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« Γνώτε δέ ονομα με'γιστον αυτήν (τήν πολιν) 
ε/ουσαν εν πασιν άνΟριοποις otot το ταϊςξυμφοοαΐς μή 
ε?κειν, πλεΐστα δέ σώματα χαϊ πο'νους άναλωκε'ναι 
πολέμιο, και δύναμιν μεγίστην δή μ έ /ρ ι τοΰδε κε- 
κτη μένην, ής ε’ς άίδιον τοΐς Ιπιγιγνομε'νοις, ήν xat 
νΰν δπενδωμέν ποτε (πάντα γαρ πέφυκε και έλασ- 
σοϋσθαι), μνήμη καταλελείψεται, Ε λλήνω ν τε ό'τι 
Έ λληνες πλείστων δή ή,,ξαμεν, και πολέμοις μέγι
στοι; άντέσ/ομεν προς τε ξύμπαντας και καθ’ έκα
στους, πόλιν τε τοΐς πασιν εύπορωτάτην και μεγίστην 
ώκησαμεν. . . . μήτε εχδηλοι εστε τοΐς π α ρ ο ΰ σ ι 
π ό ν ο ις  βα ρ υνο 'μ ενο ι , ώ ς ο ΐ τ ι ν ε ς  π ρ ό ς  τας  
ξ υ μ φ ο ρ ά ς  γ ν ώ μ η  μ έ ν  ή κ ι σ τ α  λ υ π ο ΰ ν τ α ι ,  
ε ρ γ ω  δέ μ ά λ ι σ τ α  ά ν τ έ χ ο υ σ ι ν ,  ο ύτ ο ι  και  
π ό λ ε ω ν  κ α ι  Ιο ι ω τ ώ ν  κ ρ ά τ ι σ τ ο ί  ε ί σ ι ν .  »

Θουκυδ. Β·.6>.. Β '. Εεφ. 63— β 4.

Δια τοιούτων λόγων οΰτω μεγάλο—ρεπώς λε- 
χθέντων έδοκίμαζεν ό Περικλής ΐνα έξεγείρη τό 
θχρρος τών έπί τοΐς δεινοΐς τής πατρίδος άθυ- 
μουντων καί άπελπιζόντων Αθηναίων, πολιορ- 
κουμενων μέν τρόπον τινά ύπό τών Λακεδαιμο
νίων, κατατρυχομένων δέ ύπό λιμού και λοι
μού, ως ει προησθανοντο δτι άπό τούτων ήρξατο 
ή ίη  ή παρακμή τής πόλεως καί τής 'Ελλάδος 
άπάσης.

Παρήλθον εκτοτε υπερ τους εΐκοσιν αιώνας, 
καθ ούς η Ελλάς υποόουλωθεισα πρώτον μέν 
υπό τών 'Ρω μαίω ν, έπειτα  δέ ύπό παντοίων

βαρβαρικών κατακλυσθεΐσα έβνών, καί πολλά 
παθούσα, ήδυνήθ/) ΐν ’ άναχθή είς νέον βίον καί 
εις ελευθερίαν τοΰ αρχαίου χάριν εθνικού πνεύ
ματος, ό'περ διετήρησε παρ’ αυτή τόν πρός τήν 
ελευθερίαν καί τήν πάτριον θρησκείαν καί τήν 
παιδείαν έρωτα, τόν άναδείξαντα έπ’ έσχατων 
τους άνδρας, ,οΐτινες, παραλαβόντες δούλην τήν 
πατρ ίδα , συνέβαλον έογω ή λόγω είς τήν άπε- 
λευθέρωσιν αύτής, καί παρέδώκαν αύτήν έλευ- 
θέραν τοΐς επιγινομένοι;.

Ή  νέα Ελλάς διήλθεν ήδη τήν ηρωικήν αύ
τής έποχήν ένδόξως· ή δ ’ Εύρώπη έθαύμασε τά  
κατορθώματα της παρελθούσης γενεάς, ένάμιλλα 
τών αρχαίων · άλλά περιμένουσα ΐνα ΐδη τήν 
νε'αν γενεάν είσερχομένην είς τήν δευτε'ραν περί
οδον του βίου αύτής, περίοδον, παιδείας καί έπ ι- 
δόσεως, έξεπλάγη βλέπουσα αύτήν πολιτευομέ- 
νην ώς οί Βυζαντινοί· διότι ή 'Ελλάς, άνανή- 
ψασα έκ μακροΰ ύπνου, εύρέθη αίφνης μεσοΰντος 
τού δέκατου έννάτου αίώνος, αίώνος παιδείας καί 
ήμερώσεως τών ηθών, ήμιβάρβαρος καί φε'ρουσα 
έτι τά ράκη καί τάς πληγάς μακράς δουλείας.

Η 'Ελλάς, ή τις ηύτύχησε τούς έξοχους ά'ν- 
δρας, οΐτινες κατέστησαν αύτήν έλευθέραν, άρά 
γε γεννήσει ποτέ ά'νδρας τούς παιδεύσοντας καί 
προάξοντας αύτήν έπί τήν εύδαιμονίαν καί αρε
τήν ;

Οί κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν άναφα- 
νε'ντες έξοχοι ά'νδρες, οί διαπρέψαντες έπί φιλοπα
τρία καί στρατηγικαΐς άρεταΐς, δεικνύουσινήμΐν 
τρανότατα ό'τι ού'τε τό κλίμα τής Ελλάδος 
μετεβλήθη, ούτε ό λαός αύτής έπηρεάσθη το 
σοΰτον ύπό τής μακροχρονίου δουλείας, ώστε 
άπελπίσαι τοΰ ίδεΐν άναφαινόμενον παο’ ήμΐν 
έπιφανή τινα ά'νδρα, δυνάμενον ΐνα προβιβάση 
τήν πατρίδα είς αξίωμα καί δύναμιν.

’Αλλ’ όμως όμολνγητέον ότι άπό τής κατα-

στάσεω; τής βασιλείας ή 'Ελλάς δέν άνέδειξεν 
ούδένα αληθώς ούχί έξοχον, άλλ’ ούδέ φρόνιμον 
πολιτικόν άνδρα έννοήσαντα άπλώς τις ή οδός ή 
ά''ουσα αύτήν έπί τήν ευδαιμονίαν καί τήν τ ι 
μήν. Διότι τών τήν Ε λλάδα  διοικησάντων 
μέχρι τοΰδε οί μέν, περί τών ιδίων μεριμνώντες 
καί περί τών έαυτοΐς συμφερόντων ραδιουργοΰν- 
τες, ούδέποτε έσχόλασαν ΐνα διατρίβωσι περί 
τήν έπανόρθωσιν τών κακώς κειμένων · οί δέ 
ένόμισαν αύτά ανίατα· οί δέ μετεχειρίσθησαν 
τρόπους 'έλλειπεΐς, όμοια παθόντες τοΐς άσθ:- 
νέσιν, οΐτινες έξυπνιζόμενοι ύπό τών πόνων κιν
δυνώδους πλη γή ς, άντί τοΰ καταφυγεΐν πρός 
χειρουργόν δυνάμενον ΐν ’ άπαλλάξη αύτούς αύ
τής όσον τά χ ισ τα , έπιχέουσι σταγόνας τινάς 
ναρκωτικού φαρμάκου, όπως καταπαύσωσι πρός 
ώραν τούς πόνους, οί'τι\ες μ ε τ ’ ολίγον έγερθη'- 
σονται δριμύτεροι· καί φειδόμενοι τοΰ μισθού 
άξίου χειρουργού δαπανώσι πλείονα είς αγοράν 
τών αναγκαίων καθημερινών φαρμάκων, καί πλη 
ρωμήν άγυρτών, καί πολλής ματαίας θεραπείας, 
μεχρις ού ή πληγή , περαιτέρω προβάσα, καταστη 
ειδεχθής, δυσίατος, έπικινδυνωδεστάτη καί κα
ταφανής τοΐς πάσιν. Αί πληγαί τής 'Ελλάδος 
είναι δύο, ή ληστεία καί ό στρατός. ’Α π’ αύτής 
γίνονται παντοΐα μιάσματα, καταστρέφοντα πά
σαν ζωτικήν ικμάδα, τήν γεωργίαν, τ·λν έμπο- 
ρίαν, τήν δόξαν όλοκλη'ρου τοΰ έθνους.

'Η νέα 'Ελλάς ομοιάζει οικοδεσπότη , όστις, 
κατορθώσας ΐνα άνακτήσηται τήν έπί μακρόν 
άπολομένην πατρώαν περιουσίαν διά τής άν- 
δρίας αύτοΰ, κινδυνεύει ΐν ’ άπολέση αύτήν 
ενεκα τής ακηδίας καί τής παντελούς έλλεί- 
ψεως οικιακής καί γεωργικής οικονομίας. ’Εν ώ 
δέ αί μέν γα ΐα ι αύτοΰ μένουσι χέρσοι καί 
άγεώργητοι δ ι’ έλλειψιν χειρών καί χρημά
των, και δ ιό τ ι, άφρακτοι ούσαι, τυγχάνουσιν



έ'ρμαιον τοΰ τυχόντος, καταστρέφοντος τάς όλί- 
γας συγκομιδάς καί άπάγοντος τους ολίγους 
έργάτας είς αιχμαλωσίαν, ό οίκος αύτοΰ είναι 
μεστός ύπηρετών και φυλάκων πολυπληθών, οϊ- 
τινες, άντί τοΰ φροντίζειν, θηρεύοντες τήν ιδίαν 
ευδαιμονίαν, περί κατασκευές οδών καί τ ε ιχ ι
σμάτων και εργασίας τής γης, μένουσιν οίκοι 
ραθυμοΰντις καί άοκούμενοι τη πενιχρά μισθο
δοσία.

Κατά παράδοξον και άπιστον αληθώς τρόπον 
ό στρατός, ό'στις παρ’ άπασι τοΐς λοιποΐς έ'θνεσιν 
είναι χρήσιμος είς την εσωτερικήν ασφάλειαν 
και τήν τιμήν αΰτών, έν Έ λλ ά δ ι καταβιβρώ- 
σκειάνωφελώς άπάσας τά ; τοΰ τόπου προσόδους, 
δ ι ών ήδύναντο ϊνα δημιουργηθώσι τά κατεπεί- 
γοντα δημόσια έ'ργα, καί μή δυνάμενος ίνα κα- 
ταστρέψη τήν ληστείαν, γίνεται άκουσιως αίτιος 
φθοράς καί ατιμίας όλου τοΰ έθνους.

Πότε εξομεν διοίκησιν έννοήσουσαν το ΰτο ; 
Πότε εξομεν άνδρα έννοήσοντα ότι ή σωτηρία 
τής 'Ελλάδος έγκειται τή διαλύσει τοΰ άνω- 
φελοΰς στρατοΰ, καί τή  χρήσει τών ύπέο αύτοΰ 
αδίκως δαπανωμένων χρημάτων πρός έκπαίδευ- 
σιν γενεάς 'Ελλη'νων βιομηχάνων καί μηχανι
κών, πρός δημιουργίαν δρόμων καί σιδηροδρό
μων, δ ι’ ών καί μόνων καταστραφήσεται ή 
ληστεία, άναπτυχθη'σεται ή γεωργία καί τό 
εσωτερικόν έμπόριον, ή δέ 'Ελλάς δυνήσεται ίνα 
πληρώ ση τά χρέη αυτής, καί λάβη έντιμον με
ταξύ τών έθνών θέσιν;

Br.

Αί δυο μεγάλαι τοΰ έθνους συμφοραί, αϊτινες 
έταπείνωσαν και κατελύπησαν τήν 'Ελλάδα, ή 
αποτυχία τοΰ Κρητικού άγώνος καί τό έν Ώρωπώ 
δράμα, έγένοντο πικρά μαθήματα, καταδείξασαι 
το ΐς φρονίμοις τάς αιτίας καί τό μέγεθος τής 
εσωτερικής καν έξωτερικής αδυναμίας τοΰ τό
που. Επειδή ή αποτυχία τών Κρητικών παρε- 
σκεύασε τήν σωτήριον μεταβολήν τής εσωτερι
κής πολιτικής τής 'Ελλάδος· διότι έ'κτοτε τό 
έθνος, άφέν τά  περί παρατάσεως τών όρίων πα 
ράκαιρα ονειροπολήματα, ένενόησεν ό'τι είναι 
χρεία έσωτερικών βελτιώσεων, καί ήνάγκασετήν 
διοίκησιν ίνα έ'λθη εις ομολογίας πρός ξένους 
έργολάβους ύπέρ τής έκτελέσεως τών κατεπει- 
γ  όντων δημοσίων έργων· διότι ή 'Ελλάς, δαπα- 
νώσα τάς προσόδους αύτής είς διατροφήν πολ
λών χιλ ιάδων άργούντων άνδρών, αδυνατεί ϊνα 
έπιχειρήση τ ι  άφ’ έαυτής. Έλπίσωμεν ό'τι τό έν 
Ώοωπώ δράμα γενήσεται αίτιον έτέρας σωτη
ρίου μεταβολής έν τοΐς έσω τοΰ τόπου πράγ- 
μασι, καταδεΐξαν τό με'γεθος τής λυμαινομέ- 
νης αύτόν πληγής, τής ληστείας, τό μάταιον τής 
διατροφής τοΰ στρατοΰ, καί τήν μάλλον μάλ
λον κατεπείγουσαν ανάγκην τής οδοποιίας καί 
τών άλλων δημοσίων έ'ργων, ών άνευ ή 'Ελλάς 
δέν δύναται ϊνα ύπαρξη έν τώ  υ ελλοντι.

Άλλά πρός καταστροφήν τής ληστείας, έκ- 
τέλεσιν τών δημοσίων έ'ργων, καί διάλυσιν τοΰ 
στρατοΰ απαιτείτα ι ίνα τοΰ λοιποΰ και διοίκη- 
σις καί ΐδιώται, καί τό έθνος άπαν, αφέντες τάς 
ραδιουργίας, περί τούτων, ώς τών μεγίστων 
αγαθών, φροντίζωσιν. Ά λλά δυστυχώς έν τα ΐς 
άδιαλείπτοις μεταλλαγαΐς τών ύπουργών, καθ’ 
άς οί αύτοί άνδρες, ύπό τών αύτών κρατούμενοι 
παθών, επανέρχονται περιοδικώς εις τά  πράγ
ματα , έν τή αταξία τών γνωμών τών άντιμεμ- 
φομενων εφημερίδων τής 'Ελλάδος, δέν βλέπο- 
μεν ϊνα γένηται λόγος πολύς περί τοΰ μεγάλου 
καί πρωτίστου καί κυριωτάτου πράγματος, τών

οδών καί σιδηροδρόμων, οϊτινες καταλυσουσι 
τήν ληστείαν, έπαυξήσουσι τήν έσω εμπορίαν 
καί τάς προσόδους τής 'Ελλάδος, καί καταστή- 
σουσιν άχρηστον τόν στρατόν, ό'στις άπεδεί- 
χθη ήόη πάντως ανίκανος ϊνα καταλύση τήν 
ληστείαν.

Το μέγα καί τό πρώτιστον έν 'Ελλάδι είναι 
τα  ύπουργεΐα, είς ά πάντες σπευδουσι, τά δέ 
λοιπά νομίζονται πάρεργα, ' θ  βασιλεύς τής 
'Ελλάδος δέν φαίνεται λίαν προθυμούμενος ίνα 

περιποίηση έαυτώ όνοαα έπανορθωτοΰ. Έ κ δέ
* i  Γ

τών άλληλοδιαδόχως είς τά  πράγματα ερχομέ
νων ύπουργών δέν βλέπει τις ούδένα γέμοντα 
τών ύψηλών φρονημάτων άτινα χαρακτηρίζουσι 
τους έξοχους άνδρας 'θ  $έ τόπος τής ’Ελλάδος 
εκτός ολίγων τινών περιρρέει άντιλογίαις καί 
μ ικροφ ιλοτιμ ίας. Διό καί φοβούμεθα μή τά 
πράγματα διατελέσωσι πρός τό παρόν γινόμενα 
ώς τά πριν. Ούδείς πρός τό παρόν περί διαλυ- 
σεως τοΰ στρατοΰ λόγος. Η δέ διατομή τοΰ 
ίσθμοΰ τής Κορίνθου επετράπη ήδη έταιρία Γαλ
λική , ή τις δέν δύναται ίνα άρξηται τοΰ έργου 
πριν ή ή Βουλή, ήτις μόλις συναχθη'σεται τόν 
χειμώ να, έπικυρώση τήν συνθήκην. Τινές δέ 
φρονοΰσιν ότι οί αντιπολιτευόμενοι, ώς φαίνεται, 
ματαιώσουσι τά προκείμενον τοΰτο έ'ργον.

Άλλ όμως οι ύπερ τής τομής τοΰ ίσθμοΰ 
στάσα έταιρία ύπόσχεται ϊνα διόρυξη αύτόν έν 
δυσίν έτεσι. Τό δέ όλον απα ιτεί δαπάνην δεκα
πέντε έκατομμυρίων, καί φέρει σχεδόν 1 i  έκα- 
τομμύριον κ α τ’ έ'τος. Ή  άναλαβοΰσα τό έ'ργον 
έταιρία βλέπουσα τά  κεφάλαια καί τούς τόκους 
αύτής άσφαλισθέντας δύναται ίσως ϊνα επιχεί
ρηση έν Έ λλάδ ι καί άλλα έ'ργα.

Ό  ισθμός τής Κορίνθου έ'σται τό πλησιε'στα- 
τον τής διώρυγος τοΰ Σουέζ καί τών Ανατολών 
έπίνειον τής Ευρώπης. Παρ’ αύτόν κατασταθή- 
σονται αποθήκαι εμπορευμάτων, φερομένων τών 
μέν πρός Τουρκίαν καί τόν Δούναβιν καί τήν 
'Ριυσσίαν, τών δέ είς Τεργέστην καί Μασσαλίαν 
καί τήν Ευρώπην δ ιότι ή μέν Αυστρία έχει 
γνώμην ϊνα κατασκευάσν) παράλιον στοίχον σι
δηροδρόμων άπό Τεργέστης μέχρι τών ’Οθωμα
νικών όρίων, ή δέ Τουρκία διαφ-.'ρους σιδηροδρό
μους λήγοντας είς τά όρια τής Ε λλάδος.

"Ηδη συνέστη έταιρία πρός άποξήρανσιν τής 
Κ ωπαίδος, καί κατασκευήν τοΰ άπό Αθηνών 
μέχρι τής Κωπαίδος καί ίσως μέχρι τοΰ Αδοίου 
σιδηροδρόμου, ής πρόεδρος μέν κατεστάθη ό γ ε 
ρουσιαστής Marquis (le Richmond, μετέχουσι 
δέ τοΰ συμβουλίου πολλοί έπίσημοι τραπεζΐτα ι 
καί πολιτικοί άνδρες. 'Η έταιρία έχει κεφάλαια 
2 4  0 0 0  0 0 0  πρός 10 0  φρ. τήν μετοχήν. Άλλ’ 
ό μέν καιρός παρέρχεται, αί δέ έργασίαι ούδ’ 
αρχήν έ’τ ι  έλαβον, καί κινδυνευομεν ϊνα ίδωμεν 
τήν 'Ελλάδα ήμιβάρβαρον έτ ι κατακλύζόμενων 
πανταχόθεν ύπό τοΰ προβαίνοντος πολιτισμού.

Καί όμως τά  έκ τών επιχειρήσεων τούτων 
αγαθά έ'σονται μέγιστα κατά πολλά· ή διώ- 
ρυξ τοΰ ίσθμοΰ τής Κορίνθου απομονώσει τήν 
Πελοπόννησον· δ ιότι ή διά θαλάσσης είς αύτήν 
προσέλευσις τών κακουργών έ'σται αύτοΐς δυσκο- 
λω τάτη . Ό  δέ άπό Αθηνών μέχρι Κ ω παί
δος καί τοΰ Αδρίου σιδηρόδρομος καταλυσει 
τήν ληστείαν διακόπτων πάσαν τών Βλαχοποι- 
μένων πρός τήν Ελλάδα έπιμ ιξίαν. Ο ί δέ κά
τοικοι τής στερεάς Ελλάδος, βλέποντες έαυτούς 
μάλλον μάλλον έν ασφαλεία όντας, τήν δέ λη 
στείαν έξασθενοΰσαν, άντί δειλών προστατών 
γενήσονται μέγιστοι αύτής διώ κται.

Ή  δ έ  κ α τ ά λ υ σ ις  τ ή ς  λ η σ τ ε ία ς  κ α ί  ή  π ρ ό ς  τ ή ν  

Τ ο υ ρ κ ία ν  ε ιρ η ν ικ ή  ε π ι μ ι ξ ί α  ά π ο δ ε ίξ ο υ σ ι μ ά λ λ ο ν

μάλλον τό ανωφελές τοΰ στρατοΰ, ό'στις κατα- 
τρώγει παραλόγως άπάσας τάς τοΰ τόπου προσ
όδους.

Είς τόν στρατόν έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε 
ύπέρ τριακόσια εκατομμύρια δραχμών, άνθ’ ών 
ήδυνάμεθα ϊν ’ άναθρέψωμεν γενεάν μηχανικών 
καί τεχνιτών Ελλη'νων, καί κατασκευάσωμεν 
και άπολαυσωμεν ήμεΐς αύτοί τά δημόσια έ'ργα, 
άτινα προσδοκώμεν έκ ξένων χειρών καί κεφα
λαίου. Τοΰ άργοΰ χάριν καί άχρηστου στρατοΰ ή 
'Ελλάς ήθέτησε τά  καθήκοντα αύτής, δέν ίφάνη 
άςιόχρεως, καί δέν δύναται ϊνα εύρη δάνεια 
πρός έπιχείρησιν τών κατεπειγόντων έ'ργων. 
Τοΰ άργοΰ χάριν καί άνωφελοΰς στρατοΰ παρη- 
μελήθησαν ή γεωργία καί αί τέχνα ι, έξ ού ένε- 
ποδίσθη ή αύ'ξησις τών προσόδων τής 'Ελλάδος.

Ο στρατός έβράδυνε τήν καθόλου έπίδοσιν τής 
Ελλάδος. Άλλά πότε εννοήσει τοΰτο ή διοίκη- 
σις, ό βασιλεύς, τό έ'θνος καί ό τόπος τής 'Ε λ 
λάδος ; Πότε οί φρόνιμοι προκειμένη; μεταβο
λής ύπουργείου παυσουσιν άνακράζοντες· «Ο ίδα  
ον φύγω, ούκ οίδα πρός ον φύγω ; »

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Λ 1 Η Ν Ο Σ .

Ούδέν τών άπό ήμίσεως αίώνος πολιτικών 
συμβάντων ένέβαλεν είς τοσαύτην ταραχήν τήν 
Εύρώπ/ιν, καί είς τοσαύτην άγιονίαν τήν Γαλλίαν, 
ώς ό ήδη τής Γαλλίας καί Πρωσσίας συστάς 
πρός άλλήλας πόλεμος. Ούδέ,τοτε άπό τών γ·.- 
γαντιαίων πολέμιον τής πρώτης Γαλλικής αύτο- 
κρατορίας, οϊτινες έληξαν δ ιά  τής είσελάσεως 
άπάσης σχεδόν τής Ευρώπης είς Γαλλίαν, πό- * 
λεμος έξερράγη ουτω πρός αύτήν δεινός. ’Επειδή 
έν μέν τή Κριμαία οί Γάλλοι έπολέμησαν μα
κράν τής πατρίδος ύπέρ τής ισορροπίας τής Εύ- 
ρώπης, ήτις τοσοΰτον νΰν κινδυνεύει, έν δέ τη 
’Ιταλία  ύπέρ τής έλευθερώσεως ξένου έθνους. 
Άλλά νΰν ό άγων είναι ύπέρ πάντων · επειδή 
πολεμοΰσι περί τοΰ εδάφους τής πατρίδος, καί 
περί τής υπεροχής καί τοΰ αξιώματος αύτής έν 
Εύοώπη.

Βλέπων τήν τα χύτη τα  μεθ’ ής άνεκηρύχθη ό 
πόλεμος έκαστος ένόμιζεν ό'τι ό γαλλικός στρα
τός ήτο έτοιμος ϊνα είσβάλη είς Γερμανίαν, ίνα 
διαβνί τόν 'Ρήνον καί καταλάβη τό Π αλατινά- 
τον. Άλλ’ ά π ’ εναντίας, μετά μίαν πρώτην καί 
ματαίαν έπίδειξιν τών Γάλλων, ής άγνοοΰμεν 
πάντως τόν σκοπόν, οί ΓΙρώσσοι επιτίθενται αύ
τοΐς πρώ το ι, καί κατακλύζουσι τήν Γαλλίαν 
άπροόπτως. Έν ώ δέ οί Γάλλοι, θαρροΰντες τή 
τοΰ στρατεύματος άνδρία καί ίκανότητι τών 
στρατηγών καί τή αλλη άπό πολλοΰ γενομένη 
παρασκευή, περιέμενον νίκας επαλλήλους, έμα- 
θον εκπληττόμενοι, άντί χαροποιών αγγελιών, 
ότι δύο αύτών στρατεύματα διεφθάρησαν, ή 
αμυντική αύτών τάξις έρράγη, α ί δέ άνατο- 
λικαί έπαρχίαι τής Γαλλίας έγένοντο εύέφοδοι 
τοΐς πολεμίοις. 'Η γαλλική διοίκησις έλεγεν 
ότι ήτο ήδη άπό πολλοΰ έ'τοιμος· ή δέ Πρωσ- 
σική τούναντίον ότι ήτο απαράσκευος. Αλλ’ έκ 
τών πράγμάτων νΰν καταφαίνεται ό'τι οί μέν 
Πρώσσοι ήσαν έ'τοιμοι πρός πόλεμον, οί δέ Γάλ
λοι ούδαμώς. Τό δέ πάθημα ήτο τοσοΰτον άλ- 
γεινόν καθ’ όσον έγένετο τή Γαλλία παρ’ έλ- 
π ίδ α . Η γαλλική διοίκησις δέν έγνώριζεν όρθώς

ού'τε τάς ιδίας δυνάμεις, ού'τε τάς τών ύπεναν- 
τίων. Άλλά τά παθήματα άρχομένου τοΰ πολέ- 
αου έγένοντο μαθήματα τοΐς Γάλλοις. Τά ονειρο
πολήματα αύτών διέμειναν όλίγας ήμέρας· άλλ’ 
ή άνέγερσις ύπήρξε φρικώδης. Διότι ή γαλλική 
διοίκησις έ'στη φρίττουσα τό μέγεθος τής πάλης, 
συνήγαγε τάς βουλάς, αϊτινες άνεζωπύρησαν τόν 
έ'οωτα τής πατρίδος, καί έκάλεσαν είς τά  όπλα 
όλον τό ■) αλλικον έ'θνος κραυγάζουσαι πρός αύτό 
εισβολή ( in v a s io n ) !

Κατά ποίαν συγκυρίαν ή κατάστασις τής 
Γαλλίας, ή τις έφαίνετο ουτω λαμπρά πρό- 
τινων ήμερων, καί πεπείσμεθα ότι έ'σται ή αύτή 
μ ετ’ ολίγον, μετεβλη'θη αίφνης έπί τοσοΰτον ;
'Η Γαλλία ή τύχη σε θαρροΰσα ύπερλίαν ταΐς 
ίδίαις αύτής δυνάμεσιν. Ή  δέ Πρωσσία εύτύ- 
χησεν άμφιβάλλουσα καί παντοΐα μηχανωμένη 
καί προπαρασκευαζομένη άπό πολλοΰ. Άλλά 
καίτοι άπροσδοκήτως ύπό άναριθμήτων πολε
μίων κατακλυσθείς καί κακώς άρχόμενος ό Γαλ
λικός στρατός, έπολέμησε λαμπρώς καί παρα- 
βόλως, είς πρός πέντε, είς πρός δέκα, πρός 
πολέμιον παντοΐα  μηχανώμενον, πολυάριθμον, 
καιροφυλακτοΰντα, πολεμοΰντα ούχι έκ τοΰ συ- 
στάδην, άλλ’ άπό τών δασών, καί έπήγαγε τώ  
νικήσαντι πληγάς καίριας.

'θ  πόλεμος άπεκηρύχθη τή 19η τοΰ παρελ
θόντος μηνάς, καί οί δύο άντίπαλοι στρατοί ώρ- 
μησαν είς τόν 'Ρήνον. Κ αί οί μέν Γάλλοι διη- 
ρημένοι είς έπτά σώματα καθιστώντο όπισθεν 
τής μακράς καί άνωμάλου άμυντικής τών γαλ
λικών όρίων τάξεως, ή τις , άρχομένη πρός βορ- 
ράν άπό τοΰ μεγάλου δουκάτου τοΰ Λουξεμβούρ
γου, φθάνει πρός μεσημβρίαν μέχρι τών όρίων 
τής Ε λβετίας, άφορίζουσα τάς πρωσσικάς παρά 
τόν Ρήνον επαρχίας, τήν παρά τόν 'Ρήνον Βαυα
ρίαν καί τά Βάδεν. Καί πρός ρ.έν τά Λουξεμ- 
βοΰργον παρά τά Μ έτζ ήσαν τά  στρατεύματα τοΰ 
στρατάρχου Βαζαίν, τοΰ στρατάρχου Φροσσάοδ 
καί τοΰ στρατηγοΰ Λαμιοώ · παρά δέ τά Στρα
σβούργον καί τήν Μυλούζην πρός μεσημβρίαν 
καί άνατολάς εύρίσκοντο τά σώματα τοΰ στρα
τάρχου Μάκ Μαών καί τοΰ στρατηγοΰ Φέλιξ 
Αουάϋ, έν ώ ό στρατηγός δέ λά Φαιλλύ κατείχε 
το μέσον τής τάξεως κατά τά B itch e . Άπασα 
δέ ή γαλλική τάξις έπετηρεΐτο καί εφυλάττετο 
ύπό ταγμάτω ν διατεταγμένων κατά συστήματα 
ύπό τόν αύτοκράτορα, καταστάντα έν Μέτζ καί 
έχοντα άρχηγόν τοΰ έπιτελείου τόν στρατάρχην 
le  B o eu f. ^Οπισθεν δέ τής τάξεως ταύτης συνέ- 
στη έ'τερον στράτευμα ύπό τόν στρατηγόν Ιναν- 
ροβέρ παρά τά C h a lo n s , έ'τοιμον ϊνα πορευθή 
πρός τά Νανσύ. Ά λλά μέχρι τοΰ νΰν άγνοεΐται 
καθόλου καί ό άριθμάς καί ή προαίρεσις τοΰ 
γαλλικοΰ στρατοΰ.

Ποΰ είναι έν τούτω οί Πρώσσοι καί τ ί  πράτ- 
τουσιν; Οί Γάλλοι νομίζουσιν ό τ ι βλέπουσιν 
αύτούς πρός βορραν μέν έξερχομένους έκ τής Μα- 
γεντίας καί πορευομένους πρός τά  Τρε'βηοα ύπό 
τόν πρίγκηπα Φρειδερίκον Κάρολον · άλλος δέ 
πρωσσικάς στρατός πρός νότον, αύξηθείς ύπό τών 
δυνάμεων τής μεσημβρινής Γερμανίας, στρατη- 
γοΰντος τοΰ πρίγκηπος τής Πρωσσίας, συνάγεται 
είς 'Ραστάδ, όπως έ'λθη είς τήν παρά τόν Ρήνον 
Βαυαρίαν, απειλών τά  πρός Βισσεμβούργ όρια 
τής Γαλλίας. Έ ν μέσω δέ ό βασιλεύς τής Πρωσ
σίας φθάνει είς Μ αγεντίαν, όπου περιμένει αύτόν 
ό στρατηγός δέ Μόλτκε, ό μέγας τακτικός, ό'στις 
άπό τοΰ έπιτελείου αύτοΰ εποπτεύει καί διοικεί 
πάσας τάς δυνάμεις τών Πρώσσων, ώς έν Βοημία 
έν έ'τει 1 8 6 6 . ’ΐδού τ ί  ύπέφωσκε μέχρι τής 
1Ί’ Αύγούστου διά τής άχλύος, ή τις έκάλυψεν

ά π ά σ α ς  τ α ύ τ α ς  τ ά ς  ά π ο ρ ρ ή το υ ς  κ ιν ή σ ε ις  τ ώ ν  

τ ρ ιώ ν  π ρ ω σ σ ικ ώ ν  σ τ ρ α τ ώ ν . Ά φ ν η ς  ο ί  δ ύ ο  σ τ ρ α 

τ ο ί  ε τ υ χ ο ν  ά ν τ ικ ρ ύ  ά λ λ ή λ ω ν ,  κ α ί  έ 'π ρ επ εν  ό 

έτερος τ ώ ν  ά ν τ ιπ ά λ ω ν  ϊν α  ό ρ μ ή σ η  έ π ί  τ ό ν  έ'τερον.

Τή έπαύριον οί Γάλλοι έπιτίθενται αύτοΐς· 
ό δέ στρατηγός Φροσσάρδ καταλαμβάνει άπόνως 
τούς γεωλόφους τής πρωσσικής πόλεως Σαρρε- 
βρούκ. Ό  κύβος έρρίφθη! Οί Γάλλοι είναι ήδη 
έν Πρωσσία · δπερ έφάνη τοΐς πάσιν αίσιον καί 
αφετηρία μεγαλειτέρων καί λαμπρότερων πρά
ξεων. Αλλ’ αίφνης τά πάντα σιγώσιν έκ νέου, 
καί οί Γάλλοι, άντί τοΰ προχωρήσαι, πρώτον 
Λεν ϊστανται έπί τών γεωλόφων τής Σαρρεβρούκ· 
μ ετ’ ολίγον δέ καί καταλείπουσιν αύτούς.

Τ ι συνέβη τότε; Ο ί Πρώσσοι, βλέποντες τήν 
ακινησίαν τών Γάλλων, ύποπτεύουσιν ότι ούτοι 
δέν είναι είσέτι έτοιμοι πρός πόλεμον όθεν, ώφε- 
λούμενοι έκ τοΰ καιροΰ, προβαίνουσι μετά π α 
σών αύτών τών δυνάμεων, όπως προετοιμάσωσι 
διπλήν προσβολήν δυναμένην ϊνα ταράξη τά 
διανοήματα τών Γάλλων. Καί πρώτον ό σκοπός 
αύτών φαίνεται άπλούστατος. Ε πειδή  ύποκρί- 
νονται ότι θέλουσιν ϊν’ άνακτήσωσι τήν Σαρόε- 
βρούκ, δοκιμάζοντες ϊνα διακόψωσι τήν έπι
μιξίαν τών Γάλλων καί τής πόλεως έξόπισθεν 
καί μακράν αύτής. Προχωροΰσι δέ άόρατοι διά 
τών δασών προς τά  τής Γαλλίας όρια συνιστών- 
τες τρεΐς μεγάλους στρατούς, καί έν ω οί παράτό 
Μέτζ στρατοπεδεύοντες Γάλλοι έξήταζον πράς 
έαυτούς τ ί  άρα συνέβαινε πράς τήν Μαγεντίαν 
καί τά  Τρέβηρα, καί πέραν τοΰ 'Ρήνου, ήγνόουν 
ότι πλήθος εχθρών ήσαν ήδη παρ’ αύτοΐς · καί 
έν ώ παρεσκευάζοντο ϊνα είσέλθωσιν είς Γερμα
νίαν, ό πρίγκηψ τής Πρωσσίας προσέβαλεν αί
φνης τά παρά τά Βισσεμβούργ κέρας τοΰ Γαλ- 
λικοΰ στρατοΰ, συγκείμενον έκ τής ήί/.ισείας 
μοίρας τοΰ στρατηγοΰ, Ά βελ Δουάϋ. Έ π ί πέντε 
ώρας τρία συντάγματα καί μ ία  ιππική μοιραρ
χ ία  άνθίστανται ήρωϊκώς πράς τρεΐς μοίρας τών 
Πρώσσων, καί ό στρατηγός Δουάΰ προκινδυνεύει 
καί άποθνήσκει ίσως έξ άθυμίας.

Η μάχη τοΰ Βισσεμβούργ έφανέρωσε τοΐς 
Γάλλοις τήν παρουσίαν πολλυπληθών Πρώσσων 
καί τήν κατεπείγουσαν ανάγκην τοΰ συναγαγεΐν 
είς τά αύτό άπαν τά στράτευμα. Άλλ’ ήτο όψε. 
Ό  στρατάρχης Μάκ Μαών, άγων περί 3 0  χ ι 
λιάδας άνδρών, σπεύδει ϊνα προσβοηθήση τω 
Δουάύ* άλλ’ εύρον αύτόν ήττηθέντα, τόν στρα
τόν ύποχωροΰντα, εαυτόν δέ άντικρύ τοΰ έξ 
130 0 0 0  άνδρών συγκειμένου μεγάλου στρατοΰ 
τοΰ διαδόχου τής Πρωσσίας.

Τή έπαύριον τής μάχης τοΰ Βισσεμβούργ 
( 6  τής πρω ίας) ήρξατο μάχη ισχυρά παρά τά 
Βοέρθ, Φρόσβιλλερ καί Ραϊσχόφεν. Διότι ό μέν 
διάδοχος τής Πρωσσίας προσέβαλε τόν Μάκ 
Μαών, ό δέ έτερος Πρώσσος στρατηγός προκύ
πτουν τής Σαρρεβρούκ καί κατάλαμβάνων τούς 
παρά τών Γάλλων ήδη τήν εσπέραν καταλειφθέν- 
τας γεωλόφους τής πόλεως, προσέβαλε παν
στρατιά τόν στρατηγόν Φροσσάρδ, ύπολειφθέντα 
καί τοΰτον μόνον · οΰ'«ως ώστε κατά τήν αύτήν 
ώραν καί έπί τών δύο κεράτων τοΰ γαλλικοΰ 
στρατοΰ οί Γερμανοί έπεχείρουν συντόνως ϊνα 
ρήξωσι τήν τάξιν τών Γάλλων. Οί δέ Γάλ
λοι, s i  καί γενναίως ήγωνίσαντο, κατεκλύσθη- 
σαν ύπά τοΰ πλήθους τών πολεμίοιν, καί ήναγ- 
κάσθησαν ϊνα ύποχωρήσωσι· τά  δ ’ όρια τής 
Γαλλίας έγένοντο εύέφοδα αύτοΐς.

Έ ν  Β ισ σ εμ β ο ύ ρ γ  ό γ α λ λ ικ ό ς  σ τ ρ α τό ς  σ υ ν ισ τά -  

μ ενο ς έξ  8  0 0 0  ά νδρώ ν ή γ ω ν ίσ α τ ο  π ρ ο ς  έ ξ α κ ισ -  

μ υ ρ ίο υ ς  Π ρώ σ σους. Ν ΰν δ έ  π ρ ώ τ ο ν  κ α τ ά  τ ή ν  

μ ά χ η ν  τ α ύ τ η ν  ε ΐδ ο μ ε ν  ΐν  τ ά γ μ α  φονεΰον π λ ε ίο -

νας τώ έχθρώ άνδρας ή όσους αύτό είχεν έν τα ΐς 
ίδίαις αύτοΰ τάξεσι. Κ ατά δέ τί,ν μάχην τοΰ 
Βοέρθ καί 'Ραϊχσόφεν οί Γάλλοι ήσαν 3 3  0 0 0  
προς 14 0  0 0 0  Γερμανών, καί τοσαύτην έπε- 
δειςαντο άνδρίαν, ώστε ό διάδοχος τής Πρωσ
σίας καί οί Πρώσσοι στρατηγοί ένόμισαν μέχρι 

τής τελ.ευταιας στιγμής ότι ειχον άντικρύ τά 
πλειστον μέρος τοΰ γαλλικοΰ στρατεύματος. Ό  
αρχιστράτηγος Μάκ-Μαών διέμεινεν έφιππος 
είκοσιπέντε ώρας άναρρίπτων εαυτόν τοΐς κινδύ- 
νοις, ώς άπλοΰς στρατιώτης. Μετά τήν μάχην 
ό μέν Μάκ-Μαών ύπεχώοησεν είς Νανσύ, ό δέ 
στρατηγός Φροσσάρδ είς Μέτζ · οί δέ Πρώσσοι, 
εύρόντες τά όρια εύέφοδα, ένέβαλον είς τάς προς 
άνατολάς τής Γαλλίας επαρχίας παμπληθεί.

Αί άγγελίαι αύται ήγειραν τήν Γαλλίαν έκ 
τοΰ ληθάργου. Αί βουλαί συνήχθησαν, όπως έτοι- 
μάσωσι τήν ύπέρ πατρίδος άμυναν άκαταγώνι- 
στον, καί, ώφεληθεΐσαι έκ τοΰ έξεγερθέντος με
γάλου ένθουσιασμοΰ, δυνηθώσιν ϊν’ άντιτάξωσι 
πλήθη άπειρα Γάλλων πράς τά ρεΰμα τών 
Πρώσσων.

' θ  πόλεμος ούτος ήτο βεβαίως άνέκφευκτος, 
ώς άπεδείχθη μάλιστα έκ τών τελευταίο ι συμ
βάντων, καταδειξάντων τήν άσθένειαν τών πράς 
τήν Γερμανίαν όρίων τής Γαλλίας, άτινα δ ιέ
γραψαν αύτή οί σύμμαχοι τοΰ 1 8 1 5 ·  κατέ
στησαν δ ’ έ'τι μάλλον έπικίνδυνα τη Γαλλία, 
άφ’ ό'του ή Πρωσσία δεσπόζουσα τής Γερμανίας 
προσήοτησεν έαυτή άπάσας σχεδόν αύτής τάς 
χώρας.

Διά ή Γαλλία έ'πρεπεν ϊνα προπαρασκευάση 
έαυτήν άπά πολλοΰ, ώς έ'πραξαν οί Πρώσσοι · ή 
έάν μή ήτο έτοιμος, ίνα μή άποκηρύξη είσέτι 
τόν πόλεμον.

Τοΰ δέ πολέμου άπαξ άποκηρυχθέντος ή Γαλ
λική κυβέρνησις έ'πρεπε τούλάχιστόν ινα γνω- 
ρίση άκριβώς πράς πόσας καί ποίας δυνάμεις 
έ'μελλεν ϊναπολεμή· διότι είχε πρό οφθαλμών 
πρόσφατον παράδειγμα τήν έκστρατείαν είς 
Βοημίαν. Έπρεπεν ί'να έννοήση ότι διαιρούσα 
τάν στρατόν αύτής κατά τά  όρια ήγεν αύτόν είς 
κίνδυνον καί τάς προσβολάς τών πολεμίων συνερ- 
χομένωνπαι/.πληθεί εις τά αύτό. Ένώ δέ οί Γάλ
λοι ένόμιζον ότι οί Πρώσσοι ήσαν έν Μαγεν- 
τ ία , καί έβουλεύοντο περί τών πρακτέων, ούτοι 
προέβαινον έκπληττόμενοι, ό τι δέν προσεβλη'θη- 
σαν. 'Η κατάστασις τών πραγμάτων μετεβάλλετο 
κατά πάσαν ώραν. Ε πειδή  οί μέν Γάλλοι ένόμι
ζον τάν έχθράν έν Μ αγεντία, αύτάς δέ ήτο ήδη έν 
Σαρρεβρούκ· ένόμιζον αύτόν έν τώ  Μαύρω Δρυμώ, 
όντα έν Βισσεμβούργ. Ο ί Γάλλοι κατεκλύσθη- 
σαν πανταχόθεν* τά  πράς έπίθεσιν αύτόν διανοή
μ ατα , άτινα πολύν καιρόν έμελέτησαν, έμα- 
ταιώθ/ισαν διότικατελήφθησαν άπαρασκεύαστοι. 
'Η δέ άνδρία τοΰ στρατοΰ ούδαμοΰ ίσχυε πράς 
τάν όλεθρόν ον οί Γάλλοι παρ’ άξιαν επαθον.

Τό ύπουργεΐον ’Ολιβιέ έπεσε πτώσιν αίσ- 
χράν. Τά δέ νέον ύπουργεΐον ήσχολήθη τά πρώ
τον περί τήν ύπέρ τής πατρίδος άμυναν αί 
δέ στάσεις κατεπραύνθησαν; καί πάντες οι 
Γάλλοι μικροί τε καί μεγάλοι άπογραφονται 
στρατιώται, μ η δ ’ αύτών τών άνάκτων τοΰ Ό ρ- 
λεάνς έξηρημένων, οϊτινες έξαιτοΰσιν ϊνα έπ ι- 
τραπή αύτοΐς όπως άγωνίζωνται υπερ τής π α 

τρίδος.
Γνωρίζομεν ήδη ότι οί Πρώσσοι διηρημένοι 

είς τρία στρατεύματα είσέβαλον είς Γαλλίαν. 
Από τοΰ Σιέρκ καί Θιονβίλ κατέβαινε τά δεύ
τερον ή μέσον στράτευμα ύπο τάν στρατη
γόν Σ τα ϊνμέτζ, ό'πως ένωθή μετά τοΰ έκ Σαρρε-· 
βρούκ ερχομένου πρίγκηπος Φρειδερίκου Καρόλου,



δστις έμελλεν ΐνα ένωθΐ) εν τή αριστερά μετά 
τοΰ διάδοχου Καρόλου, ερχομένου άπό Βισσεμ- 
βούργ. Ο ί τρεις στρατοί έπρεπεν ΐνα συνενω- 
θώσι ποό τοΰ Μ ετζ καί ούτως έμποδίσωσι τ/ιν 
ύποχώρησιν τώ» Γάλλων πρός τό  C h a lo n s.  

Αλλά συνελθόντε; πρό τοΰ Μ ετζ δέν ειχον γνώ
μην ΐνα συνάψωσι μ ά χην, άλλ’ ΐνα π ερ ι/υ · 
κλώσωσιν αύτούς καί πορεύωνται πρόσω εϊς Παρι- 
σίους. Θέλων δέ ΐνα κρύψη την διάνοιαν τών 
Πρώσσων ό πρίγκηψ Φρειδερίκος Κάρολος προσ
έβαλε τόν Γαλλικόν στρατόν, σπεύδοντα ΐνα 
έξέλθη ή'δη τοΰ Μετζ και ύποχωροΰντα πρός τά 
C h a lo n s· άλλά προσέβαλε οΰτω μαλακώς, 
ώστε ό άρχιστράτηχος Βαζαίν ένενόησε την επι
βουλήν κα'ι συνήψε r)ιν παρά την Βορνύ μά
χην, καθ’ ήν οί Πρώσσοι ήναγκάσθησαν ΐνα ύπο- 
χωρησωσιν άπολέσαντες περ'ι τάς 2 0  0 0 0  άν- 
δρών.

II μάχη τοΰ Βορνΰ έγένετο αιτία  της μέ
χρι τοΰδε αποτυχίας της ένώσεως τών τριών 
τών Πρώσσων στρατών, και τοΰτο χάριν της 
άρίστης στρατηγίας τοΰ αρχιστρατήγου Β α ζα ίν  
διό καί έσται ίσως έν τώ παρόντι πολεμώ τοΰ 
1 8 7 0  δ ,τ ι  έγένετο ή μάχη Βαλμΰ κατά τοΛ 
πόλεμον τοΰ 1 7 9 2 , άρχή ευτυχημάτων τι, Γαλ
λία .

Γινομένης της ύποχωρήσεως τοΰ γαλλικού 
στρατού, οί Πρώσσοι έπεχείοησαν μάτην έπί 
τέσσαρας ήμέρας ΐνα ρήξωσι την τάξιν αύτοΰ καί 
έμποδίσωσι την άφιξιν είς C h a lo n s , ένθα έμελ- 
λεν ΐνα ένωθή τώ ήττηθέντι στρατεΰματι τοΰ 
Μάκ Μαών καί τώ εκεί έτοιμάζομένω δευτέρω 
στρατεΰματι · επειδή άπώσθησαν μεγίστην 
ύποστάντες φθοράν

Η Γαλλία φαίνεται δτι δέν έσώθη ε τ ι, εΐ καί 
ή κατάστασις τών Πρώσσων καθίσταται μάλλον 
μάλλον επισφαλής καί επικίνδυνος. Λιότι οί μέν 
Γάλλοι ένδυναμοΰνται άδιαλείπτως, οί δέ Πρώσ- 
σοι άναγκαζόμενοι ΐν ’ άπολείπωσι στρατοΰς έξό- 
πισθεν αύτών παρά τά  γαλλικά φροΰρια κ»ί 
δυσκόλως άντικαθιστώντες άλλους άντί τών απο- 
θνησκόντων έξασθενίζονται μάλλον μάλλον.

Πρός τάς καλλιτέρας ταΰτας αγγελίας μία 
τών μαλιστα φιλελευθέρων εφημερίδων τών Πα- 
ρισιων, ή « ’Ελευθερία » άνακράζει· « 'ϊπ εκύψ α - 
μεν τώ  πλη'θει τών πολεμίων έν Βισσεμβοΰργ, 
έν Φροσβίλλ, έν Βέρθ μαχόμενοι εις πρός πέντε, 
είς πρός δέκα, πρός εχθρόν μαχόμενον δπισθεν 
τών δένδρων καί κατακλΰζοντα ήμάς κατασκό- 
ποις.

Μετά πεντήκοντα πέντε έτη εΐδομεν πάλιν 
τήν πατρίδα καταληφθεΐσαν ύπό τών πολεμίων.

Α λλ’ ό Θεός άγαπα  τήν Γαλλίαν.
Διό π  πάντα ταΰτα τά  ατυχήματα , ών βε

βαίως άπαλλαχθησόμεθα, νουθετήσουσι μεγάλως 
ήμάς.

Διότι ταΰτα απέδειξαν πόσον ήτο έπισφαλής 
ή ύψηλοφροσύν/) καί ή θρασΰτης τών διοικοΰντων 
τα ή μ έτερ α · πόσον μεγάλη ήτο ή απειρία αύ
τών και ή άμαθεια, καί ή απρονοησία έν παντί 
πράγματι.

Ίελος δε εφανερώθη πόσον είναι επικίνδυνον 
τό τυραννικόν σύστημα, δπερ καλείται μονοκρα- 
τορια, το καταστρεφον πασαν πρωτολογίαν, 
πάσαν ευφυΐαν, και κατέχον 7τάσας τας εύγε- 
νεΐς όρμάς !

( Βλεπέτωσαν καί άκουέτωσαν αύτά οί συμ- 
βουλευοντες την καταλυσιν του συντάγματος 
έν Έ λ λ ά δ ι.)

Τποφέρομεν έν τώ  παρόντι τά  κακά δσα 
έγέννησε παρ’ ήμΐν ή ακάθαρτος φιλολογία τών 
μυθιστορημάτων, βιβλίων των κοιτώνων τών

εταιρών, ληρημάτων άνάγνων και θηλυπρεπών, 
ατινα διέφθειραν τήν κοινήν γνώμην, καί κατέ
στησαν τούς άνθρώπους οΰτω μικροψύχους, οΰ
τως εύμεταβόλους, ώ ιτε  τό έλάχ ιστόν κατόο- 
θωμα έπαίρει, ώς τό έλάχ ιστόν ατύχημα κατα
βάλλει τό φρόνημα αύτών. ( Βλεπέτωσαν καί 
άκουέτωσαν αύτά οί κατακλύσαντες τήν 'Ελ
λάδα τοΐς αίσχροΐς τούτοις βιβλίοις. )

Ναι, ό Θεός άγαπα τήν Γαλλίαν ! δ ιότι ά λ 
λως, έαν, φευ τοΰ μεγάλου δυστυχήματος ! είσε- 
βαλλομεν εϊς τήν Γερμανίαν άπροπαρασκεύαστοι, 
ώς ήμεθα, πώς άν εΐχομεν νΰν ;

Τις Γάλλος έδΰνατο ΐνα έπανέλθη καίδιηγηθή 
τήν δεινήν ήτταν, τήν φρικώδη σφαγήν, ήν άν 
υπεστησαν οί Γάλλοι έν τοΐς δάσεσι καί τοΐς 
πεδίοις τής Γερμανίας!

Παρελίπομεν τήν άλαΓονείαν. Κανοπαθήσαν- 
τες έσκεφθημεν. Συνήξαμεν ήδη είς τό αύτό τά  
διεσπαρμένα ήμών στρατεύματα, καί ένεπιστεύ- 
σαμεν τήν τών δλων ήγεμονίαν στρατηγώ ένεργώ 
καί έμπειροπολέμω.

Άνεγειραμεν πάλιν τό φρόνημα τών άποδει- 
λιασάντων.

Προητοιμάσαμεν τάς μελλούσας επανορθώσεις. 
Τα δε εσχάτως αγγελθέντα κατορθώματα δέν 
έκίνησαν ήμάς, ώςπρότερον, άλλά σεμνοπροσω- 
ποΰμεν.

Τό θάρρος ή μών διπλασιάζεται σήμερον. 'Ο 
ούρανός άνακαθαίρεται. Νέος βίος, βίος π α λ ιγ 
γενεσίας άναφαίνεται ·*μΐν.

’Αποκαρτερώμεν, θαρρώμεν!
'Ο Θεός φυλάττει τήν Γαλλίαν. »

ΠΡΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Συνταγματάρχης τις τοΰ Πρωσσικοΰ στοατοΰ 
έγραψεν εσχάτως πρός τόν συντάκτην τής ’Ε λ ευ 

θερ ία ς κ. Γιραρόΐνον τήν έξης περίεργον έπι- 
στολη'ν.

Είς έκ τών πολλών ομογενών μου Πρώσσων, 

οΐτινες διατρίβουσιν ακόμη έν Παρισίοις, εγχει

ρίσει ύμΐν τά  ολίγα ταΰτα είς άπάντησιν τών 

ψευδών κομπασμάτων τής έφημερίδος ύμών, 

άτινα διήγειραν έν τώ  στρατώ ήμών εύθυμίαν 
καί γέλωτα ήχωδέστερον τών βομβαρδών.

’Ομνύω τήν τιμήν μου ΐνα δ<όσω ύμΐν 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΔΑΔΑΣ ΦΡΑΓΚΩΝ, έάν τό  σύν

τα γμ ά  μου μή διαβή ύπερηφά'·ως πρό τοΰ έν τή 

Παρόδω τοΰ Βασιλέως τής 'Ρώμης (A venue 
du Roi de Rom e) μεγάρου ύμών πρό τής 

1 5 τοΰ ερχομένου σεπτεμβρίου.

Γνωρίζετε διά  τ ί  νικήσομεν;

1 ον. Διότι έχομεν τήν ηθικήν ΰπεράσπισιν 
της Εύρώπης.

2ον. Δ ιότι έχομεν πυροβολικόν πολΰ τοΰ 
Γαλλικού ύπέρτερον.

3 0ν· Διότι απαντες θέλομεν τήν ένωσιν τής 

Γερμανίας. (Πρώτος ό αύτοκράτωρ ύμών διέ- 

δωκε τάς περί τής ένίυσεως τών εθνικοτήτων 

ιδέας, καί συνέβαλεν είς τοΰτο π α ντί σθένει.)

4°'* Διότι έχομεν σοφούς στρατηγούς, καί 

δέν εΐμεθα διηρημένοι έκ συμφέροντος ή έξ 
άρχών · δέν είμεθα άτακτοι καί άπειθεΐς, ώς οί 
ήμέτεροι m obiles , τούς οποίους φοβοΰμεθα 

όλιγώτερον τών μαθητών τών σχολείων. ‘'Εκα

στος τών Πρώσσων στρατιωτών είναι οΰτω π ε

παιδευμένος, ώς οί Γάλλοι αξιωματικοί·

5°ν. Διότι μαχόμεθα ύπέρ τής ήμερώσεως 

τών ήθών ( !  ! ! ) ,  ήτοι ύπέρ τής χειραφετ/ίσεως 

τοΰ άνθρώπου διά  της παιδείας.

Πας άνθρωπος οίος ύμεΐς δέν ένενοήσατε δ τ ι 

τό μέλλον ανήκει είς τάς βορείας ή διαμαρτυρο- 
μένας φυλάς;

ΐδετε τήν ’Αμερικήν. Πώς φαίνονται παρα

βαλλόμενα πρός αύτήν τά λατινικά έθνάρια, 

αί μικραί καί άθλιαι ίσπανικαί δημοκρατίαι, 

αιτινες διατελοΰσι πάντοτε είς έμφυλίους πολέ

μους, άνευ δυνάμεως ηθικής, άνευ άλλης θρη

σκείας ή τών δεισιδαιμονιών τών προγόνων αύ

τών, τών ίεροδικαστών ;

Δέν βλέπετε δτι αί δύο χερσόνησοι, ή Ισ π α 

νία καί ή ’Ιταλία , παρακμάζουσιν όσημέραι ; 

Μάτην δώσομεν βασιλέα είς τήν καθολικήν 

Ισ π α ν ία ν  δ ιότι ό τόπος ούτος ούδέν πλέον ύπό- 

σχεται έν τώ μέλλοντι. Μάτην ή ’Ιταλία ήνώθη- 

διότι είναι πασίδηλον δτι ό λαός αύτής παρήκ- 

μασεν ύπό τήν έπήοειαν τοΰ άποκτηνοΰντος καί 

άπομωροΰντος καθολικισμού. 'Η δέ Γαλλία 

εκπ ίπτει καθ’ έκάστην, άφ’ δτου παρέδωκεν αύ

τήν δέσμιον ένί άνθρώπω, δστις έψεύσθη καί 

πρός ήμάς καί πρός ύμάς. Δέν βλέπετε ποΰ 

ύμάςήγαγε δεσποτεία εΐκοσιν ετών; ’Ηθελήσατε 

ΐνα άπολαύσητε τήν αύτοκρατορίαν καί τήν ει

ρήνην, και έχετε σήμερον αύτοκρατορίαν καί 

πόλεμον, εισβολήν καί άπώλειαν δύο επαρχιώ ν 

διότι θά τάς κρατήσωμεν. Ποοσεκολλήθητε εϊς 

τήν δυναστείαν τών Βοναπαρτών, φοβούμενοι 

τόν σοσιαλισμόν· ήτο ι θέλοντες ΐνα άποφύγητε 
τήν Σκύλλαν, έπέσετε είς τήν Χαρυβδιν.

’Αλλ’ έπί τό ποοκείαενον. ’Ε π ί τοΰ π:ώτου
k k \

Ναπολέοντος ήμεΐς καί ή Εύρώπη σάς άφηρέσα- 

μεν τάς κατακτήσεις τής δημοκρατίας. ’Επί τοΰ 

δευτέρου σάς άφαιροΰμεν τό έννατον τής Γαλλίας 

μέρος, μή λογιζομένωντών έξόδων τού πολέμου, 

άτινα θά μάς πληρώσητε.

'θ  Θεός βοηθεΐ τούς έπιθυμοΰντας τήν πρόο

δον· ιδού δ ια τί σάς καταλείπει. ’Αλλά πιστεύε

τε είς τόν Θεόν ; )

"Εχετε τήν καθολικήν ψηφοφορίαν. ’Αλλ’ οί 

έκλογεΐς δέν γνωρίζουσιν ΐν ’ άναγινώσκωσιν- 

ίδοΰ το έπικίνδυνον δπλον. Τή άληθεία άνευ τοΰ 

περίφημου ύμών Λεδροΰ Ρολλέν, δστις σάς 

έδωκε τόν τρόπον τοΰτον τοΰ ψηφοφορεΐν, δέν 
θά ήσθε σήμερον είς τοιαύτην κατάστασιν. Αλλ’ 

ή Πρόνοια κάμνει τά  πάντα έπί τό βέλτιον. Ή  

Γερμανία, γή κλασσική τής ελευθερίας τής δ ια- 
νοίας, ή τις είχε τόν Λούθηρον δτε ύμεΐς δέν έγνω- 

ζετε άκόμη τ ί έστι λογική, ή Γερμανία μέλλει 

ΐνα γένηται έν τή Εύρώπη δ ,τ ι  ή πατρίς τοΰ 

Φραγκλίνου έν τή Αμερική.

Είς άπάντησιν τής έπιστολής ταύτης ό κ ύ 

ριος Γιραρδΐνος έξέδωκεν έν τή  Ε λ ε υ θ ε ρ ία  
δτι ·

« Πεπεισμένος δ τ ι τό σύνταγμα τοΰ συνταγ

ματάρχου Φόν Χολστάϊν δέν θέλει παρέλθει νι- 
κηφόρον ύπό τά  παράθυρα αύτοΰ οΰτε πρό τής 

15  σεπτεμβρίου, οότε ύστερον, δωρεΐται τάς 

2 0  0 0 0  φράγκων τοΰ συνταγματάρχου Χολ- 

στάϊν, άμα λαβών αύτάς τή  1 6  σεπτεμβρίου 

1 8 7 0 , τώ ταμείω  τής φ ιλ α ν θ ρ ώ π ο υ  έ τ α ι -  

ρ ίας τώ ν  π λ η γ ω θ έ ν τ ω ν . β

II Π Ο Ι Κ Ι  \Τ Ι

( )ΛΥΣΣΕΥΣ ΑΝΛΡΟΥΤΣΟΣ.
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Τεσσαράκοντα τής θαλάσσης άπέχων στάδια , 
έξαίρεται έν δεξιά τοΰ ’ίλισσοΰ δύσβατος καί 
οχυρός ό σεμνός τής Ακροπόλεως βράχος, ή κοι- 
τ ίς  τών Αθηνών, ένθα ποώτος ίδρυσε τά βασί- 
λ.εια αύτοΰ ύ Κέκρωψ, καί έφ’ ού ή ελληνική 
τέχνη άνεδειξε τά  άγλαώ τατα αύτής εργα. Πρό 
τής τοΰ B cu le  εύρέσεως τ?,ς άρχαίας εισόδου 
ή άκρόπολις ήτο προσβατί μόνον διά τίνος 
σκολιάς καί άποκρήμνου άπό δυσμών άτραποΰ 
τμηθείσης έν τώ βράχω.

Τώ άναβαίνοντι τόν βράχον τοΰτον μετά τήν 
δΰσιν τοΰ ήλιου καί θεωροΰντι κατά τινα εΰδιον 
καί κατάστερον νύκτα τ ά έ π ’ αύτοΰ άρχαία ερεί
π ια  καί άκούοντι μακρόθεν τόν ρόθον τών ‘κυ
μάτων τοΰ Αιγαίου ή άρχαιότης παρίσταται 
■όλη λαμπροτάτη.

’Αλλά τοΐς έρειπίοις τ?ις άρχαίας ελληνικής 
τέχνης συμμίγνυνται άλλα ερείπια μετα
γενέστερα άλλας νεωτέρας έγείροντα άνα- 
μνήσεις. ’Ολίγον μακράν καί άντικρύ τοΰ 
Παρθενώνος ύψοΰται πελώριος βαρύς καί 
βαρβαρικός πύργος τετράγωνος, κτισθείς 
ύπό τών γάλλων δουκών τών ’Αθηνών 
κατά τόν μεσαιώνα. Ό  βράχος τής ’λκρο- 
πόλεως είναιπεριτετειχισμένοςόχυρώμασι 
βρίθουσιν έπάλξεων καί προμαχώνων νεω- 
τέρων · ή δέ επιφάνεια αύτοΰ καλύπτεται 
ύπό λειψάνων παντοίας εποχής, βομβών 
έσκωριασμένων, τεμαχίων δλμων, οστών 
ανθρωπίνων διεσπαρμένων άναμίξ μετά 
τών κλασμάτων τών άπό τών άρχαίων 
ναών καταπεσόντων μαρμάρων, άναμι- 
μνησκόντων ήμάς συμβάντα, άτινα, καί 
νεωτερα οντα , είναι σπουόης αςια και 
μνήμης.

Ο τοΰ Παρθενώνος βράχος έγένετο 
πολλάκις αύτόπτης τής μεγαλοψυχίας 
τών ύπέρ τής ελευθερίας άγωνιζομένων 
'Ελλήνων. Η ιστορία τοΰ Όδυσσέως δει
κνύει ήμ ΐν  τούς "Ελληνας τής δραματικής 
περιόδου τής έπαναστάσεως άγωνιζομένους 
ούχί μόνον πρός τούς έξω έχθρούς, άλλά 
καί πρός εαυτούς στασιάζοντας καί κιν
δυνεύοντας πολλάκις ΐν ’ άπολέσιοσιν έν 
τα ΐς αίματηραΐς πρός άλλήλους μάχαις 
τούς καρπούς πολΛών γενναίων άγώνων.
Ή  ιστορία τών ολέθριων έκείνων ημε
ρών άποτελεΐ οίονεί τήν βαθύσκιον άλω τοΰ 
πινακος τής ελληνικής έπαναστάσεως, άφ’ ής 
έζαίρονται τά  φωτεινά αύτοΰ μέρη, αί μορφαί 
τών γενναίων αύτής τέκνων, καί τά ηρωικά 
αύτών κατορθώματα.

Ο Όδυσσεύς είναι ό μάλλον άποτετελεσμέ- 
νος τραγικός τύπος τοΰ καιρού τούτου τών στά
σεων καί εμφυλίων πολέμων ■ δ ιότι ό πολεμ ι
στής ούτος διετέλεσε καθ’ δλον τόν αύτοΰ βίον 
πολεμών νΰν μέν πρός τούς έχθρούς τής Ελλάδος, 
νΰν δέ πρός τούς ίδιους.

Οί ιστορικοί τής έπαναστάσεως διχονοοΰσι 
μεγάλως περί τού περίφημου τούτου στρατηγού. 
Διότι οί μέν καταρώνται καί άναθεματίζουσιν 
αύτόν, οί δέ έπαινοΰσι καί δοξάζουσιν, ώς ήρωα. 
Τό δέ καθ’ ήμάς νομίζομεν δτι ή άλήθεια κεΐ- 
ται μεταςύ τών δύο τούτων άντιθέτων γνω μ ώ ν  
δ ιό τι, εί και ό ’οδυσσεύς πολλάκις ήμαρτεν, 
ούχ ήττον όμως εύηργέτησε τήν πατρίδα άνδρα-

Κιθαιρώνος καί τοΰ Παρνασσού διεσπαρμένων άρ- 
ματωλών. Μητρόπολις δέ τής άρχής αύτού ήτο 
ή Λεβαδία. Τό άξίωμα τοΰτο έδίδετο πρό άμνη- 
μονεύτων χρόνων τώ ο’ικω αύτοΰ. ’Εν ετει 
1 7 7 8  οί 'Ρώσσοι, πολεμοΰντες πρός τήν Τουρ
κίαν καί θέλοντες ΐν ’ άναστατώσωσι τήν Πελο
πόννησον, άπεβίβασαν στρατόν εί; τά  απότομα 
παράλια τής Μάνης. 'Ο δ Ανδροΰτσος εόραμε 
ποώτος ποός τό σημεΐον τοΰτο τής έλευθεριας, 
καί παοαλαβών πεντακοσίους τών άνδρωόεστά- 
των αύτοΰ οπαδών, διήλθε ταχέως τήν Πελο
πόννησον. Άλλ’ έφθασεν είς τήν Μάνην όψέ, 
καθ’ ήν ώραν οί 'Ρώσσοι άποχωροΰντες κατέλι- 
πον τούς "Ελληνας τοΐς έχροΐς έκδίκησιν πνέ- 
ουσι. Διότι δισμύριοι ’Οθωμανοί, καταβάντες 
άπό τών ορών τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, 
εϊσέβαλον είς τήν Πελοπόννησον, όπως τιμωρή- 
σωσι τούς άντάρτας. Οί δέ Μ ανιάται, ίδόντες 
τόν κίνδυνον τοΰ Ανδρούτσου, προσήνεγκον αύ
τώ γενναίως πύργον ίδρυμένον έν τιν ι τών μά
λιστα  δυσβάτιον τοποθεσιών τής τραχείας αύ
τών χώρας. ’Αλλ’ ό ’Ανδροΰτσος καί οί μετ’ αύτοΰ 
δέν έδέχθησαν τό καταφύγιον, άλλά συσσωματω- 
ποιηθέντες προύχώρουν διά τής Πελοποννήσου 
οικαδε, κρίνατες ΐνα μή πέσωσιν άτιμω ρητί. 
Δ'.ελ.θόντες άνεμποδίστως τά  οροπέδια τής ’λρ-

πρ9
Ο πατήρ αύτοΰ Ανδροΰτσος ήτο άρματωλός, 

ή φυλάς τών στενών από τών Θερμοπυλών μέ
χρι? Αθηνών, ύποτεταγμένος τώ  Πασσα τών Ίω - 
αννίνων, ήτοι ηγεμόνευε τών έν τοΐς στενοΐς τοΰ

Όουσσεύς Άνδρουσος.

καδίας καί τάς πεδιάδας τής Άργολίδος καί 
πλησιάσαντες τώ  Ίσθμώ τήςΚορίνθου, ένόμιζον 
έαυτούς ήδη έξω κινδύνου όντας, διότι άπεΐχον 
ήμέρας μόνον οδόν άπό τής Λεβαδίας. ’Αλλ’ οί 
εχθροί περιέμενον αύτούς παρά τόν ’Ισθμόν δθεν 
μόλις διελθόντες τό ήμισυ τής μεταξύ τών δύο 
θαλασσών πεδιάδος ό Ανδροΰτϊος καί οί περί 
αύτόν περιεκυκλώθησαν ύπό παμπόλλων εχθρών 
συνδραμόντων έπ ’ αύτούς πανταχόθεν. Ο Άν-

γάδες άμα φθάσαντες ενώπιον τοΰ πολυχνίου 
περιεκυκλώθησαν πάντοθεν ύπό τών πολεμίων, 
οΐτινες συστρεφόμενοι ήπείλουν ΐν ’ άποπνίξωσιν 
αύτούς. 'θ  Ανδροΰτσος καί οί μετ’ αύτοΰ ένενόη- 
σαν δτι ήγγικεν ή έσ χά π  πάλη· δθεν πολεμή- 
σαντες παοαβόλως καί καοτεοικώς έπί τρεις 
ήμέρας καί τρεις νύκτας καί άπελπίσαντες ώρ- 
μησαν τέλος διά τών πολεμίων, καταπλαγέντων 
τό θράσος αύτών, καί διαπεράσαντες βιαίως, 
έφθασαν είς Βοστίτζαν, δπου είσέβησαν είς 
πλοΐον, δπερ μετήνεγκεν αύτούς είς Ποέβεζαν, 
μίαν τών τεσσάρων τής Ηπείρου πόλεων τών 
προστατευομένων τότε ύπό τών δημοκρατουμένιον 
Βενετών. ’Από πεντακοσίων οί φυγάδες ήλατ- 
τώθησαν είς εκατόν πεντήκοντα. Η τολμηρά 
αΰτη ύποχώρησις έγένετο περιβόητος έν τοΐς 
χρονικοΐς τής νεωτέρας Έλ.λάδος· οί δέ ίστορή- 
σαντες αύτήν παραβάλλουσιν εύλόγως σεμνυνό- 
μενοι έπ ί τούτω τούς πεντακοσίους τοΰ Ανδρού
τσου πρός τούς μυρίους τού Εενοφώντος.

'Η ειρήνη τοΰ R a /n a rd g i ( 1 7 7 4 ) ,  περι- 
έχουσα ομολογίαν άμνηστίας ύπέρ τών 'Ελ
λήνων τών έπαναστάντων ύπέρ τής 'Ρωσσιας, 
έπέτρεψε τέλ.ος τώ Ανδρούτσω ΐνα έπανέλθη 
ο’ίκαδε. Αλλά περίβλεπτος ήδη ών καί φοβού
μενος τούς έναντίους κατέφυγεν είς τας κοουφας 

τού Παρνασσού, καί περιχαρακωθείς έν 
τώ φρουρίω τής Άροχόβας, ήσφάλισεν έαυ- 
ήνν άπό πάσης έπιδοομής. Η ’Αράχοβα, 
τό ή Ε λλάς άποκαλεΐ άλλας Θερμοπύλα;, 
έξαίρεται ώς καλιά άετοΰ πρός τά έσχατα 
μεσηβρινά άκρα τών ορών τών άρχαίων 
Δελφών. Είναι δέ αΰτη εκ τών γραφικω- 
τάτων καί κάλλίστων πρός πόλεμον το
ποθεσιών τής άνατολικής Ελλάδος. Αί 
οίκίαι τής μικράς ταύτης πόλεως άνελίσ- 
σονται ώς άμφιθέατρον έπί τών άποτόμιον 
κατωφερειών κωνοειδούς βράχου, έν ού τή 
κορυφή ύψούνται ερείπια αρχαίου φρου
ρίου. Ύπεράνω τοΰ άποτόμου βράχου φαί
νονται αί έσχατεύουσαι τοΰ Παρνασσού 
άκραι, κάτω δέ άβυσσος βαράθρων καί 
χείμαρροι. Τά όρη τής Βοιωτίας άφορί- 
ζουσι τόν ορίζοντα έξ ένός μέρους, ές 
άλλου δέ διαφαίνεται άνά μέσον διερρω- 
γότος τινός βράχου μέρος τού Κορινθιακού 
κόλπου άντανακλώντος λ.αμπρώς τόν ού- 
ρανόν, καί μακροτάτω διαγράφονται αί 
κλιμακοειδώς επικείμενα', κορυφαί τών 
ορών τής Άργολίδος καί τής Λακωνίας.

Ο  Ανδροΰτσος έζησεν έν τώ  άπροβάτω 
τούτω καταφυγίω μέχρι τοΰ I 7 8 6 ,  ότε 
έξερράγη πάλιν ό τής 'Ρωσσίας καί Τουρ
κίας πόλεμος. Μ ετασχηματισθείς δέ είς 
Αλ.βανόν, και παραλαβών τούς άρίστου; 
τών αύτοΰ οπαδών άπλήστως έχόντων 

ώς αύτός πρός πράξεις καί δόξαν, μετέβη εϊς 
"Ηπειρον, έπολ.έμησε μετά τών Σουλιωτών 
και διέπρεψε τόλμη καί στρατηγική έμπειρία. 
Ααβούσης δέ τέλος τής έκστρατείας ταύτης ό 
Κζάρος προσήνεγκεν αύτώ βαθμόν συνταγμα- 
------- έν τώ 'Ρωσσικώ στρατώ. Ο ’4”-

δρούτσο;, ίδών τό πλ.ήθος αύτών επανεστοα-
?0TTL-φη, καί προσβαλών καί διαρρήξας τούς έξόπι 

σθεν αύτώ έγκειμένους, κατώρθωσεν ΐνα όιοδο 
ποίηση παρά τόν κόλπον. Αναγκασθείς δέ ΐνα 
όπισθοδρομήση, έτεινε πρός τήν Βοστίτζαν, λ ι
μενίσκον, ένθα ήλπιζεν ΐνα εΰρη ίόνιόν τ ι 
πλοΐον. Ά λλ’ οί έχθροί διετέλ.ουν δκόκοντές 
αύτόν πολυάριθμοι έμμανώς, καί ή πορεία αύ
τοΰ ήτο συνεχής μάχη. Έν ώ δέ συνήθως μ ι-  
κράς ήμέρας καιρός άρκεΐ πρός τήν άπό Κορίν- 
θου είς Βοστίτζαν μετάβασιν, ό Ανδροΰτσος 
καί οί άκόλουθοι αύτοΰ καταπεπονημένοι ύπό 
τού κόπου καί τής πείνης καί τής δίψης, καί 
τετραυματισμένοι, μόλας ήδυνήθησαν ΐνα εΐσέλ- 
θωσιν είς τήν πόλιν μετά δέκα ήμέρας, απεί
ρους ύποστάντες κακοπαθείας. Αλλά τά  δει
νά αύτών δέν έπαυσαν · διότι οί άτρομοι φυ-

τάρχου έν τω Ρωσσικιο στρατω. ν» Αν
δροΰτσος μεταβαίνων είς Πετρούπολιν ήναγκά- 
σθη ΐνα διέλθη διά τής ύπό τών Βενετών 
κατεχομένης χώρας, ής άπέτρεπον αύτόν οί φίλοι 
άναμιμνησκόμενοι τοΰ Φερραίου, ον οί Βενετοί 
συλλαβόντε; παρέδιοκαν τοΐς διώκουσιν αύτόν. 
Άλλ’ούτος, ολίγοιρήσας τών παραινέσεων αύτών, 
άμα φθάσας είς τάς έκβολ.άς τοΰ Καττάρου συνε- 
λήφθη ύπό ττ,; ύψίστης δημοκρατίας, έπεβι- 
βάσθη είς οθωμανικόν πλοΐον, καί μετενεχθεις 
είς Κωνσταντινούπολιν ενεβλήθη είς οεσμωτη- 
ριον. ’Εν έτει 1 7 9 8  ό πρεσβευτής τής Γαλλίας 
άπητησε τήν λύσιν αύτοΰ. Άλλά μ ά τ η ν  διότι 
μετά τινας ήμέρας εύρέθη πεπνιγμενος έν τώ 
Βοσπόρω.

II .

'Ο υιός τοΰ Ανδρούτσου έγεννήθη έν ’ΐθάκη 
ολίγον πρό τοΰ άτυχήματος τοΰ πατρός αύτοΰ, 
καί ώνομάσθη Όδυσσεύς. "ο τ ε  δέ ό περίφημος 
Άλής Τεβελής πασσάς τών Ιωαννίνων έπεχείρη-
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σεν ίνα, απαλλαχθείς τής ύποτελείας τοΰ σουλ
τάνου, γενηται αυτεξούσιος, έδέχετο παρ’ αύτώ 
πάντας τους Ελληνας, ών εθεράπευε τάς εθνικά; 
όρεςεις· προς δέ τοΐς άλλοις προσεκάλεσε τον νέον 
Οουσσεα, όστις ταχε'ως περιεποίησεν έαυτώ τήν 

εύνοιαν τοΰ σατράπου της ώραιότητος χάριν καί 
ανάριας καί τοΰ θάρρους αύτοΰ.

A.W  η εν Ιωαννινοις ανατροφή μεγάλως βπ>)- 
ρ^ασε τ  /) ν φυσιν τοΰ Όδυσσεω;· διότι αί έμφυτοι 
αυτώ άρεταϊ δ«φθάρησαν ΰττό της άπανθρωπίας, 
τής απ ιστία ;, της άμετρου φιλοδοξία;, ά ; ένέβα- 
λεν αύτώ ό βαρβαρο; τής Ηπείρου τύραννος. 'Η 
οε προ; αύτον εύνοια τοΰ πασα έπεσπασεν αύτώ 
Trw φθονον δυο άλλων Ελλήνων, οϊτινες μ ετ’ 

βλιγον άνεκηρύχθησαν άμείλικτοι αύτοΰ έχθοοί, 
Τοΰ Αλεςάνδρου Νούτσου καί τοΰ Κ ωλέττου,

ύστερον διαπρέψαντο; ώς διπλωμάτου καί ύπουρ-
/ου.

Ερχόμενη; δέ τής επαναστάσεως ό Ό δυσ- 
σεύς άπεστάλη πολλάκις εις τάς γαίας τοΰ π α - 
τρος προς έπιτήρησιν τών στενών τής Φωκίδος 
καί τής Βοιωτίας καί τής Αττικής. Κληρονομή- 
σας τήν μεγάλην τοΰ πατρός αύτοΰ φήμην 
εστρατήγει ή'δη εν ετει 1821 τρισχιλ«ον άν
δρών, ώπλισμένων άπο τών ιδίων αύτοΰ χρημά
των καί προθύμως συστρατευομένων αύτώ. ’Ε π ι
κυρωθείς δέ εν τή ηγεμονία παρά τής προσκαίρου 
διοικήσεως τής Ελλάδος καί κατασταθείς αρχι
στράτηγος τής Ανατολικής Ελλάδος, ένεπίστευσε 
την μέν άμυναν τής άκρο πόλεως τών Αθηνών 
τώ  Γούρα, άνδρί θαρραλέω καί πανούργω καί 
φ ιλοτιμώ , τήν δε τών Θερμοπυλών τώ  Πανου-

ριά, άρχαίω υπασπιστή τοΰ Ανδρούτσου, γη 
ραιοί κλέπτη, άναισθητοΰντι προς πάσαν κακο- 
πάθειαν, πιστώ μέχρι θανάτου, καί άκλονη'τω, 
ώς οί βράχοι, έφ’ ών έκ νεότητος έπολέμει. *0 
Όδυσσεύς, κατορθώσας ινα σοίση τρις τάς Θερ- 
μοπύλας κατά τήν πρώτην περίοδον τής 'Ελλη
νικής επαναστάσεως, έπωνομάσθη νέος Λεωνί
δας. Ή το δέ ούτος τά  πάντα τοΐς στρατιώταις 
αύτοΰ, ώς κεχορηγημένος προς τη  άνδρία παν- 
τοίαις θεατρικαΐς άρετα ΐς , αϊτινες έξέπληξαν 
τότε τούς "Ελληνας. Ε π ειδή  τή άπαραμίλλω 
άνδρία προσετίθετο ηρωικόν κάλλος, καί ρώμη 
σώματος σπαν ία, καί τοσαύτη ώκυποδία ώστε 
παρηκολούθει έν τοΐς ίπποδρομίοις τοΐςταχίστοις 
τών ϊππω ν. Αλλ’ ώς πολλοί τών αρχηγών ολί
γον προεθυμεΐτο ϊνα πείθηται τή  διοικήσει, καί
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προσεποιεΐτο προς αύτήν άγρίαν αύτεξουσιό- 
τη τα . Καί δτε ό μέν Δημήτριος Ύψηλάντης, ό 
έκπροσωπών έ'τι τήν ανίσχυραν καί μυστηριώδη 
τής εταιρίας αρχήν, άπέστη τών πραγμά
των, ό δέ Αλέξανδρο; Μαυροκοοδάτο; κατέ
στησε διοίκησιν συνετήν καί πεφωτισμένην, ό 
Όδυσσεύς επραξε σφοδρώς τά  τοΰ Ύψηλάντου, 
έδέχθη αύτον έν Αεβαδία, καί κατέστησεν εαυ
τόν ύποπτον τή νέα διοικήσει.

' θ  τότε υπουργό; τοΰ πολέμου Κωλέττης καί 
άσπονδος, ώς εϊδομεν, αύτοΰ εχθρός κατεσκό- 
πευε τον άλάστορα τής Λεβαδίας άρχηγον, καί 
μαθών ό'τι ένικήθη τέλος ύπό τών Τούρκων παρά 
το Ζητούνιον, έ'σπευσεν ϊνα κατηγορη'ση αύτοΰ 
προδοσίαν καί ένεργήση δποις άποσταλώσι παρά 
τής διοικήσεως δύο έπ ιαελητα ί εξετάσοντες τήν

διαγωγήν αύτοΰ. Τούτων δέ ό μέν ήτο ό αρχαίος 
αύτοΰ αντίπαλο; καί εχθρό; Άλέξις Νοΰτσος · ό 
δέ έτερος ό Αλβανός Παλάσκας, άριστο; στρα
τιω τικ ό ;, ό'στις ύπηρέτηοεν άλλοτε έν τώ 'Ρωσ- 
σικώ καί τώ  Αύστριακώ καί τώ  Τουρκικώ 
στοατώ. Έξελέξατο δέ τούτους ό Κωλέττης όρ- 
μώμενος ύπό ϊδίου συμφέροντος, άμα δέ θέλων 
ϊνα πικράνη σφόδρα τόν άνταγωνιστήν όξύχολον 
όντα καί αλαζόνα. Δ ιότι, ών εραστής τής γυ- 
ναικός τοΰ Παλάσκα, ώραίας καί νέα; Σουλιώ- 
τ ιδ ο ;, έπεθύμει ϊν’ άποπέμψη τόν άνδρα, καθι- 
στών αύτόν αρχηγόν τών έν τοΤς άποτόμοις τής 
Φθιώτιδος όρεσι δυνάμεων, ένθα ή σύζυγος αύτοΰ 
δέν ήδύνατο ϊν ’ άκολουθή αύτώ. Ά λλω ς, έάν 
άπετύγχανεν, ό Κωλέττης ούδόλως έδίσταζεν 
ότι γενήσεται άνάλοιμα τής οργής τοΰ φοβεροΰ

υίοΰ τοΰ Ανδρούτσου, καί ουτω; ήλπιζεν ϊνα 
καταστήση έκ παντός τρόπου έκποδών τόν 
άνδρα.

Οί δέ δύο έπιμεληταί τής διοικήσεως, άγον
τες μεθ’ εαυτών φυλακήν ίσχυραν, έπορευθησαν 
ήρέμα πρός τήν κώμην Λάδια, ένθα εμαθον ότι ό 
Όδυσσεύς ήτο μετά τινοιν παλληκαρίω ν δ ιότι 
τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ κατεσκήνου εν Δρακοσπη- 
λαίω έν τώ  μυχώ τών αύχένων τοΰ Κιθαιρώνο;. 
'Ο  δ ’ Όδυσσεύς, μαθών ταχέως τήν εντολήν 
αύτών, καί ύποπτεύσας ότι εκ τοΰ Αρειου Πά
γου έρχόμενοι δύο άρχηγοί έμελέτων κακά κατ’ 
α ύ τ ο ΰ ,  εκρινεν ϊνα καταστήση αύτός αύτού; έκ
ποδών. 'Όθεν άπεχώρν,οε κρυφίω; τών Λαδίων 
εΐ; Αεβαδίαν καί Δρακοσπήλαιον, έ'νθα κατά τήν 
άρχαίαν παράδοσιν έφονεύθη ό Λάιος, καί ό'περ

ϊ



ανέκαθεν έσχε κακίστην φνίjatjv. 'Ο Όδυσσεύς j 
ήκολούθει άθορύβοίς τοΐς απεσταλμένοι; παρά S 
τής διοικήσεως, και δτε είδε πλησιάζοντας το?; 
στενοί;, έδέχθη τούτους πυροβολών. Ό  Νοΰτσος 
και ό Παλάσκα; μόλις έδυνήθησαν ΐνα καταφύ- 
γωσιν εις τινα μικράν έκκλησίαν, ής διασώζον
τα ι μέχρι τοΰ νΰν τά  ερείπια. Ηδη οί στρατιώ- 
τα ι τοΰ Όδυσσέως άνέβαινον την ξυλίνην στέγην 
τής εκκλησία;, καί εκαιον χύτην. Αλλ’ ό Ό δυσ
σεύς προσεταςεν αύτοΐς ΐνα συλλαβόντες άγά- 
γωσι τοΰ; άπεσταλμένους εί; αύτο'ν. *Έπειτα δέ 
συναγείρα; περί εαυτόν πάντα τά  παλληκάρια 
καί διηγηθείς αύτοΐ; τά  κατά την συνωμοσίαν 
τοΰ Κωλέττου, « Βλέπετε, λέγει αύτοΐ;, ό'τι 
θέλουσιν ΐν ’ άναγορεύσωσιν ύμών βασιλέα τόν 
Παλάσκαν, τον δέ Νοΰτσον στρατηγόν. Έ δ ιώ - 
ξατε τού; εχθρού;, ό'πω; δεχθήτε ζυγόν παρά 
τοιούτων ανθρώπων. Τό κατ’ εμέ ολίγον μοι 
μέλλει. Χαίρετε· δ ιότι απέρχομαι εί; την 
Ιθάκην ό'πω; ησυχάζω προστατευόμενο; ύπό 

ξένων. » Ταΰτα άκούσαντες οί μ ε τ’ αύτοΰ ήρ- 
ξαντο ΐνα βλασφημώσι και ζητώσιν έκδίκησιν 
κατά τοΰ Αρείου Πάγου. —  « Τίνα λοιπόν θέλετε 
αρχηγόν, εμέ η τούτους; » —  « Σέ, Σέ, ανέ
κραξαν οί στρατ ώ τα ι. » —  « Τούτιον λοιπόν 
ούτω; έχόντων τιι/Λορήσατε τού; ύμετέρου; εχ
θρού; καί τού; έαούς. » Έξήλθε δέ ό Όδυσσεύ; 
τη ; σκηνή;, καί μετά τινα ; στίγμα; ό Νοΰτσο; 
καί ό Παλάσκα; έπιπτον πεπληγμένοι μυοία; 
πλνγά ;.

'Ο διπλού; ούτο; φόνο; κατέ'πληξε την 
Πελοπόννησον, ό ου πάντε; περιέμενον ΐνα ΐδωσι 
τόν Όδυσσέα έπερχόμενον μετά τοΰ στρατοΰ 
αύτοΰ. 'θ  "Αρειο; Πάγο; κατέφυγεν εί; τά ; νή- 
σου;. Ή  εκτελεστική διοίκησι; έκλείσθη έν τη 
άκροπόλει τοΰ Άργου; προγράψασα την κεφαλήν 
τοΰ άδικη σαν το;, καί επιτάξασα άπασι το ι; κάτοι
κοι; τη ; Α εβαδία; ΐνα παραδώσωσιν αύτόν νεκρόν 
η ζώντα. 'θ  δέ επίσκοπο; ’Ιωσήφ ’Ανδρούση; άνε- 
θεμάτιζεν αύτόν καί άοώριζεν. Ά Χ λ ’ ό Όδυσσεύ; 
έξεδίκησεν εαυτόν ήδη. Εί δέ καί ώλιγώρει 
τ ή ;  διοικήσεω;, άλλά μή θέλων ΐν’ αναρρίπιση 
εμφύλιον πόλεμον, κατέφυγεν εϊ; τι άπόοθητον 
άσυλον, ό'περ, προβλέπων τό τή ; τύχη ; εύμετά- 
βολον, προητοίμασεν έαυτω άπό πολλοΰ.

Έ π ί τή ; κορυφής τοΰ Παρνασσού υπάρχει 
μέγα σπήλαιον, έ'χον πηγήν υδατο; άένναον, 
εϊς ο εισέρχονται εύκόλω; άνδρε; περί δ ισ χ ι-  
λίου;. Τό σπήλαιον είναι άποόσβατον καί αύτοΐ; 
το ι; αίγάγροι;· δ ιότι ούδεί; δύναται ΐν ’ άνέρπη 
εί; αύτό άνευ κλίμακο; προσαρμοζομένης τώ 
καθέτω σκοπέλω, εν ού τη κορυφή ανοίγεται τό 
στόμιον του σπηλαίου. Έ ν αύτώ ό Όδυσσεύς 
εφύλαττε τούς θησαυρού; αύτοΰ κα ί, καταθεί; 
πολλά; τροφά;, έκρύβη άναμένων μέχρι; ού, 
κατευνασθέντο; τοΰ κλύδωνο;, ή διοίκησι; άναγ- 
κασθή πάλιν ΐνα καταφύγη πρό; αύτόν.

’Από τή ς  ήμέρας εκείνης ή έκπληξις, καί ή 
αταξία καί ή άναρχία κατέλαβαν πάντα. 
Ε πειδή  ό Δράμαλη;, καταβά; άπό τή ; Θεσσα
λ ία ;, διέβη άμαχε! τά ; θερμοπύλα;, αιτινες 
δέν έφυλάσσοντο ήδη ύπό τοΰ Όδυσσέως, καί 
έπιδραμών έλεηλάτει τήν Πελοπόννησον. Οί δέ 
κάτοικοι τής Ανατολική; Έλλάδο; έζη'τουν με- 
γαλοφώνω; τόν Όδυσσέα, καί κατηγορούν μετά 
παρρησία; τοΰ Αρείου Πάγου ώ; αιτίου τών πα 
ρόντων κακών τή ; πατρίδα;, άφελόντος αύτή 
δ ι ’ άκαίρου αύστηρότητος ένα τών άριστων αύ
τή ; προμάχων.

Έν τούτω δέ ό Δράμαλη;, άγων φοβεράν 
προποοείαν, έ'φθασε βραδέως εί; τά δρια τής 
Αργολίδος σχεδόν άνευ σιτηρεσίων καί άνευ 
αποσκευών, ώ ; άναμένων τόν επόμενον αύτώ 
στρατόν τοΰ Βαϊράμ Πασά προβαίνοντο; πρό; 
αύτόν διά τή ; αύτή; όδοΰ. Ό  δ ’ Όδυσσεύς, 
δστις άπό τής καταφυγή; αύτοΰ καθεώρα άπάσα; 
τάς κινήσεις τοΰ Δράμαλη, ίδών αύτόν μέν ήδη 
όιαβάντα τάς Θερμοπύλας, τόν δέ Βαϊράμ Πα- 
σάν έτοιμον ΐνα διαβη ταύτας, ενόησεν δτι ή 
Ελλάς άπώλετο, εάν οί δύο στρατοί συνήρχοντο 

εις το αύτό. ’Αγωνιών ύπέρ τής πατρίδος καταλεί
πει αΐφνη; τό οχυρόν αύτοΰ καταφύγιον, καί συν-

αθροίσας τούς μεθ* έαυτοΰ αναφαίνεται πρό τών 
περίφημων στενών, έν οίς συνήφθη ή περίφημος 
καί φριχτή εκείνη διήμερο; μ άχη , καθ’ ήν οί 
άντίπαλοι, καί περγενναίω; άγωνισάμενοι, ήναγ
κάσθησαν ΐνα ύποχωρήσωσι.

Νικήσας δέ ό Όδυσσεύ; επανήλθε ταχέω ; εί; 
’Αθήνα;, έ'νθα είσήλασεν ώς σωτήρ τ ή ; Ελλάδος. 
Διήλθεν άγαλλόμενο;, επευφημούντο; και άλα- 
λάζοντο; τοΰ πλήθου;, τήν πύλην τοΰ ’Αδρια- 
νοΰ, καί στά; έν τώ  πεδίω , όπου είναι αί στήλαι 
τοΰ ’Ολυμπίου Διό;, έδέχθη τού; προεστώτα; 
τή ; Ανατολική; Έλλάδο;, οΐτινε; άνηγόρευσαν 
αύτόν άρχιστράτηγον · καί τού; επισκόπου; τών 
Αθηνών καί τών Θηβών, οΐτινε; εδωκαν αύτώ 
τό παοάσημον τής στρατηγία;, καί ηύλόγησαν j 
πομπικώ ; τήν σημαίαν αύτοΰ. Ό  δέ "Αρειο; Πά
γο ;, μή δυνάμενο; ΐν’ άντισταθή, άπεόέχθη μη- 1 
δέν άντειπών τά  κατά τήν Ανατολικήν Ελλάδα 
συμβάντα.Ά λλω; τε  δέ ό Όδυσσεύ; ώλιγώρει τών 
άρειοπαγιτών, καί προσεποιεΐτο παντί προπω τήν u 
ήγεμονίαν ώ ; μισθοδοτών τό στράτευμα έκ τών 
ιδίων, έπιτάττων φόρου; βαρεΐ; τ α ΐ ;  δημογερον- 
τ ία ι;ή  κοινότησιτών Θηβών καί τών Αθηνών, καί 
δικαιοδοτών ώ; αμέριμνο; καί βάρβαρο; τύραν
νο;. Ηγαγόν ποτε πρός αύτόν ιερέα κατηγορη- 
θέντα κατασκοπήν. Έτιμώρησε δέ αύτόν περι
τε ίχ ισ α ; ζώντα έν τιν ι σπηλαίο» τοΰ σκοπέλου τή ; 
Χκροπόλεω;. Διηγοΰνται δέ δ τ ι, έν ώ οί στρατιώ- 

ται τοΰ Όδυσσέω; έθετον τόν τελευταΐον λίθον 
τοΰ τάφου αύτοΰ, ό άθλιο; ίερεύς διετέλει δ ια - 
μαρτυρόμενος ύπέρ τή ; άναμαρτησία; αύτοΰ, καί 
προέλεγε τώ άμειλίκτω  δικαστή δτ ι ή Πρόνοια 
εμελλεν ί'να τιμωρήση τό άδίκημα αύτοΰ τοΰτο 
διά θανάτου τραγικοΰ καί προώρου.

Έπανορθώσα; τά  τείχη  τ ή ;  ’Ακροπόλεω; 
τών Αθηνών ό Όδυσσεύ; ή'ρξατο πάλιν ΐνα 
έκστρατεύη, καί διετέλεσε μαχόμενο; έπί δύο 
έτη , νΰν μέν νικών, νΰν δέ ήττώμενο;, έπιδει- 
κνύμενο; πανταχοΰ άνδρ'αν και άπαράμιλλον 
ένέργειαν. Αλλά περί το 1824ον έ'το; τελευτών 
τά πράγματα περιήλθον εί; δεινήν κατάστασιν· 
δ ιότι ό μέν Όμέρ πασά; είσέβαλεν εί; τήν 
Αεβαδίαν καί τήν Βοιωτίαν καί τήν ’Αττικήν 
άγων πολύ στράτευμα · ό δέ Όδυσσεύ;, ήτ- 
τηθεί; καί τραυματισθεί; έν Γραβία, μόλις κα- 
τοίρθωσε ΐνα σωθή καταφυγών είς τά  δάση, 
έ'νθα έπλανάτο έπί πολλάς εβδομάδα; μετασχη- 
ματισθεί; εί; ’Αλβανόν. Κατορθώσα; δέ ΐνα συν
άθροιση μέρο; τών οπαδών αύτοΰ καί τοΰ στρα
τοΰ, άπελπίζων τό νικήσαι τού; έχθρού; διά 
βία ;, μετεχειρίσθη δόλον. Ε πειδή, έλθών θαρ
ραλέοι; εί; οφθαλμού; τώ  πασά, έφανέρωσεν ό'τι 
ήρχετο ΐνα ύποταχθή αύτώ, πρώτον μέν έπί τή 
άμοιβαία άφέσει τών αιχμαλώ τω ν, δεύτερον δέ 
έπί τώ  λαβεΐν παρά τοΰ διβανίου τήν ήγεμονίαν 
πάση; τή ; πρό; Ανατολά; Έλλάδο;, ήν διατε- 
λέσει διοικών ύπέρ τοΰ σουλτάνου · τρίτον δέ 
ΐνα ό Ομέρ πασά; καταλείψη άνυπερθέτω; τήν 
Ελλάδα.

Αί προτάσει; αύται τοΰ Όδυσσέω; έγένοντο 
δεκταί · καί ό'τε έπήλθεν ή ώρα τή ; υπογραφή; 
τ ι ;  συνθήκης, ό Όδυσσεύς είπε τώ πασά ό'τι ή 
ύπογραφή αύτοΰ έ'σται άκυρος, εάν μή ύπογρά- 
ψωσιν άμα καί οί πλεΐστοι τών δημογερόντο>ν 
τοΰ τόπου. Καί ζητήσας εΐκοσιν ήμε'οα; πρό; 
τοΰτο έ'δωκεν αύτώ πιστά  τρεΐ; τών προύχόντων 
Ελλήνων, οΐτινε; δέν ήσαν άλλο εί μή τρεΐ; 
πτω χοί κω μήται, ού; ό Όδυσσεύ; ένέδυσε λαμ- 
πρά; στολάς, καί οΐτινες καθιεροΰντο γενναίοι; 
ύπέρ τ ή ; πατρίδο;, όρμώντε; εί; προφανή κίνδυ
νον καί θάνατον, 'θ  δέ πασά;, εξαπατηθείς ύπό 
τοΰ παχυλοΰ τούτου προσχήματος και ακόυσα; 
τά ; κατά τήν Πελοπόννησον νίκα; τοΰ Κολοκο- 
τρόίνου, άπεχώρησεν εύθύ; τή ; ’Ανατολική; Έ λ
λάδο;, ήν ούδόλω; έκακοποίησεν.

Έ ν τούτω δέ έξελέχθη πρόεδρο; τή ; διοική- 
σεως ( 1 8 2 5 )  ό άληθώς φιλόπατρι; καί ού- ; 
δόλως φιλοκερδής Υδριώτης Κουντουριώτη;, 
τού Κωλ.έττου δντο; υπουργού τοΰ ιοολεμου. 
’Αλλά τό έ'το; τοΰτο ή'οξατο σύν άπαισίοις 

οιωνοί;· έπειδή άναρχία καί εμφύλιο; πόλε- I 
μ  ο; κατέφθειρον τήν Ε λ λ ά δα , οί δέ πολε'μαρ- ι

χο ι τ ή ; ΙΙελ,οποννήσου, άγόμενοι καί έκκαιόμενοι 
ύπό τοΰ ισχυρού Κολοκατρώνου, άπέστησαν αν
τίκρυ; τή ; έν Ναυπλίω διοικήσεω;, καί κατέλα- 
βον τά  πλεΐστα τών φρουρίων αύτής. Ουδέποτε 
δέ αί συνήθει; το ι; Έλλησι στάσεις έπήνεγκον 
μεγαλειτέρου; τών τότε κινδύνου; · διότι έν ώ 
οί Έ λληνε; έμάχοντο πρό; άλλήλου;, ό άπό 
τή ; Αιγύπτου στόλο; τοΰ ΐβρα'ίμ πασά άπε- 
βίβασε φοβεράν δύναμιν εί; τα παράλ.ια τής 
Πελοποννήσου. Τόν δεινόν καί διπλοΰν τοΰτον 
κίνδυνον άπεσόβησεν ή ένέργεια καί ή φρόνησις 
τοΰ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, τοΰ μοχλού 
τής έκτελεστική; άρχή;, βοηθουμένου ύπό τ ι-  
νοιν φιλελλήνων, γενναίων προδρόμων τ ή ; γαλ.- 
λ ική ; έκστρατεία; εί; τήν Πελοπόννησον.

Η ελληνική διοίκησι; έζήτησε βοήθειαν παρά 
τού Όδυσσέως, καί έπέταξεν αύτώ ΐνα προσ- 
βάλη τού; άντάρτα;. Αλλ.’ δ Όδυσσεύ;, περί 
πολλοΰ ποιούμενο; τήν ιδίαν αύτεξουσιότητα, 
δέν έφρόντισε περί τούτου, καί άπεκρίθη δ τ ι, 
άποτεταγμένο; ΐνα φυλάττη τά ; Θερμοπύλας, 
ούτε ήδύνατο ούτε έπεθύμει ΐνα έκστρατεύση 
έπί τού; συμπατριώτα; αύτοΰ. Ταΰτα δέ άκού- 
σα; ό Κ ω λέττη; ησθετο άναγεννώμενον τό άρ- 
χαΐον πρό; αύτόν μΐσο;, έκκαιόμενον έ'τι μάλ
λον ύπό τή ; έραστρία; αύτοΰ, τής χήρα; τού 
Παλάσκα, ή τ ι; ,  καίπερ άπιστο; γενομένη πρό: 
τον ά'νδρα, ώμοσεν ΐνα τιμωρήσηται τόν φονέα 
αύτοΰ.

Α λλ’ ώφελούμενο; έκ τή ; πείρα; έφυλάχθη 
μή έρεθίση τόν άντίπαλον, καί έ/.άλεσεν αύτόν 
άπλώ; ύπέρ τ ή ; διοικήσεω; εί; Ναύπλιον ί'να 
άπολογηθή περί τή ; άπειθεία; αύτοΰ. Ό  ό 
Όδυσσεύ; ύπήκουσε, καί άφεί; τόν Πανουρ

γίαν φυλάξοντα τά στενά, κατήλθεν εί; τόν Κο
ρινθιακόν Κόλ~ον πορευσόμενο; πρό; τήν διοί- 
κησιν. Φαίνεται δέ άπορον πώς ό άλλους λίαν 
δύσπιστο; Όδυσσεύ; έφάνη τότε ούτω; άπε- 
ρίσ/.επτο; ώστε έλθεΐν προ; εχθρόν άμείλικτον 
καί ραδιουργον καί τά  πάντα κατ αύτοΰ μηχα- 
νευόμενον. Αλλ’ ϊσω; ένόμιζεν έαυτόν έν άσφα- 
λεία δντα τή ; γνωστή; ένε/.α χρηστοτητο; τών 
δύο άλλων έν τή άρχν; ον των, τοΰ Κουντουριώ- 
του καί Μαυροκορδάτου, μηδαμώ; μνησικακούν- 
των καί έχθρευόντων τόν Όδυσσέα τ ώ  συνάρ- 
χοντο; Κωλέττου χάριν.

'Όπω; δ ’ άν έχη , ταχέω ; ένενόησε τήν άφρο- 
σύνην αύτοΰ. Διότι, δτε ήτοιμάζετο ΐνα έπιβή 
τόν λέμβον, ό έπιτεταγμένο; ΐν’ άγάγη αύτόν 
ει; Ναύπλιον κυβερνήτη; έ'δραμε πρό; αύτόν, 
καί ώμολόγησεν ό'τι έπετάχθη ΐνα δολοφονήσω 
αύτόν, άλλά, πτοηθεί; περί τό ήθο; καί τήν 
φήμην τού Όδυσσέω;, δέν έτόλμα ΐνα έκτελέση 
τό έπιταχθέν. ’Αλλ’ ούδέν ήττον ό Όδυσσεύ; 
έβάδιζε τήν εί; Ναύπλιον οδόν, έ'νθα, φθάσας 
άβλαβώ;, κατέλυσε παρά τώ  Νικήτα. Παίζοντας 
δέ εσπέραν τινά έπί τοΰ βηλοΰ τής πύλη; μετά 
τοΰ θυγατρίου τοΰ Ν ικήτα, ήκούσθη έκπυρσοκρο- 
τησι; έρχομένη άπό τής άντικρύ οικίας, καί μο- 
λιβδίς προσκρούσασα τώ  βη’λώ ζ,ατέπεσε παρά 
τούς πόδας τοΰ θυγατρίου. Τότε ό Ν ικήτα;, λα
βών τήν βολίδα, ώρμησε πρό; τόν οίκον, έ'νθα 
προεδρεύαντο; τού Κωλέττου συνέδρευεν ό λρειο; 
Π άγο;, καί έξήτει τιμωρίαν τοΰ κακουργή
ματα; τοΰ γενομένου πρός τόν ξένον αύτοΰ. 
« Ούδέν σοι διαφέρει τοΰτο, άπεκρίθη τότε 
αύτώ δ Κ ω λέττη;, διακόπτουν αύτόν λέγοντα. 
Επάνελθε οϊ/.αδε, καί μή φρόντιζε περί τών 

τοιούτων. »
Ταΰτα μαθών ό Όδυσσεύ;, άναβά; όργίλω; 

τόν ίππον αύτοΰ καί διαπεράσα; τό άπό Λε· 
βαδία; χωρίζον αύτόν άπόστημα, συναθροίζει 
τού; πιστοτάτου; αύτοΰ οπαδού;, διαβαίνει τά  
μεθόρια καί άπογράφεται πρό; τήν στρατείαν έν 
τ ο ι;  Τούρκοι;. Χλλ’ ό γέρων Πανουριά;, δ'στι; 
ήκολούθει ά μ ’ αύτώ, προσέδραμε, καί άναμι- 
μνήσκων αύτόν τό ένδοξον τοΰ πατρό; δνομα, 
έδοκίμασεν ΐνα έκκαύση έν αύτώ το φιλότιμον 
καί τόν έρωτα τ ή ;  πατρίδο;. Ό  δ ’ Οδυσ- 
σεύ; άναφρονήσα;, θέλων δέ ΐνα έπανορθώση 
τό άμάρτημα, έζήτει ΐνα κάμη άνδραγάθημά 
τ ι  πριν ή είσέλθη εΐ; τήν Ε λλά δα . Ή  ισχυρά

άκρόπολι; τών Νέων Πατρών κατείχετο ύπό τών 
έχθρών. Καί καταλείψα; νύκτωρ τό τών πολε
μίων στοατόπεδον έπεχείρησεν ΐνα κυριεύση 
αύτής λαθραίοι;.

’Αλλ’ άπέτυχε* διότι οί Οθοιμανοί, μαθόντε; 
τά  γινόμενα, άπέκρουσαν αύτόν. Ούτο; δέ, μή 
τολμών μήτε ΐνα έπανέλθη παρά τού; Τούρκου;, 
fju; έξηπάτησε, μήτε ΐνα είσέλθη εί; τήν πα
τρίδα , ήν προύδωκε, καταλιπών τά  παλληκάρια 
«ύτοΰ καί έπ ιβ ά ;,ώ ; λέγετα ι, λέμβον δεδεμένον 
-παρά τήν παραλίαν, κατέφυγεν εί; τό δύσβατον 
μοναστήρι ον τής Λγίας Παρασκευής, κείμενον έν 
το ΐς όρίοις τής ’Ηπείρου, περί δ έπολέμησε πολ
λάκις νέος ών. Οί δέ μοναχοί, συνειθισμένοι άπο 
πολλοΰ ΐνα προσφέοωσι τήν φιλοξενίαν το ι; 
Κ λέπτα ι;, ύπεδέχθησαν αύτόν άγνοοΰντε; τόν 
άνδρα, δ'στι;, ήλλαξε τήν φουστανέλλαν άντί 
τοΰ μελανό; μανδύου του μοναχοΰ, έςήρτησε το 
ξίφο; αύτοΰ τοΰ τοίχου τοΰ κελλίου καί άρήκεν 
άνειμένον τόν πώγωνα. ’Αγνοείται δέ έπ ί πόσον 
διετέλεσε μονάζων έκεΐ. Εσπέραν δέ τινά, καθή- 
μενο; παρά τήν πύλην τοΰ μοναστηριού, είόε 
προσερχόμενον ιππέα ’Οθωμανόν, δ'στι;, μή 
γνωρίζων αύτόν, έξη τη σε παρ’ αύτοΰ κοίτην 
νυκτερινήν, καί ώμολόγησεν αύτώ ό'τι έζήτει 
πανταχοΰ τόν Όδυσσέα, ό'πω; άποκόψη αύτώ 
τήν κεφαλήν, καί οΰτω; άπολαύσνι τή ; άμοιβή;, 
ήν c πασά; ύπεσχέθη ώ τινι 
•άν φέρη τήν κεφαλήν τοΰ 
Οδυσσέω;.

Ταΰτα δέ άκούσα; ό 
Όδυσσεύ; ησθετο άναλαμ- 
!βάνων πάλιν τό έ'μφυτον 
αύτοΰ πρό; τόν πόλεμον 
θάρρο;. —  « Έάν θέλη ;, 
λέγει αύτώ, ΐνα μετάσχη; 
τή ; αμοιβής, περίμενε έν
ταΰθα, καί αετ ολίγον πα- 
ραδοίσω σοι έκεΐνον ον ζη
τε ίς . » Καί δραμών είς τό 
κελίον αύτοΰ, ένεδύθη τα 
χέως τήν φουστανέλλαν , 
καί λαβών τά  δπλα έπα- 
νήλθε, καί « άναγνώρι- 
σον , λέγει αύτώ , τόν Ό 
δυσσέα. » Καταβαλών δέ 
αύτόν καί λαβών τόν ίππον, 
κατήλθεν έ'φιππο; εί; τήν 
θάλνασσαν, έ'νθα έπιβά; λέμ
βου έπανηλθεν εί; Αεβα
δίαν. ’Αλλ’ έν τή  απουσία
αύτοΰ ή έπανάστασι; τή ; Πελοποννήσου κατε- 
στάλη · διότι ό Κολοκοτρώνης καί οί μ ε τ ’ αύ
τοΰ , καταθέντε; τά  δπ λ α , άπεχώρησαν εις 
μοναστήριόν τ ι  τής "ϊδρας. Ό  στρατό; τή ; 
διοικήσεω; κατείχε τήν Αεβαδίαν διά  τοΰ άρ- 
χηγοΰ Γούρα περ'.βεβλημένου προσκαίρω; τό 
άξίωμα τοΰ Όδυσσέω;, δ'στι;, έξελεγχεί; τό 
δεύτερον ήδη προδότη; τ ή ; πατρίδος, καί φοβη
θείς, συνήγαγε πάντας αύτοΰ τούς οπαδούς, καί 
ώχυρώθη έν τώ  παρά τά ; Θήβας μοναστηρίω 
τοΰ ‘Αγίου Λουκά, όπου προσδραμών ό Γοΰρας 
έπολιόρκει αύτόν. Ό  Όδυσσεύς ήμύνατο έπί 
■οκτώ ήμέρας γενναίοι;, ώ ; πάντοτε. ’Αλλ’ έξαν- 
τλήσα; τά  τελευταία αύτοΰ φυσέκια, καί εί; 
άπορίαν καταστά; τροφής, συγκατένευσεν ΐνα 
παοαδοθή τώ  Γούρα, δ'στι;, ύποδεχθεί; αύτόν 
φιλοφρονώ;, ήγαγεν είς τήν Ακρόπολιν τών 
’Αθηνών, έ'νθα έπετάχθη ΐνα κλείση αύτόν. Λέ- 

γουσι δέ ό'τι, εισερχόμενο; α ιχμάλω το; καί 
ύπόδικο; εί; τήν πόλιν ταύτην τήν πρό τινων 
έτών μάρτυρα γενομένην τή ; μεγίστης αύτοΰ 
νίκης, ό εύκίνητο; καί δεισιδαίμων Όδυσσεύ; 
ήθύμησε κακά περί έαυτοΰ οίωνιζόμενο;.

Ο Γοΰρα; έ'κλεισεν αύτόν έν τώ ύψηλώ τετρα- 
γώνω Πύργω, τώ ίδρυθέντι έν τη  άκροπόλει ύπό 
τών Γάλλων κατά τόν μεσαιώνα, όπου έπί πολ
λά ; έβδομάδα; μάτην έζήτει ΐνα δικασθη. Διότι 
ό Κουντουριώτη; καί ό Μαυροκορδάτο; διενοοΰντο 
ΐνα προσφέρωνται πρό; αύτόν ώ ; πρό; τόν Κο- 
λοκοτρώνην, ήτοι ΐνα έλευθεοώσωσιν αύτού; 
μόνον έπ’ άγαθώ τ ή ; πατρίδο;, δταν οί προσ-

δοκώμενοι κίνδυνοι έπισκήψωσι. Διότι ήδη ή 
φήμη τής έπί τήν Ε λλάδα  έκστρατείας τοΰ Α ι 

γυπτίου Ίβραίμ ένέβαλε πάντας είς ταραχήν 
καί φόβον. Ά λ λ ’ ό φιλέκδικο; Κ ω λέττη;, μή 
θέλων μήτε ΐνα συγχωρήσ·/), μήτε ΐν’ άναδείξη 
αύτόν έκ νέου τή;Π ατρίδο; εύεργέτην, ύπεσχέθη, 
ώ ; τινες λέγουσι, τώ  Γούρα τήν ήγεμονίαν τής 
Λεβαδίας καί ’Α ττικής, έάν ούτος κατώρθου ΐνα 
καταστήση έκ παντός τρόπου καί άνευ σκαν
δάλου έκποδών τόν έχθρόν αύτοΰ Όδυσσέα. Ο 
δέ Γούρας, άχαριστών πρός τόν παλαιόν αύτοΰ 
άρχηγόν, ωφεληθείς έ'κ τίνος σκοταίας νυκτός, 
είσήλθεν είς τον πύργον, έν ώ έφυλάττετο ό 
Όδυσσεύς, καί φονεύσας αύτόν κοιμώμενον, 
έ'ρριψε τόν νεκρόν έκτος τής Ακροπόλεως. Τή δέ 
έπαύριον διεδόθη λόγος είς τάς Αθήνας ό'τι ό 
Όδυσσεύς, θελήσας ΐνα δοαπετεύση, έφονεύθη 
καταπεσών εϊς, τινα βράχον, ούτινος τό σκότος 
άπέκρυπτεν αύτόν τήν άληθή άπόστασιν.

Τόν δέ έξής ένιαυτόν ή Ακρόπολις τών Α θη
νών, φυλαττομένη παρά τοΰ Γούρα, έπολιορ- 
κεΐτο ύπό τών ’Οθωμανών. Περιπολών δέ κατα 
τά  τείχη  διά  νυκτός δ Γούρας έπληγη διά  βολί- 
δος κατά τό μέτωπον, καί έπεσε κατά τήν αύτήν 
ώραν παρά τόν πύργον, ένθα ό άθλιος Όδυσσεύ; 
έθανατοίθη ύπ ’ αύτοΰ. ’A. Ρ1.

Βχνυχνς ή Συκή ή ‘Ιερά. (F icus re lig iosa).
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( 'Γ π ο  ’Δλφρέδου Γρανδιδιε'.)
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Άπό Κουττά/. είς Μαοράς.

Επανήλθαν εί; Κουττάκ περί τά ; εξ τή ;έσπέ- 
ρα;. Μετά τό δεΐπνον ήθελησα, ώφελούμενο; έκ 
τοΰ ψύχ_ου; τή ; νυκτό;, ΐν ’ άπέλθω· άλλ’ έξε- 
πλάγην ίδών ό'τιοί άχθαφόροι μου έγένοντο άφαν
τοι· δ ιό τ ι, μαθόντε; ό'τι τίγρι; τ ι ; ,  έπιφανεΐσα 
τήν νύκτα κατά τά ; πλησιοχώρου; ζόγγλα;, άνήρ- 
πασε πτωχόν τινα άγοότην έπανερχόμενον οΐκαδε 
μετά τινων φίλων, φοβηθέντε; ί'να όδοιπορή- 
σωσι τήν νύκτα, έφυγον διανοούμενοι ΐνα έπα- 
νέλθωσι τήν πρωίαν. Ηναγκάσθην δε ΐνα 
ποοσέλθω πρό; τόν είσπράκτορα, δστις εύρών 
έβίασεν αύτού; ΐν’ άπελθωσι περί τά; τρεΐ; τή ;

ήσαν τοσοΰτον περίφοβοι ώστε,

ζοντε; καί ώρυόμενοι ΐνα φοβήσωσι τό έπίφοβον 
ζώον. Αί κραυγαί καί οί ώρυγμοί αύτών μ ’ ενε- 
πόδισαν τοΰ κοιμάσθαι. Αί πρώται τοΰ ήλιου 
άκτΐνε; έφώτιζον ήδη έν δεξιά τά μακροτάτω 
διαγραφόμενα οροπέδια τή ; Κχονδουάνα;, καί 
άνεμιμνησκόμην τήν περί Κχόνδων διήγησιν, 
δ ι’ ής ό είσπράκτωρ τοΰ Κουττάκ ήθέλησεν ίνα 
με ψυχαγωγήση καί καταπαύση τήν άπό τής 
φυγής τών φορέων οργήν μου. Ή  τέως αύτονο- 
μο; τών Κχόνδων φυλή κατοικεί πρό; άνατολά; 
τ ή ; Όρίσση; μέγα καί τραχύτατον όροπε'όιον 
γέμον Βάνυαν;, δασών παναρχ αίων καί ζογγλών 
νοσωδών. Οί Κχόνδοι είναι γνωστοί έπί δεισι 
δαιμόνια καί άπανθρωπία, καί μάλιστα άπό 
τού παο’ αύτοΐ; έπιχωριάζοντο; παραδόξου τών 
άνθρωποθυσιών έθους, δπερ οί "Αγγλοι, καίπερ 
μεγάλως περιορίσαντες, δέν ήδυνήθησαν, ώς 
φαίνεται, ΐνα έξαλείψωσιν δλοσχ_ερώς. Ό λίγα ις 
προ τής διαβάσεώς μου ήμέοαις καί σχεδόν έν 
ό'ψει τής ’Αγγλικής άρχής οί Κχόνδοι κατατρυ- 
χόμενοι ύπό μεγάλης ξηρασίας, ήν άπε'όιόον τη 
θεία οργή, έθυσίασαν πρός έξιλέωσιν τοΰ κακού 
δαίμονος νέον τινάΚχόνδον, προσόέσαντες αύτον 
πασσάλω καί άποταμόντες αύτοΰ έ'καστος τεμά- 
χιον σαρκός, μέχρις ού δέν έ'μεινεν άλλο τ ι 
είμή ό σκελετός καί τά  κρεμάμενα έντόσθια τοΰ 
δυστήνου θύματος. "Εκαστος Κχόνδος άποτα- 

μών τεμάχιον σαρκός ζώσης 
έ'δραμε πρός τόν άγρόν αύ
τοΰ καί άπέθλιβεν έν τούτω 
ολίγα; σταγόνα; θερμού αί
ματος.

'Η  γλώσσα τών Κχόνδων 
παοάγεται έκ τής Σανσκρι
τικής. ’Αλλ’ οί νΰν Κχόν- 
δοι ούτε γράφουσιν ούτε 
άναγινώσκουσι.

Διερχόμενο; τήν χώραν 
ταύτην έσπούδασα τά  περί 
τήν γεωργίαν τών ’Ινδών. 
Τά γεωργικά αύτών εργα
λεία  είναι άγροΐκα καί 
άπλούστατα. Διαπρέπουσιν 
όαως οί ’Ινδοί έπ ί τώ  πο- 
τισμώ  τ ι ς  χώρας, κατα- 
σκευάζοντες μεγάλας όεξα- 
μενάς, αιτινες μεταβάλλου- 
σιν είς εύφορωτάτους ορυ
ζώνας ολοκλήρους έρημους, 
μάλιστα κατά τά ; πρό; 
μεσημβρίαν ’Ινδ ίας, έ'νθα 

οί μεγάλοι ποταμοί ε ίναι σπανιώτεροι. Τα πλεΐ
στα τούτων τών έ'ργων κατεσκευάσθησαν κατα τήν 
άκμήν τών ’Ινδιών. «Μακράν τών μεγάλων πο
ταμών, έν χοίρα, ένθα ό ούοανός επί δκτω μήνας 
ούδε'ποτε νεφελοΰται, αι δε βροχαι είναι σπα- 
ν ιώταται, καί έκλείπει πάσα ύγρασία καί πάσα 
δρόσος, οί ’Ινδοί έκαμον έν τα ΐς ύψηλοτέραις 
συναγκείαις λίμνα; χειροποίητου;, εν α ι; ήόύ- 
ναντο ΐνα πορίζωνται ώ ; άπό μεγάλων δεςαμε- 
νών τόπρό; ποτισμόν τή ;γ ή ς  καί γεωργίαν άναγ- 
καΐον ύδοιρ. Προς δε τούτο κατεσκευα,ον οι 
αρχαίοι ’Ινδοί άπό έτέρου είς έτερον δρος δια- 
τεινόμενα παμμεγέθη τειχοειδή προχώματα 
διαιροΰντα εί; δύο τήν κοιλάδά. Τα ύδατα κα- 
τα π ίπτοντα  ζν- τών ορών συνερρεον ει; τα ; χ_ει-

πρωια;. ’Α λ λ  

άντί τοΰ αδειν, κ α τά τό  σύνηθε;,ετοεχον κραυγά-

ροποιήτου; δύο ταυτα; δεξαμενα;, και απετελουν 
λίμνα; αίωρουμένα; ύπέρ τής έπιφανείας τη ; 
χγόνου γής, ήν ποτίζουσαι καθίστων εύφορωτά- 
7ην. Περί δέ τάς δεξαμενάς, ώς περι μαστόν 
£ωογόνον, συνήγετο ό λαός τών πρός με1 

. ι Ά <r.rr, hi πΐ κατεστίααμέν
;.εση μέριαν

Ίνδι 
γο'
κατασκευα 
ματα<j.ατα, επορίζοντο ..r- ,
'Απαντα τά  μέχρι τοΰδε διασωθέντα κατά τ /jv 
μεσημβρινήν ’Ινδικήν τοιαΰτα έρ γα , τ ά  μέν έ'τι 

‘ i.jv χρ ή σ ιμ α , τά  δέ καταστραφέντα ύπό τού

αφθονα τα —ρός τό ζην.

1 Κατά τό Γαλλικόν τοΰ Κ. Γεμενή.
2 Συνέχεια άπό σελίδο; 271.

Έ ταιοία  τών ’Ινδιών ούδέποτε έφρόντιτεν ίνα



'JJ αρχιτεκτονι

έςορύξη φρέατα ή κατασκευάσω προχώματα ΐ, 
γέφυρας ύπέρ τών ’Ινδών, καί άφινε τούς ά ρ ί-  
στους τ ι ς  γης ποταμούς, ών τά  υδατα, έπ ιτη - 
δειως διανεμόμενα διά διωρύχων και οχετών, 
ήόυναντο ινα καταστη'σωσι εύφορωτάτας άπει
ρους γαιας, ϊνα άφανιζωνται έν τα ϊς  άμμοις 
καί τώ Ώκεανώ. » ( E dw ard  de W arren , 
Ij lnde Anglaise (want et depuis ΐ insur
rection. )

« Οι μεγάλοι και καταστρεπτικώτατοι αϋχ- 
μοι και ςηρασιαι, λεγει άλλος συγγραφεύς, 
(George C am pbell, m odern I n d i a ) ,  ο ϊτι- 
νες έπισκηπτουσι περιοδικοίς άνά I 0 ύ, 1 2  έτη 
είς τάς Ινδίας, επεφερον λιμούς όλεθριωτέρους 
και τ·?,ς χολέρας αύτής, μεταβάλλοντες είς έρη
μους πολλάς έπαρχίας περίφημους προτού έπί 
εύφορί? και π λ ο ύ τ ο ς  Ή  δέ έταιρία, βλέπουσα 
τέλος έλαττουμένας τάς προσο'δους καί τά  ώφε- 
ληματα αύτης, έξέστη της ληθαργίας καί ένε-

η των Ινίχυν. —  Τά καθ’ εκαστα τοΰ πυλώνος τοΰ εν

νοησεν οτι καθήκον άμα αύτης καί συμφέρον 
ήτο το αναστομώσαι ένίας τών αρχαίων διωρύ- 
χων, αϊτινες παρημελήθησαν άπο τής πτώσεως 
τών Τιμουριτών, καί άνεγεΐραι τά  προχώματα 
τινών τών μεγίστων δεξαμενών, η τών χειρο
ποίητων λιμνών, άφ’ ών ή γή καί ό λαός έζωο- 
γονουντο πρότερον. Καθ’ δλον τό πρώτον ήμισυ 
μέρος τού παρόντος αίώνος ό οδοιπόρος έδύνατο 
ινα θεώρηση τά  μέν πελώρια άρχαΐα το ιχώ ματα  
κατεστραμμένα, τάς δέ λίμνας έξηραμμένας. 
Μονον δε τή προτεραία τής έκ τών σφαλμάτων 
και τής φιλαυτίας πτώσεως αύτής, ή Έ ταιρία  
εκρινεν ινα βαρύνη τόν προϋπολογισμόν αύτής 
διά τών πρός τήν έπανόρθωσιν τών έ'ργων άναγ- 
καιων δαπανών. »

Καθ όδον άπη'ντησα πλήθος ’Ινδών επομέ
νων τώ  'Ραγιά του Y ivianagrum , ό'στις έπο- 
ρευετο εϊς Βιναρές, έορτάσων τόν γάμον τής 
ιδίας θυγατρός, άγων μεθ’ έαυτοΰ πεντακοσίας

Τριπετρυ νανΰ.

άμαξας συρομένας τάς μέν ύπό βοών, τάς δέ ύπό· 
βουβάλων, και περί τούς τρισχιλίους φορείς 
φακέλων, πεντακοσίους ιππείς, διακοσίους δορυ
φόρους, δέκα έλέφαντας καί άλλα τόσα φορεία. 
Τάξις δέ τ ις  μουσικών, οποίαν μόνον οί ’Ινδοί 
γνωρίζουσιν ϊνα συστήσωσι, προέβαινε τής παρα
πομπής, ή τις διετέλεσε διερχομένη έπί εξ ώρας 
ενοίπιον μου έν γραφικωτάτη αταξία .

Ο Ραγιάς κατεσκήνωσε μετά τής οικογέ
νειας αύτοΰ έντός πολλών εύρυχώρων σκηνών. 
Έκάλεσε δέ με ϊνα πορευθώ άναπαυσόμενος. 
παρ αύτώ. Έδέχθην εύγνωμονών, και διελέ- 
χθημεν ά γγλ ισ τί. Ό  διάλογος ένέπεσε περί 
τού κυνηγίου. Έιτειδή ευτύχησε πρό τινων ημε
ρών ϊνα σκοτώση ϊδιοχείρως τίγρ ιν. 1‘περεπήνεσε 
δε πρός έμέ δεικνύων τούς ήμερους πάνθηρας 
αύτοΰ, οϊτινες, άφινόαενοι έπ ί τάς άντιλόπας 
και τήν άλλην αγραν, είναι χρη'σιμοι άντί τών 
εν Ευρώπη κυνών, και έξερχόμενοι εϊς Θήραν

μ.ετά τών έλεφάντων άποτελοΰσι παραδοξότα- 
τον θέαμα.

Ή  ύπανδρευομένη θυγάτηρ τοΰ 'Ραγιά  ήτο 
πενταετη'ς. Παρά τοΐς Ίνδοΐς αί τών μεγάλων 
οίκων θυγατέρες ύπανδρεύονται παιδιόθεν· άλλά 
μένουσι μετά τών γονέων μέχρις ού γίνω νται 
έφηβοι. Διότι θυγάτηρ μή ύπανδρευομένη μέχρι 
τής ηλικίας τών πέντε έτών νομίζετα·. ό'τι ά τ ι-  
μ ά ζε ιτό  γένος αύτής, ό'περ πρότερον δέν ήδύνατο 
ί'να καταστήση εαυτό είς τιμήν άλλως, ειμή 
προσφέρον τή  θεά Κάλι τήν νεάνιδα θυσίαν. 
Τά παρά τών "Αγγλων κατά τής δεισιδαιμονίας 
ταύτης έκδοθέντα δ ια τά γμ α τα  δέν ήδυνη'θησαν 
ίνα έκριζώσωσιν έτι πανταχόθεν τά άλλόκοττον 
τοΰτο εθος. Κ ατά τήν έν Καλκούττα διατριβήν 
μου είδον πατέρα εϊσαγόμενον εϊς τό δικαστή- 
οιον ώς άποτάξαντα είς θυσίαν τή θεά την άγα 
μον αύτοΰ θυγατέρα. 'Ο άθλιος ούτος έξέθεσε 
τή ν  δωδεκαετή νεάνιδα έπί τρεις ημέρας έν

λέμβω άναδεδεμένω έ'ν τ ιν ι νήσω τών εκβολών 
τοΰ Χούγλυ. Πλήθος δέ δεισιδαίμονος όχλου ηρ- 
χετο άσπασόμενον κρυφίως τήν μάρτυρα. Τοΰτο 
μαθοΰσα όλίγαις πρό τής ιεροτελεστίας ώραις ή 
άγγλική άστυνομία τής Καλκούτας μόλις ήόυ- 
νήθη ινα σώση τήν δύστηνον νέαν, ήν ό έν ήθέ- 
λησαν ϊν’ άναλάβωσιν, άλλά μηδέ ϊν’ άναγνω- 
ρίσωσι τοΰ λοιποΰ οί συγγενείς καί οι ομόφυλοι.

Ι \  .

Μαδράς. —  Κονδζέβεραμ.

Μαδράς ή παραθαλάσσιος, καί έκ τών μ ε γ ί
στων τοΰ κόλπου τής Βεγγάλης πόλεων, άμοιρεΐ 
ίδιάζοντος χαρακτήρος ώς μηδέν έχουσα άξιον 
λόγου μνημεΐον. Ο λιμήν αύτής κυμαίνων άδια- 
λείπτω ς είναι λίαν επικίνδυνος· ή δέ πόλις 
είναι μάλλον περίφημος έν άπάσνι τή ’Ινδική τών 
γοητων έ'νεκα, καί θαυματοποιών καί επωδών

τών όφεων, ών αί τερατεΐαι καί ή εύχειρια κα- 
ταπλήττουσι καί τάν μάλιστα άπιστον. Είδον 
ένα τινά τών θαυαατοποιών λαμβάνοντα σπό
ρον φυτοΰ, φυτεύοντα αύτόν έν ό'ψει τοΰ θεατού 
έν μικρώ άγγείω . Μετά δέ τινας στιγμάς είδον 
έ'κθαμβος τόν σπόρον βλαστάνοντα καί άναδί- 
δοντα κλάδους καί φύλλα καί άποτελοΰντα φυ- 
τάν τελειότατον ενός ποδάς ύψους. Οί γόητες 
ούτοι έ'χουσι πάντοτε έν τα ΐς  άποσκευαΐς δυο ή 
τρεΐς κροτάλους ά'φεις, δ ι’ ών ψυχαγωγοΰσι τούς 
περιέργους.

Οί ό'φεις ούτοι, ώς γνωστόν, νηστεύοντες είναι 
φοβεροί τών θανατ/ιφόρων ένεκα αυτών πληγών· 
άλλ’ άμαφαγόντεςάποναρκοΰνται καί καθιστών- 
ται άβλαβέστατοι · ό'περ γινώσκοντες οί γόητες 
λαμβάνουσιν αύτούς καί προσπαίζουσι μόνον μετά 
τήν πρόσληψιν τής τροφής.

Κ ατά τήν έν Μαδράς διατριβήν μου έσπού- 
δασα τά  κατά τά γένος καί τήν γλώσσαν τών

I



Σύμπλεγμα πχιοίοιν Ίνοών.

κατοίκων του Δεκκάν καί τα ; προ; τά ; λοιπά; 
τών Ινδιώ ν φυλά; αναλογία; αύτών.

'Η  φυλή του Δεκκάν είναι μ ίγμ α  τής άουανι- 
κης καί ταμουλικής φυλής, εν ή δμω ; το αίμα 
τ ί ;  δεύτερα; η το κίτρινον λεγόμενον αίμα 
υπερτερεί τοΰ άρυανικοΰ, η καυκασικοΰ. ΕΪ 
δέ καί οί Δεκκάναι φαίνονται άνήκοντε; εί; 
τήν άρυανικήν γενεάν τοΰ ανθρωπίνου γένου; 
διά τε τό ώοειδέ; τοΰ προσώπου, το σχήμα 
τοΰ κρανίου καί τήν ελάχιστα έγκλίνουσαν 
τής ορθής τοΰ προσώπου γω νίαν, άλλ’ 
άφίστανται αυτής διά τό  χρώμα αΰτών, 
ό'περ ποικίλλεται άπό τοΰ χαλκοφανοΰς 
μέχρι τοΰ μελαντάτου. Τά σώματα αύτών 
είναι ισχνά, ισχυρά καί ευκίνητα· ή κο'μνι 
άπαλή καί μελαντάτη· ό δέ πώγων δασύς.

Δειλός καί ήαερο; ό ’ίνδό; δέν είναι επ ί
μονο; καί σταθερό';. Ό  δέ ζυγός τής θρη
σκείας καί τής δουλείας κατεστησεν αύτόν 
δεισιδαίμονα, παλίμβουλον καί άνελεύθε ρον.
Τ ιαα δέ ύπέρ τήν ζωήν τόν Σιβαϊσμόν, είς 
ον άνήκουσι σχεδόν ά'παντες οί κάτοικοι 
τοΰ Δεκκάν.

Η θρησκεία αύτνι ψυχαγωγεί καί έκκαίει 
τήν φαντασίαν αύτών διά  φανταστικών 
αύτή; λήρων και τών ιεροτελεστιών. Ούσα 
δέ πλήρη; τών περί μετεμψυχώσεω; αρχών 
περιποιεΐ αύτοί; παράδοξον αδράνειαν, ήν 
ούδέν δύναται ϊν ’ άναταράξη.

’Άπιστον είναι τό πλήθο; τών εν ’Ινδία'.; 
λαλουμένων γλωσσών καί διαλέκτων. Επει
δή οί φίλολόγοι ήρίθμησαν μέχρι τοΰδε περί 
όγδοήκοντα οκτώ. ’Εκ τούτων όμως μόνον 
οκτώ έχουσιν ίδιον άλφάβητον καί ιδίαν 
φιλολογίαν. Ή  δέ σανσκριτική, ήτις είναι
»/ Λ κ ~ \ , Λ » ϊ ~τ(ου] γλωσσά νέκρα, ως και αι ες αυτή; 
έκπορευθεΐσαι διάλεκτοι π ά λ ι  καί π ρ ά -  
κ ρ ι τ ,  είναι άναμεμιγμένη άπάσαις τα ΐς 
έν ταΐς Ίνδίαις έν χρήσει διαλέκτοις. Η 
δέ γλώσσα ’Ιν δ ο υ σ τ ά ν ι,  ή'τις λαλεΐται 
ιδίως έν τή επαρχία τής Αγρας, είναι ή 
μάλιστα σοφή, καί μεταχειρίζονται ταύτην 
ύπέρ πάσαν άλλην καθ’ άπασαν τήν ’Ινδι
κήν, καί μάλιστα άπό τής καταστάσεως 
τών Μωαμεθανών, ότε προσέλαβε πολλάς 
άπό τής Περσική; λέξεις καί φράσεις. Παρά 
τήνάνά πάντα σχεδόν τόν νομόν λαλουμένων διά
λεκτον ή ’ίνδονστάνι λαλεΐται καί είναι συνήθης 
παρ’ άπασι τοΐς πεπαιδευμένοις καί Μωαμεθα- 
νοΐς Ίνδοΐς.

Ή  φυλή είναι παρά τοΐς ’ίνδοΐς άντί γένος.

οί ’Ινδοί ρδελύττονται ύπέρ τούς Παρίας· δ ιό  
καίοί Βραχμανες ούδέποτε ψαύουσι τή νχεΐρα  αύ
τών· ή , άν άναγκασθώσι, σπεύδουσιν άμα φθά- 
σαντε; οίκαδε ίνα έκδυθώσι καί λουσθώσι, κα- 
θαοίζοντε; ούτως έαυτούς τοΰ μιάσματος τοΰ 

γενομένου αύτοΐς έκ τής προσψαύβειος τών 
βέβηλων· διότι νομίζουσιν ότι καί μόνον 
το βλέμμα τοΰ Παρία ή τοΰ Εύρωπαίου 
άρκεΐϊνα μιάνη τόν βλεπόμενον.

Έκάσττ, κώμη τοΰ Δεκκάν άποτελεΐται 
πάντοτε ύπό δύο κεχωρισμένων συνοικιών, 
ών ή μέν είναι άποτεταγμένη τυΐς εύγενέσιν, 
ή δέ έτέρα άποπεφραγμένη το ΐ; Παρίαι;, 
οί; δέν επιτρέπεται άνευ συγχωρήσεω; ή 
είσοδο; εί; τήν συνοικίαν τών Βραχ μάνων, 
ούόέ ή άπό τοΰ φρέατο; αύτών ύδρευσι; · 
δ ιότι οί Παρίαι εχουσιν ίδ ια  φρέατα. Ούδέ
ποτε δέ ό εύγενή; δέχετα ι δώρον παοά 
Παρία. Ή  εί; φυλά; .διαίρεσι; ένεπόδισε 
διά παντό; έν Ινδίαις τήν μόρφωσιν λαοΰ 
ομογενούς, καί έπήνεγκεν άδιαπαύστου; 
στάσεις καί εμφυλίου; πολέμους, οί'τινε; 
κατέστρεψαν τήν ελευθερίαν καί κατέστησαν 
τήν χώραν έ'ρμαιον τών άπό τών ξένων επι
δρομών. Αί διάφοροι φυλαίνομίζονται κατά 
του; Σιβαϊστάς ότι δέν δύνανται μήτε ϊνα 
έκπαιδευθώσιν ομοιοτρόπως, μήτε ίνα μυη- 
θώσι τά  αύτά μυστήρια, μήτε ϊνα συμίΛε- 
τασχωσι τών αύτών άγαθών έν τ α ΐ;  μετά 
θάνατον άναμορφώσεσιν.

Εν Μαδρά; οί Ά γγλοι κατέστησαν Μου- 
σεΐον ’Ινδικόν άξιολογώτατον, εί; ό συνή- 
θροισαν πολλά; ινδικά; άρχαιότητα;, α ί-  
τινε; συμβάλλουσι λίαν είς τήν σπουδήν 
τή ; ιστορίας τοΰ ινδικού έ'θνους.

Μεταβαίνων άπό Μαδράς είς Gondje- 
veram , πόλιν μεσόγειον παρά τόν ποταμόν 
Π άλιαί, διήλθον διά χωρών προτού μεν εύ- 
φοριυτάτων, νΰν δέ γεμουσών αγρίων θάμνων 
καί έρημων τής άμελεία; έ'νεκα τών Ά γ 
γλω ν, οϊτινες παρέβλεψαν τήν έπανόοθωσιν 
τώνύδραυλικών έργων τών αρχαίων ’Ινδών. 
Τήδε κάκεΐσε παρά τά ; ό'χθα; τών σπανίων 
ποταμών φυτεύεται ή όρυζα , ή τ ι ;  , ούσα 
μόνη σχεδόν τροφή τοΰ λαοΰ, αποτελεί 
τήν κρηπΐόα τής γεωργίας τών πρός μεσημ

βρίαν Ινδιών. Πρός φυτουργίαν τής όρύζης ό 
άγρός διαιρείται εί; πολλά τετράγωνα τμ ή μ α τα  
περιεχόμενα ύπό κρασπέδων γήινων, κατεχόντων 
τό ύύωρ. Τό όλον τοΰ άγροΰ παριστα καθόλου 
δψιν ζατρικίου, ούτινος έκαστον τετράγωνον εί

Οί Βραχμάνε; καί οί Σούδρας ν.αί οί Παρίαι ύπο- 
διαιροΰνται εί; πλήθο; δευτερίων φυλών. Οί δέ 
μετέχοντε; μ ια ; φυλή; δέν δύνανται μήτε ϊνα 
συμφάγωσι μήτε ινα συμπίωσι, μήτε ίνα συ- 
ζευχθώσι τοΐς μετεχουσιν αλλνης. Καί άν ’Ινδός

Πρίγκηψ ιθαγενής τής Μαοράς.

τις άτιμασθή, άποβάλλεται ύπό τής φυλής καί 
τών συγγενών αύτοΰ· ή γυνή αύτοΰ νομίζεται 
χήρα, τά  δέ τέκνα ορφανά· καί πάντες άποστρέ- 
φονται αύτόν.

Τού; Εύρωπαίου; ώ; τρώγοντα; τό βόϊον κρέα;,

ναι ούτω διατεθειμένον, ώστε ή επιφάνεια αύ
τοΰ υπερεχει τοΰ πρό αύτοΰ έκ τοΰ κα τ’ ολίγον, 
τό όε ύδωρ μεταβαίνει άπό τοΰ ετέρου είς τό 
έτερον. Και πρώτον θραύονται αί βώλοι· ό δέ 
άγρός κατακλύζεται ύπό πολλοΰ ύδατος, ό'περ 
έπιφερει τήν σήψιν τών άχύρων καί τών ρι
ζών τής τελευταίας συγκομιδής. "Υστερον δέ, 
ύποχωρήσαντος τοΰ ΰδατος, ά'ρχεται ή διά  τών 
βοών άροτρίωσις τοΰ άγροΰ, καί ή έπιπέδωσις 
τής άναποληθείσης γής διά  τίνος σανίδος έλκυο- 
μένης ύπο βοός, καί μετ’ αύτήν έ'ρχεται ή 
σπορά. Μετα δε δύο ημέρας αναφύεται ήδη τό 
φυτον. Κατά μέν τάς πρώτας τρεΐς ημέρας ή 
όρυζοτροφοΰσα γή δέν ποτίζεται· μετά δέ τήν 
τριτην ά'ρχεται ήμέραν παρ’ήμέραν ό ποτισμό;, 
μέχρι; ού τό φυτον αναδείξη τά τρ ία  πρώτα φυλ- 
λαρια. Εκτοτε δε και καθ ολον τόν μήνα ό άγρός 
ποτίζεται καθ έκαστην μέχρις ού πλησιαζούσης

τής ώριμότητος κατακλύζεται πάλιν άπας άνά 
δέκα ή μέρας.

Ή  Κονδζέβεραμ, άκέχουσα τεσσαράκοντα 
μ ίλλια  τής Μαδράς, κατέστη περίφημος άπό τών 
τώ  Σίβα άφιερωμένων λαμπρών αυτής ναών. 
Καθ’ ήν δέ ώραν έ'φθασα, έτελεΐτο συμβούλιον, 
προεδρεύοντος τοΰ ’Άγγλου ίατροΰ, προς κατα- 
στασιν δημοσίου φαρμακείου. Ό  Ραγιάς και οι 
προύχοντες τής πόλεως, καίπερ εύχαοιστοΰντες 
τή  άγγλική διοικήσει ύπέρ τής φιλανθρωπίας 
ταύτης, δέν ήδύναντο ϊνα έννοήσωσι τήν χρείαν 
δημοσίου έράνου ύπέρ τής ϊδρύσεως κοινω
φελούς καταστήματος· διότι ό συνεταιρισμός 
είναι πάντη ά'γνωστος τοΐς άνατολικοΐ; λαοΐς. 
"Οθεν έν Ίνδίαις ούδέποτε βλέπει τ ις  έκτελού- 
μενον δημόσιόν τ ι  έ'ργον, τών Ινδών ούδέποτε 
συγκατατιθεμένων ϊνα συνενώσωσι τα  κεφαλαία 
αύτών καί όμοφρονήσωσιν ύπέρ μεγάλου ή κοινω

φελούς τινο; έργου. Διότι οί πολυχρήματοι, 
τοκίζοντε; εύκόλως τά  χρήματα αύτών πρός 
είκοσι τοΐς έκατόν κατ έ'τος, όλιγωροΰσι πάσης 
άλλης έπιχειρήσεως, ή'τις ούδέποτε φέρει αύτοΐς 
πλέον τών δώδεκα τοΐς έκατόν. Ά λλως τε καί
περ εύφυής ών ό Ινδός, άποστρέφεται πάντα νεω
τερισμόν, μάλιστα δέ μηχανών καί εργαλείων, ών 
άνευ ούδέν σήμερον κατορθοΰται. ' θ  ’Ινδός προ
τ ιμ ά  ϊνα φέρη έπί τής κεφαλής αύτοΰ τεσσαρά
κοντα λίτρας βάρους άντί τοΰ σΰραι τριακοσίας 
έν μονοτρόχω άμαξίω , ή τετρακισχιλίας έν 
άμάξη· προτιμά ϊν ’ άντλη'ση δέκα λίτρας ύ'δα- 
τος διά  τοΰ άγροίκου αύτοΰ άντλητηρίου άντί τοΰ 
πορίσασθαι έκατόν διά  τής άντλίας. Προτιμά 
ίνα κατασκευαση δια  τών χειρών αύτοΰ έκατόν 
πλίνθους άντί τοΰ παράξαι χιλ ίας διά  τής μη
χανής.

'Η  πόλις Κονδζέβεραμ περιέχει περί έξή-

'Η  αρχιτεκτονική τών Ίνοών. —  Τ ά  καθ’ εχαστα  τοΰ πυλώνος τής μεγάλης παγο'δας του Κονδζέβεραμ.



κοντά χιλ ιάδας κατοίκων. Οί δύο αύτής μέγι
στοί ναοί άπέχουσι άλλήλων τρία μ ίλλια .

Οί Βραχμάνε;, άκούσαντες ~αρα τίνος διερμη- 
νέως, δτι έπορευόμην εΐ; τόν μέγαν ναόν, ήλθον 
άπαντησόμενοι πρός με, ποοπορευομένων αυλη
τών καί τυμπανιστών καί πολλών βαγιαδέοων ή 
χορευτριών, αιτινες ύπηρετουσι τώ  θεώ.

'Η παγόδα είναι περιτετειχισμένη δια  δ ι
πλών τοίχων. Η δε διαβασις τοΰ δευτέρου τοί
χου δέν συγχωρεΐται ούδενί βεβήλω. Είς τό 
άδυτον τοΰ ναοΰ φέρει στοα, ύφ ήν έστάθην θαυ· 
μάζων τα ωραιότατα ινδικά υφάσματα, άφ’ ών 
κατεσκευασθησαν Ά  πέπλοι οϊ καλύπτοντες τά  
είύωλα κατά τας έορτάς, καί τούς πολυτιμοτά- 
τους λίθους, άφ ών κοσμούνται οί στέφανοι 
καί ό χρυσοΰς τών ειδώλων κόσμος, ούτινος ή 
άξια υπερβαίνει έν εκατομμύριον 2 5 0  χ ιλ ιάδας 
φράγκων. Έ νιο ι τών πολυτίμων τούτων λίθων 
εύωρήθησαν ύπό τών άγγλων εϊσπρακτόρων θν,— 
ρευοντών τ η ν  εύνοιαν τών Βραχμάνων καί τών 
Σιβαϊστών ’Ινδών. Έν αύτοΐς ειδον καί δ ιά— 
όημα πολυτελέστατον δωρηθέν παρά τοΰ άρχαίου 
γενικού διοικητοΰ λόρδου Κλίβου.

Πρό της εισόδου τοΰ άδυτου της παγόδας 
ταυτης ϊσταται μικρός σηκός ιδρυμένος επί τεσ- 
σαρο^ν στύλων κεκαλυμμένος διά  στέγες πυ- 
ραμιόοεώοΰς, ές ής έξαρτώνται κολοσσαΐοι λ ί-  
θιναι άλύσεις, ών οί κρίκοι έλαξεύθησαν 
εξ ενός μονού λίθου! Έν δέ δεξιά άναπετάν- 
νυται στοά τετράγωνος κεκαλυμμένη ύπό 
στέγης επικείμενης δώδεκα όκταστύλοις 
στίχοις, ήτοι έννενήκοντα εξστήλαις κεκο- 
σμημέναις καί ταύταίς δ ι ’ άλύσεως κολοσ- 
σαίας μονολίθου καταπιπτούσης άπό τής 
οροφής έν είδει στεφάνων.

Η παγόδα αΰτη νομίζεται όρθώς ή 
ωραιότατη τών έν ταΐς Ίνδ ία ις  δ ιά  τε τό 
μέγεθος αύτής καί τό παράβολον τής άρχ ι
τεκτονικής καί την άπιστον δαψίλειαν τών 
αναγλύφων, δ ι ’ ών έκοσμήθησαν οί τοίχοι 
καί οί πυλώνες αύτής. Έν αύτή υπάρχει καί 
περίφημος σανσκριτική σχολή, ήνοίΒραχ- 
μανές μοι έπέτρεψαν ΐνα ϊδω . 'Η γνώσις 
τής σαντκριτικης γραμματικής είναι ή 
πασών μάλιστα τιμώμενη επιστήμη παρά 
τοΐς ’Ινδοΐς. Αλλ’ οί μαθηταί, καί~ερ κα- 
ταναλίσκοντες ολοκλήρους ενιαυτούς πρός 
έκμάθησιντών στοιχείων τής άρχαίας ίεράς 
γλώσσης, γνωρίζουσιν έξερχόμενοι τής σχο
λής μόνον τεμάχιά  τινα  τής Πουράνας καί 
τήν τελείαν γραμματικήν τοΰ Πανίνι.
Είναι δέ πάντως ανίκανοι ΐνα μεταφράσω- 
σιν οίον δήποτε σανσκριτικόν σύγγραμ
μα. Οί δέ πλεΐστοι τών Βραχμάνων δέν 
γνωρίζουσιν άλλο είμή προσευχάς τινας 
σανσκριτικάς, άς λέγουσιν άπό μνήμης ενώπιον 
τών πιστών, ούδόλως έννοούντες τόν νοΰν αύτών.

Οί πλεΐστοι τών σοφών τούτων διάγουσι τόν 
βίον σπουδάζοντες περί την γραμματικήν καί τά  
μεταφυσικά, ουδόλως φροντίζοντες περί επιστη
μών, ών μόλις εχουσι στοιχειώδη τινά παιδείαν. 
Ή  γεωμετρία ήτο τό πάλαι χρήσιμος αύτοΐς ποός 

ν.αταμέτρησιν τών ποτιζομένων γαιών. Ή  δέ 
άστρονομία, ήν μετεχειρίζοντο πρώτον πρός 
υπολογισμόν τών εκλείψεων, μετεβλήθη ύστερον 
είς αστρολογίαν. Διεΐλον δέ άπό άμνημονεύτων 
χρόνων τόν ενιαυτόν εϊς 12  μήνας η τριακοσίας 
έξήκοντα πέντε ήμέρας καί κλάσμα τ ι ,  καί τήν 
έβόομάδα είς έπτά ήμέρας έχούσας ονόματα πλα
νητών, καί έκαστον σημεΐον τοΰ ζωδιακού κύ
κλου εις τριάκοντα δύο βαθμούς. Ουδέποτε ό'μως 
έσπούδασαν περί τήν αιτίαν τών φυσικών φαι
νομένων, τάς ιδιότητας τών σωμάτων καί τούς 
νόμους τής φύσεως· διό καί αί τέ /να ι διέμειναν 
στάσιμοι, περιορισθεΐσαι είς τήν παρασκευήν 
ώραίων τινών χρωμάτων, τόν έκχ υλισμόν τής 
καπφούρας καί τών αρωματικών ελαίων, τήν 
αποσταςιν, τήν κατεργασίαν τοΰ χάλυβος καί 
τής ύάλου.

(Έ π ε τ α ι συνεχεία.)

ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΥΣ£ΩΣ ΤΩΝ εΝΤΟΜΠΝ.

Αί μεταμορφώσεις. —  Οί μεταξοσκώλη
κες·—  ΑσΟένειαι τοΟΣηρος καί εισαγωγή 
νέων γενών είς Ευρώπην.

Τό έ'ντομον έτέραν μέν μορφήν έ'χει γεννώ- 
μενον, έτέραν δέ άποθνήσκον· αί δε μεταμορ
φώσεις τοΰ σώματος αύτοΰ είναι τό σπουδαιότα- 
τον έν τώ  βίω αύτοΰ έργον καί τό παραδο- 
ξότατον τής φυσιολογίας φαινόμενον. Ή  δυσει
δής καί πολυφάγος κάμπη, ή κατατρώγουσα 
τα χλωρά φύλλα, μετασχηματίζεται είς χρυ- 
«αλιάα, καταστράπτουσαν χρυσω καί κυάνω, 
άποστρεφομένην τήν τροφήν τών φύλλων, καί 
θηρεύουσαν τροφήν λεπτοτέραν καί γλυκυτέραν, 
τό νέκταρ τώνάνθών. ' η  Δέσποινα (L ibellule), 
πριν ή μεταμορφωθή είς χρυσήν χρυσαλίδα, δ ιά 
γε ι, ώς σκώληξ δυσειδέστατος, έν τώ  ΰδατι καί 
τώ βορβόρω· έπελθούσης δέ τής ώρας τής μετα- 
μορφώσεως, άναβαίνει έπί τ ι  φύλλον, κατα
λείπει έπ ’ αύτοΰ τό ΰγροβαφές ειδεχθές ένδυμα, 
καί περιβάλλεται λαμπράς ΐριδοειδεΐς πτέρυγας,

Αί Μεαβράίες ή οί μικροί Δαίμονες· "Ορα σ ιλ . 306,

αιτινες άνάγουσιν αύτήν ψυχήν εϊς τά  αιθέρια. 
Ή  δέ μεταμόρφωσις αυτη είναι οΰτως ουσιώ
δης, αί δε νέαι χρεΐαι τοΰ ζώου οΰτω κατε- 
πείγουσαι, ώστε, άν θελήσωμεν ΐνα έμποδίσω- 
μεν τόν μεταμορφωθέντα σκώληκα τοΰ πέτεσθαι, 
καί κατάσχωμεν διά βίας τό έ'ντομον έν τώ 
ΰ δα τ ι, έ'νθα έ'ζησεν εϋ'δαιμον έπί τοσοΰτον χρό
νον, αποθνήσκει έν άκαρεΐ. Μέχρι τοΰδε έ'ζησεν 
έν τώ  βορβόρω καί τώ  ΰδατι · τοΰ λοιποΰ δέ 
δέν δύναται ΐν ’ άναπνεύση άλλαχοΰ πλήν έν τώ 
καθαρώ άέρι.

Το άκμαΐον έ'ντομον ή ή ψυχή διαφέρει ούτω 
τοΰ νέου ή τοΰ σκώληκος, ώστε άδύνατον ΐν 
άναγνωρίσωμεν αύτά. *0 κάνθαρος, ό έ'χων τά  
σμαράγδινα έ'λυτρα, ον ποοσεκύνει ή αρχαία Αί
γυπτος, ούδόλως ομοιάζει τώ  δυσειδεΐ ύπογείω 
σκώληκι, άφ’ού έγεννήθη. Διό καί τήν παράδοξον 
ταύτην μεταμόοφωσιν οί αρχαίοι Α ιγύπτιοι ένό- 
μίζον σύμβολον τή ; μετεμψυχώσεως.

Ό  Αριστοτέλης, ό τοσοΰτον διασαφηνίσας 
τήν τών ζώων ιστορίαν, μόλις ύπενόησε τάς 
μεταμορφώσεις τών έντόμων. Πρώτος δέ ύ Rodi 
εν Φλωρεντία κατά τήν Παλιγγενεσίαν, καί ό 
μέγας άνατόμος Μαλπίγιος καί ό G o d d a r t , 
απλοΰς μέν, άλλ’ άκριβέστατος θεωρητής, έθε
σαν αντικρύ έκάστης ψυχής τόν σκώληκα καί 
τήν νύμφην, άφ’ ής έγεννήθη.

Το έντομον γεννάται ώς σκώληξ. Αμοιρεΐ 
δέ πτερύγων, αιτινες άναφαίνονται κατά τήν 
τελευταίαν περίοδον τής αύτοΰ ζω ής, άποτεταγ- 
μένην μονον πρός γονοποιίαν. Κ ατα τήν πρώτην 
τής ζωής αύτοΰ σκωληκώδη περίοδον τό έντο
μον τρώγει μόνον καί αύξάνεται· άλλ’ αίφνης 
άκινητεΐ, άποναρκοΰται, περιβάλλεται νεκοικόν 
μανδύαν καί μεταμορφοΰται εϊς νύμφην, ήτις 
απεικαζει το προσκαιρον κενοτάφιον, έ'νθα ή 
«τελής τής κάμπης φύσις μεταβαίνει είς τήν 
τελειοτέραν τής ψυχής. Τό σώμα τοΰ ζώου κατά 
τήν περίοδον ταύτην φαίνεται μεταβεβλημένον 
είς μάζαν ομογενή περιβεβλημένην φαιάν τινα  
σινδόνα, ώς οί τεταριχευμένοι νεκροί τούς ιμάν
τας αύτών. 'Ένια ό'μως αύτών κατασκευάζουσιν 
έαυτοΐς, ώς οί βασιλείς, σαρκοφάγους χουσίζοντας 
καί πολυτελείς, έξ ού τό όνομα τών χρυσαλίδων.

Ή  ώς ή Ά ρτεμις τής Εφέσου έσπαργανω- 
μένη νύμφη άποναρκωθεΐσα έπί τινα χρόνον 
άνανήφει, έμψυχοΰται, σχίζει τό άσημον αύτής 
περικάλυμμα καί άναφαίνεται έν σχήματι έντό- 
μου, ούτινος αί πτέρυγες καταστράπτουσι ποι- 
κίλοις χρώμασιν.

Ό  τρόπος καθ’ ον γεννάται τό νέον έντοιιον 
είναι άληθώς άξιοθαύμαστος· διότι, εί καί διέ- 
ζησεν έν τοιαύτη δεινή ειρκτή, έξέοχεται τών 
σπαργάνων αύτοΰ άνθηρότατον, άνέπαφον καί 

άκμαΐον. Έν ώ δέ ή έλαχίστη ψαΰσις τής 
χειρός τοΰ άνθριόπου άφαιρεΐ εύθύς τήν 
ώραίαν κόνιν τών πτερύγων τής χρυσαλί- 
δος, αΰτη έξερχομένη τής στενωτάτη; 
οπής τής στενής έκείνης ειρκτής δέν άπο- 
βάλλει ούδέ έ'να κόκκον!

Τινά τών έντόμων περιβάλλονται με
ταξωτόν μανδύαν, ό'στις φυλάττειαύτά έκ 
τοΰ ψύχους καί τοΰ έξ ούρανοΰ ΰδατος, ώς ό 
Σήρ ή ό Βόμβυξ τής συκαμινέας καί πάντες 
οί μεταξοσκώληκες, ών τινες περικαλύ
πτονται ύπό δύο τοιούτων καλυμμάτων, 
τοΰ μέν έςωτερικοΰ πυκνού, όμοιου τή
·>Υ > / / .V ·» *ες άχυρου στέγη των αγροτικών οικιών, 
φυλάσσοντος αύτά έκ τοΰ άπό τοΰ ούρανοΰ 
ύ'όατος, τοΰ δέ εσωτερικού άδροΰ καί μα
λακού, φυλάττοντος αύτά άπό τού ψύχους 
τού χειμώνος περιμένοντα οΰτως έν ασφα
λεία τό έ'αρ, ό'πως άναγεννηθώσι.

Τό γένος τών βομβύκων περιλαμβάνει 
πολλά είδη χρυσαλίδων (Sericaria At- 
tacus, Bombyx, Orgya, Liparis κ λ π ), 
αιτινες, ούδόλως τρεφόμεναι, ζώσι μόνον 
όλίγας ήμέρας πρός διατήρησιν τοΰ είδους. 
Ό  κοινός Σήρ ή βόμβυξ τήςμορέας (Bom
byx mori ) είναι τοΰ γένους τών Σηρών 
(Sericaria), καί ώνομάσθη όρθώς «ό κύων 
τών έντόμων, » ώς γενόμενος οικείος άπό 

τών αρχαιοτάτων χρόνων, οΰτως ώστε τό έ'ντομον 
τοΰτο δέν δύναται ήδη ΐνα ζήση έν τώ  ύπαίθρω 
και τώ  άέρι· δ ιότι ή μέν θήλεια φαίνεται πως 
αγνοούσα ό'τι έχει πτέρυγας· ό δέ άρσην ούδόλως 
πετετα ι, άλλά πτερυγίζει πάντοτε παρά τήν 
θήλειαν.

Πατρίς τοΰ Σηρός έγένετο ή Κίνα, ήτις κατε- 
σκεύαζεν ύφάσματα σηρικά 2 2 0 0  έτεσι π . X . 
Έκ δέ ταύτης διεδόθη είς άπασαν τήν ’Ασίαν.
y-. t / \ ■ \ \ ' χ
υ ι  τα πητε; και τα  σηρικά χρυσοποικιλα τής 
Βαβυλώνας ύφάσματα ήσαν περιβόητα παρά το ΐ; 
αρχαίοι;· ή δέ τ ιμ ή  αύτών οΰτως υπέρογκος, 
ώστε ήσαν άντάξια τοΰ χρυσοΰ.

Οι 'Ρωμαίοι έγνώρισαν τό σηρικόν όψέ. Ε π ε ι
δή έν τιν ι πανηγύρει, καθ’ ήν πλήθος μονομά
χων καί θηρίων έμελλον ΐνα ψυχαγωγ/ίσωσι τό 
πλήθο; έν τώ  Colyseum, οί 'Ρωμαίοι ειδον τό 
πρώτον έκθαμβοι άντί τής συνήθους σκηνής τοΰ 
Ιουλίου Καίσαρος μεγαλοπρεπέστατον Βαβυλα>- 

νιακόν σηρικόν πέπλον ( Velum ) χρυσοπάρυφον.
Εκτοτε οί πατρίκιοι έφόρουν μανδύας σηρι

κούς πολυτελέστατους· ή δέ χρήσις τών σηρικών 
υφασμάτων έπήνεγε τοσαύτας δαπάνας ώστε ό 
Τιβέριος καί ή σύγκλητος ήναγκάσθησαν ΐν’ 
απαγορεύσωσιν αύτά· ό δέ αύτοκράτωρ Αύρηλια- 
νος παρήγγειλε τή  αύτοκρατείρα Σεβερίνα ΐνα 
μή μεταχειρίζεται ΰφασμα οΰτω πολυδάπανον.

Έ π ί τοΰ Ίουστιανοΰ ( 5 2 7  —  5 6 5 )  ή τής 
με τάξης εμπορία ηύξη'θη τοσοΰτον ώστε έβλαπτε 
λίαν τά  χρήματα τής Εύοώπης. Αλλ’ εύτυχώς 
ύύο μοναχοί τού τάγματος τοΰ άγιου Βασιλείου, 
έπανελθόντες έκ Κίνας, ό'που έπορεύθησαν κηρύ- 
ξοντες τόν χριστιανισμόν, προσήνεγκον τώ αύτο- 
κρατορι ώά τινα τοΰ έντόμου, άτινα έκρυψαν έν 
τα ΐς καλάμου ράβδοι; αύτών. Μ ετ’ ολίγον δέ 
ή ανατροφή τοΰ Σηρός διεδόθη πανταχόσε τής 
Ευρώπης, καί μάλιστα είς Πελοπόννησον, ήτις 
έ'κτοτε ώνομάσθη Μωρέας.

Έ ξ άπαντων δέ τών ευρωπαϊκών έθνών ή 
Γαλλία άπεργάζεται έν τώ  παρόντι τούς π λε ί- 
στους καί ώραιοτάτους σηρικούς ιστούς, άποστέλ- 
λουσαπανταχόσε τής γήςπλείονα τών 4 0 0  έκα- 
τομμυρίων φράγκων μετάςινα ύφάσματα. Σ τε- 
ρεότης τοΰ υφάσματος, λειότης ολισθηρά, λαμ- 
πρότης , λεπτότης χρώματος , άντανάκλασις, 
βόμβος, πτύγμ ατα  μεμαραμμένα ή βαρέα άπο- 
τελοΰσι τάς άρετάς τών γαλλικών μετα- 
ςίνων υφασμάτων.

Α λλ’ ό'μως ό βόμβυξ τής μορέας δέν 
όιαπρεπει έπί καλλονή ούδέ έπί λαμπροΐς 
χρώμασιν, ώς πολλοί άλλοι σκώληκες, 
αλλ ένδεδυμένος άπλοΰν εργάτου χιτώ να  
άπεργαζεται τών άνθρώπων χάριν τόν 
ώραιοτατον τών ιστών.

Ανατέμνοντες τόν σκώληκα εύρίσκομεν 
εκατέρωθεν καί κάτωθεν τοΰ πεπτικού σω- 
λήνος διπλοΰν μεταξοφόρον αδένα, άποτε- 
λούμενον ύπό σωλήνος τριχοειδούς έκ τριών 
συγκειμένου διαφόρων μερών. Το πρός τήν 
ούραν τοΰ σκώληκος μέρος τού άδένος Α ,
Β, C , άποτελεΐται ύπό σωλήνος έλικοει- 
όοΰς, διαμέτρου ένός χιλιομέτρου καί μή
κους 0 ,2 7 ,  περιεσπειραμενου περί έαυτόν, 
και λήγοντος είς ό'γκωμα D , ό'περ είναι τά 
ύοχεΐον τής σηρικής ΰλης· άπό δε τοΰ δο
χείου τούτου άνέρχεται πρός τήν κεφαλήν 
τοΰ εντομου έτερος σωλήν τριχοειδής Ε ,  
όστις, άναβαινων παραλλήλωςτώ  άπό τοΰ 
έτέρου δοχείου άνερχομένω σωλήνι, άνα- 
στομοΰται τέλος μ ετ’ αύτοΰ καί άποτελοΰ- 
σιν ένα και μόνον σωλήνα άγωγόν, όστις 
έκδιδει εϊς τό στόμα τοΰ σκώληκος, ό'που 
έκχέει τήν μεταξωτήν ΰλην. (  "Ορ. τήν 
είκ. σε>. 3 3 6 . )

Αλλ ή ΰλη αΰτη δέν έχει άπάσας τάς τής 
μετάςης ίόιο'τητας, ώςάπεδείχθη έκ πειρα
μάτω ν,και μόνον ή ένέργειαγλοιώδουςτινός 
ύγροΰ έκχεομένου ύπό δύο παρά τό στόμιον 
τοΰ μεταξαγωγοΰ άδενίσκων περιποιεΐ αύ- 
τ·?ί τό λαμπρόν μεταλλικόν χρώμα, τήν έλαστικό- 
τη τα  και τήν δύναμιν τοΰ νήματος τοΰ σηρικού. 
Η υλη αΰτη καθίσταται μάλιστα άφθονος έν 

τοΐς μεταςοφοροις όργάνοις κατά τάς 
τελευταίας μεταλλαγάς τής αύξή- 
σεως τοΰ Σηρός, καθ άς ούτος κατα- 
βροχθίζ ει απλήστως τά  φύλλα τής 
μορέας.

Βιομήχανοί τινες έδοκίμασαν ΐνα 
εξαξωσι την μέταξαν άμέσως έκ τών 
φύλλων τής μορέας· άλλ’ έπέτυχον 
μόνον οΰτω στύπης ούδενός άξίας.
Επειδή ή μεταξα δέν είναι, πολλοΰ 

γε και δει, ολως κατεσκευασμένη έν 
τώ  τής μορεας φυλλω, καί μόνον ή 
φυσις του Σηρος δύναται ΐνα κατα- 
στήση αύτήν χρήσιμον τη ύφαντική.

Μετα τήν σύντομον ταύτην δ ια 
γραφήν τών μεταξοφόρων οργάνων 
τοΰ Σηρός ύπολείπεται ΐνα φανερώ- 
σωμεν τόν τρόπον καθ’ όν τρέφεται 
ούτος ένΕύρωπη, καθ’ ό'σον μάλιστα 
ή μέταξα έγένετο καί έ'σται έν τών 
πολυτιμοτάτων γεννημάτων τής 
Ελλάδος.

 ̂ Ονομαζουσιν οί σηροτρόφοι άπο - 
ό ε ρ μ ά τ ω σ ιν  ( m u e )  τήν κοίσιν, 
καθ ήν ό Σήρ άποναρκούμενος άνανεοΐ τό δέο- 
μα αύτοΰ. Τότε δέ ό σκώληξ παύεται τρώγων, 
άκινητεΐ, καθιστάται άπό λευκού λευκόφαιος,

κίτρινος καί διαφανέστερος, ή κεφαλή αύτοΰ 
όγκοΰται, καί τό δέρμα ρυτιδοΰται. Τήδε κά- 
κεΐσε άποθέτει νήματα μετάξης, ύφ’ ά ύποδυό-

Πρώτη ήλικία τοΰ Σηρο'ς. Δευτέρα ήλικία.

Τ ριτη ήλικία. Τετάρτη ήλικία.

μέν ον τώ μεταξωτώ δικτύω. Μια δέ μετά τήν 
κοισιν ώρα ό σκώληξ άρχεται πάλιν τοΰ τρώγειν.

Ό  Σήρ ύφίσταται τέσσαρας τοιαύτας άποδεο- 
αατώσεις. Οί δέ μεταξύ τών μεταλλαγών τοΰ 
ό έρματος καιροί ονομάζονται, ή λ ι κ ία  ι τοΰ με- 
τοξοσκωληκος. Η μέν πρώτη ήλικία διαοκεΐ

/  Γ /  * \ \  * /  /  \  /
ττεντε ημέρας, η οεόευτερα, τριττ] και τέταρτη 
ες, ή δέ πέμπτη  καί τελευταία εννέα ήμέρας.
Οταν δε ό σκώληξ φθάση είς τήν πέμπτην καί 

τελευταίαν ηλικίαν καί μεταμορφοθή εϊςκάμπην, 
γίνεται άδηφάγος. Κατά δέ τήν e Ιδόμην ημέ
ραν τής τελευταίαςήλικιας, σκώληκες, γεννηθέν- 
τες έκ σπορου βάρους τριάκοντα γράμμων, κα- 
ταβροχθίζουσι τροφήν τεσσάρων ίπ π ω ν  ό δέ

' '  r .

μένος άποναρκοΰται έπί 1 2  —  14ώ ρώ ν. Κατά 
τόν ύπνον τοΰτον μεταβάλλεται τό δέρμα αύ
τοΰ. Μεταξύ δέ τών δύο υμένων, τής νέας ή

Π έμπτη ήλικία καί τελευταΐαι μεταμορφώσεις τοΰ Σηρός.

έσωτερικής, καί τής παλαιάς ή'τοι έξωτερικής 
διαχέετα ι ύγρόν τ ι  χρήσιμον πρός τό διολισθαί- 
νειν τοΰ σκώληκος, όστις μ ετ’ ολίγον έξυπνεΐ

Σκώληκες και βομβύκια τοΰ νεωστί εις Ευρώπην είσα/Οέντος 
είδους B om byx C ynth ia .

καί κινείται οΰτως, ώστε τό άρχαΐον δέρμα 
διαρρήγνυται περί τήν κεφαλήν καί τά  νώτα, 
ό δέ σκώληξ εξέρχεται άφίνων αύτό περιπεπλεγ-

παταγος των σιαγόνων αυτών ομοιάζει τώ  τής 
ραγδαίας βροχής.

Περί τήν πέμπτην ήλικίαν τελευτώσαν ό σκώ
ληξ παρασκευάζει έαυτώ ^ό κενοτάφιον, ένθα μέλ
λει ΐνα μετασχηματισθή ιϊς ψυχήν η χρυσαλίδα. 

Ολίγω δέ πρό τούτου παύεται τρώγων, 
γίνεται κίτρινος καί διαφανής ώς ράξ στα
φυλής, ό'περ προσημαίνει -ην λεγόμενον 
καιρόν τής ά κ μ ή ς .

Καί μέχρι μέν τοΰδε ό σκώλ/ιξ, οικουρών 
καί τρώγων, δέν μεταβάλλει τόπον  άλλ’ 
αίφνης κατέχεται ύπο μεγάλης πρός κίνησιν 
ορμής, ύψόνει τήν κεφαλήν περιμέοιμνοςκαί 
ζητεΐ πανταχοΰ τόπον υψηλόν καί καλόν είς 
κατασκευήν τοΰ προσκαίρου αύτοΰ τάφου. 
Ό  καιρός ούτος ονομάζεται ά ν ά β α σ ις .

Πριν ή άρξηται τής κατασκευής τού βομ
βυκίου (κουκουλίου/), ό σκώληξ έκκαθαοίζει 
τόν έντερικόν αύτοΰ σωλήνα πάσης έναπο- 
λειφθείσηςάκαθαρσίας· έπειταδέ έργάζεται 
τό έ'ργον ρίπτων άτάκτως περί αύτόν τά 
νήματα, άτινα μέλλουσιν ΐν’άναρτη'σωσι τό 
βομβύκιον. Τα νήματα ταΰτα ονομάζονται 
γνάφαλα ( b o u r r e  a s o i e ), Έ ν δέ τώ 
μέσω τοΰ άτακτου τούτου ιστού ό σκώληξ 
αρχεται άποθέτων τήν ΰλην τοΰ βομβυκίου, 
ό'περ περιέχει συνήθως περί χ ίλ ια  μέτρα 
νήματος, ώστεύπελογίσαντό τινες, εΐρήσθω 
έν παρόδω, ό'τι τετρακισμύρια βομβύκια 
έκφέρουσι νήμα σηρικόν δυνάμενον ΐνα πε
ριβάλλω τήν γην περί τόν Ισημερινόν.

Συνεσταλμένος ως πέταλον ίππου , έ'χων 
τα  μέν νώτα πρός τό ένδον, τούς δέ πόδας 
πρός τό έξω, ό σκώληξ, περιάγων τήν κε
φαλήν, περικαλύπτει βαθμηδόν άπαν αύ
τοΰ τό σώμα δια  του άπό τοΰ στόματος 
αύτού έξερχομένου νήματος χαί μεταβάλ
λεται είς ψυχήν.

Ό  κύριος 'Ροβινέτ ύπελογίσατο ό'τι ό μετα- 
ςοσκώληξ κάμνει άνά παν δευτ^ρόλεπτον κινή
σεις πέντε χιλιομέτρων, ήτοι τριακοσίας χ ιλ ιά 

δας κινήσεις τής κεφαλής, πρός κ α 
τασκευήν τοΰ βομβυκίου, γινομένου 
έν έβδομήκοντα δύο ώραις.

Αποθέσας περί αύτόν άπασαν τήν 
μέταξαν περί τήν τετάρτην ή μέραν, 
ό σκώληξ κεκλεισμένος ήδη έν τώ 
βομβυκίω, γίνεται λευκότατος· ή 
δέ κοΛία μαραίνεται' οί δέ εξ έμ- 
πρόσθιοι πόδες άμαυροΰνται, καί 
πλησιάζουσιν άλλήλοις. "Ηδη ή ψυ
χή διαγινώσκεται ύπό τά  σπαράγ
ματα τοΰ δέρματος, τό μέν πρώτον 
λευκή , ΰστερον δέ χαλκοειδής. Το 
δέ δέρμα ρυτιδοΰται καί άποσπω- 
μενοντοΰ σώματος συστέλλεται πρός 
τό όπισθεν. 'Η ψυχή διαμένει έν 
ταύτη τή μορφή δεκαπέντε ήμέρας 
μέχρι δεκ α επτά .’Αλλά πώςδιαπρά- 
ξεται ΐνα έξέλθη τής ειρκτής ταύ
τη ς ; 'Ο κύριος Μεννεβίλ εύρεν ότι 
τό έ'ντομον κέκτηται εκατέρωθεν τοΰ 
στόματος, καί παρά τούς άνω δ ια- 
γραφέντας έτέρους δύο άδένας έκ- 
φέροντας ΰλην γλοιώ δη, δ ι’ ής 

ύγραΐνον το πρός τήν κεφαλήν μέρος τοΰ βομ
βυκίου δύναται ΐνα διεισδύηται μεταξύ τών νη
μάτων καί έλθη είς φως.



'Η  μέν θήλεια έχει τάς πτέρυγας λεύκας καί 
τήν κοιλίαν ογκώδη, είναι δέ ήσυχος καί νωθρά· 
το δέ άρσεν είναι μικρότερον καί θυμοειδέστερον.

Μετά την γονοποιίαν ή θήλεια ζητεί κα
τάλληλον προς ώωτοκίαν τόπον. Τα δέ ώά 
αύτης είναι περιειλημένα ύπό ύλης γλοιώ
δους, ή'τις προσκολλα α ύ τά τώ τό π ω , εις ον 
πίπτουσιν. Ή  γέννησις διαρκεΐ έπί τρεις 
ημέρας· τά δ έ ώ ά  περί 3 0 0  μέχρις7 0 0  είναι 
φακοειδή ολίγον πεπιεσμένα έν τω μέσω.
Κ*ί πρώτον μέν είναι κίτρινα, κατά δέ το 
φθινόπωρον καί τόν χειμώνα γίνονται κυανά, 
κατά δέ τό έ'αρ καθιστώνται λευκά, έφόσον πλησι
άζει ή ώρα της έκκολάψεως. Τότε βλέπομεν έν τω 
ώώ σημεΐον μέλαν καί είδος ήμιτόμου σελη'νης 
κυανής περί τά  χείλη αύτοΰ. Καί τό μέν μέλαν 
σημεΐον είναι ή μέλλουσα κεφαλή του εντόμου, τό 
δέ ήμιτόμου σελήνης σχήμα τό σώμα σκώληκος, 
ό'στις ά'ρχεται ή'δη ί'να τρώγη καί διατρυπά τό 
ώόν πλαγίως, καί ό'ταν ή τρύπα καταστή ίκα- 
νώς μεγάλη, εξέρχεται. Άλλ ενίοτε, μή δυνά- 
μένος ίνα έξέλθη τής μικρότητος ένεκα τής τρύ
πας ό άθλιος σκώληξ, άποθνήσκει πνιγόμενος.

*0 θέλων ινα άναθρέψν) τόν Σήρα άνάγκη ίνα 
πορίσηται πρό πάντων καλά ώά, καί έκλέξη κα
τάλληλον πρός τούτο τόπον, εΰάερον, άνήλιον 
καί θερμόν. Διό πρέπει ϊνα θέση αύτόν εις δω- 
μάτιον όυνάμενον 'ίνα θερμαίνηται δ ι’ εστίας, καί 
άνχπεπταμένον πρός μεσημβρίαν.

Τα ώά εκτίθενται έπί χάρτου επιτραπεζίου. 
Μ ετά τρεΐς ή τέσσαρας ημέρας άνάπτομεν τό 
πυρ τής εστίας ούτως, ώστε ϊν’ άναβή ή θερμό— 
της είς 13° παρά τήν τράπεζαν, ό'κου είναι τά  
ώά, νιτις πρέπει ί'να ήναι ό'σον τό δυνατόν 
μακράν τής εστίας. Καθ’ έκάστην δέ ημέραν 
άνάγκη ί'να θερμαίνωμεν μάλλον μάλλον, ούτως 
ώστε ί'ν’ αύξάνηται ή θερμότης κατά 1° ή 2° 
καθ’ έκάστην μέχρι; ού φθάσωμεν είς 25° έκα- 
τοστοβάθμου. Κ αί τήν μέν πρώτην ήμέραν ολί
γοι σκώληκες εκκολάπτονται· άλλά τήν δευτέ- 
ραν καί τρίτην ή έκκόλαψις καθίσταται 
άφθονος.

Οί «τκώληκες καλύπτονται διά στυπείου 
ή τουλλίου υφάσματος, έφ’ ού τίθενται άκρέ- 
μονές τινες μορέας, είς οΰς οί σκώληκες σπεύ- 
δουσιν ΐν’ άναβώσι διερχόμενοι διά τών 
τρυπών του υφάσματος, ώστε δυνάμεθα 
εύκόλως ϊνα μεταφέρωμεν αύτούς έπί άλλης 
πραπέζης καλυπτομένης ύπό χάρτου, έφ’ οΰ 
διαθέτομεν αύτούς διασταδόν. Κ ατά τήν 
πρώτην ταύτην ηλικίαν δίδομεν Ιξ μέχρις 
οκτώ γεύματα τήν ήμέραν έκ φύλλων μο
ρέας κατακεκερματισμένων. Τό πρώτον 
γεύμα λαμβάνουσι τήν πέμπτην εωθινήν 
ώραν, τό δέτελευταΐον περίτό  μεσονύκτιον.

"Οταν ίδωμεν πλησιάζουσαν τήν πρώτην 
άποδερμάτωσιν, μεταφέρομεν τούς σκώλη- 
κας έπ ί νέων φορητών χάρτινων κλινών, μετα- 
χειριζόμενοι ή κλάδους μορέας, είς οΰς άνέρπου- 
σιν, η δίκτυόν τ ι  επίτηδες κατασκευαζόμενον * 
περί τήν τελευτήν τής δευτέρας ηλι
κίας δίδομεν μόνον τέσσαρα γεύματα , 
τό  μέν πρώτον περί τάς πέντε τής 
πρωίας, τό  δέ τέταρτον περί τας έ'ν- 
δεκα τής νυκτός. Κ ατά τήν τετάρτην 
ηλικίαν δέν κερματίζομεν έ'τι τά 
φύλλα. Ή  άποδερμάτωσι; τ ή ;  ηλι
κίας ταύτης είναι πασών μάλιστα 
κρίσιμος· επειδή καθ’ ύπνον τά  έν
τομα φαίνονται πάσχοντα. Αί κλίναι 
αύτών άποπνέουσι μ ετ’ ολίγον οσμήν 
ανυσιώδη, διό πρέπει ΐν ’ άλλάσσων- 
τα ι συχνά. Η κατάστασις αΰτη δ ια 
μένει άπό τριάκοντα έξ μέχρι τεσσα
ράκοντα οκτώ ώρών. "Οταν δέ οί 
σκώληκες άνανήψωσιν, είναι y ρεία 
πλείστης προσοχής· διότι τότε πρώ
τον αναφύονται αί άσθένειαι.

Οί Σήρες ή μεταξοσκώληκες ύπό- 
κεινται, ώς γνωστόν, είς πολλάς άσθενείας, ών 
μάλιστα όλεθρία είναι ή λεγομένη m u sc a r-  
d in e , διαφθείρουσα κατ’ *τος περί τό έν έ'κτον

αύτών. Κ ατά τάς πρώτας τής προσβολής ή μέρας 
ή ασθένεια δέν παρέχει ούδέν έξωτερικόν σύμ
πτω μα . ’Αλλ αίφνης ό σκώληξ, ό'στις μέχρι

τοΰδε διήγε σφριγών καί τρώγων κατά τό σύν- 
ηθες, καθίσταται λευκόφαιος, νωθρός, μαλακός, 
καί μετ’ ολίγον άποθνήσκει. 'Ε πτά  δέ ή οκτώ

m e

Μηχανή προς φθοράν των Ιν τοΐς βομβυκίοις 
χρυσαλίοων.

ώραις μετά θάνατον καθίσταται έρυθρος καί ξηρός 
καί λευκότατος. "Υστερον δέ αναφαίνεται περί 
τό στόμα καί τούς δακτυλίους αύτοΰ ούσία τις

Σκώλης τοΰ νεωστι είς Εύρώπην είσα/θέντος νέου 
είοους A ttacu s-Y ain a  M ai.

άλευρώδης άναβράζουσα, καί μετ’ ολίγον τό 
σώμα τοΰ σκώληκος μεταβάλλεται είς άλευρον, 
ό'περ δέν είναι άλλο είμή κρυπτόγαμόν τ ι  φυτον,

m  ,

Βόμβυξ του A ltacus-Y am a-M ai.

παράσιτος τ ις  μύκης ονομαζόμενος Botrytis 
Bassiana, ούτινος ή στοιχειώδης ούσία [m v- 
ce lliu m ) αυξάνεται πρώτον μέν έν τώ  λιπώδει

ίστώ τοΰ σώματος τοΰ σκώληκος, έπειτα δέ 
ει’σδυομένη είς τό έ'ντερον έξέρχεται πρός γονο- 
ποιιαν τήν άσθένειαν ταύτην νομίζουσί τινες 

διαδοσιμον. ’Αλλά καθόλου άγνοεΐται τό 
αίτιον τής αύξη'σεως τοΰ παρασίτου έν τώ  
σοι ματ ι τών Σηρών, καί οί τρόποι δ ι ’ ών 
δυνάμεθα ίνα έμποδίσωμεν τήν αύξησιν καί. 
διάδοοιν αύτής.

Κ ατα τήν πέμπτην καί τελευταίαν ή λ ι. 
κιαν οί σκώληκες αύξάνονται ουτω τ α 
χέως ώστε καταλαμβάνουσι διπλάσιαν τό
πον. Αι όέ εκκοπρωσεις αύτών είναι τοσού

τον άφθονοι, ώστε άνάγκη ίνα μεταφέρωμεν αύ
τούς καθ’ έκάστην είς νέας κλίνας, είς θερμό
τητα  24°. Οταν δέ ίδωμεν ό'τι οί σκώληκες: 
θέλουσιν ϊν ’ άναβαίνωσι, θέτομεν διασταδόν έπί 
τών τραπεζών μικρούς καί ξηρούς έρείκης κλά
δους, οϊτινες κατακαλύπτονται έν 2 4  ώραις 
ύπό τών καλών σκωλήκων, άρχομένων εύθύς τής 
ύφής τών βομβυκίων.

Τά καλά βομβύκια πρέπει ϊνα ηναι παχέα καί 
βαρέα καί κυλινδροειδή τό σχήμα. Έν τή  εμ
πορία διακρίνομεν δύο είδη λευκής μετάξης,. 
π ρ ώ τ η ς  καί δ ε υ τ έ ρ α ς . Καί ή μέν πρώτη, ή. 
ώραιοτάτη καί πολυτιμοτάτη πασών, είναι ή τοΰ 
ειόους Sma, ούτινος τά βομβύκια είναι λευκά 
ύποκυανίζοντα· ή δέ δευτέρα καί μάλλον περι- 
φόρητος είναι ή τοΰ είδους Espagnolet καί lia- 
qnem aure , καί περιλαμβάνει τά  μ ικ ρ ά ,  τά  
μ εσ α  και τα  μ ε γ ά λ α  βομβύκια, ών τά  δύο 
πρώτα τιμώ ντα ι μάλλον τών τελευταίων.

Περατωθέντων τών βομβυκίων, οί σηροτρό- 
φοι άφαιροΰσιν αύτά τών κλάδων τής έρείκης, 
και πωλοΰσι τοΐς μεταξοκλώσταις, οϊτινες, πριν· 
ή μεταβαλωσιν εις νήμα, διατηροΰσιν αύτά ανέ
παφα επι τινα καιρόν. Πρό πάντων άνάγκη ί'να 
θανατώσωσι τήν έντός τοΰ βομβυκίου χρυ- 
σαλίδα, οπως μή αύτη διατρυπήσασα φθείρη; 
αύτό. Πρός δέ τοΰτο ύποβάλλουσι τά  βομβύκια 
ύπερβαλλούση θερμότητι. Πάλαι ποτέ έ'θετον 

αύτά είς τούς ίπνούς τών άρτοποιών, ένθα 
πολλάκις έκαίοντο μετά τών χρυσαλίδων 
και τά  βομβύκια. Αλλά νΰν μεταχειρίζον
τα ι έν Ευρώπη τόν άτμόν είς \  00°, έκφερό- 
μενον έκ τίνος δοχείου περιέχοντας άναβρά- 
ζονυδωρ, ό'στις διερχόμενος τόν κατά στοί
βας διατεθειμένων βομβυκίων θανατοΐ τάς 
έν αύτοΐς χρυσαλίδας. ("θ ρ α  τήν εικόνα. ) 

Ό  τρέφων τόν Σήρα άνάγκη ί'να έ'χη 
βομβύκιά τινα , άτινα παρέξουσιν αύτώ τήν 
τοΰ έπερχομένου έτους χορηγίαν ώών. 
Επειδή δέ τά  θήλεα είναι βαρύτερα, εύκό

λως διακρίνομεν αύτά ζυγίζοντες.
Αι χρυσαλίδες έξέρχονται συνήθως τών 

βομβυκίων δεκαπέντε ή είκοσιν ήμέραις 
μετάτήν ά ν ά β α σ ιν ,  έάν ή θερμότης τοΰ 
δωματίου διατηρήται άπό 2 0  μέχρι 25°.

Αι ασθενειαι τών Σηρών, καταστάσαι συχνό
τατα! απο τίνος χρόνου έν Εύρώπ-ij, ήνάγκασαν 
τους περί τής παραγωγής τής μετάξης μάλιστα 

εν Γαλλία μεριμνώντας ίνα είσάξωσιν 
έτερον είδος μεταξοφόρων σκωλήκων, 
τό γένος Άττάκης (Attacus), ώς πα 
ραπληρωματικόν τοΰ βόμβυκο« τή ς 
μορέας. Έν τώ  γένει τών Αττακών 
διαπρέπουσιν ιδίως, ώς άριστα μετα
ξοφόρα, τά  είδη Yama-Mai, Pernyi 
καί M yrilla, άπαντα  τρεφόμενα έκ 
φύλλων δρυός, ή'τις είναι συνηθέστα- 
τον έν Εύρώπη καί ένΈ λλάδι δένδρον.

Ή μέταξα τοΰ Yama-M ai, εί καί 
υπερβαίνει τήν τοΰ συνήθους Σηοός τής 
μορέας τή λαμπροτητι, υπολείπεται 
ταύτης λεπτοφυΐα καί δυνάμει. Έάν 
δε κλιματισθή έν Εύρώπη, άρκέσει. 
βεβαίως πρός τό άναπληρώσαι τήν 
απο τών άσθενειών τοΰ συνήθους με- 
ταζοσκώληκος γενομένην έτησίαν έλ- 
λειψιν μετάξης. 

ώά τοΰ Attacus Yama-Mai μετηνέχθη- 
σαν το πρώτον έν έτει 1 8 6 2  έξ ’Ιαπωνίας, ένθα 
ούτος άνατρέφεται, ώς ό Βόμβυξ τής συκαμινέας.

Τά

τρεις μεταμο:

Οί σκώληκες αύτοΰ είναι πράσινοι, μεγαλείτεροι 
τών τοΰ κοινοΰ Σηρός, καί ζώσιν όγδοήκοντα 
τέσσαρας ημέρας · τό δέ βομ- 
βύκιον αύτοΰ ομοιάζει πάντως 
τώ  τοΰ Βόμβυκο; τής συκαμι- 
νέας. 'Η ψυχή είναι μεγίστη 
καί ώραιοτάτη, κίτρινη ή χρυ- 
σίζουσα.

Ό  δεύτερος τών έπεισάκτων 
’Αττακών, οϊτινες τρέφονται έκ 
φύλλων δρυός, είναι ό έν Μαν- 
τσουρία άνατρεφόμενος [Atta
cus P erny i), γεννών μέταξαν 
ώραιοτάτην έλαστικήν, ίσχυ- 
ράν, λεπτήν, εύκόλως νηθομέ- 
νην καί χρωματιζομένην. Οί 
δέ έξ αύτής ύφαινόμενοι ιστοί 
έ'χουσι τάς ιδιότητας τής συν
ήθους μετάξης, τοΰ λίνου καί 
τοΰ βάμβακος. Τά βομβύκια 
τοΰ σκώληκος τούτου έφάνησαν 
τό πρώτον έν Εύρώπη έν τ?ί 
παγκοσμίω Εκθέσει τών Πα- ^  
ρισίων τοΰ 1 8 5 5 , άποσταλέντα 
ύπό τοΰ έν Λουγδούνω αύτά άναθρέψαντος κυ
ρίου Jo rd a n , λαβόντος τά  ώά παρά τινων 
έκ Κίνας έπανελθόντων 
καθολικών ιεροκηρύκων.
Ούτος ό Βόμβυξ δύναται 
προϊόντος τοΰ χ ρόνου ϊνα 
διαδεχθη τόν βόμβυκα 
τής συκαμινέας πανταχοΰ 
τή ς Εύρώπης, ένθα φύεται 
ή συνήθης δρΰς, καί μά
λ ιστα  Ιν Έ λλάδι.

Τό δέ τρίτον είδος τών 
έπεισάκτων νέων σκωλή
κων, ό λεγόμενος Attacus 
M ytilla, άνατρέφεται έν 
πολλοΐς τής Βεγγάλης καί 
Λαχόρας τόποις. Τό δε 
σηρικόν αύτοΰ είναι λίαν
σύνηθες έν Ίνδίαις· καί είναι μέν λαμπρότερον 
τοΰ σηρικού τοΰ Pernyi, άλλά φαίνεται μή 
τιμώμενον πολύ έν Εύ
ρώπη .

'Υπολείπεται ήδη ϊνα 
είπωμεν ολίγα τινά  περί 
δύο άλλων νεωστί εύρε- 
θέντων ειδών τοΰ γένους 
’Αττάκου, άτινα άπό τ ί 
νος είσήχθησαν καί πρού- 
χώρησαν διαφερόντως έν 
Εύρώπη. Είναι δέ ταΰτα 
ό Βόμβυξ τής Κυνθία;
(B o m b y x  C y n th ia ) ,καί 
ό Βόμβυξ τοΰ Σιλλικυ- 
πρίου (B o m b y x  R ic i-  
m is J , ό τρεφόμενος μό
νον εκ τών φύλλων τοΰ 
εύφορβιοειδοΰς φυτοΰ τών 
θερμών κλιμάτων, έξ ού 
τοΰ σπόρου κρότωνος (ριτ- 
σίνουΊ λεγομένου έξάγεται τό  κίκινον έ'λαιον 
O leu m  R ic in i. Ό  πρώτος κατάγεται έξ ’Ια
πωνίας καί τής βορείας Κ ίνας, καί 
είσήχθη εί; τήν Εύρώπην έν έτςι 
1 8 5 8 . Ό  κύριος δέ Μενεβίλλ παρέ
στησε πρώτος έν έ'τει 1 8 5 8  τη Ακαδη
μία τών επιστημών τών Παρισίων 
τάς πρώτας ψυχάς τοΰ Βόμβυκος τής 
Κυνθίας, καί άπέδειξεν ό'τι 1 ον 0ί 
σκώληκες τοΰ έντόμαυ τούτου δύναν- 
τα ι ϊν’ άνατραφώσιν έν ύπαίθρω δ ι’ 
ολίγης δαπάνης ■ 2 ον ό'τι γεννώσι δίς 
κ α τ’ έτος· 3°ν ό'τι ή θεραπεία τοΰ 
φυτοΰ Κυνθίας, ή Βερνικιού τής Ιαπω 
νίας, άφ ής τρέφεται ό σήρ ούτος, 
δύναται ϊνα προχωρήση πανταχοΰ τής 
Εύρώπης.

Η ύπό τοΰ βομβυκίου τοΰ Βόμβυκος τής 
Κυνθίας γεννωμένη σηρική ύλη άποτελεΐ γναφα-

Όϊώσεις τοΰ Ιντόμου Αϊγοκέρωτος. —  Σκώ λη;. —  Χρυσαλι;. — Ν ΰ μ ιη

έσται εύωνότατον, καί ώφελήσει είς κατασκευήν 
τών ύφασμάτων τών λεγομένων φανταστικών (d e

Ήδύνατο δέ ϊνα φέρη έτ ι μίαν πρόσοδον πρός 
ταΐς άλλαις τοΐς γεωργοΐς, οϊτινες θεραπεύουσι 

καί πωλοΰσι τό σπέρμα τοΰ κί- 
κεως.

Είς δέ τό γένος τών ’Αττα
κών ανήκει καί ό λεγόμενος 
Μέγας Ταώς τής νυκτός τής 
Εύρώπης, ό'στις ύφαίνει βομ- 
βύκ ια μέλανα, παρέχοντα ση
ρικήν ύλην παχεΐαν μέν, άλλά 
λίαν ΐσχυράν.

’Εν έτει 1 8 0 2  ό κύριος Με
νεβίλλ έγραψε πρός τόν ύπουρ- 
γόν τής γεωργίας ύπόμνημα 
περί τής έν Γαλλία έπιδόσεως 
τοΰ Βομβυκος τής Κυνθίας, έξ 
ού καταφαίνεται ότι τό έντο- 
μον τοΰτο δύναται ϊνα ζή έπί 
τής Κυνθίας πρός τό ύπαιθρον 
καί τόν ήλιον. Ο κ. Μενεβίλλ 
λεγει ό'τι έν Βιγκενίαις κατε- 
στάθη πρότυπον έργοστάσιον,' 
ο'περ κατώρθωσεν ϊνα παράξη 
έκ τών βομβυκίων τοΰ ’Αττάκου 

τής Κυνθίας μέταξαν έλαστικήν καί ομογενή, ής 
ή άρετή καταδεικνύεται μάλλον μάλλον· διότι 

μέχρι τοΰδε .δέν ήδυνήθη- 
μεν ϊνα πορισθώμεν έξ 
αύτών αλλο είμή γνάφα- 
λα ούδενος ή ολίγου άξια.

Ήσυνείλησις (κουβάρ- 
γιασμα ) τής μετάξης , 
καίτοι φαινομένη εύκο
λος, ά,ταιτεΐ πολλήν δε- 
ςιοτητα  καί προσοχήν. 
Ίό ίω ς δέ άπα ιτεΐ εύχέ- 
ρειαν, οποίαν μόνον έχου 
σιν αί γυναίκες. Έν τοΐς 
μεγάλοις τής Εύρώπης 
έργαστηρίοις αί γυναίκες 
έογάζονταιό'ρθιαιεχουσαι 
πρό αύτών δεξαμενήν είς 

ήν καταρρέει θερμόν άτμίζον ύδωρ. Τά δέ βομ
βύκια ρίπτονται είς τό θερμόν ύδωρ καί τον 

άτμον, οστις άποπλύνει 
τήν κομμιώδη ούσίαν τήν 
κολλώσαν τά νήματα τοΰ 
βομβυκίου · έπειτα  δέ 
πλήττονται διά τίνος μι- 
κροΰ σαρώθρου, ώ προσ- 
κολλώνται τά  νήαατα. 
Ή  δ ’ έργάτις λαμβάνει 

τότε καί τινάσσει αύτά 
μέχρις οΰ καταστώσιν 
ικανά πρός συνείλησιν.

Έν Έλλάδι αί άσθέ- 
νειαι τοΰ Βόμβυκος τής 
μορέας γίνονται όσημέ- 
ραι έπιβλαβέσταται κα- 
ταστρέφουσαι μέγα μέρος 
αύτών. Συνιστώμεν τοΐς

Κάνθαρος ταΰ Πορτερ. ασχολουμένοις περί τήν
τροφήν τών μεταξοσκω-

'θ  Βόμβυξ τοΰ Σιλλικυπρίου είναι πανόμοιος I λήκων ϊνα δοκιμάσωσι τήν είς Ε λλάδα  είσαγω- 
σκώληκι τής Κυνθίας καί ίσως τοΰ αύτοΰ | γήν καί προβιβασμόν τών νέων αύτών ειδών,

άτινα ήδη είσήχθησαν είς Εύρώπην 
καί προύχώρησαν, καί πρό πάντων 
τών δρυοφάγων Αττακών. Ή  δρΰς 
είναι δένδρον κοινότατον έν Έλλάδι, 
καί μάλιστα έν Ακαρνανία, ής τά  
άπέραντα δάση σήπονται άχρηστα 
άπό αιώνων ή γίνονται άνάλωμα τοΰ 
πυρός άπό τών κακοβούλων βλάχων 
ποιμένων.

Πρό πάντων δέ συνιστώμεν τήν εισα
γωγήν τοΰ δρυοφάγου είδους (Attacus 
Yama-mai καί Pernyi) πρός άναπλή· 
ρωσιν τών έτησίως ύπό ασθενειών φθει-

Κάνθχρος Άνουβι; Αιγύπτιος. ρομενων Σηρών. Μ ετ’ αύτών δέ πρέπει
ινα εισαχθή τό γένος τοΰ Βόμβυκος τοΰ 

ένους. Έξευρέθη δέ τό πρώτον έν Ίνδίαις. Τό I τού Σιλλικυπρίου (B o m b y x  R ic in i)  καί το ϊ 
‘έ σηρικόν αύτοΰ είναι ό'μοιον τώ  τής Κυνθίας. | τή ς Κυνθίας.

Κάνθαρος Η ρακλής.

fantaisie), έν οίς μεταχειρίζονται τό πλεΐστον 
γνάφαλα σηρικά.

τω



ΑΠΪΠΤΟΣ.

ΑΡΧΑΙ Α ΚΑΙ  ΝΕ ΠΤ Ε Ρ Α .

Α '. Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ .

Ή  Αίγυπτος δέν είναι ήδη, ώς έπ ί του 
Ομηρου, ή μακροτατω κείμενη κα- μυστηριώ

δης εκείνη τών θαυμάτων χώρα, ή εχουσα πό
λεις έκατομπύλους, αφ ής έκάσττ,ς πύλης έξη'ο- 
χοντο έν ταύτώ διακόσια άρματα, καί κείμενη 
ε,ιεκεινα 0αλ iCG't,c μόλις εν ενιαυτω υπο πτηνών 
όιαπεοωμένης. Αφορμήν τοΐς μύθοις τούτοις 
παρέσχον τά  θαύματα τών άρχαιοτάτων και 
μεγίστων αύτής πόλεων, Θηβών και Με'μφιδος,
ν *$·' '  < » / ~ , Ν. ‘
lG tO £ 0 £  XOil at £V13CU^710L TCOV 77TVJVOJV CC7TOOV]|Λ 15CI.

Διότι εαν πεισθώμεν τώ  'Ομήρω λέγοντι τήν 
μέν Αίγυπτον τοσοΰτον τής Ευρώπης, τήν δέ 
νήσον Φάρον ημέραν τών εκβολών τοΰ Νείλου 
άπέχουσαν, ανάγκη ΐνα παραδεχθώμεν ότι ή 
τοΰ Ομήρου Α ίγυπτος έ'κειτο όπου νΰν είναι ή 
Νέα 'Ολλανδία.

Εν τη  Οδύσσεια οι μενΑιγύπτιοι είκονίζον- 
τα ι ώς έθνος πολιτικώς και ήμέρως ζών, φιλάν
θρωπον, εύ'δαιμον, φιλότεχνον, άξιοχρέως μετα- 
χειρισθέν τήν τής χώρας ευδαιμονίαν, οί δέ επι
τιθέμενοι τή  Α ίγύπτω "Ελληνες ώς πορθηταί 
και επιθυμηται τής αλλοτριας κατα σπάνιν γης.

'Η Α ίγυπτος λοιπόν ήτο κατά τούς "Ελλη
νας τών ομηρικών χρόνων ή γη τών θαυμάτων. 
Αλλά πριν ή γνωρίσωσιν αύτήν, εσπευσαν κατά 

τό σύνηθες ΐνα συνάψωσιν αύτήν έαυτοΐς τοΐς 
ίδίοις ποιητικοΐς μύθοις, καί έπλασαν τόν μΰθον 
τής Ελένης, κομισάσης έξ Αιγύπτου τό πολύ
τιμον ν η π ε ν θ ε ς , όπερ, «μιγνόμενον τώ οΐνω, 
κατεπράϋνε τήν οργήν καί τόν πόνον, καί κατεΐ- 
χεν έπ ί όλην ημέραν τά δάκρυα καί παρ’ αύτοΐς 
τοΐς άπολεσασι πατέρα ή μητέρα, ή ίδοΰσιν αύ- 
τοψεί αδελφόν ή υιόν προσφιλή σφαττόμενον. »

Αυτίκ αρ’ εις οϊνον βάλε φάρμακον, ενδεν Ιπινον, 
νηπενθές τ’ άχολον τε, κακόν επίληΟον άπχντοιν 
ό; το καταβρόςειεν, επήν κρητήρι αιγείη, 
οΰ κεν εφημέριος γε βαλλοι κατα οάκρυ παρειών, 
ούδ εΐ οί προπάροιθεν άδελφεόν η φίλον υίον 
χαλκώ δηϊοωεν, δ δ’ οφθαλμοϊσιν δρώτο. 
τοϊα Διος Ουγάτηρ εΐ/ε φάρμακα μητιδεντα, 
εσΟλά, τά οί Πολόδαμνα πόρεν, Θωνος παράκοιτις, 
Α ίγυπτίη .............

('Ομήρ. Όδιισσείας Λ'.)

Φαίνεται δέ ό'τι τό νηπενθές τοΰ Όμηρου είναι 
ή νΰν έν Α ίγύπτω έξ ’Ινδικής καννάβεως μεθυ
στική σκευασία Hachcieh ( περί ής τοσαΰτα 
έγράφησαν εσχάτως έν Εύρώπη ) ,  ήτις παρέχει 
τοΐς "Αραψιν άπάσας τάς τοΰ παραδείσου ήδυ- 
παθείας καί ήδονάς.

'Η ομηρική παράδοσις έ'ταξεν έπί τών άκτών 
τής Αιγύπτου καί τόν μΰθον τοΰ Πρωτέως, όστις 
παριστα παρα τοΐς "Ελλησι τήν άρχαίαν θαυ
μαστήν σοφίαν τής Α ιγύπτου, σημαίνων ( Πρώ- 
τος, Πρωτευς), ότι οί Α ιγύπτιοι ήσαν αρχαιό
τατο ι να ι σοφώτατοι πάντων. Αί δέ διάφοροι 
αύτοΰ μεταμορφώσεις ύπαινιττονται τάς συμβο
λικά ; μεταμορφώσεις τών θεών, οΐτινες δ ιε- 
μορφοΰντο έν Αίγύπτω ποικιλόμορφοι καί τε
ρατώδεις.

1. Pietrn della Valle. J o u r n a l  d e  S a v a n t s ,  <829, p . 86. 
Κ ατά τον Κύριον de Sacy μετεχειρίζοντο έπ ί τοΰ Η ροδότου 
το ΰ ; κόκκου; της καννάβεως πρός τό πορίζεοθαι μέΟην 
όμοίαν rr, άπό τοΰ ό·ν'ου.

Τώ νΰν προσερχομένω τα ΐς άκταΐς τής Αί
γυπτου καταφαίνεται τό πρώτον ό νεόκτιστος 
φάρος ό ιδρυμένος έπί τοΰ βράχου Φάρου. Είναι 
δε ή Φάρος νησιον παράμηκες προσεχέστατον τη 
η πει ρω, ποιοΰν πρός αύτήν λιμένα άμφίστομον, 
ούτινος οι ποροι βριθοντες πετρών, τών μέν υφά
λων τών όέ εξεχουσών, τραχύνουσι πάσαν ώραν 
το εκ τοΰ πέλαγους προσπίπτον κλυδώνιον. 'Ο 
νεος φάρος ήγερθη έπί τών ερειπίων τοΰ άρχαίου, 
αφ ού ωνομασθησαν άπαντες οί φάροι, έπί 
άκρου τίνος προσεώου της περικλύστου νησίδος 
πέτρας. Κατεσκευασθη δέ τό πρώτον ύπό τών
Ελλήνων πρός εύστοχίαν τής βολής τοΰ μεγά

λου λιμένος. Διότι οι πρότεροι τών Α ιγυπτίων 
βασιλείς άγαπώντες οίς είχον, καί μή δεόμενοι 
επείσακτων και τής τών ξένων έπιμ ιξίας, δ ια - 
βεβλημενοι προς άπαντας, ούδέν έ'πραττον ΐνα 
καμωσιν εύκολον τήν έπί τών άκτών αύτής κά
θοδον.

Ο φάρος ώκοδομήθη ύπό Πτολεμαίου τοΰ 
δευτερου, τοΰ φιλοτέχνου καί φιλομούσου, τής 
τών πλωϊζομένων σωτηρίας χάριν, ώς λέγει ή 
επιγραφή. Ο αρχιτέκτων αύτοΰ Σώστρατος ό 
Κνιόιος κατωρθωσεν εύφυώς καί πως δικαίως 
δολιευόμενος ΐνα περιποίηση έαυτώ τήν προσή- 
κουσαν μετά θάνατον δόξαν δ ιότι, χαράξας τό 
ίδιον όνομα έν τώ  λίθω, έν-άλυψεν αύτό δ ι’ έπ ι- 
χρίσματος προσκαίρου, έφ’ ου έγραψε τό τοΰ βα- 
σιλέως όνομα. Πεσόντος δε τώ χρόνω τοΰ έφη- 
μέρου έπιχρίσματος, έπεφάνη τοΐς μεταγενεστέ- 
ροις το όνομα τοΰ τεχνίτου, ώς προσμαρτυρεί ό 
Στράβων και ό Λουκιανός.

ΣΩΚΡΑΤΟΣ ΚΝΙΔ10Σ ΔΕΞΙΨΑΝΟΥΣ, ΘΕΟΙΣ 

ΣΩΤΙΙΡΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΩΪΖΟΜΕΝΩΝ.

Ο πύργος ήτο θαυμαστώ; κατεσκευασμένος έκ 
λευκοΰ λίθου. Το μέγεθος καί τό ίίψος αύτοΰ 
επλεονάσθησαν ύπό τών αρχαίων καί ιδίως τών 
’Αράβων, άποδόντων αύτώ βάσιν καί ίίψος ύπερ- 
βάλλον τήν μεγάλην πυραμίδα.

Κ ατα τά  πιθανωτατα τεκμήρια ό φάρος είχε 
σχήμα πυραμιδοειδές, καί ήτο πολυώροφος. Έκά- 
στη δέ οροφή ήτο περιειλημμένη εξωθεν στοά 
αναπεπταμένη, ώς αί πυραμίδες τοΰ Μεξικοΰ, 
ή ώς ό πρό εκατόν πεντήκοντα έτών καταστρα- 
φεις φάρος τής Βολωνιας. Τό παράδοξον έκεΐνο 
μνημεΐον περιεσώθη έκ τή ; μωαμεθατική; κατα- 
κτησεως. Επειδή πολλοί Αραβες συγγραφείς 
και μαλιστα ο Άβουλφεδά;, όστις είδε τήν Αί
γυπτον πολλάκις περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου 
τετάρτου αίώνος, λέγουσι περί αύτοΰ ώς μνημείου 
ακέραιου και ώφελιμωτάτου τοΐς είσπλέουσι. 
Κ ατ αραβικήν τινα παραδοσιν εύρισκετοέπί τή ; 
κορυφής τοΰ φάρου τούτου κάτοπτρον, δ ι ’ ού οί 
έμβλέποντε; παρετήρουν μακρόθεν τά  προσπλέ- 
οντα πλοία . Τό δέ κάτοπτρον τοΰτο, έ'ργον 
θαυμασιον τοΰ Αριστοτέλου; καί βασκάνιον τή ; 
πόλεω; Αλεξανδρεία;, « έν ώ έβλεπε' τ ι;  τόν  
ο ύ ρ α νό ν , τ ή ν  γ η ν  κ α ί  ά π α σ α ν  τ ή ν  φ ύ- 
σ ιν » ,  αναμιμνησκει ήμά; τό κάτοπτρον τοΰ 
Φαραώ, όι ού έβλεπον παν o’, τ ι  συνέβαι- 
νεν εν Α ίγύπτω , και άλλα περίφημα καί μυ
θώδη τοΰ μεσαιώνο; κάτοπτρα. ’Εσχάτως διά- 
σημο; τ ι ;  και μή ταχυπειθή; σοφό; έπείσθη, ώ; 
φαίνεται, ό τ ι τό κάτοπτρον ήτο τηλεσκόπιον 
τεθειμενον επι τή ; κορυφή; τοΰ φάρου· διότι 
πολ>λοί τών αρχαίων συγγραφέων καί τών τοΰ 
μεσαιώνο; διηγούνται ό'τι ή διά  τών φακών με- 
γαλουργία τών πραγμάτων ήτο γνωστή τοι; άρ- 
χα ιοις, ό έστι πολύ πρό τοΰ τοΰ Γαλιλαίου

έςευρήματος. Φαίνεται δέ κατά  τόν κύριον L ib r i
( H is to ire  des sciences m a lh e m a tiq u e s  en
Ftalie, t, I ,  p. 221 ) βέβαιον ότι τοιοΰτόν τι
οργανον παραπλήσιον τηλεσκοπίω ύπήρχεν έν
Ραγούζη πολλοΐς πρό τοΰ Νεύτωνος αίώσιν· ό

όε Βουρατινης, ό ίταλός άρχιτέκτω ν, όστις είδε
τλν Αλεςάνόρειαν κατά τόν δέκατον εβδοα,ον
αιώνα, νομίζει ότι το τηλεσκόπιον τής 'Ραγού- 
Υ. Τ ' ·> ' ~ ~(,η; είναι το αυτο τω  τής έπ ί τών Πτολεμαίων 
Χλεςανδρειας. Η υπόδεσις αύτη φαίνεται λίαν 

τολμηρά, και εαν ύπολάβωμεν ότι τοιοΰτον ερ- 
γαλειον εκειτο επι του φάρου, αποδοτέον τοΰτο 
μάλλον τοΐς "Αραψιν ή τοΐς έπί τών Πτολεμαίων 
Ελλησι- όιοτι άλλως εμνημονεύετο άν ύπό τών 

αρχαίων συγγραφέων, ώς έν τών μεγάλων θαυ
μάτων τής ’Αλεξανδρείας.

Μετα τόν φάρον καθίσταται είς όψιν τώ π ε- 
ριοδευτή ή στηλη τοΰ Πομπή ίου, ήτις μετά τών 
δύο οβελίσκων τής Κλεοπάτρας είναι τά μόνα 
ύπολειφθεντα μνημεία έν τή  τό πάλαι μεγαλο- 
πρεπεΐ ταυ τη πολε ι.. Οί δύο οβελίσκοι τής Αλε- 
ζανδρείας ήσαν ιδρυμένοι πρό τοΰ ναοΰ τοΰ Καί- 
σαρος, όν ήγειρεν ή Κλεοπάτρα είς τόν πατέρα 
τοΰ Καισαριωνος. Ο νΑραψ Αβδαλατίφ ε ίο εν 
αυτους αμφοτερους όρθιους κατά τόν δωδέκατον 
αιώνα. Νΰν δε ό μέν αύτών ΐσταται ε τ ι  έπί θε
μελίων ελληνικών, ό δέ κεΐτα ι κατά γής. 'Ο 
τελευταίος εδωρήθη ύπό τοΰ Μ ωχάμετ Αλή 
το ΐς Α γγλοις, οΐτινες δέν έφρόντισαν ΐν ’ άπα- 
γάγωσι τοΰτον, ούχί διότι έθραύσθη, η διότι 
δέν ήδυνήθησαν ΐνα μετάκομίσωσιν αύτόν, άλλά 
δ ιότι τά  ιερογλυφικά αύτοΰ είναι λίαν έφθαο- 
μενα. Νΰν δέ ό οβελίσκος ούτος κεΐται ή α ί- 
χω στο; εν οικοπεδω όντι κατά παράδοξον 
συγκυρίαν τοΰ(. φιλοκάλου καί άγαθοΰ Ληανίου 
ομογενούς Ιωαννου Δημητρίου, όστις κατοικών 
έν Αίγύπτω συνέλεξεν άπό μεγάλωνάναλωμάτων 
συλλογήν αιγυπτιακών καί ελληνικών αρχαιο
τήτων , καί μάλιστα νομισμάτων, ένάμιλλον 
τών άριστων τής Εύρώπης ιδιωτικών συλλογών, 
ή τις , έαν έκ τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ συμπεοάνω- 
μεν, δωρηθήσεταί ποτε τή Έ λλάδι.

Τις ο νους και ποθεν το εθος των αρχαίων 
τοΰ θέτειν δύο οβελίσκους εκατέρωθεν τής εισό
δου τών ναών ; Ό  Πλίνιος βέβαιοί ότι ό οβε
λίσκος παριστα ακτίνα ήλίου· άλλοι δέ τών 
αρχαίων εςεΰρον διαφόρους άπιθάνους καί δή καί 
γελοίας εςηγησεις. Έν τή ίερογλυφικΐ) γραφή 
ό οβελίσκος έκφράζει τήν στασιμότητα ( π .  χ .  
m e n = στάσιμος εν τώ  κυρίω όνόματι P e te -  
m e n o p  ) , ώς ή στήλη έν άπάσαις τ α ΐ;  γλώσ- 
σαις. Ο οβελίσκος παριστα πυραμίδα, ής ή μέν 
κορυφή είναι μικρά (πυραμίδιον), ή δέ βάσις 
μακροτατη· όιοτι και ή πυραμίς, ήτις παριστα 
στερεότητα, έξέφραζε φύσει τήν ένδελέχειαν καί 
την διαρκειαν. Διό καί οί τάφοι τών άρχαίων 
βασιλέων κατεσκευάζοντο έν σ χήματι πυραμί- 
δος, όπερ έςέφραζε στερεότητα, διαμονήν, αιω
νιότητα. Οΰτω λοιπόν ή συκγριτική μελέτη τών 
ιερογλυφικών καί τών μνημείων άποδεικνύει ότι 
η τε  αρχιτεκτονική καί ή ζωγραφική ήσαν γρα
φή κολοσσαία. Οί δέ πρό τών ναών ίστάμενοι 
ύύο οβελίσκοι ήσαν δύο κολοσσαία ιερογλυφικά, 
δύο έκ γρανίτου συλλαβαί, ή μάλλον δύο λέξεις 
τεθειμέναι ούχί μόνον πρός θέαν, άλλά καί 
προς ανάγνωσιν.

Οί 'Ρω μαίο ι, άφελόντες άπό τής Α ιγύπτου 
πολλούς οβελίσκους, καθωράϊσαν τήν 'Ρώμην 
^ ιά  σημείου τούτου τής αίωνιότητος ,
ούτινος, καιπερ άγνοοΰντες τήν άληθή σημα- 
σιαν, ήγαπων την εμβριθή εποψιν. Μ ετεχει-

ρίσθησαν όμως σπανίως τούς οβελίσκους, ώς 
οί Αιγύπτιοι θέτοντες αύτούς άνά δύο πρό τών 
ναών, δ ιότι θηρεύοντες αείποτε τό χρήσιμον 
καί άποσκορακίζοντες τήν άπό τών όμμάτων 

• τέρψιν έστησαν έκ τών δύο έπί Αύγούστου είς 
'Ρώμην μετακομισθέντων οβελίσκων τόν μέν εν 

τώ  πεδίω  τοΰ "Αρεος γνώμονος δ ίκην , τόν δ ’ 
έτερον ώς βαλβίδα ή όριον τοΰ μεγάλου ιπ π ο 
δρόμου ( c irc u s  m ax im u s ) .  Ό  Νέρων έστησε 
πρός τόν αύτόν σκοπόν έ'τερον έν τή παρά τό 
Βατικανόν κονίστρα, όπερ εκαμον καί τινες βυ
ζαντινοί αύτοκράτορες έν Κωνσταντινουπόλει.

Τέλο; οί πά π π α ι θηρεύοντε; τήν άπό τών 
έθνικών μνημείων μεγαλοπρέπειαν τή ; 'Ρώμη; 
έκαλλώπισαν διά  τών ώραίων τούτων μονολίθων 
τ ά ; δημοσία; αύτή; π λα τεία ;. Έ ξ αύτών εύ- 
δοκιμοΰσιν ό έπί τού Q u ir in a l  ιδρυθεί; μεταξύ 
τών άγαλμάτων τοΰ Κάστορος καί τοΰ Πολυδεύ- 
κους, καί ό μεταξύ τών δύο πηγών τοΰ άγιου 
Πέτρου. Οί Παρίσωι έκόσμ,ησαν δ ι’ ένός τών 
οβελίσκων τών Θηβών τήν μεγάλην πλατείαν τής 
Ομονοίας· δ ιότι ή Γαλλία, κατακτησαμένη 

τήν νεωτέραν Αίγυπτον διά  τοΰ Βοναπάρτου, καί 
τήν άρχαίαν διά  τοΰ Σαμπολλιώνος, έδύνατο, 
εΐπερ τ ις  καί άλλος, ΐνα κοσμήση έαυτήντώ 
τοιούτω τροπαίω.

Οί οβελίσκοι τής Αλεξανδρείας μετηνέχθησαν 
έκ τής άνω Αιγύπτου· διότι ούδαμοΰ τής κάτω 
Α ιγύπτου, άπό τοΰ μικροΰ Καταρράκτου έπί 
τάδε τής Συήνης καί ’Ελεφάντινη;, οΐτινε; είναι 
όροι τή ; Αιγύπτου καί τή ; Αιθιοπίας, μέχρι τών 
είς τήν θάλασσαν έκβολών τοΰ Νείλου, εύρίσκεται 
άπορφυρογρανίτης, έξ ού κατεσκευάσθησαν. Καί 
μέχρι τοΰ νΰν βλέπομεν παρά τά  άρχαΐα τής 
Συήνης λατομεία οβελίσκον σχεδόν άποτετελε- 
σμένον τήν μορφήν προσκεκολλημένον ετι τώ  
σκοπέλω, άφ’ ού έλαξεύθη καί έτοιμόρροπον. 
Κοσμήσαντα έπί ένδεκα αιώνας τάς Θήβας, 
τήν Μ έμφιδα, ή τήν 'Πλιούπολιν μετηνέχθη
σαν ύπό βασιλέως τινός ή ήγεμονίδος ίδιοτρό- 
που μέχρι τής ’Αλεξανδρείας, ένθα τά  μνημεία 
τα ΰ τα , μετακομισθέντα άπό τών μεθορίων τής 
Νουβίας, ξενοπαθοΰσιν ύπό τοΰ ψυχοοΰ τής Αλε
ξάνδρειάς κλίματος, ώς οί κάτοικοι τής Νουβίας 
Βερβερΐνοι φερόμενοι είς ’Αλεξάνδρειαν φρικιώσιν 
ύπό τοΰ ψύχους έν ώρα θέρους, ώς καί ή μ  εις πο- 
ρευόμενοι εί; Πετρούπολιν. Ο ύγρός καί άλμυρός 
άνεμος τής θαλάσσης φθείρει τό λεΐον τών πλευ
ρών καί κατατρώγει πρό πάντων τό μέρος όπεο 
προσβάλλει αμέσως. Πάσαι δέ αί έπιγραφαί αί 
το ΐς όβελίσκοις έγκεχαραγμέναι είναι ίκανώς 
όμοιαι άλλήλαις, περιλαμβάνουσαι διατυπώσεις 
άσαφεΐς καί άορίστους, έκφραζούσας τό άξίωμα 
καί τήν δύναμιν τοΰ αύτούς στήσαντος Φαραώ.

Οί δύο οβελίσκοι τής Κλεοπάτρας, καίπερ 
τών έπιγραφών διαφόρων ούσών, έ'χουσι τά  ονό
ματα τών αύτών Φαραώ, Τωθμώσιος τοΰ τρίτου 
καί 'Ραμεσή τοΰ μεγάλου, ή τοΰΣεσώστριδο; τών 
Ε λλήνω ν. Δέν είναι δέ σπάνιον τό βλέπειν 
ονόματα δύο Φαραώ έφ ένός καί τοΰ αύτοΰ οβε
λίσκου· διότι βασιλεύς μέν τις ήγειρε τό μνη
μεΐον καί ένεχάραττε τό αύτοΰ όνομα, άλλος δέ 
έπήρχ_ετο έγχαράττων τό έαυτοΰ παρά τό πρώ
τον. Ή  δ ’ άρχαιοτέρα επιγραφή τίθεται άείποτε 
είς τό μέσον. Ένταΰθα αί έπιγραφαί ανάγονται 
είς Τωθμώσιν τόν τρίτον βασιλεύσαντα έν 
τν; μάλιστα ακμασάση τής αιγυπτιακής τέχνης 
εποχή, καθ’ ήν τά  ιερογλυφικά έγλύφθησαν κάλ- 
λ ιστα . Έ π ί του οβελίσκου τοΰ Τωθμώσιος 
εύρίσκεται ίόίως φράσις τις δυναμένη ΐνα διευ- 
κοινήση μέρος ετ ι άμφισβητούμενον τής ιστορίας

τής Αιγύπτου, τήν ά π έ λ α σ ιν  τ ώ ν  Π ο ιμ έ 
νω ν. Οί ποιμένες ήσαν νομάδες τής ’Ασίας, οΐ
τινες έπέπεσον τι, ήδη γηρασάση αιγυπτιακή 
δυναστεία, 2 3 0 0  έτεσι πρό Χριστού, ώς οί βάρ
βαροι έπέθεντο τριάκοντα μετά ταΰτα αίώσι τή 
παρακμασάση ρωμαϊκή άρχή, καί έδιώχθησαν 
έκ τής Αιγύπτου μετά πεντακοσίων έτών κατο
χήν μάλλον έ'λαττον άσφαλή.

Ά λλ’ άναγινώσκομεν έπί τοΰ οβελίσκου τής 
’Αλεξάνδρειάς μετά τό κύριον Τωθμώσιος τοΰ 
τρίτου όνομα τό Δ ο ξα σ θε ίς  έ π ί  τ ώ  ν ικ ή -  
σ α ι τ ο υ ;  Υκ. Το αιγυπτιακόν όνομα τών 
ποιμένων ητο Hyk-sos, όπερ καθιστά λίαν π ι
θανόν τεμάχιόν τ ι  τοΰ Αιγυπτίου ιστορικού 
Μανέθωνο;, μνημονευόμενον παρά τοΰ ’ίωσήπου, 
όπερ διασαφεΐ ήμΐν τόν νοΰν τ ή ; λέξεω; Ύ κ- 
σώς. Κ ατά τόν Μανέθωνα τό μέν Hyk, όπερ 
έσήμαινε βασιλέα, ήτο τής ίεράς γλώσσης , τό 
δέ SOS τής δημοτικής. Καί τό μέν πρώτον 
παρίσταται διά τής καλαύροπος, συμβόλου τής 
αρχής τών Φαραώ· περί δέ τής λέξεως sos 
έκαστος έννοεΐ ότι, μή ούσα τής ίεράς γλώσ
σης, δέν ήδύνατο ΐνα γράφηται έπί δημο
σίου μνημείου έν έπ ιγραφή, καθ’ ήν δέν έπε- 
τρέπετο αλλο είμή ή γλώσσα τών ιερέων. Καί 
έπειδή ή ανταλλαγή λέξεως άντί τοΰ πρώ
του αύτής γράμματος είναι ή επικρατούσα τής 
ιερογλυφικής γραφής άρχή, είκάζομεν ότι τό 
Hyk τοΰτο άναφέρεται είς τούς Hyk-sos ή 
ποιμένας βασιλείς, ήττηθέντας παρά Τωθμώ
σιος τοΰ τρίτου. Ε πειδή  δέ άρχαιολόγοι τινές 
διατελοΰσιν ε τ ι  φρονοΰντες ότι οί ποιμένες βα
σιλείς έξεβλήθησαν τής Αιγύπτου κατά τήν πρώ- 
την βασιλείαν τοΰ βασιλικού γένους, ούτινος ού
τος είναι ό πέμπτος βασιλεύς, άνάγκη ΐνα ύποθώ- 
μεθα δευτέραν είς Αίγυπτον εισβολήν τών βαρ
βάρων επί Τωθμώσιος τού τρίτου, ώς γινώσκο- 
μεν ότι είσήλασαν μ ετ’ αύτόν περί τά  τέλη τοΰ 
δεκάτου ογδόου βασιλικού γένους. "Οπως δ ’ άν 
έχη , νέας έπελθούσης έπιδρομής, νέος έξερράγη 
έπ ’ αύτοΰ πόλεμο;. Πρέπει όμως [μάλλον ΐνα 
παραδεχθώμεν ότι ή έκδίωξις τών ποιμένων 
έγένετο έπί Τωθμώσιο; τοΰ τρίτου, ήν ό Μα- 
νέθων λέγει συμβάσαν έπί Τωθμώσιο; τινο ;, 
όστι; φαίνεται ότι είναι ό αύτό;. Φαίνεται δέ 
ότι ό Ά μασις, ώ αποδίδεται ή έ'ξωσις τών πο ι
μένων, ώνομάζετο καί Τωθμώσις. Αλλ’ ό π α 
τήρ τούτου δέν είχεν όνομα Μισφραγμούθωσιν, 
ούτινος ό υιός Τωθμώσις έδιωξε τούς ποιμένας. 
Ε πειδή  δέ Μισφραγμούθωσις ήτο τό τοΰ πατρός 
Τωθμώσιος τοΰ τρίτου όνομα, φαίνεται ότι 
ό κύριος Bunsen, όστις μόνος τών Α ίγυπτο- 
λόγων άποδίδει αύτώ τήν άπέλασιν τών ποιμέ
νω ν,’δικαιοΰται έκ τής επιγραφής ταύτης τού 
οβελίσκου τής Αλεξάνδρειάς πρός άπαντας αύτοΰ 
τούς σοφούς αντιπάλους.

Τά δέ κατά τόν δεύτερον οβελίσκον μαν- 
θάνομεν έκ τής μεσαίας αύτοΰ έπιγραφής, έν ή 
άναγινώσκομεν πάλιν τό όνομα Τωθμώσιος τοΰ 
τρίτου. Αυτη περιλαμβάνει τήν κυρίαν φράσιν 
τής έπιγραφής δίς έπαναλαμβανομένην έπί τών 
δύο πλευρών τοΰ μνημείου.

ΤΩΘΜΩΣΙΣ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΗΓΕΙΡΕ 

ΔΥΟ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥΣ.

'Η αύτή τών εξ στίχων τής έπιγραφής ταύτης έν
νοια, ή έμφαίνουσατήν έποχήν καθ’ ήν ίδρύθησαν 
τά  μνημεία, εύρίσκεται έπ ί πολλών άλλων οβε
λίσκων, καί ιδίως έπί τοΰ τών Παρισίων. Οί οβε
λίσκοι λοιπόν τής ’Αλεξανδρείας άνάγονται μέχρι

Τωθμώσιος τοΰ τρίτου, ήτοι τοΰ δεκάτου εβδό
μου αίώνος π .  X . 'θ  δέ τών Παρισίων καί ό έν 
Λούξωρ όμοιος αύτώ είναι νεώτεροι κατά δύο 
αιώνας, άναγόμενοι μέχρι Σεσώστριδο;.

*Η σύντομος αυτη φράσις τού οβελίσκου τής 
Αλεςανδρείας ύποδεικνύει τώ  άναγινώσκοντι πώς 

έγραφοντο και άνεγινώσκοντο τά ιερογλυφικά. 
Μετα τα  σημεία, άτινα έκφράζουσι φωνητικώς 
τήν λέςιν S-KA-N-F, σημαίνοντα κατά τάς 
αναλογίας τοΰ λεςικοΰ και τής γραμματικής τής 
κοπτικής γλώσσης ή γ ε ιρ ε ,  θέτονται δύο οβε
λίσκοι ορθιοι πλησίον αλληλων. Ούτω λοιπόν 
τό μέν πρώτον τής φράσεως ταύτης μέρος είναι 
γεγραμμένον τής άκοής χά ριν , τό δέ δεύτερον 
τών οφθλαμών χάριν. Έ κ  δέ ταύτης βλέπει καί 
ό μάλιστα άνεπιστήμων τής ιερογλυφικής γρα
φής ότι έκ σημείων, έξ ών ό νούς είναι άναμφί- 
λεκτος, καί τοΰ γνωστού ονόματος τοΰ Τωθμώ
σιος, μανθάνομεν έναργέστατα πότε καί ύπό 
τίνος ήγέρθησαν τό  πρώτον οί οβελίσκοι τής 
Αλεξανδρείας. Έ τερά  τινα σημεία δεικνύουσιν 

ότι ό ιδρυτής αύτών έγένετο ό σωτήρ τής Αί- 
γύπτου. ΐ\ρκείτωσαν κατά τό παρόν τά  ολίγα 
ταΰτα πρός τό δεΐξαι όπόση έκ τής άναγνώσεως 
τών ιερογλυφικών ή ώφέλεια είς κατανόησιν τών 
τε μνημείων καί τής ιστορίας τής Αιγύπτου.

Μετά δέ τους οβελίσκους τό αξιολογώτατον 
τής ’Αλεξάνδρειάς μνημεΐον είναι ή λεγομένη 
στήλη τού Πομπηίου. Τό μάλιστα έκπλήττον 
τόν προσερχόμενον οδοιπόρον είναι τά  κύρια 
ονόματα, άτινα ένεχάραξαν αύτή ύπερμεγέθεσι 
γράμμασιν άσημοι άνθρωποι. 'Η στήλη τού 
Πομπηΐου ούδέν κοινόν έ'χει τώ  Πομπηίω. Τ ί; 
άν ήγειρε στήλην είς τόν Πομπήϊον; Οί φονεΐς 
ή ο νικησας αύτόν ; Αλλως τε δέ ό Πομπήίοί 
ούδεποτε ήλθεν είς Αλεξάνδρειαν· άλλά φθάσας 
εις Αίγυπτον προσωρμίσθη άλλω τ ιν ι μέρει τής 
παραλίας παρά τό Πηλούσιον, καί έδολοφονήθη 
ύπο τοΰ συμβούλου τοΰ δωδεκαετούς βασιλέως, 
πρώτου συζυγου τής Κλεοπάτρας, ήτις ένύμ- 
φευσε κατα όιαόοχήν τοΐς δύο αύτής άδελφοΐς, 
και έτυγχανε τότε πολεμούσα προς τόν νέον 
αύτής σύζυγον. Παραδοξοτάτη δέ πασών είναι 
ή επί τής βασεως τής στήλης ελληνική έπιγραφή 
αφιερωμένη τώ Διοκλητιανώ, ήν πρώτος μετέ- 
φρασεν ό Σάλτ· ανάγεται δέ είς τήν έποχήν καθ’ 
ήν ό νικησας αύτοκράτωρ είλεν έξ έφόδου τήν 
’Αλεξάνδρειαν, ήντινα πρώτον μέν κατέκαυσεν, 
επειτα όε ευηργετησεν. Είναι δε αύτη μνη
μεΐον τής ύποταγής καί ευγνωμοσύνης τών Αλε- 
ξανδρέων. ’Α λλ’ ή έπιγραφή δέν διασαΒεΐ τήν 
αρχήν και τον σκοπον τοΰ παραδόξου τούτου., 
μνημείου· διότι είναι πασίδηλον ότι τό κιονό- 
κρανον καί ή βάσις είναι νεώτερα τής στύλης. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ή στήλη, καίπερ ίδρυθεΐσα 
υπο του Διοκλητιανου, έλαζευθη πολύ πρό αύ
τοΰ. Ή  άρχή τοΰ μνημείου διαφέρει ήμΐν τά  
μέγιστα- διότι ο μονολιθος ούτος είναι μετά τόν 
εν Πετρουπόλει τής εκκλησίας τοΰ άγίου ’Ισαάκ 
ό μέγιστος τών γνωστών μονολίθων. Πιθανώτατα 
δέ ίδρύθη ύπό τίνος τών πρώτων Πτολεμαίων 
άμα τώ  Σαραπείω.

Τό Σαραπεΐον ήτο οικοδόμημα μεγαλόπρεπε;, 
κείμενον έν τή Ακροπόλει τής ’Αλεξάνδρειάς, 
ιερατικόν καί φιλολογικόν, αιγυπτιακόν άμα 
καί ελληνικόν, περί ού λέξομεν έν τοΐς όπισθεν. 
Ό  ρήτωρ Άφθόνιος, όστις έπεσκόπησε τήν Αλε
ξάνδρειαν κατά τόν τρίτον ή τέταρτον αίνώα 
μ . X .,  εγραφεν· « Ό  εισερχόμενος είς τήν 
άκρόπολιν τής Αλεξάνδρειάς ευρίσκει πλατείαν 
τετράγωνον. Έν τώ  μέσω είναι στοά, μεθ’ ήν



στοαί αλλαι · έντός δέ τούτων κατεσκευάσθησαν 
σκευοθήκαι και οικήματα· τα  μέν χρήσιμα ό'ντα 
είς φύλαξιν βιβλίων, άτινα πρόκεινται πρόχειρα 
τοΐς βουλομένοις φιλοσοφεΐν καί παιδεύεσθαι, τα  
δέ άφιερώθησαν τη λατρεία τών αρχαίων θεών... 
Έν τω  μέσω της αύλης κ εΐτα ι στήλη οΰ του 
τυχόντος μεγέθους, δεικνύουσα μακρο'θεν τοΐς 
προσερχομένοις τό·κατάστημα. ( ’Αφθονίου προ- 
γυμνάσματα, κ . 4 5 .)  Ή  διαγραφή αΰτη μάρ
τυρας αύτο'πτου άπο δεικνύει εναργέστατα ό'τι έν 
τω μεσω τοΰ Σαραπείου ύπήρχεν α ύλη περιε- 
χομενη υπο στοών ώς, μοναστη'ριον, έν ής τώ 
μεσω ήτο τεθειμένη ή στη'λη τοΰ Πομπηΐου. Ε ί
ναι λοιπον πιθανώτεοον ό'τι ή έν τω  μέσω τοΰ 
Σαραπείου ιδρυθείσα στήλη άφιερώθη ύστερον 
υπο τών φιλοσο'φων τοΰ οικοδομήματος τώ  Διο- 
κλητιανώ. Καί επειδή ή βάσις φαίνεται νεωτέοα 
τής στύλης, άνάγκη ί'να παραδεχθώμεν ό τ ι, πε- 
σούσης αύτής ύπό τίνος σεισμού, ήγέρθη έπί άλ
λης βάσεως έπί τής αύτής χώρας.

Ό  'Δραψ Ά βδαλατίφ  λέγει ότι έπ ί τής στή- 
λης υπήρχεν είς θόλος ( K o t b a ) ,  όν ό κύριος 
Sacy εκλαμβάνει μικρόν άστεροσκοπεΐον, είς 
ό άνέβαινον οί σύγχρονοι διά τίνος καταλλήλου 
κλίμακος·· διότι τανΰν μόλις ολίγοι οδοιπόροι 
ήδυνήθησαν ίν’ άναβώσι κρεμάσαντες σχοινίον 
οια τίνος χάρτινου άετοΰ. Δεν είναι όμως εύλο- 
γώτερον ί'να παραδεχθώμεν ότι ό θόλος έκεΐνος 
ήτο καταφύγιον μωαμεθανοΰ τίνος προσκυνητοΰ, 
οιους βλέπομεν συνεχώς έν Άφρικνί ύπό τήν φυλ- 
λάδα τών φοινίκων; Κ ατά  τόν κύριον Sharpe 
επ ι τής στήλης ϊστατο τό άγαλμα τοΰ Διοκλητια- 
νοΰ. Άλλά φαίνεται ότι ή στήλη ίδρύθη μάλλον, 
όπως ήναι άντί στυλοβάτου γιγαντιαίου τινός 
αγάλματος τοΰ Σαράπιδος, καταπεσόντος ή'δη 
κατα  τήν έπί Θεοδοσίου γενομένην λεηλασίαν τοΰ 
Σαραπείου ύπό τών χριστιανών. Γνωρίζομεν δέ 
ό'τι έν τώ  Λαβυρίνθω υπήρχε κολοσσαία τις τοΰ 
Σαράπιδος προτομή, καί ότι Πτολεμαίος όΦ ιλά- 
Οελ^φος έθηκεν άγαλμα τοΰ θεοΰ έπί τοΰ λόφου Ρα- 
κότιόος, ήτοι έπ ί τοΰ βουνοΰ, ένθαεκειτο ή άοχαία 
Αιγυπτιακή πόλις, καί έκτίσθη ή άκρόπολις τής 
Ελληνικής πόλεως καί τό Σαραπεΐον, ό'περ ήτο 

μέρος τής άκροπόλεως, "/.αί τέλος ή στη'λη ή έν τώ 
Σαραπείω. Κατά τινα  παρά τοΐς Άραψι διασω- 
θεΐσαν παράδοσιν ή στήλη αύτη είχεν άγαλμα 
κολοσσαΐον, έκτεΐνον τήν χεΐρα πρός τήν θάλασ
σαν καί βλέπον πρός τήν Κωνσταντινούπολιν.

Φαίνεται δέ ότι ή ελληνική τέχνη , άμιλλω- 
μένη πρός τα  κολοσσαία τής αιγυπτιακής έ'ργα, 
έπεχείρησεν ϊνα γένηται καλλιτέρα έαυτής ύπερ- 
βαίνουσα τό μέτριον. Παράδειγμα δέ ό τε φάρος 
τής ’Αλεξανδρείας, ό'στις ήτο όμοιος μάλλον 
πυραμίδι πολ.υωρο'φω, καί τό παράδοξον καί μό
νον μνημεΐον Πάνιον, άτινα δεικνύουσιν όποΐαι 
ήσαν αί τολμηραί άπόπειραι τής τέχνης έν 
Αλεξανδρεία, ής πρώτος άρχιτέ/.των έγένετο ό 

Δεινοκράτης έκεΐνος, ό'στις πρού'τεινε τω Άλε- 
ςάνδρω ϊνα μεταμορφώση τό ορος Άθω είς άγαλ
μα , άφ’ ού τής χειρός έχούσης κρατήρα ρεύσε- 
τα ι ποταμός.

Έν τη  πόλει ταύτη συνεμίχθησαν ή Α ίγυ
πτος καί ή Ελλάς· ή δέ στήλη τής Άλεξαν
δρείας είναι τό μάλιστα άξιομνημόνευτον έργον 
τών Ελλήνων άμιλλωμένων πρός τούς Αιγυ
πτίους τεχνίτας περί μεγέθους έργων. Ε πειδή  ή 
μεν στήλη τοΰ Σαραπείου έγένετο κατά μίμησιν 
τών οβελίσκων, ό δέ φάρος κατά μίμησιν τών 
πυραμίδων.

Άλλα τ ι ήτο τό Σαραπεΐον, τό παράδοξον

εκείνο οικοόομημα, ένθα οί φιλομαθοΰντες εΰρι- 
σκον μελετητήρια καί τεμένη καθιερωμένα τοΐς 
άρχαίοις τής Αίγύπτου θεοΐς; Καί πρώτον τίς 
ήτο ό Σαραπις, ω τινι άφιερώθη τό μνημεΐον; 
Τίς ό μεγας εκείνος θεός τής Αλεξανδρείας, 
ούτινος ή λατρεία φαίνεται ότι άντικατηλλάχθη 
σχεδόν αντι τής τών αρχαίων τής Αίγύπτου 
θειον, τοΰ Αμμωνος καί τοΰ Φθά καί τοΰ ’θ σ ί-  
ριδος; Διότι το όνομα τοΰ Σαράπιδος δέν φαί
νεται εν ούοενι αίγυπτιακώ  μνήμείω, ούδ’ ή μορ
φή αύτοΰ, εί καί οί 'Έλληνες καί οί 'Ρωμαίοι 
τεχν ΐτα ι πολλάκις ύπετύπωσαν αυστηρόν άρ- 
χετυπον Διος τίνος Σαράπιδος ίκανώς όμοιου τώ 
Πλουτωνι. ο  περίφημος ούτος θεός, ώτινι το- 
σαΰτα και τηλικαΰτα άφιερώθησαν οικοδομήματα 
έ'ν τε Αλεξάνδρειά καί Μ έμφιδι, είναι άληθές 
μυθολογικον α ίν ιγμα , ούτινος, ώς φαίνεται, ή 
λύσις είναι αΰτη.

Τό ό'νομα Σάραπις είναι συγκοπή τοΰ νΟσορ- 
Ά π ις ( Όσιρις Ά π ις )1. Ε π ειδή  ό μέλας βοΰς, 
ό άπαγων τάς ψυχάς, είναι ό χθόνιος ’Οσιρις, 
ό σύζυγος τής Ίσ ιδος, τής ίεράς δαμάλεως. Ο 
Οσιρις καί ό 'Απις ήσαν δύο προσωποποιίαι τής 

αύτής μυθολογικής ιδέας, άποτελοΰντες δύο 
διαφόρους θεούς μέχρις ού οί Άλεξανδρεΐς ήνω- 
σαν είς εν, ό ,τ ι ή θρησκεία πάντοτε διέ- 
κρινεν.

Εκ τής μίξεως λοιπόν τών ονομάτων τών δύο 
τούτων θεών είς έν συνετέθη τό νέον ό'νοαα τοΰ 
άρχαίου θεοΰ. Σάραπις λοιπόν είναι ή τελευταία 
μορφή ή μάλλον ή τελευταία έπωνυμία τοΰ Οσί- 
ριδ.ς. Διό καί ό θεός ούτος είναι έ'ν τε 'Ρώυ,η 
καί έν Αιγύπτιο άείποτε συνημμένος τή ’Ίσ ιδ ι, 
καί πολλάκις εύρίσκομεν τήν έπιγραφήν· « Τω 
Σαραπιδι Ήλίιο · » καί ό Σάραπις διαμορφοΰται 
έν το ΐς νομίσμασι μετά τών πέντε πλανητών· 
διο'τι ό "Οσιρις ήτο ό ή'λιος.

Τό Σαραπεΐον ίδρύθη έ'ν τε ’Αλεξανδρεία καί 
Μ έμφιδι. Πα.ραδοξότατον δέ ότι έμάθομεν πολλά 
τοΰ κατά τήν Αλεξάνδρειαν Σαραπείου άπό του 
τής Μέμφιδος έκ τών φακκέλων έγγράφων τών 
διαφόρων δικών διασωθεισών ήμΐν έπ ί π α π ύ 
ρων, ούς μεθηρμήνευσαν έλληνισταί δ ιάσηαοι, 
ό τε Γερμανός Χάσιος καί ό H e y ro n . Έν αύ
τοΐς ένδιητώντο έρημΐται άρσενες καί θήλεις 
προστατευόμενοι ύπό ίερέως αίγυπτίου ηγουμέ
νου τοΰ καταστήματος. Ούτοι δέ οί κατηναγκα- 
σμένοι τοΰ Σαραπείου κάτοικοι ήσαν καθιερω
μένοι το ΐς διαφόροις θεοΐς τοΰ έν Αιγύπτιο πρώ
τον άναφανέντος κοινοβιακοΰ βίου, τοΐς μέν Α ί- 
γυπτίο ις οίος ό "Ανουβις, το ΐς δέ Συριακοΐς, οϊα 
ή Άστάρτη, τοΐς δέ Περσικοΐς, οίος ό Μίθρας.

Ήσαν δέ τά  μοναστήρια ταΰτα ή καταφυγή 
τής άρχαίας τών Α ιγυπτίων δεισιδαιμονία^ και 
τή ς πατροπαραδότου έχθρας πρός τούς ξένους, 
Εχομεν δέ έγγραφον δέησιν Μακεδόνος τινός, 

κεκλεισμένου έν τω τής Μέμφιδος Σαραπείω, 
όδυρομένου ότι, ώς Έ λ λ η ν ,  ένοχλεΐται ύπό 
τοΰήγουμένου καί τών άγριων αύτοΰ έπιτρόπων. 
Καίπερ δέ τοΰ Σαραπείου καταστάντος έν Αλε
ξάνδρειά καταφυγίου τής άρχαίας θρησκείας, 
επήλθε μίξις τις εν αύτώ τών δύο θρησκειών 
έν τή  μάλλον έλληνιζούση ή αίγυπτιαζούση ταύτη 
πόλει.

Ή  βιβλιοθήκη ή ίδρυθεΐσα μετά τήν υπό τοΰ 
Καίσαρος πυρποληθεΐσαν, καί όνομασθεΐσα θυγά
τηρ τής πρώτης, ήτο έν τώ  Σαραπείω. Μέρος 
τών βιβλίων ήσαν έν τοΐς μελετητηρίοις καί μου- 
σείοις κοινοΐς ούσιπάση τή πόλει, περί ών λέγει

\  Ό  Π λούταρχο; (Π ερί Ίσ ιδ ο ς . 28) λέγει ότι ό Σ άραπίί 
παράγετα ι άπό του νΟσιρις-*Απις.

ο Αφθονες. Ο Τερτουλλιανός λέγει περί γ ε ι-  
ρογράφου έβραϊστί γεγραμμένου έν τω  Σαρα- 
πειω , ό'περ δεικνύει ό'τι οί Εβραίοι ήσαν είς αύ
τόν δεκτοί.

Το Σαραπεΐον ήτο έκτισμένον έν τη άκοοπό- 
λει, έπι τοΰ λόφου, ό'στις, καίπερ ανασκαφείς, 
έπικρεμαται έ τ ιτ ή  πόλει καί τή  θαλάσση. Ή το 
δε το Σαραπεΐον οικοδόμημα άπιστον τή μεγα
λοπρεπείς. ΙΙρός αύτό i'<pepov έκατόν βαθμίδες, 
και ό Αμμιανός Μαρκελλΐνος παραβάλλει αύτό 
πρός το Κ απιτώ λιον. Άπ αύτοΰ ό Καράκαλλος 
κατώπτευσε τάς παρ1 έαυτοΰ έπιταχθείσας σφα- 
γας. Περι τό Σαραπεΐον έν τώ μέσω τής άρ
χαίας Αλεξανδρείας προσέκρουον άλλήλαις ίσχυ- 
ρώς διαμαχόμεναι αί δύο άντίζηλοι θρησκεΐαι.
Ε πι τιον τρος τον ναόν αγουσών βαθμιδών έ'στη 

ποτε ό Ωριγένης μετά τών Αιγυπτίων ιερέων 
διανέμων αύτοΐς βάϊα καί λέγων· λ  Δέχθητε 
αύτά ούχί είς τό ό'νομα τών ειδώλων, άλλ’ είς 
το ονομα τοΰ Θ εοΰ.» Εκεί έπ ί τοΰ ’Ιουλίου 
οι εθνικοί ειλκον τούς χριστιανούς σφάττοντες 
τους αρνουμένους ϊνα προσκυνήσωσι τόν Σάρα- 
π ιν . Ε/.εΐσε έπί Θεοδοσίου οί χριστιανοί ώρ- 
μησαν μανιωδώς θραύοντες τάς πύλας, άνατρέ- 
ποντες τά είδωλα καί καταστρέφοντες τά  πάντα, 
νικώντες τήν νίκην, ήν ό Εύνάπιος, ό Πλούταρ
χος τών Αλεξανδρινών φιλοσόφων, ένεκωμίασε 
μετα ειρωνείας λίαν πικράς.

Τό Σαραπεΐον ήτο τό παλλάδιον τή ς άρχαίας 
αιγυπτιακής καί ελληνικής θρησκείας. Καθ’ ήν 
έποχήν κατεστράφη, ένέφαινε τής συμμαχίαν 
ήν αμφοτεροι τελευταΐον άποιήσαν το πρός τόν 
κοινόν έχθρόν τής χριστιανικής θρησκείας. Εις 
δέ τ ις  τών Αλεξανδρινών φιλοσόφων, ό Άντω- 
νΐνος υιός τής ενθουσιαστικής Σωσιπάτρας, προ- 
ειπεν εν τ ιν ι τών προφητικών αύτοΰ έκστάσεων 
την πτώσιν τοΰ Σαραπείου, ώς οί προφήται τής 
'Ιερουσαλήμ τήν καταστροφήν τών Αγίων τών 
Αγίων. Χρησμός δέ τ ις  τής Σιβύλλης έ'λεγεν·
« ’ί2 Σάραπι, ιδρυμένε έπ ί τοΰ σκοπέλ, πεσή 
πτώσιν μεγάλην έν τη τρισκακοδαίμονι Α ι
γύπτιο. »

Τό πλήθος, έξουσίαν λαβόν έκ τίνος τοΰ Θεο
δοσίου διατάγμ ατος, καί παρορμηθέν παρά τοΰ 
έπισκόπου Θεοφίλου, κατέστρεψεν έμμανώς τό 
Σαραπεΐον, το τελευταΐον καταφύγιον τών δει
σιδαιμονιών τών Αιγυπτίων καί τή ς  αίρέσεως 
τοΰ Πλάτωνος.

Το παρελθόν, συνεσταλμένον έν τή  άκροπόλει, 
έξεβλήθη ύπό τοΰ χριστιανισμού ή τοΰ μέλλον
τος ιύρύσαντος επι τών έρειπίων τοΰ Σαοαπείου 
την έκκλησίαν τοΰάγίου Ίιοάννου τοΰ Βαπτιστοΰ. 
Άλλα δέν πρέπει ϊνα νομίσωμεν ότι τό μνη
μεΐον ηφανισθη όλοσχερώς. Ε πειδή  κατά μέν 
τον πεμπτον αιώνα βλεπομεν καταφυγόντας 
κατα  τινα στασιν εις αύτό τούς δικαστάς· έπί 
δέ τοΰ Σαλαδίνου έσώζετο έ'τι πλήθος στύλων 
τών στοών αυτοΰ, άς οί Αραβες έκάλουν σχολεΐον 
τοΰ Αριστοτελους ή αίθουσαν τής δικαιοσύνης 
τοΰ Σολομώντος. Καί νΰν ή μεγάλη στη'λη, ήτις 
ιστατο εν τώ  μέσω τοΰ μνημείου, έγειρομένη 
ως σημεΐον μεγάλου ναυαγίου, κ εΐτα ι είσέτι έν 
τώ  αύτώ τόπιο, δεικνύουσα, ώς τό πά λα ι, τήν 
χωροθεσίαν τής άρχαίας 'Ρακότιδος.

Αλλα χαιρειν είπόντες το ΐς αίγυπτιακοΐς μνη- 
μειοις, παρατηρησωμεν ενταΰθα τήν ελληνικήν 
πόλιν, τήν πόλιν τοΰ Μουσείου, τής Βιβλιοθήκης, 
τ^ν πολιν τών σοφών, τών φιλοσόφων, τών π ά 
τερων, και τών Ελλη'νων αίρεσιαρχών, τήν 
αληθώς ελληνικήν Άλεξάνδρε tav.

( "Επεται σ υ νέχε ια .)

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Τ Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

Ε Ν  ΙΤ Α ΛΙΑ .

Η Κ Υ Ρ ΙΩ Σ  Π Α Λ ΙΓ Γ ε Ν ε Σ ΙΑ 1.

Η ό λ ο κ α ύ τ ω σ ι ς  τοΰ Σαβοναρόλα .

Αισχύλον Εύϊορίωνος Άθηναΐον το'ίε κευΟει 
μνήαα καιαφίΐίμ.ενον κυροφόροιο Γελάς.

Αλκήν ο’ εύίόκιαον Motpafkovtov άλσος αν είποι, 
xtfi βαΟυ/αιτήεις Μήοος έπιστάμενο;.

'Η υπεροχή τής άρχαίας παιδείας έφαί- 
νετο έπί τοσοΰτον μεγάλη, καθόσον οί λαοί 
έξήρχοντο ήδη τοΰ σκότους τοΰ 
μεσαιώνος, δν περιεφρο'νουν. Το 
δέ σχίσμα τών δυο εκκλησιών, 
ή μάλλον το σχίσμα τής παπ- 
πικής εκκλησίας άντιταττούσης 
τον πάππαν προς τον πρεσβύτε- 
ρον τής Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχην, αί διχόνοιαι τοΰ 
κλήρου, καί ή σκανδαλώδης 
διαγωγή τής αυλής τής Ροόμης 
ουόόλως συνέβαλον είς το έπα- 
ναγαγεϊν τά πλήθη είς τόν χρι
στιανισμόν. « 'Ομολογητέον , 
ελεγεν ειρωνευόμενος πως ό Βοκ- 
κάκιος, οτι ο χριστιανισμός είναι 
θειος- άλλως δέν ήδύνατο ϊνα 
διασωθή ύπό τοιούτων διακονού- 
μενος ιερέων. >* Εν πολλαϊς δέ 
τών έν ’Ιταλία πόλεων οί εύγε- 
νεϊς, άποβαλόντες τά ήθη καί 
την στολήν τών συγχρόνων, ήρ- 
ξαντο ϊνα ένδύωνται καί διά— 
γωσιν ώς οί άρχαϊοι 'Ρωμαίοι.
Α λ λ ά  τό τε  ό π ά π π α ς  Π αύλος 
ό δεύτερος ( 1 4 6 4 )  έξανέστη 
οριμύς καί κ α τεπ ολ έμ η σ ε πα ντί 
σθένει τά ς  νέας τα ύ τα ς  ύπερβο- 
λ ά ς .

'Ά λ λ ω ς  τε δέ ό κλήρος, οστις 
άπετέλει τήν μάλιστα νουνεχή 
καί πεπαιδευμένην τής κοινωνίας 
τάξιν, συνέβαλε κατά δύναμιν εις τήν έ~ί- 
οοσιν τής σπουόής τής αρχαίας επιστήμης 
καί τέχνης. Ο καρδινάλιος Βέμβος δέν 
ήδύνατο ιν ’ άναγινώσκη τήν σύνοψιν αύτοΰ, 
ώς κακώς λατινιστί γεγραμμένην. Τά μυ
θολογικά ζωγραφήματα είσήγοντο είς τά 
μοναστήρια καί τάς εκκλησίας. 'Η κόμησσα 
Ιωάννα της Πλακεντίας, ήγουμένη τών 

βενεδικτινών καλογραιών τοΰ άγίου Παύλου, 
έκόσμησε τό συνεντευκτήριον τοΰ μοναστη
ριού αύτής δι’ είκόνος τοΰ Κορρεγίου, ύπο- 
τυπούσης αύτήν ώς ’λρτεμιν έπί άρματος 
έλαυνομένου ύπ’ έλάφων, έχουσαν έπί μέν 
τοΰ μετώπου τήν ήμισέληνον, διά χειρός 
δε τήν ποιμαντικήν τής ήγουμένης ράβδον! 
Παρ’ αύτήν δέ ήσαν πλήθος έρώτων καί 
άλλων μυθολογικών ό'ντων, ό Ζευς καί ή 
Αθήνα καί ή Αφροδίτη καί αί Μοϊραι, καί 
ή άνατροφή τοΰ Βάκχου, καί6 Άδωνις, πα-

1 Ιυ ν ίχ ε ια  άπό σελίοο; 319.

ράδοξον άποτελοΰσα μοναστηριού κόσμησιν. 
'Η μητρόπολις τής 2ιεννης εβριθεν αναγλύ
φων καί ελληνικών αγαλμάτων, άτινα ειχον 
ονόματα άγιων.

’ΐδίως δέ συνέβαλον παραδόξως είς τήν 
μεγάλην έπιδοσιν τών άρχαιολογικών σπου
δών καί εξευρέσεων οί μεγάλοι πάππαι τής 
παλιγγενεσίας, Νικόλαος ο πέμπτος καί ’Ιού
λιος 6 δεύτερος καί Λέων ο δέκατος καί οί 
άλλοι ήγεμόνες τής Ιταλίας· Αλφόνσος ό 
μεγαλόψυχος, έχθρος Λαυρέντιου τοΰ Με
γαλοπρεπούς, προύτεινεν είς διαλλαγήν πρός 
αύτον έ'ν χειρόγραφον τοΰ Τίτου Λιβίου.

’Α λλ’ όμως ή είς άκρον τιμώμενη φιλο
λογία καί φιλοτεχνία κατέλυσεν έπί τέλους 
τά στρατιωτικά τής ’Ιταλίας· διότι οί ηγε
μόνες, όλιγωροΰντες αύτών, ένησμένιζον τή 
παιδεία καί τέχνη· οί δ' έν ταύταις εύδο— 
κιμοΰντες πολΐται έθεραπεύοντο καί ήξιοΰντο

Μα σακκιος.

τών τιμώ ν, ων άπολαύουσιν έν ταΐς αύ- 
λαϊς τής Εύρώπης οί μεγάλοι στρατηγοί, 
'θ  γράφων άξιόλογον λατινικόν λόγον έξε- 
τιμάτο μάλλον τοΰ μεγάλα έν πολέμιο κα- 
τορθώσαντος στρατηγοΰ. Ενώ δέ πάντες μι
κροί τε καί μεγάλοι διέτριβον περί τήν παι
δείαν, ή άμυνα τής πατρίδος άνετίθετο τοΐς 
μισθοφόροις· ό δέ στρατιώτης ένομίζετο τυ
χοδιώκτης καί κακοπράγμων.

Τούτου έ'νεκα ή ’Ιταλία, άποβαλοΰσα 
πάσαν δύναμιν, περιήλθεν εις μεγίστους κιν
δύνους, γενομένη έ'ρμαιον τών ξένων επιδρο
μών, τών Γάλλων, τών Ισπανών καί τών 
Γερμανών, έπιπιπτόντων αύτή έκ διαδοχής, 
μή έχούση άλλους στρατιώτας είμή τούς μι
σθωτούς C o iid o tt ie r i .  Διότι οί ήγεμόνες, 
προτρέτ.οντες τον λαόν προς τάς περί τήν 
ψυχήν ήδονάς, κατε'στρεφον πάσαν τήν 
άπό τών πολιτικών καί τών στρατιωτικών 
άσκήσεων έγγινομένην τοΐς έθνα,ιν ίσχύν.

Εκάστη μερίς είτε άμυνομένη είτε έπιτιθε- 
μένη έκάλει τούς ξένους συμμάχους. Σφο
δρά δέ τις ύπέρ τής δημοκρατίας άντίπραξις 
έδύνατο μόνη ινα σώσ/j την Ιτα λ ία ν  καί 
θαυμάζομεν ό'τι οί τότε άντιπράξαντες δέν με- 
τεχειρίσθησαν ώς έπί τής γαλλικής έπανα- 
στάσεως τά μεγάλα τής άρχαιότητος παρα- 
οείγματα. Αλλά κατά τον δέκατον εκτον 
αιώνα οί ’Ιταλοί θαυμάζοντες τά φιλοτε
χνήματα  τής 'Ελλάδος, δέν έλογίζοντο οτι 
τήν 'Ελλάδα έδόξαζε μάλλον ό τ?,ς πκτρί- 
δος σφοδρός τών Ελλήνω ν έρως, καί ή κατά 
τούς κινδύνους ήρωϊκή αύτών ύπέρ αύτής 
άμυνα. Οί δέ Ιταλοί έμιμοΰντο μέν τά 
πρότυπα τής τέχνης, ώλιγώρουν δέ τών πα
ραδειγμάτων τής ήρωίκής πειθαρχίας, τής 
φιλοπατρίας καί τών δημοκρατικών άρετών 
τών άρχαίων Ελλήνων.

Οί Ιταλοί έφρόνουν ότι έν μόνω τώ  χρι- 
στιανισμώ είναι ή δύναμις καί 
ή ήΟική. Διό ή έπανόρθωσις τών 
ηθών τής ’Ιταλίας έπεχειρήθη 
παρά τίνος ένθουσιαστοΰ μονα- 
χοΰ, οστις κατηρατο καί τήν 
διαφθοράν τής Εκκλησίας καί 
τήν άναγεννωμένην είδωλόλα- 
τρείαν καί τούς προστατεύοντας 
αύτήν ήγεμόνας.

Ο κατά τήν έποχήν ταύτην 
άναφανείς παράδοξος προφήτης 
Σ^βοναρόλας, καίπερ κηρύττων 
τήν έπάνοδον προς τήν αγνότητα 
τών πρώτων χρόνων τοΰ χρι 
στιανισμοΰ, οέν έμιμεϊτο τόν 
βάρβαρον ζήλον τών πρώτων 
χριστιανών, οϊτινες εθραυον τά  
πάντα μηδέν άνθικαθιστώντες · 
άλλά προσέβαλλε τήν τέχνην 
ήτις, άντί τοΰ άνάγειν καί ώραί- 
ζειν τήν ψυχήν διέφθειρε τά  
ήθη, τοΰ αύξανομένου ένεκα 
έρωτος προς τά γυμνά σώματα 
καί τάς μυθολογικάς παραστά
σεις, αϊτινες εΐσεδύοντο μέχρι 
τών έκκλησιών καί μοναστή— 
ρίων. Μάλιστα δέ ώδύρετο οτι η 
μορφή διαβοήτου τινός συγχρό
νου παλλακίδος ήτο άντί πρω
τοτύπου τών θρησκευτικών εικο
νισμάτων τών έκκλησιών.

Πολλοί τών διασήμων τεχνιτών ήρχοντο 
άκροασόμενοι αύτοΰ έκ περιεργείας, καί 
έγένοντο άνάρπαστοι ύπό τής δεινότητος 
τοΰ λόγου καί τής ρητορείας τοΰ προφήτου, 
δεικνύοντος αύτοΐς τον υψηλόν καί θειον τής 
τέχνης σκοπόν. <> Ούδέποτε, λέγει ο Βίλλε- 
μαιν, έπανορθωτής περιεποίησεν έαυτώ το- 
σούτου; καί τοιούτους άκολούθους· καί 
βλέποντες τόν Σαβοναρόλαν θαυμαζόμενον 
καί κατέχοντα παρ’ αύτώ τούς μεγίστους 
τών τότε φιλοσόφων καί ποιητών καί τεχνι
τών, καί ψυχαγιυγοΰντα ουτω τούς άκροω- 
μένους, άδυνατοΰμεν ϊνα πιστεύσωμεν ό'τι 
ό άνθρωπος ήτο άπλοΰς ένθουσιαστής μο— 
/αχός. >·

Οί Μέδικοι έγένοντο, ώς είδομεν, έκ τών 
πρωταιτίων τής Παλιγγενεσία; τής άρχ αίας 
παιδείας καί τέχνης, ής ό Σαβοναρόλας ήτο 
ό άμείλικτος αντίπαλος. Λαυρέντιος δέ ό 
Μέδ'.κος μή αγαπών, ώς ό ΪΙε^ι// ^ς, το !'λ



μαγωγειν, προείλετο ί'να ήναι τύραννος, ώς 
ό Πεισίστρατος. Καί ή μέν ιστορία ήξίωσε 
συγγνώμης ϊδν Πεισίστρατον τών ποιη
μάτων χάριν τοΰ 'Ομήρου, άτινα έσωσεν 
ήμΐν, δύναται δέ ί’να συγχώρηση τώ Λαυ- 
ρεντι'ω τής φιλοτεχνίας ένεκα καί φιλομου- 
σίας αύτοΰ. ’Αλλά τών Ιταλώ ν οί φιλο
π α τρ ίες  και φιλελεύθεροι προτιμώσι τον 
Σαβοναρόλαν, ’ δστις κληθείς παρά τον Λαυ
ρέντιον άποθνήσκοντα, ήρνήΟη αύτώ τήν 
άφεσιν τών αμαρτιών, έάν μή απέδιδε*τήν 
ελευθερίαν τή Φλωρεντία.

Τον Λαυρέντιον άποθανόντα έν ετει I 402  
διεδέχθη ό υιός αύτοΰ ό ήλίθιος Πέτρος ό 
δεύτερος, δστις παρεκάλει τον Μιχαήλον 
Αγγελον ί'να κάμνη αγάλματα έκ χιόνος, 
δπως χαίρη βλέπων αύτά διαλυόμενα υπό 
τοΰ ήλίου. Καί δτε Κάρολος ό όγδοος 
κατήλθεν είς Ιταλίαν, ό Πέτρος άπαντή— 
σας ί'να κάμη πρός έκεΐνον λόγους περί ει
ρήνης, παρεχώρησεν αύτώ άνεξετάστως 
πάντα τά οχυρώματα. Ταΰτα δέ άκούσας 
ο Σαβοναρόλας άνέβη είς τον άμβωνα καί

έξήγειρε τόν λαόν πρός τήν έλευθερίαν. Οί 
κώδωνες φωνοΰσιν, αί συντεχνίαι οπλίζονται 
καί άναπτύσσουσι τάς σημαίας αύτών, καί ό 
υιός τοΰ Λαυρέντιου έκπίπτει καί φεύγει αίσ- 
χρώς τήν Φλωρεντίαν.

Ο Σαβοναρόλας ών τά  μάλιστα προσφι
λής τώ δήμω έγένετο τότε ό επισημότατος 
τών πολιτών. Τά πλήθη συνήρχοντο άθρόα 
άκροασόμενα τών ίερολογιών αύτοΰ μεστών 
σοφών πολιτικών παραινέσεων περί τε τοΰ 
I ταλικοΰ έθνους καθόλου καί περί τών δη

μοτικών προνομιών. Μόνος δέ ούτος δέν 
κατεθαμβήθη ύπό τών πανταχόθεν θαυμα- 
σίων άναθρωσκόντων καλλιτεχνημάτων, 
άτινχ παρήγαγον οί τότε τεχνΐταί- διότι 
προεβλεπε τήν άπ’ αύτών μεγάλην τών 
ηθών οιαφθοράν, καί έλάττωσιν τών στρα
τιωτικών καί τής φιλοπατρίας. Διό καί 
προύλεγεν αναφανδόν τήν μέλλουσαν ύπο— 
οούλωσιν καί τον έξευτελισμον καί άφανισμόν 
τοΰ Ιταλικού έ'θνους.

Ο Σαβοναρόλας ήρξατο ί'να διδάσκη καί 
προφητεύη άκμαζούσης τής Παλιγγενεσίας

έν Φλωρεντία, έν τώ  μέσω τών κήπων 
τοΰ Αγίου Μάρκου, έ'νθα οί Μέδικοι συνέ- 
λεξαν άπό μεγάλων άναλωμάτων τά 
θαυμάσια τ.Ιν αρχαίων λείψανα πρός δι- 
οασκαλίαν παντός τέχνης καί παιδείας όρε- 
γομενου. Καταλεχθείς είκοσι καί δύο έτών 
ών έν τώ τάγματι τών δομινικανών, 6 Σα- 
βοναρολας έφαίνετο το πρώτον άμοιρών ρη
τορείας και εύφραδείας, έπειδή ό λόγος αύ
τοΰ ήτο ξηρός καί απότομος. ’Αλλ’ άγόμε- 
μενος ύπό μεγάλου πρός τόν έπαπειλούμενον 
χριστιανισμόν καί τήν ’Ιταλίαν έ'ρωτος, καί 
έκκαιόμενος έκ τής αγγελίας τών προσοοκω- 
μένων πολιτικών συμβάντων, άτινα άληθώς 
έπ?)λθον ύστερον, περιεποίησεν έαυτώ βαθ
μηδόν προς τή τοΰ άγιου δόςαν προφήτου 
καί ρήτορος. Προσέβαλε δέ τό κακοήθες τοΰ 
κλήρου, και ορμωμενος άπό τών παραγγελ
μάτων τοΰ Εύαγγελίου κατέπληττε μαστί- 
ζων τήν ρωμαϊκήν έκκλησίαν καθ’ ον και
ρόν ό Ροδερΐκος Βόργιας, εκλεχθείς πάππας 
εν ετει J 4 9 2 , καί έπονομασθείς ’Αλέξανδρος 
έκτος, άνήγαγε τήν άκολασίαν είς τέχνην,

καί άνέδειξε τό δηλητήριον ο'ργανον διοική-
I 5Τ7 '  f  '  y  f  /  c _  ,σεως! Επι επτα οε ετη ο νεος Ιερεμίας 

έδέσποζε διά τοΰ λόγου αύτοΰ τής Φλωρεν
τίας, καί αί πλατεϊαι καί τά  δημόσια οικο
δομήματα περιηχοΰντο καθ’ έκάστην ύπό 
τής βροντώδους αύτοΰ φωνής.

Ή  ύπ’ αύτοΰ κηρυττομένη έπανόρθωσις 
•δέν προσέβαλε τό δόγμα, άλλά τά  ήθη, τήν 
άνατροφήν καί τήν τά  πάντα κατακλύζου- 
σαν φιλοτεχνίαν. Κατηρατο, ώς ό 'Ρουσσώ, 
τάς μητέρας, δ'σαι έδιδον τά  τέκνα αύτών 
ταΐς τροφοΐς, ί'να μή, έκτρέφουσαι αύτά τώ 
ίδίω γάλακτι, βλάψωσι τό κάλλος αύτών, 
καί τούς πατέρας όσοι ήμέλουν ί'να έξη- 
γώσι τοΐς τέκνοις, παρά τον 'Ομηρον καί 
Ούιργίλιον, τόν ’Αγιον Ιερώνυμον καί τον 
άγιον Αύγουστΐνον καί τούς άλλους τής 
εκκλησίας πατέρας, καί παρά τούς παραλ
λήλους βίους τοΰ Πλουτάρχου τούς βίους 
τώ ν άγίων καί τών μαρτύρων τοΰ Χριστια
νισμού.

Επί τής έξουσίας τοΰ Σαβοναρόλα έξερ- 
ρ άγη σαν έν Φλωρεντία πολλαί στάσεις, ών οί

Ο Βρουνελλεαχης. —  Ό  Λ '.νατ'λλο;.

συνωμόται συλληφθέντες έτιμωρήθησαν αύ- 
στηρότατα ύπ’ αύτοΰ. Α λλ’ οί έ^θροί αύτοΰ 
ησαν πολυάριθμοι καί ισχυροί, ών μέγιστοι 
οί οπαδοί τών Μεδίκων καί τά άντίπαλα τών 
Δομινικανών τάγματα, ών προίστατο ό Σαβο 
ναρολας, καί 6 πάντων φοβερώτατος πάππας 
Αλέξανδρος ο έ'κτος, ούτινος ό Σαβοναρόλας 
καθήπτετο δριμέως, ώς άκολάστου καί ασε
βούς καί διαπραττομένου τά  πάντα έπί χρή- 
μασιν. ο  πάππας έκάλεσεν αύτόν ί'να έλθη 
εις Ρώμην άπολογησόμενος· ό δέπαρήκουσε. 
Τοΰ δέ πάππα άναθεματίσαντος αύτόν, ούτος 
περιεφρονησεν άναθεματισμόν έκφωνηθέντα, 
έλεγεν, έκ τών κώμων καί τής κραιπάλης. 
Γέλος, βλέπων τήν πόλιν διηρημένην είς δύο 
στρατόπεδα, αισθανόμενος δέ δυνατός άμα 
και απειλούμενος, έκρινεν ΐνα ρίψη τον περί 
τών όλων κύβον, όεικνύων τοΐς συγχρόνοις 
χριστιανοΐς περί τίνος ήτο ό αγών. Καί τότε 
κατεστησε τήν μεγάλην έκείνην έκκλησια— 
στικήν πανήγυριν, καθ’ ήν έμελλεν ί'να πα
ρασταθή ή άπό της είδωλολατρείας νίκη τοΰ 
χριστιανισμού κατά τήν κυριακήν τής Από-

κρεω, προς άντιθεσιν τής εορτής ταύτης 
τής είδωλολατρείας.

Πλήθος άπειρον λαοΰ συνήχθη παντα /ό- 
Οεν τής Ιταλίας, έν οίς πλεΐστοι μοναχοί 
και ιερείς, επιθυμοΰντες ΐν’ άκούσωσι τόν 
λόγον τοΰ προφήτου. Εύθύς άπό τής πρωία; 
τής πομπικής ημέρας οκτακισχίλιοι παιδες, 
έχοντες οιά χειρός μικρούς έρυθρούς σταυ
ρούς, διήλθον οιά τής πόλεως έν παρατάξει, 
και διαιρεθέντες ύστερον είς τέσσαρα μέρη 
έπορεύοντο ζητοΰντες τό ά ν ά θ ε μ α ,  ήτοι τά 
βέβηλα καί άκόλαστα της τέχνης έργα, 
αγαλματα γυμνά και βιβλία καί χειρόγραφα 
ερωτικά, καί μάταια γυναικών καλλωπί
σματα , άποτεταγμένα τά μέν είς έλεημο- 
μοσύνας, τά δέ ί'να ριφθώσιν εις τό πΰρ.

Ιπερ τής πυράς, ήτις ε'μελλεν ί'να κατα- 
ναλώση τά  πάντα, έκρέματο κολοσσαϊος 
κάναβος έξεικονίζων τήν Άπόκρεω καί τάς 
άνελευθέρους αύτής έπιθυμίας. Ο Βάκκιος 
Οί,λλα Πόρτα και ο φίλος αύτοΰ Λορέντσος 
δι Κρεδι, και πολλοί άλλοι τεχνιται έκόμι- 
σαν τά ιοια έργα εις τήν πυράν ώς άκά-



κατέλιπε τον άπορήσαντα πίστεως προφή
την. Οί δέ εχθροί, ώφεληθέντες έκ τής 
πτώσεως αύτοΰ, έξεπόρθησαν τό μοναστή- 
ριον τοΰ άγίου Μάρκου, ούτινος ό Σαβονα
ρόλας ήτο ηγούμενος. Τότε ό Βάκκιος δέ λά 
Πόρτα εδραμε μετά πεντακοσίων πολιτών 
είς βοήθειαν · ό δέ φρά Βενεδέττος εστησεν 
εαυτόν ξιφήρη παρά τον προφήτην. ’Λ λλ’ ό 
Σαβοναρόλας κατεπράϋνε καί άφώπλισεν 
αύτούς, λέγων ότι ό καθιερώσας εαυτόν τη 
τοΰ Θ·οΰ λατρεία δέν έ'πρεπεν ίνα μεταχει- 
ρίζηται άλλα όπλα πλήν τον λόγον. Και 
μή Οελήσας ίν’ άποΟάνη ενθουσιαστής, 
προύτίμησεν ίνα έ/.πνεύση χριστιανίζων.

’'flocj ή ανταρσία διεδόθη πανταχοσε τ ι ς  
πόλεως· 6 κλύδων ηύξήθη, καί ό όχλος 
έμαίνετο καί έζήτει βρυχώμενος τον θάνα
τον τοΰ προφήτου, καί ήρχετο προς τό μο- 
ναστήριον, ένθα ό Σαβοναρόλας, καταφυγών 
είς τήν ίεράν τράπεζαν, προσηύχετο. Θη
ριώδεις τινες διώκται όρμήσαντες άπεσπα- 
σαν αύτον τοΰ βωμοΰ, καί ήγαγον πρός τούς 
δικαστάς, οίτινες, εχθροί αύτού ό'ντες, κα- 
τεδίκασαν αύτοΰ τόν διά πυρός θάνατον.

II δίκη τοΰ Σαβοναρόλα, έπιθεωρηθεΐσα 
πάλιν ύστερον άπό τοΰ έν Ρώμη ίεροΰ δικα
στηρίου , ήκυρώθη. Ο δέ 'Ραφαήλος παρεισ- 

ε:.ς τήν περιβόητον τοιχογραφίαν, 
τήν παριστώσαν τήν περί τής θείας Εύχα- 
ριστίας ’Αμφισβήτησιν, τόν Σαβοναρόλαν έν 
τώ  μέσω τών μεγάλων διδασκάλων τής 
’Εκκλησίας. Η τέφρα τοΰ ύποτιθεμένου 
άγίου έρρίφθη είς τον ’λρνον αί δέ οχθαι τοΰ 
ποταμοΰ έκαλύφθησαν εύθύς ύπό απειραρίθ
μων ανθρώπων ζητούντων τά άποτεφρω- 
Οέντα αύτοΰ λείψανα έν τή ά μ ρ ω - διότι 
ενομίζετο ότι εκαμνον τούς τυφλούς ίν ’ 
άναβλέπωσι, καί άπήλλαττον πάσης νό
σου. 11 οη διεδόθησαν πολλοί περί τών κατά 
τον θάνατον αύτοΰ γενομένων θαυμάτων λό
γοι, καί μάλιστα οτι το έπί τής πλατείας τής 
πυράς ίδρυμένον άγίου τίνος άγαλμα ύψωσε 
τόν βραχίονα καί έδειξε διά τοΰ δακτύλου 
-τήν ψυχήν τοΰ Σαβοναρόλα φερομένην ύπό 
αγγελών είς τόν παράδεισον. Καθ’ όλην δέ 
τή ν  Ιταλίαν έπωλειτο ή είκών αύτοΰ φ έ- 
ρουσα τήν έπιγραφήν ■· Διδάσκαλος καί 
μάρτυς. »

Οί φίλοι καί πιστοί τοΰ προφήτου ακό
λουθοι καί τεχνΐται κατεπλάγησαν ύπό τοΰ 
συμβάντος, καί διετέλεσαν πενθοΰντες άμα 
καί ένθουσιώντες υπέρ τοΰ μάρτυρος διά 
βίου. Τούτων δέ ό περιβόητος ζωγράφος 
Βάκκιος δέ λά Πόρτα ένεδύθη τό μοναδικόν 
σ χή μ α , καί είσήλθεν είς το μοναστήριον 
TrA λνίου Μάρκου, έξ ού άνηρπάσθη ό έκεϊσε 
κ °! ^ , 'ώ ν  προφήτης, καί ώνομάσθη Φρά 

\ομαΐος. Καί καταλείψας τά  έγκόσμια 
κσ ^ην γραφίδα έ'δωκεν εαυτόν έπί τέσσαρα 
έ'τ-^αμέτρω λύπης καί ασκητικής σκληρα- 
γα ας υπερβολή, 'θ  Ραφαήλος, φθάσας είς 
<1 ,ιεντίαν, έπορεύθη καί συνήψατο φιλίαν 
π:,^. αύτόν. Τεθρυλλημένος δέ τις λόγος 
διν ('εϊται ό'τι ό Ραφαήλος ώδύρετο τερός 
αύτόν ό'τι δέν ήδύνατο ί'να εύρη ούδαμοΰ 
πρότυπον γυναικός συμφωνούν τή  έννοια ήν 
έλι^.βανε τής Παρθένου. Ο δέ Φρά Βαρθο
λομαίος ,έ'δειξεν αύτώ τόν ούρανον, πηγήν 
αίσιον τ.άσης ύψηλής έπινοίας. Ο δέ ‘Ρα- 

ίλ ο ς  ταύτη προσέθεσε τήν σπουδήντών
ά :(^-γον καί τής φύσεως· διό καί ήδυ- 
νή(< ίν’ άναχθή ού μόνον είς τον ιδανικόν 
τύτ^ν τοΰ Σαβοναρόλα, άλλά καί συνήρμο- 
σεν έν τοΐς έ'ργοις αύτοΰ το κάλλος καί τήν 
αγνότητα.

'Ο Σαβοναρόλας νομίζεται ορθώς ό πρό
δρομος τοΰ Λουθήρου · διότι είκοσι μ ετ’ αύ
τόν ετεσιν έπήλθεν ή γενικωτέρα καί μεγα- 
λειτέρα άναμόρφωσις τοΰ Λουθήρου, οστις 
κατηγορών τοΰ παππισμοΰ εΐδωλολατρείαν, 
κατέπεισε το ήμισυ τών χριστιανών τής Εύ
ρώπης ίνα, φεύγοντες τάς γοτθικάς εκκλη
σίας, μεστάς ειδώλων καί δεισιδαιμόνων 
μορφασμών, είσέρχωνται προσευχόμενοι ε’ς 
ναούς ψυχρούς καί γυμνούς, ών οί τοίχοι 
άντί κοσμημάτων είχον μόνον ρητά τινα 
τοΰ Εύαγγελίου καί τών Γραφών.

’Α λλ’ ή Ιταλία ολίγον έμελλεν ίνα ώφε- 
ληθή έκ τής έπανορθώσεως τοΰ Σαβονα
ρόλα , έάν αύτη έπετύγχανεν, ώς ή τοΰ 
Λουθήρου· διότι ούτος έζήτει έν ταϊς παρα- 
δοσεσι τοΰ μεσαιώνος τό τής ’Ιταλίας έλ- 
λεΐπονήΟικόν στοιχείον καί άντί τοΰ μεθαρ- 
μόσαι τήν παλιγγενεσίαν προς το πολίτευ
μα τής πατρίδος αύτοΰ, ώς οί τεχνΐται 
μεθήρμοσαν αύτήν πρός τήν τέχνην, ήθέ-

λησεν ίν’ αναχαίτιση καί καταστρέψη αύ
τήν. Επειδή ή ’Ιταλία άναμφιλέκτως έπη- 
νωρθοΰτο άν, έάν πρός τοΐς φιλοτεχνήμασι 
τών ‘Ελλήνων έφρόντιζεν όπως μιμηθή καί 
τάς μεγάλας άρετάς αύτών. Διότι, ό'περ 
μάλιστα κινεί τον ύπέρ τής 'Ελλάδος θαυ
μασμόν, δέν είναι τοσοΰτον ή ώραιότης τών 
έργων τών τεχνιτών αύτής, όσον ή αδάμα
στος μεγαλοψυχία, ή άκάματος καρτερία, 
μεθ’ ών αΰτη έπολέμησε προς τούς έξιοθεν 
έπιτιθεμένους έχθρούς. Διό καί ή ' ’Ιταλία, 
καίπερ διαφερόντως διαπρέψασα ταϊς τέχναις 
καί έπιστήμαις, άναδείξασα τούς μεγίστους 
τών σοφών καί τών τεχνιτών, δέν άνέδειξεν 
ούδένα στρατηγόν, ουδέ έ νίκη σε μάχην τινά 
μεγάλην , ά λλ ’ έγένετο αείποτε έρμαιον 
τών άπο τών ξένων έπιδρομών.

Ό  οίκος Αισχύλου τοΰ τραγικού ήτο οί
κος ήρώων. Ό  Αισχύλος μετέσχε τής έν 
Μαραθώνι μάχης σύν τώ άδελφώ Κυναι- 
γείρω, καί τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας σύν 
τώ  νεωτέρω άδελφώ Άμεινία, καί τής έν 
Πλαταιαΐς πεζομαχίας. ’Αποθανο'ντα δέ αύ
τόν έν Γέλα τής Σικελίας οί Γελώοι, θάψαν- 
τες πολυτελές έν τοΐς δημοσίοις μνήμασιν, 
έτίμησαν έπιγράψαντες τό ύπ’ αύτοΰ συντε- 
θέν έπιτύμβιον έπίγραμμα ·

Αισχύλον Εΰοορίοινος Άθ/,ναΐον το'-'ε κεύθει 
μνήμα καται,θιμενον πυροβόροιο Γελάς.

’Αλκήν δ’ εύδόκιμον Μαραθώνιον άλσος άν εΐποι, 
κ «  βαΟυχαιτήεις Μήδος επιστάμενος.

’ίΐτοι

Αϊσ/ύλον Εύφορίωνος ΑθηναΤον τοΰτο κρύπτει 
τό uvvjaa άποθανόντα έν τν) σιτοφο'ρω Γελ«.

Τήν ο’ εύδόκιμον αύτοΰ ανδρίαν λε'ςει τό άλσος του 
Μαραθίονος

κ «  ό βαΟυχαίτης Μήδος γν<ορίζοιν.

’Εν τώ έπιταφίω έπιγράμματι, όπερ ό 
Αισχύλος έποίησεν ε'ς εαυτόν, δέν λέγει 
ούδέν περί τών δραμάτων αύτοΰ, άτινα 
είναι τά κάλλιστα τής δραματικής μού- 
σης πονήματα, άλλά φαίνεται προτιμών 
τήν μεγαλοψυχίαν τής ευφυΐας. 'θ  ποιητής 
άφανίζεται ύπέρ τοΰ πολίτου. Διό καί ή 
έποχή τής Παλιγγενεσίας, καίπερ μεγάλη, 
άπολείπεται λίαν τών άρχαίων.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ.

II Φλωρεντία! ’Ανελισσομένη σοβαρά , 
σεμνή καί μεγαλοπρεπής έπί τών ύπωρειών 
τών. Απεννίνων καί παρά τάς όχθας τοΰ 
ποιητικοΰ Άρνου έπιδεικνύει μεγάλην άντί- 
θεσιν πρός τήν περί αύτήν τερπνήν καί χ α 
ροποιόν χώραν. Αί λιθόστρωτοι αύτής οδοί, 
άφοριζόμεναι ύπό βαρέων καί μελάνων με
γάρων, τά πολλά αύτής μεγαλοπρεπή μνη
μεία, άναμιμνήσκουσι τήν παρελθοΰσαν τής 
πόλεως δόξαν. Παρά τον ώραιότατον τής 
ύφηλίου πύργον, το κωδωνοστάσιον τοΰ 
Γιώτου, το άμάραντον τούτο άνθος τής 
ιταλικής γοτθικής αρχιτεκτονικής, ό'περ 
Κάρολος ό πέμπτος έπεθύμει ίνα θέση ύπό 
ύάλινον κώδωνα καί δεικνύη τώ πλήθει άπαξ 
μόνον τοΰ ένιαυτοΰ, παρά τήν μητρόπολιν 
στρεφομένην ύπό τοΰ παραβόλου τοΰ Βρου 
νελλέσκη θόλου, βλέπει τις τά βάθρον, έ'νθα 
έκάθητο μελετών ό Δάντης. -Αλλαχού ό 
ξεναγός δεικνύει τον οίκον τού Μ ιχαήλ ’Αγ
γέλου· έτέρωθι δέ έπιγραφήν έπί τής θύρας 
οικίας τινός δεικνυουσαν τόν τόπον, ένθα 
έ'ζησε καί άπέθανεν ό Μακιαβέλης. Έ ν μέν 
τή πλατεία ταύτη έκάη ζών ο Σαβοναρόλας· 
έν έκείνη δέ τή εκκλησία ό Ιούλιος Μ έδι-

κος έπεσε σφαγείς ύπό τών Pa/.z i. Έ ν ταις 
πενθίμοις ταύταις όδοίς, ένθα αί μενόμεναι 
στάσεις έτεινον άλλοτε τάς άλύσεις, και 
ας έφώτιζον αί δάδες τής άνταρσίας, ό γη 
ραιός Σιμαβούης καθιέρωσε τήν ιστορίαν 
τής τέχνης , καί ό Γαλιλαίος έξεΰρε τόν 
τής κινήσεως τής γής νόμον. Έν ταύταις 
έγένοντο αί μέγισται περί τέχνης καί εξου
σίας διαμάχαι. Έν ταύταις οί μετά τήν 
άλωσιν τής Κιονσταντινουπόλεως είς τήν 
’Ιταλίαν καταφυγόντες "Ελληνες άνερρίπι- 
σαν τόν πρός τήν σπουδήν τών φιλολογικών 
συγγραμμάτων τών αρχαίων ζήλον. Έν 
ταύταις αί τοΰ μεσαιώνος περί τέχνης καί 
θρησκείας παραδόσεις καί προλήψεις ότέ 
μέν διεβλήθησαν πανταχόθεν καί παντοιο- 
τρόπως, ότέ δέ εύρον θερμοτάτους έπαινέτας 
καί ποομάχους. *11 Φλωρεντία είναι αλη
θής τής I Ιαλλιγγενεσίας έστία· διότι ή φλω
ρεντινή σχολή, πρωτεύουσα τώ χρόνω καί τή 
άξια τών άλλων, είναι ή πηγή άφ’ ής άνέ- 
βλυσαν τά νάματα τής ιταλικής καί εύριο- 
παϊκής τέχνης.

'Αποβαλοΰσα τόν πατροπαράδοτον άκαμ- 
πτον καί ξηρόν τής βυζαντινής τέχνης χαρα

κτήρα, ή σχολή αύτη άνήχθη είς τήν άκμαίαν 
καί ρωμαλέαν τοΰ Μ ιχαήλ ’Αγγέλου τέχνην 
καί σχολήν, ήςχαρακτήρ είναι τό αύστηρόν, 
ή μεριμνϊσα καί σφριγώσα δύναμις, ή 
ένάργειατής κινήσεως, ήτις σπανίως συζεύ- 
γνυται τή χάριτι, καί ούδέποτε έκπίπτει είς 
ακκισμόν. 'II γενεά τών Φλωρεντίνων τε
χνιτών τ?(ς Παλιγγενεσίας έξεπαιοεύετο δι’ 
άργαλέας καί έπιμόνου σπουδής είς τήν τέ
χνην , τά γράμματα, καί τήν επιστήμην, 
μηδόλως φρονούσα οτι ήδύνατο τις ιν ’ άποβή 
δεινός τήν τέχνην μή ών τά πάντα δεινός.

Παράδοξον δέ οτι οί πλεϊστοι τών τής 
Φλωρεντίας ζωγράφων ήρξαντο ίνα σαρό- 
νωσιν έργαστήριον χρυσοχόου, πριν ή κα- 
ταστήσωσι το όνομα αύτών αείμνηστον.. 
Ε πειδή ή χρυσοχοϊκή καί ή γλυπτική προη- 
τοίμαζον αύτούς είς τήν ακρίβειαν τής ιχνο
γραφίας καί το αύστηρόν κα το άκριβες τής 
μορφής. Καί ώς ό Γιώτος υπέδειξε διά τών 
έργων αύτοΰ ότι αρχή καί ύπόστασις τή ς 
τέχνης είναι ή άπομίμησις τής φύσεως, 
άπαντες έτράπησαν άσμένως καί έπιμό ■ 
νως είς τήν σπουδήν καί άπομίμησιν αύ
τής. 'ΰ ς  δε ό Ούκκέλος έξεΰρε τούς τής;



σκηνογραφίας νόμους, πάντες έξήσκησαν εαυ
τούς είς τήν νέαν ταύτην της τέχνης βοη
θόν. Κατανοήσαντες δέ τήν άπό τής σπου- 
οής τής ανατομίας τοΰ ανθρωπίνου σώ
ματος έγγινομένην τή τέχνη ένάργειαν, ό 
Πολλαγουόλος, ό Λουκάς Σιγνορέλλης, ό 
Γουϊρλανδάγιος, καί μάλιστα ό Μ ιχαήλ 
"Αγγελος, περιεφρόνησαν τάς περί τής άνα- 
τομής τοΰ ανθρωπίνου σώματος προλήψεις 
και έδημιουργησαν τήν αληθή τέχνην, ήτις 
σκοπόν εχει την απεικασίαν τής φύσεως καί 
ουχι την τεως ευδοκιμούσαν άνεπιστήμονα 
μορφών και σχημάτων άνεμφάτων ύποτύ- 
πωσιν.

Α λ λ  ά π οτα ττομ ένη  ή  τ έ χ ν η  είς τή ν  θρη

σκείαν δεν επρεπεν tv ’ ά π ο μ ιμ ή τ α ι μόνον  

τη ν μορφ ή ν, ά λ λ ά  καί το α ίσ θη μ α , δπερ 

ά ν ή γ α γ εν  α ύ τή ν είς τήν απεικασίαν τώ ν ψυ

χ ικ ώ ν  παθώ ν καί τοΰ ίδανικοΰ. ’Ε ν ώ δέ 

6 φιλόπονος Ο ύκκέλος είργάζετο έ'χων 

π άντοτε οια χειρ ος τον δ ια βή τη ν, δ μ ο ν ά 

χ ο ς  F i e z o l e  δεν επ αυεν αίω ρούμενος προς 

τό ιδανικόν καί τδ θειον. .  'θ  Χ ριστός σου

είναι ομοιος άγρότη >>, έ'λεγεν δ Βρουνελέ- 
σκης προς τον Δονατέλλον δεικνύοντα αύτώ 
εικόνα τοΰ Χριστοΰ άνέμφατον.

II δ επιΟοσις τής τέχνης είναι ούτω 
ταχεία κατά τήν εποχήν ταύτην, ώστε μετά 
τον Δονατέλλον, δστις είναι μάλλον πρόδρο
μος ή οιοάσκαλος, αναφαίνονται ευθύς δ 
Βεροκκιος, ο οιόασκαλος τοΰ Λεονάρδου 
Βιγκιου και τοΰ Περουγίνου, δ Γουϊρλανδά— 
γιος, ο οιδασκαλος τοΰ Μ ιχαήλ Αγγέλου 
και προ πάντων τών άλλων δ Μασσάκιος 
( 1 4 0 1  1 4 4 3 ) ,  δ πρόδρομος τοΰ μεγάλου
αιώνος και ο οιδασκαλος τών διδασκάλων 
τής Παλιγγενεσίας. Διότι δ Γουϊρλανδάγιος, 
δ Λεονάρδοςδά Βίγγιος, δ Μ ιχαήλ Ά γγελος, 
δ Φρά Βαρθολομαίος, δ Ανδρέας δέλ Σάρτο, 
δ Ραφαήλος ένέκυψαν άπαντες τή μελέτη 
και ωφεληθησαν λίαν έκ τών έν τή εκ
κλησία τών Carmine τοιχογραφιών τοΰ 
Μασσακίου, ών πολλάς δ "'Ραφαήλος ού 
μονδν έσπουοασεν·, άλλά καί δλοκλήρους 
άπεμιμήθη έν τοΐς ίδίοις εργοις.

Ο Γιώτος, δ Μασσάκιος, δ 'Ραφαήλος

είναι οί τρεις μ εγ ά λ ο ι σ ταθμ οί τή ς  Π α λ ιγ 

γενεσ ία ς. ’Ε πειδή δ μ έν  Γ ιώ τος η γ α γ ε  τή ν  

τ ε χ ν  Λ(ν προς τ η ν  φ ύ σ ιν  δ δέ Μ ασάκκιος  

ά ν ή γ α γ ε  τ ή ν  φύσιν προς τδ ιδανικόν καί τ ή ν  

ε μ φ α σ ιν  ό οέ Ρ α φ α ή λ ο ς  συνήνω σεν ά μ φ ό- 
τερα  τ α ΰ τα .

'θ  Μ ασάκκιος α π ίθα νε 45 έτώ ν ώ ν, 

φ αρμακευθεις, ω ς  λ έ γ ε τ α ι , ύπδ τ ώ ν  ά ντιτέ-  

χ ν ω ν . Αί εν τή εκ κ λη σ ία  τώ ν Carm ine 
το ιχογρ α φ ία ι αύτοΰ, α ιτινες α ν ή γ γ ε ιλ α ν  τή ν  

έμφ άνισιν τ ή ς  νέα ς  τ έ χ ν η ς , δεν έζω γρ α φ ή -  

θησαν άπασαι π α ρ ’ αύτοΰ· διότι τούτω ν ήρ

ξατο μ έν  δ Μ ασολΐνος, δ ιετέλεσε δέ ζω γ ρ α -  

φών δ Μ α σ ά κ κ ιος, ά π ετέλεσ ε δέ δ Φ ιλ ιπ -  

π ΐνος Λ ιπ π η ς  (1460— 1505), υιός τοΰ  

Φ ιλίππου Λ ίππου (1 4 1 2 — 1469), δ'στις 

περίπατω ν π οτε έν τή  π α ρ α λία , καί σ υ λ λ η -  

φθείς ά π ή χ θ η  α ιχ μ ά λ ω τ ο ς  ύπδ τώ ν πειρα

τώ ν τ ή ς  Α φρικής. Μ ετά  π ο λ λ ώ ν  έτώ ν α ιχ 

μ α λ ω σ ία ν  κατώ ρθω σεν ί'να δρ απ ετεύση , καί 

εν ετει 1 ± 3 8  εύρίσκομεν αύτδν ζω γραφ ούντα  

έν Φ λω ρεντία καί ιδίως έν τώ  μοναστηρίω  

τ ή ς  'Αγίας Μ αργαρίτας τοΰ Π ράτου , οθεν,

έρασθείς νέα ς  τινδς μ ονασ τρίας δ ν ο μ α ζ ο μ έ -  

ν η ς  Λ ουκρη τία ς, ήρπασε καί ε σ χ ε ν  έξ α ύτή ς  

υίδν τον Φ ιλιππΐνον. Ο δέ π ά π π α ς , α ίτησάν- 

τω ν τώ ν Μ εδίκω ν, άρτίω ς άφήκεν ά μ φ ο τ έ -  

ρους τώ ν μ ονασ τικ ώ ν αύτώ ν εύ χώ ν καί έπ έ-  

τρεψε τόν γ ά μ ο ν . ’Α λ λ ’ δ Φ ίλιππος Λ ίπ π η ς  

άπέθανεν α ίφ νη ς φαρμακευθείς, ώ ς λ έ γ ο υ -  

σιν, ύπδ τώ ν σ υ γγενώ ν τή ς έραστρίας αύτοΰ.

'Ο ’Α νδρέας Βερόκκιος (1432— 1448), 
μ α θ η τ η ς  τοΰ Δ ο ν α τ έλ λ ο υ , ή το  χρ υ σ ο χό ο ς  

και ζω γράφ ος. Τ ά  γ ε γ λ υ μ μ έ ν α  αύτοΰ έρ γα , 

σ π α νιω τα τα  νΰν κ α τ α σ τ ά ν τα , τ ιμ ώ ντα ι π α 

ρά τινω ν ύπέρ τ ά  έρ γα  τοΰ Β εμβενούτου  

Σ ελλινου . Κ α λλ ισ το ν  αύτοΰ έργον ν ο μ ί-  

ζετα ι το  ύπο τ ή ς  Β ενετίας έπ ιτα χθ έν  αύτώ  

έφ ιππον ά γ α λ μ α  τοΰ μισθοφόρου Colleoni. 
Η ισχυρά  ιχνογρ α φ ία , τδ γοργδν καί ά ν -  

ορώ οες τοΰ σ χ ή μ α τ ο ς  καθιστώ σιν αύτδ έν 

τώ ν π ρώ τω ν φ ιλ ο τ εχ ν η μ ά τ ω ν  τ ή ς  ιτα λι

κ ή ς γ λ υ π τ ικ ή ς . Τδ έ'ργον ή το  ήδη τ ε -  

τ ελ εσ μ έν ο ν , δτε δ Βερόκκιος έμ α θ εν δτι, 
δ ι α δ ο θ ε ί ς  τή ς  περί τ ή ν  κ εφ α λή ν ά τ ε -  

λ εια ς  αύτοΰ, ά λ λ ο ς  τ ε χ ν ίτ η ς  έπ ετ ά χ θ η  ί'να

ΙΙαΰλος Οΰκ/.ί'λος και Φρα Άγγ;λιχο';.

ύπο τύπω ση α ύ τ ή ν . Ε ξοργισθείς έ'θραυσε 

τ /jv κεφ αλήν και τούς π ό ό α ς  τοΰ ί'ππου καί 

εφ'-γεν έκ Β ενετία ς. Η δέ γερουσία  τ η ς  π ό 

λ εω ς τ α ύ τ η ς , ή τ ις  π α ρ ή γ γ ε ιλ ε  τώ  Β ερ ο κ -  

κίω το  ά γ α λ μ α ,  έμ ήνυσεν αύτώ  δτι, έάν 

έπ α ν η ρ χ ε τ ο , ά ντιμ ετρ ή σει αύτώ  τδ ίσον , 

απ οκ όπτουσα  αύτοΰ τ ά  κ ώ λα  καί τ ή ν  κεφα

λ ή ν . Δεινδν τοΰτο , άπεκρίθη δ Φ λω ρεντι

νός- όιότι έγώ  μ έν  δύναμ αι Ϊνα ποιήσω  π ά -  

^ταν ®ε ·̂γ)σ ω > τη ν  κ εφ α λ ή ν , ή νεθρ α υσ α , 
ή δέ γερουσία ούδέποτε δυνήσεται ί'να ποιήση  

τή ν έμ ή ν . » ’Α λ λ ’ ύστερον δ ια λ λα χθ είς  ά π ε-  

Τϊ,λεσε το ά γ α λ μ α  ύπέρ τ ή ς  γερουσίας.

Ο τ εχ ν ίτ η ς  ούτος έξεΰρε τήν τ έ χ ν η ν  τ ή ς  

έκτυπω σεω ς έπί τοΰ έμ ψ υ χ ο υ  ύ π οδείγμ α τος·  

ά Α Α ' ή μ εγ ίσ τ η  αύτοΰ δόξα είναι δ'τι έ γ έ 

νετο οιοασκαλος τοΰ Λεονάρδου Β ιγγίου  , 
περί ου, καίπερ Φ λωρεντινού οντος, δέν δια- 

λ α μ β α ν ο μ ε ν  έντ α ΰ θ α , ώ ς έξα σκ ή σα ντος  

μ ά λ λ ο ν  τή ν ζω γραφ ικήν έν Μ εδιολάνω  καί 

κ α τα σ τή σ α ντος τ ή ν  Λ ομβαρδικήν λ εγ ο μ ένη ν  
σ χ ο λ ή ν , περί ή ς  ήδη εί'πομεν.

Τ ούτω  δέ π α ρ ίστα τα ι έν τή  χρ ονολογικ ή  I

τάξει τώ ν Φ λω ρεντίνω ν τ εχν ιτ ώ ν  δ Δ ομ ίνι

κος Γ ουϊρλανδάγιος (1449-1498), δ'στις 

άπδ τ ή ς  χρ υ σ ο χο ϊκ ή ς  μ ετ έσ τ η  καί αύτδς είς 

τ η ν  ζω γρ α φ ικ ή ν. Αί εικόνες αύτοΰ ύπο - 

τυποΰσιν ενα ρ γέστα τα  τδ τοΰ προσώ που  

σ χή [* α > το η θ ο ς , τον τρόπον καί τ ά ς  σ τ ο λ ά ς  

τώ ν κ α τ ’ αύτδν άνθρώ πω ν. Π ρώ τος ούτος  

έδοκίμασεν ί'ν’ ά π ομ ιμ η θ ή  τ ά  χ ρ υ σ ά  π ο ι

κ ίλ μ α τ α  οιά χρ ω μ ά τ ω ν καί έτελειοπ οίη σε  

τ/;ν ψ η φ ολογιαν. ίδ ιω ς ό'μως διαπρέπουσι 

τά  έν τή  Santa-Maria-Novella έ'ργα τοΰ  

τ εχ ν ίτ ο υ  τουτου , δστις έγένετο  δ ιδάσκαλος  
τοΰ Μ ιχ α ή λ  ’Α γ γ έ λ ο υ .

Π ρος τ ά ς  π ρ α γμ α τ ικ ά ς  τάσεις τοΰ Γουί— 

λανδα γίου  ή φ λω ρεντινή  σ χ ο λ ή  δύναται 

ιν ’ άντιτάξη τ ά ς  μ υσ τικ ά ς ορέξεις τοΰ  φίλου  

τοΰ Σ αβοναρόλα Baccio de la  Porta 
(1469-1517), ή Φρά Β αρθολομαίου, δ'στις 

εγενετο  μ α θ η τ η ς  τοΰ  Cosimo Roselli καί 

έσπουδασεν ιδίως τ α  έ'ργα τοΰ  Λ εονάρδου  

Β ιγκιου και τα  έν τώ  κ ή π ω  τοΰ Α γίου  

Μ άρκου (τ ή ς  Φ λω ρ εντία ς) έκτεθειμένα  άρ- 

χ α ϊα  λείψ α να . Ο Ρ α φ α ή λος φ ίλος αύτοΰ

ΊΙ [Μτ,τίόιτολι; τν,ς Φλωρεντίας καί το Κωδωνοστχςιον τοΰ Γιώτΐυ.

κ α τά  φύσιν έ'ργα. Μ ετά  δε τδν θάνατον τοΰ  

?ερολόγου ένέδυ σ χ ή μ α  μ ο να χο ύ  Δ ομ ινι

κανού , ώ νομ άσθη  Φρά Β α ρ θολομ α ίος , καί 

οιέτριψε μόνον περί θρησκευτικάς είκονο-

Ο ’Ανδρέας Vanucchi (1 4 8 8 -1 5 3 0 ), 
δ έπονομασθείς del Sarto άπδ τ ή ς  τ έ χ ν η ς

έδίδαξεν αύτδν τη ν  σκηνογραφ ίαν καί ά π ε

τ έλ εσ ε  τή ν εικόνα τοΰ αγίου Π έτρου, ή ν  

ούτος άφήκεν η μ ιτ ελ ή  κ ατά  τή ν είς  'Ρ ώ μ η ν  

περιοδείαν αύτού. Η χε ιρ  αύτού π α ρ ή γ -  

γ ιζεν  ούτω  προς τή ν τού κορυφαίου τ ή ς  

'Ρ ω μ α ϊκ ή ς  σ χ ο λ ή ς  'Ρ α φ α ή λ ου , ώ στε Π έ

τρος δ Κ οτρόνη ς έξέλ α β ε τον περίφ ημον

Ά γιον Μ άρκον τοΰ Φρά Β αρθολομα ίου , 

δστις είναι νΰν έν τώ  Μ ουσείω Pitti , ερ-
~ « * · Γ

γ ο ν  τοΰ Ρ α φ α ή λου . Κ αί δ'τι δ Σ αβονα

ρόλα ς κατεδίκασε πυρδς άπάσας τ ά ς  β έβ η 

λ ο υ ς  εικόνας, δ Φρά Β α ρ θολομα ίος, έκ τώ ν  

θερμοτάτω ν αύτοΰ ακολούθω ν γ ε ν ό μ ε ν ο ς ,  

ερριψεν είς τ ή ν  πυράν ά π α ντα  αύτοΰ τά

τοΰ π ατρδς αύτοΰ, π ο λ λ ά κ ις  παρετέθη πρδς  

τδν Φρά Β αρθολομαίον διά τδν καθόλου  

χα ρ α κ τή ρ α  τω ν έρ γω ν αύτού. Κ α τασταθείς  

κ α τ  ά ρ χα ς  και ούτος παρά τινι χ ρ νσ ο χό ω  

ένέκυψε τ ή  σπουδή  τώ ν το ιχογτα φ ιώ ν τοΰ 

Μ ασα κκ ίου , τοΰ Γ ουϊρλανδαγίου καί μ ά 

λ ισ τα  τώ ν περιβοήτω ν ύπογραφ ώ ν ( c a r 

tons) τοΰ Λεονάρδου Β ιγκ'ου καί τοΰ Μ ι

χ α ή λ  ’Α γ γ έ λ ο υ , καί άνεδείχθη  τ α χ έ ω ς  εις  

τώ ν  π ρώ τω ν τ ή ς  Φ λω ρεντίας τ εχ ν ιτ ώ ν . 'Η  

περίφ ημος Charite τοΰ Λ ούβρου, ή  Π α ρ 

θένος τού 'Αγίου Φ ραγκίσκου έν τ ή  T ribuna 
τ ή ς  Φ λω ρεντίας, καί μ ά λ ισ τα  ή Π α ρ θ έ ν ο ς  

έν τή  μ ονή  τή ς  Annonciade ει-.αι τά

ονομ α σ τότα τα  τώ ν αύτοΰ έρ γ ω ν. Απεικόνισε 

δέ καί π ο λ λ ά ς  Α γίας Ο ίκ ογενείας, έν αίς  

π ά ντ ε ς  άναγνω ρίζουσι τδ δμ οίω μ α  τή ς  γ υ -  

ναικδς αύτού, ήν περιπαθώ ς ή γ ά π α , καί ή τις  

έγενετο  αφορμή τ ή ς  άπ ω λεία ς αύτού τ ή ς  

πρδς τή ν σ π α τ ά λ η ν  ενεκ α  καί τά ς  ήδονάς  

α ύτή ς δ ο μ ή ς . Κ λη θείς  είς Γ α λ λ ία ν  παρά



Φραγκίσκον τον πρώτον, καί υπερτιμηθείς 
καί λαβών πλεΐστα δσα δώρα κατέλειψε τά 
πάντα ί’να δράμη προς αύτήν. Αλλ’ ό βα
σιλεύς άφήκεν αύτον ΐν άπέλθη έξορκίζων 
έπί τοΰ Εύαγγελίου οτι βεβαίως έπανελεύ- 
σεται μ ετ ’ δλίγους μήνας, καί εδωκεν αύτώ 
χρήματα  πάμπολλα, ί'να συλλέξη ύπέρ τής 
Γαλλίας ώς πλεΐστα τεχνουργήματα. Ά λ λ ά  
το προς τήν γυναίκα αύτοΰ πάθος έτύ- 
φλωσεν αύτον ούτως, ώστε κατεσπατάλησε 
τά  χρήματα, καί μή τολμών ήδη ί'να έπα- 
νέλθη είς Γαλλίαν, κατήντησε μ ετ ’ ολίγον 
εις έσχάτην πενίαν. Ιλπέθανε δέ τεσσαρά
κοντα καί δύο ετών ών έκ τοΰ έν έτει 1530 
έμπεσόντος εις τήν Φλωρεντίαν οοβεροΰ λοι- 
μοΰ. Η κακοήθης σύζυγος κατέλιπεν αύτόν 
άποθνήσκοντα, καί έξέπνευσεν έρημος καί 
αθεράπευτος.

Μετά τούς τεχνίτας, οΰς ήριθμήσαμεν, 
άνεφάνη ό Μ ιχαήλ "Αγγελος, ό γίγας καί 
ίίρυτής τής φλωρεντινής τέχνης καί σχο
λής, περί οΰ λέξομεν ιδίως έν τώ  έπομένω 
τεύ /ει.

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ

ΤΙΙΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

Η ΕΠΙ ΤΗΝ ΡΩ2ΣΙΑΝ 2ΤΡΑΤΕΙΑ.

I 8 I 2.

Μ ΟΣΚΟΒΑ.

Β'. Βοροδΐνον1.

Οί 'Ρώσσοι καί οί Γάλλοι έκοιμήθησαν τήν 
νύκτα πλησίον άλλϊίλων. Περί δέ τήν πριοίαν 
είδον οί περισιυθέντες έξελισσόμενον προ αύτών 
το φρικώδες θέαμα τοΰ τόπου τής μάχης, π λή 
ρες νεκρών, τε τραυματισμένων καί παντοίων 
πολεμικών αποσκευών καί όπλων καί υποζυ
γίων φύρδην συνθλιβομ.ένων · επειδή όγδοήκον- 
ταχιλιάδες Γ άλλων καί 'Ρώσσων καί συμμά
χω ν, ήτοι τοσοΰτοι όσοι είναι οί κάτοικοι μιας 
μ-εγαλοπόλεως, εκειντο νεκροί ή πεπληγωμένοι 
καί στενάζοντες · παρ’ αύτούς δέ δισμ.ύριοι ίπ 
ποι ανεστραμμένοι ή πλανώμενοι καί πενθίμως 
χρεμετίζοντες, τριακόσιαι ή τετρακο'σιαι άμαξαι 
τού πυροβολικού τεθραυσμ-έναι καί διεσπαρμέναι 
άνά μέσον τών πεσόντων καί τών πεπληγωμέ- 
νιον, οϊτινες συνηθροίσθησαν έ'ρποντες μάλλον ή 
,βαδίζοντες προς τήν χαράδραν, όπως άποφύγωσι 
νέας πληγάς.

Οί Γάλλοι άπώλεσαν κατά τήν μάχην μύ- I 
ρίους άνδρας, καί είχον περί δισμυρίους πε- 
πληγωμένους, οί δέ 'Ρώσσοι περί έξακισμυρίους, 
ήτοι οί Γάλλοι έφόνευσαν τούς εχθρούς, όσους 
πρότερον ηχμαλώτιζον διά  τής σοφής αύτών 
τακτικής. Καί οττερ άπιστον, έφονεύθησαν ή 
Ιπληγώθησαν κατά τήν όλεθρίαν έκείννιν μάχην 
τεσσαράκοντα επτά  στρατηγοί καί τριάκοντα 
επτά συνταγματάρχαι εκατέρωθεν. Έρρίφθ/.σαν 
δέ εξήκοντα χιλιάδες βολών κανονιών, καί έκάη- 1 
σαν εν έκατομμύριον καί τετρακο'σιαι χιλιάδες 
φυσεκιων. Μετά δέ τον πολίιν τοΰτον φόνον ό 
γαλλικός στρατός ήλαττώθη είς ένενη'κοντα χ ι -

Συνεχεία άπο οε>. 319.

| λιαδας περίπου. Οι δέ 'Ρώσσοι δέν ήδύναντο 
ϊν αντιτάξωσι πρός αύτόν πλείονας τών πεν- 
τακισμυριων · πλην ούτοι μέν έπολέαουν έν τή 
ιδ ια  αύτών χώρα, οί δέ Γάλλοι άπεΐχον όκτα- 
κοσιας λεύγας τής μ.ητροπόλεω; αύτών! Καί οί 
μεν 'Ρώσσοι έμάχοντο ύπέρ τού εδάφους τής 
πατρίδος, οι δέ Γάλλοι φιλοδοξοΰντες καί έκ 
περιουσίας.

Ό  γερ(ον στρατάρχης Κουτουσώφ, ύπερχαί-
ν * y / Ν * , , ,

ρων οτι υπεςεφυγε την επικειαενην αυτω πκνο- 
λεθρίαν, έτόλμησεν ϊνα γράψη πρός τόν αύτοκρά- 
τορα Άλέςανδρον, ο τ ι, άντισταθείς έφ’ όλην 
ήμ.εραν πρός τάς εφόδους καί ποοσβολάς τού γαλ
λικού στρατού, έφόνευσε τοσούτους Γάλλους 
ό'σους τών 'Ρώσσων άπέβαλε, καί ότι ήναγκά- 
ζετο ινα ύποχωρήση, οΰχί δ ιότι ένικήθη, άλλά 
δ ιότι επρεπεν ϊνα φυλάττη τήν Μόσχαν. Έ  μή
νυσε όέ καί πρός τόν διοικητήν τής Μόσχας 
Ροτοπχίν ό'τι συνάψας μάχην πρός τόν Ναπο- 

λέοντα ού μόνον δέν ήττήθη, άλλά καί ήτοι- 
μαζετο ϊνα συνάψη πάλιν νέαν μάχην όπως 
έμποδίση αύτόν τοΰ καταλαβεΐν τήν ίεοάν Μό-* i
σχαν · άλλ’ ότι πρός τοΰτο έ'πρεπεν ϊνα σταλή 
προς αυτόν απας ό έν Μόσχαάπολειφθείς στρατός.

Ο δε Ναπολέων, ει και ενικησε, δέν έτόλυια 
ϊνα διακηρύξη τήν νίκην κατά τό σύνηθες, τοΰτο 

' μέν ώς μή κατορθώσας ϊνα συλλάβη α ίχμαλώ - 
1 τους, τούτο δέ αΐσχυνόμενος τό πλήθος τών 

αποθανοντων εχθρών. Διότι άλλοτε ανήγγειλε 
όλιγας μ.έν χιλ ιάδας άποθανόντων πλείστους 
δέ ό'σους αιχμαλώτους· άλλά τώρα μή λαβών 
μη'τε αιχμαλώτους, μ.ήτε πυροβόλα, μήτε ση
μαίας, όέν ήδύνατο ϊνα έναβρύνη-αι τοΐς έξα- 
κισμυριοις νεκροΐς καί άποθνη'σκουσιν, οϊτινες 
κατεκάλυπτον τόν τόπον τής μάχης. Καί παρά
δοξον ό τ ι  γράφων πρός τόν πενθερόν αύτοΰ, τόν 
αύτοκράτορα τής Αυστρίας, έκρυψε τόν αληθή 
τών άποθανόντών πολεμίων άριθαόν, είτε άλη- 

1 θώς άγνοών, είτε αΐσχυνόμενος ϊνα δηλώτη αύ- 
ί τόν. Ωνόμασε δέ τήν μάχην ταύτην, ήν οί 

Ρώσσοι όνομάζουσι μάχην τού Βοοοδίνου, άπό 
τού ονόματος τοΰ ποταμού Μοσκόβης, οστις 
όιαρρέει μίαν λεύγαν i r . i j  ων τοΰ τόπου τής 
μάχης.

Μεσούσης τής ημέρας οί Ρώσσοι ήρξαντο 
ϊνα ύποχωρώσιν · οί δέ Γάλλοι ένέκειντο αύτοΐς. 
Ο γαλλικός στρατός έ'φθασε τή  8  σεπτεμβρίου εϊς 

Μοζαίσκην, πόλιν μικράν, ήν κατέλαβε πεπυρ- 
I πολημένην καί ταύτην ύπό τών ύποχωρούντων 

Ρωσσων. Τέλος δέ τη 12η ό Κουτουσώφ έστοα- 
τοπέδευσε πρό τής Μόσχας, ούχ ί όπως φυλάττη 
αύτήν, άλλά σκιαμαχών καί θέλων ϊνα δείξητώ  

. διοικητή αύτή 'Ροτοπχίν ότι εκρινεν ϊνα μή 
άφήση ταύτην αμαχητί τώ έχθοώ. Αλλ’ οί 
κάτοικοι τής Μόσχας έξεπλήττοντο βλέποντες 
τον στρατόν έκλελυμένον καί κατέχοντα πρό τής 
πόλεως τόπον έπικίνδυνον, όθεν εύκόλως ήδύ
νατο ϊνα έκβληθή. νΟ δέ Κουτουσώφ, καί 
προτιμών ϊνα σώση μ.άλλον τάν στοατόν ή τήν 
μητροπολιν, συνεκάλεσε συμ-βούλιον τών στοα- 
τηγών ϊνα συμμ,ερίσηται μ ετ’ αύτών τό υπεύ
θυνον · δ ιότι έταράττετο άκούων τάς κραυγάς 
τοΰ λυσσώντος λαοΰ καί τοΰ στρατοΰ, προτι
μώντας ϊνα ταφή, ζών ύπό τά  ερείπια τής Μό
σχας μάλλον ή καταλεΐψαι τήν πόλιν τοΐς 
Γάλλοις ώς άνήρ, μαχόμενος ύπέρ πεφιλημένης 
γυναίκας, προτιμ,α μ,άλλον ϊνα φονεύση αύτο- 
χειρι τοΰ ΐδεΐν αύτήν δβριζομένην. Αλλ’ ό Κου
τουσώφ έγνώριζεν ότι άπολλυμένης τής Μόσχας 
δεν συναπώλλυτο καί ή 'Ρωσσία, άλλ’ ά π ’ έναν- 
τιας, εξολοθρευομένου τοΰ στρατεύματος αύτής, 
η Ρο>σσια περιείχετο είς τόν μέγιστόν τών

κίνδυνων. Διό καί έ'κρινεν ϊνα σώση τόν στοατόν 
έκ παντός τρόπου.

Έ π ί τοΰ λόφου τού Βοροβιέβου, ένθενέφαίνετο 
ή μεγαλοπρεπής καί άτυχής μητρόπολις, συνε- 
καλεσεν εις συμ-βούλιον τούς στρατηγούς Βένιγ- 
ςεν, Βαρκλάύ δε Τόλλυ, Λοκτορώφ, ’Έστερμαν 
καί Γέρμολωφ. Καί ό μ.έν Βαρκλάύ δέ Τόλλυ 
απεφηνατο οτι ό τόπος όν κατεΐχον ήτο αφύ
λακτος, ότι ή σωτηρία τής πόλεως δέν ήτο ού- 
όενός άςια πρός τήν σωτηρίαν τοΰ στρατού, 
και προυτεινεν ιν άποχωρήσωσι τής Μόσχας 
δια  τής οδού τού Βλαδιμ.ίρου, δ ι’ ής κοινολο- 
γούμενοι τή μ.ητροπόλει έδύναντο εύκαιρίας τυ- 
χούσης ϊνα έπιθώνται τοΐς Γάλλοις. ' θ  δε Βέ- 
νιγξεν, καίπερ πεπεισμένος ότι ήτο αδύνατος ή 
φυλακή τής πόλεως, άλλά γνωοίζων καλώς ότι 
ούτε ό αύτοκράτωρ, ούτε ή Ρωσσία συγχωρήσουσί 
ποτε αύτοΐς έγκαταλείψασι τήν μητρόπολιν τοΐς 
έχθροΐς, διυσχιρίζετο ότι έ'πρεπεν ϊνα πολεμ.ή- 
σωσιν έρρωμένως καί παραβόλως μ.άλλον, ή ϊνα 
παραδώσωσιν α μ α χ η τί τοΐς Γάλλοις τήν ίεοάν 
πόλιν. 'Ο δέ ’Έστεομαν καί ό Γέρμολω© διετεί-i  \ Γ1 t

νοντο ότι άνάγκη πάσα ήτο ΐν’ άντεπεξέλθωσι 
τοΐς Γάλλοις πριν' ούτοι φθάσωσι πρό τής Μό
σχας, άγωνισόμενοι τόν έσχατον αγώνα.

Τό συμβούλιον ήτο, οίον είκός έν τώ τοιούτω, 
πλήρες αντιλογίας καί συγχύσεως. Τότε ό Κου
τουσώφ, άναστάς ε'.πεν ότι ένόμιζε παράλογον τό 
συνάψαι μάχην ύπέρ τής Μόσχας· δ ιότι νικη- 
θέντες καί εχοντες έξόπισθεν τά  τε ίχη , καί 
τήν γέφυραν καί τινας στενάς οδούς ώς αό- 
νην άναχωρησεως δίοδον, δυσκόλως δυνη'σονται 
ϊνα ύπεκφύγωσι τόν όλεθρον· η έ'πρεπεν ϊνα, 
συγκλεισθέντες έντός τής Μόσχας καί ένωθέν- 
τες μετά τών κατοίκων, πολευ.ώσιν έν ταΐς 
όδοΐς τής πόλεως, ώςέπολέμησαν πρός τούς Γάλ
λους έν Ισπανία οί κάτοικοι τής πόλεως Σαρρα- 
γόσσης. Καί ή μέν πόλις ξυλοπαγής ούσα έ'μελ- 
λεν ϊνα καή · άλλ’ ήδύναντο ϊνα έπιφέρωσιν ουτω 
μεγίστην τοΐς Γάλλοις φθοράν, ούδεμίανη μικράν 
αύτοί ύφιστάμ,ενοι. Αλλ’ ουτω πράττοντες άντί 
τοΰ σώσαι διέφθειρον αύτη'ν.

Τέλος δέ μή δυνάμενοι μήτε ϊνα μάχωνται 
πρό τής Μόσχας, μ.ήτε θέλοντες ϊνα καταστοέ- 
ψωσιν αύτήν βοηθοΰντες έκριναν ϊν ’ άποχωρή- 
σωσι πρός τά δεξιά καί μεσημβρινά τής Μόσχας, 
ό'περ συνήπτεν αύτούς άμέσως τα ΐς εύπόροις 
μ-εσημβριναΐς έπάρχίαις, καί τώ άπό τής Τουρ
κίας έπανεοχομένω στρατώ, άμα δέ άφη'οει τοΐς 
Γάλλοις τας άπο μεσημβρίας τροφάς.

Γ '. Μόσχα.

Μετά τήν παρά τήν Μόσκοβαν μάχην ό 
γαλλικός καί ο συμμαχικός τοΰ Ναπολέοντος 
στρατός, έλαττωθείς έκ 4 2 0  είς 9 0  χιλιάδας 
άνδρών, έβαινε πρός τήν Μόσχαν πλήρης έ'τι 
ενθουσιασμ.ού καί έλπίδων, σύρων άπειρον τραυ
ματιών πλήθος, οϊτινες, βλέποντες έαυτούς ποός 
τώ  τέλει τής μακράς έκείνης πορείας, ή'ρχοντο 
εις λήθην πρός ώραν τών παρελθουσών ταλαι
πωριών. ’Εν αύτοΐς δέ ήσαν πολλοί, οϊτινες, ίδόν- 
τες νικηταί τάς Π υραμίδας, τάς ό'χθας τοΰ 
’ΐορδάνου, τήν 'Ρ ώ μην, τά  Μεδιόλανα, τήν 
Μαδρίτην, τήν Βιέννην, τό Βερολΐνον, έκινοΰντο 
τήν ψυχήν βλέποντες ότι μ.ετ’ ού πολύ είσελεύ- 
σονται τροπαιοΰχοι είς τήν μεγίστην τών μη
τροπόλεων τής ’Ανατολής, τήν Μόσχαν, ένθα 
άναπαύσονται, εξουσιν άφθονα τά  πρός το ζην, 
καί ίσως άπολαύσουσι τής είρηνης. ’£ν ω δέ ό 
μέν πρίγκηψ Εύγένιος προύχώρει έν τή αριστερά 
τοΰ στρατοΰ, ό δέ πρίγκηψ Πονιατόβσκης έν τή

δεξιά τό πλεΐστον τοΰ στρατεύματος, τοΰ μέν 
Μουράτ, βασιλέως τής Νεαπόλεως, προηγου
μένου, τοΰ δέ Δαβούδ καί τού Νεύ μετά τών 
σωματοφυλάκων ούραγούντων, έβάδιζε τήν με
γάλην οδόν τής Σμολένσκης. 'Ο δέ Ναπολέων 
έωθεν έφιππος έπορεύετο έν μέσω τών στρατιω
τώ ν,οϊτινες, βλέποντες αύτόν ή'δη παρά τήν Μό
σχαν, καί έλθόντες είς λη'θην τών παρελθόντων 
δεινών καί κακοπαθειών άνεβόων καί έπευφήμουν 
έαυτούς τε καί τόν ένδοξον στρατηγόν. Ή το  δέ 
εύδία, καί πάντες έ'σπευδον ΐν ’ άναβώσιν είς τούς 
λόφους, άφ’ ών οί πρόσκοποι άνήγγελλον ότι 
καθ εώοων τήν Μόσχαν.

Τέλος δέ άναβάς έπί τίνος γεωλοφίας ό στρα
τός είδεν αίφνης είς τό πρόσθεν πόλιν πα μ μ ε- 
μεγέθη καταστράπτουσαν μυρίοις χρώμασι, π ε- 
ριεστεμμένην μυρίοις κεχρυσωμένοις θόλοις · 
παράδοξον συνάθροισμ.α δασών, καί λιμνών, καί 
καλυβών, καί βασιλείων, καί έκκλησιών, καί 
κωδωνοστασίων βυζαντινών καί γοτθικών, π α - 
ραπλήσιον φαντασίαν άποτελούντων τα ΐς έν 
’Ανατολαΐς μεγάλαις πόλεσιν. Έν δέ τώ  μέσω 
αύτής ήωρεΐτο έπί τίνος γεωλοφίας ή άκρόπο- 
λ ις, Κ απιτώλιον, έν ώ οί ναοί τοΰ θεοΰ άνεμι- 
γνύοντο τοΐς βασιλείοις τών αύτοκρατόρων, καί 
ύπεράνω τών επάλξεων έξηοοντο θόλοι μεγαλο
πρεπείς περιεστεμμένοι τώ  έμβλη'ματι τής ιστο
ρίας καί της φιλοτιμίας τής 'Ρωσσίας, τώ  σταυ- 
ρώ ύπέρ τής ανεστραμμένης ήμισελήνου. Ή το  δέ 
ή άκρόπολις αΰτη τό Κρεμλΐνον, αρχαία τών 
αύτοκρατόρων κατοίκησις.

Ίδών τό μεγαλοπρεπές καί παράδοξον τοΰτο 
θέαμα ό στρατός άνέκραξεν ώς άφ’ ενός κε- 
λεύσματος · —  Ή  Μόσχα 1 ή Μόσχα ! —  'Ο 
δέ Ναπολέων, άναχθείς είς τόν κολοφώνα τής 
δόξης, όθεν έπέπρωτο ϊνα πέση μ ετ’ ού πολύ 
είς τό βάραθρον, έμέθυσε τώ  τής εύτυχίας μεγέ- 
θει, καί είς λη'θην έλθών τών πράξεων αύτοΰ καί 
τής συνέσεως, καί καταθλίψας τήν συνείδησιν 
τών άπό τοΰ παραβόλου καί κινδυνωδεστάτου 
έπιχειρήματος δεινών, ένόμισε πρός ώραν ότι ή 
τολμηρά έπιχείρησις, καθ’ ην έ'δραμεν άπό Πα- 
ρισίων είς Σμολένσκην καί άπό ταύτης είς Μό
σχαν, ήτο άληθώ; μέγα κατόρθωμα. Νομ,ίζων 
δέ ότι μ-έλλει ϊνα έπ ιτύχη , έπίστευσε πάλιν 
πρός ώραν τη ύπερφυεΐ καί παντός λόγου κρείσ- 
σονι αύτοΰ εύπραγία · οί δέ στρατηγοί αύτοΰ έκ- 
πλαγέντες, ώς αύτός, άμ,νημ.ονοΰντες τών άπό 

τής έκστρατείας κακοπαθειών, ηρξαντο ϊνα 
έκθειάζωσι τό έργον αύτοΰ. Άλλά φεΰ ! αΰτη ή 
εύφροσύνη έ'μελλεν ϊνα ήναι ή τελευταία τοΰ Να- 
πολέοντος καί τών οπαδών αύτοΰ.

' θ  Μουράτ έπετάχθη ϊνα πορευθή τήν τα - 
χίστην είς τήν πόλιν, όπως προκαταλάβη πάσαν 
άταξίαν. 'θ  δέ στρατηγός Δουροσνέλ είσηλθε 
πρό τούτου, όπως συνέλθη είς λόγους ταΐς άρχαΐς 
καί άγάγνι αύτάς ένώπιον τοΰ νικητοΰ, άναμ.έ· 
νοντος τάς θεραπείας αύτών, καί ετοίμου ϊνα 
παρηγόρηση καί πραύνη τόν φόβον τών κατοί
κων. Τώ δέ Δεννιέ παρηγγέλθη ϊνα εΰρη οική
σεις καί τροφάς. Ό  βασιλεύς τής Νεαπόλεως, 
είσελθών είς τήν πόλιν διήλθε διά  σονοικιών 
τών μέν ξυλίνων καί πενεστάτων, τών δέ βρι- 
θουσών μεγαλοπρεπεστάτων οικοδομημάτων κή- 
ποις περιβεβλημένων. Αλλ’ έξεπλάγη τήν ήσυ- 
χίαν καί έρημίαν αύτής. Αίφνης δέ βλέπει 
προσερχομενους πρός αύτον τούς έν Μόσχα έπ ι- 
δημούντας Γάλλους έκλιπαροΰντας ϊν’ άπαλλάξη 
αυτους των ληστών γενομένων κυρίων τής πό- 
λέως.

Φθασας δέ προ τοΰ Κρεμλίνου ό στρατός 
τοΰ Μουράτ, προσεβλήθη ύπό τών πυοοβολή-

σεων τών λτστώ ν, ούς ό θηοιώδης κόμης Ρο
τοπχίν , διοικητής τής Μόσχας, ύπό άγριας 
άγόμενος φιλοπατρίας, άπέλυσε τών δεσμωτη
ρίων, καί άφήκε τή  Μόσχα, καί οϊτινες όπλι- 
σθέντες έπυροβόλουν τού; πλησιάζοντας Γάλλους 
άπό τών τειχών τοΰ Κρεμλίνου. Αλλ’ ούτοι, 
καταλαβόντες τήν άκρόπολιν, τούς μέν αύτών 
κατέκοψαν, τούς δέ έτυφέκισαν αύθωρεί. Τότε 
ό Μουράτ έ'μ.αθε μ ετ’ έκπλήξεως καί λύπης ότι 
μετά τοΰ στρατοΰ αί άρχαί καί άπαντες οί κά
τοικοι κατέλειψαν όμοθυμαδόν τήν πόλιν, έκ
τος ολίγων τινών 'Ρώσσων φιλογάλλων καί τών 
γαλλικών γενών, καί τραυματιών 'Ρώσσων περί 

1 5 ,0 0 0 .  Πολύ δέ μάλλον έξέπληξε καί ύπερε- 
λύπ/)σε τοΰτο τόν Ναπολέοντα, ό'στις περιέμενεν 
όρμητικώς καθ’ ό'λην τήν ήμέραν τήν προσέλευ- 
σιν καί εύπείθειαν τών άρχών.

Τή έπαύριον πέμπτη  σεπτεμβρίου 1 8 1 2  ό 
Ναπολέων είσηλθε μετά τοΰ στρατού είς Μό
σχαν μηδενός τών'Ρώσσων παρόντος. Αναβάς δέ 
είς το Κρεμλΐνον έθεώρει άπό του ύψηλοΰ πύργου 
τοΰ Ίβάν τήν μεγαλοπρεπή κατακτηθεΐσαν πό
λιν διαρρεομένην ύπό τής Μόσκοβας. Μυριάδες 
δέ μ.ελάνων πτηνών καί κοράκων περιίπταντο, 
ώς έν Βενετία αί περιστεραί, 7;ερί τάς κορυφάς 
τών βασιλείων καί τών ναών, περιποιοΰντες τή 
πόλει άλλόκοτον καί έξηλλαγμένην άποψιν.

Ο στρατός, καίπερ λίαν λυπούμενος έπί τή 
έρημώσει τής πόλεως, ήλπιζε τούλάχ ιστόν ότι 
μ.ηκυνομ.ένου τοΰ πολέμου διαχειμάσει ήσύχως 
καί προσηκόντως έν αύτή. ’Αλλά τή έπαύριον 
είδεν εκπληττόμενος μεγάλας φλόγας έξαιρομέ- 
νας ύπέρ τοΰ μεγάλου οικοδομήματος τοΰ περι- 
έχοντος τά  μεθυστικά ποτά , άτινα ή ρωσσική 
διοίκησις έπώλει τώ πλήθει τής μητροπόλεως. 
Έδραμον δέ πρός άπόσβεσιν τοΰ πυρός πεπεισμέ
νοι ό τι ένεβλήθη έκ τύχη ;.

Αλλ’ αίφνης καί έν ταύτώ  τό πΰρ έξερόάγη 
σφοδρότατον είς τό συνάθροισμα τών έν τή  άγορα 
οίκοδομημ.άτιον, έν οίς ήσαν τά  πολυτιμότατα 
εμπορεύματα τών ’Ινδιών καί τής Περσίας καί 
τής Εύρώπης, τά  άπό τών άποικιών γεννήμα
τα , καί οί άριστοι τών οίνων. Ή  πυρκαϊά έξε- 
τάθη αύθωρεί καταφθείρουσα άπασαν τήν άγοράν 
αί δέ προσπάθειαι τών Γάλλων στρατιωτών προς 
τό κατασχεΐν αύτήν άπέβησαν μάταιαι* διό 
προθυμ.ούμενοι ινα σώσωσιν ό ,τ ι  δυνηθώσιν άπό 
τού πυρός, έξήρχοντο πεφορτισμένοι δοράς καί 
σηρικά υφάσματα καί οίνους πολυτελείς καί παν
το ΐα  σκεύη, καί τροφάς.

Τέλος δέ ή άγορά άπετεφρώθη,καί ή πυρκαϊά, 
ήν ένόμισαν πάλιν έκραγεΐσαν έκ τύχης, σχεδόν 
ήλαττώθη. Άλλά τήν νύκτα τής 1 5ης πρός τήν 
\  6 ν  σεπτεμβρίου τό θέαμα μετεβλήθη έξαίφνης, 
καί ώ ; εΐ έπέπρωτο ϊνα έπισκήψωσιν είς τήν 
δύστηνον ταύτην πόλιν άπαντα συλλήβδην τά 
κακά, ό τής ισημερίας άνεμος έ'πνευσε σφο
δρότατος* έν όλίγαις δέ ώραις τό πΰρ , δια- 
δοθέν άπό τής αγοράς είς τάς γειτνιαζούσας 
ξυλίνας συνοικίας, ώρμησε πρός τάς δυσμικάς 
καί άριστοκρατικάς τής πόλεως συνοικία;, καί 
μετ’ ολίγον ή Μόσχα μετεβληθη εις παμμεγέθη 
πυράν, εν ώ έφαίνοντο τρέχοντες ώς καταχθό
νιοι δαίαονες οί έκ τών φυλακών άπολυθέντες 
κακούργοι έμβάλλοντες πανταχοΰ ύλας φλογι- 
στάς. Άλλά συλληφθέντες ούτοι ώμολόγησαν τό 
φρικτόν άπόρρητον, τήν διαταγήν ήν διετάχθη- 
σαν παρά τοΰ κόμητος 'Ροτοπχίν, ϊνα πυρπολη- 
σωσι τήν πόλιν, ώς έπυρπολήθησαν κατά τήν 
πορείαν τοΰ γαλλικού στρατοΰ αι λοιπαί πόλεις 
καί κώμαι.

Ό  λόγος ούτος κατέπληξε τόν στρατόν. Ό

Ναπολέων διέταξεν ϊνα δικασθώσι καί άπαγχονι- 
σθώσιν εύθύς οί έπ’ αύτοφώρωλαμβανόμενοι πυρ- 
πολούντβς τήν πόλιν, καί προεθυμήθη παντί 
σθένει ϊνα κατάσχη τό πΰρ. Ά λλ’ αί άντλίαι τής 
π ό λ ε ις  δέν εύρέθησαν, ώς διαφθαρεΐσαι ούκ άπο 
σκοπού ύπο τών άρχών τή προτεραία τής είς 
τήν πόλιν εισόδου τοΰ Ναπολέοντος.

Ή άπειρος τοΰ πυρός φλοξ συστρεφόμενη ύπό 
τού άνέμου καί φερομένη είς τάς στέγας τών κ τ ι
ρίων άνήπτε μόλις ψαύου-α αύτάς, καί βρέμουσα, 
έςέρριπτε φλεγομένας δοκούς, αϊτινες πίπτουσαι 
άλλαχόσε μετέδιδον τό πΰρ ή κατέπιπτον β α 
ρύγδουποι είς τό μ.έσον τοΰ πρός τό πΰρ παλαίον- 
τος στρατοΰ. Καί ώς εί ή θεία νέμεσις έπέσκτι- 
μεν είς τήν άθλίαν ταύτην πόλιν, ό άνεμοί 
μεταβάλλων πολλάκις άπότασιν εφερε τό πύρ βί< 
άλλ ας συνοικίας· μέχρις ού πάσα ή πόλις άπ*- 
τέλεσε πυρσόν πελώριον, έν ώ έξηρετο άντανα 
κλών όλέθριον φώς τό Κρεμλΐνον, όπεο έκιν- 
δύνευεν ή'δη κίνδυνον μέγιστον. Οί σπινθήρες 
π ίπτοντε; εί; τά  στυπεια τοΰ πυροβολικού ήπεί- 
λουν ϊν’ άνάψωσιν αύτά. Ε πειδή  τετρακόσια 
κιβώτια πυρίτιδος ήσαν διεσκορπισμένα έν τή 
αύλ/, τοΰ Κρεμλίνου · ή δέ οπλοθήκη περιείχε 
περί έκατόν χιλ ιάδας λιτρών πυρίτιδος. Κ ίνδυ
νος λοιπόν μέγας έπέκειτο το ΐς Γάλλοις, καί ο 
Ναπολέων παρ’ ολίγον ήλθεν ϊνα άναρρι<&θή 
μετα τών σωμ,ατοφυλάκων καί τών βασιλείων 
τών κζάοων.’ ι

Οί παραπέμ-ποντες αύτον αξιωματικοί κα ί οί 
πυροβολισταί, γνωρίζοντες ότι αύτοΰ άποθανόν- 
τος διαφθαρήαονται πάντες, πεοιεκύκλωσαν αυ
τόν, καί έβίαζον βοώντες ΐν’ αποχώρηση τοΰ 
φρικώδους έκείνου κρατήρος. Ό  δέ στρατηγός 
Λαριβουασιέοος πλησιάζων έ'δειξεν αύτώ τήν τα 
ραχήν ήν ή παρουσία αύτοΰ ένέβαλε τή φρουρά, 
καί έδήλωσεν ότι, τών οδών τής πόλεως άδια^- 
βάτων κατασταθεισών, άνάγκη αύτώ ϊν’ άπο- 
χωρήση τήν ταχίστην άπό τοΰ πανταχόθεν 
έπικειμένου αύτώ κινδύνου, έάν μή ή'θελεν ϊνα 
ταφή ύπό τά  έρείπια.

Τότε ό Ναπολέων παραλαβών ένίους τών ύπα- 
σπιστών άπήλθεν άπό τοΰ Κρεμ-λίνου, ούτινος 
έκυρίευσε μ.έν άμ.αχητί, έξ ού ό'μ.ως έδίωκεν αύτόν 
τό δεινόν πύρ μετά είκοσιτεσσάρων ώρών κατο
χήν . Καί κατελθών περίλυπος παρά τό παράχω- 
μ.α τής Μόσκοβας, καί άναβάς είς 'ίππον, μ.όλις 
ήδυνήθη ϊνα ρωθή διά τής πυρπολουμένης πό
λεως. Ό  άνεμος μάλλον μ,άλλον σφοδρός γενό- 
μενος έ'ρριπτε μ.έχρι γής πυρίνας φλόγας, καί 
άνήρπαζε ρύακας σπινθήρων καί καπνού καί τ έ 
φραν πνιγηράν. Καθ’ έκάστην στιγμήν ήκούοντο 
φρικτοί πάταγοι τών καταπιπτουσών στεγών, 
αϊτινες πιέζουσαι έξέρριπτον τό πΰρ πανταχόσε. 
'θ  στρατός έξη'ρχετο καταπεπληγμ.ένος καί κα- 
τηφής έκτής πόλειος. Ο ίδέ ολίγοι έναπολειφθέν- 
τες καί κρυβέντες κάτοικοι έξη'ρχοντο ήδη τών 
οικιών άπάγοντες τά φ ίλτα τα , αί μ.έν γυναίκες 
τά  τέκνα, οί δέ άνδρες τούς άσθενεΐς συγγενείς, 
σώζοντες ό ,τ ι ήδύναντο, οίμώζοντες, καταρώμε- 
νοι, προσευχόμενοι, καί ληστευόμενοι ύπό τών 
κακούργων, οϊτινες, βλέποντες άπερχομένους τούς 
Γάλλους, κατέστησαν προπετέστεροι τρέχοντες 
δαιμόνων δίκην καί άρπάζοντες πάν τό προσ- 
π ίπτον .

Ό  Ναπολέων κατώκησεν έν τη  έξω τής 
Μόσχας έπαύλει τοΰ Πετρόβσκοιε άναμένων τό 
τέλος τής πυρκαϊάς.

Τέλος, δέ καταφθαρείσης τής πόλεως, ή βρο
χ ή , ή'τις συνήθως παρακολουθεί έν τη ισημερία 
τοΐς βιαίοις άνέμοις, έπεσεν αίφνης ραγδαία 
έπί τοΰ κρατήρος καί έξησθένισεν αύτόν. Μετ’



•ολίγον ο'ί το παν μετεβλήθη είς άπέραντον 
«νθρακιάν , άφ’ ής έξνίροντο τήδε κάκεΐσε οί 
ήμ ιπτω το ι τοίχοι και αί καπνοδόχαι, ώς απο
τρόπαια φάσματα τής άθλιας πόλεως. Το Κοεμ- 
λΐνον έσώθη, και μόλις περί εν πέμπτον της 
πόλεως.

Ό λίγω  5 ’ ύστερον οί στρατιώται καί οί 
εναπολειφθέντες πτω χοί τής πόλεως κάτοικοι, 
ύιεισόύοντες εϊς τά  διασωθέντα υπόγεια τών 
άποτεφρωθεισών οικιών, έξεύρισκον τροφάς καί 
σίτον, τεταριχευμενον κρέας, οίνον, οινόπνευμα, 
ελαιον. Εν δε πολλαΐς ήμίκαιίστοις οίκίαις εύρι- 
σκον τας πολυτελεστάτας τών εσύ ητών. Μεθυσκό- 
α,ενοι 8ε έξη'ρχοντο εκ τών οικιών περιβεβλ.η- 
μενοι εν μοίρα παιδιάς αλλόκοτα ενδύματα, καί 

•φεροντες έν χερσί τά  πολυτιμότατα τών εμπο
ρευμάτων, ά έπώλουν εύτελε'στατα, η άπεθη- 
σαύριζον, όπως μετενέγκωσιν αυτά εις Γαλλίαν. 
Ο ι όειλαιοι ήγνόουν ό'τι ευτυχείς άν έγε'νοντο, I 
εί ήδύναντο ΐνα μεταφέρωσι τό ίδιον σώμα. Τό 
'^έ παράδοξον καί λυπηρόν τούτο θε'αμα κα
θίστατο έτι μάλλον ανιαρόν υπό τών έπανερχο- | 
μενών άθλιων κατοίκων, οΐτινες, άποχωρήσαντες 
τής πολεως ή διωχθέντες υπό του πυρός, ήρ- 
χαντο ίνα ίδωσιν άν αί οίκίαι αύτών έσώθησαν, 
καί άν ήδύναντο ΐνα πορίζωνται τά πρός τό ζήν.
Ο ι πλεΐστοι, συλλεγοντες τάς άπό τών πυρ- 
παληθεισών στεγών περισωθείσας μεταλλικά? 
πλακας, κατεσκευαζον εφη'μερά τινα σκηνώματα 
ε7Γΐ τ/]ζ τε<ρραζ των οικιών α^των, |jlvj εγοΊτεζ  
άλλον πορον εΐ μη τό έπαιτεΐν ολίγον άρτον 
παρα τοΐς Γάλλοις στρατιώταις. Μ ετ’ αύτών δέ 
ενεσκηψαν είς την πόλιν απαίσιους αφέντες 
κραυγάς στίφη μυριων κοράκων, ούς άπεδίωξεν ή 
πυρκαϊα, ζητουντων τας έν τ α ΐ: στε'γαις παλαιάς 
αύτών καλιας. ’Αλλά τό δεινότατον τών θεαμά
των παρεΐχον αί οίκίαι, έν αίς κατελείφθησαν 
φύρδην συσσωρευθέντες οί τραυματία ι 'Ρώσσοι 
στρατιώται. ’Επειδή οί μέν πλεΐστοι τών δυσ- 
τη'νων τούτων περί δεκαπέντε χιλ ιάδας ό'ντων, 
μή δυνάμενοι ΐνα φύγωσι, κατεκάησαν· οί δέ 
λοιποί διετελεσαν επι μακρόν φρυγόμενοι εντός 
τών υπο των φλογών περικυκλουμε'νων οικιών.

(Έπεται συνέχεια.)

ΘΑ Τ Α Γ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Τ Α  ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΠΛΑ.

Παρήλθεν ήδη πρό πολλοΰ ό καιρός, καθ’ ον 
τα έσκωριασμένα σιδηρά κανόνια έ'ρριπτον λ ί
θους και δοκούς, τά  δέ θρυαλλιδοφόρα στομίτοξα 
(a rq u e b u se s)  τοΰ μεσαιώνος μόλις έ'ρόιπτον 
σιδηράς ή μολιβδίνας τινας σφαίρας 2 0 0  μέτρα 
μακράν. Τά άρκεβούσια μετεβλη'θησαν είς μου
σκέτα, τά  δέ μουσκέτα είς τυφέκια, καί τέλος 
είς βελονωτά καί Σασσεπώ.

'Η τέχνη τοΰ περικαλύπτειν τά  πολεμικά 
πλοία  δια μεταλλικών πλακών παχυτάτω ν έπη -  
νεγκε την τελειοποιησιν τών κανονιών του ναυτι
κού, άτινα  κατασκευάζονται κολοσσαία καί ικανά I 
τ·ρος τό δ ιατρυπησαι τούς φρικτούς τών πλοίων 
•θώρακας.

Αλλα τα  τοιαΰτα κανόνια δέν ήδύναντο του λοι
πού ίνα κατασκευάζονται έκ χαλκού’· διό οί οπλο
ποιοί ε-Λ,τησαν μεταλλον μάλλον άντέχον πρός 
την δύναμιν σφοδροτατων έκπυρσοκροτησεων.

Οί Αμερικανοί κατεσκεύασαν κανόνια έκ σι- 
ό/ίρου χωνευτού καί σφυρηλάτου, ούτινος τά  
άτομα είναι ουτω λεπτοφυή καί συνεχόμενα 
ούτως ϊσχυρώς πρός άλληλα, ώστε πάσα δοκιμή 
άπομιμη'σεως αύτών έν Εύρώπη κατέστη άδύ- 
νατος. Εν ’Α γγλία ό Χρμστρόγγ κατώρθωσε 
και αυτός ΐνα κατασκευάση κολοσσαία κανόνια 
εκ σφυρηλάτου σιδη'ρου. 'η  Αύστρία μεταχειρί
ζεται μ ίγμ α  εςευοεθέν ύπό τού R o sth o r n  άπο- 
τελούυ.ενον έκ

χαλκού 

ψευδαργύρου 
σίδηρου 
κασσιτέοου.

5 3 ,0 4
4 2 ,3 6

1 ,7 7
0 ,8 3

Το χαλκόύν τούτο μ ίγμ α  είναι σκλ^ηοότατον 
άμα καίέλαστικώτατον, ιδιότητες ών ά'νευ ούδέν 
μέγα τηλεβολον έν τώ  παρόντι δύναται ΐνα κ α - 
τασκευασθή. Είναι δ ’ εύωνότερον τοΰ συνήθους 
χαλκού.

Ες άπάντων ό'μως τών μετάλλων καί συμ- 
μιγμάτων ό χάλυψ φαίνεται τό καταλληλότατον 
προς κατασκευήν τοιούτων κολοσσαίων οπλών 
μεταλλον. Διότι μόνος ό χάλυψ δύναται ΐνα 
παράσχη όγκους μετάλλου ΐσχυροτάτου δυναμέ- 
νους ΐνα μεταβληθώσιν είς μεγάλα τηλεβόλα.

Ο Ποώσσος Κρούππ κατασκευάζει τά  κανόνια 
αύτοΰ εκ χαλυβος παρασκευαζόμενου διά  τίνος 
απορρήτου αύτώ μεθόδου καί όνομαζομένου χ ά- 
λυβος^τοΟ  Κ ρ ο ύ π π . Τό τεράστιον κανόνιον, 
ό'περ έξέθεσεν έν τη Γενική ’Εκθέσει τών Παρι
σίων τού 1 8 6 7 , είναι τό μέγιστον πάντων τών 

| τηλεβόλων, κατασκευασθέν όλοσχερώς έκ χ ά 
λυβας του Κρούππ, καί εχον βάρος π ε ν τ η '-  
κ ο ν τ α  χ ιλ ιά δ ω ν  χιλιογράμμω ν. Έσφυρηλα- 
τήθη δέ^ έκ μάζης χάλυβος χωνευτού βάρους 
τε σ σ α ρ α κ ο ν τ α  δυο χ ι λ ιά δ ω ν  καί π ε ν -  
τα κ ο σ ίω ν  χ ιλ ιο γ ρ ά μ μ ω ν  ύπό σφύρας βά
ρους πεντηκοντα τόννων. 'Η δέ διαφορά τοΰ 
βάρους τού όγκου τοΰ μετάλλου πρός τό τού 
πυροβόλου γίνετα ι έκ τής σφυρηλατησεως, τής 
τορνειας και διατρησεως. Οί χαλινοί, ήτοι οί 
εξωθεν συνέχοντες αύτό χαλύβδινοι κρίκοι, είναι 
τριπλοί περί τήν εστίαν καί διπλοί περί τό στό- 

I μιον του κανονιού. Ζυγίζουσι δέ άπαντες τριά
κοντα χιλ ιάδας χιλιογράμμων, καί έσφυρηλατη- 
θησαν άνευ ραφής, ές όγκων μονομερών χωνευ
τού ^χάλυβος. Έκαστη βόμβα τοΰ πελωρίου 
τηλεβόλου μηχανήματος ζυγίζει εκατόν πεν- 
τήκοντα χιλιόγραμμα. Τό κανόνιον άπήτησε 
δαπάνην 3 9 3  7 5 0 , μετά δέ τοΰ υποστάτου 

[ 5 4 3  7 5 0  φράγκων.

Τό πελώριον τοΰτο μηχάνημα γεμίζετα ι έξό- 
πισθεν, ώς τά  πλεΐστα τών πρωσσικών τηλεβό
λων, κα; είναι ραβδωτόν.

Η Γαλλία μεταχειρίζεται τα τοιαΰτα τη
λεβόλα μόνον έν τώ  ναυτικώ, ώς λίαν βαρέα · 
τό δέ κατά ξηράν γαλλικόν πυροβολικόν είναι 
άπλουστατον καί έλαφρότατον, μή έ'χον κανόνια 
χωρήσεως μεγαλειτέρας τών 4  καί 12. Τό κα
νόνιον τών 4  ζυγίζει μόλις 3 3 0  χιλιόγραμμα· 
άλλ έκριπτει βόμβας εις άπόστασιν πλέον τών 
τεσσάρων χιλιάδων μέτρων. Τό κανόνιον τών 
1 2  ζυγίζει μόνον εξακόσια χιλιόγραμμα, καί 
δύναται ΐν ’ άνοιξη οίονδήποτε ρήγμα τείχους 
εκ τής αύτής διαστάσεως.

Αλλ’ ώς τά  κανόνια, ουτω καί αί βόμβαι 
υπεστησαν πολλάς μεταβολάς έπί τό τελειότε- 
ρον· τό σύνηθες νΰν σχήμα τών βομβών είναι τό 
ώοειδές, ώς παρέχον τήν έλαχίστην άντίστασιν 
τώ άέρι.

Τα ραβδωτά τυφέκια έξευρέθησαν πεοί τόν

δεκατον πεμπτον αιώνα τελευτώντα ύπό τίνος 
, οπλοποιού τής Βιέννης Γάσπαρ Ζόλλνεο. Αλλ’

* t , -  » \  *
αι ραοόωσεις ούσαι εύθεΐαι όέν έπη'νεγκον έν τώ
σωλήνι τοΰ όπλου τήν έλικοειδή καί περί τον 

I vy /
αςονα κινησιν τοΰ βλήματος, ής άνευ ή βολίς 
παρεγκλινει τής ευθείας, της άντιστάσεως έ'νεκα 

| τού άε'ρος.

Πρώτος ό εκ Νυρεμβέργης Αύγουστος Κο'ττερ 
εζεΰρε τας έλικοειόεΐς ραβδώσεις, δ ι ’ών ή σφαί
ρα βιάζεται ΐνα κάμη πολλάς περί έαυτήν κινή
σεις έν τώ  σωλήνι τού όπλου · έξελθοΰσα δέ δια- 
τελεΐ βάλλουσα κ α τ’ εύθεΐαν πρός τον σκοπόν 
ανευ τ ή ; ελάχιστης παρεγκλίσεως. Τό όπλον 
τοΰτο παρεδέχθησαν οί Γερμανοί καί οί Πολωνοί 
καί οί Σουηδοί, άπέρπψαν δέ οί Γάλλοι, δ ιότι 
άπητει τήν διά  βίας πληρωσιν αύτοΰ, όπερ ε ί
ναι δυσκατόρθωτον έν τή μάχη . 'Άλλως τε δέ 
ή ό ιαθεσις τοΰ ό'πλου δέν έπέτρεπε τήν χρήσιν 
τής λόγχης, ήτις είναι προσφιλεστάτη τοΐς Γάλ- 
λοις εν πολεμώ και εφ ή ευλογως εναβρύνονται. 
Μόλις δε τώ  1826  ό λοχαγός Delvigne κα- 
τωρθωσε μετα πολλας δοκιμας ΐνα είσάξη είς 
τόν γαλλικόν στρατόν τήν ύ π ’ αύτοΰ έξευρεθεΐ- 
σαν καραβίναν a ba lle  fo rc e e , όπερ έγένετο 
αφορμή τής συστάσεως τοΰ νέου τάγματος τοΰ 
όνομασθέντος Chasseurs de Vincennes.

Τό όπλον τοΰτο μετεβλήθη ε’παλληλως ΰστε- 
, ρον καί έβελτιώθη ύπό πολλών Γάλλων μάλιστα 

αξιωματικών, τοΰ Thouvenin, τοΰ Minie, τού 
Tamissier και άλλων. Ή  σφαίρα έγένετο κυ
λινδρική καί κωνοειδής άντί στρογγύλη:, όπεο 
κατέστησε τήν πληγήν άσφαλεστέραν. Τέλος δέ 
άντι τοΰ γεμίζεσθαι άπό τοΰ στομίου αί καρα- 
βίναι αύται πληρουνται έξόπισθεν.

Η έννοια τών έξόττισθεν γεμιζομένων όπλων 
δέν είναι νέα ώς εΐσελθοΰσα τό πρώτον έν έ'τει 

j 15 10 τον βασιλέα τής Γαλλίας Ερρίκον τόν 
δεύτερον, υιόν Φραγκίσκου τοΰ πρώτου.

Πάουλυ ό οπλοποιός Ναπολέοντος τού πρώτου 
έζεΰρε καί ούτος τυφέκιον γεμιζόμενον έξόπι
σθεν. Τό άνω μέρος τής βάσεως τοΰ σωλήνος 
ήνοίγετο ούτως ώστε άπολείπειν δίοδον εϊς έμ- 
βολήν τοΰ φυσείλου, όπερ ειχεν έ'ναυσμα έκπυρ- 
σοκροτοΰν έκ μικρού φακού πυροκροτικοΰ ύδραρ- 
γύρου. Ή  πτώ σις τοΰ σκανδαλήθρου έξέρριπτε 
σιδηράν βελόνην, ή τις πλήττουσα τό έναυσμα 
άνήπτεν αύτό. Η κατασκευή αΰτη έγένετο 
αρχή τοΰ βελονωτού πρωσσικοΰ τυφεκίου τοΰ
Λ / . ,  γ

ρουςε.

Μ ετ’ ολίγον δέ εύρέθη έτερον σύστημα, τά 
θλωμενα τυφέκια, ων το μαλιστα γνωστόν είναι 
τό τυφέκιον Lefaucheux. Αλλά τούτο τό όπλον 
απεδειχθη λίαν έπικίνδυνον. Τέλος ό οπλο
ποιός Δρόύζε, αρχαίος έργάτης τού οπλοποιού 
Ναπολέοντος τού πρώτου, άναλαβών τήν πρώτην 
έννοιαν τοΰ διδασκάλου Πάουλυ, έφεΰρε τό βε
λονωτόν τυφέκιον, ό'περ άπεδέχθησαν οί Πρώσ- 
σοι. Η ανάφλεξις τού φυσεκιού γίνετα ι διά τ ί 
νος βελόνης, ήτις διαπερώσα αύτό κ τυπεΐ μικρόν 
φακόν πυροκροτικής κόνεως τεθειμένης πρός τό 
ανω τοΰ τυφεκίου.

Τό βελονωτόν τυφέκιον εχει τό προτέρημα 
οτι απασα ή πυρόκονις άναφλέγεται παρά τήν 
βολίδα όλοσχερώς, ώστε δέν έκφεύγει ούδέν αύ
τή , μοριον, καί ούτως έπιτυγχάνομεν άπάσης 
της εκ της άραιώσεως τών αερίων γινόμενης δυ- 
νάμεως.

Η επί τήν Βοημίαν εκστρατεία τοΰ 1 8 6 6  
καί αί νΐκαι τής Πρωσσίας έν Σαδόβα κατέδει- 
ςαν την ύπεραχήν τών βελονωτών πρωσσικών 
τυφεκίων. Εκτοτε άπαντα σχεδόν τά  έ'θνη τής 
Εύρωπης παρεδέχθησαν τό νέον όπλον, έκτος τής

Γαλλίας, ή τις άπεδέχθη τάς ύπό τοΰ Σασσεπώ 
προταθείσας μεταποιήσεις, άφ’ ών τό όπλον 
κατέστη αληθώς τελειοτερον. Τό —ασσεπώ είναι 
ελαφρότερον τού βελονωτού πρωσσικοΰ· ή δέ βολή 
αύτοΰ διέρχεται ύπέρ χίλ ια  μέτρα. ’Εκ δέ εκα
τόν βολίδων 2 7  πλήττουσι σκοπόν κείμενον εϊς 
τοσαύτην άπόστασιν. Τό τυφέκιον Δρόύζε πυρο
βολεί έξάκις άνά έκαστον λεπτόν· είς δε γέμ ι

σμα καί βολήν απαιτούνται εξ κινήσεις. Τό δέ 
Σασσεπω πυροβολεί ενδεκάκις άνά έ'καστον λε 
..τον είς ύε γέμισμα καί βολήν άπαιτοΰνται 
πέντε κινήσεις, ' θ  παρών πόλεμος καταδείξει 
άμφοτερων τών όπλων τά  πλεονεκτήματα καί 
τα  ελαττώ ματα .

Αί δέ λεγόμεναι m itra ille u se s , ή τά  μυδρο- 
βόλα φορητά πυροβόλα, έφευρέθησαν έν Βελγίω. 
’Αποτελούνται δέ ύπό δεσμίδος πολλών σωλή

νων ραβδωτών τυφεκίων συνεχομένων διά κρίκων 
μεταλλικών. Η βολίς είναι κωνική. Γεμίζονται 
όέ έςόπισθεν διά φυσεκίων συνηθροισμένων έν- 
τός δίσκου μεταλλικού ούτως, ώστε έκαστον φυ- 
σέκιον εισέρχεται εϊς έκήστην 
οπήν τών σωλήνων τοΰ μηχανή
ματος· 'Η έ'κρηξις γίνεται διά 
τίνος στροφάλου, όστις έν μια 
περιαγωγή πλή ττει διά τίνος 
μηχανήματος έπαλλη'λως άπαν
τα  τά  φυσέκια.

Το πυροβόλον τοΰτο έ'χει τό 
ελάττωμά ό'τι έκλειψάντων τών 
φυσεκιων καθίσταται άχρηστον.
Διό νιγρίτης τ ι  βασιλεύς, ωτινι 
ή Γαλλία έδωρήσατο εσχάτως 
οπισθογεμή τινα τυφέκια, δέν 
ήλθέλησεν ΐνα δεχθή , ζητών 
άντ αύτών τά  παλαιά  τυφέκια.
« 'Εχων μόλιβδον καί πυρόκο ■ 
νιν, ελεγειν , εύκόλως δύναμαι 
ίνα ύπερασπίσω εμαυτόν καί ού- 
δέποτε έ'σομαι άοπλος. »

Ερρέθνι ό'τι πέντε ή έξ μυ- 
δροβόλα ^ύνανται ίνα καταστρε- 
ψωσιν όλ^όκληρον στρατόν.

’A. Ρ .

Είναι περιττόν να έπιφέρωμεν ότι έν αύτή τή 
Δύσει ουδεις ποτε σπουδαίος άνθρωπος επίστευ- 
σεν είς τό διηγ/;μάτιον τούτο. ’Εν ακμή τής 
μεταξύ δυτικής καί άνατολικής εκκλησίας ίρ ι
δας περι τά  μέσα τής ένδεκάτης έκατονταετη- 
ριόος ό παπας Αεοιν ΘΓ, γράφων πρός τόν Πα- 
τριαρχην Μ ιχαήλ τον Κηρουλαριον, ομολογεί 
οτι δέν είναι δυνατόν νά παραδεχθή τοιοΰτό τ ι. 
’'Εκτοτε μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων οί σοφώ- 
τατοι τών αντιπάλων τής άνατολικής εκκλησίας 
άναφέρουσιν αύτό ώς μυθάριον, μή έξαιρουμένου 
τοΰ γράψαντος τό νεώτατον περί Φωτίου σύγ
γραμμα Έργενροΐθερ · όδέ μετριοπαθέστερος τού
του Πιχλερ εςηγεΐ ούτω πως τόν τρόπον, καθ’ 
ον παρη'χθη ή προκειμένη φήμη. Καθώς εΐδομεν, 
τό χρονικόν τού Σαλέρνου αποδίδει τά ίστόρηαα 
αύτού εις τήν έποχήν τών εϊκονομάχων βασι
λέων. ’Ε πί τών βασιλέων τούτων, λέγει λοιπόν 
ό Πίχλερ, οί πατριάρχαι, ύπενδίδοντες είς τήν 
αίρεσιν, εόειξαν εντελώς ά'νανδρον χαοακτήοα. 
Μεταςύ ύε τών πατριαρχιών τούτων ύπήρξε καί 
ο Νικήτας, οστις αρχιερατευσεν άπό τοΰ 7 6 7 -  
/S 0 ,  ό έστιν είς τήν ύπό τού χρονικού άνα- 
φερομένην εποχήν, ήτο εύνοΰχος ’ καί προσέτι

ριττόν είναι νά προστίθενται είς τάς διενέξεις 
ταύτας μυθολογήματα εϊς ούδέν άλλο συντε- 
λοΰντα είμή είς τό νά καθιστώσι τραχυτέρας τάς. 
σχέσεις άνθρώπων καί λαών. Κ. Π·

Π Α ΤΡ ΙΑ Ρ Χ ΙΣ Σ Α  

Π Α Π ΙΣΣΑ .

Κ Α Ι

,  .  , 1. Σασσεπώ
Τις δέν γνωρίζει παρ’ ήμΐν

τόν μΰθον τής παπίσσης ’Ιωάν
νης ; Ολίγοι ό'μως ήξεύρουσιν 
ισως ότι καί περί τήςήμετέρας εκκλησίας ύπάρ- 
χε ι μύθος άνάλογος· μύθος άξιών ότι καί έπί 
τοΰ οικομενικοΰ της Κωνσταντινουπόλεως θοό- 
νου εκάθισέ ποτε γυνη'. Καθώς βλέπετε, ή ιστορία 
εύρίσκεται υπο το κράτος τοΰ ίσραηλιτικοΰ κώ- 
δηκος · και πολλάκις εφαρμόζει τόν νόμον τοΰ 
οφθαλμού άντί οφθαλμού, καί τοΰ όδόντος άντί 
του όδόντος. Τό χρονικόν τοΰ Σαλέρνου, τό 
όποιον έγράφη έν έ'τει 9 7 8 ,  δ ιη γείτα ι μετά 
πολλής έμβριθείας πρός τοΐς ά'λλοις τά  εξής.
« Καθ’ ήν έποχήν ήρχε τοΰ Βενευέντου ό ήγε- 
μών Αριχις ( 7 5 8 -7 8 7 ) ,  ύπήρχεν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει πατριάρχης, όστις ήτο κατά τά άλλα 
ανηρ άγαθος και δίκαιος, άλλά τοσοΰτον άσελ- 
γης, ωστε ειχε παρ’ έαυτώ ώς εύνοΰχον τήν 
ανεψιάν του, τήν οποίαν παρίστανεν είς τόν κό
σμον ώς ανεψιόν. Ό  πατριάρχης ούτο;, άποθνη'- 
σκων, έσύστησε τον λ,εγόμενον αύτόν εύνοΰχον ώ; 
διάδοχόν του, καί μ ε τ ’ ού πολύ ή π ερ ί 'η ς  ό 
λόγος γυνή έκάθισεν είς τόν πατριαρχικόν θρό
νον έπί εν καί ή'μισυ έτος. Α λλ’ V διάβολος 
α,.εκαλυψε όια νυκτος το τέχνασμα τοΰτο είς 
τον Αριχιν, όστις διεκοίνωσεν άμέσως τό πράγμα 
είς Κωνσταντινούπολιν, όπου, γενομένης έςετά- 
σεοις, έβεβαιώθη καί κατέπαυσε τό άτοπον. »

ήν-ω^μένον. 2.. _5σσίπω  /.εκΧεισμενΟν. —  3 . Εγκάρσιος τομή 
του βελονο^του τιρωσσικου τυί&£χιου.

ένδοτικώτατος είς τά  περί τής εκκλησίας βου
λεύματα τών βασιλέων. Έ κ τούτων τών περι
στατικών, οτι κατα τουςχρονους έκείνους ύπήρ- 
ςεν έν Κωνσταντινουπόλει πατριάρχης εύνοΰχος, 
καί συγχρόνως άπεστερημένος παντός άνδρικοΰ 
φρονήματος, διεσκευάσθη, κατά τόν Πίχλερ, τό 
περί τής πατριαρχίσσης θρύλημα.

Αλλ αφ ού είπομεν δτιούδείς σπουδαίος έν 
τή δυτική Εύρώπ·/) άνθρωπος πιστεύει είς τό θού- 
λημα τοΰτο, όφειλομενναόμολογη'σωμεν ότι καί 
τα  περί τής παπίσσης ’Ιωάννης ούδεμίαν έ'χουσιν 
ιστορικήν ύπόστασιν καί προέκυψαν κατά τήν 
πιθανωτέραν γνώμην έκ τούτου, ό τι ό πάπας 
Ιωάννης Η ' έ'δειξεν είς τάς πρός τόν πατριάρ

χην Φώτιον σχέσεις αύτοΰ χαρακτήρα ασθενή καί 
ούτως ειπεΐν θηλυπρεπή, όπως φρονοΰσιν οί δυ
τικο ί, ές ού ώνομάσθη γυνή, καί μ ετ’ ού πολύ 
τό όνομα αύτού ’Ιωάννης μετεποιήθη είρίονικώς 
εις Ιωάνναν ■ ούτω δέ κατά μικρόν διεπλάσθη ό 
περί τής παπίσσης ’Ιωάννης μύθος.

Τό συμπέρασμα ημών είναι ότι επέστη ό 
καιρός νά παύσωσιν αί άμοιβαΐαι αύται τών 
διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών συκοφαντίαι. 
Χρκεταί δυστυχώς ύπάρχουσιν άφορμαί πραγμα- 
τικωτέρων μεταξύ αύτών διενέξεων, ώσττε π ε -

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
Ν έα  καταστροφή έπί του  Αευκοΰ Yhcu;.

Ή έφημερίς Pall Mall διηγείται νέον δυσ
τύχημα συμβάν εσχάτως έπί τού Λευκού 'Ό ;ου' 
τής Ε λβετίας. r

Νεοςτις Αγγλο, και /] γυνη αυτού, νέογαμοι 
ο κ. και η κ. Liskearcl, εκαμον τήν συνήθη τών 
νεόνυμφων περιοδείαν είς Ε λβετίαν, καί ήθέλη- 
σαν ΐνα έπιχειρήσωσι τήν άνάβασιν τού Λευκού 
'Ορους, άκολουθούσης μετ’ αύτών τίνος νεάνιδος 
φίλης τής γυναικός καί τριών οδηγών.

Διαπεράσαντες έν ασφαλεία τό μέγα καί τό 
μικρόν λεγόμενον όροπέδιον έ'φθασαν πεοί τήν 8ε- 
κάτην ώραν τής πρωίας είς τήν κορυφήν τού Ποο- 
δόμου. Ε πειδή  δέ τό ψύχος ήτο ύπερβάλλόν, 
αί μέν δύο γυναίκες καί είς τών οδηγών έστά- 

θησαν, ό δέ κύριοις καί οί δύο, 
οοηγοι όιετέλεσαν άνεοχόμενοι, 
θέλοντες ΐνα ΐδωσιν άν ό καιρός; 
επιτρεψη αυτοις ΐνα άναβώσιν- 
εις τήν κορυφήν τού όρους, υπο
σχόμενοι ΐνα έπανέλθωσι μετά 
εν τέταρτον τής ώρας.

Επειόη δε αί γυναίκες έκα- 
κοπάθουν υπο του ψύχους ό οδη
γός, παρα τό πρόσταγμα τοΰ 
L iskearcl καί τήν συμβουλήν 
των όυο άλλων όότιγών, ττα- 
p'/ίνεσεν αύταις ίνα καταβώσιν.

| Ήσαν δέ καί οί τρεις δεδεμένοι 
j προς άλλήλους διά  σχοινιού, ώς 

συνηθιζουσιν οι αναβαίνοντες τά  
επικίνδυνα τής Ε λβετίας όρη. 
Και ή μεν γυνή τού Liskeard 
εστηρί,ετο έπι τόν βοαχίονα τοΰ 
οδηγού· ή δέ φίλη ήκολούθει 
κατόπιν. Μολ*ις προυχ(ορησαν· 
περι εκατόν βήματα, καί αίφνης 
ή γυνή τοΰ Liskeard καί ό οδη
γόςάφανίσθησαν έντός άποκρυφου 
τινός βαράθρου, ούτινος τό στό- 
ρ.ιον ήτο κεκαλυμμένον ύ^ύ 
λεπτού πάγου.

Αλλν αγαθή τύχη τό σχοινίον· 
έθραύσθη, καί ή έτέρα τών γυ
ναικών , εί καί παρασυρεΐσα, 
προέφθασεν ΐνα σωθή. Περίτρο
μος, ήμιθανης έμεινε παρά τά  

„ χείλη τοΰ βαράθρου μή τολμώσα
ινα κ ινηθ ΐ. Άκούσαντες τάς κραυγάς καίο ίμω - 
γάς αύτής ό Liskear καί οί δύο τών οδηγών 
προσέδραμον άγωνιώντες, καί παρακύπτοντες, 
άπό τών χειλέων τού βαράθρου έβλεπον καί άνέ- 
κρα,ον πρός τούς ταλαιπώρους άφανισθέντας. 
Αλλα πρός^ τάς γοεράς αύτών φωνάς άντήχησε 

μόνον τό βάραθρον ■ δ ιότι βεβαίως ή άτυχής νεό
νυμφος καί ό οδηγός άπε'θανον έν άκαρεΐ, κυ
λιόμενοι καί προσκρούοντες τα ΐς πλευραΐς τού 
βαράθοου.

Οι έπιζη'σαντες έπανελθόντες τήν ταχίστην 
ε; , Cliamonmx παρελαζον πλήθος οδηγών όπως 
άναζητήσωσι τούς δυστήνους. Αλλά μάταιοι, 
πόνοι καί μάταια ι ελπίδες · διότι ούδέ τά  σώ
ματα  αύτών εύοέθησαν.

Ο L isk e a r  καί ή φίλη τής γυναικός αύτοΰ 
επανήλθαν τήν παρελθοΰσαν παρασκευήν είς Αγ
γλίαν.

Πυρκαϊά έν θαλάσση.

Έ πιστολα ί εκ 'Ρι'ου Ίανείρου άγγέλλουσι. 
τήν πυρπόλησιν μεγάλου τινός πλοίου, ToSC ar- 
ra d in o , μεταφέροντος πλήθος μεταναστών έκ 
M o n te v id e o , ών τινες περί έκατόν ά π ώ λο ν- 
καέντες ή καταπονπσθε'ντες. Τήν νύκτα τής 2 7



εσπέρας, κατα τήν ώραν του δείπνου, σύναθροίζων σ τιχά . Την έπαύριον αλλαι συμφων.ίαι ,· » οστις
αύτα, « Τέκνα, ελεγεν, οστις ες ΰ'μών μή θέλει θέλει ϊνα προγευδη γάλα πληρώσει δέκα λεπτά . »

Γαλλική φιλοπατρία.
Γάλλο; τις μικρός καί κυφός κα'1 

άναφαλαντίας εισέρχεται εις τ ι τών 
πρός , στρατολογίαν γραφείων τών 
Παρισίονν, προσπαθών παντί σθίνει 
ινα φ ιίνηται υψηλός και ευθύς.

—  Ε π ιθ υμ ώ , λέγει τώ γραυμα- 
τεϊ, ινα χατοτα/θώ  στρατιώτης εις 
τ ι τάγμα Οΰσσάρων.

—  Έ χ ε τε  τά εγγροιφά σ α :; -
—  ’loot) αύτά. Άλλά νομίζω δλως 

π ερ ιττό ν ....
—  ’Απ’ Ιναντιας rival παντελώς 

αναγκαία. Καί άποδειξις.... βλέπω 
οτι είοθε άνίκαχος προς στρατολο
γ ία ν . .. .  ενεκα άσθενείας.. . .  εϊσθε___

—  Κυρτός, μάλιστα, κύριε. Α λλ’ 
ώς σείς δέν βλέπετε το ελάττωμά 
μου, σας ομνύω οτι ούοε οΐ ΙΙρωσ- 
σοι 6α ίδωσί ποτε α ύτό .... διότι 
οέν θά τραπώ εις φυγήν . . . .  Έ ν  
συντόμω επιθυμώ ινα καταταχθώ 
στρατιώτης.

—  Αυποΰμαι οτι οέν δύναμαι νά 
σας δεχθώ παρά τόν νόμον.

—  Π ώ ς  έν ώ δ εχθρός έπ α -
πειλεϊτήν Γαλλίαν, σείς καταγίνεσΟε 
περί τήν αγαλμάτόποίαν....

,—  Κύριε ! δέν ε ίμ α ι τεχνίτης· 
άλλ’ δ νόμος’. . . .

—  Τότε λοιπόν γράψατε εις τό 
περιθώριον · Ό  έπιφέρων έχει μέν 
κΰφον (bosse), άλλ’ είναι δ της φιλο
πατρίας.

—  Λ υπούμαι, κύριε· άλλ’ δ νό
μος__

—  Τότε λοιπόν χαίρετε. Ό  νό
μος επιτρέπει τόν σχηματισμόν τών 
άτάκτων (francs.-tir.eurs). Ιΐίμα ι 
πλούσιος, και πορεύομαι ίνα σχημα
τίσω ίδιον τάγμα. Γνωρίζω σχεοον 
δλους τους κυφούς τών Παρισίων, καί 
έςέρχομαι μετά τάγματός κυχών.

★
+ *

Αί ίατρικαι στατιστικαί άποδει- 
κνύουσιν δ’τ ι ,  άφ’ δ’του αί γυναίκες 
έπαυσαν φοροΰσαι μεγάλους στηθό
δεσμου;, δ θάνατο; αΰτών ήλαττιόΟη 
κατά 1 8 1 /2  τοΐς εκατόν.

Άφατου όμως ήρξαντο ϊνα φορ- 
τίζωσι τήν κεφαλήν διά πελωρίων 
προσθέτων κομών, οί πυρετοί τοΰ 
εγκεφάλου ν,ίςησαν κατά 73 3 /4  τοΐς 
έκατόν.

'Η Ε θνική Γνώμη διηγείται ό’τι 
Ναπολέων δ πρώτος επεμψέ ποτε 
κατάσκοπόν τινα λίαν πανοϋργον είς 
Μαγεντίαν ίνα διαγρίψη τό φρ'.υ- 
ριον τής πόλεως. 'Ο  κατάσκοπος, 
φθάσας είς Μαγεντίαν, μανθάνει δ'τι 
αί άρχαί καί δ φρούραρχος περιέμε- 
νον μετ’ ολίγον άγγλον τινά στρα
τηγόν. Γνωρίζων δε τήν άγγλικήν 
γλώσσαν υπεκρίθη τόν Άγγλον στρα
τηγόν ουτω δεξιώς ώστε αί μ=ν άρχαι 

. έξαπατηθεϊσαι υπεδέχθησαν αύτόν 
λίαν φιλοφρόνως · ό δέ φρούραρχος 
παρεκάλεσεν αύτόν ί’να επισκόπηση τό 
φρούριον, δπερ πολύ έπεθύμει ίνα ίο/j.

"Ο τολμητίας οδτος ώφέλησε με
γάλους τότε τήν 1’αλλίαν- διό είπόν 
τινες τώ  αύτοκράτορι ίναπροσενέγκη 
αύτώ τόν σταυρόν τής λεγεώνος τής 
τιμής. —  Ουδέποτε ! άνέκραςεν δ 
Ναπολέων. Δεν κατέστησα τό βρα- 
S i ιον πεοί τοιούτων πράξεο^ν. Καί 
επέταξεν ίνα δοθώσιν αύτώ 8 0 ,0 0 0  
φράγκων.

Νέον τυφέκιον R e s te ll .

Μανθάνομεν ό'τι "Αγγλο; τι; 
μηχανικός R estell έξεΰρεν εν 
Βίρμιγκαμ νέον τυφέκιον άπλού- 
στατον, εΰωνον καί εύδόκιμον 
έπί ταχυ'τητι βολής. Καί λίαν 
πρωτόπειρος τις ων δύναται ίνα 
ρίψη δι’ αύτοΰ 2 7  βληρ.ατα εν
τός δύο λεπτών, 8 0 0  μέτρα μα
κράν. Ό  εύρετής υπόσχεται ϊνα 

μεταβάλη παν παλαιού συστήματος τυφέκιον εϊς 
R estell άντί πέντε σελινίων. ΠΑΝΟΠΤΗΪ.

’Ιουλίου πλοΐόν τ ι  αμερικανικόν ή M arie Louise 
είδε τό φλεγόμενον πλοΐον ού μακραν τοΰ 'Ρίου 
’ίανε'ίρου, καί έσπευσεν εές βοή
θειαν τών επιβατών. Τό θέαμα 
του φλεγομένου πλοίου καί τών 
επιβατών τών μέν ήμικαύστων 
τών δέ κινόυνευόντων ήτε φρι- 
κτόν. Ε πειδή  αί φωναί τών άπηλ-
πισαενων ανσ ιωρων, αι παντα-
χόθεν ύψούμεναι φλόγε:, αί γυ 
ναίκες, ών αί μέν παράφρονες 
έρριπτον έαυτάς εις τήν θάλασ
σαν, αί δέ προσεκολλώντο τή 
ήμιφλέκτω πρώρα του πλοίου, 
άπετέλουν θέαμα οΐκτρόν.

Τό πλοΐον M arie L onise  
εσπευσεν ϊνα πλησιάση καί άπο- 
στείλη τήν μεγάλην λέμβον, ήτις 
έπληρώθη. αίφνης υπό τοσούτων 
ανθρώπων ριπτόντων έαυτούς άπό 
τοΰ καταστρώματος, ώστε κα- 
τεποντίσθη μετά πάντων τών 
επιβατών καί τών προσδραμον- 
των ναυτών. Δύο άλλαι μικρό - 
τεραι λέμβοι ποοσδραμοΰσαι , 
άλλά μή τολμήσασαι ίνα πλη- 
σιάσωσιν ήόυνήθησαν ϊνα σώσωσι 
δεκαοκτώ τών συμπλεόντοον, έν 
οίς ό πλοίαρχος καί ό υποπλοίαρ
χος· οί δέ λοιποί κατεκάησαν 
ή ήφανίσθησαν έν τη θαλάσση.

Φαίνεται δέ ό'τι ή πυρκαϊά 
έςερόάγη τό πρώτον ϊν τή  κα-

/ ~ 1 / ί·μινω του μαγειρείου, και ο ιε- 
δόθη έκεΐθεν. Οί δ ’ έπ ιβάται, 
πτοηθέντε; έπεχείρησαν τά  πάν
τα άτάκτως καί άμεθόδως, καί 
δέν ήδυνήθησαν ϊνα σβέσωσι μή τε 
τόπύρ, μήτε ϊνα φροντίσωσι περί 
τής φυγής αύτών.

'Οοοιπορία διά τοΰ 
τηλεγράφου.

Ό  κύριος X . . . .  έμπορος χ ω -
ρικοςπαρισταται εν

Κ .
/ραφει

τοΰ σιδηροδρόμου και ί,ητεΐ εισι- 
τη'ριον πρός τήν πόλιν Μ ... .  
« Έ λαβον επιστολήν, λέγει, ό'τι 
ή σύζυγός μου ασθενεί βαρέως. » 
Είς τών υπάλληλων τοΰ σιδηρο
δρόμου αποκρίνεται αύτώ ό'τι 
δέν ύπάρχεει έν τώ παρόντι ευ
καιρία πρό τών πέντε ώρών.

—  Καί ό'μως πρέπει ν ’ άνα- 
χωρήσω εύθύς. Τ ί ποιητέον;

—  Λάβε τότε τόν τηλέγρα
φον, αποκρίνεται γελων τ ις  τών 
ύπαλληλων.

—  ’Αρκεί μόνον νά αναχω
ρήσω, άπεκρίθη ό άφελής χω ρι
κός, καί λαμβάνω ό',τι αν θελη'- 
σητε. Δοσατέ μοι εν είσιτηριον 
τοΰ τηλεγράφου.

Οί υπάλληλοι, βλέποντες αύ
τόν ούτως άνόητον, έκλεισαν 
ε’ν μοίρα πα ιδ ιά ; είς μικράν σκο
τεινήν σκευοθη'κην, υποσχόμενοι 
αύτώ ό'τι μετ’ ολίγον άναχωρη- 
σει. ’Ολίγω δ ’ ύστερον ή υπηρε
σία αναγκάζει αύτούς ι'ν’ άπέλ- 
θωσι, καίλησμονοΰσι παντάπασι 
τόν άθλιον χω ρικόν' μετά δέ 
τρεΐς ώρας είς αύτών ενθυμείται 
καί τρέχει άπελευθερώσιον αύτόν · 
άλλ’ ήτο ήδη άργά * διότι ό τα 
λαίπωρος άπέθανεν έξ άσφυξίας.

Πτωχός τις οικογενειάρχης, 
μή όυνάμενος ϊνα έςαοκή είς δ ια 
τροφήν τών τέκνων, έπενόησε τρόπον λίαν εύφυή 
πρός τό οίκονομήσα- τά ταλαίπωρα τέκα. Τό


