν τών Βε- 
κουα^νων, και οτι οια νά λαλήση τήν μητρικήν 
τουητο βιασμένος νά μεταφράζη αύτάς έν 
τη όιανοια του,, τό όποιον τώ ήτο πολύ δύ
σκολο ν.»

Μεταβάς έκ Μαυριτίου εις ’Αγγλίαν έδη- 
μοσιευσε τάς περιηγήσεις του καί τόσην έ
ν εποιησεν έντύπωσίν ώστε ή έν Αονδίνω Γε
ωγραφική Εταιρία προσφέρουσα, εις αυτόν 
παντα τά αναγκαία, παρεκάλεσεν αΰ-τόν νά 
επανέλθη εις ’Αφρικήν καί νά έρευνήση τήν 
άγνωστον ήπειρον έκείνην. ’Εκείνος δέ’ύπή- 
*ων εις πόθον ενδόμυχον, άνέλαβε τήν με- 
γαλην ταυ την έπιχείρησιν και έπανελθών εις 
νοτιον ’Αφρικήν ήρεύνησεν από τοΰ 1858

• , λ Λυψε τήν μικράν λίμνην 
prjay και την μεγάλην Νυάσσαν.

- άπαντώμεν αυτόν πάλιν εις ’Αγ
γλίαν. Αλλά περί τάς άρχάς τοΰ I860, έπα-

νελθών είς τά ανατολικά τής νοτίου ’Αφρι
κής παράλια, άνέπλευσε τόν ποταμόν Το- 
βουμαν, χυνομενον είς τον ’Ινδικόν ωκεανόν 
βορειότερον τοΰ Ζαμβέζη, μέ σκοπόν να 
φθάση δι’ αϋτοΰ εις τό βόρειον τής λίμνης 
Νυάσσης μέρος και έκεΐθεν νά μεταβή παρά 
τήν λίμνην Ταγκανίηκαν καί έρευνήση περί 
τών πηγών τοΰ Νείλου. Ιον μάρτιον όμως 
τοΰ 1867  φήμη διεδόθη, ότι συμπλακείς μετ’ 
αγρίων ιθαγενών παρά τάς όχθας τής λ ί
μνης Νυασσης, εφονευθη. Ηάντες λοιπόν οί 
φίλοι τής επιστήμης καί τής προόδου ώςήτο  
επόμενον κατελυπήθησαν. Πλήν μολονότι ή 
φήμη εκείνη δεν ήργησε νά άποδειχθή άβάσι- 
μος εκτοτε πολλάκις Ολιβεραί περί αυτοΰ- 
διεδόθησαν ειδήσεις καί πολλαί προσπάθειαι 
πρός ανεύρεσίν του έγένοντο, άλλ’ άνευ α 
ποτελέσματος εύαρέστου. Φαίνεται ότι άπέ- 
κειτο εις τόν Κ. Στάνλεϋ, τόν ανταποκριτήν 
τοΰ Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης, ή τιμή τής 
ανευρεσεως του και η ηδονη τοΰ νά κομίση 
έπιστολας παρα τοΰ μεγάλου τ ις  Άφοικής 
περί η γη τοΰ τόν όποιον ό κόσμος έθρήνη. Ό 
Στάνλεϋ μετά πολλάς δυσκολίας,καί φυσικάς 
καί ανθρωπίνους,κατώρθωσε τέλος νά έντα- 
μώση τόν Λιβιγκστόνα είς αυτήν τήν καρ- 
αιαν τής Αφρικής, εις Οΰζτιζτί, νά διαμείνη 
καί συμπεριηγηθή μετ’ αΰτοΰ καί τέλος νά 
κομίση έπιστολάς περιγραφούσας τά κατά 
τας τελευταίας ερευνάς τοΰ περιηγητοΰ,όστις 
οια τ?;ς γλυκυτητος τοΰ χαρακτήρός του καί 
τής μεγάλης του φιλανθρωπίας ούχ ήττον ή 
διά τών γνώσεων καί τής πολλής του τόλμης 
υπηρέτησε καί υπηρετεί τήν ανθρωπότητα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ!.

Γε άν θ ρα  κε ς  κα ί  ’Α γ γ λ ί α .  Οί έν 
’Α γγλία  κατ’ ετος έξοδευόμενοι γεάνθοακες 
ανέρχονται είς 20,000,000 τόνους. Ή έκ 
τούτου δέ γινόμενη έργασία αντιστοιχεί μέ 
τήν εργασίαν 133 ,000 ,000  ανθρώπων. Ώστε 
διά τής έξοδεύσεως τών γεανθράκων ή ’Α γ
γλία πρΟσθετει 133 ,000 ,000  ανθρώπων έρ- 
γατικών είς τόν πληθυσμόν της, χωρίς νά 
τρέφη αυτούς καί νά ένδύη ή νά φροντίζη 
περί τών οικογενειών των.

Π λ η θ υ σ μ ό ς  Ία  π ω ν ία ς . Έ κτήςέσχά- 
τως γενομένης άπογραφής δεικνύεται οτι ό 
πληθυσμός τών ’Ιαπωνικών νήσων άνέονεται 
είς. 37,000,000.


