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"Οπως δυνηθή τις νά είσχωρήση είς τό
εσωτερικόν ηπείρου, οία ή ’Αφρική, είναι α
νάγκη άπαραίτητος νά μάθη πρώτον, πώς
οί ιθαγενείς συναλλάσσονται καί επομένως
νά προμηθευθή τήν είς αύτόν άναγκαιοΰσαν
ύλην. Ά ν οί μελανόδερμοι έκεΐνοι άνθρωποι
άνεγνώριζον τήν αξίαν τών ήμετέρων χρυ
σών καί άργυρών νομισμάτων καί έδέχοντο
αΰτά, τό πράγμα θά ήτο εύκολον δι’ άνθρω
πον εχοντα. τήν άδειαν νά τραβα όσας χι
λιάδας λιρών θελήσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς
όμως οί κατοικοΰντες τό εσωτερικόν της Α 
φρικής, ούτε άξίαν τινά δίδουσιν είς τόν
χρυσόν καί τόν άργυρόν μας, ούτε τά νομίσματά μας γινώσκουσι. Δι’ αύτούς νόμισμα
άργυροΰν εϊναι τό ύ φ α σ μ α · διά μικροτέρας
συναλλαγάς έχουσι τά ύέλινά μας χάνδρα,
τά όποΐα πάλιν έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσχωρο^ίσιν,
αντί δέ χρυσίου μεταχειρίζονται τό όρειχάλκινον σίρμα μας. Πλήν ούτε τά υφάσματα
πάντα είναι τοΰ αύτοΰ είδους, ούτε τά χάν
δρα τοΰ αύτοΰ σχήματος καί χρώματος, ού
τε τοΰ αύτοΰ πάχους τά σίρματα πάντα.
Ποια έκ τών εμπορευμάτων τούτων ήσαν
καταλληλότερα; Πλούσιός τις έμπορος Ά ραψ, έπανελθών κατά τάς ήμέρας έκείνας
έκ τοΰ εσωτερικού τής Αφρικής, εδωκεν είς
τόν άκάματον οδοιπόρον μας τάς δεούσας
πληροφορίας. «Παρ’ αύτοΰ, λέγει ό Κ.
Στάνλεϋ, έμαθον ότι διά νά διαθρέψω εκα
τόν άνθρώπους μοί ήρκουν 10 Ντότοι, ήτοι
40 μέτρα βαμοακεροΰ υφάσματος καθ’ έκάσ.ην, καί επομένως 50.000 ρ.έτρα μοί έξήρκουν όπως διατηρήσω 100 άνδρας έπί
δύο έτη. Μετά τό-ύφασμα ήρχοντο τά χάν
δρα, παν χρώμα τών οποίων δέν ήτο εί·ς πά
σαν χώραν παραδεκτόν έπρεπε νά σπουδά
σω τό κεφάλαιον τής συναλλαγής, νά τό
σπουδάσω κατά λεπτώς καί νά υπολογίσω
τόν χρόνον όν έμελλον νά κατατρίψω οιερχομένος έκάστην χώραν. Ή άνησυχία μου
διά τοΰτο ήτο μεγίστη. Έπανελάμβανον άοιακοπως τά όνόματα τών ειδών καί τών
μέτρων, όνόματα βάρβαρα, τά όποΐα ήλπιsov ότι έπί τέλους ήθελον εννοήσει. Έπί
τέλους ύπέθεσα ότι 23.000 ορμαθοί χάν-

δρων, ένδεκα διαφόρων σχημάτων καί χρω
μάτων, θά μοί ήρκουν. Μετά ταΰτα ήρχετο
τό σίρμα τό μεταλλικόν άλλα καί περί
τούτου τέλος κατώρθωσα νά μάθω ότι τά
μάλλον κατάλληλα ήσαν τά ύπ’ άριθμούς
5 καί 6, ήτοι τά ώς τηλεγραφικά σίρματα.
χονδρά, καί ότι 350 λίτραι έξ αύτών μοί
έξήρκουν.
Ά^οΰ πάντα τά πράγματα έκεΐνα ήγοράσθησαν καί κατετέθησαν έντός τοΰ Άμερικανικοΰ προξενείου, παρετήρησα αύτά μεθ’
ύπερηφανίας τινός. Ά λλα δι’ αύτών αί προπαρασκευαί μόλις ήρχιζον. Μάς έχρειάζοντο τρόφιμα, σκεύη μαγειρικά, σάκκοι, σκη
ναί, σχοινία, όνοι, έφίππια, ύφασμα χον
δ ρ ή πίσσα, βελόναι, έργαλεΐα, όπλα, πολε
μοφόδια, ιατρικά, σκεπάσματα, καί μυρία
άλλα πράγματα, τά όποΐα δέν είχον άγορασθή είσέτι.
Άφοΰ ρ.ετά πολλοϋ κόπου εύρέθησαν 22
όνοι έζητήσαμεν καθ’ όλην τήν πόλιν σάγ
ματα, άλλ’ ούτε ειχεν, ούτε κανείς ύπήρχεν
όστις νά κατασκευάζη αύτά, δι’ ό καί ήναγκάσθημεν, ό Φάρκουαρ καί έγώ, νά κατασκευάσωμεν τοιαΰτα έκ σχοινιού, χονοροϋ
ύφάσματος κάί βάμβακός, μιμηΟέντες έκεΐνα
τά όποΐα οί Ά γ γ λ ο ι μετεχειρίσθησαν κατά
τήν είς Άβυσσινίαν εκστρατείαν των. Κατά
ταύτας τάς ήμέρας καί Ά γ γ λ ο ς τις ναυτι
κός, ’Ιωάννης Γουλιέλμος Σαύης τόνομα,
προσελθών έζήτησε νά λάοη μέρος άντί μισθοΰ είς τήν οδοιπορίαν μας. Δεκτής γενομένης τής προτάσεώς του, προσετέθη καί
ούτος άντί 1500 φράγκων κατ’ έτος είς
τήν συνοδείαν μας.
Μετά τήν άγοράν πάντων τών αναγκαί
ων έπρεπε νά ευ ρω καί είκάδα τινά μαχη
τών, καί νά τούς οπλίσω. Τότε ό διερμηνεύς τοΰ Αμερικανικού προξενείου Ίωχάρης
μοί ώμίλησε περί τών συνοδευσάντων τόν
Σπήν. Νά έχω μετ’ έμοΰ άνδρας έξωκιωμένους μέ τά Ευρωπαϊκά έθιμα, άνθρώπους δυναμένους νά καταπείσωσι καί άλλους άνδρείους συντρόφους των όπως μέ άκολουθήσωσι, μοί έφάνη εύρημα. Ένεθυμήθην τόν
Βομβάην, τόν «πιστόν τών πιστών». Μετ’ ό26

λίγας ώρας, τη βοηθεία τοΰ οιερμηνέως, έ- στήριόν του φιλοξενίαν, τήν όποιαν καί έδέξησφαλίσθη ή υπηρεσία πέντε ανδρείων, ά- χθην, πλήν μόνον διά τήν νύκτα έκείνην.
κολουθησάντων τόν Σπήκ* ήτοι τοΰ Ούλέδη, Τήν άκο'λουθον πρωί αν μεταβάς είς τάς σκη
αρχαίου υπηρέτου τοΰ Γράντ, τοΰ Ούλιμέγ- νάς μου, τάς όποιας έκ τής προτεραίας εί
γου, τοϋ Βαράτη, τοΰ Μαβρούκη, υπηρέτου χον στήσει, διίμενον έκεΐ, σκεπτόμενος πώς
τοΰ Βΰρτονος καί τοΰ Άμβάρη. Ό οε Βομ νά διενεργήσω δσον τό δυνατόν τα/ύτερον
βάης, δστις εμελλε νά άρχηγή, ευρε δεκαο τήν έκμίσθωσιν τών άχθοφόρων καί άνα^ωκτώ είσέτι έθελοντάς, οίτινες, ώς έλεγε, δέν ρήσω διά τό έσωτερικόν.
έλειποτάκτουν καί περί τών οποίων ήγγυάΤήν αύτήν έκείνην ήμέραν "Αραψ τις, Ά το. Οί άνδρες εκείνοι ησαν ώραΐοι κα: έφαί- λή Βεν Σελήμ καλούμενος, ήλθε πρός έπίσκε.·
νοντο έχοντες πολύ περισσοτέραν νοημοσύ ψ£ν μου. Ό Ά ρ αψ έ/.εΐνος ήτο άδελφός τοΰ
νην ή δσην περιέμενον νά εύρω εϊς τούς ά άλλοτε άρχηγοΰ τής συνοδεία; Βύρτονος καί
γριους της Αφρικής. Συμφωνήσαντες πρός Σπήκ, τόν όποιον χαί έγώ έξέλεξα ώ : πράτρία τάλληρα κατά μήνα ελαβεν έκαστος εν κτορά μου έν Οΰ',υανυέμβη. ΪΙιστεύσας είς
πυροβόλον, πυροτοθήκην, σφαιροθήκην, πέλε- τά ; φιλοφροσύνας τοΰ Άραβος έκείνου, cκυν, μάχαιραν, καί πολεμοφόδια διά 250 στις μοί προσέφερεν άπέιρα Σελά μ, μετέ
βολάς.
βην τά εσπέρας είς τήν οικίαν του διά νά
Άφοΰ έπερατώΟησαν αί προπαρασκευαί καί πίωμεν τόν καφέν όμοΰ. Ό καφές του, καί··
εΐδον τάς μακρας έκείνας σειράς τών δεμά τοι πικρός, ήτο ευ ώ δη ς, ώ ; επίσης καί οί
των, τάς στίβας έ/.είνας τών κιβωτίων, τούς λόγοι του κολακευτικώτατοι.
σάκκους έκεί-,ου; καί τάς σκηνάς, τούς σα>
«Πώς δύναμαι νά σοί φανώ χρήσιμος;
ρούς έκείνοος παντός είδους πραγμάτων,, έ- είμαι φίλος σου καί επιθυμώ νά τό άποδείξω
τρόμαξα διά τήν τόλμην μου. Τά υλικά έ έμπράκτως,
κεΐνα εϊλκον βάρος έξ τούλάχιστον τόνων
— Έχω, τώ άπήντησα, μεγάλην άνάγκην
πώς δέ ήθελον δυνηθή νά μεταφέρω αύτά διά άπό άνθρωπόν τινα πις·όν, δστις νά μοί προτής ερήμου, ήτις άπό τής παραλίας μέχρι μηθεύση μερικούς άχΟοφόρους καί νά μοι
τών μεγάλων λιμνών εκτείνεται;.,. ΙΤά! εί- τούς πέμψη ταχέω;. Ευρέ μοι εκατόν τεσ»
πον τότε κατ’ έμαυτόν, έξω ή δειλία* καί ε σαράκοντα καί σέ πληρώνω όσον θέλεις.
πί τό εργον! «Αρκετή τή ήμερα ή κακία αυ
— Νά μέ πληρώση; διά τόσον μικράν υ
τής,» ρ.ή δανειζώμεθα καί έκ τής έπομένης. πηρεσίαν ! έρώνησε τό έρπετόν μετά φωνής
Διά νά μεταφερθώτιν είς τό εσωτερικόν τά σειρομένης. Δεν σοί ζητώ τίποτε, φίλε μου*
πράγματα έκεΐνα έπρεπε νά διαιρεΟώσιν είς μένε ήσυχος καί εντός δέκα πέντε τό πολύ
φορτεΐα, τά όποΐα νά σηκώνωσιν άνθρωποι* ήμερων άναχωρεΐτε,
έπειδή δέ τό βάρος έκάστου φορτειου είναι
Ένεκα δύο ισχυρών λόγων εσπευδον νά
προσδιωρισμένον είς έβόομήκοντα τό πολύ λί- άναχωρήσω όσον τό δυνατόν τάχιον πρό; τό
τράς, διά νά μεταφερθώσιν ένδεκα περίπου έσωτερικόν. Ά ν πράγματι ό Δ. Λίβιγκστον
χιλιάδες λιτρών χρειάζονται εκατόν καί Εξή ήτο τοιοΰτος, όποιον μοι τόν ειχον έν Ζανκοντα άχΟοοόροι. Τούτους άς φροντίσωμεν ζιοάρη παραστήση, δηλαδή άνθρωπος άπονά εύρωμεν. Άλλ’ εύρίσκονται είς Βαγαμό- στρεφόμενος τήν παρουσίαν άλλου, καί φεύγιον. Μεταβώμεν λοιπόν εϊς Βαγαμόγιον,
γων πασαν μετ’ άλλου συνάντησιν, έγώ έ
Καίτοι τό έπί τή ; άντικρύ Αφρικανική; πρεπε νά φθάσω εις Ούζιζί πριν ή εκείνο
παραλίας κείμενον Βαγαμόγιον άπέχη μό άκούσει περί τής άφΐξεώς μου. Δεύτερον ή
λις είκοσι καί πέντε μίλια τής Ζανζιβάρης, Μεσί κα, ήτοι ή τών βροχών έποχή ή'γ
ή βραδυκίνητος Δαοΰ μας έχρειάσθη δέκα έπλησίαζεν άν δέ με κατελάμβανεν είς Βα
άκριβώς ώρας όπως διαπλεύση τό μικρόν ε γαμόγιον δέν θά ήδυνάμην ν’ άναχωρήσω
κείνο διάστημα. "Οτε έπεβιβαζόμεθα είς τήν πριν ή παρέλθη, ήτοι μετά τεσσαράκοντα
Αφρικανικήν έκείνην πολίχνην, ό λαός αύτής τούλάχιστον ήμέρας,
ειχε συναθροισθή ενεκεν ήμών έπί τής άκΈν το υτοις αί δεκαπέντε ήμέραι, τάς ο
τής. Τότε πλησιάσας πρός έμέ ότών έκεΐ εγ ποίας ό Άραψ μοί ειχεν ύποσχεθή, παρήλκατεστημένων ’Ιησουιτών ηγούμενος, εύγε- ! θον, καί ούδέ ίχνος άχθοφόρου έφάνη. Έ νώς μάλα μοί προσέφερε τήν είς τό μο-.α- . πεμψα τόν Μαβρούκην είς τόν Βέν Σελήμ'

«Έντό; ολίγων ημερών Οά τούς έχετε δλους·» άπήντησεν ό Άραψ, άλλά καί πά
λιν ψευδόμενος. Τέλος διά πολλών έξόόων
καί ούχί όλιγωτέρων κόπων καί πικριών
κατωρθώθη, διά τινο; ούχί τόσον τιμίου
νέου, Χατζή Παλλοΰ καλουμένου, νά εύρεθώσιν ολίγοι κατ’ ολίγους οί άπαιτούμενοι άχθοφόροι, οίτινες καί κατά συνοδείας
άπεστέλλοντο πρός τό έσωτερικόν. Ή πρώ
τη τών συνοδειών τούτων έγκατέλειψε τό
Βαγαμόγιον τήν 1 8ην φεβρουαρίου (ε. ν.),
ή δευτέρα τήν 21 ην καί ή τρίτη τήν 25ην
ίδιου· τήν 11 ην μαρτίου άνεχώρησεν ή τετάρτη, ή δέ πέμπτη καί τελευταία, ής μετεΐχον καί έγώ μετά τοΰ Σαύη, έξεκίνησε
τήν 21 τοΰ αύτοΰ.. μηνός. Τήν συνοδείαν
ταύτην άπετέλουν είκοσι οκτώ παγά 'οι ή
άχθοφόροι, δώδεκα όπλΐται, εις μάγειρος,
εις ράπτης, εις διερμηνεύς, είς επιμελητής
τών όπλων, δύο ίπποι, δέκα έπτά όνοι καί
εις κύων. Τό δε σύνολον τών πέντε συνο
δειών όμοΰ, τών άπαρτιζουσών τήν άποστολήν τοΰ «Κήρυκο;·τή; Νέας Ύόρκης»·
περιείχεν εκατόν καί έννενήκοντα ούο άνθρώπους.
Ή άπό Βαγαμόγιον άναχώρησίς μας έγέ
νετο λαμπροτάτη. "Εκαστος έ; ήμών ήτο
πλήρης ζέσεως· οί όπλΐται έψαλλον, ό
Κιραγγόζης, ήτοι ό οδηγός, έίέπεμπε με
γά λα; καί ήχηράς φωνάς, καί έσειε τήν Α 
μερικανικήν σημαίαν, διά τοΰ όποιου έλεγε
πρός τούς θεατάς «ώ, ίδήτε τό κερβάνιον ένό; Μουσουγκοΰ,» ήτοι λευκοΰ άνθρώπου.
Ή ίδική μου καρδία έπαλλε ταχύτερον ή ί 
σον έπρεπεν δπως τό πρόσωπόν μου οείκνύη
τήν είς άρχηγόν έμπρέπουσαν άταραξίαν.
Αί φροντίδες, αίτινες έπί δύο κατά συνέχει
αν μήνας μέ έπίεζον ήδη πλέον παρήλθον,
τό δέ μέλλον μοί παρησιάζετο πλήρες έλπίδων χρυσών.
Ή χώρα ήτο ώραία- δένδρα παρά"ίνα, άγροί εύφοροι, φυτά θελκτικά· ήκουον τήν
φωνήν τοΰ γρύλλου καί τοϊ χαραδριοΰ, τό
τρίίιμον τών εντόμων πάντα δέ, διά μιας
φωνής, ένόμιζον δτι μοί ελεγον «τέλος ά
ναχωρεΐτε! » Τί άλλο ήδυνάμην τότε νά
πράξω εΐμή στρέφων τούς οφθαλμούς πρός
τόν ύπέρ έμέ λάμποντα ούρανόν νά αναφω
νήσω
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Έκ τών μέ/ρ ι τοΰδε δημοσιευθέντων έν
ταΐς στήλαις τοΰ Μ έλ η τ ο ς άξιοσημειώτων
ονείρων, ειδον οί άναγνώσται ήμών δτι έκ
τος τών κοινών ύπάρχουσι καί όνειρα έκτα
κτα, δυνάμενα νά κινήσωσιν είς σκέψιν ο'.ονδήποτε έκ τών άνθρώπων. ’Ητο οέ φυσι
κόν δτι θέμα τόσον σπουδαΐον καί τόσον
γαργαλίζον τήν περιέργειαν ήθελε βεβαίως
κινήσει καί άρχα'ους καί νεωτέρους είς τήν
βαθεΐαν αύτοΰ έξέτασιν. Πλήν φαίνεται δτι
ούδείς έκ τών περί αύτών σκεφθέντων ήδυνήΟη νά μετακίνηση τόν μυστηριώδη πέ
πλον, δστις καλύπτει τήν άρχήν καί πηγήν
των, ώς ούτε νά έξακριβώση τάς σχέσεις άς
πρός τά άλλα τής ζωή; φαινόμενα έχουσιν
Έν τούτοις έκ σπουδαίας τινός περί ονείρων
πραγματείας, έξ ής καί ήρανίσθημεν σχεδόν
πάντα τά μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντα άξιοσημείωτα όνειρα, άποσπώμεν τάς έ'.ής περί
το} θέματος τούτου περικοπά:, αίτινες κυ
ρίω; άναφέρονται είς τά κοινά ή καθημερινά
όνειρα.
«Ό,τιπερί ονείρων γινώσκομεν είναι σχε
δόν όλίγον τι πλέον ή τό έξη ς- δηλαδή* Ιον
δτι ονειρον είναι συγκεχυμένη τις έργασία
τών διανοητικών δυνάμεων, γινομένη κατά
τάς πρό τοΰ ύπνου καί τάς μετά τόν ύπνον
ήμιεγρηγόρσεις· 2ον δτι ειναΓ καθ’ ύπερβολήν άμφίβολον άν γεννώνται όνειρα ό'ταν ό
ύπνος ήναι ύγειής* 3ον ότι πιθανώς δέν Οά
έγεννώντο διόλου άν ό νους ήτο κατά πάντα
ήσυχος καί τό σώμα έντελώς ύγειές* καί
4-ον δτι δταν γεννώνται επηρεάζονται κατά
τό μ -λλον ή ήττον ύπό τών σωματικών
τοΰ κοιμωμένου κλίσεων, καίτοι κατά μέγα
μέρος περιορίζονται ύπό τών ψυχικών αύτοΰ
διαθέσεων καί κλίσεων καί τοΰ χαρακτήρος
αύτοΰ.
Ή μεγίστη διαφορά, ήτις υπάρχει μετα
ξύ τών σκέψεών μας, τών έν καιρω έγρηγόρσεως καί τών έν καιρώ ύπνώσεως, ouvtσταται είς τό δτι έν μέν τή πρώτη περιπτωσει, αί άντιληπτικαί μας δυνάμεις διατελοΰσιν ύπό τήν διεύθυνσιν τής κρίσεώς μας και
τής Οελήσεώς μας, ένώ κατά τήν δευτέραν,
αί όδοιγοί αύται δυνάμεις άναπαύονται, ή
δέ πλαστική μας δύναμις καί ή φαντασία,
μένουσαι άπεριόριστοι, τρέχουσιν έλευθερως
παρασυρόμεναι είς παράδοξα και είς παν εΐ·

οος χονδροειδών καί αλόγων αβεβαιοτήτων
ή, πιεζόμεναι καί νικώμεναι, καθίστανται θύ
ματα σκληροτάτων καταπιέσεων άθλιότητος
καί φρικτοΰ φόβου, τών μυστηριωδών αποτε
λεσμάτων άσθενησασών ή διαταραχθεισών
τοΰ σώματος λειτουργιών. Λέγεται ότι ή
δυσπεψία, ύπό οποιανδήποτε μορφήν της,
είναι άαεσος αιτία πολλών έκ τών ονείρων
..
„
*
1 ,
μας, ή οε γνώμη αυτη, ητις είναι οσον και
ή ιατρική αρχαία, φαίνεται πολύ πλησιάζουσα τήν αλήθειαν.
ΪΙάντες, έχοντες πείραν τών ονείρων, γινώσκομεν ότι πολλάκις τά όνειρα ούδέν έτε
ρον είναι ή ευχάριστός τις ή δυσάρεστος έπανάληψις τών σκέψεων καί πράξεων, άς έκάμαμεν έξυπνοι, άλλά ταυτοχρόνους μεμιγμένη παραδόξως, κατά παραλογώτατον τρό
πον, μετ’ άλλων σκέψεων καί πράξεων, συ
χνά βρυθουσών γελοιωδεστάτων συνδυασμών,
χωρίς διόλου νά έγγίζωσι τήν σοβαρότητά
μας. Χρόνος, τόπος, ούσία, άτομα καί πράγ
ματα, όλα συγχέονται· «Οΰτω» κατά θελ
κτικήν τινα τοΰ άντικειμένου μας περιγρα
φήν, «άπαντώμεν φίλον μας παρά τήν θύραν, όστις έκτός τοΰ ότι είναι φίλος μας εί
ναι καί έχθρός μας* καί μολονότι είναι Ι ω 
άννης ή Θωμάς είναι καί ταύρος· καί ένώ
μας προσκαλεΐ νά είσέλθωμεν μας κλείει τήν
είσοδον. Καί έν τούτοις ούδεμίαν δοκιμάζωμεν έκπληξιν ή άν δοκιμάσωμεν δέν είναι
έ'κπληξις
Τό νά εύρίσκηται ταυτοχρόνως είς δύο θέσεις δέν είναι σπάνιον είς τόν
όνειρευόμενον. Είναι έπίσης νέον καί γέρων
ταυτοχρόνως, παιδίον καί άνήρ* ζή πολλά
έτη έντός ολίγων στιγμών, ώς τόν ήγεμόνα
έκεϊνον, όστις εΐσήξε τήν κεφαλήν του έντός
σωλήνος ΰδατος· είναι πλήρης ζήλου καί πο
λυπραγμονεί περί πράγματος άδιαφόρου καί
τά τοιαΰτα.» Τά τοιαΰτα όνειρα είναι τόσον
κοινά ώστε περιττόν κρίνομεν νά ένδιατρίψωμεν είς αύτά, θεωροΰντες μάλιστα αρκετά τά
ανωτέρω πρός πάσαν αρχήν σκέψεως περί
αύτών.
Πλήν έκτός τών ανωτέρω παραδόξων άπαντώνται καί αληθώς θαυμαστά καθ’ ΰπνον
φαινόμενα, κ Είναι αποδεδειγμένο ν ότι ένίοτε
ό νους έργάζεται πολύ καλλίτερον καθ’ ΰπνον
ή άλλοτε· καί βεβαιοΰται ότι πολλά προβλή
ματα δύσλυτα έλύθησαν έν καιρώ ΰπνου. Ό
Καβάνης άναφέρει, ότι συχνάκις ήκουσε πα
ρά τοΰ Φραγκλίνου ότι πολλάκις ώδηγήθη

κατ’ όναρ είς τήν διεκπεραίωσιν τών ύποθέσεών του. Ό Κονδιλλάκ διηγείται ότι όταν
έγραφε τήν «Σειράντών Μελετών» του πολ
λάκις έβιάζετο νά άφίνη έν κεφάλαιον άτε»
λείωτον καί νά μεταβαίνη είς τήν κλίνην,
καί ότι πλέον ή άπαξ, άφοΰ ήγέρθη τοΰ ΰ
πνου, εΰρε τό κεφάλαιον τελειωμένον έν τη
όιανοια του. Παρομοίως ό Κονδορσέτος, άφινων ένιοτε τούς πολυπλοκους του ύπολογισμούς ήμιτελεΐς, άφοΰ παρεδίδετο είς ΰ
πνον εΰρισκε τό αποτέλεσμα εϊς όνειρόν. Ό
Λαφονταΐνος καί ό Βολτα'ρος έστιχούργουν
καθ’ όναρ καί ήδύναντο νά άπαγγέλωσι τούς
στίχους έκείνους άφοΰ έξύπνουν. Ό Κολερίζης κατ’ όναρ συνέθεσε τό άγριον καί ώραΐον ποίημά του «Κουβλά Χάν», είς τό ό
ποιον τω έδωκεν αφορμήν ή άνάγνωσις πε
ρικοπής τίνος τής «Πουρσα ’Αποδημίας»
πριν ή κατακλίνθή. Έγερθείς τοΰ ΰπνου έ ·
νεθυμεΐτο διακοσίους ή τριακοσίους στίχους
τούς όποιους καί άμέσως έγραφε. Δυστυχώς
έν τέταρτον! πριν ή τελείωση διεκόπη ύπό
κατεπηγούσης έργασίας, ήτις τόν έπησχόλησεν έπί μίαν ώραν, μετά τό πέρας τής όποι
ας ευρεν ότι οι λοιποί στίχοι ειχον έξαλειφθή έκ τής μνήμης του. ’Αλλ’ ή μάλλον α
ξιοσημείωτος μαρτυρία τοΰ είδους τούτου εί
ναι ή τοΰ Κ. θωμά Βράουν, όστις διεκήρυξεν ότι άν ήτο δυνατόν προετίμα νά σπουδάζη καθ’ ΰπνον· τόσον ίσχυρότεραι ήσαν αί
οιανοητικαί του δυνάμεις όταν τό σώμά του
ΰπνωττεν! Ό αύτός προσέτι λέγει οτι άν
ή μνήμη του ήτο τόσον πιστή όσον γόνι
μος ή διάνοιά του καθ’ ΰπνον, θά προετίμα
τόν καιρόν τούτον διά τάς μελέτας του.»
Ταΰτα περί τής εύαρέστου όψεως τών ο
νείρων· άκολούθως θέλομεν λαλήσει περί τής
δυσάρεστου, περι τής άρχής αύτών καί τής
διάρκειας, περί ’Εφιάλτου, υπνοβασίας, ήυ,ερίνών ονείρων καί φαντασμάτων.

Θ Α Υ Μ Α Σ ΙΑ

ΤΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΥ.

Άναφέροντες περί τάς άρχάς τοΰ παρόν
τος έτους τόν τότε μελετώμενον νέον πρός
έπιστημονικάς έρευνας περίπλουν της Γής
ύπό τοΰ Βασιλικού ’Αγγλικού πλοίου Κάλεγ·*
γερ, είπομεν ότι, έπ’ αύτηΰ ύπήρχεν ολόκλη
ρον όπλοστάσίον εργαλείων, πρός σύλληψήν

παντός ζώου κατοικοΰντος ύπό τά ΰδατα(Ι). σπουδαία ώστε κινοΰσι τά μέγιστα τό ένδι"Ηδη ότε τό πλοΐον έκεΐνο διέπλευσε μέρος αφέρον. Ένώπιον τοΰ θεατοΰ έπί τραπέζης
τοΰ ώκεανοΰ, τοΰ οποίου ήρεύνησε τά ΰδα- κεϊται κύων, ού τό κρανίον είναι άνοικτόν τό
τα καί τόν πυθμένα, άναγγέλεται ότι πολλά παν, τή εξαιρέσει τής άναπνοής καί τής κιπρωτοοανή καί θαυμάσια έκ τών κατοικούν- νήσεως τοΰ έγκεφάλου, φαίνεται νεκρός τις
των τόν ώκεανόν όντων ήχθησαν είς φώς. ογκος· άλλ’ ό Δίκτωρ εφάρμοζε: τόν ήλεκΆνεσύρθησαν ζώα, τών οποίων οί οφθαλμοί τροδότην είς τι σημεΐον τοΰ άσκεποΰς έγ
ήσαν τόσον μεγάλοι ώστε ολόκληρον τό σώ- κεφάλου, καί ιδού ή τοΰ κυνός ούρά άρχεται
μά των έφαίνετο ώς παράρτημα τών οφθαλ νά κινήται. Άπομακρύνει τό όργανον, καί τό
μών. ’Εσχάτως άνεσύρθη κάι άλλο πρωτο παν εισέρχεται είς πλήρη πάλιν άκινησίαν.
φανές μαλακός·ρακον, παντελώς έστερημένον Εφαρμόζει άλλοΰ, και εϊς έκ τών έμπροσθίοφθαλμών. Καί τοι όμως τό ζώον τοΰτο οΰ ων ποδών τοΰ κυνός έξαπλοΰται· άλλοΰ, καί
τε οφθαλμούς οΰτε ϊχνη οφθαλμών έχει, έν ή κεφαλή όρθοΰται· άλλοΰ, καί τό στόμα α
τούτοις είναι πεπροικισμένον μέ τούς λεπτο- νοίγεται. Πάλιν τό μαγικόν έργαλεΐον έγγίτάτους καί ώραιοτάτους όνυχας, οΰς δύναται ζει τόν εγκέφαλον, τό δέ ζώον φαίνεται τιτις νά φαντασθή. Τό βάθος τοΰ ώκεανοΰ, θέμενον είς κίνησιν ύπό φόβου καί λύσσης.
καίτοι εί ; πολλά μέρη εύρέθη περί τά τέσ- Ή άνακάλυψις αΰτη, ή ήδη τόσον άπλή
σαρα μίλια, ώρίσθη κατά μέσον όρον είς μί- φαινομένη, θέλει σχεδόν αναστατώσει τήν
λια δύο. Έκ βάθους ήμίσεως μόνον μιλίου, j φυσιολογίαν. Έν έκ τών κυριωτέρων σϋμπαρά τάς Δυτικάς Ινδίας, άνεσύρθησάν τινα περασμάτων, είς ά έφθασεν ό Δ. Φερριέροζ,
όμοια πλάσματα, τών όποιων όμως οί όνυ είναι ότι έκάστη στροφή άποτελεΐ και ιδι
χες, όντες μεγαλήτεροι άπό τό σώμα, είναι αίτερον όργανον, καί τοι πολλαί όμοΰ δυνα
ώπλισμένοι καθ’ όλον τό μήκος των, μέ ά- τόν νάέργάζωνται δι’ εν κοινόν άποτέλεσμα.
σταχυοειδεΐς όδόντας, καί φαίνονται ώ ; σια Έπίσης ευρεν ότι τά μεγάλα της κινήσεως
γόνες κροκοδείλων μάλλον ή έτερόν τι. ’Ο κέντρα κεΐνται είς τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ
λίγον μακράν τής Τινερίφης, έκ βάθους έ εγκεφάλου· άποτέλεσμα δεικνύον οτι οί
νας καί ήμίσεως μιλίου, πολλοί καί αξιοση φρενολόγοι δέν άπεΐχον πολύ τής άληθείας
μείωτοι σπόγγοι καί κοράλιον άνεσύρθησαν, ώς πρός τό έν λόγω κεφάλαιον. Ή άνακάάλλά δυστυχώς τό κοράλιον έξήχθη νεκρόν λυψις φανερώνει τό διατί μέγα μέρος τοΰ
•ήτο δέ τούτο λευκόν τι είδος μεγάλου καί έγκεφάλου δύναται νά άσθενήση χωρίς νά
βαρέως κοραλίου ώς τά κοκκινωπά τής Μεσ- έπηρεασθή τό λογικόν, καί διατί άλλαι έλασογείου. Έλπίζεται δέ ότι θά άνασυρθή καί φραί διαταράξεις παράγουσιν έπιληψίαν. (1)
ζών. Ή φύσις της έκ τοΰ πυθμένος άνασυρ- Ό Δ. Φερριέρος ευρεν έπίσης τήν άρχήν τής
θείσης ΰλης, καί ό τρόπος δι’ ού τά άλιευ- σκελοτύρβης (χορείας) (2) καί κατώρθωσε
τικά εργαλεία εμπλέκονται είς τόν βυθόν ά- νά κάμη ζώα νά δεικνύωσιν όλα τά συμ
ποδεικνύουσιν ό .ι ό πυθμήν τοΰ ώκεανοΰ και πτώματα τούτου τοΰ πάθους τεχνικώς. Trj
είς τά μέγιστα είσέτι βάθη, δέν είναι επί προτάσει τοΰ καθηγητοΰ Ούξλευ, ή έν Λον
πεδος, ούδέ σπανίζει βράχων, ώς μέχρι το~- δίνω Βασιλική Εταιρία τών επιστημών
οεένομίζετο, Πpocέτι τά ΰδαταεί; τόν βυθόν προσεκάλεσε τόν Δόκτορα νά δοκιμάση τά
φαίνονται κινούμενα μετά πολλής δυνάμεως. πειράματά του καί έπί πιθήκων. Ό πίθηκος,
ώς γνωστόν, εΤναι τό πλησιέστερον είς τόν
άνθρωπον ζώον, καί έπειδή τά πειράματα
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΑΥΨΙΣ
ταΰτα δέν δύνανται νά γίνωσιν έπί άνθρώ
Ό Δ. Φερριέρος, όστις κατώρθωσε νά κα- που, ό πίθηκος είναι ό καταλληλότερος
ταστρώση πλήρη σχεδόν χάρτην τοΰ έγκε- άντικαταστάτης.
φάλου μεθ’ όλων τών όργάνων του, Ικτελών
σπουδαία καί περίεργα συνάμα πειράματα
κατήντησεν είς μεγάλην επιστημονικήν άνακάλυψιν, Τά πειράματά του εϊναι τόσον

( ί ) 'Η επιληψία είναι πάθος ιρανερβυμενον κατα τα ς
ΰπο σπ ασμ ω δικ ώ ν
κινήσεων συνοοευοαένας αιφνίδιους
π ροσδολάς τ ο » , καθ’ δ ς π ασα ι at τω ν αισθητηρίων και
της άντιληψ εως λειτουοργίαι παυουσι.
(2 )
Σ π α σ μ ο ίκ ο ν πάθος τω ν νεύρων η τόΰν μυών, κα
θ ’ β ά τάκ τω ς καί

(1) Τίε Με'λητ. Σελ. 111.

σ ώ μ α τ ο ς.

άκουσίως κινούνται

μέλη

τινά τοΰ

χής έκτίσθη. Άπέχουσα τών Σάρδεων έ
πτά περίπου ωρών όδόν πρός άνατολάς,
Μεταξύ τών τη ; νέα; έφευρέσεως μηχα κεΐται πρός τά σύνορα τής Λυδίας καί Φρυ
νών εύρίσκεται ήδη έν Λονδίνω (κατά τήν γίας καί παρά τόν μικρόν ποταμόν ΚογάΕφημερίδα «Κτίστην») καί γραφική τις μην, όστις όλίγον περαιτέρω τών Σάρδεων
μηχανή, έπινοηθεΐσα ύπ’ Αμερικανού. Ή χύνεται έντός τοΰ Έρμου.
μηχανή αυτή, περί ή ; λέγεται δτι έντός ο
Τά περι" τή; πόλεως, φαινόμενα ώ ; θά
λίγου θέλει' κατασταΟή πάγκοινος, ομοιάζει λασσα κυματώδης πλήν πεπηγυΐα, παρέμέ μικρόν κλειδοκύμβαλον, έχον τρεις σειράς χουσι θέαν μαγευτικήν καί μάλιστα κατά
κλειδιών. Ό μεταχειριζόμενος αύτήν τήν τήν ανοιξιν ότε κατακοσμοΰνται ύπό ποικι«κρούει» δι’ άμφοτέρων τών χειρών. Σειρά λοχρόων άνθέων τών πρός παραγωγήν τοΰ
πλήκτρων πτήττουσι ταινίαν τινά, ούτω οπίου μυκήτων, οί δέ παρ’ αύτήν λόζοι άπως διατεθημένην ώστε νά τυποΰται έπϊ λω- ποτελοΰσιν οίονεί άμφιθέατρον, έξ ών ή τής
ρίδος χάρτου, διερχομένου δι" αύτής, παν πόλεως οψις είναι ώραιοτάτη. Ή γη παρ’
γράμμα t o 'j αλφαβήτου, παριστάμενον ύπό αύτήν, καίτοι ή<^αιστώ:ης, κατά τούς Αρχαί
του είς κίνησιν θετομένου πλήκτρου. Ή μη ους συγγραφείς ήτο εύφορωτάτη, ώς καί
χανή αύτη ήδη τιμάται άντί 2 5 λιρών σήμερον τοιαύτη είσέτι διατελεΐ· καί τοΰτο
στερλινών.
ίσως λύει τήν άπορίαν τοΰ αρχαίου Γεω
γράφου, Οαυμάζοντος πώς κατώκουν έκεΐ
άνθρωποι, καί έτι μάλλον πώς . έκτισαν π ίΚ Α Π Ν ΙΣ Μ Α Κ Α Ι Μ Η Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α .
λιν έκεΐ._
Κατά τόν Ηρόδοτον, μεταααίνων ό £έρΠρό τίνος χρόνου ό Κ. Βερτιλλιών, παξης
έξ Άσίας είς Εύρώπην, όπως κατακτήρατηρήσας τίνες έκ τών 160 μαθητών τής
σν]
τήν
'Ελλάδα, πριν ή είσέλθη εί; Σάρδεις
έν Παρισίοι; Πολυτεχνικής Σχολής έκάπνιζον καί τίνες δέν έκάπνιζον, ευρεν ότι γε διήλθε οιά τής Οέσεως, όπου ύπήρχεν ή πό
νικώς οί 102 έ; αύτών, οίτινες έκάπνιζον, λις Κ α λ λ ά β η τ ο ν , ής οί. κάτοικοι κατεέοείκνυον περιωρισμένας διανοητικά; δυνά σκεύαζον «μέλι (ζάκχαρι) έκ μυρίκης τε καί
μει;, ένώ οί μή καπνίζσντες 58 ειχον τήν πυροΰ». Παρά τήν θέσιν. έκείνην τρεΐ; καί:
διάνοιαν μάλλον καθαράν καί έποίουν προ ήμισυ, αιώνας μετά ταΰτα συνωκίσθη ή Φι
λαδέλφεια, ήτις ίσως καθήξε καί αύτής τής
όδους βεβαιότερα;.
άρχαίας πόλεως Καλλαοήταυ, τήν θέσιν.
Παρά τήν άρχαίαν έκείνην πόλιν ό μέγας
βασιλεύς ευρε «πλατάνιστον» (πλάτανον),
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ.
ύπό τήν σκιάν τής οποίας καθήσας, τόσον
Κατά τό εκατοστόν καί τεσσαρακοστόν έθαύμασε τό κάλος τοΰ δένδρου, ώστε
πρό Χρίστου έτο-, ’Ά τταλος ό Φιλά:ελ<ρος άναχωρών κατεφόρτωσεν αύτό άπό δώρα
δεύτερος βασιλεύς τής Περγάμου, εκτισε καί άφήκεν ένα τών «αθανάτων» του (τών
το παρά τήν βορειοανατολικήν άκραν σωματοφυλάκων του) όπως περιποιήται αύ
της σειράς τοΰ Τμώλου, πρός τό μέ:ο; ό τόν. (1) Τό κυριώτατον όμως έκ τών προϊ
που τά ούο πεόια, τό τοΰ ΓΈρμου καί τό τοΰ όντων τή; γής, κατά τούς χρόνους τοΰ
Μεανώρου, συναπτονται. έμπορικόν κέντρον, Στράβωνος, ήτο ό «κατακεκαυμενίτης» κα
τό όποιον όχυρώσας έκάλεσεν έκ τοΰ ίδίου λούμενος οίνος «ούδενός τών έλλογίμων
του ονόματος Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α ν . Ή Φιλα- άρετή λειπόμενος». Ώνομάζετο δε οΰτω;
οελφεια, ήτις κατά τόν Γεωγράφον Στράβω έκ τή; παραγούσης αύτόν γής, Κατακεκαυ.
να ητο «σεισμών πλήρης» καί ής «ού διέ- μέν /j; καλουμένης, καί ής ή μέν πεδινή επι
λειπον οί τοίχοι δι'ίστάμενοι, καί άλλοτ’ άλ- φάνεια ήτο τεφρώ;ης, ή δέ ορεινή καί πε
λο μέρος τής πόλεως κακοπαθοΰν»(1), εύ ■ τρώδης μέλαινα ώς άν έξ έπικαύσεως (2).
ρίσκεται καί σήμερον είς τήν αύτήν θέσιν •Τόν otvov τής χώρας ταύτης άναφέρει μετ’
κα: επ: τών αύτών λόφων, έφ’ ών άπ’ άρ- έπαίνου καί ό Βιργίλιος, τά δέ άρχαΐα τής
ΝΕΑ

^1) Σ τ ρ -,ο . Ι Γ ' ,

Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η

θ '. 1 0 .

Μ ΗΧΑΝΗ.

( ι ) Ί ΐρ ο 3 . Ζ . 3 1 .

(2 )Σ τ ό ά § .

Ι Γ '.

2 '.
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Φιλαδέλφειας νομίσματα, έ ί’ ών φαίνεται
κεφαλή Βάκχου ή Βακχίδος, μαρτυροΰσιν
οτι ή πόλις ήτο μεγάλη οίνων αποθήκη.
Σήμερον όμως, δυστυχώς τήν θέσιν τών άμπελώνων κατέχουσι δάση άγρια.
Πλήν τήν μεγίστην αύτής δόξαν ή Φιλα
δέλφεια χρεωστεΐ είς τήν ’Εκκλησίαν αύ
τής, ουσαν μίαν, τήν μάλλον έπαινετήν,
έκ τών έπτά ’Εκκλησιών τής Άποκαλύψεως. Ή πρός τήν έν Φιλαδέλφεια ’Εκκλησί
αν προφητική έπιστολή τοϋ Σωτήρος, ώς
καί αί πρός τάς λοιπάς τών έπτά έν Άσία
Εκκλησιών, μέχρι κεραίας ήδη έξεπληρώβησαν καί έκπληροΰνται, τό όποιον καί μή
Χριστιανοί ιστορικοί βιάζονται νά όμολογήσωσιν. Ό Ά γγελος τή; έν Φιλαδελφεία
Ε κκλησία;, ώς μανθάνομεν έκ τής θείας έ
κείνης έπιστολή; (1), μικράν μέν είχε δύναμιν, μικρόν έποίμαινε ποίμνιον, άλλ’ έτήρή
σε τόν λόγον τοΰ Κυρίου, καί δέν ήρνήθη
τό όνομα αύτοΰ. Τόσον δέ έστάθη γενναίος,
τόσον περιειρόνησε τάς συκοφαντίας καί
τούς διωγμούς τής συναγωγής τοΰ Σατα
νά, ώστε αύτή αύτη ήναγκάσθη έπί τέ
λους, ώς μανθάνομεν έκ τής πρό; Φιλαοελφεΐς έπιστολή; τοΰ Ιγνατίου, ζώντος τόν
δεύτερον αιώνα, νά αναγνώριση τήν ύπεροχήν του, καί νά στραφή πρός ’Εκείνον, δν
έπί τοΰ Γολγοθά έξεκέντησεν· ό δέ Ά γ γ ε 
λος έτηρήθη έκ τής ώρας τοΰ πειρασμού,
τοΰ έπί τής οίκουμένης όλης.
Μετά τόν ’Ιγνάτιον άπαξ μόνον ή δίς
απαντάται τό τής Φιλαδελφείας όνομα, καί
τοΰτο ώς έκ τύχης, είς τούς αρχαίους συγ
γράφεις. Ίσως διήρχετο τούς αιώνας άνευ
ιστορίας, ήτοι μακαρία. Κατά τόν μεσαιώνα όμως τδ όνομά της κατίστη έξακουστόν.
Ά πό τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδος οί
έκ τοΰ Βορρά κατελθόντες καί τήν άνατολικήν αύτοκρατορίαν κατακλύσαντες βάρ
βαροι, πολλάκις προσέβαλον τήν Φιλαδέλ
φειαν, άλλά πάντοτε άπεκρούσθησαν ύπό
τών γενναίων κατοίκων της. Οί μόνοι ξένοι
πρός ούς έ?ιάσθησαν νά συνθηκολογήσωσιν,
οί Φιλαδελφεΐ;, είναι οί Σελδζρυκίίαι (2),

οίτινες διά δεινής πολιορκίας ήνάγκασαν
τήν πόλιν τό 1290 νά άναγνωρίση τήν κυ
ριαρχίαν τω ν άλλ’ ή πόλις δέν ώκνησε νά
άναπετάση τήν σημαίαν τής ελευθερίας της
άμα ώς ό Ρογήρος άνεφάνη είς Μικρασίαν.
Ό Ρογήρος ούτος, άναδειχθείς άρχηγός
πολλών τυχοδιωκτών στρατιωτών μετά τήν
φοβεράν έν Σικελία σφαγήν τών Γάλλων
(τόν Σικελικόν Εσπερινόν) καί όνομασθείς
ύπό τοΰ αύτοκράτορος Ανδρονίκου Α'.
Δούξ τής Ρουμανία;, διέ.η τόν 'Ελλήσπον
τον καί τόσον άπώθησετούς κατακτητάς τής
Μικρασίας, ώστε ώνομάσθη σωτήρ αύτής.
Πλήν δολοφονηΟέντο; μετ’ όλίγον τοΰ Ρογήρου, κατά διαταγήν τοΰ Ανδρονίκου, άπασα ή Μικρασία έκυριεύθη πάλιν ύπό τών
ξένων, καί μόνη ή Φιλαδέλφεια έμεινε πό
λις έλευΟέρα. Ό Ά γ γ λ ο ς ιστορικός Γιββών, όστις έγραφε πρό έκατόν περίπου έ
τών, καί όστις δέν ήτο τών Χριστιανών οίλος, διηγούμενος τήν πλήρη ύποδούλωσιν
τή ; Βυθινίας ύπό τοΰ Σουλτάνου Όρχάν,
κατά τό 1312, προσθέτει. «Ή αιχμαλωσία
ή ή καταστροφή τών έπτά έν Ά σία ’Εκκλη
σιών έξετελέσΟη· οί δέ . . . κύριοι τής ’Ιω
νίας και Λυδία; είσέτι καταπατοΰσι τά μνη
μεία τής κλασικής καί Χριστιανικής άρχαιότητος. Έν τή κατακτήσει τής Εφέσου οί
Χριστιανοί έθρήνησαν τήν πτώσιν τοΰ πρώ
του Α γγέλου— τήν άπόσοεσιν τής πρώτης
λυχνίας τής Άποκαλύψεως· ή έρείπωσις
ταύτης τής πόλεως είναι πλήρης· ό δε να
ός τής Άρτέμιδος καί ή έκκλησία τής Πα
ναγίας Οέλουσιν έπίσης έπισύρει τάς έρευ
να; τών περιηγητών. Τό ίπποδρόμιον καί

Βαγδάτην. Μ ετά τόν θάνατον του, συμβάντο τό 1 0 6 3 , 5
άνεψιό; του ’ Α λ π -’ Α σλ άν , έκυρίευσε τήν ’ Α ρμενίαν, τήν
Γ εω ργίαν καί μ έρο; τ η ; Μ ικ ρα σία;.
Ο υ ίο ; τδυτου,
Μ ε λ ίκ -Σ α χ , όπ έταςε τήν Συρίαν καί πολλά μέρη τ η ;
Κεντρική; Ά σ ί α ; άπο τι) 1 0 7 2 — 1 0 9 2 . Ζ ω ν τ ο ; ί μ ω ;
τούτου, δ έξάδελ^ο; αύτοΰ Σου λιμαν, εσυστησε δεύτερον
κλάδον Σελδζουκιδων έχω ν πρωτεύουσαν αύτοΰ το Ε>.ον:ον. Ο υ το; πεμφΟεί; ύπό τοΰ έξαδίλιρου του εκυίίευσε
τ.',ν Μικρασίαν σ'/εδον έίπασαν καί τήν Συρίαν, ά λ λ ’ έ σύστησε δι ’ Ιαυτόν το κ οά το; τοΰ Ίκονίου, τό δποΐον α 
κολουθώ; ε σ /ε ποωτεύουσαν την Νίκαιαν. Μ ετα τόν 6 ά νατον τοΰ Μ ελ ίκ -Σ ά χ τό Χ αλέπ ιον, ή Δ α μ α σ κ ό ;, ή
"Αντιόχεια καί τό Μ ουσσουλ εσχημάτισαν μικρά Σ ε λ δ ζ ο υ (1 ; Ί δ ε Ά ποκάλυ]/ιν Ίωάννου κεφ, γ ' , 7 — 1 3 .
χικα κράτη. Έκ Π ερ σία ; ή Οικογένεια τών Σελζουκιδων
(2 )
Οί Σελίζουκίδαι ήσαν περίφημο; βασιλική οικογέέξέλιπε τό 1 1 9 4 εν τ ω π ροσ ώ π ω Τογρουλ τοΰ Β '. ε κ νεια, έχουσα αρχηγόν
τον Τ ογρού λ-Β εγ, εγγον.όν τοΰ
Οοονισθέντο; ύπό τοΰ Σουλτάνου τοΰ Χ α ρ ίσ μ ( Χ ί β α ;) .
Σελδζοΰκ. ’Α ν α χ ώ ρ η σ α ; εκ Τουρκεστάν·/·,; δ α ρχ η γό; τής
Έ κ δΐ Μ ικρασία; τό 1 2 9 4 εν τ ω π ροσ ώ π ω τοΰ Κ α ϊά δ ίυναστεία; τα ύ τη ; έπι κεφαλή; πολυαοίθμων οπ αδών, ε έοδίν ΛΙασουδ, νικηΟεντο; ύπό τών έπαναστατησάντω·/
κυρίευσε περι τ α ; ά ρ χ α ; τοΰ ιά. α ιω ν ο; πο'-Λ μ έρο; τ ^ ;
Έ μ ιρ ώ ν του, οΐτινε; το'τε συνεστησαν δε'κα * π ’ ά λ λ ή Κεντρική; ’ Α σ ία ; καί τήν Π ερσίαν, και έγκατέστη εί;
λων ανεξαρτήτου; ήγεμονία;.

τρία θέατρα τής Ααοδικείας σήμερον κατοι- τείχη τής πόλεως* τινές έκκλησίαι, έκτόςκοΰνται ύπό λύκων καί αλωπεκών. Αί Σάρ- τών πολλών ήρειπωμένων, ών άξιολογωδεις είναι χωρίον άθλιον. Άπό τά τεμένη τάτη είναι ή τοΰ Αγίου θεολόγου, κτισθεϊτών Θυατείρων καί της Περγάμου οί Μωα σα κατά τήν εποχήν τοΰ ’Ιουστινιανού, έξ
μεθανοί επικαλούνται τόν άνευ Υίοΰ Θεόν. υλικών άρχαιοτέρων οικοδομών καί τέλος
Οί δέ Σμυρναιοι ζώσιν έκ τοΰ ξένου εμπο τό στάδιον παρά τήν άκρόπολιν. Έπιγραρίου τών Φράγκων καί Αρμενίων. Μόνη ή φαί άπαντώνται πολλαί, έ,ιτισμέναι είς τούς
Φιλαδέλφεια διά προφητείας ή δι’ άνδρείας τοίχους ή είς άλλας θέσεις, έξ ών είναι καί
έσώθη. Άπέχοντες πολύ της θαλάσσης, έγ- αί άκόλουθοι, &ς χρεωστοΰμεν είς τήν εύγεκαταλειφθέντες ύπό τών αύτοκρατόρων, πε- νή προθυμίαν ομογενούς φίλου. Τούτων ή
ριχυκλωθέντες πανταχόθεν ύπό τών Τούρ πρώτη άναγινώσκεται έπί στήλης, {3αστακων, ο’ γενναίοι αύτής κάτοικοι ύπβρησπί- ζούσης τήν Ά γ . Τράπεζαν έν τή μητροπο.-.
ζοντο τήν θρησκείαν καί τήν ελευθερίαν λιτική ’Εκκλησία τοΰ Ά γ . Γεωργίου.
αύτών έπί πλείονα τών όγδοή/.οντα έτών*
£ΑΝΘΪΠΠΗΝ AKYAA(C)
το
καί μ :νον ακολούθως μετά τοΰ επισημότα
ΜΝΗΜΗ ΒίΟΥ ΠΑΡΕΔΩΚ
του τών ’Οθωμανών (τοΰ Σουλτάν Βαϊαζήτ)
TEt
έσυνθηκολόγησαν. Έκ πασών τών Ε λληνι
ΕΝ
ΒΩΜΩ
MHCAC CEMNO
κών ά-οικιών, έκ πασών τών Εκκλησιών
(Τ)ΑΤΒΝ
ΑΑΟΧΟΝ
ΠΑΡβ
τής Άσίας, ή Φιλαδέλφεια μόνη μένει είσέΕΝON
HC
A11EAYCE
ΜΗΤ
τι ορθή—ώς στήλη έν μέσω έρειπίων— λαμ
ΤΡΗΝ ΗΟΩΡΙΟΝ AN0OC
πρόν παράδειγμα τοΰ ότι αί οδοί τής τιμής
ECXEN
ΕΝΉΜΙΤΕΛΕΙΠΑΤ
καί τ· ; άσφαλείας δυνατόν κάποτε νά ταυCAMΕΝΟΝ
ΘΑΛΑΜΩ I
τίζωνται. (Παρακμή καί Πτώσις του Βυ
TPEIG ΐΆ Ρ ErlEIKOCIOYT
ζαντινού κράτους κεφ. ξο'.).
EAEQC ΕΒΙΩΝΕΝΙ\YTOYC
Με ;ά τήν ύπό τοΰ Σουλτάνου Βαϊαζίτ πο
Κ ΑΙ ΜΕΤΑ TOYC Α ΕΘΑΝΕΝΤ
λιορκίαν τής Φιλαοελφείας, οπότε ή πόλις
ΟΥΤΟ ΛΙΠΟΥΟΑ ΦΑΟΟ
παρεδόθη είς τόν ηγεμόνα έκεΐνον τό 1394,
δέν παρήλθε δεκαετία καί έβιάσθη νά ύποΉ στήλη έφ’ ής ή έπιγραφή αύτη άν*στή καί δευτέραν επίσης φοβεράν, άντιστα- γινώσκεται ϊ/ζι ύψος ενός μέτρου καί διά
θεΐσα είς τόν Τάρταρον κατακτητήν Ταμερ- μετρον 50 εκατοστών.
λάνον. Ά λλά καί κατά ταύτην, καίτοι έΉ κάτωθι άναγινώσκεται έπί πλακός
ναντίον τής θελήσεως τοΰ Ταμερλάνου, άΤ
Η
ν
πέφυγε τήν καταστροφήν. Τό τουρκικόν αύ
ΕΤΛΑΜ ΔΕΕΕΙΟΤ
τής όνομα, άλλοι μέν θέλουσιν Άλλά-ΣεΙρ
ΕΤΕΙΜΗΕΕΝΘΑ
(καλήν πόλιν), άλλοι δέ Άλλάχ-Σεϊρ (πόΑΕΙ AT ΟΝΤΟΝ
λιν θεοΰ)· Ά ν οί δεύτεροι έ'χωσι δίκαιον,
ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ
τότε τό όνομα αύΐό τής πόλεως φανερώνει
Η
Τ
ότι οί κυριεύσαντες αύτήν, άνεγνώρισαν ότι
Ζ
Ε
Α
διετέλει ύπό ιδιαιτέραν τινά τής θείας ΠροΚαί άλλας έπιγραφάς τοιαύτας, καί μά
νοίας εύνοιαν, καί ότι οί κάτοικοι αύτής διέλιστα
έκ τίνος παρακειμένου χωρίου, χρεω
φερον κατά τήν άρετήν έκ τών λοιπών γει
στοΰμεν
είς τήν καλοσύνην τοΰ είρημένου
τόνων των.
Σήμερον οί τής Φιλαδελφείας κάτοικοι οίλου* άλλά ταύτας έπιφυλαττόμεθα νά

:ής Μικρασίας έπίσκοποι.
Έκ τών άρχαίων κτιρίων φαίνονται είσέ- γραφή.
τι τά σχήμα παραλληλογράμμου έχοντα

