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I
Ιναίτοι ή άπό τής παραλίας άναχώρησις 

ητο πανηγυρική, ή δέ οδοιπορία, κατά τάς 
πρώτας ήμέρας, λίαν ευχάριστος, ώς γινο- 
μένη διά /ώρας καταφύτου καί θελκτικής, 
ήτις μάλιστα παρίστα δψιν ώραιοτάτην και 
ούτως είπεΐν μαγευτικήν παρά τά χωρία 
Κικόκαν καί Ροζάκον, τά πέραν τοΰ ποτα
μού Κιγγάνου, έν τούτοις δυσκολίαι καί κίν
δυνοι δέν ήργησαν νά φανώσι. Μόλις παρήλ- 
θεν ή πρώτη τής οδοιπορίας έβδομάς καί 
τρεις έκ τών άνθρώπων, τών άποτελουντων 
τήν τετάρτην συνοδείαν, ήν εΐχε προφθάσει 
καί ή πέμπτη, άσΟενήσαντες έβίασαν δλην 
τήν συνοδείαν νά χρονοτριβήση έπί τινας ή
μέρας παρά τό χωρίον Ροζάκον. Ή οπισθο
φυλακή, ής μέρος άπετέλει κα!. αυτός ό 
Στάνλεϋ, στήσασα, ένεκα τοΰ έμποδίου τού
του, τάς σκηνάς α τής παρά τήν κοίτην τ ί
νος χειμάρου, ήρχισε νά πάσχη δεινώς ένο- 
χλουμένη ύπό τών κατοικούντων τήν Οέσιν 
εκείνην άπειροπληθών ζωυφίων. «Μόλις κα- 
τεοιβ'.ίσΟησαν τά φορτεΐα καί περιεφράγη- 
σαν αί σκηναί παρετηρήσαμεν, λέγει ό αρ
χηγός τή; συνοδείας, άπειροπληΟή έν τή Οέ > 
σει εκείνη έντομα, τά όποΐα ηΰξησαν τήν α
νησυχίαν μας. Έκεΐ ήσαν τριών ειδών μυΐαι, 
ών πλεΐσται ήλΟον έντός τ^ς σκηνής μου 
καί έοόμβιζον άνευ παύσεως ή διακοπές. Ή 
μία τούτων ήτο μεσοβαρύφωνο;, ή άλλη 
μεσόφωνος καί ή τρίτη λεπτόφωνος. Αί μυΐ- 
αι έκειναι, ουσαι τόσον άγριαι όσον θορυβώ· 
δεις, πολύ μέ έπ/]σχόλουν. Ένεθυμήθην τήν 
λεγομένην Τσετ σέ ,  περί ής ήκουσα παρά 
τοΰ Δόκτορος Κίρκη ότι κατώκει τήν Οέσιν 
έκείνην. Κατά τούς άνθρώπους μου καί τά 
τρία έκεΐνα είδη ήσαν θανατηφόρα είς τούς 
βόας, τό όποιον έξήγει τήν παντελή έλλει- 
ψιν βοών είς τήν χώραν έ>είνην, τήν τόσον 
πλουσίαν είς βοσκάς. Τάς μυίας έκείνας έ- 
ξήτασα όσον ήδυνήθην προσεκτικώς. Ή με
σοβαρύφωνο;, ουσα περίπου τριών έκατο- 
στομέτρων μακρά, μοί έράνη ότι ήτο ή ύπό 
τό όνομα 'Αφρικανό; Ταύς δηλουμένη. Ή 
δευτέρα, ή μεσόφωνο;, έπλησίαζε τήν περι-
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γραφήν τ7ς Τ σετ σέ ς. ‘Ητο τ'σον εύκί- 
νητο; ώστε οί άνθρωποί μου προσεπάθουν 
μίαν ολόκληρον ώραν όπως συλλάοωσι μί
αν. Άφοΰ συνελήφθη έκέντρωνε τήν κρα
τούσαν αύτήν χεΐρα μετά λύσσης καί μόνον 
οτε διεπεράσθη είς καρφίδα έπαυσεν. Ή τρί
τη ήτο όλιγότερον θορυβώδης άλλ’ ήτο ή 
τρομερωτάτη. Οί "ίπποι καί οί όνοι άφηρπά- 
ζοντο καί έλάκτιζον είς τό κέντρωμά της, 
ές οΰ τό αίμα ερρεεν. Άνεγνώρισα μετά 
ταΰτα ότι αυτη ήτο ή Τσε τ σέ .

Μετ’ όλίγον ή βροχή, ή πρόδρομος τής 
Μασίκας, φέρουσα χειμάρους ΰδατος, μας 
κατέλαβε, τά δέ ζώά μας ήρχίσαν νά άπο- 
θνησκωσιν. Έν τούτοις, άναλαβόντων κάπως 
τών άσθενών μας, ούχί άνευ δυσκολειών έ- 
πανελάβομεν τήν οδοιπορίαν. Σηρ,ειωτέον ό
τι τήν όδόν, ήν ήκολουθοΰμεν, ούδεί; τών 
προ ήμών περιηγητών διέτρεξε, καί ότι κατά 
τήν έποχήν έκείνην ήτο πολύ δύσβατος, 
καθ’ ό κεκαλυμμένη ύπό πηλοΰ βαθυτάτου. 
Έκτος τούτου τά μιάσματα, τά διαλυόμενα 
φυτά έξέπεμπον τόσον διαπεραστικήν οσμήν 
ώστε άνά πασαν στιγρ,ήν περιέμενον τόν κε
ραυνόν τής θέρμης. Ευτυχώς ούδέν τοιοΰ- 
τον έπάθομεν· άλλ’ ή τών όνων μα; διάβα- 
σις οιά τής όδοΰ έκείνης ήτο είς άκρον έπι- 
πονωτάτη. "Οστις φαντασθή όδόν μόλι; ένό; 
πο;ός πλάτος εχουσαν, διασχίζουσαν πυκνόν 
Οασος, καί εχουσαν ένθεν καί έ’νθεν τοίχη 
έξ άκανθών, τό δέ έδαφος πηλοΰ πλήρες ε
κείνος καταλαμβάνει τήν δυσκολίαν μεθ’ ής 
τά φορτωμένα ζώά μας έβάδιζον.

Έξελθόντε; τοΰ δυσβάτου έκείνου δάσους 
κατηντήσαμεν ε.ς τι χωρίον, Μσουχούαν κα- 
λουμενον, όπου έπρεπε νά διαμείνωμεν ήμέ
ρας τινάς όπως άνακτήσωμεν τάς έξαντλη- 
θεισας μας δυνάμεις. Ό αρχηγός τοΰ χω
ρίου εκείνου, άνθρωπος καθ’ όλα λευκός έκ
τος τοΰ δέρματος, μοί επεμψε τό παχύτατον 
έκ τών προβάτων του καί πέντε μέτρα εντο
πίου κεχρίου (σόργου καλουμένου). Ούδέπο- 
τε οώρον ύπήρξε τοσοΰτον έγκαιρον. Έοω- 
κα, ώς άντίδωρον, όκτώ μέτρα ύ^άσματος,
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καί άκολούθως οιεσκέίασα τόν καλόν έ/.εΐνον 
αρχηγόν, δεικνύων πρός αυτόν τά πολύκρο
τα μου καί τόν θαυμάσιον μηχανισμόν της 
δεκαεξακρότου καραβίνης μου. "Ων πολύ ό- 
ξύνους, ώς καί οί άνδρες της ακολουθίας του, 
ό ιθαγενής έκεΐνος ένόησε χάλι στα τήν δύ- 
ναμιν τών οπλών έκείνων, καί διά σχημά
των πολύ έκφραστικών έξέφρασεν οποίαν ύ- 
περοχήν δίδουσι τά ό'πλα ταΰτα είς εν μόνον 
άτομον άπέναντι ολοκλήρου έθνους, ώπλι- 
σμένου διά βελών μόνον. «Πόσον οί Βουα- 
σουγγοΰ έιναι λοιπόν σοφοί! άνέκραξεν. 'Ο
ποίαν κεφαλήν εχουσιν! όποΐα θαυμαστά 
πράγματα κατασκευάζουσιν! Ίδέΐτε τάς 
σκηνάς των, ίδεΐ:ε τά όπλα των, ίοεΐτε τά 
ώρολόγιά των, ιδεΐτε τά ύφάσματά των! »

Άνακτήσαντες δυνάμεις έν Μσουχούα ά- 
νελάβομεν τήν εξακολούθησή της οδοιπορί
ας μας διά μέσου άγρών κεκαλλιεργημένων, 
οί κάτοικοι τών οποίων μάς εβλεπον μέ στό
μα άνοικτόν, καί κατηντήσαμεν είς χωρίον, 
Κίσημον καλούμενον, καί κείμενον έν πολυ- 
ανθρώπω χώρα. Μεταξύ τών χαμηλών λό
φων τής χώρας έκείνης ύπάρχουσι πολλαί 
κοιλάδες, έν αίς καλλιεργείται τό σόργον 
καί ό άραβόσιτος, όπισθεν δέ τοΰ χωρίου Κι- 
σήμου ρέει ό μικρός καί διαυγής ποταμός 
Ούγγερεγγέρης, εχων ΰψηλάς τάς όχθας, 
πλημμυρών τήν έποχήν τών βροχών καί χυ- 
νάμενος είς τόν Κιγγάνην. Έν τη αύτη χώ
ρα κεΐται καί τό χωρίον Μουσσοΰδι, είς δ 
«φθάσαμεν δι’ όδοΰ θελκτικωτάτης τήν 12 
άπριλίου. Ή όδός έκείνη, πλήρης εύωδιών 
έξ άπειραρίθμων άνθέων, έκτείνεται τοιαύτη 
μέχρι των όρέων, τών χωριζόντων τήν χώ
ραν Ούκάμην άπό τήν Ούδούην, είς τά ό
ποΐα τότε διά νά φθάσωμεν έπρεπε νά περι- 
πατήσωμεν είσέτι είκοσι μίλια.

Διαβάντες τήν 14 τόν ποταμόν έφθάσα- 
μεν τήν 17 είς χωρίον Μουχαλέ. Είς τό χω
ρίον έκεΐνο συνηντήθημεν μετ’ Άραβος, Σε
λήμ βέν Ρασσίδ καλουμένου, όστις ήρχετο 
έκ τοΰ έσωτερικοΰ, φέρων τριακοσίους έλε- 
φαντόδοντας. Ό Άραψ έκεΐνος μας εδωκεν 
όρύζιον, καί, τό κάλλιστον πάντων, πληρο
φορίας περί τοΰ Λιβιγκστόνος. Μας είπεν ό
τι είχεν αφίσει τόν Δόκτορα είς τήν παρά 
τήν λίμνην Ταγκανύκαν Αραβικήν πόλιν Ού- 
ζιζήν, όπου έπί δεκαπέντε ήμέρας κατώκουν 
δύο γειτονικάς οικίας οί δόο. α~Ητο πολύ 
άρρωστος, μοί είπεν ό Βέν Σελήμ, καί φαί

νεσαι γέρων τόπρόσωπόν του ήτο χαλασμέ- 
νον, ό δέ πώγων του εγεινε φαιός».

Τήν έπαύριον, βαδίζοντες διά τής χοιλά- 
δος, διήλθομεν ύπό τά τείχη πόλεως όχυ- 
ράς, Σιμπαμουέννης καλουμένης, ήτις ήτο 
πρωτεύουσα τής χώρας Ούσηγούχας. "Οσον 
τό κατ’ έμέ, ούδέποτε έπίστευον οτι ήθελον 
απαντήσει πόλιν τοιαύτη ν. Έν Περσία, έν 
τή Μαζανδεράν, ούδόλως ήθελε μέ έκπλή- 
ξει· άλλ’ ένταΰθα ή συνάντησις μοί ήτο ό
λως άπρόοπτος. Κειμένη είς τούς πρόποδας 
τών όρέων τγ;ς Ούρουγγουροΰς, είςθελκτικω- 
τάτην κοιλάδα, διαβρεχομένη ύπό δυο ποτα
μών καί πολλών διαυγών ρυάκων, ή πόλις 
έκείνη ήρίθμει περί τούς πεντακισχιλίους 
κατοίκους. Αί έν αύτή οίκίαι, περί τάς χι
λίας, ήσαν έκπσμέναι κατά τόν Αφρικανι
κόν ρυθμόν, άλλά τόν μάλλον ώραΐον· τά 
όχειρώματά της, άραβοπερσικά όντα, συνή- 
νουν καί τών δύο ρυθμών τά προτερήματα. 
Τά τείχη άπετέλουν τετράγωνον, είς έκά
στην γωνίαν τοΰ οποίου ύψοΰτο πύργος έκ- 
τισμέ',ος έκ τών αύτών ώς τά τείχη λίθων. 
Είς τό μέσον έκάστης πλευράς ήτο μία πύ
λη ήτις ήντίκριζεν εν έκ τών τεσσάρων κυ
ρίων τοΰ όρίζοντος σημείων. Αί κολοσσιαί
α'. πύλαι τής πόλεως έκείνης ήσαν ξύλιναι, 
έκ τοΰ εγχωρίου ξύλου τοΰ καλουμένου τέκ,  
καί κεκαλυμμέναι άπό ώραΐα καί πολύπλο
κα κοσμήματα. Έν πρώτοις ύπέθεσα ότι αί 
πύλαι έκεΐναι ειχον μεταφερθή έκ Ζανζιβά
ρης· άλλ’ ότε ειδον ότι καί τών μεγάλων 
οικιών αί θύραι ήσαν όμοιοτρόπως κατεργα
σμένα ένόησα ότι κατεσκευάσθησαν καί έ- 
γλύφησαν ύπό τεχνητών εγχωρίων. Τά βα
σιλικόν άνάκτοραν ήτο μακρόν τι κτίριον, ό-. 
μοιον μέ τάς έν τή παραλία οικίας, εχον 
βέράν δα ν, καί μεγάλην στέγην πολύ κε-> 
κλιμμένην καί πολύ τών τοίχων έξέχουσαν, 
Έβασίλευε δέ τής πόλεως Σουλτάνα τις, θυ- 
γάτηρ τυράν\ου τινός Κισαβέγγου καλουμέ-

> - rf J/V ι· γ V »νου, τον οποίον, οτε ει,η,εξετρεμον επαρχία:, 
Ό Κισαβέγκος ούτος κατήγετο έκ γονέων 
ταπεινοτάτης τάξεως·· άλλ’ εχων τό σώμα 
ισχυρόν, λόγου εύρειαν καί νοΰν λεπτόν ά- 
πέκτησε πολλήν έπιρροήν έπί πολλών έκ 
τών έγχωρίων, οίτινες τόν έκήρυξαν αρχη
γόν των, Ή εξουσία παρενέοη* ό δέ Κ.ισα-, 
βέγκος φυγών πρός τό έσωτερικόν ήρχισε 
ζωήν ληστρικήν καί άκολούθως κατακτή
σεις, αίτινες έ!ίασαν τούς Βοακαμούς νά τώ

παραχωρήσωσι μέγα μέρος γής έν τή λαμ- 
προτάτη αύτών κοιλάδι. Έκλέξας δέ τήν 
θαυμασιωτέραν θέσιν, έκτισε τήν πρωτεύου
σαν του, εί; ήν έ;ωκε τό όνομα Σιμπαμου- 
έννη, ήτοι Α ε ο ν τ ό π ο λ ι ν ,  ώς ίσχυρωτά- 
την. Κατά τό γήράς του ό άρπαξ έκεΐνος 
τών άνθρύπων ήλλαξε τό όνομά του, καί 
άντί Κισαβέγκος έκλήθη μέ τό ό.ομα τής 
πόλεώς του Σιμπαμουέννης. Άποθνήσκων δέ 
διέταξε τήν θυγατέρα του, ήν άφήκε διάδο
χον τοΰ θρό\ου του, νά λά3η έπίσης τό βα
σιλικόν όνομα τοΰτο.

Τέσσαρα μίλια μακράν τής πόλεως Σιμ- 
παμουέννης έστήσαμεν τάς σκηνάς μας, πα. 
ρά τό χείλος τοϋ ποταμοΰ. Ή έποχή τών 
βροχών, πρό πολλοΰ άρχίσασα, εύρίσκετο 
ήδη είς τό άνώτατον αύτής σημεΐον. Τήν ά- 
κόλουθον ήμέραν πρώτην φοράν ένόησα ότι 
ή παρά τά ελη τής Άρκανσάς πολυχρόνιος 
διαμονή μου κατ' ούδέν ήθελε μοί χρησι
μεύσει έν Αφρική. Ή θέρμη μ* ειχε κα
ταλάβει* πλήν φάρμακα δραστήρια -/μπόδι
σαν τήν έπάνοδόν της έπί τινας ήμέρας τού
λάχιστον. Τήν έπομένην ήμέραν, Οελήσαν- 
τες ν’ άναχωρήσωμεν, ειδομεν ότι ή πρός 
τά πρόσω πορεία μας κατέστη άδύνατος. Ό 
Ούγγερεγκέρη :, όστις είναι μικρός έν καιρω 
ξηρασίας, γίνεται μέγας καί πολύς είς και
ρόν τής Μασίκας, καθότι τά ύδατα ολοκλή
ρου σειράς όρέων στραγγίζουσιν είς αύτόν. 
’Ητο λοιπόν όρμητικώτατος, άδιάβατος, έκ
τος δέ τούτου κα: ή βροχή ήτο ραγδαιοτάτη 
καί άδιάκοπος. Δυστυχώς ή θέσις, ήν κατεί- 
χομεν έντεΰθεν τοΰ ποταμοΰ, ήτο έστία λοι
μού, φοβερά κατά τήν όψιν, φρικώδης άνα- 
μιμνησκομένη. Ένεκα τών άκαθαρσιών μυ
ριάδες έρπετών ζωυφίων κατεΐχον έκείνην 
τήν θέσιν. Μύρμηκες μαΰροι, έρυθροί καί 
λευκοί είχον τό έδαφος· σκώληκες καί μυ- 
ριάποδα παντός χρώματος ήρπον έπί τών 
φυτών σφήκες, έχουσαι τήν κεφαλήν κετρί- 
νην και τό κέντημα όσον τό τοΰ σκορπίου 
δεινόν, ειχον τάς φωλεάς των έπί πάντων 
τών θάμνων κάνθαροι ύπερμεγέθεις, ίσοι 
μέ ποντικούς, οίτινες εκαμον καί έκύλιον 
σφαίρας έκ κόπρου, Ιβρυθον έκεΐ άπηντών- 
το σκωληκοειδή παντός σχήματος καί παν
τός χρώματος καί παντός γένους. Ούδεμία 
εντομολογική συλλογή ήδύνατο νά παρα- 
βληθ/j κατά τόν άριθμόν καί τήν ποικιλίαν 
τών έντόμων μέ τά πλευρά τής σκηνής

μου· καί όμως έν τή θέσει ταύτη ήμεθα ή- 
ναγκασμένοι νά περιμένωμεν.

ΖΩΩ̂ ί ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΣ.
1'. ΠΑΧΤΡΡΑΜΦΑ.

Αί εκδουλεύσεις τάς όποιας μάς παρέχου- 
σι τά μικρά πτηνά εϊ,αΐ, ώς είδομεν (1) 
ανεκτίμητοι, διότι είς αύτά κατά μέγα μέρος 
χρεωστοΰμεν τήν έξασφάλισιν τών έσοδειών, 
έπειδή αύτά καταστρέφουσι καί άκρίδας και 
παντός είδους έντομα, τών όποιων ό πληθυ
σμός θά ήτο δι' ημάς είς άκρον έπιζήμιος. 
Πλήν έν τοΐς όλιγοις τά όποΐα περί αύτών 
είπομεν πολλά έκ τών μικρών πτηνών δέν 
άνεφέρθησαν, καί μάλιστα τά παχύρραμφα, 
τά όποΐα όνομάζουσι καί σποροφάγα. Ή ώ- 
φέλεΐχ τήν όποιαν καί ταΰτα μάς παρέχονσι 
δέν ει-αι μικρά. Άλλά πριν είπομέν τι περί 
αύτών άναφέρωμεν περί δύο μεγάλων έντς- 
μοφάγων, έρανιζόμενοι πάντοτε έκ τής αύ
τής πηγής.

« Πρέπει νά σ,στήσωμεν, λέγει το Βιβλίον 
τών Άγρών, ώς μεγάλους τών καμβών κατα- 
στροφεΐς, δύο πτηνά μεγαλείτερα, τόν έποπα 
(μποΰφον) καί τόν κόκκυγα (κοΰκον). Ό τε · 
λευταΐος τούτων, ώς εύστόχως τό ίπενθυμί-

(1) Σελ. 188.
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ζει ό Δ,'κτωρ Τουρέλ, τρέφεται κυρίως έκ με
γάλων τρωξαλίδων τριχωτών, τάς οποίας 
όλίγα πτηνά δύνανται νά χωνεύωσιν. ’Άν οέ 
τις άριθμήση τά ύπ’ αύτοΰ καταστρεφόμενα 
έν ομα, θέλει εΰρει ότι τούλάχιστον κατα
στρέφει εν κάθε πίντε λεπτά, ή έ3δομήκοντα 
τήν ημέραν. Ό Κ. Σχούδης (Μ. deTschudi) 
παρατηρεί ότιτά έξ έντόμων τρεφόμενα π:ηνά 
άδιακόπως σχεδόν καθ’ όλον το οιάστημα τη; 
ήμέρας τρώγουσιν, επειδή αί κάμβαι έμπεριέ- 
^ουσι πολύ ύγρόν και ολίγα; στερεάς Ορε- 
πτικάς ΰλας.

« Έλθωμεν ήδη εις τά μικρά π~ηνά τά 
εχοντα χονδρόν ράμφος. Έκ πρώτης όψεως 
οαίνεται ότι έπειδή τά πτηνά ταΰτα τρέφονται 
μέ σπόρους ζημιοϋσι τόν γεωργόν άλλ αμα 
τις άναλογισθή ότι ώς επί τό πλεΐστον ζώσι 
μέ σπόρους φυτών αγρίων, καϊ έκ τών γεννημά
των μέ μόνον τάπίπτοντα είς τήν, γην τά οποία 
άλλως Οά ήσαν όλως δι’όλου άχρηστα, βλέπει 
ότι τά πτη/ά ταΰτα οέν είναι είς τούς γεωρ
γούς επιζήμια. "Οταν δέ πρόσθεση ότι σχεδόν 
άνεξαιρέτως πάντα, όταν είναι μικρά, τρέ
φονται μέ έντομα, τότε καταλαμβάνει ότι 
είναι καί λίαν ώρέλιμα. ’Ά ς  μή καταδιώκων- 
ται λοιπόν αι καρδερΐναι, άς μή καταόιω- 
κωνται οί σπίνοι, αί χλωρίδες, οί κριΟολόγοι, 
οί πυροΰλαι, οί κωνορράμφαι. ’Ά ν δέ τινα έξ 
αύτών, ώς λόγου χάριν αί κογχρίδες (orto
lans) είναι καταδεδικασμένα νά φαίνο>νται έπί 
τή ; τραπέζης μας, τούλάχιστον άς μή φο- 
νεόωνται είμή πρός τό τέλος τοΰ θέρους,οπό
τε καί μόνον ε ια ι  παχέα.

« ’Ήδη μένει νά κρίνωμεν, εί δυνατόν, τά 
στοουΟία (σποργίτας), τά πανταχοΰ σύντροφα 
τοΰ άνθρώπου ταΰτα πτηνά. Οταν τρώγωσι 
τά κεράσια καί τινα γεννήματα έσπαρμένα 
πολύ πλησίον τών κατοικιών μα; βεβαίως 
φαίνονται έ,οχλητικά, άλλ’ όταν τις άναλο- 
γισθη τόνμέγαν άριθμόν τών τρωξαλίδων, τών 
καμβών καί έντόμων τά όποΐα έκαστον ς·ρου- 
θι'ον φέρει είς τά μικρά του κατά τάς τρεις 
ή τέσσαρας γέννας του κατ’ έτος, τό πράγμα 
άλλάζει μ&ρφήν. Ήρι'θμησαν, λέγει ό Κ. 
Σ'/ούδης, ότι έν ζεΰγος στρουθιών συλλαμβά
νει τρεις περίπου χιλιάδας έντόμων, καμπών, 
άκρίδων, τρωξαλίδων, σκωλίκων, μυρμήκων, 
καθ’ έΐδομάδα διά νά διαθρέψη τά νεογνά 
του, έκάστου τών γονέων φέροντος είκοσάκις 
τουλάχιστον τήν ώραν τροφήν είς τά πουλιά!

« Ό Κ.. Φλωρέντιος Πρεβίστης, φυσικοί-

στορικός τοΰ έν ΙΙαρισίοις βοτανικού κήπου, 
όστις έποίησε μακράς ευσυνείδητους καί ω
φελίμους έρευνας έπί τών τροφών τών πτη
νών, άναφ:ρει ότι πέριξ μιας μόνον φωλεά; 
στρουθιών, έπί τίνος δώματος, έν όδώ Βιβιέν, 
ένΠαρισίοι-, εύρέθησαν τά λείψανα έπτακο- 
σίων μηλολονθών, δι’ ών τα στρουθιά ειχον 
διαθρέψει τά μικρά των. « Έν Πρωσσία, λέ
γει ό Κ. Κόλτζ, ύπήρχε νόμος έπιτρέπων νά 
πληρώνωνται οί φόροι μέ κεφαλάς στρουθιών. 
Εννοείται ότι τά στρουθιά ταχέως έ-ξέλειπον* 
πλήν μυριάδες τρωξαλίδων έράνησαν ταυτο- 
χρόνως/Όθεν καί έοιάσθησαν νά <ρέρωσι πάλιν 
στρουθιά έκ τοΰ έξωτερικοΰ.» Τό αύτό συνέ
βη καί έν Α γγλία  είς μέρη όπου ειχον έξο- 
λοθρεύσει τά στρουθιά.

Ό δρυοκολάπτης, όστις διά τοΰ ίσχυροΰ 
ράμφους του τρύπα τά δένδρα όπως συλλαβή 
καί φάγη τούς έντός αύτών καταστρεπτικούς 
σκώληκας, είναι πτηνόν ώφελιμώτατον, πτη
νόν δεικνύσν τήν πολλήν πρόνοιαν καί μεγά
λην τοΰ Δημιουργού σοφίαν καί όμως τινές 
Οεωροΰοι τα πτηνά ταΰτα ώς επιζήμια· άλλά 
« τό θεωρεΐν τούς δρυοκολάπτας ώς επιζή
μιους, έπειδή τρυπώσι τά δένδρα, άν καί τοζ- 
οΰτοι φαίνωνται £κ πρώτης όψεως, είναι σφάλ
μα, καθ’ ότι οί δρυοκολάπται, ώς όρΟώς πα
ρατηρεί ό Κ. Τουσσενέλ, είναι οί μεγάλοι 
συντηρηταί τών δασών μας. Δ'ίν είμεθα βέ
βαιοι ότι οί δρυοκολάπτου τρυπώσι μόνον τά 
πάσχοντα δένδρα, πιστεύομεν όμω; ότι ώς 
έπί τό πλεΐστον τοΰτο γίνεται. Οί δρυοκο- 
λάπτάι τρέφονται άποκλε.στικώς άπό ζωύφια, 
καταδιώκουσι τά έντός τών κορμών τών δέν
δρων έντομα, τά όποΐα εΤ/αι ό τρόμος τών 
δασονόμων, τοιαΰτα δέ είναι οί σιρήκαι (sirex) 
αί αΐγόκεροι, αί βοστριχίδες, οί σκολύπτορες. 
"Οταν ό κα ρός τό έπιτρέπη είσάγουσι τήν μα
κράν καί άγκυλωτήν γλώσσαν των έντός τών 
μυρμηκιών. Πιστεύομεν δέ ότι άν τά δένδρα 
τά έντός τών πόλεων, πρό πάντων αί πτε- 
λέαι, καταστρέφωνται ύπό τών σκολυπτόρων, 
τούτου αίτια ευαι ότι ό δρυοκολάπτης, ώ; 
πτηνόν άγριον, δέν τολμά νά τάς πλησιάση. 
"Οσον δέ διά τά κοιλώματα, τά όποΐασκάπτου- 
σιν είς τά δένδρα διά νά έμφωλεύωσιν έντός, 
πρτσθέτομεν ότι άφοΰ άπαξ τά κοιλώματα 
ταΰτα γείνωσιν έωσότου τό δένδρον υπάρχει, 
χρησιμεύουσιν ώς φωλεαί καί τών υπαρχόν
των καί τών έπερχομένων γενεών τών δρυο
κολαπτών.»

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ.

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΣ AVTUN ΟΜΊΣ.

Είπόντες όλίγα ντερί τή ; εύαρέστου τών 
ονείρων όψεως ήδη προσθ^τομεν καί τινα 
περί τής δυσαρέστου, 'ρανιζόμενοι έκ τής αύ
τής πηγής πάντοτε.

Κατά τινας καταστάσεις τοΰ σώματος 
ή τοΰ πνεύματός μας δυνατόν νά ύποφέραμεν 
πλέον τών όσων ή γλώσσα δύναται νά περι- 
γραψη· πολλοί δέ ύπάρχουσιν, οίτινες, είτε 
ένεκα Ασθενεί ας ή δυστυχίας, είτε ένεκα άνο- 
ησίας ή κακής πράξεως, πάσχουσιν άπό πολύ 
οχληρά όνειρα καί είς τούς οποίους ό ύπνος, 
άντί νά ήναι επιθυμητός, ώς αναπαυτικός καί 
παρέχων άνάκτησιν δυνάμεων, είναι άντικεί- 
μενον πολλοΰ φόβου. Κατά τά όνειρα ταΰτα 
πιεζο'μεθα ύπό άπεριγράπτου φόβ:υ, όστις μας 
άπολιθώνει ή πλανώμεθα εις φοβερούς τόπους, 
περικυκλούμενοι υπό τερατωδών μορφών, ή 
πασχομεν ύπό βαρύτατα φορτεΐα, ή διωκό- 
μεθα άπό δολοφόνων, άνευ έλπίδος διαφυγής 
—  ή '’ργαζόμεθα μετά καταβιβρασκούσης ά- 
νησυχίας είς φοβερώ; άδύνατον έργον— ή ευ
ρισκόμενοι μεταξύ νεκρών, έγγίζομεν τά ψυ
χρά αύτών σώματα καί τά τοιαΰτα, ένεκα τών 
οποίων ή στιγμή τής άρυπνίσεώς μας είναι 
πράγματι στιγμή άληθοΰς έκστάσεως, καίτοι 
αΰτη εί/αι μικρά αμοιβή διά τήν όπο'αν ύ- 
πέσιημεν τυραννίαν.

Ο Κολερίγης εχει ώραΐόντι ποίημα «Δεινά 
τοΰ ΰπνου » έπιγραφόμενον, έ/ ω παριστά 
τά έκ φοβερών ονείρων πά!)η του. Ό δέ Κου- 
ίγκης όιηγεΐται πολλά όνειρα φοβερά προερ
χόμενα έκ τοΰ οπίου, έν έ/. τών οπαίων είναι 
καί τό άκόλουθον. «Τό όνειρόν ήρξατο μέ- 
τενα μουσικήν,τήν όποιαν συχνά τώρα άκούω 
εις τά όνειρά μου— μουσικήν προ:ισαγωγής 
και παύσεως τής έγρηγόρσεως, μουσικήν ό- 
μοίαν με τήν άρχήν τοΰ τής Στέψεως Άν- 
θήματος, καί ήτις, όπως καί αΰτη, παρήχε 
τήν α’σθ,-,σιν μεγάλη; στρατιωτικής κίνή- 
σεως, άναριθμήτου ιππικοΰ έκτυλισσομένου—  
καί άπειρου στρατοΰ βηματίζοντος. Ή πρωία 
μεγάλης ημέράς ειχε -ρθάσει— ήμέρας κρίσι
μου καί έσχάτης ΐλπ'δος διά τήν άνθρωπό- 
τητα, πάσχουσαν τότε μυστηριώδη τινά εκ- 
λειψιν καί άγωνιώσαν φοβερά ν άγωνίαν. Κά
που, δέν είξεύρω που— κάπως, άγνοώ πώς—  
ύπό τινων, δεν ε;_ξεύρω τινων— μάχη τις,

πίλεμόςτι-, άγωνία τις διηυθύνετο— εκτύ
λισσε ο ώς μέγα τι δραμα, ή τεμάχιον μου
σικής, πρό; τό όπ ΐον ή συμπάθειά μου ήτο 
έτι άνυπόφορος εεκα τής συγχύσεώς μου, ώς 
πρός τήν θέσιν του, τήν αιτίαν του, τήν φύ- 
σιν του καί τήν δυνατήν του λύσιν. Έγώ, 
ώς τοΰτο συμβαίνει είς τά όνειρα (όπότε, έξ 
άνάγκης, καθ:στώμεν ήμας αύτούς κέντρα 
πάσης κίνήσεως), έγώειχον τήν δύναμιν, καί 
όμως δέν εϊ^ον τήν δύναμιν, νά άποψασίσω 
αύτήν. Ειχον τήν δύναμιν, άν ήμπόρουν νά 
κινηθώ, νά θέλω τοΰτο· καί έν τούτοις δέν 
ειχον τήν δύναμιν, έπειδή είκοσιν όρη ώς ό 
Λτλας με έπιεζον, ή μέ έθλιβεν άσυγχώρη- 

τον τι άμαρτημα. « Βαρύτερος ίπό μόλυβδον 
έκειμην άκίνητος. » Τότε, ή χαρά, τό πάθος 
έγενετο βαθύτερον. Μεγαλήτερόν τι συμφέ
ρον οιεκινουνευεν, ύ ',ηλοτέρα τις άρχή άφ’ 
όσας ποτέ τέ ξίφος διέκρινεν ή· ή σάλπιξ 
προεκήρυξεν ήτο είς κίνδυνον. Τότε ήρχοντο 
φο.οι αίφνη ιοι, μεταδιδόμενοι ενθεν κακεΐθεν, 
τρόμοι άναριθμήτων φυγάδων, έκ τών ύπε- 
ρασπιστών τοΰ καλοΰ ή τοΰ κακοΰ άγνοώ* 
σκότος καί φώτα· τρικυμίαι καί μορφαί άν- 
θρώπίναι, καί τέλος, μετά τής συναισθήσεως 
ότι τό παν άπώλετο, γυναικεΐαι μορφαί, καί 
πρόσωπα άτινα δι’ έμέ ήξιζον πλέον όλου 
τοΰ κόσμου, στιγμιαίως φαινόμενα—σφίγ- 
γοντα χεΐρας, άποχωριζόμενα θλιβερωτά- 
τους άποχωρισμούς— αιωνίως άποχώριζόμε- 
να! μέ στεναγμόν δέ ομοιον πρός εκείνον δν 
τά σπήλαια τοΰ ά'ου έστέναξαν, όταν ή αί- 
μομίκτης μήτηρ προέ-ρερε τό βδελικτόν ό
νομα τοΰ θανάτου, ή φωνή άντήχει— άπο- 
χωρισμοί αιώνιοι ! καί πάλιν, καί άκόμη 
πάλιν άντήχει— άποχωρισμοί αιώνιοι ! Καί 
έ'ύπνησα έν άγωνία καί έκραξα μεγαλο
φώνως « δέν θέλω κοιμηθή πλέον! »

Έν τούτοι; δέν είναι άνάγκη νά φάγη τ ι;  
όπιον διά νά ηη φοβερά καί θλιβερά όνειρα. 
Ταΰτα ενίοτε έρχονται μόνα των, καί μά
λιστα ό'ταν δέν περιμένωνται, καί παράδειγμα 
τούτου εστω τό επόμενον..Μουσικός τις, παί- 
ζον όργανον, έσυνήθισε νά έκτελή επ’ αύτοΰ 
μερικά δυσκολώτατα τεμάχια, καί έξηκολού- 
θει τά γυμνάσια ταΰτα ώς πηγήν μεγίστης 
εύχαριστήσεως. Νύκτα τινά, μετά τήν συνή
θη του έργασίαν, ήτις ήτο νά διδάσκη μου
σικήν, κατεκλίνθη, μή ενθυμούμενος άν ήτο 
πλέον ή άλλοτε κεκοπιακώς. Ένυπνιάσθη δέ 
ότι έμελλε νά παίξη τά τεμάχια έκεΐνα ένώ-



πιον πολυαρίθμου συναθροίσεως. "Οτε έφθασεν 
ή στιγμή, μετά φρίκης του είδεν δτε τά κλει- 
δία τοΰ όργάνου του έμενον άκίνητα, καί ό
τι επομένως ήτο άδύνατον νά έκτελέση τά  ̂
υψηλά τεμάχια έκεϊνα. Προσεπάθησε νά παί- . 
ξη μετά μεγίστης άγωνίας καί πολλής επι
μονή;, άλλ’ αί δυσκολίαι ηύξανον, ή οέ λύ
πη καί άποτυχία του ήσαν μεγάλαι. Διπλα- 
σιάσας τάς προσπαΟείας του προσεπάΟει νά 
θέση ε-ς κίνησιν τά τοΰ όργάνου κλειδιά, 
άλλ’ ούτε διά τούτου ήδυνήθη νά έπιτύχη, 
όθεν καί άπελπισθείς έξύπνησεν. ’Ητο κα
τάκοπος, μάλιστα κατά τά σκέλη καί τούς 
βραχίονα;, όπου ήσθάνετο τόσον κόπον ώς 
άν πραγματικώς ήγωνίζετο δι’ αύτών. Είναι 
δέ φανερόν ότι, καίτοι δέν είργάσθη διά τών 
χειρών καί ποδών του, άπωλεσε τόσην έκ 
τών μελών τούτων δύναμιν όσην άν τάΰτα 
έκινοΰντο ύπό τής συνειδυίας Οελήσεώ; του.

Είναι δέ άξιοπαρατήρητον ότι έξ οποία; 
ζύμης ειμεθα ήμεΐ;, ώς πρός τόν ηθικόν 
μας χαρακτήρα, έξ άναλόγου ζύμης είναι 
καί τά όνειρά μας, έν όποιαδήποτε μορφή, 
γελοία ή σοβαρά, παρουσιάζονται . . . .  καί 
προσέτι όνειρευόμενοι ούδέποτε χάνομεν τήν 
προσωπικότητά μας. Ούδέποτε ό άνθρω
πος βλέπει κατ’ όναρ ότι τό έγώ  του ήλλα- 
ξε καίτοι δυνατόν νά δνειρεύηται ότι έδιπλα- 
σεάσθη ή έπολυπλασιάσθη ό όνειρευόμενος. 
Έκ τών οποίων, ώς καί εκ τινων άλλων, 
φαίνεται ότι ήμεΐς αύτοί παρέχομεν κατά 
μέγα μέρος ύλην είς τά όνειρά μας. Κατά 
πόσον όμως παρέχομεν τοιαύτην, Γσως γεί- 
νει καταφανές έκ τών μετά ταΰτα.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΠΕΡΣΙΑΣ.
Έπειδή ένεκα τής είς Ευρώπην περιοδείας 

τοΰ βασιλέως τής Περσίας, άκούομεν καί ά- 
ναγινώσκομεν ταύτης τό όνομα, δέν κρίνο
μεν ανωφελές νά ρίψωμεν ένταΰθα γεωγρα- 
οικά; τινα; καί ίστορικάς σημειώσεις περί 
τής άλλοτε μέν κραταιάς, μεγάλης καί εύ·- 
τυχοΰ;, νΰν δέ £υσ:υχαΰς ταύτη; χώρας.

Α'. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.
ΓΠ Περσία, ε/ουσα έπι^ά.ειαν 1600,000  

τετραγ. χιλιόμετρα, κατέχει τά ήμισυ τοϋ 
Ίρανίκοΰ λεγομέ'.ου όροπεδίου, τά όποιον 
έκτεί .εται άπό τή; Ινασπίας θαλάσσης μέχρι 
τοΰ Περσικοΰ κόλπου καί άπό τοΰ Τίγριδος

ποταμοΰ μέχρι τοΰ Ίνδοΰ. Τό όροπέίιον 
τοΰτο εχει πολλάς πεδιάδας έρήμους, ξηράς 
καί άγονους, έν αις σπανιότατα άπαντάται 
ύδωρ. ’Εκτός τούτου καί ολόκληρος ή Περ
σία σπανίζει ποταμών, καί πολλαί αύτής 
έπαρχίαι θά ήσαν όλως δι’ όλου άνυδροι ά- 
νευ τών χειροποίητων διορύχων. Ό Άράξης 
καί ό Άτρέκη;, οίτινες χρησιμεύουσινώς όριον 
μεταξύ Περσίας καί Ρωσσίας καί οίτινες 
χύνονται εί; τήν Κασπίαν θάλασσαν, είναι 
οί μόνοι άξιοσημείωτσι ποταμοί τή; χώρας.

Τό κλίμα τής Περσίας είναι ποικίλον. 
Αί νότιαι αυτής έπαρχίαι, αί μεταξύ τών ό
ρέων Μεκράν καί τοΰ Περσικοΰ κόλπου, είναι 
Οερμαί. Είς αύτάς βροχαί πίπτουσι σπανίως 
καί ή χιών είναι άγνωστος, μόνον δέ’Άραβες 
δύνανται νά τάς κατοικώσιν, ένώ αί βόρειαι, 
αί παρά τήν Κασπίαν θάλασσαν, είναι πολύ 
ύγραί. Είς ταύτας ό χειμών γίνεται άρκετά 
δρυμύς· οί πυρετοί είναι ένδημικοί, ή δέ γή  
άρκετά εύφορος. Λί πρός τό κέντρον έπαρ- 
χίαι, τό ’Ιράκ καί τό Φαρσιστάν, έχουσι κλί
μα γλυκύ· ό ούρανός αύτών ει.αι ώς έπί το 
πλεΐστον καθαρός, ό δέ άήρ τοσοΰτον ξη
ρός ώστε ό καλώς καθαρισμένος σίδηρος 
δυσκόλως σκωριάζει. Ή Ίσπαχάν είναι μία 
έκ τών ώραιοτάτων τής Γής θέσεων κατά  
τήν άνοιξιν ή κοιλάς Σχιράζ είναι παντοΰ 
έξακουστή διά τά γλυκύ τοΰ κλίματός της 
καί τών ρόδων της τήν λαμπρότητα· είναι, 
ή πατρ’ς τών ποιητών καί ή μάλλον πεπροι- 
κισμένη τοΰ Ιράν Οέσις. Αί. πρό; δυσμάς. 
έπαρχίαι, κεκαλυμμέναι ύπό όρέων, είναι έπί 
πολύν χρόνον χιονοσκεπείς.

Ή σημερινή Περσία, υποδιαιρείται εί; έν
δεκα επαρχίας, έκάστη τών οποίων άντι- 
στοιχεΐ πράς περίφημόν τινα χώραν τής άρ- 
χαιότητος, καί έ/αις άπαντώνται τά. έρείπια 
λαμπρών άλλοτε μεγαλουπόλεων, ώς τής 
Περσεπόλεως, τών Σούσων, Έκβατάνων κλπ. 
Έκ τών επαρχιών τούτων πρός δυσμάς μέν 
κεΐνται τρεις· ήτοι ή Άδερβαινιάν, ήτις είναι 
μέρος τής Αρμενίας καί έχει πρωτεύουσαν 
τήν Ταυρίόα, πόλιν ύπό 100000 περίπου 
κατοικουμένην· ή Κουρδιστάν καί ή Ινουσι- 
στάν, ήτοι ή άρχαία Σουσιανή καί μέρος τής 
Μοιδία;. Αί έπαρχίαι αύται είναι όρειναί καί 
κατοικοΰνται ύπό ορδών νομαδικών καί φΐ- 
λαρπάγων. Πρό; νότον εύρίσκεται ή Φαρσι- 
στάν, ήτοι ή Περσίς, έχουσα πόλιν πρωτεύ
ουσαν τά Σχιράζ, ύπό 40,000 κατοικουμέ-

νην. Ή έπαρχία αύτη εΐναι ή πλουσίωτάτη, 
οί δέ κάτοικοι αύτής οί μάλλον βιομήχαοι 
τβΰ Ίρανικοΰ όροπεδίου. Λύτη είναι ή πατρις 
τών δύο μεγάλων ποιητών Σαάδ καί Χαφίζ, 
είναι ή κοιλάς τών άηδόνων καί τών ρόδων. 
Ή Κερμάν, εύρισκομένη έπίσης πρός νότον, 
είναι έπαρχία συνορεύουσα μετά τής έρημου, 
ή δέ όμώνυμος αύτής πρωτεύουσα παράγει 
περίφημα σ ά λ ι α .  Πρός άνατολάς εκτείνον
ται ή Χορασάν καί ή Κουχιστάν, χώραι ά- 
καλλιέργητοι, κεκαλυμμέναι ύπό στεππών 
καί κατεχόμεναι ύπό φυλών Τουρκομάνων, 
νομάδων καί φιλοπολέμων, κατοικούντων 
iv σκηναΐς καί όνομαζόντων έαυτούς μάχαι- 
ραν τοΰ ’Ιράν. Ή Μεσχέδη, κατοικουμένη 
ύπό 25,000 ψυχών, εΐναι ή κυριωτέρα πόλις 
τών μερών έκείνων. Πρός βορράν εύρίσκον- 
ται τρεΐς έπαρχίαι, ή Ταβεριστάν, ή Μαζαν- 
δεράν καί ή Γιλάν. Αύται, κατέχουσαι τάς 
πλευράς τοΰ ορούς Έλβούρ καί κεκαλυμμέ
ναι ύπό πυκνών δασών καί ποικίλων γεωρ
γικών προϊόντων, έχουσι καί πόλεις τινάς 
μεγάλας ώς τήν Βαλφρούχην, κατοικουμέ- 
νην ύπό 100,000, τήν Ρεχτ-Ένσελί (κάτοι
κοι 50,000) έν α Γς, διά τής Κασπίας θα
λάσσης, έ.εργεΐται μέγα μετά τής Ρωσσί
ας έμπόριον. Έν τώ κέντρω τέλος τής Περ
σίας κεΐται ή έπαρχία ’Ιράκ, ήτις άλλοτε 
ήνθει, πλήν σήμερον έστερήθη τοΰ μεγα
λείου της. Τά έδαφος της, όν ξηρόν καί πε
τρώδες, είναι όλίγον πρίς γεωργίαν κα
τάλληλον. Έν τούτοις έν τή έπαρχία ταύτη 
εύρίσκονται αί δύο τή; Περσίας πρωτεύου
σα'., ή Ίσπαχάν καί ή Τεχεράν ή πρώτη 
τούτων λέγεται ότι έπί τών ήμερον Άββά  
τοΰ μεγάλου ήρίθμει περί τάς έκατόν μυρι
άδας κατοίκων, ή δέ δευτέρα εΐναι πρωτεύ
ουσα τής νΰν δυναστείας. Σήμερον άμφότε- 
ραι αί πόλεις αύται έχουσιν άνά 100,000  
κατοίκων.

Τά προϊόντα τή ; Περσία; εί αι τόσον 
πολυποίκιλλα όσον καί τό κλίμα τη;. Γε - 
%ήματα, καρποί, λαχανικά, όρύζιον, βάμβαξ, 
ινδικόν, φοίνικες, έλαια, γόμμαι, ριτίναι 
κτλ. Μεταλλεία έχει σιίήρου, χαλκοΰ, μο- 
λύβδου, θείου, άλατο; κλπ. Ό κόλπο; της 
ήτο άλλοτε περίφημος διά τά έν αύτω άλι- 
ευόμενα μαργαρητοφόρα όστρίδια. Σήμερον 
ό κυριώτερος τής χώρας πλοΰτος εΐναι ποί
μνια καί τά προϊόντα τή; γεωργίας· τά δέ 
/.υριώτερα τής έξαγωγή; είδη εί αι ίπποι,

διά τόν έν ’Ινδική στρατόν, πρόβατα, δέρ
ματα, τουμπεκί, σΐτο; καί όρύζιον, ξηροί 
καρποί, μέταξα, βάμβάκιον καί τά τοιαΰτα- 
Κατασκευάζονται δέ έν τή χώρα τάπητες, 
σάλια καί όπλα (όχι πυροβόλα) τά όποια 
άπ' άρχαίων χρόνων φημίζονται.

’Επειδή τό τής Περσίας πολίτευμα εΐ.αι 
μοναρχία άπόλυτος, ό Σάχ ή Ιαχινσάχ (1) 
(βασιλεύς βασιλέων) εΐ αι ό άπόλυτος κύριος 
τοΰ Κράτους, τής ζωή; καί τή; περιουσίας 
τών υπηκόων του. Μόνο; νόμος είς όν πρέ
πει νά ύπακούη ό τής Περσίας βασιλεύς εΐ
ναι ό θρησκευτικός. Ό βασιλεύς ζών έτι έκ- 
λέγει τόν διάδοχόν του έκ τής βασιλικής 
οίκογενείας, οί δέ τής βασιλικής οίκογε- 
νείας ήγεμονόπαιδες εΐναι διεσπαρμένοι είς 
τάς έπαρχίας. Αρχηγός τής κυβερνήσεως εΐ
ναι ό Μέγας Βεζίρης, τό δέ ύπουργικόν συμ- 
βούλιον άπαρτίζεται έξ οκτώ ύπουργών. Βά- 
σις τή; νομοθεσίας εΐναι τό Κόράν. Τά εισο
δήματα τοΰ κράτους λέγονται 4— 5 εκατομ
μύρια λιρών, προερχόμενα άπό φόρους, τε
λωνεία και λοιπά, τά δέ έξοδα εΐναι πάντο
τε άνάλογα μέ τά έσοδα, ώστε χρέος ή 
Περσία δέν έχει. Ό στρατός τής Περσίας λέ
γεται 250,000, πλήν ό άριθμό ς ούτος είναι 
ονομαστικός, καθότι ό έν ένεργεία στρατός 
μόλις ύπερ?αίνει τάς 60,000.

Συγκοινωνίαν έχει ή χώρα μετά τής Ευ
ρώπης διά τής μετά τής Ταυρίδος καί Τρα- 
πεζώντο; ή διά τή ; Τιφλίδος, έκ Μαύρης 
θαλάσσης. Λιμένας έχει δύο είς τήν Κασ
πίαν θάλασσαν, τόν Ένσελί καί τόν Βαλ- 
φρούχ, καί ένα είς τόν Περσικόν κόλπον, 
τον Βουσίρ.

Οί κάτοικοι τής Περσία; ύποθέτονται 9, 
000,000, άνήκουσιν είς διαφόρου; φυλάς 
καί πρεσβεύουσι διάφορα θρησκεύματα, πε ί̂ 
ών θέλομεν λαλήσει άκολούθως.

(I) Οί εςης εϊναί τινες εκ των τίτλων τοΰ Σάχου, άνακϊ- 
ρο'μενοι &πο τοϋ Φαουλερου (Τρία ετη έν Περσ'α). «ΖΙλ 
Άλλα/, «Σκια τοΰ Θεοΰ». «Σ«χ-εν-Σοί/». «Βασιλεύς 

βασιλέων». ’Επίτροπος τοΰ Παντοδυνάμου επί της γης. 
Έψιστος τών ζώντων ανθρώπων. Πηγή της ‘ Υψηλότητας, 
της Μεγαλειο'τητος και τη; Τιμτς. ‘Ο Θρο'νος του εΤνα·. 
ό Άναβολευςτοϋ Οϋρανοΰ. Ίσος τω Ήλίω και ’Αδελφός της 
Σελήνής και τών ’Αστέρων. Ύ πϊυργος τοΰ Ουρανοΰ εν τώ 
ΙΙαροντι Κοσμώ. Άντικείμενον τών Εύ/ών πάντων τών 
Θνητών ’Ανθρώπων. Διαθέτης τοΰ Καλοΰ και πάντω / τών 
Μεγάλων ’Ονομάτων. *0 Κύριος της Τύχης. ’Αρχηγός 
της Μάλλον ’Κςαιρε'του Έδρας τοΰ Σΰμπαντος. Ήγεμών 
τών ΙΙιστών. Ιίασιλεί»; της Πρώτης Τάξεως. Μονάρχης τών 
Σουλτάνων. Κυρίαρχος τοΰ Σΰμπαντος. Κύρ<ος των Περι
στροφών τοΰ Κόσμου. ΙΙατή^ τών Νικών.



ΔΑΜΙΙΛ ΤΟΪ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
ΕΙΙΙΓΓΟΛΛΙ.

Τών οοιδίμων τοΰ ήμετέρου γένους διδα- ι 
σκάλων τάς συγγρχφά;, καν μικρού λο'γου | 
άξια·, τυγχάνωσιν ούσαι, περισυλλέγοντας 
τύπο:ς παραδιδόναι τών άναγκαιοτάτων κα- ι 
Οέστηκε* πλειστον γάρ όσον συμβάλλεται 
τοΰτο είς τήν ιστορίαν τής διανοητική; αύ
τοΰ άναπλάσεως. Εί γάρ καί '.ά ελάχιστα 
συντρίμματα τής τών προγό ων τέχνης έν 
πάση σπουδή τιθέμεθα συλλέγειν τε καί έν 
ίοίοις άποΟησαυρίζειν μουσείοις, έπί τώ έθνι- 
κω ημών μεγαλείω σεμ,υνόμενοί, πολλώ 
δή μάλλον άποσώζειν προσήκει τούς οίους- 
δήτινας λόγους τών ά/ορών εκείνων, οιτι- 
νε; υπήρξα / πρώτοι άλεΐπται καί δαδοΰχοι 
τή ; τοΰ γέ.ου; πα:δεία;, έν ήμέραις μάλιςα  
παντοίων πειρασμών καί θλίψεων πλήρεσι, 
καί προελαίαναν τήν 6161 έν ή με:ά κλέους 
προβαίνει σήμερο>, συν θεώ δ’ είρήσΟω, καί 
ει;το!πιόν ρ.ετά μεί'ονο; δίξης προβήσε- 
ται, άξίως δ ήλον δτι τής κλήσεως αύτοΰ.

Τοΰθ’ οϋτως εγωγε έννοών έκδέδωκα πρό 
εξαετίας έν τή Παν δώρα  (*) Δανιήλ τοΰ 
Κεραμέως, τοΰ τρ ιακονταετηρίδα δλην 
( 1769— 1801)  εύκλεώς διοάξαντο; έν τώ 
τής Πάτμου φροντιστηρίω τών ελληνικών 
γραμμάτων, έπιστολάς πέντε πρό; Ίωάννην 
τόν Εαλέτταν. Έ ναγχο; δι’ άνευρών άπό- 
γραφον άλλων τεσσάρων τοΰ αύτοΰ διδασκά
λου έΛστολών πρό; Ίωάσαφ τινά, έ/:δίδωμι 
καί ταύτας ωδε, ίνα μή έξίτηλοι ύπό τοΰ 
χρόνου γένοιντο. Ήν δ’ ό Ίωάσαφ ουτος, 
ώς έκ τής τελευταίας εικάζεται έπιστολί.ς, 
ούκ άλλο; τι;, άλλ’ ή ό έν τώ προλόγω τή; 
Ε ρ μ η ν ε ί α ς  ε ί ς τ ό  τ έτ α ρτο ν τ ής  τ ο ΰ 
Θεοδώρου τ ο ΰ  Γαζή  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς ,  
τής ύπό τοΰ Δανιήλ έκπονηΟείσης, μνημο
νεύομε'ο;, ό καί ίοίοι; ά.αλώμασι τό πρώ
τον έκδούς αύτήν (τρί; γάρ έχδέ'οται αύτη, 
τώ 1784 , 1785 καί 1791),  περί ου ταΰτα 
έπί λέξεως έκεΐ άναφ/ρονται: «Τούτου δή 
« [τοΰ Κυδωνιά; έπισκόπου ’ίωάσαφ] Εεροδι- 
« άκο ό; τι-, τό μέν γένο; Κρής, τήν δέ κλή- 
« σιν Ίωάσαφ, έννεάσα; παρ’ αύτώ έξ άπα- 
« λών ονύχων, φασί, μετά τήν πρός Κύριον 
« έκδημίαν τοΰ τοιούτουπατρό; καίποιμένο;, 
« εύαγγελικώς είπεΐν, Gύοντο; τήν ψυχήν αύ- 
« τοΰ ύπέρ τών προβάτων αύτοΰ, μή φέρων

(*) Ί ο .  τ  U.. 111', ο;λ 143 εφ.

«τήν όρτ,α ίαν, άλλ’ ο:α παΐ; φιλόστοργος 
« τή μνήμη τών τοΰ πατρό; χαρίτων καί c- 
« ρετών κεντούμε-,ο;, ού μό ον ε’.ςποιήσα- 
« σΟαι εαυτό / έτέρω τω άπηξίωσεν, άλλά καί 
« τοΐ; πασι χαίρειν είπώ/, έζήτησε τήν παι- 
« δείαν νύμφην άγαγέσΟαι έαυτώ, ούκ άΟεέ;,
« έμοί γοΰν δοκεΐ. Γενέμενος γάρ έν τή II ά- 
« τμω, καί ίδών τούς φιλομαθείς τά μάλιςα  
« κ>μνο/τα; έπ’ άντιγραφή τής Γραμματική;
« ταύτης, οίκτον έκ ζήλου λαβών, αύθαίρε- 
« τον ποιεϊ.αι τήν τής Ψιλαδελφίας έπί:ειξιν.
«Έξέδωκε γάρ δ’ ιδίων ά αλωμάτων χαί έ- 
« πιμελεία; εί; τύπους αύτήν, κτλ.».  Καί  
ταΰτα μέν ό Δανιήλ περί τοΰ Ίωάσαφ* ό δέ 
χρόνο; καθ’ δν έγράφησαν «ί έπιστολαί, είη 
άν ό μέσο / τοΰ 1770 καί 1784.

Έκ Πάτμου, ’Ιουλίου 21, 1873.
1. ΣΛΚΚ.ΕΛ1Ρ.Ν.

Έ ι Ζ α Ζ Ά α  α ί  έ . ΐ ί Π ϊ ο . Ι α ί .

Α'.
Την φιλτάτην αοι κορυφήν σου νοερώς π'ερι- 
ιιτυσσόαενος κατασπάζομαι μετά τοΰ σωτηρί
ου προσρνίμαι'ος, περιπόθητε ιχοικ^ρ Ίωάσαφ.

Δύο προσφιλή γράμματα τής έλλογίμου 
σου χειρό; έν μια έδεξάμην, καί μικροΰ έ- 
σκίρτων πρό; τήν θέαν τή; σή; είκό.ο;· ά- 
ναγνούς δ’ έκάτερα χάριτας ΙΟυον τώ κρείτ- 
τονι έπί τή έ^ετωτάτη μοι ύγεία σου, καί ό» 
λο; δια/υΟεί; αύτά κατησπασά/.ην, αύτόν 
δοκών περιπτύσσεσΟαι τόν γλυ,.ύν Ίωάσαφ. 
Έπεί δέ όλη ή ύπόΟεσι; αύτών δεινοπά- 
0:ια ή ν  καί μέμψις κατ’ έμοΰ, ώ; διά μακροΰ 
σιγήσαντο;, καί, τό χείρον καί άφόρητον, ώς 
λήθην παΟόντο;, ού ούκ άν έπιλησΟείην ούδ’ 
είν Άίδαο 1), κατέλυσα τήν κατήφειαν είς 
σταγόνας δακρύων, καί έπί πολύ άν στένων 
διήγαγον, ει μή με λογισμός είσήλθεν, ώς 
ή περί έμέ Οερμότη; τή ; οιλίας τοιούτους 
σοι ύπαγορεύει λόγου;· φιλοΰσι γάρ αί Οερ- 
μαι διαθέσει; ταΐς όμοίαΐ; παραμυΟεΐσθαι. 
Ά λ λ ’ εί μ έ ν ,  ώ φίλος, διά τοσούτου ούκ ένέ-

ι  * 1 r 5 · '  f  ->rτύχες παρ εμού γραμμασι, οικαιος αν ειης 
καί δίκα; άπαιτεΐν έπεί δ’ έγώ έπέσταλκα, 
κακώς άπόλοιτο ό τά έμά όπολλύων 2) 
γράμματα. Σύ δέ σύγγνωΟι καί φίλειφιλοΰν- 
τα καί μέμνησο μεμνημέ,ου, καί εύδοκιμοί- 
ης έπί τά κρείττω, εύθυμός τε καί έ/ ύγεία 
πανηγυρίζων. Ό  Σος

Δ α ν ιή λ  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς .
1) Ιίαρα το δαηρίκόν· ειν ’Λ'.ίαο 8ο'|/ο:σίν* '03. Δ 

834. 2) Γραπτεον ίσως ά π ο λλ.ΰ ς.


