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Ιερεμίας, Κεφάλ. ΚΖ'.

Ή  γραφίς μόνη τ*?ίς Αποκαλύψεως ηδύ· 

νατο ΐνα διαγραψνι τους φοβεροιίς Θορυβους 
τούς γενομένους εν Παρισιοις επι της Δ/ϊ- 

μαρ-/ ίας κατά τάς τελευταίας ταύτης η μ έ
ρας, οΐτινες άναμιμνη'σκουσιν ημάς την κα
ταστροφήν της Νινευι και τ/ς Βαβυλώνος, 

εξαιρόμενοι μεγάλοι έν τνί ιστορία των ανθρώ
πων του δεκάτου έννάτου αϊώνος, όσοι έν τνί 
φύσει οί σεισμοί και τα σπαράγματα τ ις  άρ- 
^εγο'νου γηςάνά πασαννέαν αυτής γεωλογικήν 
έποψην. ’Επειδή ένόμιζέ τις δτι έ'βλεπε τους 
γίγαντας του νεωτέρου χάους επισωρεύοντας τα 

φλέγοντα ερείπια επάλληλα- έπήλθε 5ε ώρα, 
καθ’ νιν οί Παρίσιοι παρεΐχον Θέαμα κατα- 
ράτου τινόςτών Γραφών πόλεως, περιεχομένης 

ύπό Θόλου μυρίας καταστράπτοντος φλόγας, 
επικειμένων α υτί μυρίων κακών, εν ώ αί 
σφαΐραι, τά  όβούζια καί τα  σιδηρά των πυρο
βόλων καί μυδροβόλων κερμάτια διέτεμνον 

δεινώς συρίζοντα τον αέρα καί έπέσκηπτον ώς 
κεραυνοί πανταχοϋ, πυρπολοΰντα, φονεύοντα, 
καταστρε'φονταανθρώπους, οικίας και μνημεία. 
Περί δε το μεσονύκτιον της 2 0  ης μαϊου ό άνε
μος επνευσε σφοίρος, το πυρ έςερράγη βιαιότε- 

ρον, καί πάσα ή πόλις μετεβλη'θη εις κάμινον

πελωρίαν. Ό  ουρανός έφαίνετο ώς άσπις σιδηρά 

πεπυρακτωμένη, διαπερωμένη τ·?;δε κακεΐσε 
ύπό μελαντάτων πυκνών πετρελαίου ατμών, 

ο'ι'τινες έξηρον έ'τι μάλλον τό φώς των άπο τών 
πυρπολουμένωνοικιών καί δημοσίων μνημείων 
άνερχομένων φλογών, καί τάς φωτεινας τρο- 

y ιάς τών σφαιρών.
’Αλλά τίς δύναται ί'να διαγράψη, τάς φρι- 

κώδεις έκείνας νύκτας, καθ’ άς έβλέπομεν δια 

τών φλογών της απείρου πυρκαίάς την πυρρί- 
χην εκείνην δαιμόνων καί έρινυων μαινομένων, 

των μεν μαχομενων εν άπονοία καί φονευ- 
ομένων οΐκτρώς, τών δέ κατακλυζουσών οι 

άντλιών πετρελαίου πάντα τα  μν/ιμεια, και 

πάντων όρμώντων μάλιστα όργη και θυμώ επι 
παν τό καθωρα’ίζον καί δοξάζον την πολιν; 

Διότι οί άντάρται κατέκαυσαν ου μόνον το [Βα
σίλειον το Κεραμικόν, τον οικον tcov βασιλέων 

της Γαλλίας, έν ώ προ μικρού έτι εώρτασαν 
τάς αγροίκους αυτών έορτάί, λέγοντες προς τον 

λαόν, «Εί'σελθε έλευθέρως· είναι ό οίκος σου,» 
άλλ’ ουδέ τών δημοσίων οικοδομημάτων έφει- 

σαντο,καί του ’Αρχείου (H o te l tic v ille ), του 
βασιλείου του λαού, οτϊοό εγενετο το δημαγω
γικόν αύτών τελευταϊον βακχικόν συμποσίων. 

Καί αν οί έν τώ  Μουσείω τώ  Λούβρω άπο αι
ώνιον καί από μεγάλων αναλωματων και πο- 

vojv συλλε'/θέντες θησαυροί της καλλιτεχνίας 
έσώθησαν, συνέβη τούτο άκοντων αύτών ' διότι 
τά Οηοίαταυτα, έάν ήδύναντο, z j  ελλον ίνα πυρ- 
πολη’σωσι καί αυτήν την ανθρωπινην διανοιαν.

Μετά δε τάς φρικώδεις ταύτας νύ/.τας έπηρ- 
y οντο φρικωδέστεραι ήμεραι, καθ ας εν ταϊς 

όδοις της πόλεως, μεσταϊς ήμιφλέκτων π τω 
μάτων καί έρειπίων, άς διηρχοντο πλήθος αιχ
μαλώτων άνταρτών, τών μεν τυφεκιζόμενων

έν αύταΐς,τών δέ άπαγομένων εις Βερσαλλίας, 
άνήφθη έν ταις καρδίαις άλλη τις πυρκαία, ό 

μανιώδης φόβος, έζ ού ό βόρβορος της ανθρώ
πινης καρδίας επιδίδει, έξ ού ή ανανδρία άγει 
εις την ώμότητα, καί μή άρκούμενος τη άδιαλ- 
λάκτφ δικαιοσύνη απαιτεί την ευθυδικίαν. Ή το 

δέ αίίτη ή αμαυρά καί σκοταία ώρα, εν ή 
πάντα τά πτηνά του σκότους καταρώνται την 

έλευθεοίαν, άλλ’ ήτο άμα καί ή σεμνή καί 

πομπική καί άκμάζουσα ώρα, έν η τά  δημο- 
κρατούμενα έθνη, βλέποντα αύτοψεί πάντα 
τά δεινά, ύφ’ ών έκτηκονται , όφείλουσιν 
ΐνα έξετάσιοσιν έαυτά, όπως μάθωσι τίς ή αι

τία  καί τίς ό υπεύθυνος της καταστροφής, νίτις 
δεν είναι Ιργον μόνον τών προϊσταμένων αυ
τής άπ’ εύθείας. Διότι ή αρχαία σίβυλλα, ην 
ή 'Ρώμη δεν ηθελησεν ΐνα είσα/.oύση προλέ- 
γουσαν την μέλλουσαν αύτης καταστροφήν, 

ηλθεν εις την Γαλλίαν έν τώ σχη'ματι της 
παμμεγέθους ταύτης συμφοράς, καί νουθετεί 

αύτην καί τά λοιπά έθνη εις τό έσχατον. Ε ί
ναι ϊσως ή τελευταία σελίς του βιβλίου της 
σωτηρίας, η ν επιθυμούμε ίν’ άναγινώσκωσιν οί 
ήμέτεροι, συνάγοντες τό νουθετημα, οπεο εγέ- 

νετο έπιφανέστερον έκ τών συμφορών τούτων.
Μετά τάς μάχας καί τάς σφαγάς καί τάς 

πυρπολήσει; τών οικοδομημάτων, μεΟ άς έπ - 

ηλθε τέλος ή σωτηρία καί ή εΐρηνη παρά τοϊς 
ζώ σι, ηρξκτο ετεροςπόλεμος, απόλεμος τών κα
τακομβών η τηςνεκροπόλεως, καθ’ όναι υπόγειοι 

αύται κρύπται, έν αίς αναπαύονται αί παρελθοΰ-
σα ι γεν εαί τ  ών Π αρ ισ ίων, έγένον το θέατρον έτέρας

φρικωδεστέρας πάλης. Διότι τών ανταρτω>ν οσοι 
δέν έφονεύθησαν η δεν εφθασαν ΐνα κρυφθώσιν 
εις τούς εκρούς (egouts) της πόλεως, κατέφυ- 
γον εις την νεκρόπολιν ή ταςύποχθονιουςκατιΧ-
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κομβας. ’Αλλ’ ό στρατός των Βερσαλλιών, είσ- 

ελθών διά τής λεγο^έννις π ύ λ η ς  τ ο ΰ ά δ ο υ , 
και καταλαβών πάσας τας λοιπας διοόους, 
και, έχων διά χειρών δάδας, προυχωρει πε- 
φυλαγμένως εις την άπέραντον λαβυρινθώδη 

όστοθήκην. Ευκόλως δε δύναται έκαστος ινα 

έννοήση τί συνέβη τότε. Επειδή φρικο,ιδης εγε- 
νίτο ή έσχατη αΰτη μάχη προς την λαμψιν 
των δαδών, φωτιζουσών παραδόξους τα συνε

σταλμένα καί έξηγριωμενα πρόσωπα των μαχο- 

μένων, οΐτινες ώρμων μανιωδώς έπ άλλήλους, 
βοώντες στενάζοντες, καταρώμενοι, φονεύομε- 
νοι. Αΐ δέ κλαγγαί και εκπυρσοκροτήσεις των 
όπλων, ό ρογχασμός τών ψυχ_ορραγουντοιν εν

τός των μακρών διαδρόμων των κρυπτών, ών 

οί τοίχοι σύγκεινται έκ μυρίων κρανίων και 
όοτων των νεκρών τών παρελθόντων αιωνων, 

άπετέλεσαν θέαμα φοβερόν, διαταραξαν τον 

ίίπνον τών άπο αιώνων έν ταΐς κατακομβαις 
άναπαυομένων, παρά την επιγραφήν, « Has ul
tra metas requiescent beatam spem 
expectantibus, » ήτοι « Πέραν τών ό'ρων 
τούτων άναπαύσονται περιμένοντες την μακα- 
ρίαν ζωήν του μέλλοντος αΐώνος, » ήτις είναι 

γεγραμμένη λατινιστί επί της θύρας, δι ής κα- 

ταβαίνουσιν εις αύτάς.

Β'.

*11 στάσις της 18η; μαρτίου παρέχει διδα
σκαλίαν σωτήριον πάσι τοΐς λαοΐς. Διότι, ώς 
πάσα νόσος δηλοΐ καχεξίαν τινά εν το> σω · 
ματι, ούτως ή δεινή αΰτη περίστασις μηνύει 

ΰπολανθάνον κακόν τι μέγα, ό'περ έφανερώθη 

και έξερράγη ώς απόστημα της κακοχυμίας 

τών νεο>τέρων κοινωνιών.
Ό  θέλων ϊνα έννοήση πώς τοσοΰτος λαός 

v'yΟη εις την μιαράν ταύτην αποστασίαν οφεί

λει ϊν’ άναμνησθη τάς έξάλλους περιστάσεις 
εις ν.ς ένεβλήθησαν προ πολλών μηνών οΐ Πα- 
ρίσιοι. Προ πάντων δε μή άμνημονη'σωμεν , 
ένεκα τών εν αΰτοΐς προ ολίγου πραχθέντων 
ανοσιουργημάτων, της μεγαλοψυχίας τών κά

τοικο>ν κατά την πολιορκίαν. Οί ΙΙαρίσιοι έφά- 

νησαν ευσταθείς και μεγαλόφρονες κατά τον έν 
Σεδάν όλεθρον, ό'τε πανταχοΰ ήμφισβητεΐτο αν 
ή πόλις έδύνατο ΐν’ άντέχ-jj προς τους πολε

μίους, καί ΰπέμειναν καρτερώς τά άπο του 
κρύους και της πείνης καί του βομβαρδισμού 
τής πόλεως δεινά. Έπεθύμουν δε περιφλεγώς 
ιναμάχωνται, πλήν του όχλου, ήδη διαφθαρέν- 
τοςΰπότών δημαγωγών. Λλλ ή προθυμία και 

φιλοτιμία τών πολιτών αυτη δεν έγένετο ούδα- 

μώς χρήσιμος, καί τέλος άντεκρούσθη υπό τής 
αιφνίδιας αγγελίας τής προς τους ΙΙρώσ- 
σους ό μολογ'ας, ήτις δεινώς έξέπληξε πάντας 

τους μή κρίνοντας αύστηρώς τά πράγματα. 
Οί δέ στρατηγοί καί οί πολιτευόμενοι, ο'ίτινες 
έκ του καταστήσαι έκ παντός τρόπου τήνπό- 
λιν άνάλωτον έτιμήθησαν τό πρώτον υπερβαλ
λόντως, έκπεσόντες τής προαιρέσεως έν τη άν- 
τιστάσει καί έλθόντες εις ομολογίας προς τους 

tyΟρούς, περιεφρονήθησαν ί ύστερον καί κατη- 
ράσθησαν δημοσίως ΰπο του όχΛ υ.

’Αλλ’ ό'μως ήσαν ανεπίληπτοι· διότι ούδείς 
φρόνιμος δύναται ΐνα όνειδίση αύτοΐς ό'τι δεν 

ίπίστευσαν γενναίως καί τυφλώς ό'τι ήσαν ικα

νοί ϊνα κατορθώσωσι τό αδύνατον. Λλ7.α τό 
πλήθος, έκπίπτον τών ελπίδων, αναφερει πάν
τοτε πιοθύμως την αποτυχίαν εις την προδο

σίαν τών στρατηγών, καί ούδέποτε παραδέχε

ται τά έξ άφαιρέσεως. Διότι τό πλήθος εχει 

χρείαν ενόχου τινός, ό'πως καταρώμενον καί 

όνειδίζον έκχέη εις αύτον την οργήν.
Αί δημαγωγικαί έκλογαί τών βουλευτών τών 

Παρισίων έν τη έθνική συνελεύσει, έν αίς ΰπερ- 

ίσχυσαν οί σφόδρα δημοκρατικοί, οΐτινες ήτοι- 
μάζοντο άπο πολλοΰ ϊνα ώφεληθωσιν εκ τών 
δυστυχημάτων τής Γαλλίας, έ φανέ ρω σαν τι 
πλείστου λόγου ά'ξιον, όπερ διελαθε τοτε τους 
πολλούς. Ή έθνική συνέλευσις άρχομένη δεν 
ήδύνατο ϊνα διασκεδάση τάς έκ τής συγκροτη- 
σεως αύτής έγειρομένας έν τώ λαό)προλήψεις. 
Διότι οί έν τή δεξιά  ουνεδρεύοντες βουλευται οι 

φρονοΰντες τά τής κυβερνήσεως, άπειροι όντες 

τών πραγμάτων, εξήλθον τής εκλογικής κάλπης 
κατά τήν ώραν τής ταραχής και τών δυστυ
χημάτων του γαλλικού έ'θνους( ώς ο πυρφορος 
ρύαξ εξέρχεται τών . πυριπνόων ορών κατα τας 
εκρήξεις, άπεικάζοντες ακριβώς τήν πατρίδα 
αυτών, καταπονηθεΐσαν ύπό τής ξένης έπιδρο- 

μής, ραδιουργουμένην έ'τικαινΰν, και όεινοπα- 

θοΰσαν εις άκρον μετά εϊκοσιν ετών διοίκησιν 

διαφθείρασαν τά ήθη.
'II δέ περί ειρήνης γενομένη προς τήν Πρωσ- 

σίαν συνθήκη, ήν ήναγκάσθησαν ϊνα ύπογρά- 
ψωσιν οί Γάλλοι ΰπεραγανακτουντες, έξηγρίω- 
σεν έτι μάλλον τήν δυστυχή πόλιν. Επειδή κα- 
ρυφοΰσα τάς σοφάς μηχανορραφίας τών πολε
μίων, έκαμε φανεράν τήν προαίρεσιν αυτών ϊνα 
ταπεινώσωσι καί καταστήσωσιν εις πενίαν τήν 

Γαλλίαν, άφαιροΰντες αύτής δύο επαρχίας, έπι- 
βάλλοντες αΰτη άμοιβάς πολέμου βαρυτάτας 

πέντε δεκάκις μυρίων μυριάδων φράγκων. Οί Πα- 
ρίσιοι ησθάνοντο τήν άνηλεή μαχαιραν του 

νικητοΰ καί τον όνυχα του τοκογλυφου, το- 
σούτω μάλλον όσω ή αποτρόπαιος εκείνη συν

θήκη δεν έπετελέσθη μακράν τής μητροπόλεως 
ταύτης· διότι τής διομολογίας εκείνης χάριν 
ήνοίχθη μία τών πυλών τής πόλειος τοΐς Γερ- 

μανοΐς, οΐτινες εΐσήλασαν εϊς αυτήν πομπικώς. 
Ό μή βασανισθείς ΰπό τού κακού τούτου δεν εν
νοεί εις πόσην λύσσαν έκίνησε τον λαόν ή θέα 
πολέμων μή νικησάντων τήν πόλιν, άλλα λα - 

βόντων διά τής πείνης, πόσον κατησχύνθη καί 
έξωργίσθη ό τοσαΰτα ύποστάς καθ’ όλην τήν 
πολιορκίαν λαός, έξ ου ώφεληθέντες οί δημα
γωγοί έλαβον αυτόν ώς τινα εύάλωτον άγραν.

Τήν αποστασίαν τής ‘28η? μαρτίου δεν δύ- 

ϊνα £VVG7)GV] ΤΙζ £& Τ/)ζ TCCC-
ραφροσύνης του πλήθους βασανισθέντος επί το - 
σοΰτον τό σώμα καί τήν ψυχήν. Βεβαίως δεν 
πρέπει ΐν’ άποδεχθη τις τήν απολογίαν τής 
αγέλης τών κοσμοπολιτών, οΐτινες συμμετέ- 
σχον πάντων τών ανοσιουργημάτων. Λλλά πρέ

πει ΐνα διακριντ) απο τής Δημαρχιας το απο- 
πεπλανημένον πλήθος, όπερ αυτή ήγαγεν εϊς 
τον όλεθρον, καί όσους άπεγράφησαν εϊς αυ

τήν άναγκασθέντες ΰπό τής πείνης, η ήχθησαν 

πρός βίαν εις τήν μάχην.

Γ'.

Γνωρίζει ή'δη ό αναγνώστης πώς ήρξατο ή 
άποσταδία αΰτη, ήτις έσπευσεν ϊν’ άνακηρύξη 

τό κράτος τής Δημαρχίας. Ή γαλλική κυβέρ- 
νησις έκρινε μετά τό τέλος του πολέμου ϊνα 
άφέλη τά τηλεβόλα τής εθνοφυλακής, ήτις άν- 

τέστη εις τοΰτοάξιοΟσαό'τι, πορίσα:ααϋτή, εδι
καιούτο ΐνα φυλάττ« εν Μοντ;;άρτρη ώς ίδια .

Ή χωροφυλακή, μή οΰσα αξιόμαχος προς 
τοσούτον ώπλισμένον όχλον, άπεχώρει περίλυ

πος · ό δέ λαός τής συνοικίας Μοντμάρτρης 
ώρμα πρός τά  βουλεβάρτα, καί προέπεμπεν 
όλολύζων τούς στρατιώτας, οΐτινες,άποσταλέν- 

τες έπ’ αυτούς έκ Βερσαλλιών, προύχωρουν 

έ'χοντες, σημεΐον όμονοίας, άνεστραμμένα τα 
πυροβόλα. Τό βορβορώδες τής στάσεως ρεύμα 
έφάνη τότε κυλίον τά ναυάγια τής ήττηθείσης 
Γαλλίας · διότι οί άποστάται ήδέλφιζον τοΐς έν 
τώ  πολέμω τραπεΐσιν εις φυγήν στρατιωταις. 
Παρά τήν όδόν Πηγάλην έφαίνετο τό αιματώ
δες ρυάκιον έν τώ  τόπω, έν ώ εις αζίωματικος 
τής φρουράς έφονεύθη ΰπό τών άνταρτών * οι 
δέ στρατιώται μετεκόμιζον εζ ημισειας διαμε- 

μελισμένον τό πτώμα τού ίππου αυτού, οπως
\ / ι ~· ’ r *εΰωχησοισι την προόοσιαν αυτών, εν ω αι 

μαινάδες τής συνοικίας διηγούνται οτι έν τοΐς 

λόφοις τής Μοντμάρτρης οι δημαρχικοί κατε- 

χουοιν όμηρον τον στρατηγόν Λεκόμτ.
Τοιαύτη τις έγένετο ή άρχή τής αίσχράς 

ταύτης άποστασίας· καί ταΰτα έν ω οί ΙΙρώσσοι 
ήσαν έτι προ τών Παρισιων! Ματην δε διαπο- 

ρεύεταί τις τήν πόλιν ζητών ίνα ει ρ·/ι παλ'.ν ορ- 
μώμενα τά τάγματα τής εθνοφυλακής, άτινα, 

τή 3 1 όκτωβρίου καί 2 2  ίανουαρίου άντέστη- 
σαν ύπερ τών νόμων καί τής ευταςιας προς 
τούς δημαγωγικούς άκολούΟους τής Δημαρ
χίας, έπιχειρήσαντας ΐνα σφετερίσωνται τήν 
διοίκησιν της πολιορκουμένης πόλεως. Μάτην 
έσήμανε τό άνακλητικόν· διότι μόλις συνήλθον^^ 
ολίγοι τινές γενναίοι πολΐται, οΐτινες, βλεπον- 

τες τήν λύσσαν τοϋ όχλου, δεν έτόλμων μηδέ 
καν διά λόγων ΐνα φανερωοωσι την προς τοιαυ- 
την άκαιρον καί έθνόπ^ικτον άνταρσίαν άγανά- 
κτησιν αΰτών διότι βεβαίως έφονεύοντο. Διό οί 
πολΐται ήσαν περιαλγεΐς και κ,αταπεπονημενοι 

έκ τής πολιορκίας καί του λυπηρού αύτής τέ 
λους, τασούτω μάλλον όσωοί προϊστάμενοι «ύ- 
τής έφαίνοντο μαλακόψυχ_οι και εταλαντευ^κο 

άποροι καί περιμέριμνοι. Εν τώ  βουλεβάΛο 
τής Πηγάληςτό πλήθος ώρύεται καί μαίνεται 
έοέλκον "/έοοντά τινα άξιω'λατικόν. Ί ΐτο  δέ οι*ΐος

Τ  * k * Λ, Λ

ό δυστυχής στρατηγός Κλήμης Θωμάς, ον ο 

όχλος τής Δημαρχίας εκρινεν ϊνα τυφ:κίση 

μετά του στρατηγού Αεκόμτ. 'θ  μή ίδών 
τάς ειδεχθείς έκείνας τοΰ όχλου μορφάς κατά 
πρόσωπον, έκβεβακχευμενας υπο διπλής μέ
θης, δεν δύναται ΐνα γνωρίση τί έστιν οργή λα- 
οΰ, μεταβληθέντος εις θηρίον άλόγιστον, άναι- 

σθητον, αναιδές καί άνηλεές.
Τά εμφράγματα (Ιβδ b a r r ic a d e s )  πολ- 

λαπλασιάζονται πανταχοΰ τής πόλεως άνεμ- 

ποδίστιος, τοσούτω μάλλον όσω ούδειςπροσ- 

βάλλει αΰτά, καί μ ετ’ ολίγον κατακλύζουσι 
τήν πόλιν άπασαν, μεταβληθεΐσαν εις πελώ

ριον λαβυρινθώδες ερυμα. Η δέ κυβερνησις, 
θέλουσα ΐνα φυλάξη τον λαόν άπο τοΰ μιά
σματος τής άποστασίας, διαμένει έν Βερσαλ- 

λίαις.
Ό  ήλιος τής εικοστής μαρτίου ανατέλλει 

λαμπρός , έπιφωτίζων τον δήμον άγαλλόμενον 

έπί τή νίκη, δι’ ής έγένετο τελείως κύριος τής 
πόλεως. Ή έρυθρά σημαία τής Δημαρχίας, ση
μεΐον πυρός καί αίματος, αίρεται έπί τοΰ Κε
ραμικού, τοΰ ’Αρχείουκαί πάντων τών δημοσί
ων οικοδομημάτων. Οί δέ τά τής δημαρχίας 
ωοονούντες έΟνοφύλακες καταλαμβάνουσι τά 
φρούρια καί τά εμφράγματα καί τά φυλακεΐα 

καί καθόλου πάσαν τήν πόλιν.

I

ψ

ί



Άπό τής κυριακής τής 27τ,ς μαρτίου ή άλη- 

Οής Δημαρχία έκθεατρίζεται. Διότι το όνομα 
Δημαρχία έση'μαινε κατά τους τελευταίους τού
τους μήνας άλλο τι παντάπασι διάφορςν τής 

κατά τήν πολιορκίαν άποτυχούσης Δημαρχίας. 

’Επειδή ή παρά τών νεωτεριστών διαρκούσης 
τής' πολιορκίας περιπαθώς ζητουμένη Δημαρ- 

χία ήτο ή διαβόητος στασιαστική Δημαρχία 
του 1 7 9 3 , ή'τις έδέσποζε τής συνελεύσεως (la 
Convention), παρώρμα εις πάντα τά  βίαια 
βουλεύματα, και εκαμνεν έ'ργον εκτελεστικής 

αρχής του συλλόγου (club) τών ’Ιακωβίνων. 
’Ητο δέ αύ'τη έν τών ισχυρότατων νεύρων τής 
παγκρατούς δικτατορικής ένώσεως (centrali
sation dictatoriale), δ ι’ ής ήξίουν ΐνα σώ- 
σωσι τήν δημοκρατίαν, μίαν και αδιαίρετον, 
άρχοντες τής ’Εθνικής Συνελεύσεως καί τής 
Γαλλίας διά τής αιμοχαρούς τρομοκρατίας. 
Τοιαύτην τινά δημ,αρχίαν έζήτουν οί σύλλο

γοι καί αί δημ-αγωγικαί εφημερίδες τών Παρι- 
σίων κατά τήν τελευταίαν πολιορκίαν, φίλοτι- 

μούμενοι ΐνα εκλεζίοσι διά τής γενικής ψηφο
φορίας τών Παρισίων, δπως άντιτάξωσιν αυ
τήν οίον αρχήν νόμιμον και δημοχαρή προς 
τήν δ-ΤίΟεν παράνομον κυβέρνησιν τής 4ης σεπτεμ- 

βρίου, ήν ήθ λον ΐνα, έξασθενίσαντες, κατα- 
στήσωσίν υποχείριον, 'Η Δημαρχία, ψηφιζο- 
μένη, εμελλεν ΐνα επιστάτη του πολέμου, 
ΐνα ψηφίσηται τήν διαβόητον εκείνην πάνδημον 
στρατολογίαν (levee en masse), ΐνα αντι
καθιστά τούς στρατηγούς, ΐν’ άργυρολογή καί 

φορολογη παντοιοτρόπως τούς άποδημούντας, 

καί είσαγγέλλη άδυσωπήτως τούς πολιορκουμε'- 
νους, ΐνα άφανίση τάς παλαιάς μερίδας καί 
άποκ/ιρύξη έρρωμένον τον πόλεμον (la guerre 
a outl'ance). Ταΰτα εζήτει ό Βλάγκης και ό 
Δελεκλούζηςκαιό ήμέτερος Φλουρένσιος· ταύτα 
άπετελουν το κεφάλαιον τών δημηγοριών τών δη- 
Λ γωγών τής Βελλεβίλης οΐτινεςπαρ ολίγον ήλ- 

ΐνα κατορθώσωσιν αύτάτή 31η όκτωβρίου.
(“Επεται συνεχεία.)

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι Ε Ξ  Α Γ Γ Λ Ι Α Σ ,

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΟΡΚΙΓΓ
Κατά τούς γεωγράφους ή μεγάλη Βρεττανία 

χωρίζεται άπό τής Γαλλίας μόνον διά του στε- 
νωτάτου Καλαισίου πορθμού, εχοντος 21 μίλ- 
λίων πλάτος. ’Αλλά, βλέποντες τήν περί τά 
πράγματα καί τούς ανθρώπους τής Αγγλίας 
άγνοιαν τών Γάλλων, εξελέγχοντες τήν περί τά 
ήθη, τον χαρακτήρα, τά καθεστώτα καί τάςκοι- 
νωνικάς τάσεις τού αγγλικού έθνους αδιαφορίαν 
αύτών , εύλόγως δυνάμεθα ΐνα διισχυρισΟώμεν 
δτι ή τά  δύο έ'θνη γωρίζουσα θάλασσα δέν εί
ναι στενός πορθμός, άλλ αληθής μέγας ώκεα- 
νός· καί δτι, εάν προς τούς "Αγγλους ή γαλ
λική πόλις Καλαίσιον απέχει τής αγγλικής πό
λεως Δούβρης οκτώ μόνον λεύγας, βεβαίως ή 
Δούβρη απέχει προς τούς Γάλλους τού Καλαι- 
σίου ύπέρ τάς χιλίας. 'Εστω ήμΐν πρόχ:ιρον 
έν εκ μυρίων παράδειγμα, δεικνύον τήν περί 
τήν γεωγραφίαν καθόλου καί τά πράγματα τών 
άλλων λαών άγνοιαν τών Γάλλων. Γαλλική' τις 
έφημερίς άπήγγειλε πρό τινων ημερών δτι ό 
λαός και ή κυβέρνησις τής Χγγλίας κατεταρά- 
χθησαν ύπό τίνος έπικειμένης αύτοϊς μεγάλης 
δημαρχικής έπαναστάσεως έν Αονδίνω, ούτινος 
οί κάτοικοι άγωνιώντες σπεύδουσιν ΐνα ύπο-

γράψωσιν αιτήσεις δηλούσας ταΐς βουλαϊς τής 
’Αγγλίας τούς άπο τής Διεθνούς 'Εταιρίας των

έργατών (Association Internationale des 
travailleurs ) έπικρεμαμένους κινδύνους · 
καί δτι ό Γλάδστων εμελλεν ΐνα προτείνη έν 
ταΐς βουλαϊς νόμον περί καθαιρέσεως του ha
beas corpus, καί έσπευσεν ΐνα προσκαλέση 
εις Λονδΐνον στρατόν έκ 4 0  0 0 0  άνδρών άπο 
Βιγχεστέρης!

Τ ί αν άρα ελεγον οί 'Αγγλοι, έάν αγγλική 
τις έφημερίς έτόλμα ΐνα δημοσίευση δτι ό Γάλ
λος στρατάρχης Μακ-Μαών εσπευσεν ΐν άγάγη 
εις Παρισίους 4 0  0 0 0  άνδρών άπο τής άση
μου κώμης B r iv e S -la -G u illa rd e  ; καί ταΰτα 
πάντων καλώςγνωριζόντων δτι ένάπάση τη Αγ
γλία δέν υπάρχει στρατός 4 0  0 0 0  άνδρών. 
'Έκαστος άρα δύναται ΐνα έννοήση όπόσον ιλα
ρόν γέλωτα ήγειρεν έν Αονδίνω ή άφελής καί 
παράδοξος αΰτη άγγελία, ήν εσπευσαν ΐνά δη- 
μοσιεύσωσι καί πολλαί άλλως σπουδαΐαι γαλ- 
λικαί εφημερίδες* διότι οί 'Αγγλοι γνωρίζουσιν 
άκριβέστατα τά  συμβαίνοντα παρά τοΐς λοι- 
ποΐς έθνεσι, καί ουδέποτε αί έφημερίδες αύτών 
παραλογίζονται ούτως.

Έάν δέ οι Γάλλοι ή σαν ήττον αδιάφοροι 
προς τήν πολιτικήν τών γειτόνων αύτών, ευκό
λως αν άπέφυγον τάς καταλαβούσας αυτούς 
συμφοράς κατά το όλεθριον έτος 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

Ή Χγγλία ολίγον μέριμνα έν τώ  παρόντι 
περί τών ύπό τών δημαρχικών τής Διεθνούς 
λεγομένης Εταιρίας κινδύνων διότι βλεπειεπι- 
κρεμάμενον έαυτη κίνδυνον μειζονα και άμε
σον. Οί ’'Αγγλοι δέν άμελοΰσι τών πραγμάτων 
τυφλώττοντες προς αύτά καί θαρρουντες. Επειδή 
ή συνεχής θαλασσοπλοΐα έδίδαςεν αυτούς ΐνα μή 
όρμώσιν άφρόνως προς τούς σκοπέλους· διό καί 
εσπευσαν, ώς φρόνιμοι ναυτίλοι, ΐνα σημειώ- 
σωσιν έν τοΤς ναυτικοΐς αύτών πολίτικο ΐς πιναςι 
το δνομα τής φοβέρας ύφαλου πέτρας τής όνο- 
μαζομένης Σ εδ ά ν , πρός ήν προσερράγη ή δόξα 
καί το μέλλον τής Γαλλίας. 'II Αγγλία κατατα- 
ράττεται προς τήν θέαν μελανών νεφών, ατινα 
δεινήν προμηνύοντα καταιγίδα, έγείρονται πολ- 
λαχόθεν- πρώτον μέν πέραν τής προς βορράν 
θαλάσσης, έπί τών άκτών τής 'Ολ.λανόιας, παρα 
τήν Zeydersee, το Σούνδ, καί τάς έκβολάς 
του 'Ρήνου, δεύτερον δέ έπί τού Βοσπορου, τρί
τον δέ πέραν τού ’Ατλαντικού- ήτοι προβλέ
πει άγωνιώσα τήν συμμαχίαν τριών μεγάλων 
εθνών, τής 'Ρωσσίας, τής Πρωσσιας και τής 
βορείας Αμερικής, βουλευομενων ινα κατα- 
σχωσι τής μέν 'Ρωσσίας τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν , τής δέ Πρωσσίας τήν Δανιμαρκίαν καί 
'Ολλανδίαν, τής δέ ’Αμερικήςτήν λαμπράν ’Αγ

γλικήν άποικίαν τού Καναδά. Διο και μεγάλων 
ήγειρεν έν ’Αγγλία ταραχήν βιβλιάριόν τι (bro
chure) έκδοθέν πρό τινων ήμερων έν Αονδίνω 
προφητεύον μεγάλα εις τό μέλλον δείνα τη 
Χγγλία. Ο δόκιμος μέν ά λλ’ άγνωστος συγγρα- 
φεύς του άξιολόγου τούτου λιβελλου προφη
τεύει τάς μεγάλας μελλούσας τη Αγγλία συμ
φοράς, ή μάλλον τον προσεχή όλεθρον τού βα
σιλείου τούτου. Χπό τών περίφημων επιστο
λών τού ’Ιουνίου (Letters of Junius), έκ- 
δοθεισων κατά τό έ'τος 1 7 6 4 , ούδέποτε λίβελ— 
λος εψέχθη, έσχολιάσθη, ούδ’ έκίνησεν οΰτω 
τήν ψυχήν, ούδ’ άνέφλεξε τοσούτον τον θυμόν 
τών "Αγγλων ώς τό περί ού ό λόγος πονημάτιον.

Ή ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΟΡΚΙΓΓ (The battle 
of Dorking) είναι ή επιγραφή τού παρα
δόξου τούτου βιβλιαρίου, δπερ είναι γεγραμ- 
μένον λαμπρώς, ψυχρώς, άπαθώς. άνευ όγκου, 
μηδέ βίας, έν εΐδει ύπομνήματος "Αγγλου τινός

έθελοντού, διηγουμένου κατά τό 19 2 1  πρός 
τούς έγγόνους αυτού τήν ύποδούλωσιν τής Χ γ
γλίας. « Ζ ητείτε, λέγει ό γηραιός άτυχήσας έθε- 
λοντής πρός την νέαν γενεάν( ΐνα διηγηθώ πρός 
ή μάς τήν πρό πεντήκοντα ετών έπελθούσαν τη 
πατρίδι ημών πανολεθρίαν. Πικραί αναμνή
σεις ! Χλλ’ ΐσως ή διήγησις αύτη παράσχη 
ύμΐν διδασκαλίαν τινά έν τη νέα ταύτη πατρίδι 
εις ήν κατεφύγομεν ■ διότι ή μεΤς ο:. πατέρες 
υμών έγενόμεθα λίαν οψιμαθείς τού νουθετήμα- 
τος, καίπερ πολλάκις εΐπερ τι καί άλλο έ'θνος 
νουθετηθέντες. ’Αλλά φευ ! ούδέποτε ένενοήσα- 
μεν τάς νουθεσίας. Επειδή έάν ημείς ήμεθα οί 
πρώτοι τών έν τή οικουμένη έμπορων, οί γείτο
νες ημών Γάλλοι έπρώτευον τών έν τ/| Ευρώπη 
πολεμικών εθνών. Έμεγαλοφρόνουν δε πρό πάν
των δικαίως έπί τοις μεγαλοπρεπέσι',καί άνδρεί- 
οις αύτών στρατεύμασιν, άτινα ένίκησαν έπαλ- 
λήλως καί συλλήβδην τούς 'Ρώσσους καί 
τούς Αύστριακούς και τούς Πρώσσους1 δθεν 
δικαίως ένόμιζον εαυτούς ανίκητους...

Έκ του μικρού τούτου προλόγου δύναται ό 
αναγνώστης ΐνα μαντεύηται τήν μέθοδον τού 
συγγραφέως τού λιβελλου. Μετά τον πρόλογον 
τούτον άρχεται διηγούμενος τήν εκστρατείαν 
ταύτην, ήτις διαρκεΐ μόλις όλίγας ημέρας. Ό 
πόλεμ.ος άποκηρύττεται τη 9 αύγούστου τού 
1 8 7 1 . Ή ’Αμερική, ή Πρωσσία καί ή 'Ρωσ- 
σία συμμαχούσι κατά τής Χγγλίας. Αί ’ίνδίαι, 
άποσταθεΐ'σαι παρά τών Ρώσσων, κατέχουσιν 
έξ ανάγκης μέρος τού ’Αγγλικού στρατού· τό δέ 
έπίλοιπον στέλλεται εις Αμ,ερικήν πρός άμυ
ναν τού παρά τών Χμερικανών προσβαλλομέ- 
νου Καναδά. Τά άπειρα Πρωσσικά καί Ρωσ- 
σικά στρατεύμ,ατα προχωρούσι πρός δυσμάς, 
άφού ή μέν 'Ροισσία προσήρτησεν έαυτη τήν 
Κωνσταντινούπολή, ή δέ ΙΙρωσσ'α τήν Δανίαν 
καί τήν 'Ολλανδίαν. ‘Ο δέ άγγλικός στόλος, 
διασπαρείς εις πάντα τής οικουμένης τά  μέρη, 
άδυνατεΐ ΐνα φυλάττη τάς άναριθμ-ήτους άμα 
άποικίας καί αύτό τό έ'δαφος τής πατρίδος. Τό 
δέ πεζικόν στράτευμα είναι μέτριον.

Οί έθελονταί λειποτακτοΰσι ταχέως· τά  τρό
φιμα καί αί πολεμικαί παρασκευαίέκλείπουσι· 
οί στρατηγοί είναι άνίκανοι, οί δέ άξιωματικοί 
άμαθεΐς. Μετ’ ολίγον έν έκατομμύριον εχθρών 
άποβαίνουσιν άνεμ,ποδίστως εις τήν Αγγλίαν. 
Περί τήν πόλιν Dorking, δέκα άπέχουσαν 
τού! Λονδίνου λεύγας, συγκροτείται μάχη φο
βερά. Καί οί μέν Χγγλοι νικώνται, τό δέ Λον
δΐνον καταλαμ-βάνεται ύπό τών πολέμιων. Συγ
χρόνως άγγέλλεται ότι ό Αγγλικός στόλος 
διεφθάρη καταναυμ-αχηθείς παρά τό Λ Υθθ1- 
W ltz . . .  Είκάζομ-εν τά λοιπά· Η 'Ρωσσία κα- 
ταλαμ.βάνει τάς Ινδίας και την νεαν 'Ολλαν
δίαν ή δέ Χγγλία γίνεται φόρου υποτελής τη 
’Αμερική. . .

’Από τής έκδόσεως τού λιβελλου τούτου οί 
’Χγγλοι συναντώμενοι έρωτώσιν άλλήλους. α Χρα 
δέν έπληγώθης κατά τήν έν Δόρκιγγ μ.άχην; » 
Βιβλιοπώλης δέ τις  τού Λονδίνου έξέδωκε κατά 
τού λιβέλλου καί διένειμε δωρεάν τον άριθμόν 
τού X  ρ όνου τον έκδοΟεντατή 2 2  ΐουνίου 1 8 1 5 , 
καί περιέχοντα τελείαν καί αυθεντικήν διήγη- 
σιν τής έν Ούατερλώ μάχης, καθ ήν οί Αγ
γλοι, στρατηγοϋντος τού Ούελιγκτώνος, ένί
κησαν μ.ετά τών συμμάχων τον Ναπολέοντα. 
Ή έμφάνισις τού αριθμού τούτου τού Χρόνου 
ένεθουσιάσε πάλιν πρός ώραν τούς ’Λγγλους. 
Χλλά δυστυχώς ή Χγγλία κατεχράσθη ήδη 
τό Ούατερλώ, καί πιθανόν δτι προαναλίσκουσα 
αύτό καταλήξει αληθώς εις τήν χρεωκοπίαν του 
Δόρκιγγ·



ΚΛΘΟΛΜΟΒΟΛΗΣΙΣ

ΤΩ Ν  Π Α ΡΙΣΙΩ Ν .

Οί ΐδόντες την έν έ'τει 18G7 παγκόσμιον έν 
ΠαρισίοιςνΕκθεσιν ενθυμούνται βεβαίως όπόσον 
έκίνησαν πάντας εις θαΰμα τα μεταλλουργικά 
έργα τοΰ ΙΙρώσσου Κρούππ, ούτινος τα  εργα
στήρια κατεστάθησαν πρό τίνος χρόνου εις Εσ- 
σεν της παρά τον 'Ρήνον Πρωσσίας. Έθαύμαζον 
δέ μάλιστα έν αύτοΐς μεγίστους χάλυβας όγ
κους διαπρέποντας έπί λεπτοπφυΐα καί πυκνό- 
τη τι καί λάμψει μορίων, καί παρά τούτοις 
τα  έξ όμοιων όγκων κατασκευασθέντα οπισθο
γεμή γιγάντεια κανόνια τοΰ  Ιίρ ο υ π π , ά'τινα 
έ'μελον τρισί μετά ταΰτα έ'τεσιν ινα έμπρη'σωσι 
την φιλοξεν/ίσασαν αυτά πόλιν, τούς Παρισίους.

Τί Πρωσσία, πεπεισμένη ό'τι ή έκκάρποισις 
τών μεταλλείων απεργάζεται έν τώ  παρόντι ώς 
ή γεωργία την δύναμιν καί την ευημερίαν τών 
εθνών, έφιλοτιμήθη τότε ϊνα δείξη τοΐς πάσι την 
θαυμαστήν τών μεταλλουργείων αύτής έπίδο- 
σιν, μάλιστα δέ τά πρός τον σίδηρον καί τον 
άνθρακα, ών άνευ ούδέν έ'θνος δύναται έν τώ 
παρόντι ϊνα σεμνύνηται έπί άξιώματι καί υπέρ
οχη . Γνωρίζουσα δέ ό'τι ό χάλυψ είναι τό 
ιδίως μέταλλον της ένεστώσης έποχης, όνομα- 
σΟείσης δικαίιος έ π ο χ η ς  τ ο ΰ  χ ά λ υ β ο ς , έφι
λοτιμήθη ϊν’ άναδίίξη έαυτήν άριστεύουσαν 
έν τώπαγκοσμίω άνταγωνίσματι, καί κατά την 
κατεργασίαν τοΰ νεωτάτου καί χρησιμωτατου 
τούτου μετάλλου.

'Ως γνωστόν, τά  κανόνια κατασκευάζονται έκ 
τριών διαφόρων μετάλλων, Ιον εκ χ ω ν εύ μ α 
το ς  σιδη 'ρου, 2ον έκχ α λ κοΰ  (μίγματος 
συγκειμένου έξ έννενη'κοντα ατόμων χαλκού καί 
δέκα κασσιτέρου), καί 3°ν έκ σ το μ ώ μ α τ ο ς  
χ ά λ υ β ο ς, ό'στις διαφέρει τοΰ χωνευτοΰ σιδή- 
ρου ώς περιέχων μόνον χ ιλ ιο σ τ ά  τινα άνθρα- 
κος ποικίλης φύσεως.

Ή μικρά αύτη της ποσότητας τοΰ άνθρα- 
κος διαφορά έν τη χημική συνθέσει άρκεΐ ϊνα 
καταστήση τά  δύο ταΰτα μέταλλα, τον σίδη
ρον καί τον έστομωμένον χάλυβα, ού μόνον 
πάντη διάφορα τοΰ άρχικοΰ αύΐών μετάλλου, 
τοΰ όρυκτοΰ σιδ·/(ρου, άλλά καί άλλήλων. 
’Επειδή τό μεν χώνευματοΰ σίδηρου χωνεύε
ται περί τούς 1 1 0 0  βαθμούς έκατομβάΟμου 
θερμομέτρου, ό δέ χάλυψ μεταξύ τών 1 5 0 0  
καί 1 8 0 0  βαθμών. Διακρέρουσι δέ μεγάλως 
ν.αί κατά την συναρμογήν, τό έ'μπεδον, τό 
ελατόν καί την σκληρότητα· διότι ό χάλυψ 
πλεονεκτεί πάντα ταΰτα τοΰ χωνευτοΰ σιδη'· 
ρου, τών ολίγων Ενεκα μορίιον άνθρακας ά 
υπερτερεί έκείνου. . . .

’Αλλ’ ό χ_άλυψ τοΰ Κρούππ διαφέρει τών 
λοιπών ειδών τοΰ χάλυβος τοΰ εμπορίου άπερ 
γαζόμενος ’ίδιον τι μέταλλον συμπαγέστερον, 
όμογενέστερον, μάλλον άντίτυπον καί έ'μπεδον 
τών άλλων χαλύβων, μάλιστα δέ ώς παρεχων 
μεγίστους χωνευτούς όγκους, ών επιτυγχάνει 
ό Κρούππ, ό'στις δέν άνεκοίνωσε μέχ_ρι τοΰδε 
ούδενί τό άπόρρητον της κράσεως τοΰ χάλυ
βος αύτοΰ.

’Εκ τοΰ έξαιρέτου τούτου στομώματος τοΰ 
χάλυβος τοΰ Κρούππ κατασκευάζονται νΰν τά 
πλεΐστα τών Πρωσσικών κανονιών, μάλιστα δέ 
τά  άρτίως τούς Παρισίους καθολμοβολη'σαντα. 
Διά δέ τοΰ έστομωμένου χάλυβος δυνάμεθατής 
μεγάλης ένεκα αύτοΰ δυνάμεως ϊναέλαττώσωμεν 
τό μέγεθος καί τό βάρος τών κανονίων. Διότι, 
σκληρότερα καί έλαστικώτερα ό'ντα, άντέχου-

σιν ούτω πρός τάς έκρη'ξεις της πυρίτιδας μη
δόλως διαστρεφυμενα, ώστε ένώ τάμέν έκ χ ω 
νευτό ΰ σιδη'ρου κανόνια μόλις άντεχ_ουσι μη 
φθειρόμενα πρός χιλίας βαλάς, τά  δ εκ χαλ
κού πρός δισχιλίας, τά  έκ χάλυβος ραβύωτα 
•κανόνια δυνανται ϊνα ύφιστώνται πολύ πλειο- 
να; έκπυρσοκροτη'σεις.

Άπαντα τάπρωσσικά κανόνια είναι ραβδωτά 
καί πληροΰνται έξόπισθεν οί δέ ύπ αύτών έκ- 
ριπτάμενοι μύδροι η όβούζια ελκουσιν 7 , 14 
καί 2 8  χιλιόγραμμα· τά  δε πελώρια τηλεβόλα 
τοΰ Κρούππ έκτινάσσουσιν εις άποστασιν 8 χ ι
λιομέτρων μύδρους καί όβούζια βαραυς 5 0  και 
μέχρις 9 4  χ ιλιογράμμων. Αί βόμβαι αύτών 
είναι κυλινδροειδείς, άπολη'γουσαι εις κώνον, 
πλήρεις η κοΐλαι, ήτοι μύδροι η όβούζια. H 
έξωτ :ρική αύτών έπιφάνεια καλύπτεται ύπό πε- 
ρικαλύμματος μολύβδου, ό'περ, περιέχον ακρι
βώς τον σιδηροΰν μύδρον, διεισδύεται και πε
ριστρέφεται έν ταΐς έλικοειδεσι οαβδιοσεσι του 
έκρηγνυμένου κανονιού, αϊτινες, πληρουμεναι 
ύπό τοΰ μύδρου όλοσχερώς, έμποδιζουσι την 
διεκφυγήν τών έκ τη ς έκρη'ξεως γεννωμένων αε
ρίων, άτινα, άραιούμενα μετά μεγίστης άρμης, 
σπεύδουσιν ΐνα έξέλθωσι τοΰ αύλοΰ τοΰ τηλε
βόλου, ώθοΰντα προ αύτών τον μύδρον η τό 
όβούζιον. Ό  μόλυβδος καθιστά εύστοχωτέραν 
την βολήν, περιπ«ών αύτη δύναμιν άπειρον, 
ην ουδόλως αποβάλλει μέχρι τοΰ σκοποΰ.

Τά οπισθογεμή τηλεβόλα πλεανεκτοΰσι τών 
αρχαίων έμπροσθογεμών ού μόνον την εύστο- 
χίαν καί την όρμην της βολής, αλλα και την 
ευκολίαν μεθ’ ης πληροΰνται, μάλιστα δέ τά 
μέγιστα αύτών, ούδόλως δεόμενα τοΰ μεθ έκα- 
οτην βολήν διά της ψήκτρας (ecouvillon) 
καθαοισμοΰ, καί άπαλλάττοντα τούς ΰπηρε- 
τοΰντας αύτοΐς τών κινδύνων, ο'ύς έκινδύνευον 
προτού οί πληροΰντες τά αρχαία τηλεβόλα ανα
φανδόν, ούχί φυλαττόμενοι όπισθεν τών πρός 
χρείαν τών οπισθογεμών έγειρομένων νΰν προ- 
χωμάτων. Τούτοις δέ προσθετέον την ευκο
λίαν μεθ’ ής, καταλαμβανόμενα ύπ ο τοΰ εχ_θροΰ, 
δύνανται ϊνα κατασταθώσιν αχ_ρηστα, αποσπω- 
μένου τοΰ τον αυλόν άποφράσσοντος όπισθεν 

Επιστομίου ( Clll&SSe ) ·
’Εκ τών τηλεβόλων τό χαλύβδινον μόνον 

διαμενεΐ χρη'σιμον έν τώ  μέλλοντι, ώςκαι ό χα- 
λυψ έ'σται τό άριστον τών μετάλλων. Αλλ 
όπόσαι δυσχέρειαι περί την κατασκευήν αύτοΰ! 
Τό έλάχ ιστόν ελάττωμα, ό ελάχιστος ρωγμός, 
τό μικρότατον κενόν έν τώ  τού εστομωμενου 
γάλυβος ό'γκω, άτινα συνηθέστατα έν τοΐς λοι- 
ποΐς μετάλλοις παραβλέπομεν, απεργάζονται 
τον όγκον τοΰ χάλυβος πάντως πρός κατα
σκευήν τών κανονίων άπρόσφορον, έλαττοΰνταή 
καί διαφθείροντα τό στεγανόν καί τό άντίτυπον 
τοΰ μετάλλου ούτως, ώστε τό έκ τοιούτου π ε- 
πλημμελημένου όγκου κατασκευασθέν κανόνιον 
διαρρήγνυται έκτης πρώτης βολής δεινώς τραυ- 
ματίζον η άποκτεΐνον τούς παρεστώτας καί 
άνατρέπον παν τό προστυχόν. Τάς δέ κακότητας 
ταύτας κατώρθωσεν ινα εκφυγη ο ΙΙρώσσος 
Κρούππ, παράγων όγκους χάλυβος κατά παντα 
ανεπίληπτους. T*?j δε 1 αλλια, καιπερ περι τούτο 
φιλατιμηθείση, άδύνατον έγένετο ϊν’ άνευρη τό 
άπόρρητον τοΰ Κρούππ· ό δέ πρός τήνΗρωσ- 
σίαν πόλεμος κατέλαβεν αυτήν άπαράσκευον.

( Έ π ιτ α ι συνέχεια.)

I I  Π  Ο Ι  Κ Ι  Λ I I .

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

ΙΙερί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος άνέ- 
τειλεν έν τώ  ζοφώδει τής άμαθείας όρίζοντι 
τής Ελλάδος πλειάς φαεινή έξοχων λογίων τ ί  
άμα καί φιλοπατρίδων άνδρών, προδρόμων 
τών όλίγω ύ',τεραν άναφανέντων έξοχων πολι
τικών καί στρατιωτικών, οΐτινες, συνασπισαν- 
τες καί πολλά μοχθήσαντες, συνετέλεσαν έ'ργω 

καί λόγω εϊς τήν παλιγγενεσίαν τών έλληνικών 
γραμμάτων και τοΰ ελληνικού έθνους· και, πα- 
ραλαβυντες δούλην καί βάρβαρον τήν πατρίδα 
παρά τών πατέρων, παρέδωκαν αυτήν έλευθέ- 
ραν καί πεφωτισμενην τοΐς έπιγινομένοις. Η 

ιστορία διδάσκει ημάς ό'τι κατά τινας έποχάς 
αναφαίνονται παρά τοΐς έθνεσιν άνδρες επίση
μοι, άποτεταγμένοι ύπό τής θείας προνοιας εις 
έπιτέλεσιν τών βουλευμάτων αυτής, οΐτινες, 

περατωθείσης τής έντολής, αφανίζονται αίφνης, 
καταλείποντες «ίδιον μνήμην τής άρετής και 
τών ευεργετημάτων αύτών τοΐς έπιγινομένοις.

Άρχομένου τοΰ παροντος αιώνος, αι κα

τά τήν Μικράν ’Ασίαν, τάς νήσους καί τήν Εύ- 
ρωπαϊκήν Τουρκίαν ελληνικαι κοινοτητες, αγό- 

μεναι ύπό σφοδρού πρός τήν παιδείαν οργα
σ μ ο ύ ,  ίδρυσαν πολλά εκπαιδευτικά κα τα στη μ α -^ ^  
τα. Τό γυιχνάσιον τής Σμύρνης, έν ώ έδίδα- 
σκεν ό εύφραδή; Ο.κονομος και ο πολυμαθής 
Κούμας· τό τής Χίου, έν ω ο Βαμβας, το τών 
Κυδωνιών, εν ώ ό Καιρης, το Ζωσιμαΐον και 
Καπλαναΐον γυμνάσιον των Ιαννινων, και πλή
θος άλλο μικρότερων παιδευτηρίων, έγένοντο 

τότε φωτειναί έστίαι, άφ’ ών διεσκεδασθη *ο 
έφ’ ημών πλανώμενον έ'τι τοΰ μεσαιώνος πυ
κνόν άμαθείας καί δεισιδαιμονίας σκοτος, ^ α ι 
ήρξατο ή έπανόρθωσις τής πολυπαθοΰς Ε λ 
ληνικής γλώσσης καί ή παλιγγενεσία τοΰ ά *ο- 
νεναρκωμενου Ελληνικού έθνους.

Πατρίς τοΰ έν τούτοις τά  μάλιστα εύδοκι- 
μήσαντος Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ ες Οι
κονόμων έγένετο ή Τσαριτσανη τής Θεσσα
λίας. Έγεννήθη δέ ούτος έκ πατρός πρεσβυ- 
τέρου τη 2 8  αύγούστου 1 7 8 0 , καί διετέλεσεν, 
ίερεύς χειροτονηθείς, κηρύττων τον λόγον τού 
Θεοΰ έν πολλαΐς τής Θεσσαλίας πόλεσι μέχρι 
τοΰ έτους 180G , δτε, καταμυνηθείς πρός τον 
τότε σατράπην τών Ιωαννινων Αλή Πασσάν, 
ώς μετασχών τής άποτυχούσης έπανασιασεως 
τοΰ ήρωος ΙΙαππα-Εύθυμίου Βλαχαβα άπή- 
χθη πρός βίαν εϊς ’Ιωάννινα, όπου ένεβλήθη 
εις φυλακήν, ένθεν μόλις άντί πολλών λύτρων 

ήδυνήθη ϊν ’ άπολυτρωθη. ’Επανελθών δέ εις 
τήν πατρίδα κατεστάθη άντί τοΰ σοφοΰ Κούμα 
διδάσκαλος· άλλά, διαβληθείς πάλιν πρός τόν 
σατράπην, διεσώθη εις Σμύρνην, ένθα τη προ
τροπή τοΰ αοιδίμου Κοραή κατεστάθη ύπό τών 
Σμυρναίων μετά τοΰ Κούμα τή 1 σεπτεμβριου 
τοΰ 1 8 1 0  γυμνασιάρχης τοΰ τότε ίδρυθεντος 
Φ ιλ ο λ ο γ ικ ο ύ  λεγομένου Γ υ μ ν ά σ ιο υ .

Καί ό μέν Οικονόμος έδίδασκεν έν αύτώ τα  
‘Ελληνικά γράμματα καί τήν θεολογίαν, ο δε 
Κούμας τήν φιλοσοφίαν καί τά  μαθηματικά· ό 
δέ όλίγω ύστερον προσκληθείς αδελφός τοΰ 
Κωνσταντίνου Οικονόμου ιατρός Στέφανος Οι

κονόμος, τήν φυσικήν ιστορίαν καί τήν χημείαν.
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Εκαστος δέτών σπουδαίων καί ακαματών τού
των άνδρών έφίλοτιμήθη περί τήν σύνταξιν καί 
εκδοσιν υπέρ τών μαθητών καταλλήλου προς 
ϊκαστον μάθημα πονήματος. Οϋιως 
ό μέν Οικονόμος συνέταξε καί έξέδω- 
κεν έν Βιέννη τώ  1 8 0 3  την 'Ρητοοι- 

*  κην , τώ  δέ 1 8 1 7  τα Γ  ρ α μ μ α τ ι κ ά ,  
καί συνέγραψεν έν Σμύρνη ώραίαντινά 

κωμωδίαν, τον Έ  ξ η ντ α βε λ  ό ν η ν, ήν 
έξέδωκεν ύστερον άνωνυμ,εί έν Βιέννη.
*0 Κούμας συνέταξεν έν Σμύρνη το 
περί Φ ιλ ο σ ο φ ία ς  πόνημα, τήν 11α- 
λαιάν Γεωγραφίαν, τήν Χρονολογίαν, 
καί πολλά άλλα διδακτικά συγγράμ.- 
ματαάτινα έξέδωκεν ύστερον τώ  1 8 1 8 .
Ό  δέ Στέφανος Οίκονόμ.ος μετέφρασα 
τήν Χ η μ ε ία ν  του Γάλλου Χδήτου, 
καί έδωρη'σατο τήν μετάφρασιν τώ 
Κούμα, δστις έξέδωκεν «ύτήν εις 8ον 
τ ώ 1 8 1 8 ·  προς δέ τούτω τήν γραμ
ματικήν του Βουτμάνου, έκτυπωθεΐ'- 
σαντώ 1 8 1 2  έν Βιέννη καί μ.?τατυ- 
πωθεΐσαν πάλιν ύστερον ύπέρ τών έν 
τη  Ιονίιο πολιτεία σχολείων, έπιστα- 

τουντος του ’Ασωπίου. Ή φήμη τής Η, q 

λαμπράς εκείνης σχολής ε'ϊλκυε παντα- 
χόθεν τής Μικράς Χσίας, τών νήσων 
καί τής 'Ελλάδος πλείστους παιδεί
ας όρεγομένουςμαθητάς. ’Αλλά τά  τό
τε  έσ ν α φ ια  λεγομενα τής Σμύρνης, ύπεκκαι- 
ομενακαι ραύιουργούμενα ύπό τών παλαιών έκ- 

βληθέντων τής σχολής διδασκάλων, καταγγελ- 
λοντων τώ πληθει την νέαν του Οικονόμου καί 
του Κουμα διδακτικήν μέθοδον, καί τάς έπιστή- 
μας, ώς άπορροιαν ασεβεί ας καί αιτίας διαφθο
ράς, έξεγείρον- 
ταικαί ζητου- 
σιν ί'να έκβλη- 
βώσιν έκπαντός 
τρόπου οί νέ
οι διδάσκαλοι, 
καί μάλιστα 
ό Ο ικ ο ν ό μ ο ς  
δστις έπί τέ
λους άηδισθείς 
τήν άχαριστί- 
αν, καί θελή- 
σαςιν ’άποφύγη 
τον δχλον καί 
τάς ταραχάς, 
χαίρειν είπών 
τοϊς Σμυρναί- 
οις άπέπλευσεν 
εις Μιτυλήνην, 
ενθεν, διατρί- 
ψας μέχρι του 
«τους, 1 8 1 9 ,  
προσεκλήθη εις 

Κωνσταντινού
πολη) παρά του 

π α τ ρ ιά ρ χ ο υ  
Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  , 
χειροτονη'σαν -

τος αύτον καθολικόν ιεροκήρυκα τής Μεγά
λης Εκκλησίας.

Έν Κωνσταντινουπόλει ή'ρξατο ή αληθής φή
μη του Οικονόμου, μυηθέντος ήδη έν έ'τει 1 8 2 0  
τά τής Φιλικής Εταιρίας. ’Αλλ’ ίδών τδ έπελ- 
θδν έ'τος τήν μέν έπανάστασιν άκμάζουσαν, 
τούς δέ Έλληνας καταδιωκομένους πανταχου, 
μάλιστα δέέν Κωνσταντινουπόλει, κατέφυγε με

τά πλείστοιν άλλων φυγάδων όλίγω πρδτοΰ θανά
του του πατριάρχου ξίς ’Οδησσόν. Αί ήμέραι

εκειναιησανημεραι οργής και ουυνης Ή ’οδη

Κωνσταντίνος Οίκονόμος.

> σος εγενετο τοτε κοινον καταφυγιον πάντων 
τών άπο Κοινσταντινουπολεως διαφυγόντων 
Ελλήνων, οΐτινες άπετέλεσαν έκτοτε έν αυτή 
μεγάλην ελληνικήν αποικίαν.

’Ολίγω μετά τήν εις ’Οδησσόν άφιξιν του 

Οικονόμου προσωρμ,ίσθη εις αυτήν πλοΐον Έ λ -

Η Μητρόπολις τών ’Αθηνών.

ληνικδν, φέρον τά ιερά λείψανα του άγχονι- 
σθέντος καί εις τον Βόσπορον ριφθέντος πα
τριάρχου Γρηγορίου, ον ό Οικονόμος άνεγνώρι- 

σεν ευθύς. Κατά δέ τήν μεγαλοπρεπή καί πομ
πικήν του πατριάρχου κηδείαν ό Οικονόμος 
έ'λαβε μεγάλην αφορμήν του έπιδείξασθαι 
τήν περί τούς λόγους αύτοΰ δεινότητα, έκφω- 

νώντδν περίφημον εκείνον χρυσοστόμειον επιτά

φιον λόγον, περί ου ό Pouqueville είπεν δτι 
« αδύνατον ίνα διαγράψη τδ πάθος, δπερ έκίνη- 
σεν έν τη ψυχή τών άκροωμένων ό επιτάφιος οΰ- 

τος λόγος· έπειδή πάσα διαγραφή εί
ναι ϋποδεεστέρα τής άληθείας. » ‘Ως 
γνωστόν τά λείψανα τοΰ αείμνηστο·» 
πατριάρχου Γρηγορίου μετηνέχθησαν 
ήδη εις ’Αθήνας, και άναπαύσονται 

έν τη ώραία μητροπολιτική έκκλησια 
τής πρωτευούσης τής Ελλάδος, ης 
παρατίθεμεν την εικόνα. Έ κ τ ο τ ί  
ό Οικονόμος διεβοήθη εις πάσαν 
τήν Ευρώπην, καί δέν έ'παυεν έργαζό- 
μενος λόγω καί εργω ύπέρτής παιδεί
ας καί τής ελευθερίας του έθνους. Ό  
δέ αΰτοκράτωρ της ‘Ρωσσίας ’Αλέξαν
δρος, φιλοτιμούμενσς τότε ίνα διασα- 
φήση καί καταδείξη τήν τών Σλάβων 
καί Ελλήνων προς άλλήλους συγ
γένειαν, προσεκάλεσεν εις Πετρούπο- 
λιν τον Οίκονόμον, καί έ'δωκεν αΰτώ 
τήν εντολήν ταύτην. Ούτος δέ εύγνω- 
μ.ονών προς αϋτδν, ούτω κ/]δόμε- 
νον ύπέρ τών εις ‘Ρωσσίαν καταφυ- 

γόντων, έξεμαθε τήν Σλαβικήν γλώσ
σαν, καί μίλετήσας τήν φιλολογί
αν αυτής, συνέταξε τα περίφημα αυ

τού δύοσυγγράμ.ματα·τδΠερί π ρ ο 
φ ορά ς τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ -  

σ η ς , καί τδ 'Π ερ ί τ ή ς σ υ γ γ ε ν ε ία ς τ ή ς  Ε λ 
λ η ν ικ ή ς  κ α ι Σ λ α β ω ν κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς . Τό 
πρώτον τών σπουδαίων τούτων πονημάτων ές- 
ετυπώθη έν ΙΙετρουπόλει ταΐς όαπάναις τών 
αδελφών Ζωσιμάδων κατά το 1 8 3 0  εις 8ον. 
Τδ σύγγραμ.μ.α γέμει τεκμηρίων καί μ.αρτυρι-

ών, δεικνυου- 
σών τήν άπι
στον τοΰ άνδρδς 

πολυμάθειαν.
Μετά τήν 

έκδοσή τών 
βιβλίων τού
των ό μέν αΰτο
κράτωρ έ'δω- 
κέν αΰτώ σύν
ταξιν ισόβιον 

καί παράση- 
μ.α, ή δέ έν 
Πετρουπόλει 

εκκλησιαστική 
Ακαδημία έξ- 
ελέξατο κοινή 
ψήφω τον Ο ί
κονόμον σύνε
δρον, ή δέ αύ- 
τοκρατορική 

Χκαδημίαάπέ- 
δειξεν αύτόν 

συνέταιρον. 'Ο 
δέ φιλέλλην 
καί φιλόμου- 
σος βασιλεύς 
της Πρωσσίας

επεμψε τω  Οικονομώ βασιλικόν παράσημον, 
τον έρυθρδν αετόν ή δέ εν Βερολίνω 'Ακαδη

μία έξελέξατο αύτδν άντεπιστέλλον μ,έλος. 
Τότε ό Οικονόμος μετέβη *ίς Γερμανίαν, δπου 

διετέλεσεν επί πολύ διδασκόμενος καί διαλεγό- 
μενος προς τούς σοφούς αΰτής Έρμάνον, Βοίκ- 
χιον, Κρυγέρον, Θείρσιον, 'Ρινέρον καί Νέαν - 
δρον, τιμήσαντας άπαντας τον άνδρα κατ



άξίαν δια την πολυμάθειαν καί αρετήν αύτοΰ.
Αλλά περί το 1 8 3 1 , κατασταθείσης ήδη 

της έλευθέρας 'Ελλάδος, ήλθεν εϊς ταύτην, 
οπως σύμπραξη έκ τοΰ πλησίον εις το έργον, 
ύπέρ ου οΰτως Iμόχθησε μακρόθεν. Καθ’ οδόν 

διήλθε δια της 'Ρώμης, ένθα ό πάππας Γρη- 
γόριος ό έκτος έδέχθη αύτόν ευμενέστατα, καί 
έγνώρισε τού; πλείστους τών Καρδιναλίων, έν 
σίς καί τον πολυγλωττον Μετσοφάντην.

Τώ 1 8 4 2  έξεφώνησε λαμπρόν περί τών 

Ζωσιμάδων λόγον τώ  δ ; 1 8 4 3  έτ:ρονπερί τοΰ 
Βρεσθίνους η Σελασίας , καί έτερον περί τοΰ 
αοιδίμου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Αλλα τό 
μεγιστον καί κάλλιστον τών πονημάτων αύ-

*ί1 τριλογία τοΰ Δάντου. —  Ό  ποφαόεισος.

τοΰ είναι ή τετράβιβλος περί της ελληνικής ερ
μηνείας τής ΙΙαλαιας Γραφής τών θ ' ,  έ'νθα ό 
εύφυής συγγραφεύς ένεδ:ίξατο πασαν αύτοΰ τήν 
πολυμάθειαν, τήν έμβρίθειαν καί καλλιέπειαν. 
Φθάσας δέ πρός τό τέλος τοΰ βίου ήτοίμασε 
τήν μετά σχολείων εκδοσιν τών Αμφιλοχίων 

τοΰ πατριάρχου Φωτίου, ήτις έκδίδεται έντφ 

παρόντι ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ, τοΰ ιατρού Σο- 
φοκλέους Οικονόμου.

’Ετελευτησε δέ τη 8 μαρτίου τοΰ έτους 1 8 5 7 , 
άγων τό 77  έ'τος, μεταλλάξας εύδιεινώς καί 
ίλαρώς τον βίον. Κατέλιπε δέ ύπέρ τής έν Χάλ
κη Θεολογικής Σχολής, καί τοΰ ’Αμαλιείου Ορ

φανοτροφείου, καί τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πανε

πιστημίου, καί τοΰ σχολείου τής ιδίας πατρί- 
δος Τσαριτσάνης πολλάς κληροδοσίας.

Ή κηδεία τοΰ Οικονόμου έγένετο όντως βα- 
σιλική. Διότι ό μέν Οθων άπένειμε τώ  νεκρώ 
τό παράσημον τών Μεγάλιον Ταξιαρχών καί 
τιμάς αντιστράτηγου' ά'πας δέ ό κλήρος καί 

οί ύπουργρί καί οί βουλευταί καί οί έν τέλει και 
πολλοί τών πρέσβεων, καί ουλλήβδην άπαντες 
οί κάτοικοι τών ’Αθηνών παρέπεμψαν τον νε
κρόν αύτοΰ μέχρι τοΰ τάφου. Καί έν μέν τώ 
ναώ τής αγίας Είρη'νης, ένθα έτελέσθη ή έπι- 
κήδειος τελετή, έξεφώνησε τον επιτάφιον αύτοΰ 

ό σοφός Μιχαήλ Σχινας· έπί δέ τώ  τάφω ό 

συνήγορος Άνδρέας'Ρογόπουλος. 'Ο νεκρός κα-



0 η'μένος Ιπ^οΰ^έκκλησιαστικοΰ Θρόνου, άν̂ ίε- 
δυμένος την ιερατικήν στολήν, κά'ι πολυτελεΐ 
την κεφαλήν μίτρα κεκαλυμμένος, δωρηδείση 
αύτώύπό τνϊς τελευταίας βασιλίσσης της Γεωρ
γίας και ί / m  διά χειρών τό ιερόν Ευαγγελίαν 

παρεΐ-/ε θέαμα σεμνότατον και κατανυκτικόν 
διότι έφαίνετο ετι ζών. ’λιτό δέ της Αγίας 

Είρηνης ό νεκρός παρεπέμφθη εις την ίεράν Μο

νήν τών Ασωμάτων.
"Αμα διαδοΟείσης εις την Ευρώπην της αγ

γελίας τοΰ θανάτου τοΰ Οικονόμου, ό διάση- 
μος Τισσενδόρφος εδημοσίευσεν έν τη έφημερί- 
δι της Αύγούστης την βιογραφίαν αΰτοΰ.' « Τη 

^γδόη μαρτίου, έγραφε προοιμιαζόμενος, ή

^  τριλογία τοΰ Δάντου, —  ‘Ο παράδεισο;.

ΐλ λ α ς  κατεσχέίΐη ύπό μεγάλου πένθους, άπο- 
λέσασα ένα τών πολυτιμοτάτων αύτης άνδρών, 
τόν Κωνσταντίνον Οίκονόμον, άνδρα ελλόγι
μον, πολλαχώς εύεργετησαντα αύτην έπ'ι τεσ
σαράκοντα έτη . ’Εγένετο δέ οΰτος όνομαστός 
εν Γερμανία- διότι ου μόνον ^γωνίσατο τον 

ύπέρ της ελευθερίας τών Ελλήνων αγώνα, αλ
λά και συνέβαλεν εις την έπίδοσιν της φιλολο

γίας και θεολογίας καθόλου διά συγγραμμάτων, 

άτινα εσχον μεγάλην πρός ταύτας ροπήν. » 
Τούτων απάντων τών ευεργετημάτων άνα- 

μιμνησκόμενοι, ή μέν Μεγάλη Ίνκκλησία έςέ- 
δοικε τώ  1 8 3 2  διάγγελμα, χορηγούσα αΰτώ 
τόπρονομιον « τοΰ φέρειν επί κεφαλής σ τ  αυ ρόν

ά δ α μ ά ν τιν ο ν , ώς γνώρισμα ίδιαζούσης πρός 
αύτόν εκκλησιαστικής περιποιησεως διά τούς 
ύπέρ της Εύσεβείας ακαμάτου; αύτοΰ αγώνας,» 
τό δέ Πανελλήνιο ν δικαίως ώνομασεν αύτόν 

Οίκονόμον τον Μ έγαν

1. Ίδε « 'Υπόμνημα αυτοσχέδιον περι του αιδε- 
σιμωτάτου πρεσβυτέρου καί Οίκονο'αου του εξ Οικονό
μων, 6πό Σιβίνη. Έν Τεργέσιη, 1 8 5 9 .—  llib 
toirc dc la regeneration de la Greco par Pou- 
qucvillc, tome II , καί τό έσ/άτως ύπό τοΰ ιατρού 
Α. Γουδα έκδοΟεν άςιόλογον πόνημα. «Π αρά λλη
λοι βίοι των έπί τη ς  άναγεννησειος τ η ί  

Ελλάδος διαπρεψάντων άνδρών.»



ζει τό υποβρύχιον τοΰτο τΐ,ς ’Ασίας όροπέδιον, 
η τήν λεγομένων ’Ινδικήν  Μ α λ α ισ ία ν , άπο 
τοΰ ετέρου υφάλου οροπεδίου, του παρατεινο- 
μένου προς νο'τον άπο τοΰ πορθμοΰ τών Φιλιπ
πινών μέ/ρι τών άρκτώων ακτών της Αυστρα
λίας, εφ’ ού κεϊται ή Νέα Γουϊνέα καί τινες 
άλλαι δευτερεύουσαι νήσοι, καί άποτελοΰντος 
την λεγομένην Α ύ στρα λια κήν  Μ α λα ισία ν .

Αί πλεΐσται τών νη'σων της ’Ινδικής Μα
λαισίας, μάλιστα δε ή Σουμάτρα και ή ’ΐάβα 
γέμουσιν ηφαιστείων όρέων, διατεμνόντων αύ- 
τάς άπο δυσμών προς άνατολάς, τών μεν 
άπεσβεσμένων ηδη άπο αίοίνων, τών δε, έκρη- 
γνυμένων έκ διαλειμμάτοιν, και άπεργαζο- 
μένων σεισμούς και κατακλυσμούς καταστρέ- 
φοντας καθ’ έκάστην τάς κώμας τών έπϊ τών 
κλιτύων αύτών κατασταΟέντων τολμηρών έγ- 
χωρίων. Οΰτως, έπί παραδείγματος, ή μέν έν 
έ'τει 1 7 7 2  συμβάσαέκρηξις τοΰ μεγάλου πυρι- 
πνο'ου δρους τής ’Ιάβας 'Ραπανδα 'Υάνγ κατε- 
κάλυψε διά πυρφόρου ποταμού περί τεσσαρά
κοντα κώμας* ή δέ έν ετει 1 8 1 5  άνάρρηξις 
του Τόμβορο διέφθειρεν ύπέρ τάς 1 2 ,0 0 0  
κατοίκων τής νη'σου Σουμβάβας.

Τεκμαιρόμεθα δέ δτι ή καταπληκτική αΰτη 
συσσώρευσις ηφαιστείων δυνάμεων κατά τάς 
•/ώρας ταύτας άνεπτύχθη πολύ ΰστερον τής 
καταστάσεως τών ηπείρων καί θαλασσών τής 
γής. Διότι ό βαθύς πορθμός ό χωρίζων τά δύο 
υποβρύχια οροπέδια ’Ινδικόν Μαλαϊκον καί 
Αύστραλιακόν Μαλαϊκον, έφ’ ών κεΐνται αί περί 
ών ό λόγος νήσοι, χωρίζει αληθώς δύο πάντη 
άλλη'λων διαφόρους κόσμους, πάντη διάφορον 
παρέχοντας γεωλογικήν σύστασιν, καί διάφορα 
έκτρέφοντας φυτά, ζώα καί ανθρώπους, τών 

μέν ύμοίων καθόλου τοΐς τής Άσίας, τών δέ 
τοΐς τής Αύστραλίας, τρανωτάτην παρεχόντων 
άπόδειξιν δτι το βόρειον τοΰτο τμ ήμ α , η 
το Μαλαϊκον αρχιπέλαγος άπεσπάσθη ποτέ 
τής Άσίας, ητινι συνήπτετο, διά τής ή ρέμα 
αυξανόμενης καθέσεως τοΰ έδάφους, ύποσκα-

φέντος έκτών αναρρήσεων τών πυριπνοων ορών.
Οί άνθρωποι τής χερσονήσου Μαλάγας καί 

τών νη'σων τ ι ς  Μαλαισίας είναι παρόμοιοι τήν 
τε φύσιν καί τά ήθη προς τούς βαρβάρους Βά
ρους λ . χ . τής χώρας τής ’Ασίας Ασσαμ. Εν 
δέ Σουμάτρα εύρον έσχάτιος δύο Αγγλοι περιο- 
δευταί άγνωστα μέχρι τοΰδε γένη, άτινα 
έχουσι τον αύτόν τύπον καί τά αύτά έθιμα 
τοΤς τών άγριων φυλών Νάγας τής προς βορ- 
ράν καί άνατολάς ’ίνδουστάνης · διότι, ώς 
εκείνοι, οί νησιώται τής Σουμάτρας έπιστί- 
ζονται, καί οσάκις άποκτείνουσιν εχθρόν τινα, 
προσθέτουσιν έπί τοΰ δέρματος τοΰ προσώπου 
αύτών νέον σημεΐον τοΰ φόνου. Παρα τούτοις, 
ώς παρά τισι γένεσι τής νήσου Βορνέου, οί 
νέοι δέν δύνανται ϊνα νυμφεύωνται έφ’ δσον 
δέν κατώρθωσαν ϊνα τάμωσιν ώρισμένον τινά 
αριθμόν κεφαλών εχθρών. Οί δέ τήν χώραν 
Άσσαμ κατοικοΰντες ΜιχμεΤς έχουσιν, ώς οί κά
τοικοι τής Πολυνησίας καί τής Σουμάτρας 
έ'θος ϊνα μή θάπτωσιν, αλλ’ έκθέτωσι τούς άπο- 
θανόντας έπί σανίδων, μέχρις ού αί σάρκες σα- 
πεΐσαι άποσπασθώσι τών οστών.

Τά άσιατικά ταΰτα γένη μεταχειρίζονται 
γλώσσας, ών αί λέξεις είναι μονοσύλαβοι, ώς 
αί γλώσσαι τών θιβετικών βιρμανικών ή σια- 
μικών βιρμανικών εθνών καθόλου. Αί δέ γλώσ- 
σαι τών νησιωτών τής Μαλαισίας, έ'χουσαι 
μόνον μονοσυλλάβους λέξεις, παρέχονται με- 
γίστην προς τάς τών λαών τούτων τής Ασιας 
ομοιότητα. Έ κ  δέ τών τεκμηρίων τούτων *αί 
έξ άλλων πειθόμεθα μάλλον δτι τά κίτρινα φΰλα 
τής Μαλαισίας κατήλθον ποωϊαίτατα εις αυτήν 
έκ τής ύπέρ τον Γάγγην χερσονήσου.

Μεταβαίνουν δέ τις άπο τής νήσου Βάλι εις. 
τήν νήσον Αομβοκ, μόλις τρίακοντα άπ άλ- 
λήλων άπεχούσας χιλιόμετρα, άντικειμένας δ’ 
εκατέρωθεν τοΰ πορθμοΰ, έκπλήττεται την πα
ράδοξον διαφοράν τών ζώων καί τών φυτών 
καί τής γεωλογικής συστάσίως τοΰ, έδάφους, 
τών δύο τούτων οΰτω, γειτνιαζουσών* νήσων,,
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' I I  χερσόνησος Μ αλάγα κ α Γ ή  Μ αλαισία.

Αί μεταξύ τών ’Ινδιών καί τής Κίνας άκταί 
τής ’Ασίας παρατείνονται προς νότον έν σχη'- 
ματι άπεράντου ύποβρυχίας σύρτεως, άφ’ ής 
έξαίρονται έν τώ Είρηνικώ Ωκεανώ ή χερσό
νησος Μαλάγα, καί μετ’ αυτήν αί μεγάλαι 
νήσοι Σουμάτρα, ’Ιάβα καί Βόρνεον, αΐτινες 
μετά τών παρ’ αύταΐς μικροτε'ρων νήσων συν- 
ιστώσι τήν λεγομένην Μαλαισίαν ή 'Ολλαν
δικήν ’Ωκεανίαν. Το μέγεθος τών νήσων τού
των είναι άπιστον· διότι μόνη ή νήσος Βόρ
νεον, ην ό ’Ισημερινός διατέμνει δίχα, είναι 
οΰτω μεγάλη , ώστε δύναται ϊνα περιλάβη έν 
ένί^μόνω αύτής δάσει άπασαν τήν Μεγάλην 
Βρεττανίαν η τήν Γαλλίαν αύτήν, καί είκοσι- 
όκτάκις τήν Σικελίαν, ήτις είναι έκτών μεγίστων 
νη'σων τής Εύρωπαϊκής ’Ηπείρου. Διό ή από 
τής έτέρας τών νη'σων εις τήν έτέραν μετά- 
βασις απαιτεί πολλών μέν εβδομάδων πλοΰν 1 
διά τών άτμοπλοίων, πολλών δέ μηνών διά 
τών ιστιοφόρων- τά δέ ένδότατα αύτών διέ- 
μϊΐναν μέχρι τοΰδε άνερεύνητα κάί άνεξι- 
/ν.αστα τά  πολλά.

Αί μεταξύ τών άπεράντων τούτων νήσων 
θάλασσαι έ'-/ουσιν οΰτως ολίγον τό βάθος, ώστε 
τά  πλοία δύνανται ϊνα όρμη'σωσι πανταχοΰ άφό- 
βως μέ/ρι τοΰ στενοΰ μέν άλλά βαθυτάτου 
ϊτορθμοΰ τών Φιλιππινών νη'σων, δστις χωρι-



διαφερουσών άλλήλων, ώς ή Εύρώπη της Αμε
ρικής.

Φιλοτιμούμενος ϊνα διασαφήση τό σπου- 
δαΐον τοΰτο γεωγραφικόν ζη'τημα, 6'περ πρώ
τος έδηλωσε τοΐς γεωγράφοις ό Άγγλος AVi 11- 
dsor E a r l , ό γνωστός Άγγλος φυσιολόγος 
W allace έπεχείρησεν ϊνα διαγράψη τά όρια 
τοΰ ύπό τών ύδάτων κατακλυσθέντος και τής 
Ασίας άποσπασθέντος έδάφους τούτου, όρμώ- 

μενος έκ τίίς συγκριτικής μελέτης τών ζώων, 
τών φυτών, και τών γεωλογικών στρώσεων τών 
γΛίών, όσαι, διασωθεΐσαι έκ τοΰ κατακλυσμοί, 
έξαίρονται νΰν από τοΰ βορείου υποβρυχίου 
όροπεδίου, συνιστώσαι τό αρχιπέλαγος 
της Μαλαισίας. Διήλθε δέ έπί οκτώ 
ολα έτη τάς γαίας ταύτας, έξετάζων 
την γεωλογικήν σύστασιν τοΰ έδάφους, 
συγκρίνων τα φυτά, τά ζώα καί τούς 
ανθρώπους τών παραδόξων νη'σων, καί 
μετεκόμισεν εις Ευρώπην τάς λαμπράς 
εώτου φυσικής ιστορίας συλλογάς, συγ- 
κειμε'νας έξ 1 2 5  0 0 0  αντικειμένων, 
ήτοι 3 1 0  μαστοφόρων, 1 0 0  ερπετών,
7 5 0 0  κογχυλίων , 8 6 6 0  πτηνών,
13 10 0  χρυσαλλίδων, 83  2 0 0  κο- 

λεοπτε'ρων, καί 12 4 0 0  εντόμων καί 
έςέδωκε δίτομον σπουδαιοτάτην δια
γραφήν τής περιοδείας αύτοΰ, έν ή πο
ρίζεται τήν διαβεβαίωσιν τοΰ μεγάλου 
του'του γεωλογικού φαινομένου. Έ π ί ταυ 
τας τάς χώρας προτιθέμεθα ϊνα όδηγή- 
σωμεν τον αναγνώστην έρανιζόμενοι έ'κ 
τούτου καί έξ ά'λλων τά  άξιολογώτατα.

Α '. Ή  Σιγγαπόρη.

'Η Σιγγαπόρη, εϊς ην άπέβην ποοίυόμενος 
εις τάς νη'σους τής Μαλαισίας, κείμενη επί τ ί 
νος νήσου τής μεσημβρινής άκτής τής χερσο
νήσου Μαλάγας, είναι ή πασών μάλιστα αξιο
θέατος τής Μαλαισίας πόλις · διότι αδύνατον 
ϊνα εύρη τις άλλαχοΰ τής γής πόλιν 
συγκεκροτημε'νην εξ άνθρώπιον οΰτω 
ποικιλοχρόων , ποικιλομόρφων καί 
ποικιλογλώσσων, έλθόντων παντα- 
χόθεν τής ύφηλίου. ’Επειδή ό μέν 
διοικητής τής πόλεως καί ή φρουρά 
καί οί έπισημότατοι τών έμπορων 
είναι Άγγλοι, οί δέ λοιποί τών κα
τοίκων άποικοι, γνήσιοι Κινέζοι έ'μ-

Αλλα μάλιστα ύπερτεροΰσιν οί Κινέζοι, οϊ- 
τινες, ό'ντες πολυαριθμότεροι καί ένεργητικώ- 
τατοι, περιποιοΰσι τή πόλει μάλλον κινεζικόν 
χαρακτήρα. 'Ο Κινέζος έμπορος είναι καθόλου 
πολύσαρκος, στρογγύλος, σεμνοπρεπής καί κό- 
σμιος τήν αναβολήν. Τά ένδύματα αύτοΰ, ό 
μάκρος λευκός χιτών, ή κυανή η μέλαινα άνα- 
ξυρίς είναι πάντοτε καθαρά * ή δέ μακρά τής 
κόμης αύτοΰ ούρά, περιεσπειραμένη έν ταινία 
έρυθρα, κατέρχεται μέχρι τών πτερνών. Έ χ ει  
δέ εν μέν τη  πόλει ώραΐον εργαστηρών, έν δέ 
τή εξοχή καλήν επάυλιν, εις ήν πορεύεται έφ’ 
άμάξης ιδίας, καί δευτερευούοας έμπορευμά-

Θηλυς Ούραγγοτάγγος τής νήσου Βορνέου.

των αποθη'κας, καί πλοία εμπορικά. Δανείζει 
δέ έπί μεγάλοις τόκοις καί έπί άσφαλέσιν έγ- 
γύαις, καί ένί λόγω εμπορεύεται μεγάλα, πα- 
χύνεται καί πλουτίζεται μάλλον μάλλον. Πολ
λοί αύτών ήλθαν γυμνοί και άθλιοι εϊς Σιγγα- 
πόρην, μόνην Ιχοντες περιουσίαν τήν μακράν 
αύτών ράβδον, ήτις, άπολη'γουσα εϊς σιδήριον 
οξύ, έχρησίμευεν αύτοΐς έν ταΐς άκταΐς τής

ποροι και γεωργοί, εγχώριοι Μα-
λαΐοι, άλιεΐς καί ναΰται, ’Ινδοί τής 
Βεγγάλης, ’Ιάπωνες , Πορτογάλλοι,
Κλίγκοι τών ’Ινδιών, Άραβες, Πάρ- 
σεις, ’Ιουδαίοι τής Σεύλάνης, 'Ολ
λανδοί, 'Ισπανοί, ’Αμερικανοί, Γάλ
λοι καί ’Ιταλοί ’ΐησουΐται, συγκα- 
ταριθμουμένων τών ’ΐαβαναίων καί 
τών άποίκων τών λοιπών νη'σων τοΰ 
αρχιπελάγους, πάντες συνθλιβόμενοι 
φύρδην μίγδην έν ταΐς στεναΐς αύτής 
άγυιαϊς, έν αίς αί πενιχραί τών εγχω
ρίων καλύβαι, αί μεγαλοπρεπείς τών 
Ευρωπαίων οίκίαι, τά  τσαμία τών 
μωαμεθανών, οί ναοί τών ’Ινδών καί 
Κινέζων, αί έκκλησίαι τών ’Ιησουιτών καί δια- 
μαρτυρομένων ιεραποστόλων, έξαίρονται συνθλι- 
βόμενα συγκεχυμένως, ώς συνθλίβονται καί 
συγκρούονται έν τώ  λιμένι αί Γ ιό γ κ α ι  τών 
Κινέζων, καί αί Π ρ ά ο υ ς τών Μαλαίων  ̂ καί 
τά ιστιοφόρα καί ατμόπλοια τών Ευρωπαίων, 
γραφικωτάτην καί παραδοξοτάτην όψιν παρεχό- 
μενα τώ  τό πρώτον εις τήν πόλιν άποβαίνοντι.

Βάτραχος πετο'μενος τη; νήσου Βορνέου.

Κίνας ώς περόνη, δι' ης έπερόνων καί έ'τρω- 
γον παν το παρατυγχάνον, έντομα, σκώλη- 
κας, καλιάς πτηνών, καί εΐ τ ι άλλο άποτρό- 
παιον. Διότι οί Κινέζοι είναι παμφάγοι- πολ
λοί δ’ αύτών, άποροΰντες άλλης τροφής, διά- 
γουσω άστεγοι καί πλάνητες έπί τών άκτώντής 
Κίνας, ζώντες άπο μυών, όφεων οστρακοδέρμων 
(Γ',.ωλ/'κοιν, μυρμήκων καί παντοί«ν εντόμων.

Οί Γάλλοι ‘ίησιυΐται κατέστησαν εις τάς 
κινεζικάς ταύτας αποικίας άποστολάς (mis
sions), αϊτινες φαίνονται εύδοκιμοΰσαι εις τό 
φανερόν. Έν Κοχιγχίνη, έν Τουκαίνη καί έν 
Κίνα, όπου απαντες οί ιεραπόστολοι αναγκά
ζονται ϊνα ζώσι κρυφίως, καταδιωκόμενοι πάν
τοτε, καίκινδυνεύοντες πολλάκις περί τής ζωής, 
ύπάρχουσιν έν έκάστη έπαρχία, καί έν αύταΐς 
ταΐς μάλιστα έκτετοπισμε'ναις, ’ΐησουΐται, οϊ- 
τινες, μαθόντες τήν γλώσσαν, κηρύττουσι κι- 
νεζιστί κρυφίίος τό Εύαγγέλιον. Λέγεται δέ 
ό'τι έν Κίνα καί ταΐς κινεζικαΐς άποικίαις 
ύπάρχουσιν ήδη ύπέρ τά δύο εκατομμύρια Κινέ

ζων χριστιανών. Αιτία δέ τής έπιδόσε- 
ως ταύτης είναι ή φειδωλία τών άπο στό
λων ών έκαστος λαμβάνει ετήσιον μισθόν 
7 5 0  μόνον φράγκων, άρκούντων αύτοΐς 
προς βίον, οΰτως ώστε ή π ρ ο π α γ ά ν δ α  
δύναται ϊνα μεταχειρίζεται πλείστους 
αποστόλους.

Τά πέριξ τής Σιγγαπόρης γέμουσι 
τιγρίων, αϊτινες περιφέρονται αενάως 
περί αυτήν, ένεδρεύουσαι τούς ανθρώ
πους- τά δέ βρυχήματα αύτών έκφο- 
βοΰσι τον κατά πρώτον έν αύτη διανυ- 
κτερεύοντα ξένον . Καταβροχθίζουσι δέ 
καθ έκάστην μέσως άνά ένα κάτοικον. 
Διό ή πόλις είναι οΰτο>ς εϊπεΐν ώχυρω- 
μένη πανταχοθεν ύπό βαθύτατων τά 
φρων, κεκαλυμμένων ύπό κλάδων καί 
φύλλων οΰτως ώστε ού μονον αί τίγρεις 
άλλά καί πολλοί άνθρωποι, άγνοοΰντες 
τόν κίνδυνον , πίπτουσιν εις αύτάς καί 

φονεύονται. Ϊ Ι  περί τήν πόλιν φυτεία άποτε- 
λεΐται εκ δένδρων κολοσσαίων καί πτερίδων, 
ες ών συνέλεξα περί 7 0 0  εϊδη κολεοπτέρων, 
ών τα πλεΐστα ήσαν άγνωστα μέχρι τοΰδε.

Β ' Η  πόλις Μ αλάκκα καί το ορος’Οφιρ.

Μαλάκκα ή άλλοτε περιώνυμος γραφική πρω
τεύουσα τής χερσονήσου κεΐται έπί 
τίνος χαράδρας παρά τάς ό'χθας 
μικροΰ τίνος κελαρύζοντος ρυ'ακος. 
Αί οδοί αύτής είναι στενώταται. 
Κατοικεΐται δέ ύπό Κινέζων, Μα
λακόν, Πορτογάλλων, καί τινων Ά γ
γλων. Μαρτυροΰσι δέ τήν πρώί,ν 
τής πόλε<ος ευδαιμονίαν ή αρχαία 
αύτΐς άκρόπολις, τό μέγαρον τοΰ 
διοικητοΰ, καί ή μητρόπολις· διότι 
ητο τό πάλαι γενικόν έμπορεΐον τής 
Ανατολής, πριν ή ή αντίπαλος Σιγ- 

γαπόρη διαδεχθη καί καταστρέψη 
αύτήν. Παραδοξο'τατοι δέ τών κα
τοίκων είναι οί ΙΙορτογάλλοι, γένος 
σύμμικτον, διεφθαρμένον, λαλοΰντες 
ΙΙορτογαλλιστί οΰτω διεφθαρμένως, 
ώστε καθιστώνται ακατάληπτοι. Ή 
γλώσσα αύτών είναι γραμματικόν τέ
ρας.Επειδή τά μέν πλεΐστα τών βη
μάτων άπέβαλον τάς κλίσεις αύτών, 
πάντες δέ οί χρόνοι καί οί αριθμοί 
και τά πρόσωπα έ'χουσι τήν αύτήν 
κατάληξιν τά δε επίθετα απέβαλόν 

τας ίδιας τοΰ θηλυκοΰ καί πληθυντικοί κατα
λήξεις, ώστε ή γλώσσα κατέστη άκατανόητος.

Επειδή δε έκρινα ϊνα έπισκεφθώ το όρος 
Οφίρ, κείμενον εν τώ  μέσω τής χερσονήσου, 

περί 5 0  μίλια πρός άνατολάς τής Μαλάκκας, 
έμισθωσαμην πέντε Μαλαίους άχθοφόροος. Δ ι- 
ήλθον διά μεγάλων δασών, έν οίς πολλάκις 
εΐχομεν ίλύν μέχρις ύπέρ τών γονάτων, ένο-
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χλούμενοι ύπό τών απείρων βδελλών, ών βρί- 
θουσιν ού μόνον τά τέλματα καί αί λίμναι, άλλά 
καί ή γ·?ί καθόλου καί τά δένδρα καί τό ό'μβριον 
υδωρ. Οί μυριάριθμοι σκώληκες ούτοι καθι- 
στώσι τήν χώραν άοικητον · 
διότι, όταν αίσθάνωνται διερ- 
χόμενον τόν άνθρωπον η τά 
ζώα, τείνοντας καί καθώς ψαύ- 
5(0(71 τό ένδυμα η τό σώμα, 
καταλείπουσι τά  φύλλα η την 
ίλύν, καί προσκολλώμενα στε- 
Υανώς τοΐ< παρερχομένοις έρ- 
πουσιν επί τοΰ σώματος αυτών, 
έκμυζώμενατό αίμα κατά σχο
λήν · επειδή σπανίως αισθά
νεται τις όδοιπορών τό πρώ
τον αύτών δήγμα. Ύστερον 
δέ προσκολλώνται ούτως, ώστε 
μόνη ή διά ψαλίδος άποτομή 
δύναταιϊν’ άπαλλάξη τόν οδοι
πόρον του κακοποιού σκώληκος, 
έξ ού πολλοί άνθρωποι καί 
ζώα άποθνήσκουσιν εξ άναι · 
μίας. Χναβάντες τό ξηρόν όρος ’Οφίρ ευρομεν 
τό φυτόν Ν η π εν θ ές  D is t iI la to r iu .n l . Τά 
φύλλα τοΰ παραδόξου τούτου φυτοΰ , εχοντα 
σ^ημα μεγάλου αρχαίου άμφορέως μετα τοΰ 
πώματος αΰτοΰ, πληροΰνται 
διά νυκτός δρόσου, άφ ής 
σβέννυνται την δίψαν αύτών 
οί τό ξηρόν όρος άναβαίνοντες 
οδοιπόροι, κοπτοντες τά φύλ
λα καί πίνοντες τό έν ταΐς 
αύτοφυε'σι ταύταις κάλπαις 
άποταμιευθέν δροσερώτατον 
καί καθαρώτατον ύδωρ.

Διεμείναμεν έπί τοΰ ορούς 
έπί μίαν έβδομάδα, περιπλα- 
νώμενοι καί θηρεύοντες τόν μέ- 
γαν φασιανόν 'Λργον. Τόπτηνόν 
τοΰτο της χερσονήσου είναι 
ούτω δειλόν καί περιεσκεμμέ- 
νον, ώστε δυσκολοίτατον η 
μάλλον άδύνατον είναι ΐνα 
πλησιάση τις αΰτώ, τοσούτω 
μάλλον ό'σω τά  αμαυρά αΰτοΰ 
χρώματα καί τά  εύμορφα ό- 
φθαλμοειδή στίγματα όμοιά- 
ζουσι κατά τό χρώμα πρός 
τά ξηρά τών θάμνων φύλλα, 
εις ά συνήθως διωκόμενον 
καταφεύγει- ούτως ώστε μόλις 
ήδυνήθην μετά πολλών ημε
ρών κόπους ΐνα φονεύσω ένα 
καί μόνον φασιανόν ’Λργον.

Γ ' .  Ή  νήσος Βόρνεον.

Ί ΐ  νήσος Ιίορνεον, κείμενη 
μεταξύ της 7^ βορείου καί 
της 4 °  2 0 '  νοτίου πλάτους, 
είναι ή μεγίστη μετά την Αύ- 
στραλίαν της ύφηλίου νήσος.
Περιέχεται δέ κύκλω ύπό αρ
χιπελάγους πολλών μικρότε
ρων νήσων, αΐτινες νομίζονται 
μάλλον παραρτήματα αύτης.
'11 'Ολλανδική κυβέρνησις 
ύπολογίζεται ό'τι ή νήσος καί 
το περί αύτήν άρχιπέλαγος όμοΰ κατοικοΰν- 
ται ώς έγγιστα ύπό 4 0 0 0  ΟΟΟάνθρώπων άλλά 
'Γοΰτο φαίνεται ύπερβολή· διότι τό μέν ένδον τής 
νήσου είναι έρημον, αί δέ άκταί είναι καθόλου

χθαμαλαί, ελώδεις καί πρόσ/ωστοι, κακατε- 
μνομεναι ύπό άπειρων φυσικών ρωγμών καί τών 
δελτοειδών εκβολών τών μεγάλων ποταμών, 
οϊτινες καταφέρουσι τά ΰδατα, άφ’ ών ή νή-

Τύποι εγ'/ωρίων Σουλτάνων τής νήσου βορνέου.

σος άεννάως κατακλύζεται, καί άτινα καθιστώ- 
σιν αύτήν όλιγίστως κατοικήσιμον , μή δυ- 
ναμένου τοΰ ανθρώπου ΐν ’ άπολαύση μηδεμιάς 
μονίμου καί _άσφαλοΰς έν αυτή κατοικίας, ού

“Ορνις Φασιανός “Αργος.

μόνον διά τούς άπό τών ύ&άτων κατακλυσμούς, 

άλλά καί τάς πνιγώδεις καί δηλητηριώδεις 
αύτών αναθυμιάσεις, καί την ένεκα τής δα- 
συφύλλου αυτής φυτείας σπάνιν τοΰ ηλιακού

φωτός, καί τό παράδοξον τών φοβερών αύτης 
πιθνίκων πλήθος. Διότι αί τό ένδον τής νήσου 
κατοικοΰσαι σπανιώταται συμμορίαι αγρίων νο
μάδων Δαΰάξ σπεύδουσιν, άρχομένων τών 

όμβρων, ΐνα καταλείψωσι πά
σαν τήν έπίκλυστον καί κι
νητήν γΐν τοΐς μυριαρίθμοις 
ούραγγοτάγγοις καί σεμνοπι- 
θνίκοις, ών γέμουσι τά  δάση, 
καί οϊτινες, έφόσον οί επιχώ
ριοι άποχωροΰσι, καθιστώνται 
αύτοΐς έπικινδυνωδέστατοι, 
πετροβολοΰντες καί έπιτιθέ- 
μενοι αύτοΐς άναιδώς· διό καί 
δικαίως ώνομάσθη ή νήσος 
β α σ ίλ ε ιο ν  τώ ν  π ιθη 'κω ν .

Ή φυτεία τής νήσου ταύ- 
της είναι ούτω πυκνή καί συν- 
ηρεφής, ώστε αί μέν ακτί
νες του ήλιου δυσκόλως δια- 
περώσιν αύτήν, τά  δέ ΰδατα, 
μή έξατμιζόμενα, άποτελοΰ- 
σιν απέραντους ύποσκίους καί 

σκοτειναςλιμνας, άφ ώνέξαίρονται τά στελέχη 
μεγάλων ύδροβιων φυτών, άπεργαζομένων ύπέρ 
τιον ύδατων διά τών πυκνοτάτων αύτών φυλ
λωμάτων θολούς πυκνούς, συνεπείς και ατε

λεύτητους , ένδιαιτη'ματος 
τών παντοειδών πιθήκων, 
ζώντων άνέτως καί εύθύμως 
από τών άφθονων αύτών καρ
πών. Τά τετράποδα ταΰτα 
άτινα, διωκόμενα έπί τής γης 
φθάνονται εύκόλως ύπό τοΰ 
άνθρώπου, γίνονται εύκινη- 
τότατα καί τολμηρότατα έπί 
τών κλάδων τών ύψηλων δέν
δρων , άμυνόμενα ύπέρ τής 
χώρας, ώς ιδίας, καί ρίπτοντα 
νιφάδας λίθων καί καοπών 
κατά κεφαλής τοΰ τολμήσαν- 
τος ΐνα διεισδύηται εις τήν 
χώραν αύτών. ’Αναρρι^ώνται 
δέ μετά τοσαύτης ταχύτητος 
καί πηδώσιν άπό κλάδου εις 
κλάδον ούτω ταχέω ς, ώστε 
διανύουσι 8 - 1 0  χιλιόμετρα 
καθ ώραν.

« Προσπλεόντων ημών πρός 
τήν ακτήν τής νήσου Βορνέου, 
λέγει ό περιοδευτής Δουμόνδ 
δ ’ούρβίλλ (Voyage autour 
du Monde), οί πρόσκοποι 
ναΰται ήγγειλαν ήμΐν δτι 
πάσα ή παραλία ήτο μεστή 
φοβερών άγριων λιθοβολούν- 
των και ώ ρυομένων άνθρώπων. 
Επειδή δέ οί έγ~/ώριοι τοΰ 
Βορνέου νομίζονται τώ  όντι 
λίαν κακόβουλοι, γεμίσαντες 
τά  τυφέκια, καί παραλαβόν- 
τες έν τηλεβόλον , έπλησιά- 
ζομεν έξετάζοντες διά τοΰ 
τηλεσκοπίου τήν παραλίαν. 
Ύπερεςεπλάγημεν όμως ίδόν- 
τες τούς νομίζομένους άγριους 
sy όντας μακράς γελοι^τάτας 
ουράς, καί μετ’ ολίγον έπεί- 

σθημεν ότι οί άναμένοντες ημάς έπί τής παρα
λίας απειλητικοί εγχώριοι ησαν μυριάριθμα: 
πιθη'κων στίφη, άτινα, πυροβολησάντων ημών, 
διεσκεδάσθησαν περίτρομα εις τούς κλάδους



τών δένδρων του δάσους, Λλλ’ άποβάντες 
εις την νήσον έκινδυνεύσαμεν ϊν ’ άποθά- 
νωμεν θάνατον οΐκτρο'ν διότι ή γη ήτο οΰτω 
ΐλώδης, ώστε κατέδυμεν εϊς αύτήν μέχρι της 
οσφύος, καί μόλις μετά πολλών ώρών ταλαι
πωρίας ήδυνήθημεν ϊνα σώσωμεν ημάς αυτούς, 
κινδυνεύσαντες ΐνα μένω μεν τεθαμμένοι έν τη 
ίλύϊ της άφιλοξένου εκείνης παραλίας, η ΐνα 
φονευθώμεν ύπο τών κακοβούλων πίθηκων, οΐ
τινες, κατιδόντες τήν συμφοράν ημών, πρώτον 
μεν έλιθοβόλουν μορφάζοντες καί άγαλλόμε- 
νοι, ύστερον δέ τολμηρότεροι γενόμενοι ήπεί- 
λουν ΐνα διαρρήξωσι τάς κεφαλάς ημών διά 
ροπάλων. Αλλά τέλος άπελευθερωθέντες καί

Οί Δ αΰ&ξ ή άγριοι της νήσου Βορνέου.

γενόμενοι έξω τών κίνδυνων, έξεδικήθημεν πυ- 
ροβολήσαντες καί φονεύσαντες άπο τών λέμ
βων πολλούς. »

Οί εγχώριοι τοΰ Βορνέου, εί καί είναι σπά
νιοι και διεσπαρμένοι κατ’ ολίγους έπί τής 
απέραντου ταύτης νήσου, ανήκουσιν εις τρεις 
διαφόρους φυλάς, πάντοτε έχδρικώς προς άλ- 
λήλας διακειμένας· τούς Δ α υ ά ς ,  πρώτους 
τής γής κατοίκους· τούς Μ α λ α ίο υ ς, ναυ
τίλους και πειρατάς, κατελΟόντας άπο τής 
παρακειμένης νήσου Σουμάτρας μετά τήν διά- 
δοσιν τοΰ Ισλαμισμού· καί τρίτον τούς άποί- 
κους Κινέζους, ών τά  πολλά στίφη, ταλαιπω
ρούμενα ύπο τής πενίας, ή τών εμφυλίων πο

λέμων , καταφεύγουσι καθ’ έκάστην έκ τής 
Ουρανίου βασιλείας εις Βόρνεον, δελεαζόμενα 
ύπο τής έλπίδος άποκτη'σεως γής άργής. Συν- 
εκρότησαν δέ ούτοι πολλαχοΰ τής δυτικής 
άκτής πολλάς γεωργικάς καί βιομηχανικάς 
αποικίας, αϊτινες καΟιστώνται παράδειγμα ταΐς 
δύο άλλαις άγρίαις φυλαΐς, εί μή άλλου τίνος 
ύψηλοΰ μαθήματος, τουλάχιστον ευταξίας καί 
φιλεργίας.

Οί Μαλαΐοι ουδέποτε εργάζονται τήν γήν 
τοΰ.Βορνέου, ής κυριευσαντες ήρχον τυραν- 
νοΰντες καί χειροκρατοΰντες, μέχρι τής άφίξεως 
τών Ευρωπαίων ·δ ιότι, νομίζοντες αίσχράν τήν 
γεωργίαν καί τά άλλα ευπρεπή επιτηδεύματα,



ούδεμίαν άλλην έ'χουσιν ασχολίαν, η πλανά- 
σθαι έπί τών υπάτων καί επιδούναι εαυτούς τη 
έπικρατούτη αύτών επιθυμία, τνί άρπαγνί, καί 
τη πειρατεία, δι’ ής μέχρι του νυν διατε- 
λουσι καταφθείροντες τούς δυστήνους εγχω
ρίους Δαύάξ καί τούς Κινέζους. "Απαντες δέ 
οί αρχηγοί τών Μαλαίων πειρατών κατάγον
ται έζ εγχωρίων βασιλικών γενών · οί δέ πλει- 
στοιτών ύποτών εύρωπαίων σ ο υ λ τ ά ν ω ν τ ή ς  
y ώρας προσαγορευομένων ήγεμόνων ζωσιν έ'τι 
καί νυν ύφαιρούντες με'ρος της αισχρά; λείας 
τών Μαλαίων ληστών καί πειρατών.

‘Ως βλε'πομεν το Βόρνεον είναι χώρα διάρ- 
ρυτος ύπο λιμνών καί ποταμών, ών τρεις οί 
μέγιστοι άναβρύουσι πλησίον άλλήλων έν τώ

μέσω της νήσου, έ'κ τίνος άπε’ράντου μαστοει
δούς γεωλοφίας , άφ’ ής έξαίρονται πολλοί βρά- 
y οι, ών έ'νιοι εχουσιν δισ^ίλια μέτρα το ύψος. 
'Ο δέ Βέλων ΐνα ίδη το ένδον της νήσου ανάγκη 
ΐν’ άναπλεύση τούς μεγάλους τούτους ποτα
μούς · διότι, ώς εΐδομεν, ή γη είναι ούτω 
μαλακή, ώστε ^ύδέν ζώον δύναται ΐνα βαδίση 
ασφαλώς, μή καταδυόμενον εις αύτήν μέχρι 
τών γονάτων, ή μή ένοχλούμενον ύπο τών 
βδελλών, ών, ώς ή χερσόνησος Μαλάγα, βρί
θει πάσα ή νήσος Βόρνεον. ’Ανά παν βήμα 
ό όδοιπο'ρος καί τά ζώα καταδιώκονται ύπο 
τών βδελλών, αΐτινες έκμυζώσιν άπο μυρίων 
πληγών το αίμα αύτών. Μάτην διώκει καί κα
ταπατεί αύτ/ς · διότι νέα στίφη βδελλών δια

δέχονται τά πρώτα, καί τέλος δέν ύπολείεπ- 
ται αύτώ άλλη σωτηρία ή ή μανιώδης καί απο
νενοημένη φυγή.

Οί τρεις μεγάλοι ποταμοί, άποχωριζόμενοι, 
όρμώσιν εις τρεις κοιλάδας, τήν τής Καπούας 
(προς δυσμάς), τήν τής Βαγγίας (προς μεσημ
βρίαν), καί τήν τής Κότης (πρό; άνατολάς). 
’Εκ δέ τών τριών τούτων κοιλάδων, διατε- 
μνομένων ύπο απειραρίθμων δευτερευόντων ρεί
θρων, άτινα καθιστώσιν αύτά; οίονεί λαβύριν
θον λοχμών καί νήσων, ών αί πλεισται είναι 
έπίκλυστοι τά δύο τρίτα τοΰ ενιαυτού, συγ
κροτείται ή γ ώ ρα τού Βορνεου, ής άρχουσί πως 
οί 'Ολλανδοί, διοικούντες αύτήν άπο τών δύο 
μεγάλων πρωτευουσών πόλεων τής νήσου Πον-



τιανάκας καί μάλιστα της Βάνζερμάσιγγ.
Ή μήτρόπολις Βανζ ερμάσιγγ είναι παρα- 

δοξοτάτη, έκτισμένη, η μάλλον πεπασσα- 
λευμένη, ώς ή Βενετία, έπί τίνος ρείθρου 
τοΰΒάνζερ, ένος τών μεγάλων της νήσου ποτα
μών · διότι τό έδαφος, κατακλυζόμενον άδια- 
λείπτως ύπό τών παλιρροιών, η λιμνοΰται, η 
τεναγίζει καθ’ δλον τόν ενιαυτόν. Οί πάσσαλοι, 
έφ ών μετεωρίζονται αί οΐκίαι, έ'χουσι περί 
τρία μέτρα τό ύψος ύπέρ τοΰ τεναγίζοντος εδά
φους· αί δέ οΐκίαι συνέχονται δια ξύλινων γε
φυρών, α'ίτινες άποτέλοΰσι τάς οδούς της πό
λεως. Πολλαί δέ οΐκίαι είναι έκτισμέναι έπί 
σχεδίων η πλωτών θεμελίων. Τό δέ πρός τόν 
ποταμον τετραμμένον αύτών πρόσωπον περιέ

χει την αγοράν, τά εργαστήρια καί’ τά’ πωλη- 
τη'ρια της πόλεως. Κατά τάς ημέρας της 
αγοράς ό ποταμός κατακαλύπτεται ύπό πλή
θους μικρών άκατίων αγόμενων ύφ’ ενός μόνου 
άνδρός, προπωλοΰντος έπί έλκομένων σχεδίων 
τά ώνια.

Οί κάτοικοι τ ι ς  παραδόζου πλωτής ταύτης 
πόλεως, ητις άναυ.ιμνήοκει τήν Βενετίαν, ζώσι 
καί εμπορεύονται πάντοτε έπί τών ύδάτων. Αί 
δέ κατοικίαι τών Εύρωπαίων ύπαλλήλων, τά 
οικοδομήματα καί τά  φρούρια τής 'Ολλανδι
κής κυβερνήσεως, είναι έκτισμένα τά μέν έκ 
λίθων, τά  δέ έκ κορμών δένδρων έπί σχεδίων 
πλωτών, ώστε οί κάτοικοι δύνανται, οσάκις 
θέλουσιν ΐνα μετοικήσωσιν εές άλλην συνοικίαν,

ίνχ μετενεγκωσι την κατοκίαν αύτών άλλα/οσί 
τής πόλεως, ρυμουλκοΰντες αύτήν άπό τοΰ 
ετέρου εις τό έτερον τών μερών αυτής.

Lv τών παραδοςοτατων ερπετών, άτινα εύ- 
ρον cV ταΐς λιμναις και τοΐς ποταμοΐς τής νή- 
σου, είναι ό Π ετά μ εν ο ς  βάτραχος, οστις 
δέν εύρέθη μέχρι σήμερον ούδαμοΰ άλλοθι της 
γής.Ο ί μακρότατοι αύτοΰ δάκτυλοι καί ή μέ
χρι τοΰ κορμοΰ διηκουσα δακτυλωτή παλάμη, 
ένούμενοι δια μεμβράνης έλαστικής, έπιτρέ- 
πουσιν αύτώ ϊναπέτηται ώς νυκτερίς, ώς δει
κνύει ή παρατεθειμένη είκών.

Επειδή δε σκοπός τής εις Βόρνεον περιο
δείας μου ήτο μάλιστα ή μελέτη τής φύσεως 
τών πολυειδών αύτοΰ πιθήκων, καί ιδίως
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Πάλη τεραστίου πίθηκος τοΰ j; Βορνέου προς εγχωρίου Δαύαξ.

τοΰ Ούραγγοτάγγου και τοΰ Άνθρίοπομόρφου 
λεγομένου πίθηκος (Simia satyrus) η Μιας, 
έπεχ_ειρησαπολλάς είς το ένδον της νήσου έκ- 
δρομάς, δπωςπορίσωμαι καλά τινα αύτών δείγ
ματα. Κυνηγών ποτε μετά δύο εγχωρίων Δαύάξ 
εΐδον έπί τίνος δένδρου άποπεπλανημένον τινά 
ούραγγοράγγον Μιας. Πυροβολησας εΐδον αυ
τόν πίπτοντα έκ πρώτης προσβολής. Άλλά, 
μή τραυματισθεις βαρέως, άνείρπυσεν εύθύς έπι 
τό πλησιέστατον δένδρον έχων τον βραχίονα 
τετραυματισμένον ήδη έκ δευτέρας βολής. Οί 
δύο Δαΰάζ ώρμησαν τότε έπι το δένδρον ϊνα 
συλλάβωσιν αυτόν. Αλλά τό ζώον, εί και πε- 
πληγωυ ένον και νεώτατον έ'τι, άντέστη και 
προσέβαλεν αύτούς οΰτω παραβόλως, ώστε βε

βαίως έφόνευεν αυτούς, έαν μή έφθανον ΐνα, 
πυροβολησας εΰστόχως, κρημνίσω τέλος αύτόν 
χαμαί. Ήτο δε θήλεια· και έν ώ ήτοιμαζόμεθα 
ϊνα φέρωμεν αίιτήν είς τον οίκον, ευρομεν τό ̂  οκύ- 
μνονκατακείμενον πρηνή έν τώ έλει. Πλε'ησατόν 
ορφανόν, ούτινος διέφθειρα τήν μητέρα- καί ενώ 
εφερον αύτόν είς τον οίκον, έ'λαβέ με διά τών 
δύο αύτοΰ χειρών τοΰ γενείου και έβόα και 
έκλαιεν ώς άληθες νη'πιον.

’Ολίγαις δέ μετά ταΰτα ήμέραις οί Δαΰακς 
ηλθον λέγοντες ότι είς τών έταίρων αύτών έφο- 
νευθη ύφ’ ένός φοβεροΰ τό μέγεθος πίθηκος, 
πλανωμένου είς τά πέριζ" και παρεκάλουν με, 
ϊνα έζέλθω έπι Θήραν τοΰ θηρίου. Ηκολούθησα 
αύτοΐς ώπλισμένοις δόρασι και μαχαίραις και

πελέκεσι, και εύρον αύτον τρώγοντα βλαστούς 
νέου τινός φοίνικας παρα την όχθην τοΰ ποτα
μού. Τό θηρίον, έκπεπληγμένον τήν θέαν το- 
σούτων ('οπλισμένων ανθρώπων, άνεχωρησεν είς 
τήν πλησίον λόχμην. Οι Δαυαζ εόραμον άπο- 
φράξοντες αϋτώ τήν ό δ ό ν είςδ  αυτών, ο φιλάς 
τοΰ άποθανόντας, έζήτει ϊνα διελαση αύτον τη 
μαχαίρα. Αλλ ό πιθηζ έλαβε το οπλαν, - και 
καταλαβών τον βραχίονα τοΰ έχθροΰ δια των 
οδόν των, έδακεν αύτόν υπερ τοΰ αγκώνος, και 
έσπάρασσε δεινώς, και ήτοιμαζετο ινα πληγωση 
αύτόν τή μαχαίρα, έαν μη οι συνοδΐται επι- 
πεσόντες έφόνευον αύτον βαρεως πληττοντες 

κατά κεφαλής.
(“Επεται συνεχεία.)



Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ.

Ό  Μ ιχ α ή λ ’'Αγγελος ( Βουοναρόττης) , 

δ γίγας τ ή ς  φλωρεντινής σ χ ο λ ή ς , έ'ζησεν 

άπο του 1 4 74  μ έχρι τοϋ 15G4 έτους, άκ- 

μαζούσης τ ή ς  πα λιγγενεσία ς. Ε ί οέ καί 

ήτο άπόγονος έπιφανοΰς τοσκανικοΰ οίκου 

καί γένους, έμαΟήτευσε τό πρώτον, ώ ς οί 

πλειστοι τώ ν συγχρόνων κα λλ ιτεχ ν ώ ν , έν 

τώ  έργαστηρίψ τοΰ χρυσοχόου Γ ουίρλαν- 

δαγίου, καί έπέδω κε τοσοΰτον πρός τήν 

χρυσοχοϊκήν τ έ χ ν η ν , ώ στε πριν η παύση 

μαΟητεύων διώρΟονεν ήδη τά ς σχεδογρα- 

φίας τοΰ διασήμου διδασκάλου. Ακαταπό

νητος καί τό ήθος αυστηρότατος καί τώ ν 

ήδονών εγκρατέστατος, ουδέπ οτεέσχόλα ζε 
προς ψ υχαγω γίαν, ά λλά  οιετέλει πάντοτε 

μ ελ ετώ ν , νυν μέν τά ς έν τώ  Carm ine 
λαμπράς τοιχογραφίας τοΰ Μ ασακκίου, νυν 

δέ τά  έν τώ  κήπ ω  τοΰ Αγιου Μάρκου τ ή ς  

Φ λωοεντίας ύπό τοΰ Λαυρέντιου τώ ν Μ ε- 

δίκων συλλεχΟ έντα καί πρός κοινήν ω φ έ

λειαν έκτεΟέντα αρχαία α γά λμ α τα  καί 

ανάγλυφα. "Ων δέ φιλονεικότατος και Ου- 

μοειδέστατος, και το ήθος άμαχος καί ουσ-

Μ Ι Χ Α Η Λ  Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .

εκβίαστος, ήτο τοιοΰτος πάλιν εύπειΟεία 

κα ίπ ρ α ότη τι, οίος πράττειν αισχύνη μ ά λ 

λον ή  φόβω τά  προσταττόμενα. ΤεΟρυλλη- 

μένος δέ τ ις  λόγος λ έγ ε ι δτι, απομιμούμενος 

ποτε apy αίαν Φαύνου κεφαλήν λιαν ήκρω - 

τηριασμένην, έφιλοτιμεΐτο ίνα υποτυπω ση 

αύτήν τοιαύτην οποίαν έξειργάσατο ο αρ

χαίος γ λ ύ π τ η ς . 7Π το οε το τε  μόλις ο ε- 

καές ετώ ν . Περιπατών κατα  τύχην  έν τώ  

κ ή π ω  ό Λ αυρέντιος, ίοών τόν νεανίσκον 

ένδιατρίβοντα τ ώ  έ'ργω, είπ ε γελώ ν  επ 

α ύτφ · « 'Ο μέν Φαΰνός σου είναι γέρω ν, συ 

οέ κα τα λείπ εις αύτώ  πάντας τούς οοόντας. 
Α λ λ ’ άρά γε αγνοείς δτι οί γέροντες εΐναι 

πάντοτε άπεστερημένοι οδόντων τινων ; » 

ΛπελΟόντος δέ τοΰ Λαυρέντιου ό Μ ιχ α ή λ  

"Α γγελος, έννοήσας το σφ άλμα, έΌραυσεν 

ενα τώ ν οδόντοιν. Καί μέχρι τοΰ νυν βλε- 

πομεν έν τή  στο^ τ ή ς  Φ λω ρεντίας οια- 

σωΟεΐσαν τήν  άςιομνημόνευτον τα ύτην κε

φ αλήν, ή τις  δεικνύει τήν πρό ώρας παρ 

α ύτώ  διατρανωΟεΐσαν προς τήν  κ α λ λ ιτε 

χνίαν καί μά λιστα  πρός τήν γλυ π τική ν

δεξιότητα . “Υστερον δέ 6 Λαυρέντιος, οια- 

λε]/0είς πολλάκις προς αύτόν καί έρασΟείς 

τή ς  ευφυΐας, παρέλαβεν αύτόν σύντροφον 

τώ ν παίοων αύτοΰ έν τή  αύλή, έν ή ώ φ ε- 
λήΟη έκ τώ ν σοφών μαθημάτω ν τοΰ π α ι- 

δαγωγοΰ τώ ν άνάκτων Πολιτιανοΰ και 

τώ ν  εις τήν  αύλήν τώ ν Μεοίκων φοιτων* 

τω ν πεπαιδευμένων. Μ ετά  δέ τον Οανα- 

τον τοΰ Λαυρέντιου 6 Μ ιχ α ή λ  Α γγελος , 

άηδισΟείς πρός τον πρώην μεν σ υμ μ α 

θητήν , νΰν δέ ήγεμονεύοντα βλάκα υιόν 

αύτοΰ Π έτρον, άσχολήσαντα  αύτον άνε- 

λευΟέρως χ ειμ ώ να  'ολον εις κατασκευας 

γ ι ονέων α γα λμ ά τω ν, άτινα, τηκόμενα 

ύπό τοΰ ήλίου, έψυ·/αγώγουν αύτόν, ύ π ε- 

ί έφυγε τήν  αύλήν καί κατέφυγε προς 
τον ηγούμενον τή ς  εκκλησίας τοΰ Αγίου 

Π νεύματος, καλλωτησΟεΐσαν παρ αύτοΰ 

διά πολλώ ν αναγλύφων, άνΟ ών 6 ηγού

μενος παρεΐχ εναύτώ τά  π τώ μ α τα  τώ ν  έν- 

ταφιαζομένων πρός το μ ελετά ν  τήν  ανα

τομίαν, σφόορα τώ ν  τό τ ε  τεχ ν ιτώ ν  περί 

ταύτην φιλοτιμουμένων.



Κ α τά  τήν  εποχήν ταύτην οί μεγάλοι 

τεχ ν ΐτα ι άνεφύοντο ώ ς άφ’ ενός κελεύσμα - 

το ς  πανταχόθεν. Καί όμως ή φλωρεντινή 

r )  ολή έξέλειψ ε κατά τήν έπομένην γ ε 

ν εά ν  διότι ή έν έ'τει 1 5 3 0  π τώ σις τ ή ς  γ η - 
ραιας δημοκρατίας τ ή ς  Φ λω ρεντίας μεγά- 

λ ω ς  έβλαψε τήν  ’Ιτα λ ία ν , έπενεγκοΰσα 

τήν τή ς  πολιτείας καί κ α λλ ιτεχ ν ία ς αυτής 

παρακμήν. Διό ούδέν άπορον άν μ ετά  

τούς έπομένους τεχ ν ίτα ς ,

Μ ιχα ή λ Ά γγελον  . . . 1 4 7 4  — 1 5 6 4

Σανσοβΐνον .....................  1 4 7 9 — 1 5 7 0

Βάκκιον Βανδινέλλην . 1 4 8 7  — 1 5 5 9  

Βεμβενοΰτον Σ ελλίνην . 1 5 0 0 —  1 5 7 0  

Ιωάννην τ ή ς  Βολωνίας 1 5 2 4 — 1 6 0 8 , 

(ύδείς αναφαίνεται ένδοξος κα λ λ ιτέχ ν η ς 

έν Φ λω ρεντία  μ έχρ ι του Βερνίνου καί 

Αλγαρδίνου, ο ϊτιν ες, άκμάσαντες κατά 

τον επόμενον αιώνα, ούδέν έ'χουσι κοινόν 

πρός τήν  κυρίως φλο^ρεντινήν σ χ ολή ν .

Α λ λ ’ ό Μ ιχ α ή λ  Ά γ γ ελ ο ς  άνεδείχΟη μό

νον μ ετά  τήν  έκδίωςιν τώ ν Μ εοίκων καί 

τον.θάνατον του Σαβοναρόλα. Διηγούνται 

οέ δτι, γλύψ ας ’'Ε ρω τα  κοιμώμενον κατά 

τήν  χεΐρα  τώ ν αρχαίων γ λ υ π τώ ν , καί διο- 

ρύξας κρυφίως τάφρον, κ α τέχω σ εν  αυτόν 

είς τόπον άποτεταγμένον είς άρχ_αιολογι- 

κάς άνασκαφάς, καί τό τε  μόνον έφανέρω- 

σεν εαυτόν όντα α ληθή δημιουργόν του 

α γ ά λ μ α το ς, άφου τό εύρημα άνεκηρύχθη 

ύπό πάντων τώ ν ειδημόνων εν τ ώ ν  αρί

σ τ ω ν  έ ρ γ ω ν  τ ή ς  ά ρ χ α ί α ς  γ λ υ π τ ι 

κ ή ς .
’Ε π ί πολύν χρόνον οί μέν τεχ ν ΐτα ι δέν 

έ'παυον έγκω μ ιά ζοντες τον έξευρεΟέντα άρ- 

χαΐον "Ε ρ ω τα , νομίζοντες αύτόν έ'ργον μ ε

γάλου τινός άρχαίου γλύ π το υ , οί δέ τώ ν 

καλών έρασταί έφιλοτιμοϋντο περί τήν 

άπόκτησιν αύτοϋ, μέχρις ού ό καρδινά

λιος τοΰ Αγίου Ν ικολάου, π λειστηριά σα ς, 

ήγόρασεν αύτόν άντί πολλώ ν χρ η μ ά τω ν . 

Κ αί δ'τε 6 καρδινάλιος έμαθε τήν  αλήθειαν, 

τοσοΰτον ύπερηγάπησε τον τέως^ άγνωστον 

τεχ ν ίτη ν , ώ σ τε  ήγαγεν αύτόν τό πρώτον 

είς 'Ρ ώ μ ην  , ένθα , διαδοδείσης ήδη τ ή ς  

περί αύτοΰ φ ή μ η ς , έπετάχΟ η τήν κατα

σκευήν τοΰ έν τώ  'Αγίω Π νεύματι σ υ μ 

π λέγ μ α το ς τ ή ς  Παναγίας τοΰ ’Ε λέο υ ς, καί 

έπ λα σε τον περίφημον αύτοΰ Β άκχον, ον 

νΰν βλέπομεν έν Φ λω ρεντία  έκτεθειμένον 

παρά τ ώ  τοΰ Ζανσοβίνου. "Υστερον ο έπα- 

νήλθεν εις Φ λω ρεντίαν, καί, ά νθα μ ιλλώ - 

μενος πρός τόν Λεονάρδον δά Βίγκιον π ε 

ρίβλεπτον τό τ ε  ήδη οντα, άντεπεξήλθεν 

α ύτφ  κα τά  τό τό τ ε  συσταΟέν τ ή ς  ζω γρα 

φικής διαγώνισμα. 'Ο δ ’ άγων ούτος τώ ν 

δύο τεχ ν ιτώ ν , διαβόητος έ ν τ ή  ιστορία τ ή ς  

τ έχ ν η ς  γενόμενος, έπίονομάσΟη δ ια γ ώ ν ι

σ μ α  τ ώ ν  ν α σ τ ό χ α ρ τ ώ ν  ( c o n c o r s o  
d e i  c a r t o n i ) .

Ή  διοίκησις τ ή ς  Φ λω ρεντίας ήΟέλησεν 

ί'να κδσμήση τήν  αίθουσαν τοΰ Συμβου

λίου διά-μεγίστου πίνακος άπεικάζοντος 

άξωμνημόνευτόν τ ι συμβάν τ ή ς  ιστορίας 

τ ή ς  Φ λω ρεντίας, καί προύθηκε τό  έ'ργον είς 

διαγώνισμα τώ  Μ ιχ α ή λ  Λ γγέλ ω  καί Λεο- 

νάρδω Β ιγ κ ίω , ών έκάτερος έσχεδογρά - 

φησε πρώτον τον πίνακα έπί μεγάλου να-

στοχ_άρτου. ’ΐδού δέ π ώ ς δ άπομιμησάμε- 

νος ύστερον τά  σχεδογραφήματα Β εμ β ε- 

νοΰτος Σ ελ λίν η ς διαγράφει αύτά· «Ο ί δύο 

ναστοχάρται άπείκαζον τήν  πόλιν Π ίσ

σαν πολιορκουμένην ύπό τώ ν Φ λω ρεντί- 
νω ν. Κ αί τό μέν έ'ργον τοΰ Λεονάρδου 

Βιγκίου διέπρεπεν έπί σοφω τάτη δυνά

μει τ ή ς  συμ π λοκή ς τώ ν δύο εναντίων ιπ 

πικώ ν, τό δέ τοΰ Μ ιχ α ή λ  Α γγέλου έπί 

είκονισμώ πλήθους πεζών στρ α τιω τώ ν, 

οϊτινες, δοΟέντος τοΰ σημείου τ ή ς  μ ά χ η ς , 

έ'δραμον ήμίγυμνοι είς τά  δ'πλα μ ετά  σ χ η 

μάτω ν ούτως ωραίων, ούτως εύγράμμων, 

ώ ς ούδ έποτε ούτε οι άρχαΐοι, ούτε οι νεώ- 

τεροι τεχ ν ΐτα ι έκαμον μ έχρις εκείνου τοΰ 

καιροΰ ούδέν αύτώ  δμοιον. » Κ α κή μοίρα 

αί σχεδογραφίαι αδται, αϊτινες μ εγά λ ω ς 

έφημίσΟησαν καθ’ άπασαν τήν  Ιτα λ ία ν , 

καί πρός ών τήν  άπομίμησιν έ'δραμον παν- 

ταχόΟεν τ ή ς  ’Ιτα λ ία ς οί νέοι κα λλιτέχνα ι, 

ήφανίσΟησαν ύστερον. Διότι, ώφεληΟείς έκ 

τώ ν κατά  τήν έν έ'τει 1 5 1 2  έ'ξωσιν τοΰ δη

μοκράτου Σοδερίνη καί τήν έπάνοδον τώ ν 

Μ εδίκων ταραχώ ν τ ή ς  Φ λω ρεντίας, ό 

άγαλματοποιός Βανδινέλλης, άείποτε άν- 

τίπ αλος φθονερός καί ανελεύθερος τοΰ Μι

χ α ή λ  Αγγέλου γενό μ εν ος, είσέδυ κρυ

φίως είς τόν οίκον ένθα έφυλάχΟησαν τά  

κάλλιστα  έ'ργα, καί κατέσχ_ισεν αύτά είς 
μυρία τ εμ ά χ ια .

'Ύστερον δέ διηγωνίσατο πάλιν πρός 

τόν Λεονάρδον δά Βίγκιον έν τ ή  γλυ π τικ ή . 

Εν τ ώ  μ έσ ω  πλα τεία ς τίνος τ ή ς  πόλεω ς 

ΐστατο μ έγα ς καί ώραιότατος μαρμάρου όγ

κος, άφ’ οδ άρχαΐός τ ις  γ λύ π τη ς έξειργά- 

σατο άμορφόν τ ι καί άτεχνον άγαλμα έπι- 

προσθοΰν τ ή ς  όδοΰ. ’Ε ρω τηθείς δέ δ Λ εο

νάρδος άν ήδύνατο ΐνα κατακευάση ά γα λ

μά τι ώραιότερον έκ τοΰ μαρμάρου, ά π ε- 

κρίΟη δτι τοΰτο έ'σται αύτώ  άδύνατον άνευ 

προσαρμογής νέων τεμ α χ ίω ν  μαρμάρων. 

Αλλ δ Μ ιχα ή λ Ά γ γ ε λ ο ς , έπιλαβόμενος 

τοΰ έ'ργου, μ ετέβ α λ ε τόν άμορφον εκ εί

νον όγκον είς τό  περίφημον κολοσσαϊον 

άγαλμα τό άπεικάζον τόν Δαβίδ.
Ό  πάππας ’Ιούλιος δ δεύτερος προσε- 

κάλεσεν αύτόν είς 'Ρ ώ μ η ν  όπω ς ίδρύση τό 

Μ αυσωλεϊον αύτοΰ. 'Ο δέ Μ ιχα ήλ Ά γγελος 

έδειξεν αύτώ  σχεδογράφημα τάφου κολοσ- 

σαίου, συνισταμένου έκ τριγώνου π α μ μ ε- 

γίστου έ'χοντος έν μέν τοΐς προσώποις θυρώ

μ α τα , έν οις ΐσταντο τρεις Ν ΐκαι, έν δέ τα ΐς 

γωνίαις στήλα ς συνιστώ σας παραστάδας, 

αις προσέκειντο εικόνες α ιχ μ α λ ώ τω ν . Επί 

δέ τ ή ς  τριγωνοειδοΰς τα ύ τη ς βάσεως έ'κειτο 

δεύτερον μικρότερον μνημεΐον περιβεβλη- 

pivov ύττό κολοσσαίων αγαλμάτω ν τώ ν 

προφητών καί τώ ν  Σ ιβυλλώ ν, έ π εσ τεμ μ έ- 

νον ύπό πυραμίδος χ α λ κ ή ς  κεκοσμ ημένης 

δΓ άλληγορικών χα λκώ ν  εικόνων. Ιούλιος 

δέ δ δεύτερος τοσοΰτον ή γά π η σε τό έ'ργον 

ώ σ τε  δέν εύρεν έν 'Ρ ώ μ η  ούδέν μνημεΐον 

άξιον ΐνα περιλάβη αύτό. Διό προσέταξεν 

ΐνα κατεδαφίσω σι τή ν  άρχαίαν βασιλικήν 

τού Κωνσταντίνου καί κτίσω σιν  άντ αύτής 

τον Ά γιον Π έτρον. Τοιαύτη τ ις  έγένετο ή 

άρχή τοΰ κολοσσαίου τούτου ναοΰ τοΰ έπο- 

νομασΟέντος Λευκοΰ ’'Ορους τώ ν  ναών, περί

δν ήσχολήθησαν περί 1 7 0  έ'τη άδιαλεί- 

π τω ς  πλήθος έργατών καί οί μέγιστοι τώ ν 

τ ή ς  ’Ιτα λία ς κ α λ λ ιτεχ ν ώ ν  δ Βραμάντης, 

δστις κατεσκεύασε τό μνημεΐον μέχρι τοΰ 

θριγγοΰ* δ 'Ραφαήλος, δ Σάν Γ ά λλος, δ 
Μ ιχαήλ Ά γ γ ελ ο ς, δ έγείρας τόν μέγιστον 

τήςύφ ηλίου Οόλον καί μετεω ρίσα ς, ώ ς ελε- 

γεν , έπί τοΰ ναοΰ τό ΠάνΟεον τοΰ Αγρίπ- 

πα· καί δ Βερνΐννος, ό'στις κα τέστη σ ε 

πρό τ ή ς  προσόψεως τοΰ ναο'ι τήν  περίφημον 

ήμικυκλιώ δη στοά ν, έν ή ς τ ώ  μ έσ ω  είναι 

δ Α ιγυπτιακός οβελίσκος. "Ο πω ς δέ άρέ- 

σωσιν ’Ιούλιον τόν δεύτερον, προθυμούμε- 

νον ΐνα ΐδη τό έ'ργον ά π οτετελεσμένον , 

έτάχυναν ούτω ς, ώ σ τε  κατέσκαψαν καί 

διέρριψαν τούς τάφους καί τά  αγάλματα  

καί τά  δ σ τά , άτινα ήσαν έν τ ή  αρχαία 

βασιλική. ’Α λλ’ ώ ς εί δ έν τ ή  φάτνη γ εν 

νηθείς Θεός ήθέλησεν ΐνα τιμ ω ρ ήση  τόν 

αλαζόνα ιερέα , ούδέν τώ ν έπ ιθυ μ η μ ά - 

τω ν τοΰ πάππα έγένετο. Ό  τάφος Ιο υ 

λίου τοΰ δευτέρου δέν κα τεστά θη έν τ ώ  

'Αγίω Π έτρ ω , α λλ’ έν τ ή  αρχαία έκκλησί<χ 

τοΰ Αγίου Πέτρου τώ ν  ’Αλύσεων, τ ή  ίδρυ- 

Οείση έν έ'τει 4 4 2  ύπό τ ή ς  Εύδοςίας, γ υ - 

ναικός Βαλεντινιανοΰ τοΰ τρίτου, πρός δια- 

φύλαξιν τώ ν  αλύσεων, δι’ ών έδέθη δ άγιος 

Π έτρο ς, καί άνακτισθείση κατά τόν όγδοον 

α ιώ να . Αλλ ούδέ τά  όστά τοΰ άρχιε- 

ρέως άπετέθησαν είς τό  Μαυσωλεϊον τούτο, 

οπερ ούδέποτε ά π ετελέσθη  κατά  τό  τοΰ 

Μ ιχαήλ ’Αγγέλου ύ π ό γρ α μ μ α . Διότι έκ 

τώ ν άγαλμάτω ν μόνον δ Μ ω ύσής, ή  Θρη

σκεία καί ή  Α ρετή έτέθησαν έπ αύτοΰ. 

Κ αί αί μέν Ν ΐκαι είναι νΰν έν Φ λω ρεντία, οί 

δέ α ιχμ ά λω τοι, οί ά ποσταλέντες πρός τόν 

βασιλέα τ ή ς  Γαλλίας Φραγκίσκον τόν πρώ
τον, έν τ ώ  Λούβρω.

’θ  κολοσσαΐος Μ ω ύ σ ή ς, είκών ά λ λ η - 

γορική ’Ιουλίου τοΰ δευτέρου, παρίσταται 

καθήμενος, ψαύων διά μέν τ ή ς  έτέρ α ςτώ ν  
χειρών τον πώγοινα αύτοΰ καταπίπτοντα  

δασύν έπί τοΰ στήθους, διά δέ τ ή ς  έτέ- 

ρας έχω ν τά ς π λά κα ς τοΰ νόμου, έμβλέπω ν 

δεινόν, καί έμποιών τρόμον τοΐς Έβραίοις, 

οΐτινες, βλέποντες τό άνυπόστατον αύτοΰ 

β λέμ μ α , προσπίπτοντες προσκυνοΰσιν αύ

τόν. Τό διαβόητον τοΰτο έν τ ή  τέχν η  

ά γ α λ μ α , εί καί έψ έχθη πολλάκις παρά 

τώ ν  κριτικών, είναι τό μάλιστα παράβο

λον, άρχέτυπον καί μεγαλοπρεπές τ ή ς  νεω- 
τέρας γ λυ π τικ ή ς τέχ ν η ς  έ'ργον.

’Ενώ δέ ό Μ ιχα ήλ Άγγελος ήσχολεΐτο 

περί τό έ'ργον, νομίσας δ'τι ήδικήθη παρά 

τοΰ πάππα έστασίασε πρός αύτόν καί άνε- 

χώρησεν έκ  'Ρ ώ μ η ς άπροσδοκήτως. 'Ο 

πάππας επεμψ εν εύθύς π έντε ταχυδρό

μους προσκαλώ ν αύτόν ΐνα έπανέλθη , 

ά λ λ ’ ούτος δέν ύ π ή κ ο υ σ ε, καί εφυγεν 

είς Φ λωρεντίαν. Τ ό τε  δέ δ πάππας ε π εμ -  

ψε τοΐς άρχουσι τ ή ς  δημοκρατίας τρία 

γρά μ μ α τα  γέροντα  ά π ειλώ ν, όπως άπο- 

στείλω σιν  αύτώ τόν τεχνίτην. Ό  δέ Μ ι

χα ήλ Ά γγελος πτοηθείς έπειράθη ΐνα κα- 

ταφύγη είς Κ ω νσιαντινούπολιν, ένθα δ 

Σουλτάνος έκά λει αύτόν ΐνα κατασκευάση 

μ εγίστην ΐπ ί  τοΰ Βοσπόρου γέφυραν, συνά- 

πτουσαν τήν Εύρώπην τ ή  Ασία.



Τ  ότε δ άρχων τ ή ς  δημοκρατίας Σ οδε- 

ρίνης ή λ θε πρός αυτόν, καί παρώρμα Ι'να 

ένδώ. «Ο ύδ’ άν δ βασιλεύς τ ή ς  Γ α λ λ ία ς αυ

τός έτό λμ α  ίνα προσφέρηται πρός τήν  Αύ

τοΰ 'Αγιότητα ο ΰ τω ςώ ς συ. Μ άθε δτι απρε

π ές τό άναγκάσαι τόν πάππαν ίνα τράπη- 

ται πρός π α ρακλήσεις. Ή μ ε ΐς  δέ ουδόλως 

προαιρούμενα ίνα άνεγείρωμεν σοΰ χάριν 

έν τ ώ  τόπ ω  π όλεμον, μηδέ κ α τα σ τή σ ω - 

μεν εις κίνδυνον τά  προς τόν "Αγιον θρό

νον ή μ ώ ν συμβόλαια. ’Α λ λ ’ έάν φοβήσαι 

ίνα έπανέλθης εις 'Ρ ώ μ η ν , σοί δίδομεν 

ονομα πρεσβευτοΰ, δπερ ασφαλίσει σε άπό 

ίή ς οργής τοΰ π ά π - 
π α . >> Τ έλ ο ς μ ετά  

πολλάς πραγματείας 

έγένετο οΰτω π ω ς ή 

διαλλαγή έν τ ή  π ό- 
λειΒ ολω νία , ή ς  Ιού

λιος δ δεύτερος έκυ- 

ρίευσεν άρτίω ς. ’Ε π ί
σκοπός τ ις  πα ρέ- 

στησεν αύτώ  τόν Μι

χ α ή λ  ’Α γγελον, οσ~ 

τ ις έ'κυψεν ίνα λάβη 

τήν  άποστολ ικήν εύ- 

λογίαν. Τ ό τε δ π ά π - 

π α ς, βλέπω ν αύτόν 

π λ α γ ίω ς, « ’Αντί τοΰ 

έλθεΐν προς ή μας 

προσκαλοΰντάς σε 

εις 'Ρ ώ μ η ν , λ έγ ει 

πρός αύτόν, περιέ- 

μεινας ίνα έλθω μ εν  

ή μ εϊς  ζη τή σ ον τές σε 

ένταΰθα. » Α λλ ό 

μεταξύ αύτών μ εσ ι- 

τεύσας επίσκοπος έ -  

σπευσεν ίνα ε ϊπ η  δτι 
δ Μ ιχ α ή λ  ’Α γγε

λος, μ ή  γνωρίζων 

μηδέν άλλο πλήν 

τ ή ς  τέχ ν η ς  αύτοΰ, 

ήτο άξιος συγγνώ 
μ η ς . Χ λ λ ’ Ιούλιος ο 

δεύτερος, μ ή  άποκρι- 

θε’ις μηδέν , έπ ά τα - 

ξεν αύτόν κατά τούς 

ώ μους διά τ ή ς  ποι

μα ντικής βακτηρίας 

και ούτω ς, ανακούφι

σα ς τήν  οργήν πρός 

τόν ιεράρχην, δ ιηλ- 

λά χθη  πρός τόν τ ε 

χ ν ίτη ν . Ούτος δέ,

Οέλων ίνα έπισπάσηται πάλιν τήν  φιλίαν 

τοΰ πά ππα , έδημιούργησεν αύτοΰ χαλκοΰν 

ανδριάντα, δστις ύστερον καθηρέθη έν τοϊς 

πολέμοις ύπο τώ ν  εχθρών αύτοΰ, μετα·/ει- 

ρισΟέντων το μέταλλον εις κατασκευήν πυ

ροβόλου, δπερ ώνόμασαν ειρωνικώς ’ί ο υ -  
λ ι α ν ό ν .

Αέγουσι δέ δτι ό ά ρχιτέκτω ν Βραμάν- 

τ η ς , δ'στις ^ δ ιουρ γώ ν έπ ήγα γε τήν  γ ε -  

νομένην τ ώ  πάππα πρός τον Μ ιχα ή λ ’'Αγ

γελον έριδα, βλέπω ν αύτούς διαλλα- 

χ θέντα ς πάλιν πρός ά λλή λου ς, ή λ λ α ξε 

τέχ ν η ν , καί κατέπεισεν ’Ιούλιον τόν δεύ

τερον ίνα παραγγείλη τ ώ  Μ ιχαήλ ’Α γγέ- 

λ ω , όλιγ ίστω ς έ'τι τό τε  πρός τήν ζω γρα 

φικήν καί μά λιστα  τήν  τοιχογραφίαν άπο- 

κλίνοντι καί εύδοκιμοΰντι, τόν ζωγραφικόν 

κα λλω πισμόν τοΰ Οόλου τοΰ Σιξτινίου τ ε 

μένους ( C h a p e l l e  S i x t i n e ) , έλπίζω ν 

δτι, ταπεινών τόν άντίτεχνον καί εχθρόν 

Μ ιχα ή λ ’'Αγγελον, άναδεχόμενον άπρο- 

παρασκευάστω ς έργον ύπέρ δύναμιν, άνα- 

δείξει οΰτω τόν παρ’ αύτοΰ προστα τευό- 

μενον καί ήδη περίφημον κα τα στά ντα  'Ρα- 

φαήλον. 'Ο δέ Μ ιχ α ή λ  ’'Α γγελος, άναγ- 

κασθείς ίνα δεχθή το  έντεταλμένον έ'ρ-

γόν ά κουσίω ς, πρόίτεκάλεσε -πολλούς τ ε -  

χνίτα ς ά σχολουμένους, αύτοΰ παρόντος, 

περί τή ν  τοιχογραφίαν, καί,άφοΰ παρετή- 

ρησεν ακριβώς τά ς μεθόδους τ ή ς  τέχ ν η ς  

τ α ύ τη ς , έ'κλεισεν έαυτον μόνον έν τ ώ  τ ε -  

μένει καί έπ εχείρ ησε το έ'ργον.

Τό Σιξτίνιον τέμ ενος είναι αίθουσα μ α - 

κρά πλινθιοτή φ ωτιζόμενη διά τριών π α 

ραθύρων. Καί τούς μέν δύο πλαγίους αύ- 

τ ή ς  τοίχους έκόσμησαν ήδη διά τώ ν ίδιων 

εικόνων οί ζωγράφοι Αουκάς Σ ιγνορέλ- 

λ η ς , Αλέξανδρος Φ ιλ ίπ π η ς, Κ όσιμος 'Ροσ- 

σ έλ η ς , Γιρλανδάγιος καί Π ερουγϊνος' τόν

δέ τοΰ θόλου κα λλω π ισμ όν  άπειργάσατο δ 

Μ ιχ α ή λ  ’'Α γγελος, έξεικονίσας έν μέν ταΐς 

π ολλαΐς καί ποικιλομόρφοις αύτοΰ φάτναις 

διαφόρους τ ή ς  Π αλαιάς Γραφής ύποθέσεις, 

περί δέ τήν  βάσιν τοΰ θόλου τά ς κ εχ ω ρ ι- 

σμένας δώδεκα εικόνας τώ ν  πατριαρχώ ν, 

τώ ν προφητών καί τώ ν Σ ιβυλλώ ν.

Τό μεγαλότεχνον τω ν ζω γρα φ ημά τω ν 

τούτων ύπερέβαλε παν δ ,τ ι μ έχρ ι τοΰδε ή 
τέχ ν η  άνέδειξε παράβολον καί σεμνοπρε

π ές . <> Ό  μέν Μ ιχαήλ ’'Α γγελος, εϊπεν ή  

κυρία δέ Σ τ ά ε λ , είναι ό ζωγράφος τώ ν  

'Αγίων Γραφών, δ δέ 'Ραφαήλος τοΰ Ε υα γ

γελίου. ·> Καί α λη 

θώς δ τρα χύς, δ αύ- 

στηρος το ήθος καί 

σκληροδίαιτος άνήρ 

ούτος, έντραφείς τή  

υψηλή καί ένθου- 

σιώση ποιήσει τοΰ 

Δάντου, ήδύνατο μό
νος ίνα έννοήση καί 

έξεικονίση έπαξίω ς 

τούς προφήτας. Αί 

οζ εκπνεουσαι οημο- 

κρατίαι τ ή ς  ’Ιτ α 

λ ία ς, μ εσ τή ς εμφυ

λίω ν πολέμιον καί 

σφαγών καί προγρα

φών καί δημεύσεων 

τώ ν ή ττη μ έν ω ν , άνε- 

μίμνησκον αύτόν κα
θόλου τά  α τυ χ ή 

μα τα  τώ ν Ιουδαίω ν 
δ δέ ίταλός προφή

τ η ς  Σαβοναρόλας 
ίστα το  αύτώ  παρά

δειγμα τώ ν ένθου- 

σιώντων δημάρχων 
τοΰ ’Ιούδα καί τοΰ 

Ισ ρ α ή λ, ά π α γ γ ελ - 

λόντων παρά Θεού 

τήν  επιδρομήν τώ ν 

ςένων κα τα κ τη τώ ν , 

καί τήν έρήμωσιν 

τή ς  ’ίουδαίας. Οί δέ 

χρησμοί τώ ν παρά 

τοΐς 'Ρω μαίοις Σι

βυλλώ ν έτιμώ ντο 

ούχ’ ήττον τώ ν 

τώ ν προφητών έν 

τ ή  αρχαία ρωμαϊκή 

εκκλησία· επειδή οί 

μέν προεΐπον τήν  

έ'λευσιν τοΰ Χριστοΰ 

τοϊς Ιουδαίοις, αί δέ ήγγειλα ν  αύτήν τοΐς. 

εθνικοΐς. Αί σιβύλλειαι βίβλοι, άστινας 

συνήθως έχουσι διά στόμα τος οί πατέρες 

τή ς  Ε κ κ λ η σ ία ς , είναι άπλώ ς άπομιυ-ή- 

μ α τα  τώ ν ιουδαϊκών προφητειών, πλήν δτι 

αί μέν οργίζονται καί άπειλοΰσι τήν  Βαβυ

λώ να καί τήν  ’ίου ο αίαν, αί δέ άγγέλλουσι 

τοϊς ’Εθνικοΐς τήν έπερχομένην τ ή ς  ρωμαϊ

κή ς αύτοκρατορίας κατάλυσιν, ώ ς έξ ιλ α - 

σμόν τών αμαρτημάτω ν τώ ν ανθρώπων 

καί τώ ν  παθών τοΰ υίοΰ τοΰ Θ εοΰ.

’Αρίστη πασών τώ ν έν το ΐς φατνώμασι· 

τοΰ θόλου τοΰ Σιξτινίου τεμ ένους ύπό τοϋ



Μ ιχ α ή λ  Α γγέλου διαμορφωθεισών θρη

σκευτικώ ν εικόνων νομίζεται ή Δ η μ ι 

ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  ά ν θ ρ ώ π ο υ , είκών σ υ λ - 

λαμβάνουσα πασαν ύψηλοΰ έργου αρετήν, 

τό  διαπρεπές τ ή ς  έπινοίας και τό έντεχνον 

τ ή ς  κατεργασίας. 'Ο ποίαδύναμις στάσεω ς 

και σχήμ α το ς έν τ ώ  δημιουργώ , ό'στις 

παρερχόμενος δημιουργεί τον άνθρωπον !
Εν δέ τα ΐς  ύπο τόν θόλον κεχωρισμέναις 

είκο'σι διαπρέπε μάλλον ό προφ ήτης Ισα- 

ίας, προσκαρτερών οΰτω τ ή  μ ε λ έ τ η , ώ στε 

φαίνεται μόλις προσέχων τ ώ  προσφωνοΰντι 

αύτόν ά γ γ έλ ω . Αί δέ Σ ίβ υλλ α ι μ ετέχου σ ι 

τοΰ ήθους ένθουσιώσης άγίας καί μαινο- 

μένης φαρμακευτρίας, άρμόζουσαι πρός 

τό άμφίβολον καί παράδοξον πρόσωπον, 

δπερ υποκρίνονται αδται έν τ ή  αρχαία ρω

μαϊκή έκκλ η σ ία . Αί στυγναί αδται εικόνες 

τέρπουσι μέν τ έχ ν η  τους όφθαλμούς, ά λλά  

κα τα πλήττουσιν  έμφάσεω ς δεινότητι τήν 

ψ υχήν.

Λυπηρόν δέ δτι δ έραστής τ ή ς  ζω γρα 

φικής δέν δύναται ίνα θαυμάση σχολα ίω ς 

καί άνέτω ς τά  καθ’ έ'καστα τοΰ λαμπροΰ 

θόλου, έν ω  δ Μι

χ α ή λ  ’'Αγγελος 

κατέδειξεν δτι ή - 

σθάνετο τό ώραΐον 

ώ ς οί αρχαίοι, οϊ~ 

τινες δέν άπηξίουν 

έν το ΐς σπουδαίοις 

αύτών έργοις οΰτε 

τή ν  αφέλειαν οΰτε 

τήν χάριν. Διότι 
δ θέλων ίνα ϊδη 

τόν θόλον τοΰτον, 

μ ή έκτρ α χη λιζό - 

μενος, πρέπει ί'να 

μ ιμ ηθή  τούς ’'Αγ
γλους περιοδευτάς, 

ο ϊτινες, έξαπλού- 

μενοι ΰπτιοι κατά 
γ ή ς ,  καί εχο ντες 

διάχειρός διόπτραν, διατελοΰσιν άπογευ- 

όμενοι ήδέω ς καί άνέτω ς δι’ δ'λης ήμέρας 

τώ ν καλλονών τώ ν φ ατνωμάτω ν τοΰ Οό- 

λου.

Τήν περιβόητον τοιχογραφίαν τ ή ς  Τ ε 

λ ε υ τ α ί α ς  Κ ρ ί σ ε ω ς ,  ή τ ις  έξελίσσετα ι 

έπί τ ή ς  άντικρύ τ ή ς  εισόδου πλευράς τοΰ 

Σιξτινίου τεμ ένους, έζωγράφησεν δ Μ ι

χ α ή λ  ’'Αγγελος τριάκοντα μ ετά  τά ς το ι

χογραφίας τοΰ θόλου έ'τεσι, καθ’ ά ή χειρ 

τοΰ τεχν ίτου  μ ε τ έ σ τ η , ώ ς δ χαρακτήρ 
τ ή ς  φύσεως αύτοΰ, εις τρόπον βιαιότερον 

καί καινοπρεπέστερον. Μ ετά τήν  πρός 

’Ιούλιον τον δεύτερον έριδα καί ο ια λλα - 

γ ή ν ,— μ ετά  τή ν  είς Βολωνίαν αποστο

λή ν  αύτοΰ ώ ς πρεσβευτοΰ, —  μ ετά  τήν 

έν έ'τει 1 5 3 0  πολυχρόνιον πολιορκίαν τ ή ς  

Φ λω ρεντίας, π ολεμ η σ ά σ η ς μόνης έρρω- 

μένω ς πρός τον πάππαν , εχο ντα  σ υ μ 

μάχους τον αύτοκράτορα τ ή ς  Γερμανίας 

καί τούς Μ εδίκους, καθ ήν δ Μ ιχα ή λ 

’'Α γγελος, άποδειχθείς ύπό τοΰ συμβουλίου 

τών^Δέκα καθολικός έπίτροπος ( p r o c u -  

t a t o r c  g e n e r a l e ) τώ ν προς άμυναν τή ς  

πόλεω ς έργων, διετέλεσεν ύπέρ τούς δέκα

μήνας αμυνόμενος καρτερώς από τοΰ ό'ρους 

Σάν Μινιάτου ύπέρ τ ή ς  π ό λ εω ς, ή τις  τ έ 

λος έκπολιορκηθεΐσα ήναγκάσθη ί'να ύπο- 

μένη τούς Μεδίκους τυράννους· μ ετά  τήν  

συντέλειαν δηλαδή τοΰ πολιτικοΰ αύτοΰ 

βίου, δ Μ ιχ α ή λ ’Ά γγελος, έπαγγελλόμενος 

αείποτε μεγαλουργίαν καί τόλμην  καί κόμ

πον έν τα ΐς καινοτομίαις, έπεβάλετο ί'να 

π ρα γματευθή, ή μάλλον άποτελειώ ση θέμα 
ά'ςιον τ ή ς  μεγαλεπηβόλου καί μ ελ α γ χ ο λ ι

κής αύτοΰ έπινοίας· δπερ άκούσας δ πάπ

πας ΓΙαϋλος δ τρ ίτο ς, έπορεύθη πρός αύ

τό ν , παραπεμπόμενος ύπό δέκα καρδινα

λίω ν, καί προσεκάλει ί'να έςεργάσηται τό 

προκείμενον έ'ργον έπί τοΰ άπέναντι τ ή ς  

εισόδου τοΰ Σιξτινίου τεμένους τοίχου . Ό  

Μ ιχ α ή λ  ’Ά γγελος έπεχείρησε τό έ'ργον έν 

έ'τει 1 5 3 2 ,  καί ένδιατρίβων τού τω  ν υ χ θη 

μερόν, άπεκάλυψεν αυτό συντετελεσμένον 

έννέα μ ετά  τα ΰτα  έ'τεσι, κα τά  τή ν  ημέραν 

τώ ν  γενεθλίιοντοΰΧ ριστοΰ τοΰ 1 5 4 1 ,  έπι- 

βαίνων τοΰ έξηκοστοΰ εβδόμου έτους.

Διαγαγών αείποτε βίον μονήρη, σ κ λ η - 

ροδίαιτον καί άφιλήδονον, περί ούδενός

π λη γμ έν ος έ'τι τά ς  πρό τώ ν οφθαλμών αύ

τοΰ καί κα τ αύτοΰ διαπραχθει'σας ω μ ό 

τη τα ς  κα τά  τ ε  τή ν  ύπό τώ ν έκύιω χθέντω ν 

Μ εδίκων άλιοσιν τ ή ς  Φ λω ρεντίας, καί τήν 

ύπο τώ ν στρα τευμάτω ν Καρόλου τοΰ π έμ 

πτου λεηλασίαν τ ή ς  'Ρ ώ μ η ς , ένθουσιών 

ύπέρ τώ ν  αρχών τ ή ς  επ ικής τριλογίας τοΰ 

Δάντου, καί παρέχων εαυτόν πιστόν οπα

δόν τοΰ έπανορθωτοΰ μάρτυρος Σαβοναρό

λ α , έπωνομασμένος ήδη ύπό τώ ν  συγχρό

νων άγγελος τ ή ς  Δικαιοσύνης, ώ ς δ 'Ρα- 

φαήλος έπωνομάσθη άγγελος τ ή ς  χά ρι- 
το ς , δ Μ ιχαήλ ’Ά γγελος άνερρήξατο έν τή  

οικονομία τοΰ μεγάλου τούτου έ'ργου τήν 

άγρίαν μελα γχολία ν  τ ή ς  ψ υ χ ή ς, καί τήν  

καινοτομίαν καί τό παράβολον τ ή ς  τέχ ν η ς 

αύτοΰ. Στοχαζόμενοι τ ή ς  συμμετρία ς δέν 

δυνάμεθα ί'να διαγράψωμεν έν.ταΰθα τά  
καθέκαστα τοΰ μεγάλου τούτου σ υ μ π λ έγ 

μ α τος, έν ω  τριακόσια πρόσωπα οιαορα- 

ματίζουσι τήν  τελευταίαν τοΰ ανθρωπίνου 

βίου πραξιν. Α ρκείτω μόνον ϊν άναμνή-( 

σωμεν δτι δ Μ ιχα ή λ ’Ά γγελος έλαβε 

θέμα τόν στίχον τοΰ Αποστόλου Μ α τ

θαίου- « V idebunt Filium  hominis 
venienteni in nubibus coeli cum  vir- 
tu te mill (a et m ajestate ;»  «’'Οψονται 

τον Υίον τοΰ άνθρώπου έρχόμενον έν νεφέ- 

λα ις ούρανοΰ έν δυνάμει καί δόξη >>, καί δ'τι 

έν τοΐς άνω ή ούρανίοις τοΰ πίνακος συνε- 

δρεύει δ Χ ριστός, α μείλικτος καί φοβερός 

δικα στής, ζυγίζω ν άκριβεΐ τ ή  σ τά θμ η  τά ς 

τώ ν ανθρώπων πράξεις, ούδόλως κα μ π τό

μενος πρός τά ς δεήσεις καί τά  δάκρυα 

τ ή ς  γονυκλινοΰς αύτοΰ μητρός· ό'τι περί 

αύτόν καί τούς προφ ήτας, ή τούς π ε -  

ρικυκλοΰντας αύτον μακαρίους, πλήθος 

ύποδίκων άναμένουσιν άγω νιώ ντες τήν 

σώζουσαν ή καταγινώσκουσαν ψ ήφ ον δτι 

οί ά γγελοι οί έπ ιμ ελη τα ί τ ή ς  κρίσεω ς αύ

τοΰ τούς μέν δικαίους άνάγουσιν είς τά  

ούράνια, τούς δέ καταδικασθέντας παρα- 

δίδουσι τοΐς δα ίμοσιν  δ'τι έν το ΐς κά τω  

ή γηΐνοις τοΰ πίνακος, άπό μέν τ ή ς  δε

ξιάς οί Νεκροί άνίστανται πρός τόν ήχον 

τώ ν  αιωνίων σαλπ ίγγω ν, άπό δέ τ ή ς  άρι- 

στερας σ ύ μ π λ εγ μ α  κεκολασμένων άπεικα- 

ζόντων είς τό άκριβέστατον τά  ά μαρτήματα  

καί τά ς κακίας, 

συμπιέζονται έν 

τ ώ  φοβερώ λέμ β ω  

τοΰ Χάρω νοςέλαύ- 
νοντος πρός τ ο ν  αί

νον τοΰ πυριβρε- 

ρ,έτου αδου βάρα— 
Ορον.

Τοιαΰτα είναι 
ά π λώ ς είπεΐν ή 

καθόλου οικονο

μία καί τά  κυ

ρ ιώ τα τα  γνωρί

σ μ α τα  τοΰ μ εγ ά 

λου συ μ π λ έγμ α 
τος τ ή ς  Έ σ χ ά -  

τ η ς  Κ ρ ί σ ε ω ς  τοΰ 

Μ ιχ α ή λ  Α γγέλου, 
εί καί τολμ ηρό - 

τατον καί δυσκολώτατον ά'νευ χ ρ ω μ ά τω ν  

καί σ χ η μ ά τω ν  καί τόπου τό διαγράψα- 
σθαι τοσαύτας καί τοιαύτας εικόνας ·

« Ψ ιλή  γάρ τ ις  ή γραφή τώ ν  λόγω ν. » 

Τά  γνωρίσματα τα ΰ τα , έξαιρόμενα σα-' 

φώς έκ  τ ή ς  π ρώ της ϊψ εω ς, διασαφοϋσι 

τρόπον τινά το πλήθος τώ ν συγκεχυμένω ν 

έπεισοδίων τώ ν διαδραματιζομένων δπό 
άπείριον γυμνών σω μ ά τω ν, κινουμένων έν 

τοΐς δ ρ μ ητικω τά τοις τώ ν σ χ η μ ά τω ν , κα - 
τα π λη ττό ντω ν  τ ώ  μεγέθει καί φοβερώ τ ή ς  

έπινοίας τον προσβλέποντα αύτά τό πρώ

τον, καί αίσθανόμενον ήδη τό Οαΰμα είς ο 

τούς πάντας έκίνει τό μέγα  τοΰτο κα λλι

τ έχ ν η μ α  άπό τριών ήδη αιώνιον. Διότι ή 

έμφασις καί καθόλου αί κινήσεις τώ ν σ ω - 

μάτοον, μ ά λιστα  δέ ή άθυμία καί δ σ κυ - 

θρωπασμός τώ ν κεκολασμένων, παλαιόν- 

tcov πρός τούς άπάγοντας αύτούς δαίμονας, 

ύπερβαίνουσιν ένεργείχ καί έντόνω έρφάσει 

πάντα τά  γνιοοτά έργα τ ή ς  τε  τών αρχαίων 

καί τώ ν νεωτέρων τέχ  νης. Ό  Μ ιχα ή λ ’Άγ

γελος, οστις κατά  τον Στενδάλ ούδέποτε 

ή π ίσ τει τή  άγαθότητι τοΰ Θ εοΰ, ήσΟετο 

μέν τό δεινόν τοΰ χριστιανισμού, τή ν ά δ ιά -

/Ι.ΡΑ ΰυΐεη ββι. MICHEL- AHVK P. /. ■ CΜΑΓΟΝ, so.
'II δημιουργία τοΰ άνΟριόπου. Τοιχογραφία τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου.

άλλου φ ροντίζω νή περί τ ή ς  τ έ χ ν η ς , έκ π ε-
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στροφον δικαιοσύνην, ούχί δέ τήν  επιεί
κειαν, τον έλεον καί τήν  συγγνώ μην. 'Ο 

’ΐησοϋς Χ ριστός, δικαστής ών άοιάστρο- 

φος, άποβάλλει χειρονομών τούς καταρά- 

τους, αμελώ ν τώ ν δακρύων καί παρακλή

σεων τ ή ς  μητρος αύτοΰ. Μ ιμούμενος δε 

τον Σιγνορέλην ό Μ ιχ α ή λ  Ά γγελος άπεί- 

κασε τον Χάρωνα ώ ς δαίμονα διαπορΟμεύ- 

οντα τά ς ψυχάς εις τον "Α οην'διότιή μίΕις 

τή ς  θρησκείας τώ ν ειδωλολάτρων καί τοΰ 

χριστιανισμού, ήν είσήγαγον εις τήν  ποίη- 

σιν δ Δάντης καί πολλοί άλλοι ποιηταί,

ήτο ίδική τώ ν τό τε άνΟρώπιον τ ή ς  π α λιγ
γενεσίας.

Λ λλ όταν δ οφθαλμός συνεθισΟή πρός 

τήν  δλην οικονομίαν τού σ υ μ π λ έγμ α το ς, 

ευρίσκει πολλά έν αύτώ  π επ λη μ μ ελη μ έν α  
έν τοϊς καθέκαστα. Α λ λ ’ δμω ς τά  π λεΐστα  

τώ ν π λ η μ μ ελ η μ ά τω ν  τούτω ν, περί ών το - 

σαύτα καί έλέχΟησαν καί έγράφησαν μέχρι 

τοΰοε, έγένοντο ΐσω ς ούχί έξ άγνοιας ά λλ 

έμπείρω ς έχοντος τού τεχν ίτου , καί ούκ 

άπι σκοπού. Καί πρώτον εκ π λ ή ττει ή μ α ς 

ή πρός ά λλη λα  άσυμμετρία  τώ ν σ ω μ ά τω ν,

ών τινά, ώ ς τό τού ’ΐησου καί τά  τών 

περί αύτόν μακαρίων, είναι διπλάσια τών 

λοιπών τό μέγεθος, άπεικάζοντα τύπους 

υπερφυείς, αθλητικούς καί σφριγώντας, 

οίς μ ά λιοτα  ένησμένιζεν δ τεχ ν ίτη ς . Ή  

δέ κατά κόρον αυτη άσυμμετρία  ειναι- 

ουτω  καταφανής καί έναντία τ ή ς  περί τήν  

τέχνην  δεινότητοςτοΰ τεχν ίτο υ , ώ σ τε , μή  

δυνάμενοι ί'να παραδεχθώμεν δτι τ εχ ν ίτη ς  

οίος ό Μ ιχ α ή λ  ’Ά γγελος εις ούτω ς έπ ε- 

λάθετο καί τώ ν σ τοιχειω δεστά τω ν  τ ή ς  τέ 
χνης κανόνων, νομίζομεν μάλλον δτι ού-
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το ς , μ ή  θέλων ίνα πραγματευθή τήν  περι

πέτειαν τοΰ δράματος τοΰ ανθρωπίνου βίου 

ώ ς άπλήν τοΰ συνήθους βίου πραξιν, ή ώ ς 

άπλοΰν ιστορικόν έπεισόδιον, προύτίμησεν 

ίνα τράπηται εις τάς παλαιάς βυζαντινάς 

αλληγορίας, και ύποδείξη διά τ ή ς  « σ υ μ μ ε

τρίας τών σω μ άτω ν δτι οί κλητοί καί οί 

κεκολασμένοι διαφέρουσιν ά λλή λω ν.

Καταμέμφονται δέ πολλοί τ ή ς  είκόνος 

ετερον π λ η μ μ έλ η μ α , εκπορευόμενων ούχί 

ώ ς τό πρώτον έκ φυσικής α λ λ ’ ηθικής 

διαφωνίας· διότι ό τεχ ν ίτη ς  συνεσώρευσεν 
είς το έν δεξιά σ ύ μ π λ εγ μ α  τώ ν  κεκολα

σμένων πρόσωπα οΰτω διάστροφα καί μορ- 

φάζοντα, οΰτως άπάδοντα πρός τό καθόλου 

υψηλόν καί σεμνοπρεπές τοΰ πίνακος, ώ στε 

κινδυνεύουσιν ίνα καταστρέψ ωσι τό ιερόν 

αύτοΰ ΰψος καί τό άπό τούτου έγγινόμενον 

ήμϊν  δεινόν πάθος.

Ενταΰθα ή κρ ιτική , καθαπτομένη τοΰ 

μά λιστα  έπ ιμέμπ του τοΰ πίνακος μέρους, 

φαίνεται μάλλον εύλογος καί δίκαια, λ λ λ ’ 

όμω ς οί ύπέρ τοΰ τεχν ίτου  άείποτε ένθου- 

σιώ ντεςάποδίδουσι,τό δή λεγόμενον, π λ η μ 

μ έλ η μ α  τοΰτο τή  φύσει τοΰ Μ ιχ α ή λ  Αγ

γέλου, δστις ευσεβέστατος ών καί τό ήθος 

αυστηρότατος, παρεισήγαγεν είς τήν γ ω 

νίαν τοΰ πίνακος τά ς ειδεχθείς τα ύτας μορ- 

φάς, ώ ς άνεξίτηλόν τ ι σκω πτικόν επίγραμ

μ α , οίονεί εικονικόν σίλλον τώ ν κακιών 

καί κακουργημάτων εκείνων, ους δέν ήδύ- 

νατο μ ή τε  ίνα έπανορθώση, μ ή τε  ίνα τ ι -  

μ ω ρήση, ώ ς έπεθύμει. Ή  'Τπερηφανία, ή 

Κενοδοξία, ή  Φιλαργυρία, ή Λαγνεία καί 

απλώ ς άπασαι αί κακίαι, ας ό τεχ ν ίτη ς  

έξεικόνισεν ειδεχθεστάτα ς καί άποτροπαίους 

έν τ ή  γωνία τοΰ πίνακος, περιβεβλημένας 

γελοία καί αλλόκοτα σύμβολα, άπεικά- 

ζουσι τούς μεγάλους τ ή ς  Ε κκλησία ς ή γ ε - 

μόνας, τούς ατιμάζοντας τήν  ρωμαϊκήν 
πορφυρίδα, καί τούς μ ετέχοντα ς ή τούς 

οπαδούς τ ή ς  ίσχυράς οικίας τώ ν Μ εδίκων, 

ή τ ις  κ α θ εΐλετά δ ίκ α ια  τ ή ς  πατρίδος αύτοΰ.

λ λ λ ’ ό μ ω ς, επειδή το μέν τέλειον δέ- 

δοται μόνον τή  γνήσια τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  τ έ 

χ ν η , το δ’ άμαρτάνειν π ά ντω ς ανθρώπι
νον, θαυμάσωμεν μάλλον, π ώ ς ό Μ ιχα ή λ 

Ά γγελος δέν διέκρινε τούς ανθρώπους καί 

τούς α γγέλους. Διότι καί οί προς τούς άνι- 

υ'ταμένους νεκρούς σαλπίζοντες, καί οί τοΐς 

προστάγμασι τοΰ Χ ριστοΰ ύπηρετοΰντες 

ά γγελοι, ού μήν άλλά καί αύτός ό Χριστός 

είναι έξεικονισμένοι άπλώ ς ώ ς άνθρωποι, 
ή  μάλλον ώ ς άθληταί σφριγώντες καί π α - 

λα ίον τες,κ α τ’ ούδέν διαφέροντες τώ ν λοιπών 

ανθρώπων, ούτε κατά  τήν  περί τήν  κεφα

λήν χρυσήν άκτινοβολίαν, ούτε κατά τά ς 
άναπεπταμένας πτέρυγας, οΰτε κ α τ ’ ούδέν 

άλλο τι τώ ν  σ η μ είω ν , οις ή περί τά  θεία 

τέχ ν η  ένασμενίζει κα τά  συνθήκην έν τώ  

είκονισμώ τώ ν αγίων καί τώ ν ά γ γ έλ ω ν  

έξ ού ή  έπιφαινομένη, ή  μάλλον ή  αύξα- 

νομένη σ ύγχυσ ις, ή τ ις  είναι άχώριστος 

ύποθέσεως οΰτω μ εγ ά λ η ς καί πολυπλόκου.

(  Έ τε τ α ι συνεχεία.)

ΔΙΑΤΡΗΣΙΣ
τοτ

Κ Ε Ν Η 3 Ι0 Υ  Ο Ρ Ο Υ Σ .1

Ή αγγελία της άποτελεσθείσης διατρη'σεως 
τοΰ Κϊννισίου ορούς, ενός των μεγίστων ανθρω
πίνων έργων τοΰ παρόντος αϊώνος, δεν άπησχό- 
λησεν έπαξίως τήν Ευρώπην, μ.εριμ.νώσαν περί 
άλλων μεγάλων συγχρόνων πολιτικών συμβάν
των. Καί δμως το μέγα τοΰτο έ'ργον, δπερ 
διαμ.ενεΐ μ.νημεΐον ά'ίδιον τής διανοίας τών νΰν, 
ή'χθη είς αίσιον πέρας ακριβώς έν τή ύπο τών 
μηχανικών όρισθείση ήμ.έρα καί ώρα. Καταστή- 
σας εκποδών το πελώριον προτείχισμα δπερ 
ύιεχώρι^εν ανέκαθεν δύο ομόφυλα εΰνη, ό άν
θρωπος κατίσχυσε τής φύσεως, νικήσας αυτήν 
νίκην ειρηνικήν μ.έν, έπιφανεστέραν δέ τής άπο 
τών μυριονέκρων μαχών.

’Επήλθεν ήδη ή ώρα, καθ’ ήν σεμνυνόμενοι 
ύπέρ τον Αννίβαν καί τον Ναπολέοντα, οίτινες 
διεπράξαντο τήν διάβασιν αύτών κατ’ άλλους 
καιρούς, δυνάμεθα ϊν’ άνακράξωμεν· «Αί ’Αλ
πεις έβιάσθησαν» ούχί δμως ύπέρ τοΰ πολέ- 
μ.ου, άλλ ύπέρ τής ειρήνης. Τοΰλοιποΰ αί ύπο 
τοΰ 'Ροδανοΰ άρδευόμ,εναι εύφοροι κοιλάδες 
γενήσονται εύπρόσοδοι προς τά  εύφορώτερα 
τοΰ ΓΙάδου πεδία· ή δέ Γαλλία καί ή ’Ιταλία 
συγκοινωνήσουσιν άλλήλαις άπ’ ευθείας δια 
σιδηροδρόμ,ων.

'Ως γνωστόν, ή διατρύπησις ή'ρξατο εκα
τέρωθεν τών Λλπεοιν, έ'κ τε Γαλλίας καί ’Ιτα
λίας τή 111 δεκεμβρίου 1 8 5 8  καί μ.ετά δεκα
τριών ετών άδιάλειπτον εργασίαν, χαθ’ ήν 
έφηρμόσθησαν αί τελειο'ταται τών μη-/ανών, 
αί δύοσήραγγες συνηντήθησαν τέλος καί συνή- 
φθησανείς μ.ίαν καί τήν αύτήν οδόν περί τό 
τέλος τοΰ παρελθόντος δεκεμβρίου. \λλ’ δμως 
ή Γαλλία, εί καί γενναίως συνετέλεσε καί δια 
χρημάτων καί διά τών μηχανικών αύτής 
είς τήν έκτέλεσιν τής νέας όδοΰ, δέν ήδυ- 
νήθη κακή τύχη ϊνα μετάσχη τής τών έγ- 
καινίιον ταύτης τελεσθείσης λαπμράς εορτής, 
καθ’ ήν έν τοΐς έγκάτοις ενός τών μεγίστων 
όρέων τής γής δύο δμοροι λαοί, οί Γάλλοι καί 
οί ’Ιταλοί, έδεζιώσαντο άλλήλους· διότι, ή 
Γαλλία, ήττηθεϊσα καί κατακλυσθεϊσα ύπο τών 
γερμανικών στρατών, καί άμυναμένη ύπέρ τής 
ιδίας σωτηρίας, δέν ηύκαίρησεν ϊνα μετάσχο 
αύτής.

’Εάν τό έ'ργον τοΰτο έτελεΐτο ύπό τών 'Ρω
μαίων, οίτινες μετεχειρίζοντο πρός τοιαΰτα 
έργα τούς δούλους, τό πΰρ καί τόν οβελόν, 
άπήτει 2 0 0  έ'τη. ’Εάν δ’ έγίνετο διά τών 
συνήθων μηχανών τών σιδηροδρόμων, αϊτινες 
διατρυπώσι συνήθως δεκαεπτά μέτρα κατά 
μήνα, άπήτει τεσσαράκοντα έ'τη. Αλλά τών 
τελειοτέρων χάριν μηχανών, ας ό Γάλλος μηχα
νικός Σομ,μ,ελιέρος κατεσκεύασεν ύπέρ τής έπι- 
χειρήσεως, καί τών μηχανών, άς ό κύριος Κολ- 
λαδών έκ Γενεύης καί ό κύριος Κολλιγνύ έκ 
τοΰ ’Ινστιτούτου έπενόησαν, μ.ετα]/ειρισθέντες 
τήν δύναμιν τοΰ άέρος, πυκνουμ.ένου διά μη
χανών κινουμ,ένων ύπο τών καταπιπτόντων 
ύδάτων, πρός τε διατρύπησιν τοΰ δρους καί 
διάψυξιν τής απείρου ταύτης ύπογείου στοάς, 
τό έ'ργον συνετελέσθηήδη έν δεκατρισίν ετεσιν.

Ή σήραγζ άρχεται άπό τής ’Ιταλία; έν 
τή κοιλάδι τοΰ Μέτζελ- άλλά δέν διέρχεται, 
ώς κοινώς νομίζεται, διά τοΰ κυρίως Κενησίου

δρουε, άλλά διά τινο; παρομαρτούσης αύτώ
ορεινής όφρύος, έχούσης ένιαχοΰ ΰψος ώς 
2 ,9 7 0  μέτρων ύπέρ τής θαλάσσης, καί κατα
λήγει διερχομένη μεγάλην άνθρακοΰχον στιβάδα 
είς τόν παρά τήν Μοδάνην γαλλικόν ποταμόν 
Άρκην, έ'χουσα τό δλον μήκο.' 12 χιλιομέτρων.

Τά είς τά  εγκαίνια τοΰ μ.εγάλου τούτου έ'ρ- 
γου συνελθόντα πλήθει έστάθησαν παρά τοΐς 
στομίοις τών σηράγγων, δπως μ,ετενδύωνται· 
διότι, οί είσελθόντες, έ'μελλον ϊνα καρτερώσιν 
επί πολλάς ώρας πρός θερμοκρασίαν 3 9 ° , καίπερ 
ακμάζοντας τοΰ χειμώνος, βαίνοντες δι’ άέρος 
βαρέος μέν καί πνιγώδους, άλλά καθισταμένου 
άναπνευστοΰ δι’ ίσχυροτάτων εγχύσεων άέρος 
καθαροΰ,προωθαυμένου έ'ξωθεν είς τάς σήραγγας 
διά τών μ.ηχανών τοΰ κ. Σομελλιέρου, καί πο- 
ρευάμ.εναι μέχρι τοΰ σημείου τής συναντήσεως 
τών δύο σηράγγων, έ'νθα προητοιμάσθησαν ύπό 
νομοί πρός διάρρηξιν τοΰ έ'τι χωρίζοντος αύτάς 
στενοΰ μεσοτοίχου.

’Επισκοπήσασαι ταχέιος τά κατά τάς ύπονό- 
μ.ους τοΰ μεσοτοίχου, καί δεςιωσάμ,εναι άλλή- 
λας διά τίνος τρύπας έπίτηδες άνοιχθείσης έν 
αύτώ, αί δύο συνοδίαι ώπισθόρμησαν ταχέως. 
ΔοΟέντος δέ τοΰ σημείου, αί ύπόνομοι έξερ- 
ράγησαν μετά δεινοΰ πατάγου, περιηχήσαν- 
τος μυριάκις είς τούς καταχθονίους τοίχους τής 
στοάς, καί άγγέλλοντος τοΐς παρισταμ.ένοις, 
πνιγομένοις ήδη έν πυκνώ καπνώ καί κονιορτώ, 
τήν ά'ρσιν τοΰ τελευταίου προσκόμματος τοΰ 
χωρίζοντος τήν ’Ιταλίαν άπό τής Γαλλίας.

Εύκόλως δύναται ϊνα έννοηση τις όποιος 
αλαλαγμ,ός, όποΐαι προσφωνήσεις ευφρόσυνοι 
ήκούσθησαν αμφοτέρωθεν μετά τήν φοβεράν 
έκείνην έκπυρσοκρότησιν. Λμφότεραι αί συνο- 
δίαι, προπορευομένων τών μηχανικών, ώρμη- 
σαν διά τών καταπτώσεων καί των άμαξών, 
μεστών λίθων καί γαιών καί διερρωγότων βρά
χων, πρός τό άνοιχθέν χάσμα.

Ό  μηχανικός Γραττιώνης, ύπερπηδών τούς 
σωρούς τών γαιών καί τών λίθων, διήλθε πρώ
τος, άνευφημοΰντος τοΰ πλήθους, καί σπεύδον- 
τος ϊνα διέλθ-ij μ.ετ’ αύτόν έν θορυβώ καί αταξία.

’ Ηδη αί άτμάμαξαι δισπερώσι διαμπερές 
τήν υπόνομον δίοδον οί δέ όδοιποροΰντες δύ- 
νανται άπό τής Ι 1!? φεβρουαρίου, έκκλίνοντες 

> τήν ύπέρ τό Κενήσιον δρος άργαλέαν οδοιπορίαν, 
ΐνα διαπορεύωνται ευθύ διά τοΰ νέου σιδηρο
δρόμου άπό τής Γαλλίας είς τήν ’Ιταλίαν, καί 
τάνάπαλιν. Αί δέ άπό τοΰ λαμπροΰ τούτου έρ
γου κοινώνικαί, βιομηχανικαί, έμπορικαί, καί 
πολιτικαί ώφέλειαι έ'σονται άναρίθμ,ητοι τή 
Εύρώπη· διότι ή διάτρησις τοΰ Κενησίου δρους 
καί ή έςόρυξις τοΰ ίσθμ-οΰ τοΰ Σουέζ προά- 
ξουσι τήν μετά τής Ανατολής έμπορίαν καί 
τήν έπιιξίαν άπάντων τών έθνών.

Ενώ δε οί Γάλλοι καί οί ’Ιταλοί μ.ηχανικοί 
ήσχολούντο περί τήν διάτρησιν τών Άλπεων, 
έτεροι Γάλλοι καί Ισπανοί μηχανικοί μελε- 
τώσιν άπό δέκα έτών τήν διάτρησιν τών Πυρ- 
ρηναίων, ήτις έ'σται εύκολωτέρα.

Ελπίσωμεν δτι τό παράδειγμα τής διαιρή
σεως τοΰ Κενησίου δρους καί τής έξορύςεως 
τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ παρορμήσει τήν Ε λ 
λάδα, κειμένην έπί τής όδου τής συανπτούσης 
τά δύο ταΰτα έ'ργα, είς τήν ταχεΐαν έπιχείρη- 
σιν τών δυ'ο μάλιστα κατεπειγόντων δημ,οσίων 
έ'ργων, τοΰ σιδηροδρόμ,ου τών ορίων καί τής 
έξορύξεως τοΰ ίσθμοΰ τής Κορίνθου, άτινα 
συνάπτοντα τήν Εύρώπην τή Ανατολή διά τής 
'Ελλάδος καταστήσουσιν αύτήν γενικόν έπ ί— 
νειον καί έμπορειον τών δύο ηπείρων.

' Α. Μ.
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Ό  Σακεσπήρος δέν διαπρέπει έπί κωμική 
ευφυΐα έν άπασιν αύτοΰ τοΐς δράμασιν, άτινα 
όνομάζομεν κωμωδίας. ’Επειδή ή πραξις είναι 
πάντοτε έν αύτοΐς επαγωγός, ό διάλογος γέμει 
ιδεών θαυμαστών, έξεικονιζουσών πάντοτε [λεν 

εναργέστατα την άληθή άνθρωπίνην φύσιν, 
άλλα σπανίως τούς άληθεΐς γελοίους χαρα

κτήρας.
Τοΰ απείρου πλήθους τών άλλοκο'των μάλ

λον η γελοίων χαρακτήρων, ούστινας ή ακα

ταπόνητος τοΰ δαιμονίου δραματοποιοΰ φαν
τασία έπενόησε, προέχει μάλιστα ό τοΰ 
Φαλστάφ, δστις ήρμοζε τοΐς φιλοταράχοις και 
φιλοκινδύνοις άνθρώποις τοΰ καιροΰ, καθ’ όν ό 
ποιητής και ό νίρΛς αύτοΰ έζων, και έσται ές 

άεί τό αριστούργημα της κωμικής τοΰ ποιη- 
τοΰ μούσης, και τό άίδιον ψυχαγώγησα τοΰ 
θεάτρου.

Ό άνθρωπος ούτος καθηδύνεται ύπό τοΰ θο
ρύβου και της ταραχής της κατ’ αύτόν κοινω
νίας, διατελών πάντοτε άσωτος, μέθυσος, εύ
θυμος, δειλός, ράθυμος, και πλη'ρης ούτιδανών 
και παραδόξων κακιών.

Ό Φαλστάφ είναι εύγενής τις"Αγγλος, δστις 
περί τό έτος 1 4 1 0  διηλθεν η δη τά πεντη'κοντα 
έτη και κατεσπατάλησεν άσωτεύων άπασαν αύ
τοΰ την περιουσίαν· και βεβαίως εμελλεν ΐν’ 
άποθάνη άθλίως εν τινι τριόδω η νοσοκομείω, 
η ώς κακούργος άπαγχονιζόμενος, έάν μή 
καλή τύχη έ'ζη έπί 'Ερρίκου τετάρτου.

Ό βασιλεύς ούτος της ’Αγγλίας είχεν υιόν 
άλλόκοτον, ώς ησαν οί πλεΐστοι τοΰ καιροΰ 
εκείνου άνθρωποι, περί ούτινος ή Αγγλία 
ήγνόει τ ί  ύπολάβη. ’Επειδή τό πλεΐστον τής 
ημέρας διήγε μετά καπήλων καί μέθυσων 
καί κλεπτών. ’Ενίοτε δέ έξεστράτευε μετά τοΰ 
πατρός καί ήνδραγάθει κατά τάς μάχας. ’Αλλ’ 
άμα είσελθών εις τό Λονδΐνον, μετεβάλλετο 
άπό ήρωος εις μανιώδη, καί διήγε βίον κραι- 

παλώδη καί άσωτον.
Τόν Φαλστάφ έγνώρισεν ό πρίγκηψ εν τινι 

καπηλείω, καί ήγάπησεν αύτόν ούτως ώστε 
κατέστησαν εύθύς οΐκειότατοι πρός άλλη'λους. 
‘Η φιλία αύτών κατέστη παροιμιώδης. Οί δέ 
"Αγγλοι έ'σχον άμφοτέρους διά μνη'μης ούτως, 
ώστε ό Σακεσπήρος παρέστησεν αύτούς έν έτει 
1 5 9 7 , κατά τήν παράδοσιν, οϊκειότατα πρός 
άλλη'λους διακειμένους.

Ούτως έν τί] τραγωδία αύτοΰ Έ ρρίκω  τώ  

τ ε τ ά ρ τ ω  ό Φαλστάφ έξεικονίζει πρόσωπον 
έπιφανές παρά τώ  διαδοχή, δστις εμελλεν ΐνα 
βασιλεύση ύπό τό δνομα Ερρίκον πέμπτον, καί 
ένίκησεν ύστερον τήν άπό τών Γάλλων έν ’Αζιν- 
κούρτ νίκην.

Ό  Φαλστάφ είναι τοσοΰτον παχύς τήν φύ
σιν καί προγάστωρ, ώστε άπό πολλοΰ δέν δύ- 
ναται πλέον ΐνα ΐδνι τά  γόνατα αύτοΰ· διότι ή 
κοιλία προέχουσα ύπέρ φύσιν μετέβαλε τό 

σώμα αύτοΰ εις άληθή ύποτρέμοντα άσκόν. 
Καί φέρων ζωστήρα παχύτατον περί τήν όσφύν,

μόλις δύναται ΐνα κινήται ώς χοίρος πολύσαρ
κος. ’Ασθμαίνει δέ καί άποστάζει ίδρώτι καί 

γίνεται ερυθρός, ώς άστακός, δταν κάμνη τό έλά- 
χιστον κίνημα. Διό καί σπανίως εξέρχεται άνευ 
τοΰ ίππου αύτοΰ. 'Ο άφαιρών παιδιας χάριν 
τόν ΐππον αύτοΰ γίνεται μέγιστο; μέν αύτοΰ 
εχθρός, μέγιστος δέ τοΰ ταλαιπώρου ίππου 
ευεργέτης, δστις μόλις δύναται ΐνα φέρη τό 
βάρος τοιούτου ύποπάχεος βάκχου.

’Αλλά τό ήθος τοΰ Φαλστάφ είναι έ'τι πα- 
ραδοξότερον.

—  « Τί σοι ε’ίπω, αδελφέ; λέγει πρός τόν 
φίλον αύτοΰ τόν άνακτα. Ή σαρξ είναι άσθε- 

νη'ς. Ούδείς δέ πρέπει ΐνα έκπλη'ττηται δτι 
εγώ, έ'χων πλείονα σάρκα τών άλλων άνθρώ- 
πων, αμαρτάνω πλέον τών άλλων. Είμαι δού

λος τών ηδονών, ακόλαστος, ασελγής, λαίμαρ
γος καί μάλισταφιλοπότης.» Ή το δέ φιλοπότης 
κατά τούς "Αγγλους, άγαπώντας ΐνα πίνωσι 
πολύ, έπί μακρόν, επαλλήλους, καί άπαντων 
τών μεθυστικών ποτών , ζύθου, οίνου, γίνου 
( g i n ) ,  οινοπνεύματος, ρομίου, καί άντέχον- 
τας πρός τήν μέθην ώς ούδέν άλλο έ'θνος.

’Αλλ’ εί καί το σώμα αυτού κατέστη παχύ

τατον έκ τής ραθυμίας καί άκολασίας, δεν 
άπηλιθιώθη έκ τής μέθ ης. Οι λόγοι αύτοΰ, πλτί- 
ρεις ίλαρότητος καί φαντασίας άλλοκότου, έμ- 
βάλλουσιν εύθυμίαν καί γέλωτα, έιεικονίζον- 
τες τήν ευφυΐαν τοΰ Σακεσπήρου, δστις αντι

λαμβάνεται έν άκαρεΐ καί τών παραδοξοτάτων 
αντιθέσεων καί ιδεών, μή εύλαβούμενος μήτε 

τό πρέπον, μήτε τήν εύσχημοσύνην.
Καί δμως όπόση έν αύτώ εύ'ροια λόγου καί 

ειρωνεία! όπόσον πάθος! Πώς τά  πάντα ό ποιη
τής προσωποποιεί καί δεινοποιεΐ εύθύμως έν 
τη άδιαλείπτω φληναφία τοΰ εύφυοΰς τούτου 

φιλοπότου ! Ό θίλων ΐνα έννοήση τήν εύφυΐαν 
τοΰ Σακεσπήρου καί τήν σημασίαν τής ’Αγ
γλικής λέξεως h u m o r  άναγνώτω τόν έπό- 
μενον πανηγυρικόν τοΰ Φαλστάφ εις τόν 'Ισπα
νικόν οίνον Ξερές.

« Μία καλή φιάλη Ξερές, λέγει ό Φαλστάφ, 
φέρει δύο μεγάλα αγαθά- άφαρπάζει τόν εγκέ

φαλον, καί άποξη ραίνει άπαντα τόν πολύν καί 
άνόητον αύτοΰ τΰφον · καθιστα τήν έννοιαν 
τών πραγμάτων εναργή, έλαφράν, πληροί τόν 
νοΰν άπροόπτων φαιδρών καί χαροποιών 
ιδεών, αΐτινες έκφέρονται δι’ εύφυεστάτων εκ
φράσεων. "Επειτα ό Ξερές θερμαίνει τό αίμα, 
καί ώθεΐ αύτό άπό τών έ'σω πρός τά  έξω· φλο
γίζει τήν μορφήν, ήτις, ώς φάρος, παραγγέλλει 
τοΐς λοιποΐς μέλεσι τοΰ μικρού τούτου βασι
λείου, δπερ όνομάζομεν άνθρωπον, ΐναλάβωσι 
τά δπλα, καί τότε δλος ό στρατός τών ζω τι
κών δυνάμεων συντρέχει πρός τόν στρατηγόν 

αύτών, τήν καρδίαν, δστις, έπαιρόμενο*·. έπί 
τοιούτω στρατώ, έπιτελεΐ πάσας τάς πρά
ξεις καί πάντα τά  άνδραγαθήματα· ώστε άπα- 

σα ή πολεμική τέχνη ούδέν ώφελεΐ άνευ ολίγου 
οίνου τής Ισπανίας. Τοΰ Ξερές χάριν ό φίλος 
μου ό άναξ, δστις έκληρονόμησε τό γυναικεΐον 
καί ψοφοδεές τοΰ πατρός αύτοΰ ήθος, κατέστη 

τώρα γενναίος. ’Επειδή έθεράπευσε τό πτωχόν 
αύτοΰ αίμα ώς χώραν λεπτόγεων καί άκαρπον, 

έθίζων έαυτόν συνεχώς πρός τό πίνειν τόν γεν- 
ναϊον καί άληθή τής 'Ισπανίας οίνον. ’Εάν 
είχον χιλίους υιούς, πρώτον πάντων θά έδί- 
δασκον αύτούς ΐνα άποστρέφωνται τά  συγκε- 

κραμένα ποτά καί ροφώσι μόνον τόν άριστον 
καί άκρατον τής Ισπανίας οίνον. »

Τίνα ό Φαλστάφ διδάσκει τό βακχικόν 
τοΰτο μάθημα ; Πρός τίνα διαλέγεται ούτω ; 
—  Πρός ούδένα. ’Επειδή τοΰτο είναι μονόλο
γος εις εαυτόν· διότι ό Φαλστάφ εύθυμεΐ καί 
χαίρει μονάζω ν, ροφών άμυστί τόν οίνον τής 
Ισπανίας καίτά  χαριεντίσματα τής παραδόξου 
αύτοΰ φαντασίας.

’Αλλά δυστυχώς ό 'Ισπανικός οίνος είναι 

πολύτιμος έν ’Αγγλία, καί ή περιουσία τοΰ 
Φαλστάφ έβλάβη δεινώς έκ τούτου· διότι ό 
άθλιος δέν έχει πλέον ούδέ οβολόν. Καί δμως 
δέν στερείται ούδενός πράγματος. ’Επειδή 
κατοικεί, πίνει καί τρώγει δωρεάν ή έπί άνα- 
βολή παρά τή γραία ξενοδόχω αύτοΰ μίςς Κουΐ- 
κλυ, ήτινι ύπόσχ_εται τόν γάμον άπό εΐκοσιν 
έτών· διό, εί καί μή έχει ούδέ οβολόν, διατελεΐ 
εύτραφής καί ίλαρώτατος, ώς τό πρώτον. Πάλαι 

ποτέ ήτο ύπηρέτης εύγενοΰς καί ιππότης, καί 
διά τοΰτο φορεΐ ξίφος. ’Αλλά τώρα, μή έ'χων 
μηδεμίαν τακτικήν ύπηρεσίαν, περιφέρεται έν 
Αονδίνφ, φοίτα εις τά  καπηλεία, εις ά συνέρ

χεται παρ’ αύτόν συμμορία διεφθαρμένων καί 
κακοποιών άνθρώπων. Οί Νύμ, ό Πιστόλ, ό 
Βαρδόλφ, ό Ποίνς, ό Καδοχίλ, ραδιούργοι, 
κλέπται καί λησταί, καθάρματα τής κοινωνίας 
τοΰ Αονδίνου, έμπαίζουσι μέν α^τώ, άλλά καί 
καθιστώσι κοινωνόν τών τολμημάτων αύτών· 
διότι χωρίς τοΰ Φαλστάφ αί έπιχ_ειρη'σεις αύ
τών δέν ήσαν πολύ ασφαλείς, καί ό σερίφης τοΰ 
Αονδίνου δέν έβράδυνεν ΐνα κρεμάση αύτούς. 
’Επειδή δέ ό Φαλστάφ μετέχει πάντοτε τών 

επιχειρήσεων αύτών, έάν έκρεμώντο οι άλλοι, 
έ'πρεπεν ΐνα κρεμασθή και αύτός, ό άριστος 
καί άπαραίτητος φίλος τοΰ πρίγκηπος τής 
Ούαλλίας. Καί επειδή ό πρίγκηψ εμελλεν ΐν’ 
άναβή ποτε εις τόν θρόνον, ήδύνατο ΐν’ άναμνη- 
σθή τοΰ τιμωρηθέντος αύτοΰ φίλου, καί ούαί 
τότε τώ  σερίφη, δστις έκρέμασε τόν Φαλστάφ!

Ούτως ό Φαλστάφ έ'χει τρεις πόρους ζωής, 
τήν ληστείαν, τό βαλάντιον τοΰ διαδόχου, δταν 
τύχη πλήρες, καί τήν εύπιστίαν καί τόν έρωτα 

τής ξενοδόχου μίςς Κουΐκλυ, μελλούσης Κυ
ρίας Φαλστάφ. "Οταν ό πρίγκηψ καί ό πατήρ 
αύτοΰ ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας διαφέρωνταιπρός 
άλλη'λους, ό Φαλστάφ είναι δυστυχής· δταν 

δέ πάλιν ό με'λλων Έρόΐκος πέμπτος διαλ- 
λάττηται πρός τόν πατέρα αύτοΰ, ό καλός 
ήμΐν Φαλστάφ εύπορεΐ πάλιν κατ’ ολίγον, πλη- 
ρόνει εύθύς τόν όψοπώλην· αί δέ κατ’ αύτοΰ 
άγωγαί άναβάλλονται· τό βαλάντιον αύτοΰ 

έξογκοΰται, άλλά φεΰ ! πρός ολίγον καιρόν 

τοΰ έπαράτου χάριν καί ήδέος οίνου τής Ισπα
νίας. Τότε εύγνωμονών προπίνει άκρατώς εις 

υγείαν τοΰ άνακτος. ’Αλλ’ δταν τό βαλάντιον 
κενωθή έκ νέου, ό δέ πρίγκηψ, διωχθείς έκ τής 
αυλής, νέας τινός ένεκα άνοησίας, άπορη καί 
ούτος χρημάτων, τότε ό Φαλστάφ αναγκάζε

ται πάλιν ΐνα φοίτα εις τά  καπηλεία καί τρέ- 
πηται πρός τούς φίλους αύτοΰ κακούργους.

"Αλλως τε δέ ό Φαλστάφ δέν κρύπτει τήν 
διαγωγήν αύτοΰ τώ  άνακτι. Διότι διηγείται 
αύτώ εύθύμως τά  κατά τόν βίον αύτοΰ, καί 
μεταξύ λόγων ζητεί αύτόν δύο χάριτας.

« "Οταν γίνης βασιλεύς, λέγει πρός αύτόν, 

πρέπει πρώτον πάντων ΐν’ άπαγορεύσης τόν 
άπαγχονισμόν τών κλεπτών, καί μή έπιτρέψ^ς 
ΐνα ό νόμος κρατή αύτούς διά τοΰ έσκωριασμέ- 
νου χαλινοΰ έκ τών όδόντων. ’Ανάγκη ΐν’ άπα
γορεύσης τό θέτειν αύτοΐς υβριστικά ονόματα. 
Πρόσταξον δέ ΐνα καλώσιν αύτούς ίππότας



-τνίς Σελήνής καί τής Νυκτός, καί όχι κλέπτας· 
επειδή δια νυκτός κατορθοΰσι τά μέγιστα καί 

κάλλιστα »
Ό άναξ άκούων αυτόν γελά. Παράδοξον δέ 

δτι ό Φαλστάφ, εί καί έλκει τό γένος έξ εύ- 
γενών, άπέβαλε πάσαν φιλοτιμίαν. ’Αλλα φαί

νεται τό καθ’ εαυτόν δτι δέν άγαπα ΐν άκούη 
λέγοντας τά πράγματα όνομαστί. ’Ενίοτε δέ 
επιχειρεί ΐνα φαίνεται διάγων βίον άνεπίλη- 
πτον. Καίπερ δέ κατάλευκος την κόμην καί 
τόν πώγωνα, καί μεστός ρυτίδων καί λεπτός 

καί ύπότρομος την φωνήν, άξιοι έ'τι δτι είναι 
νεανίας· καί δτε παλαιός τις δικαστής καται
σχύνει αΰτ-όν νεανιευόμενον οΰτω καί άκολα- 
σταίνοντα, « Ύ μεΐς οί γέροντες, αποκρίνεται 

αύτώ, δέν συμπαθείτε ούδέ συγχωρεΐτε ποτε 
τοΐς νέοις τά  πταίσματα, επειδή τό αίμα υμών 
έπάγη ύπό του γη'ρατος, καί δέν εννοείτε τάς 

όρμάς ημών τών νέων. »
Πρός δέ τούς κατηγοροΰντας αύτοΰ ώς δια- 

φθείροντος τόν άνακτα, (( ’Εγώ, άποκρίνεται, 
δέν τρέχω κατόπιν αύτοΰ, άλλ’ αύτός ακολου

θεί κατόπιν μου ώς κυνάριον. »

—  « Φ ίλτατέ μοι 'Ερρίκε, λέγει πρός αύ
τόν ποτε· σύ, άδελφέ, καί άγιον διαφθείρεις, 
Πριν σέ γνωρίσω ήμην παντελώς άκακος· τώρα 

δέ κατη'ντησα σχεδόν κατάρατος. Προτοΰήμην 
ενάρετος ώς εύγενη'ς. "Ωμνυον ολίγον· μόλις 
επαιζον επτάκις της έβδομάδος· δέν είσηρχό- 
μην εις τό καπηλεΤον πλέον η άπας άνά παν 
τέταρτον της ώρας· έπλη'ρονον δσα έδανειζό- 

μην  μάλιστα συνέβη μοι ΐνα πλη ρώσω τά 

χρέη μου τρις η τετράκις εις τήν ζωη'ν μου! 

"Εζων σωφρόνως· άλλά τοόρα ζώ έν μεγίστη 
αταξία. Ή κακή συναναστροφή' με διέφΟειρε.

'ίίς πάντες οί ράθυμοι καί ηδυπαθείς, ό Φαλ
στάφ είναι φιλόζωος, καί φοβείται τά δπλα καί 

τάς πληγάς. "Αλλως τε δέ, εί καί δειλότατος, 
προσπαθεί ΐνα φαίνηται ανδρείος, καί αδύνατον 
ΐνα έννοη'ση τις πόσα πλάττει καί επινοεί 
ό'πως κρύψη τήν δειλίαν καί ανανδρίαν αύτοΰ. 
Καίτοι πολύσαρκος καί δυσκίνητος, φεύγει 
δμως ό'λω ποδί κατά τόν κίνδυνον, καί ύστε
ρον βέβαιοί μετ’ ανήκουστου άναιδείας δτι έπο- 
λέμησεν ώς λέων καί ετρεψεν είς'φυγήν ώς 

πλείστους αντιπάλους.
Ημέραν τινά καθ’ ήν τό βαλάντιον αύτοΰ 

ήτο κενόν, απορών πώς γεμίση αύτό, κατέστη 
λίαν μελαγχολικός· καί ( τίς πιστεύει το ΰ το ;) 
άπέκλινε πρός τήν μετάνοιαν.

—  Μελαγχολώ ώς γηραιός αίλουρος, ελε- 
γ ε ,  περιφερόμενος ώς άρκτος πεφιμωμένη. 

’Ανάγκη ΐνα μεταβάλω τρόπον ζω ής. Δέν 
θέλω ΐνα κολάσω τήν ψυχη'ν μου ούδ’ αύτοΰ 
του υίοϋ το ϊ βασιλέως χάριν.

—  Λοιπόν Φαλστάφ! λέγει αύτώ εισερ
χόμενος ό άναξ, καί γελών έπί τΐί απορία 
αύτοΰ· καί εγώ, ώς βλέπεις, δέν έ'χω οβολόν. 
Θέλεις ΐνα έξέλθωμεν όμοΰ έπί κλοπη'ν; ποΰ 
θέλεις ΐνα ύπάγωμεν ;

— "Οπου αν θέλης, τέκνον, δπου άν θέλης!
—  Πώς πρό ολίγου έφαίνεσο τόσον μετα- 

νοών, τώρα δέ άφίστασαι τόσον εύκόλως άπό 
της προσευχής εις τήν κλοπη'ν;

—  Τ ί θέλεις, φίλτατέ μοι 'Ερρίκε; Αυτή 
είναι ή μοΐρά μου. Δέν άμαρτάνει τις χαριζό- 
μενος τοΐς πάθεσι καί τί; προαιρέσει αύτοΰ.

Μεταξύ λόγων εις τών φίλων αύτοΰ ερχεται 

προτιίνων αύτώ παρόντος τοΰ πρίγκηπος με- 
γάλην κλοιόν. ’Επειδή δύο πλούσιοι έμποροί

έ'ρχονται πρός τήν εσπέραν εις τό Αονδΐνον οί 

δέ φίλοι τοΰ Φαλστάφ έ'κριναν ΐνα προσβά- 
λωσιν αύτούς ολίγον μακράν τής πόλεως. 'Ο 
Φαλστάφ δέχεται ύπερχαίρων, καί προσκαλεΐ 
τόν άνακτα ΐνα συμμετάσχη τοΰ έ'ργου. Ό δέ 
διάδοχος τοΰ θρόνου, ούτινος ό Σακεσπήρος 
δέν ήθέλησεν ΐνα καταφαυλίση παντελώς τόν 

χαρακτήρα, φαίνεται άγανακτών πρός τοιοΰ- 
τον λόγον. Αλλ’ ό έτερος τών συνεταίρων, ό 
Ποίνς, πλησιάζει τώ  άνακτι καί ομολογεί αύ

τώ  δτι πρόκειται μόνον περί πανουργη'ματος 
καί αστεϊσμού πρός τόν Φαλστάφ. Τότε ό άναξ 
συγκατατίθεται ΐνα συμμετάσχη τής εκστρα
τείας.

ΙΊερί τό μεσονύκτιον ή συνοδία αναχωρεί, 
καί ενεδρεύει έ'ξοι τής πόλεως τούς προσερχο- 
μένους δύο πλουσίους εμπόρους. Ό Ποίνς καί 

ό άναξ άπομακρύνονται τοΰ Φαλστάφ έπί προ- 
φάσει δτι πορεύονται έ'μπροσθεν πρός φυλακήν, 
καί άφίνουσιν αύτόν μόνον. Μετασχηματίζον
ται δέ καί ένδύονται μορμολύκεια, καί όρμώσιν 
έ'νοπλοι έπί τόν Φαλστάφ, δστις περίτρομος 
τρέπεται εις φυγήν κραυγάζων· Βοηθεΐτε!

Μετ’ ολίγον επανέρχεται εις τό ξενοδοχεΐον 
καταπεπονημένος καί βαρυθυρ,ών έπί τη απο
τυχία τής εκστρατείας.

Καί πρώτον μέν ζητεί ποτ'/ίριον οίνου, ό'πως 
παρηγορη'ση τήν λύπην αύτοΰ· έ'πειτα δέ βλασ- 

φημεΐ τόν άνακτα καί τόν Ποίνς, οϊτινες δέν 
έβοη'θησαν αύτώ, καί άπλώς φαίνεται τό σχήμα 
καί τούς λόγους ή'ρως γηραιός, γενναίος άρ- 
χηγός προδοθείς ύπό τών στρατιωτών αύτοΰ έν 

ώρα μάχης.

« "Απαγε, γέρον Τζών ! λέγει πρός εαυτόν 
μετά κωμικής άθυμίας. ’Απόθανε πλέον ! 
'Επειδή άνδρεΐοι καί θαρραλέοι άνθρωποι ώς 
σύ δέν ύπάρχουσι πλέον έπί τής γ ή ς ! Εις κό
ρακας οί δειλοί καί οί άνανδροι! »

Ό άναξ εισέρχεται καί έρωτα αύτόν τήν 
αιτίαν δι’ ήν άθυμεΐ. Καί τότε άρχεται ό όνο
μαστός έκεΐνος διάλογος, δστις γέμει βλασφη
μιών γελοίων καί αγανακτήσεων έπιτέρπνων, 
καθ’ δν ό Φαλστάφ άποκρίνεται πρός τόν άνα- 
κτα ώς πρός τόν έ'σχατον τών καπήλων, υβρί

ζει, άγανακτεΐ, διαμαρτύρεται, έ'πειτα δέ προσ
φέρει αύτώ τήν χ,εΐρα.

ΕΡΡΙΚΟΣ. Περί τίνος ό λόγος; Τ ί έχεις;
ΦΑΛΣΤΑΦ. ’Ερωτας περί τίνος, ώς άν 

ήγνόεις δτι σήμερον ή μ εις οί τρεις άπωλέ- 
σαμεν χιλίας λίρας; ’'Λς άποτυμπανισθώ, άντό 

κατ’ έμέ μή έπολέμησα έπί δύο ώρας πρός 
δώδεκα ανθρώπους. Θαΰμα δέ είναι άν έσώ- 
θην ! έπειδή ελαβον οκτώ πληγάς κατά τό 
στήθος καί τέσσαρας έν τοΐς περιμηρίοις. Ή 
άσπίς μου διετρυπήθη διαμπάξ, τό δέ ξίφος 

μου συνεκόπη ώς πρίων. Ούδέποτε έπολέμησα 
ώς ση'μερον. Καί δμως μάταιοι θρίαμβοι! Κατα- 
ρώμαι δέ ύμάς πάντας τούς άνάνδρους, οΐτινές 
με κατελείψατε μαχόμενον πρός πεντήκοντα. 
Μάλιστα πρός πεντη'κοντα! καί άν μή ή σαν 
τοσοΰτοι, εϊπετέ μοι δ ,τι άν θελήσητε.

ΠΟΙΝΣ. ’Ελπίζω δτι δέν έφόνευσας ούδε'να.
ΦΑΛΣΤΑΦ. "Ω ! έφόνευσα δύο κακούργους. 

Σοί διηγούμαι τά  πράγματα ό'πως συνέβησαν, 
Ερρίκε. Περιμένων ξιφη'ρης, βλέπω τέσσαρας 

όρμώντας έπ’ έμέ . . .
ΕΡΡΙΚΟΣ. Πώς! πρό όλίγου ήσαν δύο, 

τώρα δέ έ'γιναν τέσσαρες ;
ΦΑΛΣΤΑΦ. Τέσσαρες. Πάντοτε τέσσαρας 

ειπον. ’Εφώρμησαν πρός έμέ ώς λύκοι. ’Αλλ’

δμως δέν έταράχθην, καί ετρεψα άνδριίως κ«ί
τούς επτά εις φυγη'ν,

ΕΡΡΙΚΟΣ. Πρό όλίγου η σαν τέσσαρις, 
τώρα έ'γιναν επτά !

ΦΑΛΣΤΑΦ. Ε π τά  λέγω, “Ακουσον, φίλ- 

τατε Ερρίκε· διότι ή πραξις είναι άξιάκου- 
στος . . . Ειχον ΐνα παλαίσω πρός έννέα . . ,

ΕΡΡΙΚΟΣ. Τώρα έγιναν έννέα! . . .

ΦΑΛΣΤΑΦ. "Αμα ίδόντεςτά ξίφη αύτών πε- 

τώντα κατατεθραυσμένα, ήρχισαν ΐν’ όπισθορ- 
μώσιν. Αλλ’ έγώ ήκολούθουν αύτοΐς κατά 
πόδας, καί έμαχόμην πρός αύτούς συσταδόν, 

καί έν ριπνί οφθαλμού έπτά έκ τών ένδεκα 
έ'πεσον εν τή μάχη . . .

Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ . ’ Ω τοΰ θαύματος ! Οί έννέα 
άπέβησαν ένδεκα! ’Αρκεί, Φαλστάφ! Δέν δύνα
μαι πλέον μηδέ ν’ ακούω τοιαΰτα ψεύδη μεγάλα 

ώς ή κοιλία άφ’ ης έξέρχονται. Τώρα άκουσον 
τήν άλη'θειαν Ζάκ, Οί έπιπεσόντες ήμεθα ήμεις 
οί δύο· σύ δέ έ'φυγες εύθύς άνάνδρως βρυχώ- 
μενος ώς ταΰρος· ήμεΐς δμως άφηρέσαμεν τάς 

γκινέας. Δέν αίσχύνεσαι ψευδόμενος οΰτω καί, 
πριονίσας σύ αύτός τό ξίφος σου, θέλεις ΐνα πεί
σης ημάς, οΐτινές σε εΐδομεν φεύγοντα περί- 

τρομον, δτι ήνδραγάθησας κατά τήν μάχην ; 
Είπέ τήν άλη'θειαν διατί έ'φυγες ώς άνανδρος ;

ΦΑΛΣΤΑΦ. "ε ! έ'! Δέν έννοεΐτε, ταλαίπω
ροι, δτι αστειεύομαι καί δτι σας άνεγνώρισα; 
Δέν μοι λέγεις τ ί έ'πρεπεν ΐνα κάμω; "Επρεπεν 
ΐνα σέ φονεύσω . . . σέ τόν μέλλοντα διάδοχον 
τοΰ θρόνου ; Πλήν, φίλτατα τέκνα ! δλα ταΰτα 
είναι τώρα ματαιολογία! τό δέ κύριον είναι αί 
γκινέαι. Χαίρω δτι έ'χετε ύμεΐς τά χρη'ματα. 

Ξενοδόχε, εις κόρακας τά θεία ! Μίςς Κουίκλυ! 
άφησον, άγαπητή , τώρα τήν προσευχήν σου ! 
"Ανοιξον τάς θύρας τοΰ ξενοδοχείου! Χαρά, 
άγαλλίασις καί εύθυμία! Ύμεΐς δέ, άνδρες ιλα

ροί, παΐδες άγαθοί, χρυσοί τήν ψυχήν, είσθε 
άξιοι μεγίστων έπαίνων ! ’Ελπίζω δέ δτι με- 
γάλως εύθυμήσομεν πρός τήν εσπέραν!

Βαβαί τοΰ αγροίκου βωμολόχου καί του 

ίλαροΰ γελωτοποιού! Ό άναξ, ΐνα μή στερήται 
τοιούτου, θεάματος συγχωρεΐ αύτώ τά  πάντα· 

διότι τάς ύβρεις αύτοΰ νομίζει τέρψιν τφ  ύβρι- 
ζομένω,

Παρά τώ  Φαλστάφ διαμένει έ'ν τι μόνιμον 

καί σπουδαΐον, ή αχαλίνωτος φιληδονια. Τά 

δέ χρη'ματα άγαπα ό'πως μεταχ_ειρίζηται π ί
νων καί ευφραινόμενος παντί τρόπω, Πρός 
δέ τό πορίζεσθαι ταΰτα κλέπτει μέν έν ταΐς 

δημοσίαις όδοΐς, άλλά δέν φονεύει, Διότι ο( 
ύπ’ αΰτοΰ προσβαλλόμενοι η άνθίστανται, η 
παραδίδουσιν άμαχεί έαυτούς καί τό βαλάν-· 

τιον. Καί άν μέν άντέχωσιν, ό Φαλσταφ φεύ
γει· άν δέ μή άνθιστώνται, άπογυμνοΐ αύτούς 

άθορύβως.
Τέλος κατώρθωσε τοΰ άνακτος χάριν ΐνα κα· 

τασταθή εκατόνταρχος στρατολόγος, καί έπώ- 
λησε τοΐς μετρητοΐς πλήθος έξαιρέσίων καί 
αποστρατειών, καί έναβρυνόμενος έπί τούτω,

« Κατεχράσθην δαιμονίως, λέγει, τήν έντο- 
λήν τοΰ βασιλέως. ’Αντί 1 5 0  στρατιωτών 
έ'λαβον 3 0 0  λίρας· διότι άντί πτωχών έστρα- 
τολόγησα μόνον πλουσίους, υιούς μονογενείς 
καί παμφιλτάτους γαιοκτημόνων καί κτημα
τικώ ν, νέους μελλογάμους ή νυμφευομένους. 
Μάλιστα δέ φροντίσας εύρον πλήθος δειλών 
ταχυπόδων, οϊτινες προτιμώσιν ΐν’ άκούσωσι 
μάλλον τόν διάβολον η τό τύμπανον· ψοφο- 
δεεΐς, τρέμοντες ώς νήσσαι τετραυματισμέναι εις



τόν ήχον της πυρίτιόος. Εννοείται οτι οι 
ίίρωες ούτοι έ'σπευσαν ϊν έξαγορασωσιν έαυτους 
καί άντικατεστάθησαν άντί αθλίων και πειναλεων 

ρακένδυτων. "Ωστε ό στρατός μου άπας συνίστα

μαι έκ κακούργων καί γυμνοσκελούντων ισχνών 

ώς ό Λάζαρος, οϊτινες ποτέ δέν έςεστρατευσαν- 

αληθείς καρκίνοι κατατρώγοντεςττ,ν κοινωνίαν. 
Αίσχύνομαι -καί εγώ αύτός βλέπων αϋτους βα

δίζοντας ώς εϊ ήσαν έ'τι άλυσόδετοι· διότι 
πάντες έξήλθον ή έδραπέτευσαν εκ τών φυλα

κών. Θαΰμα έ'σται, αν είίρ·/) τις πλέον Ϋι 'εν και 

τίμισυ ΰποκάμισον καθ ό'λον τό ταγμα μου’ 
άλλα τό μέν ίίμισυ σύγκειταιέκ δύο κλαπέντων 
καί συρραφέντων χειρομάκτρων · τό δέ ολό
κληρον ΰποκάμισον έκλεψαν καθ οδόν τώ  φίλω 

μου Σαίντ ’Λλβάν.»
Καί οτε αί άρχαί κατηγοροΰσιν αύτοΰ τό 

παράδοξον σχήμα καί τήν γυμνότητα καί ρυ
παρότητα τών νεοσυλλέκτων αύτοΰ, « Σάρκες 
πρός πυρίτιδα ! Σάρκες πρός πυροβόλα! άνα- 
κράζει. Μη καί τούτων τα  σώματα δεν δύναν- 
ται ϊνα γεμίσωσι τους λάκκους, ώς αί σάρκες 
τών άλλων στρατιωτών; »

Τοιαύτη τις ή φιλοσοφία τοΰ Φαλστάφ έν 
ίιρνίνη ■ Ά λλ’ έν πολεμώ έπιδείκνυται έ'τι μάλ
λον φιλόσοφος καί δειλός. Διότι προκειμέ- 
νης μάχης, καί τρέμων, καί άπολογούμενος 
πρός εαυτόν περί της ίδιας άνανδρίας, έξετάζει 
φιλοσοφικώς τ ί έστι φιλοτιμία καί δόξα , ώς ό> 

Διογένης ή ό Δημόκριτος. —  « Ά γ ε , λέγει 
καθ’ εαυτόν. Ή φιλοτιμία με κινεί. ’Εμπρός... 
θάρρος . . . Ναί! άλλ’ έαν, ο μη γένοιτο, ή 
φιλοτιμία μ’ έ'ρριπτε νεκρόν εις την γην ; . . .  

Ή φιλοτιμία δύναται άρά γε ϊνα μοι άποκα- 

ταστηση τόν βραχίονα, ή την κνήμην, έάν 
άποβάλω αύτήν κατά την μ ά χ η ν ;—  Οχι. 
"Η ϊνα με άπαλλάξ·/) άπό τοΰ τραύματος καί 
τών πόνων; — ’ Ο χ ι . . . "Επειτα ίδωμεν τί 

είναι ή φιλοτιμία . . .  —  'Απλοΰς λόγος . . . 
άπλη λέξις. Τ ί δέ ό λόγος; —  Άνεμος. Ό 

άποθανών ένδόξως την τετάρτην αισθάνεται 

την φιλοτιμίαν την πέμπτην; —  ’ Οχι . . . 
Άρα ή τιμή καί ή δόξα είναι ανωφελείς τοΐς 
νεκροΐς. Άλλά μήπως οί ζώντες άπολαύουσιν 
α ύ τή ς ;—  Οχι· διότι ή κακολογία καί ό φθό
νος άφαιροΰσιν αύτοΐς καί τιμήν καί δόξαν. τ> 

Εάν ό Φαλστάφ κατώρθου ϊνα έμβάλη τώ  
διαδόχω τοΰ βασιλέως της ’Αγγλίας τοιαύτας 

δόξης καί φιλοτιμίας έννοιας, ή Γαλλία δεν 
ένικάτο την μάχην τοΰ Άζινκούρ· καί τά δύο 

άντίπαλα έ'θνη έ'μίνον οίκοι οΐνοποτοΰντα καί 
εύθυμοΰντα κατά στολήν. Ά λλ’ ό άναξ, εϊ καί 
θιασώτης τοΰ Φκλστάφ, άνδραγαθεΐ κατά τάς 
μάχας, σώζει πολλάκις τόν πατέρα έκ τοΰ κιν
δύνου, καί τέλος θανατόνει τόν στρατηγόν τών 
έπαναστάντων εύγενών Περσύ. Άλλ* ό Φαλ

στάφ, άντί τοΰ κινδυνεΰσαι ϊνα λάβ;ί πληγάς, 
αϊτινες δοξάσουσιν αύτόν, ώς τόν άνακτα, 

προτιμά ϊνα πέση ‘χαμαί, ‘καί προσποιείται δτι 
είναι νεκρός. ’'Επειτα δέ, παρίλθόντος τοΰ κιν
δύνου, άνορθοΰται βραδέως, έπωμίζεται τό 
πτώμα τοΰ άρχηγοΰ ΙΙερσύ, δν άγνοεΐ ό'τι 

έφόνευσεν άνδρείως μαχόμενος ό άναξ, καί έ'ρ- 
χεται πρός αύτόν γαυριών τ·?ί νίκη καί έπαιρό- 
μενος έπί τώ  έπισήμω άρχηγώ δν αύτός άν- 

δραγαθη'σας έφόνευσεν. Ό  δε άναξ καγχάζει 
επί τνί άναιδεία αύτοΰ, καί υπόσχεται ϊνα δή
λωση τώ βασιλεΐ τό άνδραγάθημβί.

Β '.

Εν τω  δευτε'ρω μέρει ’Ε ρ ρ ίκ ο υ  τοΰ τ ε 

τ ά ρ τ ο υ  ό Σακεσπίίρος παριστα τόν Φαλστάφ 
έν καλλίτερα καταστάσει· διότι λαμβάνει έτνί- 
σιον μισθόν καί έχει υπηρέτην. ’Αλλ’ εί καί ή 
τύ·/η αύτοΰ μετεβλνίΟη, ούτος, ώς ο λύκος της 
παροιμίας, ούδόλως μετέβαλε τρόπον τοΰ ζην. 
Επειδή διατελεΐ πάντοτε κραιπαλών καί φθειρό

μενος. Γηράσκει δέ όφθαλμοφανώς, λαμβάνε- 
ται ύπό άρθρίτιδος καί νεφρίτιδος· ό δέ ια
τρός, ώτινι συμβουλεύεται συνεχώς, κακήν 
τεκμαίρεται την υγείαν αύτώ. ’Επειδή δέ 

έ'χει σχεδόν τά πρός τό ζην, δέν κλέπτει μέν 
έτι* άλλά δέν έχει ούδεμίανπαρά τοΐς έμπόροις 

πίστιν, ώς μη άξιόχρεως· ούδείς δ’ αύτών τολ- 
αα ϊνα κάυ.η αύτώ την έλαχίστην προκαταβο
λήν, άλλά πάντες ζητοΰσιν ενέχυρα καί εγγυή
σεις. Ό ταλαίπωρος Φαλστάφ, βλέπων την 
πίστιν αύτοΰ τοσοΰτον κραδανθεΐσαν, έκμαίνε- 

ται, άγριαίνει καί καταράται.

« Είς κόρακας, άνακράζει, πάντες οί ρά- 
πται καί οί υποδηματοποιοί, καί τό σμήνος 
τών άρπακτικών γυπών, οϊτινες δέν αίσχύνονται 

νά ζητώσιν εγγυήσεις καί ενέχυρα παρ εύγε— 
νοΰς, όποιος έγώ ! Μά την τιμήν μου προτιμώ 
μάλλον νά καταπιώ ποντικοφάρμακον, ή νά 
άκούω τά κτήνη ταΰτα άπαιτοΰντα εγγυήσεις. 
Περιμένω ήδη άπό τοσούτων ημερών είκοσιδύο 
μέτρα υφάσματος· άλλ’ άντί νά μοι πέμψωσιν 
αύτό, έ'ρχονται ν.ενοί ζητοΰντες εγγυήσεις! »

’ Εν τώ  μονολογώ τούτω άναφαίνεται τό 
αιώνιον μίσος τοΰ άσωτου πρός τον φρόνιμον 
έ'μπορον, όστις καλώς λογίζεται καί οίκονομεΐ 
τά συμφέροντα αύτοΰ. ’Αλλ’ ύ Φαλστάφ νο
μίζει αύθαδέστατον τόν έμπορον όστις τολμά 

ϊνα ζητηση ό'πως στρατιώτης καί εύγενής, ώς 
αύτός, πληρώστ, τά χρέη αύτοΰ.

’θ  Φαλστάφ έπεθύμει βεβαίως ϊνα ό έ'μπο- 

ρος τοΰ υφάσματος καί ό ράπτης ηναι πρός 
αύτόν τοσοΰτον επιεικείς καί εύ'κολοι, ώς ή γραία 
μίσς Κου'ίκλυ, ή'τις ού μόνον ξενίζει αύτόν 
άπό εΐκοσιτεσσάρων ετών, τρέφει καί πο
τίζει έπί αναβολή, άλλά καί δανείζει αύτώ 
χρήματα, καί ενεχυριάζει ό',τι έ'χει, ό'πως κο- 
ρέση τήν φιλοποσίαν αύτοΰ. ’Επέρχονται όμως 

ενίοτε καί ήμέραι καθ’ άς ή ταλαίπωρος, άπο- 
ροΰσα χρημάτων, άδημονεΐ, άποκαρτερεΐ, καί 
καλεΐ τόν είρηνοδίκην. Άλλά μετά τινα σφο- 
δράν φιλονεικίαν, καθ’ ην ό Φαλστάφ άποκρί- 
νεται αύτη ύπερηφάνως, ώς άνθρωπος συναι

σθανόμενος ό'τι πληρώσει ποτέ αύτήν μέχρις 
όβολοΰ, κύπτων πρός το οΰς αύτής, ψιθυρίζει 
λέξεις τινάς, αϊτινες έχουσι μαγικήν είς αύτήν 
δύναμιν. Θέραπεύων τήν κενοδοξίαν αύτής, 

υπόσχεται πάλιν αύτη τον γάμον, καί πελα

τείαν γενναίαν. Διότι οί συμπόται αύτοΰ, μά
λιστα δέ ύ άναξ, έ'ρ'/ονται τοΰ Φαλστάφ yaptv, 

καί έξοδεύουσι πολλά έν τώ ο’ικω τρώγοντες καί 
πίνοντες. ’Αλλά μάλιστα καταπραΰνει τόν άπελ- 
πισμόν καί τήν οργήν αύτής υποσχόμενος ό'τι, 
νυμφευόμενος, καταστήσει αύτήν κυρίαν, καί 
μάλιστα εύγενή, ώς αύτός, ό'ταν ό κοινός φί
λος Ερρίκος άναγορευθη βασιλεύς. Καί τότε 
δά τότε τό μεγαλεΐον, αί τιμαί, ή δόξα καί 
αί μακραί τών ενδυμάτων ούραί! ’Αντί δέ πτω 
χής ξενοδόχου ή μίσς Κουίκλυ έ'σεται τότε 
κυρία Φαλστάφ, δούκισσα ί'σως ί "Ώ παγ- 
κρατές κενοδοξία! τίςδέν κρατείται ύπό σοΰ! 

Παράδειγμα δέ ή πτωχή μίσς Κουίκλυ, ήτις

κατηνάλωσε τόν βίον έκκλύζουσα τά ποτή
ρια, διπλοΰσα τά χειρόμακτρα καί ράπτουσα 
τάς τρύπας τοΰ βρακίου τοΰ φιλτάτου Φαλ
στάφ, ονειροπολεί καί νομίζει ό'τι μετ’ ού 
πολύ εσται ομοτράπεζος τοΰ βασιλέως !

Άλλ’ ιδού αύτός πάλιν επιτετραμμένος παρά 
τοΰ άνακτος νε'αν στρατολογίαν, καθ’ ήν ό Σα- 

κεσπήρος δεικνύει έμπράκτως τή,ν άναιδή δω
ροδοκίαν και τάς καταχρήσεις τοΰ ήρωος αύ

τοΰ, άς διηγήθη μόνον πρότερον.

Παρά τινα κώμην τοΰ Γλόσεστερ ό δήμαρ
χος συνήθροισε πομπικώς τούς νεοσυλλέκτους 
τής επαρχίας, έξ ών ό Φαλστάφ μέλλει ϊνα 
συλλέξη στρατευσίμους. Ιΐδη ούτος άρχεται 
σεμνοπροσωπών τής καθόλου έπιθεωρήσεως καί 
έξετάσεως ένός έκάστου. Καί οί μέν έρριο- 

μενέστατοι καί μάλιστα εύσωμοι, άλλά πένη- 
τες, προβλέποντες τόν κίνδυνον, φέρουσι παν- 
τοίας προφάσεις καί ίατρικάς άποδείξεις· άλλοι 

δέ, οί πλουσιώτεροι, έ'χουσι τό βαλάντιον πλή
ρες χρυσών λιρών. Αλλ’ ό Φαλστάφ τάς μέν 
προφάσεις δέν δέχεται ούδόλως, τούς δέ δί
δοντας χρήματα κρίνει εύθύς άνεπιτηδείους πρός 
στρατολογίαν, 'θ  δεκανεύς Βαρθόλδος, καί ό 

έκατόνταρχος Φαλστάφ μερίζονται πρός άλλη- 
λους τό μικρόν τοΰτο κέρδος, καί τό πράγμα 
διευθετείται εύθύς. Καί ούτως οι μέν εύ'ρω- 
στοι καί ώραΐοι νέοι, δωροδοκοΰντες, άποβάλ- 
λονταιώς ανάπηροι, μονόφθαλμοι καί κωφοί, καί 

άνεπιτη'δειοι πάντως πρός στρατολογίαν οί δει 
πτω χοί, οΐτινες δεν δύνανται ϊν’ έξαγοράσωσιν 
έαυτους, ανάγκη ϊνα στρατεύονται τω  βασιλεΐ. 
«Είναι άληθές ό'τι δέν άκμάζουσι τό σώμα, 

λέγει άταράχως ό Φαλστάφ, άλλ’ είναι γεν
ναίοι- διότι, ώς γνοαστόν, μόνη ή καρδία καί 
όχι τό σώμα άποτελεΐ τόν καλόν στρατιώτην. 
Παράδ ειγμα εγ ώ ! »

'Π έπιθεώρησις κα; έξέτασις τών νεοσυλλέ- 
κτιον γίνεται παρόντος τοΰ είρηνοδίκου 'Ροβέρ
του Σαλλώβ, γέροντος, προβεβηκότος τήν ηλι
κίαν, ώς ύ Φαλστάφ, άλλά τοσοΰτον έπιμήκους 

καί ίσχνοΰ όσον ό Φαλστάφ είναι μικρός, 
στρογγύλος καί προγάστωρ. ’Η άντίθεσις τών 
δύο τούτων πονηρών γερόντων είναι κωμικω- 

τάτη· Χμφότεροι έγένοντό ποτε συμμαθηταί 
τής νομικής σχολής’ άλλά δέν εΐδον άλλήλους 
άπό τριάκοντα έτών. Διό ή συνάντησις αύτών 
είναι λίαν θορυβώδης καί φιλική· Δεξιώσεις, 
χάριτες, διάφορα ερωτήματα άμοιβαδόν καί 
χαλαζηδόν έξ άλλήλων γινόμενα, δεικνύουσιν 
ό'τι άμφότεροι ύπερχαίρουσιν έπί τη συναντή
σει. Διότι ό πονηρός γέρων Σαλλώβ νομίζει 
τόν Φαλστάφ έ'χοντα μεγάλην έν τνί αύλνί δύ- 
ναμιν, μέλλοντα υπουργόν, δν κρίνει φρόνι

μον ϊνα θεραπεύη καί κολακεύη. Ό ειρηνοδί- 
κης άμοιρεΐ φαντασίας καί εύφυΐας, ήτοι βλα- 
κεύει. Παίζει σκαιώς καί εύήθως, γελα, έπα- 
ναλέγει τρις έκάστην αύτοΰ φράσιν, καγχάζει 
πρός τά  άθλια λογοπαίγνια τοΰ Φαλστάφ, καί 

χαίρει ότι καταλαμβάνει αύτά εύθύς. ’Αλλ’ εϊ 
καί φαίνεται τοσοΰτον μωρός, ό Σαλλώβ ουδέ
ποτε λησμονεί τά συμφέροντα. Άπόδειξις ό'τι 
εύτυχεΐ, έ'χει αγρόν, δν έργάζεται έπιμελώς, 

πληροφορείται περί τής τιμής τών βοών καί 
τών προβάτων, άγοράζει καί ποΛεΐ- καί έν 

ένί λόγω είναι οίκοκύρης. *11 δέ βεβαία αύτη 
κατάστασις καί ό άνετος καί ήσυχος βίος, δν 
διάγει, οί πλήρεις ταλνλήρων σάκκοι, οϊτινες 
γεμίζονται άδιαλείπτως καί τακτικώς, έκπλη'τ- 
τουσι πάντως τόν Φαλστάφ, ό'στις δέν δύ"



ναται ΐνα έννοήση πώς άνθρωπο; βλάξ καί γε
λ ο ίο ;, οίος ό πρώην αύτοΰ συμμαθητή;, κα- 
τοίρθωσεν ΐνα πλουτήση. « 'Ο κάτισχνο; ούτο; 
είρηνοδίκη; μ’ έξέπληττε πάντοτε, μαθητή; ών, 
λέγει προ; εαυτόν ό Φαλστάφ· διότι ούδέποτε 
έπαυσε φλυαρών, ούδέ είπε τρεΐ; έπαλλήλου; 
λέξεις μη ψευδόμενο;. ’Ενθυμούμαι κάλλιστα 
αύτόν φοιτώντα εις την νομικήν σχολήν. ’Εφι- 
λοτιμεΐτο ΐνα ένδύηται γελοίως πάντοτε κατά 
τήν τελευταίαν περί τά  ενδύματα καινοτομίαν 
καί έ'ψαλλε τά  αισχρά άσματα τών άμαξηλα- 
τών.Καί ό'μω; ιδού τώρα ό ηλίθιος ούτος ιππό
τη ; έχει άγρού; καί βοσκήματα! »

Ταΰτα πάντα άληθή , φίλτατέ Φαλστάφ, 
άποκρινόμεθα αύτώ. ’Αλλά ταΰτα δεν έμποδί- 
ζουσί τινα τοΰ εύτυχεΐν. Διότι ό Σαλλώβ εί
ναι μέν βλάξ, άλλά δέν άσωτεύει, ούδέ κατα- 
ναλίσκει τά  χρη'ματα αύτοΰ οίνοποτών. Εχει 
δέ νουν πρακτικόν, ό'περ αποτελεί τού; οίκους 
εύτυχεΐ;. νΑνευ δέ τοΰ δώρου τούτου, ήτοι 
τοΰ πρακτικού νοό; καί τ ή ; οικονομία;, ούτι- 
νο; σύ άμοιρε?; πάντω ;, τάλλα πάντα είναι 
μάταια. Καί σύ μέν, καίπερ ισχύων παρά τώ 
άνακτι, ούδέποτε έ'χεις οβολόν· ό δέ πρακτι
κός Σαλλώβ, καπηλεύεται μέν ώς δικαστής τήν 
δικαιοσύνην, άλλά τοκίζει καί πολλαπλασιάζει 
τά  χρη'ματα αύτοΰ. Σύ δέ, όστις πωλεΐς τά ; 
άστρατία;, τί έκαμες τάς λίρας, ό'σας έλαβες 
παρά τών δολίως άπολυθέντων νεοσυλλέκτων; 
Καί άν έχης αύτάς άκόμη, τ ΐ βουλεύεσαι περί αύ
τών ; Βεβαίως δαπανήσεις αύτάς έν τώ  καπη
λειό). Καί ελπίζεις μέν ό'τι ό άναξ γενόμενος 
βασιλεύς πλουτίσει σε. Χ λλ’ άν ψευσθής τής 
έλπίδος; Τότε δά τότε δέν σοι μένει άλλη πα- 
ρηγορία ή ή γραία μίσς Κουΐκλυ. ’Αλλά καί 
αύ'τη, μαθοΰσα τήν αποτυχίαν σου, διώξει σε ώ ; 
κύνα. Καί άν μέν ό Σαλλώβ μή κατορθώση ΐνα 
γένηται δικαστής τοΰ Αονδίνου, ώς ελπίζει, δέν 
δυστυχεί διά τοΰτο* επειδή υπολείπονται αύτώ 
ό'σα έκέρδησε, καί πίπτων, πίπτει πάλιν, κατά 
τήν παροιμίαν, έπί τών ποδών αύτοΰ.

Ιδού τί διδάσκει ημάς ενταύθα ό δαιμόνιος 
Σακεσπήρος, διέυκρινών καί μεγαλύνοιν τούς 
δύο εναντίου; χαρακτήρα;, έξαίρων τήν δύνα- 
μιν τών πρακτικών ανθρώπων, καί τήν ά'νοιαν 
τών ασώτων, τών άγομένων ύπό jcov παθών 
καί τή ; φαντασία; αύτών. Καί ό μέν Φαλστάφ, 
καίπερ εύφυέστατο;, υποφέρει, ήδη εξηκοντού
της, τήν παράλογον τύχην · ό δέ Σαλλώβ , 
μικρογνώμων μέν άλλ’ ορθόβουλος, ήσφάλισεν 
εαυτόν άπό πάσης κακοτυχ ίας.

Αλλ 'έν τούτω ό Φαλστάφ αναγκάζεται ΐν’ 
απέλθη πολεμη'σων ύπέρ τοΰ βασιλέως. ’Αλλ’ 
άποχαιρετίζων τήν μίσς Κουΐκλυ έλησμόνησέ 
πως εαυτόν, καί υστέρησε. Φθάνει έσχατος είς 
τήν μάχην · καί οΰτω μετέχει άκινδύνως τής 
δοξης τών άλλων στρατιωτών, οϊτινες έ'τρε- 
ψαν ήδη τούς άποστάτας εις φυγη'ν.

Μετά δέ τινας ημέρας επανέρχεται δαφνο
φόρος καί γαυριών έπί τΐί νίκτι είς Γλόσεστερ· 
ευρίσκει πάλιν τόν φίλον Σαλλώβ, κολακεύει 
αύτόν δεξιώς, καί δανείζεται παρ’ αύτοΰ χ ι-  
λίας δραχμάς. ’Εκεί διη'γαγεν εΐπερ ποτέ εΰ- 
δαιμόνως τόν βίον. Διότι οί συνδειπνοΰντες 
παρα τώ  Σαλλώβ τρώγουσι, φλυαροΰσιν, όχλα- 
γωγοΰσι καί άδουσιν. Ό  δεκανεύς καί ό ύπη- 
ρέτης αύτοΰ συμποσιάζουσι καί αύτοί μετά τών 
ύπηρετίδων έν τώ  μαγειρείω. Πρός ταΐς ά'λλαις 
εύτυχίαις ό φίλος του Φαλστάφ ΙΙιστόλ έρχε
ται άγγέλλων ό'τι ό γέρων βασλεύς ’Ερρίκο

ό τέταρτος άπέθανε, καί ότι ό υιός αύτοΰ Ε ρ
ρίκος, ό κουφόνους άναξ τής Ούαλλίας, ό φίλος 
τοΰ Φαλστάφ, άνηγορεύθητέλος βασιλεύς. Πρός 
τήν λαμπράν καί άνέλπιστον ταύτην αγγελίαν 
ό Φαλστάφ γίνεται έκτος έαυτοΰ, καί υπόσχε
ται πλοΰτον καί τιμάς. « Ε ίμ α ι, κραυγάζει, 
τέλος ό μέγα; ταμία; τής τύχης· είμαι ό κύ
ριος τών νόμων καί ή πηγή παντός άγαθοΰ. 
Αναχωρώ έφιππος, αναχωρώ εύθύς. ’Επειδή ό 
νέος βασιλεύς βεβαίως τη'κεται προθυμούμενος 
ινα με ΐδη. Μή χρονοτριβώμεν λοιπόν ένδυό- 
μενοι τά  ενδύματα τής αύλής· άλλά δράμωμεν 
κονιορτώδει; καί ρυπαροί, ώ ; ειμεθα, ό'πω; δεί- 
ξωμεν τήν προθυμίαν ημών. »

Καί τώ  όντι φθάνουσιν άσθμαίνοντε; καί κέ- 
κονιορτωμένοι εί; Αονδΐνον, καθ’ ήν ώραν οί 
λορδοι κάί οί έν άξιιομασι μέλλουσιν ΐνα προσ- 
φεριοσιν αύτώ τό διάδημα. ’Αλλ’ ό νέο; μονάρ
χ η ;, άκούσα; τά ; συμβουλά; τών λόρδων, με
ταβάλλει, γίνεται σοβαρό; καί υπερήφανο;, 
καί δηλοΐ τοΐς πάσιν έμφαντικώ;, ό'τι, κατα- 
λιπών τα νεανιεύματα, μέλλει ΐνα κυβέρνηση 
την Αγγλίαν νουνεχώς κάί άξιοπρεπώς. ΤΑ τα 
λαίπωρε Φαλστάφ ! έάν είχες ολίγιστον όρ- 
θον νουν, έπρεπεν ΐνα περιμείνης τούλάχιστόν 
ολίγον! Αλλ ό Φαλστάφ όρμα τυφλώς πρός 
το λαμπρόν καί χαροποιόν φάντασμα τής κε
νοδοξίας αυτού. Μόλις βλέπων προσερχόμενον 
τον άνακτα άνακράζει ώς φρενόληπτος· «Είθε 
σε διαφυλάττοι ό Θεός, φίλτατέ ’Ερρίκε ! βα- 
σιλεΰ Ερρίκε ! γενναΐον τέκνον ! βασιλεΰ μου ! 
Ζεΰ Ολύμπιε καί νεφεληγερέτακαί έρίγδουπε!»

« Δέν σε γνωρίζω, γέρον, άποκρίνεται ύπε- 
ρηφανω; όνέο; μονάρχη;, άποστρέφων τό πρόσ- 
ωπον αύτοΰ τοΰ Φαλστάφ. Δέν αίσχύνεσαι 
τ α ; λευκά; σου τ ρ ίχ α ;; Ν αί! έπεθύμουν νέος 
ών ίνα έχω γηραιόν τινα γελωτοποιόν, ώς σέ. 
Αλλ ή έπιθυμία μου έ'λαβε τέλος. Ύ μεΐς δ’ 
απαντες, ό'σοι έγένεσθε έταΐροί μου μέχρι τοΰ 
νΰν, έξέλθετε εύθύς τής αύλής, ή άλλως άπο- 
κτεινω υμάς. Καί έάν μάθω ό'τι σωφρονισθέντες 
επαύσατε τοΰ κακουργεΐν καί κραιπαλαν, χο- 
ρηγησω ύμΐν πρώτον τάπρός τό ζην αναγκαία, 
και ισως ύστερον μεταχειρισθώ υμάς εις ύπη- 
ρεσίαν. »

Εφριξε πρός ταΰτά ό Φαλστάφ. Διετέλεσεν 
εμβροντητος επί πολλάς ώρας, μή δυνάμενος 
ίνα πεισθή ό', τ ι ήκουσεν. α ’Αλλ’ ό βασιλεύς, 
λεγει ύστερον παρηγορών εαυτόν, είπε ταΰτα 
χαριν τών παρόντοιν μεγιστάνων. Είμαι ό'μως 
βέβαιος ο'τι προς τήν εσπέραν προσκαλέσει με 
κατ ίδιαν.» Εν ω δέ μετεωρίζεται έ'τι ύπό τής 
κενής ταυτης ελπιδος, συλλαμβάνουσι καί 
αγουσιν αύτόν είς τήν φυλακήν. ~Α! έάν έκεΐ 
κατεχόμενο; ήδύνατο ΐνα σοκρρονισθή, ίσως ό 
βασιλεύς παρεΐχεν αύτώ έπικερδή τινα ασχο
λίαν. Αλλα φεΰ! τοΰτο είναι ήδη αδύνατον* 
διότι αυτός μεν κατήντησεν αθεράπευτος, ή δέ 
κακοτυχια αυτοί) είναι πάντΥ] ά|ΛΥ)χανος.

Απέθανε λοιπόν τέλος ό ταλαίπωρος Φαλ
στάφ ύπό λύπης ν.αί απορίας, μάλιστα μή δυ
νάμενος ΐνα πορίζηται πλέον τόν έπιούσιον καί 
φιλτατον Ξερές. Αρχομένης δέ τής τραγωδίας 
Ερρίκου τοΰ πέμτου, ή γραία Κουίκλυ έ'ρχε- 

ται διηγησομένη τά  κατά τόν θάνατον τοΰ <ριλ- 
τάτου τοΐς παλαιοΐς φίλοις.

« Ό Φαλστάφ άπέθανε! κλαύσωμεν αύτόν, 
λεγ'ει ό ΙΙισόλ. Επεθύμουν ϊναήμαι μετ’ αύτοΰ, 
όπου και άν ήναι, έν τώ  ούρανφ ή έν τή κο
λάσει. »

ΜΙΣΣ ΚΟΥΪΚΛΥ. Είς τήν κόλασιν βεβαίως 
δέν έπορεύθη ό ταλαίπωρος· άλλ’ άναπαύεται έν 
τοΐς κόλποις τοΰ βασιλέως ’Αρθούρ, εΐπερ 
τις άλλος. Ετελεύτησεν ώς μακάριος, ώς νή- 
πιον έξερχόμενον τοΰ βαπτίσματος, ακριβώς 
μεταξύ μεσημβρίας καί μιας ώρας πρός τήν 
παλίρροιαν. 'Οτε είδον αύτόν συνθλίβοντα τάς 
σινδονας και τα άνθη, καί μειδιώντα άθώως 
προς τα άκρα τών δακτύλων αύτοΰ ενοη— 
σα ποΰ επορεύετο. Η ρίς άύτοΰ έγένετο λε
π τή , ώς καλαμος, καί παιεφρο'νει, καί έλάλει 

περι μυών και αραχνών, καί χλοαζόντωνάγρών* 
«Πως έ'χεις, σίρ Τζών, έ'λεγον πρός αύτόν. 
Θαρρεί, έ'σο εύ'θυμος!» Τότε ανέκραξε τρις, 
Θεε μου, Θεέ μου! Μέ παρεκάλεσεν ΐνα στρώ- 
σω και άλλα ένδύματα έπί τών ποδών αύτοΰ, 
οϊτινες ήσαν ήδη κρυεροί ώς μάρμαρον. "Επει
τα  τό ψΰχος προεχώρει πάντοτε πρός τά 
ά'νω. . . »

Οποση εναργειαέν ταύτη τΐί διηγησει, ήτις 

άποδεικνυει όπόσον ό Σακεσπήρος έγνώριζε 
την ανθρωπινην φυσιν. Αί τελευταΐαι στιγμ^ί 

τοΰ Φαλστάφ ά-οθνήσκοντος ύπό λύπης καί 
απελπισμοΰ, η μετανοια αύτοΰ, ανωφελής μέν 
προς τόν παρόντα βιον, άλλά λογισθησομένη 
ίσως αύτώ έν τώ  μέλλοντι, τέλος δέ ή αφελής 
συμπαθεια τής δημώδους γυναικός ταύτης, ή- 
τ ις , άγαπώσα αυτόν, αμνημονεΐ τών άμαρτη- 
ματων και αποδίδει αυτώ την άγνείαν τοΰ βα- 

πτιζομενου βρέφους· ταΰτα πάντα είναι οΰτω 
θαυμασίως άναμεμιγμένα ένταΰθα, ώστε αδύ
νατον ιν αναγνω τις αυτα μή μειδιών καίπα- 

θαινομενος αμα υπο τών λόγων τούτων, οΰς 
ό φιλοσοφος ήδέως άναγινώσκει πλειονάκις, 
εαν θελη ινα εννοησνι εντελώς τόν νοΰν αύτών.

Ο θανατος τοΰ Φαλσταφ ελύπησε πολύ τήν 
βασίλισσαν Ελισσαβετ" διότι οί χαριεντισμοί 
και τα  κατορθώματα τοΰ εύγενοΰς γελωτοποι- 

οΰ έψυχαγώγησαν αύτήν οΰτως, ώστε ούδέ
ποτε απεκαμνε θεωροΰσα αυτόν διακωμω
δούμενων έν τώ  θεάτρω. ’Επειδή ό Σακεσπήρος 
έποίησε τόν Φαλστάφ ταύτνι χαριζο'μενος. ’Εν 
δέ τη κωμωδία αύτοΰ ταΐς Φ α ιδ ρ α ΐς  γ ρ α ί- 

αις το ΰ  Ο υ ιν δσ ω ρ  δεικνύει μέν αύτόν γέρον- 
τα  αλλα πάντοτε εύ'θυμον, καί πάντοτε άχρη'- 
ματον, άγαπώντατόν 'Ισπανικόν οίνον εΐπερ τι 
καί άλλο. Διό ό άθλιος άναγκάζεται ΐνα πορίζη- 
ται τα  προς το ζην υπηρετών ταΐς άκολασίαις 
τών γραιών τοΰ Ούΐνσδωρ. ’Αλλ’ άπεχόμεθα έν-· 
ταΰθα τής διηγη'σεως τών τελευταίων σκανδαλω
δών αύτοΰ κατορθωμάτων* διότι άπέθανεν ήδη.

Αλλ απέθανεν αληθώς,· Ο χι· διότιτοιοΰ- 
τοι άνθρωποι ύπάρχουσι πολλοί, μάλιστα δέ 
εν ταΐς μητροπόλεσι τής Ευρώπης* συγγραφείς 
εύφυεΐς, τέρποντες τούς άναγινώσκοντας αύτούς· 
ζωγράφοι, γλύπται καί μουσικοί αργοί, έπι- 
χειροΰντες τα  πάντα καί μηδέν άποτελοΰντες, 
έργάται μεταβάλλοντες κύριον καθ’ έκάστην 
εβδομάδα, μαθηταί άπό τριάκοντα ετών, διδά
σκαλοι άνευ διπλώματος, υπάλληλοι άποβλη- 
θέντες, άξιωματικοί άργοΰντες, σκώπτοντες τά 
πάντα, καί σκωπτόμενοι ύπό πάντων. Οί Γάλλοι 
όνομάζουσιν αύτούς Β ο η μ ο ύ ς (Bohem es), 
ήμεΐς δέ π ο λ υ τ ε χ ν ί τ α ς  ν' έρ η μ ο σ π ίτα ς  
άλλοι δ’ άλλως. ’Αλλ’ οί τοιοΰτοι άνθο«οποί 
μεταβάλλουσι μέν όνομα κατά τόπους καί χρό
νους,άλλ’ ώ ; όπλανώμενο; ’Ιουδαίος, ουδέποτε 
άποθνη'σκουσιν.

Μ.
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'Υπο τοΰ Κ. 'Ρώκα.

Ναυάγιον του 'Αγίου Παύλου.— Το νησίδιον της κα
ταφυγής.— Οί ναυαγοί προσβάλλονται ύπο των αυ
τοχθόνων της νήσου 'Ρώσσελ.—  Αποχιορησις.

Κατά τον Δεκέμβριον τοΰ έτους 1 8 5 8  επτά 
Γάλλοι ναυαγοί, συλλεχθέντες ύπό τοΰ άγγλι- 
κοΰ άτμοπλοίου Π ρ ίγ κ η π ο ς τ ή ς  Δ α ν ία ς, 
προσωρμίσθνισαν προς τόν έν τνί Νέα Καληδο- 
νία Λ ιμ έν α  λεγόμενον τ ή ς  Γ α λ λ ία ς , καί, 
παραστάντες κάτισχνοι καίκατεσχισμένοι ταΐς 
άρχαΐς τής αποικίας ταύτης, διηγήθησαν τά 
κατά το ναυάγιον αυτών οΰτως.

Ό πλοίαρχος Παύλος άπέπλευσε μεσοΰντος 
τοΰ παρελθόντος ίουλίου άπό Χογκόγγης τής 
Κίνας έν τω  πλαίω Αγίω Παύλω μετά είκοσι 
ναυτών καί τριακοσίων έβδομτίκοντα επτά Κι
νέζων επιβατών μεμισθωμένων προς μεταλλείαν 
τών χρυσοφόρων γαιών τής Αυστραλίας. ’Ε μ
ποδιζόμενος δέ πολύν καιρόν ύπό νηνεμίας, 
καί φοβούμενος τήν έκ του άνωμ.άλου πλοΰ 
έπικρεμαμένην αύτώ λειψυδρίαν καί σπανο- 
σιτείαν, έ'κρινεν ϊνα έκτράπηται τής συνήθους 
όδοΰ τών νήσων τοΰ Σολομώντος, καί πορευθνϊ 
έτέραν, τήν μεταξύ τούτων καί τών νήσων τοΰ 
άρχιπελάγους τής Λουϊαιάδος, δι’ ής ή'λπιζεν 
ϊν’άναχθή εϊς Σιδνέην, είς όν λιμένα έστέλ- 
λετο.

Ή οδός ήτο μέν έπικυνδυνωτέρα, άλλ’ άνέκ- 
φευκτος. Αλλά κακή τύχη τήν γαλήνην διε- 
δέχθησαν μ ετ ’ ολίγον χειμώνες καί βαθεΐαι 
όμίχλαι, αϊτινες, άποκρύπτουσαιτόν ήλιον, ενε- 
πόδισαν έπί τρεις όλας ήμέρας τόν πλοίαρχον

Ναυάγιον καί καταφυγή εϊς το νησίδιον.

τοΰ διαγράψαι ακριβώς τήν έπί τής σφαίρας 
αύτοΰ πορείαν. Έπρεπε λοιπόν ϊνα πλέη κατά 
τήν πλειστάκις επισφαλή μέσην τέκμαρσιν, 
ήτις έ'ψευσεν αύτόν οΰτως ώστε τή τρίτη 
ήμερα ό Άγιος Παΰλος έξώκείλεν είς αίγιαλόν. 
Ποΰ; Ούδείς έγνώριζεν ακριβώς. Τοΰτο δέ μό
νον ένενόησαν, ό'τι ήσαν έν μέση τήΜελαννησια, 
ής αί νήσοι είναι διαβόητοι ανέκαθεν επι αφι- 
λοξενία καί θηριωδία τών κατοίκων.

Τό πλοΐον έξώκειλε περί τόν όρθρον καί ό'τε 
ό άνατέλλων ήλιος προσέβαλε τήν πέριξ χ ώ 
ραν, ό πλοίαογος άνεγνώρισεν ό'τι έξώκείλεν εϊς 
τήν έσχάτην άν.ραν κοραλλιζούσης τινός άλιτε- 
νοΰς σπιλάδος, ήτις έξειλίσσετο ώς ταινία ερυ
θρά άπό τίνος μακροτάτω διοριομένης ορεινής, 
πολυδένδρου, καί, ώς έφαίνετο, κατοικουμένης 
όφρύος. ’Αλλά τό εύρεΐν άνθρώπους έν τοιαύ- 
ταις χώραις είναι άθλία παρηγορία! Διότι, έάν 
έλεγέ τις  πρός οδοιπόρον έτοιμον ϊνα διέλθη 
χώρας άνερευνήτους, δάση έ'ρημα, η άγεωρ- 
γήτους χώρας· « Έν ταΐς άπεράντοις έρήμοις 
ό'που μέλλεις ϊνα καταδύης ού μονάσεις· 
έπειδή λέοντες καί τιγριδες πολλοί ζώσιν αγε
ληδόν έν αύταΐς·» ό άθλιος οδοιπόρος άπεκρί- 
νετο άν βεβαίως ό'τι δέν εχεt χρείαν τοιαύτης 
κοινωνίας. ’Αλλά λέοντες καί τίγρεις δέν είναι 
τοσοΰτον αιμοχαρείς, ώς οί άγριοι τής νήσου 
είς ήν οί ταλαίπωροι ναυαγοί έξεβλήθησαν.

Ό  Άγιος Παΰλος, ώθούμενος ΰπό τών κυ
μάτων, άτινα έρρήγνυντο βίαια εϊς τήν σπι- 
λάδα, άφηρέθη μετ’ ολίγον τόν πυθμένα- τό 
δέ πλήροψ-α ήναγκάσθη ϊνα καταλείψη αύτόν. 
’Αλλάτά πλοιάρια ένός έμπορικοΰπλοίου δεν ηρ- 
κουν είς ταχεΐαν μεταφοράν τριακοσίων άν- 
θρώπων τό δέ πλοΐον έπληροΰτο μάλλον μάλ
λον ΰδατος. ’Αλλ’ άγαθή τύχη ή κοραλλίζουσα 
σπιλάς ήτο διαβατή, καί οί δύστηνοι ναυα
γοί ήδυνήθησαν ινα σωθώσι πεζεύοντες είς νη- 
σίδιόν τ ι , κείμενον μεταξύ τοΰ αίγιαλοΰ ό'που 
έναυάγησαν καί τής ορεινής νη'σου, ήν έβλεπαν 
μακροτέρω. Ί ίτο  δέ τοΰτο καταφυγή, έν ή 
έδύναντο ϊνα περιμένωσιν ολίγον έν ασφαλεία,

έως ού έρευνήσαντες κατά τήν νήσαν εύ'ρωσ1 
γην μάλλον οίκήσιμον καί εύφορωτέραν. Διότι 
δέν ήδυνήθησαν ϊν ’ άφαρπάσωσιν άπό τοΰ ναυα
γίου άλλο είμή πιθά/,νας τινάς βεβρεγμένου 
άλεύρου, δύο η τρία τέταρτα ταριχευτού κρέα
τος, καί ολίγα κιβώτια γλυκασμάτοιν, ευτελείς 
πορους πρός τόσους ανθρώπους! καί ό'περ χ εί- 
ριστον, άπέλιπεν αυτούς παντελώς τό π ότι- 
μον ΰδωρ.

Ό πλοίαρχος Παΰλος, ακολουθούμενος ΰπό 
τών ναυτών καί μ.έρους τοΰ πληρώματος, άπέβη 
διά τών πλοιαρίων είς την μεγάλην νήσον, καί 
κατεσκη'νωσε παρά τϊί όχθη ρυακίου τινός, ολί
γον μακράν τής παραλίας, ό'πως δύνηται ϊνα 
έπιβλέπη τό κοραλλίζον νησίδιον, είς ό κατέ- 
φυγον ύπέρ τούς τριακοσίους Κινέζους· έξ ού 
ώνομ,άσθη ύπ’ αύτοΰ Ν η σ ίδ ιον  τ ή ς  κ α τ α 
φ υγής.

Άμακαταστάς είς τήν σκηνήν αύτοΰ ό πλοί
αρχος καί οί σύν αύτώ περιεκυκλώθησαν ύπό 
τών έγχωρίων κατοίκων τής νη'σου, άγριων, 
μελάνων, γυμνών, δυσπροσώπιον καί άποτρο- 
παίων τήν όψιν, άλλά φαινομένων δειλών, καί 
άποχωρησάντων μετ’ ολίγον άπάντων, ό'περ 
άπήλλαξε πρός ώραν τοΰ φόβου τούς ναυα
γούς, καί έθάρρυνεν αύτούς οΰτως, ώστε ό 
πλοίαρχος ήτοιμάζετο ϊνα μετακόμιση παρ’ 
αύτόν σύμπαντας τούς έν τώ  νησιδίω άπολει- 
φθέντας Κινέζους. Αλλ’ αίφνης εΐδον εαυτούς 
έξ άπροσδοκήτου προσβαλλομένους ά'μα τη 
ή μέρα ύπό πλήθους λόγχαις καί ροπάλοις ώπλι- 
σμένων αύτοχθόνων. Φαίνεται δέ ό'τι οί άγριοι 
τό μέν πρώτον, πτοηθέντες έκ τής δψεως τών 
ξένων ναυαγών, άπεχώρησαν άλλ’ ύστερον, 
άναλαβόντες θάρρος, ένενόησαν ό'τι, πολυπλη
θέστεροι όντες, εύκόλως δύνανται ινα καταβά- 
λωσιν αύτούς, έπιπίπτοντες αύτοΐς έξ άπροό- 
πτου. 2υμβουλευσάμενοι λοιπόν καθ’ εαυτούς 
μετά τής οικείας πάσι τοΐς άγρίοις πρός τό 
κακόν συνέσεως, προσέβαλον παμπλ/ιθεί τούς 
άθλιους ναυαγούς.

Ή μάχη δέν διέμεινεν έπί πολύ· διότι οί



μεν τών ναυαγών διεφθάρησαν σφαγέντες μάλ
λον η άμυνόμενοι, οί δέ κατοίρθωσαν ινα φθά— 
σωσιν εις το νησίδιον τ ι ς  καταφυγής, οί μέν 
κολυμβώντες, οί δέ συλλεγόμενοιύπό τοΰ πλοι
αρίου τού' πλοιάρχου, ό'στις ήδη νίρξατο ί’να με- 
τακομίζη τους έν τώ  νησιδίω άπολειφθέντας Κι
νέζους προς την μεγάλην νήσον. "Οτεδέ ·/,ριθμνί— 
Οησαν έπί τοΰ νησιδίου είδον δτι έ'λειπον οκτώ 
Ευρωπαίοι ναΰταικαί περί τους έβδομήκονταΚι
νέζους. ’Αλλ’ ήγνόουν αν άπαντες έδολοφονη'- 
θησαν, η έ'νιοt αυτών κατώρθωσαν ΐνα διεκφύ- 
γωσιν είς τήν μεγάλη ν νήσον, και αν έ'πρεπεν 
ϊν άναζητήσωσι καί σώσωσιν αύτούς έκ τοΰ 
άφευκτου ολέθρου.

Εν τούτω έκριναν ΐνα ΰπομένωσιν έκεΐ προς 
ώραν καί σκέψωνται πεφροντισμένο>ς τίνι τρόπω 
δύνανται ΐνα πορευθώσιν είς άναζη'τησιν τών 
εκ της σφαγής τυχόν διασωθέντων ναυαγών. 
Αλλ έν τώ μεταξύ οί άγριοι αΰτόχθόνες συνη- 
θροίοθησαν περί το νησίδιον τής καταφυγής, 
ούχι ώς προ'τερον δειλοί και συνεσταλμένοι, 
άλλ’ άναιδώς καγχάζοντες και μορφάζοντες. 
Ολίγοι πυροβολισμοί ηρκεσανΐν’ άποκινήσωσιν 

αύτούς. Αλλά προς ταΐς άλλαις άτυχίαις οί 
ναυαγοί δέν έφθασαν ΐνα σώσωσι τά έκ- 
πυρσοκροτοΰντα καψάκια ( capsules), ώστε 
ήναγκάσθησαν ί'να, άφελόντες τάς εστίας τών 
τυφεκίίον, άνάψωσι τήν πυρίτιδα διά δαυλοΰ, 
ώς έ'πραττον προ' τινιον αιώνων οί πυροβο- 
λοΰντες διά τών Ορυαλλιδοφόρων μουσκέτων, 
οντες δύο, ό μέν πρός τό σκοπεύειν ό δέ πρός 
τό πυροβολεΐν.

Τί) επαύριον τής ημέρας, καθ’ ήν ηρξαντο 
αί απαίσιοι περιπέτειαι τοΰ δεινοΰ τούτου ναυα
γίου, άνατέλλοντος τοΰ ήλίου καί κοιμοιμένων 
έ'τι τών άγριων τής νη'σου κατοίκων, ό πλοί
αρχος ΓΙαΰλος άπέβη πάλιν είς τόν τόπον έ'νΟα 
έσκήνωσί τήν προτεραίαν, καί περιήλθε μετά 
τών ώπλισμένων ναυτών τά  πέριξ, άναζητών 
τούς τυχόν περισωδε'ντας έκ τ ι ς  σφαγής συνο
δοιπόρους. Εύρε δέ τό μέν σκήνωμα έκπεπορ- 
Οημένον, άλλ’ ούδέν ίχνος ού'τ’ άποθανόντος, 
ούτε ζώντος συνοδοιπόρου. ’ΕπανελΟών δέ είς 
to  νησίδιον τής καταφυγής άπεφήνατο τοΐς 
Κινεζοίς περί τοΰ πρακτέου γνώμην, και 
ήρώτησεν αύτούς άν έ'κρινον ό'τι αύτός μέν 
έ'πρεπεν ΐν’ άναχωρήση μετά τών ένδεκα ύπο- 
λειφθένΐο)ν εύρο>παίο>ν ναυτών, καί επιβαίνουν 
ένος πλοιαρίου πειραθή ΐνα καταπλεύση είς τήν 
πλησιέστάτην έν Αύστραλία ’Αγγλικήν άποι- 
κιαν, ούτοι δέ άναμείνωσιν έπί τοΰ νησιδίου 
ΐήν έπιστροφήν αύτοΰ.

Οί Κινέζοι έδέχθησαν όμοθυμαδόν τήν πρό- 
κλησιν αύτοΰ, ήτις έφαίνετο μάλιστα συμφέ- 
ρουσα πάσιν. Συνεφο)νησαν δέ ό'τι τά έκ τοΰ 
ναυαγίου περισωΟέντα τρόφιμα, άτινα, έύλα- 
βώς διανεμόμενα ήδύναντο ΐναέπαρκεσωσι πρός 
διατροφήν αύτών έπί μίαν έ'τι εβδομάδά, κα- 
ταλειφΟη'σονται αύτοΐς μετά τών τυφεκίων καί 
τής άλλης παρασκευής, ό'πως δύνωνται Ϊν’ 
αποκρούονται τούς προσβάλλοντας αύτούς αι
μοχαρείς κατοίκους τής νήσου.

Αλλά καταλίποιμεν πρός ώραν τούς τα - 
"λαιπώρους τριακοσίους Κινέζους έν τώ  έρη'μω 
τούτω νησιδίω, έ'νθα μάτην περιέμενον τούς σώ 
σοντας έπί πολλά; εβδομάδας, τρεφόμενοι έκ 
τών όστρακοδέρμωντής σπιλάδος καί έκτηκόμε- 
νοι ύπό τής δίψης καί τής πείνης, ό'πως συνο- 
δεύσωμεν τον πλοίαρχον Παΰλον έν τή κινδυ- 
νωδεστάτη αύτοΰ έπιχειρήσει. "Υστερον δέ 
διηγησόμεθα τί ήτο πεπρωμε'νον ΐνα πάθωσιν 
οί ταλαίπωροι Κινέζοι

Συμφορά! τοΰ πλοιαρίου.— Ινιβοιτιον έπιστολών εν 
τινι Ιρη'μω νησίω.—  Αρπαγή τοΰ πλοιαρίου.— Οί 
Γάλλοι αιχμαλωτίζονται παρ& τών νησιωτών τής 
Αυστραλίας. —  ΈλευΟεροΰνται οέ ύπο' τίνος άγ- 
γλικοΰ πλοίου, καί μετακομίζονται είς τήν Νεωτέ- 
ραν Καληδονίαν.

Ο πλοίαρχος Παΰλος καί οί συνοδοιπόροι 
αύτοΰ έννέα ναΰται έπεχείρησαν πλοΰν τριακο- 
σιο)ν λευγών έν σκάφη ολίγον μείζονιτών συνή- 
0 COV ποταμίο>ν πλοιαρίων. Μετά δθ)δεκα ημε
ρών αδημονίαν καί ταλαιπωρίαν, καθ’ άς οί 
ναυαγοί, στερούμενοι ποτίμου ΰδατος, ήναγ- 
κάζοντο ΐνα πίνο^σι θαλασσίου, άπέβησαν άν- 
τικρύ τοΰ άκρο>τηρίου Φλάττερυ είς τήν αύ- 
στραλιακήν ακτήν, έ'νΟα ήδυνήθησαν ΐνα πορί- 
σωνται αύτοφυεΐς τινας καρπούς καί οστρακό
δερμα καί πηγαΐον ΰδο^ρ.

Επιβάντες έκεΐ πάλιν τοΰ πλοίου, άνήχθη- 
σαν απευθυνόμενοι πρός μεσημβρίαν είς άνεύ- 
ρεσιν αγγλικού τίνος έμπορικοΰ καταστήματος, 
και εισέδυσαν είς τόν λαβύρινθον τών σπορά- 
δων νη'σων, ών πλη'Θουσιν αί άκταί αϋται, έξ 
ών, άποβαίνοντες τήν έσπέραν, έλάμβανον ύδωρ 
και τροφήν, καί έκοιμώντο. Ημέραν δέ τινα, 
μή δυνηΟέντες ΐνα πορίσονται ΰδωρ, τ*?'ς δί
ψης νικησάσης τόν άπό τών άγρίοιν φόβον, 
προσωρμίσαντο είς τήν ήπειρον.

Ηδη ή πειθαρχία έξέλειπε τήν μικράν ταύ
την κοιν<ονίαν ανθρώπων καταπεπονη μέν (ον καί 
πλέον έ'λαττον καταβεβλημένοι τό φρόνημα. 
Επειδή έκαστος έ'πραττεν ό',τι προ/ιρεΐτο, καί 

έβάδιζε τήν όδόν ήτις έφαίνετο αύτώ ποοιμω- 
τε'ρα. Έσπέραν δέ τινα συνελΟόντες είς τό 
πλοΐον, είδον ό'τι είς τών ναυτών δέν άπεκρί- 
νετο πρός τό όνομα αύτοΰ. Ανακαλέσαντες δέ αύ
τόν και ζητη'σαντες, άλλάμή εύρόντες μηδαμοΰ, 
άνήχΟησαν άνευ αύτοΰ. Τη δ ’ επαύριον έτερος 
τών ναυτών άπέθανεν έκμανείς ύπό τής ύπερβο
λικής λύπης καί τής αδυναμίας.

Τί) 3 όκτωβρίου 1 8 5 8 ,  ταλαιπωρη'σαντες 
πολλάς ή μέρας, έπαύσαντο πλέοντες πρός δυ- 
σμάς, καί έτράπησαν πρός βορραν, θέλοντες 
ινα φΟάσοισιν είς τόν πορθμόν τοΰ Τόρρες,πρός 
όν εφέροντο ύπό τοΰ άνεμου.

Ο πορθμος ούτος, άφορίζο>ν τήν ακτήν τής 
Αύστραλίας άπό τής Νέας Γουινέας, παρέχεται 
δίοδον άπό τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού είς τήν 
Ινδικήν Θάλασσαν. Τώ δ ’ έξερ^ομένο) τοΰ 

πορΟμοΰ παρίσταται πρώτος ευρωπαϊκός λ ι- 
μήν τό Τίμωρ, σκοπός και τέρμα τής τολ- 
μηράς έπι^ειρήσεως τοΰ σαθροΰ σκάφους τοΰ 
πλοίαρχου Παύλου. Ο πορθμός ούτος παρέ- 
σχε πως τοΐς ναυαγήσασι Οείαν τινά βοήθειαν. 
Διότι είς τό νησίδιον Booly ή βρεττανική 
ναυαρχία άπέθηκε χορηγίας τροφίμων ύπέρ τών 
πλεόντων ή ναυαγούντων παντός έ'Ονους, καί 
κιβώτιον επιστολών. 'Ιστός δέ τ ις , έν ούτινος 
τή ακρα αίρεται ή αγγλική σημαία, εφελκύει 
τούς παρά τάς άκτάς τοΰ έρη'μου μέν, άλλά 
φιλοξένου νησιδίου πλέοντας η ναυαγήσαν- 
τας, οϊτινες άγονται πρός άναζη'τησιν τρο
φίμων. Ύπό δέ τόν ιστόν είναι πίθος κεκα- 
λυμμένος πεπισσωμένη οθόνη, έφ’ ής είναι 
γεγραμμέναι αγγλιστί αί λέξεις Post office 
:(Ταχυδρομεΐον) .  ’Επ’ αύτοΰ δε εύρίσκουσιν 
οί ναυαγοί μελανοδοχεΐον, καλάμους, βιβλία, 
καί κιβώτιον σιδηροΰν πρός κατάθεσιν τών 
έπιστολών καί περαιτέρω καπνόν, σιγάρα, 
ζάκχαριν, τε'ϊον, άλας, καί άλλα πρός χρείαν 
καί πρός ηδονήν χρήσιμα. Έν δέ τ ώ  παρά τώ  
ίστώ σπηλαίο) εύρίσκουσι ποικίλα- τρόφιμα,

βόειον τεταριχευμένον κρέας, δίπυρον άρτον, 
ρώμιον καί πότιμον ΰδωρ. Παρά δέ ταΐς χο- 
ρηγίαις ταύταις είναι βιβλίον έ'χον επιγρα
φήν· «Βιβλίον τοΰ άσύλου τών ναυαγούντων.» 
Εν αΰτώ παρακαλοΰνται οί ναΰται πάντον τών 

έθνών ΐνα έγγράψο)σι παν ό',τι άν γνωρίζωσι 
περί τοΰ πορθμοΰ Τόρρες.

Εν δέ τοΐς εύφορωτέροις τής νήσου μέρεσι 
ή ναυαρχία έφύτευσε κρόμυα, γαιώμηλα καί 
κολοκύνθες. Περαιτέρω δέ έκοίλανε σπήλαιον, 
είς ό "άπέθηκε πολλά ενδύματα καί τρόφιμα, 
και μακροτέρο) έφρεωρύχησε φρέαρ ποτίμου 
ΰδατος. 'ΐσο>ς δέ ή αγγελία αΰτη έ'σεταί ποτε, 
ό μή γένοιτο, καί σοί χρήσιμος, άναγνώστα.

Αλλ’ έπανέλθοψ,εν είς τούς ταλαιπώρους 
ναυαγούς. T?j έσπέρα τής 5 όκτωβρίου άνείλ- 
κυσαν τήν σκάφην αύτών είς αίγιαλόν έρη'
μου τινός νησίδος, έν ή διενοοΰντο ΐνα διανυ- 
κτερεύσο>σιν. Αλλά τήν έπιοΰσαν έξυπνισθέν- 
τες ύπερεξεπλάγησαν μή βλέποντες αύτήν, το 
δε σχοινίον δι’ ού προσεδέθη κεκομμένον. Μά- 
ταιαι, ε'ρευναι! Μάτην έξετάζουσι τώ  βλέμ- 
ματι τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης μέ^ρι τοΰ 
όρίζοντος- διότι ούδαμοΰ ή σωτη'ριος σκάφη ! 
Καί τό μέν πρώτον οί δύστηνοι ένόμιζον ό'τι 
ήσαν αύτοί μόνοι έν τή νη'σω' άλλά μετ’ ολί
γον άπηλλάχθησαν τής πλάνης. Διότι τινές τών 
αυτοχθόνων, έλθόντες ίσως έκ τύ^ης είς τήν νη
σίδα πρός άλιείαν, καί ίδο'ντες τούς ξένους 
προσερχομένους, έκρύβησαν, κα ί, άφελόντες 
αύτοΐς πάσαν άναχώρησιν, έ'κρυψαν τήν σκά
φην, καί αίχμαλωτίσαντες ήγαγον αύτούς είς 
τήν ήπειρον.

Κατά δέ τήν ημέραν ταύτην έ'ληξαν καί 
άλλου τινός ναύτου τά  δεινά. Χφαιρεθέντες τά 
ενδύματα οί ταλαίπωροι ναυαγοί διήγον μέ/ρι 
τής ένδεκάτης όκτωβρίου τον άβίωτον τών 
άγριων βίον, ή μάλλον έ'τι άθλκυτερον, στερη- 
θέντες τοΰ μεγίστου τών αγαθών, τής ελευθερίας. 
Οι εγχώριοι έφύλαττον αύτούς ώς ζώα έν τοΐς 
σκηνώμασιν αύτών, ρίπτοντες αύτοΐς έκ δια
λείμματος φαύλην τινά τροφήν.

'Η φυλή αΰτη· συνέκειτο έξ όγδαήκον- 
τα περίπου άνθρώπων, κατοικούντων καλύ
βας κατεσκευασμένας έκκλάδο)ν δένδρων, σπα- 
νίοις άποχωρούντο)ν τής παραλίας, καί ζών- 
των άπό ιχθύων, ών πλήθουσιναί άκταί, οστρα
κόδερμων, άγριων καρπών καί ριζών, μήγεοιρ- 
γούντες μηδέ θεραπεύοντες μηδέν. Τό δέ ζα
χαροκάλαμον φύεται αύτοφυές έν τη χοίρα.

Φαίνεται δέ ό'τι μεγάλους ίσ^ύουσι παρ’ αύ
τοΐς αί γυναίκες, ό'περ άπιστον καί παντάπασι 
παράδοξον παρά τοΐς άγρίοις. Καθ’ έκάστην 
πρόκαν πολύσαρκος τις γραία, φαινομένη περι- 
βεβλημένη τήν αρχήν, έξύπνιζε τό στρατόπε- 
δον, καί, καλοΰσα όνομαστί, έπέττατε τί τό 
πρακτέον έκάστω.

’\λλ’ οί άγριοι ούτοι δέν έφάνησαν λίαν 
ώμοί· διότι, εί καί οί ναυαγοί έκακοπάθησαν 
ύπ’ αύτών, ή άνάμνησις τών κακών, άτινα 
έ'παθον έν τή νη'σω 'Ρώσσελ, καθίστα αύτούς 
οΰτο) καρτερικούς, ώστε, και πάντων στε
ρούμενοι, εχαιρον σχεδόν ό'τι άπήλαυον τοιαύ- 
της παρά τών αγρίων Αύστραλών φιλοξενίας. 
Πλήν ί) αιχμαλωσία αΰτη, ήτις έφαίνετο ότι 
εμελλεν ϊν’ άφέλη αύτοΐς πάσαν ελπίδα τοΰ 
ίδεΐνποτε πάλιν τήν πατρίδα, έγένετο τουναν
τίον αιτία τής σωτηρίας αύτών. Διότι τί) 11 
όκτωβρίου έπεφάνη έν τή θαλάσση γοελέττα 
φε'ρουσα σημαίαν αγγλικήν. Ταύτην ίδόντες οί 
αιχμάλωτοι ναυαγοί έσπευσαν ϊν’ άγγείλο^σι διά 
σημείων τήν έν τή νήσω διατριβήν Εύροιπαίων 
■τοΐς έν τώ πλοίω, οϊτινες έ'σπευσαν ΐνα έςέλ-



Οί ναυαγοί προσβαλλόμενοι ύπο των άνΟροιποφάγων αυτοχθόνων της νήσου 'Ρώσσελ.

Οωσιν εϊς τήν νήσον, εν ή έλΟόντεςδιά εημείων 
είς λόγους τοΐς άγρίοις, άπελύτρωσαν καί 
άνέλαβον -αύτοΰ; σ/εδόν γυμνούς είς τό πλοΐον.

’Αλλ’ ή Αγγλική γοελέττα Ά να ξ τ ή ς  Δ α 
ν ία ς δέν εσπευσε, δι’ αιτίας άς άγνοοΰμεν, ΐν’ 
έπαναγάγη τοΰς σωδέντας Γάλλους ναυαγοΰς 
εις τήν γαλλικήν αποικίαν τής Νέας Καληδο- 
νίας· άλλα μετεχειρίσΘη αύτοΰς είς συλλογήν 
χελωνίων έν τοΐς κατά τό άκρωτήριον τήςΓρεν- 
βίλλης νησιδίοις.

Έν δέ τω μεταξύ χρόνω οί παρά τήν νήσον 
'Ρώσσελ άπολειφΟέντες ταλαίπωροι τριακόσιοι 
Κινέζοι μάτην περιέμενον άγωνιώντες και λι- 
μώττοντες τήν παρά τών Γάλλων ύποσ-/εΟεΐ- 
σαν άπελευΘέρωσιν. Τέλος ό Άναξ τής Δανίας 
εφΟασεν είς τόν Λ ιμένα  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς  τή 
2 5  τοΰ σεπτεμβρίου τοΰ 1 8 5 8 .

Γ ' .

Τί εϊμαρτο ίνα πάΟιοσιν οί τριακόσιοι Κινέζοι.

Και μέχρι μέν τοΰδε διηγήΟην δ ,τι ήκουσα 
παρά τοΰ πλοιάρχου Παύλου· τό δέ άπό τοΰ νΰν 
έρχομαι λέξων δσα εγώ αύτός εΐδον, συμμετα- 
σχών τοΰ πλοος τοΰ ύπέρ τής σωτηρίας τών 
τριακοσίων Κινέζων άποσταλέντος έκ τοΰ Λι- 
μένος τής Γαλλίας πολεμικού πλοίου.

Τή 2 7  δεκεμβρίου άνήχΟημεν πρός τάς 
Αουϊσιάδας νήσους. Κατά τάς διηγήσεις τοΰ 
πλοιάρχου τοΰ Αγίου Παύλου τό ναυάγιον έγέ
νετο έν τή προς άνατολάς έσ^ατια τοΰ άρχι- 
πελάγους τών Λουϊσιάδων, δηλονότι έν τή 
νήσω Ρώσσελ. T?j 5 ίανουαρίου έφΟάσαμεν πρό 
τής μικράς ταύτης νήσου, ή'τις, εί καί άποτε- 
λεΐταιά'πασαέκκοραλλίων, είναι μέν κατάφυτος, 
άλλά δεν παρέχεται ούδέν ίχνος ανθρώπινης 
κατοικήσεως. Τοΰ δέ Αγίου Παύλου έβλεπε τις 
έτι τόν έπέμβολον ίστόν καί τήν πρώραν έρ- 
ριμένους εις τινα τών κοραλλιζουσών ύφά- 
λων πετρών. Κατείδομ-εν δέ καί τό νησίδιον 
τής καταφυγής· άλλ’ ούδέν άλλο έν αύτώ έ'μ-

ψυ-/ον είμη σημεΐά τινα τής διατριβή τών 
τριακοσίων Κινέζων, σκηνήν δηλαδή κατεσχι- 
σμένην έ'τι, έξηρτημένην δύο δένδρων, τρία 
στελέχη πρισθέντα καί κοιλωΟέντα πρός ΰπο- 
δο·/ήν όμβριου ύδατος, καί έ'ν τινι σωρώ 
ζαλίκων δύο νεκρούς άνΟρώπων, καί σπα
ράγματα όδονών διεσπαρμένων έπί τοΰ έδά
φους, γέμοντος κογχυλίων, άτινα έψηΟέντα 
μετεχειρίσθησαν είς τροφήν οί ναυαγοί.

Άμα όρμήσαντες κατεβιβάσαμεν τρία έςω- 
πλισμένα πλοιάρια είς άναζήτησιν τών ναυα- 
γησάντων, ύπέρ ών μεγάλως έφοβούμεΟα. 11α- 
ραπλέοντες τόν αίγιαλόν, άπηντήσαμεν πρώτον 
δύο σκάφας άγομένας ύπό έζ αυτοχθόνων κω
πηλατών, οΐτινες, εί καί έσημαίνομεν αύτοΐς 
φιλικώς, έ'φευγον μακράν ώς τάχιστα. ’Αλλά, 
βλέποντες ή μάς μέν έγκειμένους αύτοΐς, εαυ
τούς δέ κινδυνεύοντας ΐνασυλληφΟώσιν, έκπη- 
δήσαντες τών σκαοών, ήφανίσθησαν ώς βάτρα
χοι έν τίι θαλάσση.

Διετελοΰμεν όδεύοντες, καί μετ’ ολίγον εΐ- 
δομεν μικρόν τινα άνθρωπον γυμνόν έν τώ  αΐ- 
γιαλώ μέχρι τοΰ ζωστήρος, τρέμοντα, προσ- 
καλοΰντα καί ίκετεύοντα διά σημείων όπως 
άναλάβωμεν αύτόν. Πλησιάσαντες εϊδομεν δτι 
ήτο μικρός τις Κινέζος έκ τών ναυαγών, καί 
άνελάβομεν εύθύς αύτόν. ’ ίδιον τόν πλοίαρ
χον Ιΐαΰλον έ'ρριψεν εαυτόν είς τάς άγκάλας 
αύτοΰ, καί όδυρόμενος έκραύγαζεν αγγλιστί 
« A ll dead» (Άπαντες άπέΟανον).

Φεΰ όπόσον κατεπλάγημεν καί έλυπήθημεν 
έκ τής φρικώδους αγγελίας ταύτης! Και τό μέν 
πρώτον δέν ήδυνάμεΟα ΐνα έννοήσωμεν πώς 
τριακόσιοι άνδρες (οπλισμένοι έγένοντο λεία 
τών άγριων. ’Αλλ’ οί λόγοι τοΰ μικροΰ Κι
νέζου διηγουμένου τό τραγικώτατον τοΰτο συμ
βάν διάτινιον κακών αγγλικών λέξεων καί σχη
μάτων έφαίνοντο ήμΐν άναμφισβήτητον τής 
δεινής καταστροφής μαρτύριον. ΚατώρΟωσε δέ 
ΐνά φανεροίση διά σημείων δτι ίσως περιεσώ- 
Θησαν μόνον τέσσαρες τών έταίοων αύτοΰ, ών 
είς ήτο δεδεμένος άπό πολλοΰ έν τοΐς πέριξ.

’Αποθέμενοι τά  δπλα είς τά  πλοιάρια, ό'πως 
μή γίνωνται αιτία φόβου καί δυσπιστίας τοΐς 
άγρίοις, προύβαίνομεν Οάρραλέως, έ'^οντες 
διά χειρός τά  πολύκροτα πιστόλια, όδηγοΰν- 
τος τοΰ μικροΰ Κινέζου, είς τό ένδον τής νη'
σου. Τότε δέ άπηντήσαμεν περί τριάκοντα αύτό- 
χΘονας ώπλισμένους λόγχαις και ροπάλοις. Καί 
τό μέν πρώτον έστησαν έκπληττόμενοι πρός τήν 
όψιν ήμών έπειτα δέ πλησιάσαντες μειλι^ίως, 
έζήτουν ΐνα πείσωσι τόν μικρόν Κινέζον ό'πως 
έλΟ/ι πάλι·.' μεταξύ αύτών. ’Αλλά βλέπον
τες ήμάς μέν πολυπληθείς, τόν δέ Κινέ
ζον περίτρομον, έπεχείρησαν ΐνα περικυκλώ- 
σωσιν ήμάς, προσκαλοΰντες διά συριγμών καί 
κραυγών τούς λοιπούς αγρίους. ’Αλλά πυ- 
ροβολήσαντες δ ίς , εύκόλως άπηλλάχθημεν 
αύτών, καί άπηυΟύνθημεν πρός τάς έκβο- 
λάς τοΰ ρύακος, παρ’ ώ ό πλοίαρχος Παύλος 
έσκήνωσε κατά τήν άπαίσιον τής σφαγής 
ήμέραν.

’Λλλ’ έκεΐ θέαμα φρικώδες παρέστη ήμΐν. 
Σωροί ένδυμ άτων καΟημαγμένων, και αί ούραί 
τών κομών τών τριακοσίων Κινέζων, καί παρά 
τούτοις άνατετραμμένον τι αίματόφυρτον στέ
λεχος, έδείκνυον ήμΐν άρκούντως τόν τόπον 
έν ώ οί τριακόσιοι δύστηνοι Κινέζοι κατεσφά- 
γησαν. Φαίνεται δέ δτι οί άγριοι πρώτον μέν 
άφεΐλον βιαίως τήν ούράν έκάστου Κινέζου έ'τι 
ζώντος, έπειτα δέ έφόνευον πλη'ττοντες η άπο- 
τέμνοντες τήν κεφαλήν διά τής λόγχης, καί 
τέλος διαμελιζόμενοι κατεβρόχθιζον έπαλλήλως 
τά  άσπαίροντα αύτών λείψανα.

Εφ’ δσον οί ταλαίπωροι Κινέζοι έδύναντο 
ΐνα διατρέφωνται έπί τοΰ νησιδίου τής κατα
φυγής, παρήκουον τάς δεδολιευμένας παρα
κλήσεις τών άγριων, οΐτινες περικυκλοΰντες 
τό νησίδιον καί ρεμβόμενοι έν τοΐς μονοξύλοις 
αύτών άκατίοις, παρ;κάλουν φιλοξένως τούς 
ναυαγούς ΐνα μεταβώσιν είς τήν μεγάλην αυ
τών νήσον, ένθα ύπέσχοντο αύτοΐς διά σχη
μάτων ύδωρ καί τρόφιμα. ’Αλλ’ έξαναλώσαντες 
τά  έκ τοΰ ναυαγίου περισωθέντα ολίγα τρόφιμα



Εκδρομή εις το Ενδον της νήσου 'Ρώσσελ, καί έκδίκησις.

και τα  θράνη τών γειτνιαζόντων τώ  νησιδίω 
οστρακόδερμων, ιδοντες δέ δυο τών εταίρων 
αυτών άποθανόντας ύπο τ ή ; πείνης, οί τολμη
ρότατοι καί μάλιστα άπελπιστοΰντες αύτών 
προσέθεντο ταΐς ύπούλοις τών αγρίων προσ- 
κλη'σεσι καί εισέβησαν μετ’ αυτών εις εν τών 
άκατίων, το μέγιστον· διότι τα λοιπά ήσαν 
πλη'ρη αγρίων. Τότε δέ οί άγριοι, μή δυνάμε- 
νοι, η μάλλον μή θέλοντες ϊν’ άναλάβωσι πολ
λούς έν ταύτώ έπιβάτας, ήγον αυτούς έκ δια
δοχής άνά τρεις είς τό παρά τό στόμιον του 
ρυακίου παλαιόν σκήνωμα, όπου οί Κινέζοι 
έζη'τουν ΐνα κατασβέσωσι τήν δίψαν αύτών. 
Αλλ’ άμα άποβαινόντων οί άγριοι έφοίρμων 
αίφνης αύτοΐς τελείως ή'δη έκλελυμένοις, καί 
άπέσφαττον άπανθρωπότατα, πλη'ττοντες ταΐς 
λόγχαις, η συντρίβοντες διά ροπάλων τά γυ

μνά αύτών κρανία’ έπειτα δέ κατεβρόχθιζον 
τάς σπαιρούσας αύτών σάρκας. Τινές δέ έξε- 
μαίνοντο ούτω θηριωδώς, ώστε θέλοντες ΐνα 
μαλάξωσι τήν ζώσαν σάρκα καί καταστη'σωσιν 
αύτήν μάλλον εύ'πεπτον, έτυμπάνιζον καί 
συνέτριβον ώμώς τά οστά αύτών έ'τι ζώντων.

Αί ν.ραυγαί τών φονευομένων Κινέζων δέν 
έδύναντο ΐνα φθάσωσι μέχρι τοΰ νησιδίου· δα
σέα δέ τινα δένδρα άπέκρυπτον αύτούςτήν σφα
γήν τών έκ διαδοχής άπαγομένων αδελφών. 
Καί ούτως ύπέρ τούς τριακοσιους ανθρώπους 
κατεκρεουργη'θησαν καί κατεβροχθίσθησαν ύπό 
τών άνθρωποφάγων αγρίων τής νη'σου 'Ρώσ
σελ, πλήν τεσσάρων τών τελευταίων, ών έφεί- 
σαντο, υίοθετηθέντας παρά τών αρχηγών, έν 
οίς καί ό μικρός Κινέζος.

Ε \

Έκδίκησις καί απόπλους.

Ή θέα τοΰ τόπου τοΰ άποτροπαίου τούτου 
άνοσιουργη'ματος έξώργισεν ημάς τοσοΰτον, 
ώστε, έπανελθόντες τάχιστα πρός τά  πλοιάρια, 
καί έξωπλισάμενοι, έσπεύσαμεν ΐνα διεισδύω- 
μεν διά τοΰ ποταμού εις τό ένδον τής νη'σου, 
θέλοντες ΐνα έκδικη'σωμεν έκ παντός τρόπου τούς 
σφαγέντας. 'θ  ποταμός ερρεε διά τίνος στε
νής μέν, άλλά βαθείας χαράδρας, άφοριζομέ- 
νης εκατέρωθεν ύπό οχθών έπισκιαζομένων έκ 
φυτείας τοσοΰτον δαψιλοΰς καί συνηρεφοΰς, 
ώστε τό σκότος περιέβαλλεν ημάς πανταχόθεν.

Μετ’ ολίγον είς τών ναυτών ένόμισεν ότι 
είδεν άγριόν τινα άνέρποντα έπί τών κλά
δων καί πηδώντα ώς πίΟηκα άπό δένδρου εϊς



Δένδρον. Φρικώδεις δε όλολυγαί και νιφάδες 
λίθων καταπίπτουσαι ήγγειλαν ήμΐν δτι δέν 
ημεθα μ,ακράν τοΰ καταφυγίου τών άνθρωπο- 
φάγων νησιωτών, οΐτινες μετ’ ού πολύ έπεφά- 
νησαν πολυπληθέστατοι όπισθεν τών δένδρων, 
όλολύζοντες και πετροβολοΰντες ήμάς πυρο- 
βολοΰντας. Και οί [λεν πρώτοι πυροβολισμοί 
ούδόλως άπεκίνησαν αύτούς· άλλα μετ’ ολίγον, 
βλέποντ;ς πολλούς τών ομοφύλων πίπτοντας 
νεκρούς, έτράπησαν συγκεχυμένως είς φυγήν 
Έκτοτε διετελοΰμεν άναπλέοντ;ς ελευθέριος 
τον ποταμόν δι’ δλ/ις της ημέρας, μέχρις ού, 
γ.νομένου στενωτάτου και άπλου, ήναγκάσθη- 
μεν ΐν’ άναχωρήσωμ.εν καί έπανέλθωμεν είς το 
πλοΐον. Καθ’ όλην δέ τίιν νύκτα ήκούομεν άγριας 
κραυγάς και σαλπίσματα θαλασσίων κογχών, 
καί έβλέπομεν πυράς άναπτομένας περί τον όρ

μον, προμηνυούσας τα πονηρά τών άγριων ναθ’ 
ήμών βουλεύματα, καί ίσως συμπόσιόντι παρα- 
σκευασθέν έκ τών σαρκών τών ύπολειφθέντων 
τεσσάρων Κινέζων.

Άμα τη ήμερα έξήλθομεν πάλιν είς άναζη'- 
τησιν αύτών άλλα προσβληθέντες ύπο πλειό- 
νων ή χθες άγριων, ήναγκάσθημεν ίνα έπανέλ- 
θωμ-εν άπρακτοι είς τό πλοΐον. Αλλα τη επαύ
ριον, λαβόντες εν κανόνιον, άνεπλέομεν πάλιν 
τόν ποταμόν, έ'ως ού άπηντήσαμεν πάλιν τούς 
άγριους παρατεταγμένους ώς είς μάχην, μά
λιστα δέ τάς γυναίκας τών άποθανόντων, α'ί- 
τινες, όλολύζουσαι καί κραυγάζουσαι ώς μαι
νάδες, παρώξυνον αύτούς καθ ημών.

Εύθετίσαντες τα  πλοιάρια, άπεκαλύψαμεν τό 
κανόνιον. Ή  λάμψις αύτοΰ κατέστειλεν εύθύς 
τό θράσος τών αύτοχθόνων, οΐτινες ύπονοη'σαν-

τες δτι διενοούμ,εθα κακά κατ’ αύτών, καί δτ\ 
έπανήλθομεν ό'πως έ'τι μ-άλλον βλάψωμεν αύ
τούς, έτράπησαν όλολύζοντες είς φυγήν. Τότι 
νίρζατο δεινός κανονοβολισμός καί τυφεκισμός. 
Αί βολαί, πίπτουσαι είς τό μέσον τοΰ άγρίοιι 
εκείνου φεύγοντος συρφετού, διέφθιιρον πολλούς 
αύτών. Λαβόντες τό τηλεβόλον, έζήλθομεν καί 
έδιώκομεν πυροβολοΰντες καί φονεύοντες αύτούς 
δι’ όλης ημέρας, μέχρις ού έφθάσαμεν εις τινα 
κώμην, ην εΰρομεν πάντως έρημον.

Έρευνήσαντες δέ άπάσας τάς εκ κλάδων 
καλύβας, καί μή εύρόντες μη δ ένα τών τεσσά
ρων Κινέζων, έπυρπολήσαμεν αύτήν καί άπη'λ- 
θομεν, ούδαμώς ένοχληθέντες ΰπό τών άγριων. 
Τη επαύριον άραντες τήν άγκυραν, άνη'χθημεν 
πλέοντες είς τήν Συδνέην.



Τ Ε Λ Ο Σ  Π Α Ν Τ Ω Ν *

Η

Ο Ν Ε Ο Σ  Μ Α ΥΣΩ Λ Ο Σ

Απαρηγόρητος τις πεντηκονταετής χήρα, ή κυρία 
Κ**** , άναμ-ίμνησκομέν/ι των μεγάλων αρετών του 
συζύγου αύτής, και Οέλουσα ίνα Ιδρυσή αύτώ Μαυ- 
σωλεϊον, προσεκάλεσεν ένα τών αρίστων λιθογλύφοι 
τών ΙΙαρισίων, και,

—  Ά ά ! άπέβαλον το άνθος τών άνδρών, κύριε! 
κραυγάζει κλαίουσα προς αυτόν. Έζησα είκοσιν ετη 
μετ’ αύτοΰ όλβιώτατον βίον· και ούδέν άλλο μεμφο- 
μ.αι αύτώ, πλήν ότι δέν περιέμεινεν ί'να συναποΟα- 
νωμεν!!!

— Είς τοιοΰτον άνδρα πρέπει να στήσητε πυραμίδα 
αξίας τούλάχιστον γ ιλίων σκούδων, κυρία! αποκρίνε
ται ύποκρινόμενος τον περίλυπον ό τεχνίτης.

— Πυραμίδα μάλιστα. Δέν φροντίζω περί της οα- 
πάνης. Άλλά δέν Οελ<ο πάλιν νά πνίξο) αυτόν, εγει- 
ρουσα επ’ αύτοΰ ολόκληρον λίθων ορός · καΟοσον μα- 
λιστα δ μακαρίτης σπανίως έφόρει λαιμοδέτην, καί 
περιεφέρετο ώς έπί τό πλεϊστον άνευ έπενδυτου !

—  Τότε λοιπόν, κυρία ,σας συμβουλεύω νά στήσητε 
ναίδιόν τι, άξιον 1,500 φράγκων.

— Μή Οέλεΐε νά κλείσιομεν άποΟανόντα εντός τεσσά- 
ριον τοίχο>ν αύτόν, οστις ούτως ήγάπα τον καθαρόν αέ
ρα, ώστε πολλάκις έκοιαάτο είς τό ύπαιθρον;

— Τότε λοιπόν ουμβουλεύω στήλην μαρμάρου πε- 
ριεχομένην ύπό κιγκλίδος... άξι'αν G00 φράγκων, 
συμπεριλαμβανόμενος καί τής χρυσής δεκαστιχου επι
γραφής...

—  Στίχους, όχι, κύριε· άλλά μόνον τήν εγκάρδιο; 
ταύτην προσφώνησιν

Π Ε Ρ Ι Μ ΕΝΕ Μ Ε!

—  ’Αλλά τότε ή στήλη Οά μείνγι πάντως γυμνή .Ν ο
μίζω ότι καλόν ήτο νά προσΟέσωμεν έμβλημά τι κατά 
βούλησιν· τόν Χρόνον παραδείγματος χάριν,... ή τόν 
Χάρωνα, ...ή  κυπάρισσον,... ή άλλο τι τών επιτύμ
βιων κοσμημάτων.

— Συμπεριλαμβανόμενον είς τά G00 φράγκα; 
Έάν ούτως έχν], προτιμ-ώ ένα άγιον Διονύσιον, 
οστις ήτο ό άγιος τοΰ μακαρίτου.

—  Έ χει καλώς. Θά σας κάμωμεν πλαγίαν τινά 
(en prolil) εικόνα τοΰ αγίου Διονυσίου.

— Πλαγίαν! Άλλ’ οΰτω μοι άφαιρεΐτε ένα τών βρα
χιόνων καί μίαν τών κνημών! Άλλά μοι φαίνεται 
ό'τι αντί έξακοσίων φράγκων ήδυνάμην ΐν’ άπαιτήσο) 
αύτόν Ολόκληρον.

— Κυρία μου, προτιμώ νά πάραστήσο)αύτόν πλά- 
γιονβχι όπως σας άπατήσω, άφαιρών τό ή'μισυ τοΰ σιο- 
ματος τοΰ αγίου, άλλά διότι ούτω 0ά φαίνηται φυσι- 
κώτερος καί τρόπον τινά κινούμενος.

— Μή νομίζετε ότι δ άγιος πρέπει νά χορεύγι; Με- 
νέτω ήσυχος, παρακαλώ, άλλ’ έστω τούλάχιστον τε 
λείος. *11 αγνοείτε ό'τι άντι 500 φράγκων ό τυχών 
δύναται νά εύρη ζώντα καί ακέραιον άντικαΟιστιομε- 
νον στρατιώτην; Σφάλλετε δέ άννομίζητε ότι 6ά πλη
ρώσω G00 φράγκα άνΟ’ ενός κεκολοβωμένου άγίου 
λίθινου.

—  Αφοΰ ούτω θέλετε, σας εϊκονίζομεν αύτόν κατά 
πρόσωπον (en face).

•—  Αλλά πρό πάντων θέλω αύτόν ύποδεδεμένον 
Υποδήματα καλά, μή δ κόσμος νομίσϊ) ότι άφήκα αύ
τόν γυμνοπόδην έκ φιλαργυρίας.

—  Τότε λοιπόν 0ά φορή σανδαλια.
—  Σανδάλια;
—  Μάλιστα, κυρία. Επειδή έπί τοΰ αγίοj Διονυ

σίου οί άνθρωποι δέν έφορουν υποδήματα, ώς σήμε
ρον, άλλ’ υπεδύοντο πέλματα, ή τεμάχια δέρματος 
δεδεμένα δι’ ίμάντος πρός τόν πόδα. Βλέπετε λοιπόν 
ότι δέν αρμόζει νά ύποδέσωμεν αύτόν υποδήματα. Αν 
δμως θέλετε, όπως άποφύγωμεν πασαν απορίαν, δυ- 
νάμεΟα νά παραστήσω μεν αύτόν περιφερόμενον είς 
αγρόν σταχυοφόρον.

—  Τότε δά θά νομίσωσιν δτι βόσκει εις τόν λει
μώνα, ως όνος.

Λοιπόν κάμωμεν αύτόνκο λυμβώντα.
—  "Ά1 εξαίρετος ιδέα. Παραστήσατε αύτόν μετά τό 

Οαΰμα... δτε, άποκεφαλισΟείς, άνέστη, καί λαβών διά 
τών δύο αύτοΰ χειρών τήν άποτετμηυιένην αύτοΰ κε
φαλήν, έκολύμβα διά τοΰ ποταμοΰ πρός τήν άντιπέ- 
ραν όχθην. Αλλ’ επειδή είχε χρείαν τών χειρών πρός 
τό κολυμβαν, ελαβε τήν κεφαλήν αΰτοΰ δία τών οδον- 
των...

—  *Ω! κυρία... τοΰτο είναι αδύνατον.
—  Διά τ ί;
—  Διά πολλάς μεν άλλας φυιικάς αίτιας · άλλά 

μάλιστα διότι... διότι... ή άστυνομία ούδέποτε επι
τρέψει το ιοΰτόν τι. ’Επειδή ώςγνωρίζετε, δ νόμος δέν 
θέλει ίνα οί κακοΰργοί νομίζωσιν ότι μετά τόν αποκε
φαλισμόν τό παν δέν έτελείωσε, καί ότι, καίπερ τε- 
τμημένην τήν κεφαλήν έχοντες, δύνανται ίνα κακο- 
πραγμονώσιν άκόμη. Πιστεύσατέ μοι, κυρία, τό καλ- 
λίτερον ήτο νά παραστήσοιμεν αύτόν γυμνοποδην.

—  'Ωραίον έπιτύμβιον σύμβολον σεμνής χήρας! 
Ό χι! Ό χι !

—  Θά φαίνηται ώς έξερχόμενος τσΰ λουτροϋ.
—  Λοιπόν δέν μένει άλλο ή νά μετασχηματίσο) 

αύτόν είς χωροφύλκαα.
—  Άπαγε τής βλασφημίας!
— Τότε δέν υπολείπεται άλλο, ή νά είκονίσωμεν 

αύτόν γυμνόν,. . .  οντα περί τό ένδύεσΟαι,... εχοντα 
διά /ειρός τά ενδύματα αύτοΰ εντός μανδυλίου... Ού
τως ούδείς δύναται ίνα είκάσν) ποια ένδύματα Οα έν- 
δυΟή.

—  Σοφόν μέν τοΰτο, άλλά σκανδαλώδες.
— Τή άληθεία, κυρία, δμολογώ ότι μοι εινα αδύ

νατον νά παραστήσω αύτόν ένδεδυμένον άμα καί γυ
μνόν, πλήν εί Οέλητενά περιτυλίξω αύτόν είς δΐκτυον.

— Βλέπω δτι άνάγκη νά παραιτήσω τόν προστά
την τοΰ μακαρίτου άγιον Διονύσιον.

—  Νομίζω καί έγώ καλλίτερον νά έκλέξωμεν αλ
ληγορίαν τινά· δρέπανον λ. χ . παρά τινα κεκομμένον 
στάχυν... Μικρόν μέν τοΰτο, άλλ’ εκστατικόν καί 
κομψόν.

—  Τό κατ’ έμέ προτιμώ τό άγαλμα τοΰ εμπορίου, 
κλαίον καί περικεκυκλωμένον ύπό πασών τών άρετών 
καί προτερημάτων τοΰ μακαρίτου, αίτινες, παρηγο- 
ροΰσαι, δυκνείουσιν αύτώ τόν ουρανόν διότι, ώς λέ
γετε, δ μακαρίτης ήτο θησαυρός άρετών.

—  Λοιπόν ούτο) Οά δυνηΟίΰμεν ίνα συνδυάσωμεν 
περί αύτόν ώραιότατον καί γραφικώτατον σύμπλεγμα 
παντοίων άρετών.

—  Αντί πόσων φράγκων;
—  Θά σας ύπολογισοιμεΟατό μέν άγαλμα τοΰ εμ

πορίου 500 φράγκα, τάς δέ Αρετάς είκοσι φράγκα 
έκάστην· έλάχιστον καί μηδαμινόν,ώς βλέπετε, άντι- 
τιμον, προκειμένης τής αμοιβής καί τής δόξης παμ- , 
φιλτάτου συζύγου. "Έκαμον δέ τό αύτό μνημείον είς 
τόν σύζυγον τής κυρίας Κουρβαιιέρ. Είναι άληΟές ότι 
αΰτη ούδέποτε ήΟέλησεν ίνα κάμν) δεύτερον γάμον. 
Αλλά τό σύμπλεγμα τών Αρετών είναι ούτως άξιο- 
Οαύμαστον, ώστε ούδείς ποτε έτόλμησεν ίνα ζητήσϊ) 
αύτήν είς γάμον διότι ούδείς ένόμισεν εαυτόν άξιον 
ΐν’ άντικαταστή αντί τοΰ άποΟανόντος.

 Ά ! !! !! !!
—  Καί μοι έπλήρωσετάς άρετάς πρός είκοσι πέντε 

φράγκα έκάστην. Αλλ’ έπανέλΟωμεν έπί τόπροκειμε- 
νον. Θά κάμωμεν λοιπόν τό άγαλμα τοΰ ’Εμπο
ρίου,... καί παρ’ αύτώ τήν Τιμιότητα,... πρώτην, 
ώς γνοιρίζετε, τοΰ εμπόρου άρετήν.

—  “Ω ! ό μακαρίτης ήτο τίμιος, μάλιστα... δη
λαδή... είχε τήν τιμιότητα... τοΰ έμπορου, εν
νοείτε ; . . .

—  Λοιπόν άφήσοιμεν κατά μέρος τήν Τιμιότητα, 
καί Οέσωμεν πρώτον τήν Πραότητα καί τήν Καλοκα- 
γαΟίαν.

—  Ναί, ό μακαρίτης ήτο καλός καί πράος, άλλά 
μόνον πρός έμέ, καί τοΰτο, διότι μ’ έφοβεΐτο, Αλλ’ 
οί έργάται έπασχον ΐπ ’ αύτοΰ τά πάνδεινα· διότι ήτο 
λίαν οργίλος καί ώμος.

—  Παραλείψοιμεν λοιπόν καί ταύτας, καί Οίσοι- 
μεν πρώτον τήν Αγνότητα καί τήν έκ τοΰ γάμου 
Πίστιν.

—  Οίμοι! όκνώ ΐνα εΐπω τήν αλήθειαν έπί τοΰ 
τάφου, καί διασαλπίσο) όσα ύπέστην έκ τής άκολα- 
σίας αύτοΰ. Άλλά μ.εταξύ λόγων σας δμολογώ ότι 
πολλάκις μοι συνέβη νά διο)ξο) έκτής οικίας με'χρις εί- 
κοσιτεσσάρων ύπηρετίδων κατά μήνα. Εννοείτε διά τί;

—  Ένόμιζον ότι δ μακαρίτη; δέν ήτο δά τόσον 
θερμός καί έρωτόληπτος.

—  Ήτο τοσοΰτο κρυψίνους! Βλέπετε λοπόν δτι 
περιττόν είναι νά έξοδεύσω είκοσι φράγκα καί είς 
τήν Ειλικρίνειαν· διότι ούδείς αύτοΰ κάλλιον ήδύνατο 
ΐν άπατήστι πάντας τούς άνΟρο)πους. Αλλά καί 
τήν Οικονομίαν δύνασΟε έπίσης ΐν’ άφαιρέσητε- διότι 
αναρίθμητα είναι τά χρήματα ό'σα δ μακαρίτης κα- 
τεσπατάλησεν είς τάς ήδονάς.

—  Τσως ήπατασΟε· διότι έγώήκουσα ότι έξώδευε 
πολλά είς έλεημοσυνας.

—  Εκείνος φιλελεήμων! "Οτε οί άνθρωποι εβλε- 
πον αύτόν είς τήν εκκλησίαν, ή είς τόν περίπατον, 
μάλιστα! άλλ’ ήτο ούτω φίλαυτος, ώστε ούδέποτε 
άνέβη ύπό τήν οροφήν, δ'ποις ανακούφισή δυστυχή 
τινα όίκογένειαν. Αφόβιος λοιπόν δύνασΟε ίν j ’άφαι
ρέσητε καί τήν Ελεημοσύνην.

—  Αλλά, κυρία, ούτο) βλέπω δτι τό άγαλμα τοΰ 
Εμπορίου μένει πάλιν μόνον άνευ ούδεμιας Αρετής.

— Ά ! άν εύρισκον καί έγώ τοιοΰτον θησαυρόν, όποι
ος ήτο δ σύζυγος τής κυρίας Κουρβ ιατιέρ, άνΟ’ ούτινος 
δέν δύναται νά άντίκαταστήση μηδένα άλλον, καί άν 
τό άνθος τοΰτο τών ουζύγων ηναι αίτιον ό'τι αύτη δέν 
δύναται τώρα νά εΰρ/) άλλον άνδρα... έγώ δ'μιος δυσ
τυχώς, άλλα φρονοΰσα, δέν φανερόνο) πρός τούς άν- 
Ορώπους τήν λύπην μου. Μή γένοιτο νά κάμω δεύ
τερον γάμον. Αλλά δέν θέλω δά πάλιν νά διασαλ
πίσω ό'τι μοι είναι αδύνατον νά εύρω δεύτερον ά>’ 
δρ«.

—  Λοιπόν κάμνομεν άπλίο; τό άγαλμα τοΰ έμπρ·· 
ρίου.

—  Διά τί; όπως φανή δτι, περί πολλοΰ ποιου- 
μένη μόνον τούς εμπόρους, περιφρονώ τούς εύγενεΐς, 
Άς λείψϊ] καί τοΰτο.

— Λοιπόν γράφομεν μόνον τόν επιτάφιον . Θέλετε 
νά προσΟέσωμεν καί τήν ήλικίαν τοΰ μακαρίτου;

—· Τίς ή χρεία νά μάΟωσιν οί άνθρωποι ότι ό μα 
καρίτης ητο εξήκοντα επτά έτών. Αρκεί ή προσφώ- 
νησις ΠΕΡΙΜΚΝΕ Μ Ε, κεχαραγμένη διά γραμ 
μάτων ερυθρών.

—  Ά ! νομίζω ό'τι ή πρσσφώνησις αύτη δέν έκφράζει 
καλώς τήν ιδέαν μου. Ό  μακαρίτης έταλαιπωρήθη το
σοΰτον χρόνον ύπό τής άσθενείας, καί ούτω με κατε- 
βασάνισεν ύγιαίνων, ώστε προτιμ.ώ νά δηλιόσω τοΐς 
πασιν ό'τι δ θάνατος αύτοΰ ήτο μάλλον άπελευΟεροισις 
καί έμοΰ καί αύτοΰ. Λοιπόν αντί τοΰ περίμενέ με 
εγχαράξατε παρακαλώ απλώς

Τ Ε Λ Ο Σ  Π Α Ν Τ Ω Ν .

ΑΙΛΟΥΡΟΦΑΓΙΑ,

Τάς έροιτικάς έπί τών στεγών συναυλίας τών γα
λών καί αίλούροιν διεδέχΟησαν κατά τούς τελευταίους 
μήνας τής πολιορκίας τών ΙΙαρισίων κραυγαί άπο- 
γνώσεως καί οδύνης· διότι ολίγοι αύτών διεσώθησαν 
εκ τής καθολικής κυνηγεσίας μή καταβροχθισΟέντες 
ύπό τοΰ λιμώττοντος πλήθους.

Οί δέ μΰς, οϊτινες νομίσαντες εαυτούς άπαλλα- 
χθέντας τοΰ κοινοΰ έχΟροΰ, έγένοντο τολμηρότατοι, δέν 
έάιρτασαν επί μακρόν τήν σωτηρίαν αύτών διότι μετά 
τήν κυνηγεσίαν των γαλών ήρξατο ή τών μυών, ών 
τινες, οί παχύτατοι, επωλοΰντο καί αντί 3 φράγκων.

Θυρωρός τις διηγείται οργίλους ότι τις τών κατοί
κων τής οικίας έκλεψε τόν ώραΐον καί φίλτατον 
αύτής αίλουρον. Αλλ’ ή οργή αύτής ήλθεν είς τό 
έσχατον έκ τής άπαΟείας τοΰ συζύγου, ό'στις, κατα- 
λαβών τόν ένοχον τής κλοπής, συνεχο)ρησεν αύτω, 
λαβών τό τέταρτον τοΰ ήδη εψημένου αίλουρου, καί 
φαγών αύτό είς δείπνον μετά τής θυρωροΰ, |[τινι 
ώμολόγησεν ύστερον, ό'τι δ νομιζόμενος λαγωός ητο 
ό παμφίλτατος αύτής αίλουρος.

— Τό δεινόν δέν είναι ούτο) μέγα, έλεγε παρηγο · 
ρών αύτήν δ θυρωρός. Διότι μάθε ότι πριν ή κλέψγ, 
τόν αίλουρον μας δ φρόνιμος ένοικιαστής έφρόντισε 
πιρώτον δ'πως φάγη όλους τούς μΰς τής οικείας.



Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ ΕΡΑΙ.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΪ.

Πρωίαν τινα τοΰ χειμώνας τοΰ 1838 ευγενής τις 
'Ρώσσος πλουσιώτατος καί ή γυνή αύτοΰ εύρεθησαν 
πεφονευμένοι έν τή παρά τήν ΙΙετρούπολιν αυτών 
έπαύλει. Καί πρώτον μέν δ φόνος άπεδόθη είς ληστάς· 
άλλά μετ’ ου πολύ παρετηρήθη δτι ούδέν άφηρεθη απο 
τοΰ οΐκου, δ δέ μονογενής καί άσωτος υιός των δολο- 
φονηθέντων ήφανίσΟη. Ή  άστυνομία κατεδιωξε καί 
συνέλαβε τον υιόν, ίστις, μή δυνηθείς ί'να ύποκριθή 
τόν άθώον, ώμολόγησεν άναιδώς δ'τι έδολοφονησε τους 
αίιτοΰ γονείς ϊνα κληρονομήσω αύτούς δ'σον τάχιστα. 
'Ο άθλιος, δικασΟείς, κατεδικάσθη εϊς τον διοι τής λαι
μητόμου θάνατον. Άλλ’ έπειδή εν 'Ρωσσία ουδεμια 
κρίσις εΤναι εκτελεστέα πρίν ή έπικυρωθή ύπό τοΰ αύ- 
τοκράτορος, εστάλη προς τον Νικόλαον. Έν δέ τω 
μετάξι) ή κοινή γνώμη ένόμιζεν εν τή παρούσϊ| δίκη 
τήν συγκατάθεσιν τοΰ αύτοκράτορος άπλοΰν νόμιμον, 
έξ ο ί ούδέν αμφίβολον έδΰνατο ΐν’ άποβή. Αλλ’ δ 
αύτοκράτωρ, άντί τοΰ συναινέσαι άπλώς, άνέγνω 
δίς τήν κρίσιν καί έφάνη σκεπτόμενος πρός ώραν. 
Έπειτα δέ,

—  Ό χ ι ! άνέκραξεν, δ άνθρωπος ούτος δέν πρέπει 
ΐν’ άποθάν .̂ Καί τραπόμενος προς ένα τινά τών ύπα- 
σπιστών, —  Αγάγετε' μοι, εΤπεν , ένταΰθα τον άν
θρωπον.

Ήμισείβι μετά ταΰτα ώρα δ κακοΰργος ήχθη εϊς 
τον αύτοκράτορα.

—  Πλησίασον άφόβως, >έγει προς αύτον δ Νικό
λαος καίπερ συνειθισμένος πάντοτε ών προς τδ προσ- 
τάττειν. Πλησίασον. Πόσων ετών είσαι;

—  Εϊκοσιν έτών, άπεκρίΟη ό κακοΰργος τρέμων.
—  Κάθισον ένταΰθα πλησίον μου, καί άκουσον. 

Διέταξα ΐνα σε άγάγωσιν ένταΰθα, διότι έπεθύμουν 
ΐν’ ακούσω έκ στόματός σου δ'τι, εϊ καί μηδενδς απο
ρείς καί είσαι μονογενής, έδολοφονησας τους γονεΤς 
σου μόνον IV απόλαυσης προιόρως τής κληρονομιάς.

—  “Ελεος, Μεγαλειότατε, λέγει δ δύστηνος, γο
νυκλινών ε!· αύτόν. Έλεος . . . διότι εΤναι αληθές. 
Έμην παράφρων, τυφλός . . .  Έλεος . . .  έλεος . . .

—  Πώς; Οί γονείς σου, ώς πάντες δμολογοΰσι, 
σέ ήγάπων τοσοΰτον, ώστε σοι συνεχώρησαν πολλά 
σφάλματα· δ πατήρ σου δέν σοι ήρνεϊτο ούδέν . . . 
ή μήτηρ σε ύπερηγάπα . . . ~Ησο ύγιής τον νουν . . . 
πεπαιδευμένος . . . πλούσιος , . . εύτυχής . . .  καί 
έτόλμησας ί'να δολοφονήσης τον πατέρα καί τήν μη
τέρα σου . . . δ'πως λάβης τήν περιουσίαν αύτών; 
Πάντων δεινότατον τοΰτο! άνέκραξεν δ Νικόλαος 
άναστάς έκτης Ι'δρας. Ούδέποτε ένόμισα δ’τιτοιοΰτος 
κακοΰργος ήδύνατο ΐνα εΰρεθή έν άπάση τή αύτο- 
κρατορία.

Καί μετ’ δλίγον —  Λοιπόν, είπε πάλιν, έπειδή εί
σαι τοσοΰτον φιλοχρήματος, σοί ύπόσχομαι δ'τι 
ίΰνασαι τό λοιπόν ΐνα κορεσθής χρημάτων. Έσο βέ
βαιος· διότι σοι δωροΰμαι τήν ζωήν. Δέν μέλλεις ΐν’ 
άποθάνης.

‘Ο αύτοκράτωρ διέταξεν ΐν’ έπαναγάγωσι τόν κα- 
τάδικον είς τήν φυλακήν, καί προσκαλέσας τόν φρού
ραρχον τών φυλακών,

—  Φρούραρχε, λέγει πρός αύτόν ίϊσερχόμενΟν δ 
Νικόλαος, πρός τό βόρειον μέρος τοΰ φρουρίου τών 
φυλακών υπάρχει θάλαμος μέγας, Satις, ώς μανθά
νω, εΤναι πλήρης καταδίκων· έκκένωσον αύτόν εύθύς, 
καί εύθέτησον πρός κατοίκησιν ένός μόνου καταδίκου 
θέτων μίαν μόνον κλίνην καί μίαν τράπεζαν.

*0 φρούραρχος έξήλθεν. Ό  δέ αύτοκράτωρ, έρευ- 
νήσας τά περί τήν περιουσίαν τών δολοφονηθέντιον 
καί μαθών δτι ούδένα άλλον πλήν τοΰ καταδίκου, 
ίχουσι κληρονόμον, διέταξεν ΐνα πωληθώσίν αύτών 
τά κτήματα ώς τριάκοντα εκατομμυρίων ο̂υβλίων 
ίξια, καί έξαργυρώσας τά πάντα εϊς χρυσία καί αρ
γύρια έγέμισε πολλούς σάκκους, οίις διέταξεν ΐνα με- 
τακομίσωσι καί έκκενώσωσιν εις τόν θάλαμον του κα
ταδίκου, ίΐστις έγεμίσθη οίίτω χρυσών καί αργυρών 
νομισμάτων, ώστε δ δύστηνος μόλις ήδύνατο ΐνα κι- 
νήται έν αύτώ.

Μετ’ δλίγας ήμέρας δ αύτοκράτωρ έπορεύθη πρός 
αύτόν, καί,

« Λοιπόν, υιέ πατροκτόνε, λέγει πρός αύτόν, ψυχή 
άπληστε καί φιλάργυρε, ϊδού οί πόθοι σου άποπεπλη- 
ρωμε'νοι· διότι μέλλεις ΐνα ζής μέχρις ου άποθάνης 
μετά τών θησαυρών ο'δς τοσοΰτον έπόθεις ίν’ άπο- 
κτήσης. »

Τότε δ άθλιος ένενόησεν δτι ή τιμωρία αύτη, ή 
κάθειρξις έν φυλακή πλήρει χρυσοΰ καί άργύρου, 8ν 
απέκτησε διά τοιούτου έγκλήματος, ήτο τιμωρία πολύ 
δεινοτέρα τοΰ διά τής λαιμητόμου θανάτου.

'Ο έξιόλης ούτος έζησε πολλά έτη έν τή τοιαυτη 
είρκτή· καί διανοούμενος τήν εύτυχίαν ήν άπο)λεσεν, 
έάν, άντί τοΰ δολοφονήσαι τούς γονείς, περιεμενε 
τόν κατά φύσιν αύτών θάνατον, καί ταλαιπωρούμενος 
ύπό τής θέας τών χρημάτων, ών ένεκα τοιοΰτον έπρα- 
ξεν ανοσιούργημα, καί άτινα εϊς ούδέν ήσαν αύτώ 
χρήσιμα, έπεκαλεϊ-το πάντοτε τόν θάνατον ώς τό με- 
γιστον τών αγαθών, καί έτελευτησε παράφρων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ.

“Ιλειος γένοιτο δ Θεός τοΐς σφαγεΰσι καί φονεΰσι· 
διότι οί άνθρωποι ούδέποτε λησμονήσουσι δι’ δ'σο>ν 
σφαγών τυγχάνουσι τής φαύλης αυτών δόξης οί τυ 
ραννοι καί οί βασιλείς.

Αναμένοντες δέ πρός ώραν ΐνα μάθωμεν πόσην 
φθοράν καί φόνον εκαμον ή φιλοδοξία ενός άφρονος καί 
ή ϊσχυρογνωμοσύνη καί άγρια αλαζονεία τών δυναστών 
τής ΓΙρωσσίας κατά τό έτος τοΰτο τοΰ 1870, άρκου- 

'μεθαΐν’ άναμνή-ϊωμεν δτι άπό τοΰ έτους 1792 — 1815 
δ πόλεμος διέφθειρεν έν Εύρώπη 5,530,000 άνθρώ- 
πων, ήτοι 240,434 άνθρώπους άνά παν έτος έντός 
εϊκοσιτριών έτών, μέσην δδόν βαδίζιυν.

Από δέ τοΰ 1815 μέχρι τοΰ 1864 δ πόλεμος κα
τέστρεψε 2 ,762,000 άνθρώπων, δν 2,148,000 Εύ- 
ρωπαίων καί 614,000 άνθρώπων άλλων τής γής 
χωρών, ήτοι 43,000 άνά παν έτος.

Καί αν θελήσωμεν ΐνα θεωρήσωμεν έκ τοΰ πλη
σίον τάς στατιστικάς τών σφαγών τούτων, μανθά 
νομεν δ'τι δ Κριμαϊκός πόλεμος έξωλόθρευσε 508,000 
άνθρώπων, ήτοι 256,000 'Ρώσσων, 107,000 Γάλ 
λων, 98,000 Τούρκων, 45,000 Άγγλων, καί 2000 
’Ιταλών.

Έν δέ τοις πρός τούς Καυκασίους πολέμοις ή 
'Ρωσσία άνάλωσεν άπό τοΰ 1839 — 1860, 330 χι
λιάδας άνθρώπων [ άπαρτιλογία].

Κατά τήν έπανάστασιν τής Πολωνίας έν ετει 1831 
ή 'Ρωσσία άπέβαλε 190,000 άνθρώπων· κατά δέ 
τόν έν ετει 1820 πρός τήν Τουρκίαν πόλεμον άπω- 
λεσεν 139 ,000  άνδρών.

Έν δέ τή άπό τοΰ έτους 1857 —  1859 έπανα- 
στάσει τών ’Ινδιών διεφθάρησαν 196,000 Αγ
γλων καί ’Ινδών.

'II Γαλλία άπιόλεσεν έν Αλγερία άπό τοΰ έτους 
1830 —  1859 146,000 άνθρώπων· κατά δέ τόν 
υπέρ τής Ιταλίας πόλεμον τοΰ έτους 1859 περί τάς 
130,000.

Κατά τήν Ουγγρικήν έπανάστασιν έθανατώθηίαν 
142,000 Αύστριακών, Ούγγρων καί 'Ρώσσων.

Προσθέτοντες τό δλον τών πολεμικών τούτων πε
ριόδων βλέπομεν δ'τι άπό τοΰ 1792 — 1815 καί άπό 
τοΰ 1815 —  1864 έθανατιίιΟησαν 8 ,292,000 άν
δρών.

ΙΙαρατηρητέον δέ δ'τι κατά τήν δευτέραν ταύτην 
περίοδον ή Γαλλία ειρηνεύει δεκαοκτώ έτη πλήν τής 
Αλγερίας.

Προσθετέον τούτοις τόν άδικον πόλεμον τής Αυ
στρίας καί Προισσίας πρός τήν Δανίαν, τόν έμφύλιον 
πόλεμον τής Αμερικής, τήν όλεθρίαν εκστρατείαν 
εϊς τό Μεξικόν, ής ή στατιστική διέμεινε μέχρι τοΰδε 
διά κακήν αιτίαν άγνωστος· καί τέλος τήν έν Σαδόβα 
μάχην, καθ’ ήν έφονεύθησαν 80,000 άνδρών· τά δέ 
κύματα τοΰ Έλβα, άτινα κατεβρόχθισαν σχεδόν άπαν 
τό Αύστριακόν Ιππικόν, ήδύναντο ΐνα φανερώσωσιν 
ήμΐν τόν άληθή αύτοΰ αριθμόν.

Πρός ταΰτα άνακράζομεν πάλιν· έλεήσειεν δ Θεός 
τούς σφαγείς κτί φονεϊς τών άνθρο)πο)ν τοΰ δεκάτου 
έννάτου αίώνος.

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ^.

Περιβόητος τις ώρολογοποιός τής Γενεύης κατε- 
σκεύασεν ώρολόγιον άξιοθαύμαστον τήν άκρίβειαν καί 
τήν τέχνην· διότι ίχι μόνον έδείκνυεν ακριβέστατα 
τά δευτερόλεπτα, καί τήν ήμέραν καί τόν καιρόν, 
άλλά καί πρός τούτοις είχε τήν άρετήν τοΰ έξυπνίζειν 
τόν εύτυχή αύτοΰ κύριον τήν πρωίαν διά μελωδικω- 
τάτων καί ποικιλιοτάτων αρμονιών.

Τό ό)ρολόγιον τοΰτο ήγόρασεν δ πρώην ύπέρπλου- 
τος κ. Γερνούσκης άντί 8,000 φράγκιον, καί πολλά
κις ήρνήθη ΐνα πώληση αύτό άντί διπλάσιάς τιμής. 
Αλλά δυστυχήσας έσχάτως καί άπορών χρημάτων, 
προσήνεγκεν αυτό εϊς άγοράν πλουσίω μέν άλλά φι
λάργυρο) Ίουδαίί;), έμπόρω άρχαίων καί θαυμαστών 
πραγμάτιον.

Ό  ’Ιουδαίος, έξετάσας προσεκτικώς τό λαμπρόν 
ώρολόγιον, εδιοκεν άντ’ αύτοΰ τώ Κυρίω Γερνούσκη 
φράγκα 200, ήτοι τήν τιμήν τοΰ χρυσοΰ.

—· Αγνοείς, λέγει πρός αύτόν δ κύριος τοΰ ώρο- 
λογίου θυμωθείς, δ'τι έχεις διά χειρός τό θαΰμα τής 
νεωτέρας ώρολογοποιίας, δ'περ πολλοί ήθέλησαν ΐν’ 
άγοράσωσιν άντί 16,000 φράγκο)ν ;

—  Γνωρίζο) μάλιστα! άπεκρίθη δ παμπόνηρος 
’Ιουδαίος. Τό έργον εΤναι θαυμαστόν, άλλ’ έχει έν 
μέγα έλάττωμα· διότι άπασαι αύται αί βελόναι μ’ 
έμποδίζουσι τοΰ βλέπειν τήν ώραν!

Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Ώ ς γνωστόν, δ Χρόνος τοΰ Λονδίνου είναι ή με
γίστη έφημερίς τής ύφηλι'ου, έκδίδεται είς 60,000 άν- 
τι'τυπα, καί φέρει καθαρόν κέρδος 100,000 λιρών τή 
έκδιδούσ/) αύτόν Ιταιρία.

Ή  έφημερίς συντίθεται καί έκτυποΰται μεταξύ τής 
Ινδεκάτης νυκτερινής καί τής έκτης έωθινής ώρας. Ή  
δέ τύπωσις τών 60,000 αντιτύπων γίνεται άπασα 
έντός μιας καί ήμισείας ώρας, άπό τής τετάρτης καί 
ήμισείας μέχρι τής έκτης έωθινής ώρας, έν ή τό τα- 
χυδρομεϊον παραλαμβάνον αύτά διαπέμπει καθ’ άπα- 
σαν τήν γήν.

Κύλινδρος περιέχων περιτετυλιγμένην ταινίαν χάρ
του μήκους τρισχιλίων άγγλικών μιλίων φέρεται πρός 
τήν μηχανήν, ήτις άρπάζουσα τό έτερον τών άκρων, 
έξελίσσει τήν μακράν ταινίαν τοΰ χάρτου, καί κατα- 
καλύπτει αύτήν έν δλίγοις λεπτοϊς διά μυρίων έκτυ- 
πωμάτων, άτινα, έφόσον έξέρχονται είς τό άλλο άκρον 
τής μηχανής, κόπτονται δι’ ίδιου τινός μηχανήματος. 
"Οταν ύπάρχη παράρτημα, δ Χρόνος έχει δεκαέξ πε
λωρίους σελίδας. Τότε δέ ή μηχανή καταναλίσκει περί 
τεσσαράκοντα τοιούτους κυλίνδρους χάρτου , ήτοι 
διοδεκα μυριάδας άγγλικών μιλίων ή τετρακισμυρίας 
γαλλικάς λεύγας χάρτου.

ΕΤς δέ άνήρ ή καί παϊς άρκεϊ πρός τό έπιστα- 
τεΐν τής παραδόξου ταύτης μηχανής, ήτις κατε- 
σκευάσθη ύπό τοΰ περίφημου Άγγλου μηχανικού 
Μακδονάλ.

Τρεις χαρτοποιίαι έργάζονται νυχθημερόν εϊς κα
τασκευήν μόνον τοΰ τυπογραφικοΰ χάρτου τοΰ κατα- 
ναλισκομένου εϊς τήν εφημερίδα. Τά δέ στενογραφη- 
θέντα έν ταΐς συνεδρίαις τών άγγλικών βουλών μετα
βιβάζονται τήν νύκτα εϊς τό τυπογραφεΐον άνά παν 
τέταρτον.

Τά ψηφίσματα άγγέλλονται άπ’ αύτής τής αιθού
σης τών συνεδριών τοΰ Κοινοβουλίου διά τίνος τη 
λεγραφικοΰ σύρματος, δ'περ καταλήγει εϊς τό γρα- 
φεϊον τοΰ πρώτου συντάκτου.

Οί έργάται τοΰ Χρόνου τετρακόσιοι τόν άριθμόν 
διαιρούνται εϊς δύο λόχους, ήτοι διακοσίους τής νυκτός 
καί διακοσίους τής ήμέρας. Καθιστώσι δέ κοινόβιόν 
τι έν τώ έργαστηρίω, ένθα τρέφονται, κατοικοΰσι καί 
θεραπεύονται εύτελώς.

"Οταν έργάτης τις διάγη βίον άτακτον, άποστε- 
ρεϊται τοΰ μισθοΰ, οστις δίδεται τότε τή γυναικί 
αύτοΰ, έάν ηναι έγγαμος.



ΑΤΟ ΚΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ.

Λαμβάνομεν παρά τίνος ’Αμερικάνικης έφημερί- 
δος τήν διήγησιν τοΰ παραδόξου θανάτου μαύρου τινός 
Τζών Κέϋ, ξυλουργοί, καταδικασθέντος είς θάνατον 
έπι πατροκτονία ίιπότοΰ έν Κινκιννάτι συνεδρίου.

Τη 19 ίουνίου περί τήν δγδο'ην τής πρωίας ώραν δ 
κατάδικος έξήχθη εκ τής έν Φλέμμιγκσβούργ φυλα
κής, ένθα έμελλεν ϊν’ άγχονισθή. Άλλ’ δ'τε δ δήμιος 
ήτοιμάζετο ί'να κρεμάση αύτόν έκ τής άγχόνης, πα· 
ρετήρησεν δ'τι εΐς των βραχιόνων τοΰ ικριώματος δέν 
ήτο στερεός, καί ήρξατο ί'να διορθωτή αύτόν. Ό  δε 
κατάδικος, βλέπι»ν βραδύνοντα, παρεκάλεσε τόν δήμι
ον ΐν’ έπιτρέψη δ'πως βοηΟήση αύτίϊ). 'Ο δήμιος άφεϊλε 
των χειρών τά δεσμά, καί μετά τι/α λεπτά ί  δήμιος 
καί ό κατάδικος, ρυκανίσαντες καί καθηλώσαντες 
δμοΰ, έπεσκεύασαν τήν αγχόνην.

Τότε δ Τζ'ί'ν Κέΰ έζήτσε φιάλην ούϊσκίου, καί

ΑΜΙ ΙΜΚΛΝΊΚΛΙ ΑΙΛΘΙΙΚΑΙ·

ΟΑΡΑΑΟΙΟΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ- (

Όκο'μης Β ^ .,ί ΐζ  τών μάλιστα τιμωμένων 
Χαι πλουσιωτάτων εύγενών τής πόλεως Λινα- 
ρές έγένετο πρό τινων ήμερων αύτόχεφ δι’ αι
τία ς, άς άπεκάλυψεν ή άνάγνωσις τών προς 
τούς συγγενείς αύτοΰ τελευταίων έπιστσολών.

Πρό τινων ήμερων ό κόμης Β . . .  ελαβεν επι
στολήν παρά τοΰ ηγουμένου τοΰ μοναστηριού 
τοΰ Άγ. Φραγκίσκου, έν ή ούτος έδήλου αύτώ 
ό'τι μοναχός τις ψυχορραγών clyέν ΐν ’ άνακοι- 
νώσνι αύτώ σπουδαιότατόν τι και λίαν κατε- 
πεΐγον άπόρρητον.

Ό κόμης έ'οπ;υσεν ΐνα πο- 
ρευθή ίίς το μοναστήριον · ό 
δέ ηγούμενος είσήγαγεν αύ
τον εϊς το κελλίον τοΰ ψυχορ- 
ραγοΰντος μονάχου. Ό  κο'μης, 
πλησιάσας , άνεγνώρισεν ό'τι 
ούτος ήτο παλαιός τις υπηρέ
της τοΰ πατρός αύτοΰ. Ό  δέ 
μονάχος, ίδών τον κόμητα, 
εφανέρωσεν αύτώό'τι είναι ό 
αληθινός αύτοΰ πατήρ, επο
μένως ό'τι είναι νόθος, γεννη
θείς έξ αύτοΰ καί τής μακαρί- 
τιδος μητρός, έρασθέντων άλ- 
λήλων άπόντος τοΰ πατρος, 
καί πρός διαβεβαίωσιν τών 
λόγων όμνύ:ι τόν Θεόν, καί 
εγχειρίζει αύτώ φάκελλον επι
στολών αύτογράφων, γεγραμ- 
μένων πρός αύτόν ύπό τής μα- 
καρίτιδος.

Ταΰτα είπών ό μοναχός 
προσκαλεΐ πνευματικόν τινα 
πατέρα, μεταλαμβάνει τών 
άχράντων μυστηρίων, καί 
διαβεβαιώσας πάλιν τήν μαρ
τυρίαν αύτοΰ, εκπνέει. Ό  κό
μης Β . . .  εξέρχεται τοΰ μο
ναστηριού ώς εμβρόντητος , 
πορεύεται ο’ί κάδε, καί γράφει 
πρός άπαντας τούς συγγενείς 
αύτοΰ, ών άδίκως μέν άλλ’. 
άκουσίως έσφετερίσατο τήν πε
ριουσίαν, επιστολήν συντομω- 
τάτην, έν ή , άποκαλύπτων 
τό άπόρρητον τής γεννήσεως 
αύτοΰ, προσκαλεΐ αύτούς ΐν 
άναλάβωσι τά  χρήματα αύ
τών. "Επειτα δέ άπε'ρχεται εϊς 
τόν ’ίδιον κοιτώνα καί γίνεται 
αύτόχειρ πυροβολών εαυτόν.

επιε Φίλοτησίαν μετά τοΰ συνεργάτου. Έπειτα δέ 
περιβαλών τόν τράχηλον τω βρόχω ήσυχαίτατα, καί 
σφίγγιον τήν χεϊρα τοΰ δημίου,

 'Ησύχαζε, old hand, λέγει αύτώ σεμνοπροσω-
π ώ ν · δέν σοι μνησικάκώ. Μετ’ ολίγον ικετεύσω υπέρ 
σοΰ τόν Θεον.

ΩΛΙΝΙίΧ OPOS.

Άγγλος τις ιατρός καί άνατόμος μελετών τάς έπί 
τών μυώνιον τοΰ προσιόπου διακλαδιοσεις καί τα γάγ
γλια τοΰ πολυπλοκοηάτου τριδύμου λεγομένου νεύ
ρου (nervus trigeminus) έπί τίνος νεκροΰ κεφαλής, 
άφήκεν αύτήν είς δίσκον κείμενον έπί τής τραπέζης 
τοΰ μελετητηρίου αύτοΰ, καί άπήλΟεν έπί ύπνον.

Άλλά περί μέσας νύκτας έξυπνίσΟη υπό κρότου 
ασυνήθους, καί άνάψας τόν λύχνον μετέβη είς τό πα-

Θήρα ταράντων κατά τήν εποχήν τοΰ χαλκοΰ.

ρακείμενον μελετητήριον οπως ιδη τίς ή αιτία τΰο 
παραδόξου θορύβου, ό'στις έπαυσεν άμα είσελΟοντος 
αύτοΰ. ΙΙερισκοπήσας δέ τά πάντα ϊστατο άπορων, 
δ'τε δ κρότος έπανελήφΟη σφοδρότερος. Το'τε δέ είδε 
τήν υπό τής λυχνίας φωτιζομένην νεκράν κεφαλήν 
ταρασσομένην, μορφάζουσαν παντοιοτρόπως, βρυ- 
χουσαν τούς δδόντας, περιστρέφουσαν τούς οφθαλμούς 
καί βλέπούσαν αυτόν δεινόν.

‘Ο ιατρός ούτε δεισιδαίμοιν ήτο ούτε δειλός· άλλ’ 
δ'μως, βλέπων τήν ώχράν καί αίματόφυρτον κεφαλήν 
ούτοι μορφάζουσαν, κινουμένην καί άγρίοις αύτόν 
προσβλέπουσαν, κατελήφΟη τό πρώτον ΰπό τρομου, 
καί έξήλΟε ταχέως τοΰ μελετητηρίου. Άλλα μετ’ 
ολίγον, συνελθών είς εαυτόν καί άκούσας πάλιν τόν 
άπό τής κεφαλής θόρυβον, έπανήλΟεν είς τό μελετη
τήριον, καί λαβών άνά χεΐρας, παρετήρει τήν κεφα
λήν μετά προσοχής. Άλλά τότε βλέπει έξερχομένην 
τοΰ στόματος ουράν, ήν συλλαβών άνείλκυσεν έκ του

Ή  άμερικανική έφημερίς New- 
York Times αγγέλλει δ'τι πλού
σιός τις πιλοποιός, ό Κ. ϋανβόρν 
έκ Μασσακουσέτης, άποΟνήσκων 
έδωρήσατο διά διαθήκης τό σώμα 
αυτοΰ δύο καθηγηταϊς τής άνα- 
τομίας τής ιατρικής σ/ολής τοΰ 
Μεδφόρδ, παρακαλων αύτούς ϊνα, 
παρασκευάσαντες τό σώμα αύτοΰ 
κατά τάς νεωτάτας άνατομικάς 
μεθόδους, έκθέσωσιν έν τω μέσω 
τοΰ Άνατομικοΰ Μουσείου τής πό
λεως Χαρβάρδης, δ'ποις γένητα 
χρήσιμον τοΐς μαθηταϊς τής ία) 

τρικής είς άνατομικάς μελετάς.
Ο. Κ. —ανβόρν έπιτάττει έν τή διαθήκη αύτοΰ Ι'να 

οί δύο καθηγηταί παρασκευάσωσιν έκ τοΰ δέρματος 
αυτοΰ δύο τύμπανα, άτινα προσφέρει τώ φίλ<·> αύτοΰ 
Ούόρ̂ εν Σίμσων, τJμπαvιστή τοΰ τάγματος τοΰ Co- 
arcet, έπί λόγοι δ'τι καθ’ έκαστον έτος, τή 17 ΐου- 
νίου, άνατέλλοντος τοΰ ήλίου, τυμπανίσει έπ’ αύτών 
τό εθνικόν μέλος 'Υάνκεε Δούδλ πρό τοΰ μνημείου 
τοΰ Bunkci'shill. ΓΙαρακαλεϊ δέ αύτούς ϊν’ άναγρά- 
ψωσιν έπί μέν τό δέρμα τοΰ ένός των τυμπάνων 
τήν καθ ολικήν προσευχή ν τοΰ Π όππε, έπί δέ τό 
τοΰ ετέρου τήν Άνακήρυξιν τής Ελευθερίας των Όμο- 
σπόνδων Πολιτειών, δποίαν εγραψεν αύτήν ό Γέφφερ- 
σων. Πρός τούτοις δ κ. 2ανβόρν θέλει ΐνα οί άνατόμοι, 
συλλέξαντες τά πρός σκευασίαν τοΰ σώματος αύτοΰ 
άχρηστα μέλη, λιπάνωσι δι’ αύτών έν τή μεγάλη 
πλατεία τής πόλειος γήν έν ή φυτεύσουσι δένδρον καί 
παρά τοΰτο κατασκευάσουσι πολυτελή κρήνην.

ΛΠ’ΚΕΓΣ.

στόματος μικρόν μΰν,δστις διεισδύς είς τόν φάρυγγα, 
καί τρώγων τούς μυώνας καί τά νεΰρα, έπέφερε 
τάς σπασμώδεις τοΰ προσώπου κινήσεις.

Λ Π Ρ 02Λ Ι0Ν ΓΕ 0Ι Α ΓΓΕΛ ΙΑ Ι.

Τό χαρτοπαίγνιον, ώς γνωστόν, είναι πάθος δλε- 
θρκότατον, διαφθεϊρον οΰτω τήν ψυχήν τοΰ φιλοκύβου, 
ώστε ουτος τολμά τά πάντα πρός τό πορίζεσθαιτά πρός 
πλήρίοσιν τοΰ πάθους αυτοΰ αναγκαία χρήματα. Μά
λιστα δέ τό χαρτοπαίγνιον άπώλεσε πολλάς διάση
μους έν Εύροιπη γυναίκας, αϊτινες κυβεύουσαι άπέ- 
βλεψαν τό μέν πρώτον είς τέρψιν, έπειτα δέ είς πο- 
ρισμόν τών πρός τόν άμετρον αυτών καλλωπισμόν 
άναγκαίων χρημάτων, καί αϊτινες, έκκενωθέντος τοΰ 
βαλαντίου αύτών, έζήτησαν έξ άλλων πόρων τά χρή 

ματα πρός πληρωμήν...
Κύριος τις, ουτινος ή γυνή ητο 

τοΐς πασι ννωστή ώς κατακυβεύ- 
σασα πολλά χρήματα, άπαντα ένα 
τινα τών φίλων, δ'στις προσέρχεται 
προς αυτόν, άγνοοΰντα μόνον τήν 
διαγο̂ γήν τήςγυναικός αύτοΰ, καί 
αγγέλλει αύτώ τό άληθές.

—  Πως; δέν έγνώριζες δτι ή 
συζυγός σου άγαπα ούτως έμπα- 
θως τό χαρτοπαίγνιον; Λυπούμαι 
μεγαλως δτι ώς φίλος άναγκάζομαι 
ϊνα σοι φανερώσο) δτι ή σύζυγός 
σου εχασε πρό τινων ήμερων έκα- 
τον χιλιάδας φράγκων.

—  Ιΐκατδν χιλιάδας φράγκων! 
Είμαι λοιπόν ήφανισμένος! Διότι, 
έαν πληρώσω, ή περιουσία μου 
έλαττωθήσεται ούτως, ώστε αδύ
νατον μοι εσται τοΰ λοιπού ΐνα 
ζώ μή έργαζόμενος διπλήν εργα
σίαν.

—  ΤΑ ! άν ήτο μόνον τοΰτο. 
Άλλ’ ή άτυχία σου είναι ίτι μι- 
γαλειτέρα.

—  Μή εχασε περισσότερα; 
Ό χι, όχι. Άλλά σοι λέγω πά

λιν, ή συμφορά σου εΤναι πολύ με- 
γαλειτέρα.

—  Λέγε λοιπόν ταχέως.
—  Λοιπόν, επειδή τό θέλεις, 

μάθε δτι ή σύζυγός σου όχι μόνον 
Ιχασεν εκατόν /ιλιάδας φράγκων, 
«λ)ά καί... έπλήρωσε.


