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ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 

ί ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι .

« Συμβαίνει δ έ , τους πλείστους τών βουλομε'νων 
διδασκαλικώς ήμΐν υποδεικνύειν περί τών τοιου- 
των, τρία γένη λέγειν πολιτειών · ών το μεν κα- 
λοϋσι Βασιλείαν, το δ’ Αριστοκρατίαν, το δέ τρί
τον Δημοκρατίαν. Δοκεϊ δέ μοι πανυ τις εικότως 
αν έπαπορήσαι στρος αυτούς, ποτερον ώς μονας 
ταύτας, η και νή Δί’ ώς άρίστας ήμΐν εϊσηγοΰνται 
τών πολιτειών · ’ κατ’ άμφότερα γαρ άγνοεϊν μοι 
δοκοϋσι. Δήλον γάρ, ώς άρίστην μέν ήγητέον πο
λιτείαν την εκ πάντων τών προειρημένων ίδκυμά- 
τιον συνεστώσαν- τούτου γαρ τοΰ μέρους ού λόγω 
μόνον, άλλ’ εργω πείραν είληφαμεν, Αυκούργου 
συστησαντος πρώτου κατα τούτον τόν τρόπον τό 
Δακεδαιμονίων ’πολίτευμα. Καίτοι ούδ’ ώς μόνας 
ταύτας προσδεκτεον· και γαρ μοναρ·/ικας καί τυ
ραννικάς ήδη τινας τεθεάμεθα πολιτείας, αι, πλει- 
στον διαφέρουσαι βασιλείας, παραπλησιον ε/ειν τι 
ταύτη δοκοΰσιν· ή καί συμψεύδονται καί συγχρών- 
ται πάντες οί μόναρχοι , καθ’ οσον ο ιοί τ’ είσί, 
τώ της βασιλείας δνόματι. »

(Πολύδ. περί διαφόρων Πολιτειών).

Η ταχεία έπίδοσις της παιδείας καί ή πρός 
τήν δουλείαν σφοδρά τοΰ ελληνικού έθνους άν- 
τικοπή έπήνεγκον έν Έλλάδι τήν κατάστασιν 
τοιαύτης συνταγματικής πολιτείας, οϊας ούδέν 
τών εν Ευρώπη εθνών απολαύει- διότι οί Έ λ 
ληνες,  στερηθέντες ‘έπί αιώνας τών αρίστων 
πατρώων άγαθών, τής παιδείας καί τής Ελευθε
ρίας , έπιτυχόντες τέλος αυτών άπο μεγάλων 
πόνων, προσφέρονται άπλήστως άμφότερα, ώς 
οί διψώντες προσφέρονται άρπαλέως το διαυ

γές ύδωρ τοΰ χειμάρρου. Διό έν βραχυτάτω 
y ράνω ή μέν παιδεία έπέδωκεν, ώςπαρ’ ούδενί 
άλλω εθνει, ή δέ ζωοποιός ελευθερία κατε- 

στάθη παρ’ ήμΐν παρευθύς τελεία καί ισχυρά.

Έν Έλλάδι ό βασιλεύς βασιλεύει, άλλα δέν 
κυβέρνα· ή δέ νομοθετική βουλή καί ο ί υπουργοί, 
ούς αδτη κατέχει ταττομένους αμέσως ύφ’ έαυ- 
τήν, είναι οΐ δύο καί. μόνοι μοχλοί τοΰ συντάγ
ματος. Ό  βασιλεύς συνεργεί μέν καί αύτός εις 
τήν διοίκησιν, διότι εκλέγει υπουργούς υπευθύ
νους, καί δύναται, χρείας τυχούσης, ίνα διά
λυση τάς βουλάς, δηλών ούτω τω  εθνει καί 
τοΐς βουλευταΐς τήν πρός τάς έπικρατούσας τά

σεις καί ιδέας δυσμένειαν αύτοΰ, άλλα δέν δύ- 
ναται ϊνα καταχρασθη το δίκαιον τοΰτο- 
διότι άλλως, τής διαφωνίας αύτοΰ προς το 
έθνος καί τής συγκρούσεως χρονίας γινόμενης, τό 
έ'θνος νικά πάντοτε τελευταΐον, ώς άπέδειξεν 
εναργέστατα ή καθαίρεσις τοΰ Οθωνος. Ούτω 

δέ, φειδομένου τοΰ συντάγματος, τό έθνος 
δύναται έπί τέλους ϊνα λάβη οϊους θέλει υπουρ
γούς καί βαδίζη τήν οδόν, ην προαιρείται.

Τοσαύτης λαμπράς καί άληθώς μόνης έλευ- 
θερίας δέν απολαύει τανΰν ούδέν έθνος έν Εύ- 
ρώπη, πλήν τής Ελβετίας, έν η δμως ύπάρ- 
j ουσιν αντικείμενά τινα στοιχεία, μή υπάρ
χοντα έν 'Ελλάδι. ’\λλ’ έάν ή 'Ελβετία έ'μαθεν 
έκ τών κινδύνων ϊνα κυβερνά έαυτήν καλώς, ή 
νεογέννητος καί άπειρος έ'τι 'Ελλάς συνεθίζε- 

ται έτι πρός τήν άσκησιν τής έλευθερίας, ώς 
ό άετιδεύς, οστις, καταλιπών τήν άσφαλή κα
λιάν έν η έγεννήθη, δοκιμάζει άδεξίως καί 

τ <χζ ττρ ω τα ς αυτού  Ίττερυ^εις.

’Αλλ’ ή βραδεία τής βιομηχανίας έπίδοσις έν 
Έλλάδι καί αί έν αύτΐί άναφυόμεναι περιοδι-

καί καί πολιτικαί ταραχαί ήγειραν άπο τίνος 
έν Ευρώπη καί μάλιστα έν Ελλάδι το ζητημα, 
αν ή 'Ελλάς δύνηται άληθώς ϊν άνέχηται το- 
σαύτην έλευθερίαν, καί άν μή ήναι ώφελιμωτε- 
ρονμέντή μικρά ταύτη χώρα, άσφαλέστερον δέ 
τη  Ευρώπη, ή κατάργησις τοΰ συντάγματος, και 

ή έν ταύτη κατάστασις μοναρχίας άνυπευθυνου.

’Επιτραπείτω ήμΐν ϊνα είπωμεν ότι η τοι -  
αύτη άποπειρα είναι κινδυνωδεστατη, απρα- 
κτοςκαι ολέθριος. Ή ιστορία διδάσκει ήμάς οτι 
οί άπό τής γεωργίας ζώντες λαοι ηύδοκίμησαν 
πλέον έλεύθεροι δντες η μοναρχούμενοι, ώς δι
δάσκει ή ιστορία τών Αθηνών, τής Κορινθου, 
τής Φοινίκης, τής Καρχηδόνος, τής Βενετίας, 
τής Γενούης, τών ’Ανσεατικών πο'λεων, κ .λ . Διό
τι τό ναυτικόν, μή δυνάμενον ίνα ύπαρχη ανευ 
τοΰ αυτεξουσίου τών πραζεων και τών συναλ
λαγών, είναι φύσει άντίπαλον τής ανυπευθύ- 
νου άρχής, τής καταστελλούσης πάσαν πρωτο- 
λογίαν, καί δεσμευούσης πάσαν πράξιν. Η δε 
'Ελλάς είναι καί έσται έθνος μάλλον ναυτικόν 
η γεωργικόν · εζησε δέ μέχρι τοΰ νΰν άπο τής 
ναυτιλίας καί τών τραπεζών. Διο βλεπομεν τους 
Έλληνας, μάλιστα δέ τούς νησιώτας, ξενοπα- 
θοΰντας πρός τήν δουλειάν, πολεμουντας επι 
τοσαΰτα έτη, δπως άπαλλαχθώσιν αύτής, τόν 
πόλεμον, καθ’ δν τά φορτηγά πλοία τών νή
σων, μεταβληθέντα αίφνης εϊς στρατιωτικά, 
ηύδοκίμησαν τά μέγιστα- διότι οί κατά θάλασ
σαν άγώνες τών Ψαριανών καί τών Υδραίων 
καί τών Σπετσιωτών ώφέλησαν καί έδοξασαν 
τήν Ελλάδα πλέον τών κατά γήν. Διό βλέ- 
πομεν τήν Κρήτην μάλλον η τήν Θεσσαλίαν 
έπιχειροΰσαν περιοδικώς ϊν’ άπαλλαχθή τής 
δουλείας. 'Η δέ άνυπεύθυνος καί άπο'λυτος



εςουσία, μή άρχουσα τοΰ ναυτικού , ΰχαργει 
λογω μόνον, άρχουσα δέ η καταστρέψει αύ
τό ή καταστραφήσεται ύπ’ αύτοΰ.

Αλλα και αί τράπεζαι, αίτινες είναι έν τω 
παρόντι ό πρώτος της εμπορίας και τ·?ς βιομη
χανίας μοχλός, εύδοκιμοΰσι μάλλον παρά τοΐς 
έλευθέροις λαοΐς, τήκονται δέ η καταστρέφον- 
ται άμα καθιστώμεναι έν ταΐς μονοκρατου- 
μέναις χώραις· διο'τι συν τη άσφαλεία άποβάλ- 
λουσι και τήν δημοσίαν πίστιν, έφ’ ήν έπιστη- 
ριζονται καί άφ ής ύπάρχουσιν, ώς άπεδεί- 
χΟη εσχάτως έν Έ λλά δ ι, ένθα τά κεφάλαια 
τής τραπίζης σύγκεινται έκ τών ιδιωτικών 
παρακαταθηκών καί τών κατά διαθήκην δω
ρεών τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, οίς 
ή τράπεζα πληρόνει τήν προ'σοδον. Έ πί τών 
Κρητικών τό ύπουργεΐον έζήτησε παρά τής έκ 
τής συνεργίας αύτοΰ έκλεχθείσης βουλής, τών 
εσχάτων ένεκα, ώς έλεγε, κινδύνων τής χώ

ρας, καί επέτυχε ψηφίσματος, δ ι’ ου έδίδε- 
το αύτώ τό αύτεξούσιον, δ καταχρώμενον, 
επέβαλε χεΐρα άνόσιον τή τραπέζνι, ήτις βια- 
ζομένη δέν ήδυνήθη ίνα σώση άλλως έαυτην, 
ειμή ύπογράψασα τό παρά τοΰ υπουργείου πα- 
ρανόμως αίτούμενσν δάνειον. Έκ τοΰ παρα
δείγματος τούτου πας τις έννοεΐ τί δύναται ϊνα 
πράξη έν τοιαύτη συγκυρία apyή άνυπεύθυνος.

νΑλλως τεδέ ή μονοκρατορία δέν δύναται ϊνα 
κατασταθή έν χοίρα ορεινή , οποία ή Ε λλ ά ς, 
cfew ό ; Έλλην δύναται, θέλων, ϊνα γένηται 
ασύλληπτος εϊςτά δρη. Παράδειγμα δέ ή Μά
νη καί τά Σφακία, άτινα διέμειναν έλεύθερα 
έπί τέ^Γ^ρας αιώνας.

Β '

Πολλάκις έλέχθη ότι τό σύνταγμα τής 
Ελλάδος, λίαν φιλελεύθερον ον, στασιάζει τούς 
Έλληνας, άφαιρεΐ αυτούς πάσαν άπό κοινού 
πράξιν, καί εμποδίζει πάσαν έπίδοσιν. ’Αλλά 
τίς δέν προτιμά τήν διάστασιν έν τή έλευθε- 
ρία τής έν τή δουλεία όμονοίας; ’Αλλ’ ή έλ
λην ική έπανάστασις καί ό τελευταίος πόλεμός 
τής Κρήτης απέδειξαν τρανώτατα τό έσφαλ- 
μένον τής γνώμης ταύτης, δείξαντες τούς Έ λ 
ληνας όμογνωμονοΰντας καί συμπράττοντας 
πρός ένα καί τόν αύτόν σκοπόν, τήν άνάκτησιν 
καί παγίωσιν τής έλληνικής έλευθερίας. Αί δέ 
έκ τής έλευθερίας γεννώμεναι πολιτικαί δια- 
μάχαι, όταν, όρμώμεναι έξ ακράτου φιλοπα
τρίας, γίνωνται ύπέρ τής διά διαφόρων τρό
πων βελτιώσεως τών καθεστώτων καί τοΰ 
αξιώματος τής πατρίδας, οί δέ κυβερνώντες μή 
κυλίωνται άγεννώς έν τώ  βορβόρω ύπέρ τών 
ιδίων συμφερόντων ραδιουργοΰντες, είναι α
σφαλέστατα έχέγγυα τής έλευθερίας καί μά
λιστα τεκμήρια πολιτικής άκμής, ώς κατα
φαίνεται έν ’Αγγλία καί έν ’Αμερική, έ'νθα « έ'νι 

τοΐς αύτοΐς οικείων άμα καί πολιτικών επι
μέλεια, καί έτέροις πρός έ'ργα τετραμμένοις τά 
πολιτικά μή ένδεώς γνώναι· μόνοι γάρ τόν τε 
μηδέν τούτ<ον μετέχοντα ούκ άπράγμονα, άλλ’ 
άχρεΐον νομιζουσιν, ού τ ο ύ ς  λόγους  τ ο ΐ ς  
έ'ργοις β λ ά β η ν  η γ ο ύ μ ε ν ο ι ,  άλλά μή προ- 
διδαχθήναι μάλλον λόγω πρότερον , ή έπί ά 
δει έ'ργω έλθεΐν.» Διότι ή σιωπή δέν σημαί
νει πάντοτε ότι οί άρχόμενοι άρέσκονται καί 
άγαπώσι τά παρόντα, άλλά τήν αναισθησίαν

πρός τά  κακώς διακείμενα καί τήν αβελτη
ρίαν έκεινων, οιτινες, άπαρνηθέντες τό άριστον 
τών άγαθών, τήν ελευθερίαν, άγονται ώς ποί

μνια ύφ ένός άγνοοΰντες ότι καθήκον καί σκο- 
πος τών κυβερνήσεων είναι ούχί τό έπιτάτ- 
τειν σιωπήν καί καταστέλλειν πάσαν πρωτο- 
λογιαν, άλλα τό έπιτελεΐν τούς νόμους, καί τό 
ασφαλιζειν τήν χώραν άπό τών έσωτερικών 
και έξωτερικών κινδύνων, καί τό μέγιστον 
ή ευημερία τών πολιτών. ’Έ σ τω  δέ ήμΐν πα- 
ραδειγμα πρόσφατον ή Γαλλία’ , ήτις, παρα- 
δουσα έαυτήν άπό εϊκοσιν ετών τυφλώς δέ- 
σμιον ένί άνδρί δεσπόζοντι διά τής διαφθοράς 
τών πολιτών καί τής σπατάλης τών δημοσίων 

χρημάτων, καί άγνοοΰσα τάς ιδίας αύτής δυνά
μεις και τας τών εναντίων, έπεχείρησε πόλεμον, 
καθ όν ε’κινδύνευσε τόν έ'σχατον κίνδυνον, καί 
ούτως έταπείνωσεν αύτήν παρ’ άξίαν. Διαφυ- 
λάττοψ,εν άρα ώς κειμήλιον τιμαλφές τήν ελευ
θερίαν καί τό σύνταγμα- διότι ή Ελλάς έξαί- 
ρεται μεγάλη καί εύδοκιμεΐ έν τώ  μέσω τών 
λαών τής Ανατολής διά τ ι ς  έλευθερίας, καί 
ταύτης χάοιν έκτήσατο τοσούτους έν Εύρώπη 
αληθείς φίλους, οιτινες τότε μόνον άπαλλο- 
τριοΰνται πρός αύτήν, οπότε νομίζουσιν αύτήν 
ομοφρονούσαν τή Ρωσσία, ήτις έν τώ  παρόντι 
εκπροσωπεί τήν ανυπεύθυνον άρχήν. Έάν δέ 
ποτε δολίως συμβουλευόμενοι θελήσωυ.εν, άπο- 
βαλόντες τήν έλευθερίαν, ίνα καταστήσωμεν 
παρ ήμΐν μοναρχίαν, ό δυνάστης τής Ε λλά 
δος, καταλειπόμενος παρά πάσης τής φιλελευ

θέρου Εύρώπης, ταχέως γενήσεται ύπήκοος τής 

Ρωσσίας, οί δέ Έλληνες έ'ξομεν τόν μέν Κξάρον 
αύτοκράτορα καί πατριάρχην, τήν δέ Σιβηρίαν 
φυλακήν, τήν δέ Πολιονίαν παρήγορον, έ'τι δέ τήν 

Κωνσταντινούπολή τής Ρωσσίας μητρόπολιν. 
ΐδου ποΰ άγουσιν ήμάς οί συμβουλεύοντες τήν 

κατάλυσιν τοΰ συντάγματος.

Γ '

Αλλά τά έ'θνη τότε μόνον καθιστώνται εύ- 
δαίμονα καί ισχυρά, όταν τών πολιτών ή αρε
τή ήναι ισόρροπος πρός τήν αρετήν τής γής^ 
όταν ό νοΰς συνεργάζηται μετά τής ύλης- όταν 
δηλαδή ή παιδεία συμπαρακολουθή τή έπιδόσει 
τής γεωργίας καί βιομηχανίας. Διότι άλλως 
ελευθερία άνευ γεωργίας, άντί τοΰ φέρειν δύνα- 

μιν,  άπεργάζεται τήν απώλειαν τών έθνών. 
Η έλευθερία μετά τής γεωργίας καί βιομηχα

νίας τ,ύξησε τήν ’Αγγλίαν καί τήν πρός άρκτον 
’Αμερικήν· μόνη δέ έπικρατοΰσα παρά τοΐς άο-k k k I k ’  k

χαίοις Έλλησιν, ολίγον έπιμελουμένοις τής 
γεωργίας καί τής βιομηχανίας, κατέστρεψε τάς 
πόλεις καί τάς δημοκρατίας τής Ελλάδος, καί 
είναι φόβος μή άπολέση καί τήν νεωτέραν Ε λ 
λάδα, έάν μή, εκ τών άρχαίων καί νέων πα
ραδειγμάτων τάς μελέτας ποιούμενοι, σπεύσω- 
μεν ϊνα έπανορθώσωμεν τά παρειμένα καί σκε- 
φθώμεν βέλτιον περί τοΰ μέλλοντος.

Τάς στάσεις, τάς έ'ριδας καί τάς ραδιουρ
γίας άπεργάζεται ούχί ή καλώς εννοούμενη 
έλευθερία, άλλ’ ή άργία καί ή πενία. Χλλ’ όταν 
ή Ελλάς διαπράξη ϊνα καρπώται τά  αυτοφυή 
της ‘/ώρας άγαθά άμα τή εύφυία τών κατοί
κων αύτής, παύσεται άφ’ έαυτής δ iy ονοοΰσα 
καί στασιάζουσα. Διότι οί άργοί, οί ταραξίαι 
καί οί ραδιούργοι, ών γέμουσιν αί πόλεις τής 
Ελλάδος, ποριζόμενοι άνέτιος καί δικαίως τά

προς τόν βίον αναγκαία, γενήσονται αύτοί ου- 
τοι τότε πρώτοι τής ασφαλείας του τόπου καί 
τής εύταζίας ύπέρμαχοι· διότι έκ τούτων και 

μόνων δυνήσονται ϊν’ άπολαύωσι τών παρόν
των καί μελλόντων άγαθών.

Ο Ελληνικός λαός δέν ύπολείπέται, πολλοζΙ 
γε καί δει, κατά τήν ευφυΐαν τών άλλων λαών 

τής Εύρώπης· ή δέ γή τής Ελλάδος, ή* συνή
θως όνομάζομεν γην σκληράν καί ταλαίπωρον, 
δέν είναι χείρων πολλών άλλων εύτυχουσών 

χωρών τής Εύρώπης, γεννώσα πλήθος αυτο
φυών καρπών, καί γέμουσα παντοίων μετάλ

λων καί λίθων, άφ’ ών ούδόλως ή μικρόν ώφε- 

λούμεθα, τό μέν δι’ άδράνειαν καί περιφρόνη- 
σιν τών άπό τής γεωργίας πόνων, τό δέ τυ - 
φλώττοντες πρός αύτά. 'Ο οίνος έπί παραδείγ
ματος καί τό έ'λαιον τής Ελλάδος παρασκευά

ζονται ούτω κακώς, ώστε καθιστώνται άχρηστα 
τή Εύρώπη · τήν δέ ξυλείαν, ή ; γέμόυσι τά 
δάση, ού μόνον δέν ΐμπορευόμεθα, άλλά καί 

μετακομίζομεν άδραΐς δαπάναις τήν πρός οί» 
κοδομίαν καί ναυπηγίαν χρησίμην ύμΐν ξυ
λείαν έκ τής Τουρκίας καί τής Αύστοίας. Οί 
δέ γαιάνθρακες καί ό σίδηρος τής Ελλάδος, 
οί δύο ζωοπάροχοι μαστοί τής νεωτέρας βιο
μηχανίας καί τοΰ έμπορίου, άναμένουσι μάτην 
μέχρι τοΰδε τήν εύτυγή γενεάν ής χάριν ένα- 
πετέθησαν εϊς τήν γήν. Μέχρι τοΰδε, άντί τοΰ 
κατοικίζειν, ήρημώσαμεν τήν Ε λλά δα , περι- 
φρονοΰντες τόν άγρόν καί συρρέοντες εις τάς 
πόλεις, έν αις οί νέοι φροντίζουσιν ό'πως μά- 
θωσι τάς παρ ήμΐν ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ ς  Χεγομένας 
τέχνας, ώς μή ποριζούσας τά  πρός τόν βίον 
αναγκαία άπό τής εργασίας τών y ειρών, καί 
αίτινες κατέστησαν παρ’ ήμΐν αί μάλιστα 
α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι  καί άποροι · διότι, παιδεύοντες 
τήν ψυχήν, ήμελήσαμεν τής καρπώσεως τής 
ύλης, καί σπουδάζομεν περί τάς έπιστήμας 
ούχί ώς οΰσας χρησιμωτάτας πρός τήν γεωρ
γίαν καί τήν βιομηχανίαν, άλλ’ άπλώς δι’ 
έαυτάς. Διό ούδέν άπορον άν, ή μέν γή άμε- 
ληθεΐσα χερσεύεται καί μένει άνέργαστος, αί 
δέ πόλεις είναι πλήρεις ιατρών άνευ άσθενών, 
καί συνηγόρων άνευ δικών, καί αξιωματικών 
άργών άπό μικρού άποζώντων μισθοΰ, καί πλή
θους ραδιουργών μόνην έχόντων παρηγορίαν 
τήν καθαίρεσιν τοΰ ύπουργείου καί τάς έπανα- 
στάσεις.

Δ\

Φροντίσωμεν άρα προ παντός άλλου όπως, 
άντί τοΰ ύποδουλώσαι πάλιν ήμάς αύτούς 
έκουσίως, καί ταΰτα ούτω δεινοπαθήσαντες 
πρός άνάκτησιν τής πατρώας έλευθερίας, άσφα- 
λίσωμεν τήν έλευθερίαν καί τήν ειρήνην, 
έπιφέροντες τήν τοΰ σώματος καί τής ψυχής 
άρμονίαν, μή ή διάνοια της Ελλάδος, έπαυ- 
ξηθεΐσα ταχύτερον τοΰ σώματος, καταβάλη 
τήν ύλην, ή δέ Ελλάς άποθάνη, ώς άποθνή- 
σκουσι τά προώρως έπαυξηθέντα τόν νοΰν νή 
πια, άτινα, καταστραφείσης της μεταξύ τής 
ύλης καί τοΰ νοός ισορροπίας, δέν δύνανται ϊνα 
φθάσωσιν αίς τελείαν ηλικίαν.

Γ ·

€ Θ Ν Ι Κ Η  € Π Ι Θ € Π Ρ Η Σ Ι Σ .
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Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  Ο Π ΕΜ ΠΤΟΣ.

Ό  κόμης τοΰ Σαμβόρδ, ή Ερρίκος πέμ

πτος ό έκ Βουρβώνων, ό επονομαζόμενος δούξ 
τών Βουρδιγάλλων, είναι έγγονος τοΰ βασι- 

λέως τής Γαλλίας Καρόλου τού δεκάτου. 
Έγεννήθη δέ έν Παρισίοις τή 2 9  δεκεμβρίου 
1 8 2 0  έ'τους έκ πατρός τοΰ δουκός τοΰ Βερρί, 

δολοφονηθέντος τή 13 φεβρουαρίου 1 8 2 0 ,  καί

τής Καρολίνης τής έκ Βουρβώνων , πριγκηπέ-
σης τών δύο Σικελιών, δου- 

κίσσης τοΰ Βερρί.
'Ως γνωστόν, μετά τήν

έπανάστασιν τοΰ ϊουλίου ό
βασιλεύς Κάρολος ό δέκατος 
έπειράθη ϊν’ άναγορεύση αυ
τόν βασιλέα τής Γαλλίας ύπό 
όν ο μα Έ  ρ ρΐκον πέ μπτον, άλλ ’ 

άπέτυ^ε, καί ό οίκος τών Βουρ- 
βώνων, έξορισθείς, ήναγκάσθη 
ϊνα καταφυγή εϊς τήν άλλο- 
δαπη'ν.

Ο κόμης του Σαμβόρδ 
διη'γαγεν έ'κτοτε τόν βίον έν 
Holy Rood τής ’Αγγλίας, έν 

Πράγα, έν Βοημία καί έν Γό- 
ριτζ παρά τήν Τριέστην, 
όπου πεσών ποτε τοΰ ϊππου 

έθραύσθη τόν πόδα.
Έ ν  έ'τει 1 8 4 3  έπεσκέφθη 

τήν Σαξωνίαν, τήν Πρωσσίαν, 
καί τήν Αγγλίαν , όπου ύπε- 

δέχθ'/j βασίλικώς τούς πρού
χοντας τών νομιμοφρόνων 
(legitimistes), οιτινες διέμει- 
ναν πιστοί τω  οίκω τών Βουρ
βώνων. Τρισί δέ μετά ταΰτα 
έ'τεσιν ό κόμης τοΰ Σαμβόρδ 
ένυμφεύθη έν Γράετζ τήν πρε
σβυτέραν θυγατέρα τοΰ δουκός 
τής Μοδένας Μαρίαν Τερεντίαν.
Χποθανόντος δέ ήδη τοΰ έξο- 
ρίστου βασιλέως τής Γαλ
λίας Καρόλου τοΰ δεκάτου καί τοΰ θειου αύ
τοΰ δουκός τής Χγγουλέμης, ό δούξ τοΰ Σαμ
βόρδ κατεστάθη άρχηγός τοΰ τών Βουρβώνων 
βασιλικοΰ γένους καί επίδοξος βασιλεύς τής 
Γαλλίας. Διετέλεσε δέ έ'κτοτε (ών έν τινι παρά 
τήν Βιέννην κώμη Φροσδόρφ. Είναι δέ άπαις, 
καί μετά τον θάνατον αύτοΰ έκλ.ιπει ό πρε- 

σβύτερος λεγόμενος κλάδος τοΰ βασιλικοΰ γαλ- 
λικοΰ οίκου.

11 11 ΡΩΣΣΙ Α

ΚΑ Ι

Η Ρ Ω Σ Σ Ι Α .

Ή έν Βερολίνω έκδιδομένη Ε θ ν ι κ ή  Έ φ η 
μ ε ρί ς  έξετάζει διερχομένη ύπερηφάνως έπί κε- 
αφλαίων τάς σ·/ε'σεις τής Γερμανίας πρός τά

τρία όμορα αύτη μεγάλα έθνη, τήν Γαλλίαν, 
τήν Αύστρίαν και την Ρωσσιαν. (( Εί και είναι, 
λέγει, άμφισβητήσιμον αν ή Γαλλία εις τό μέλ

λον μέλλει ϊνα προσβάλη ήμάς πρώτη, εϊμεθα 

πεπεισμένο·. ότι αύτη συμμαχήσει έτοίμως πρός 
πάντα πολέμιον ήμΐν. Δεν λεγομεν δε τούτο 
περί της Αύστρίας, ουγκειμένης έκ διαφόρων 

φύλων, καί μή δυναμένης ί'να πράξη ό',τι προαι

ρείται, καίτοι μνησικακουσης προς ημάς. Αλλ 
ή 'Ρωσσία, εί καί διάκειται φιλικώτερον πρός 
ήμάς ή πρός τήν Αύστρίαν, καί πρός ώραν 
ούδεμία υπάρχει ήμών διαφοράπρός αύτήν,δέν 
παύει όρεγομενη ioyopo^ ινα ύυναστευση τ?,ς 

Εύριόπης. Καί δυνατόν μέν ϊνα οί 'Ρώσσοι κα- 
ταμένωσι προς καιρόν εν τή ανατολική και βο- 
οεία Εύρώπη , δυνατόν δε ινα θελησωσιν ιν

Ό  κόμης τού Σαμβόρο,

προσλάβωσι χώρας μάλλον προσηκούσας ήμΐν. 
Τότε δά τότε προσημαίνεται ήμΐν πρός τίνας 
συμμαγήσουσιν οί Γάλλοι. Οφείλομεν άρα ϊνα 
διασώζωμεν άδιαλείπτως δύναμιν ικανήν εις 
τό άνθίστασθαι πρός τούς Γάλλους καί 'Ι’ώσ- 
οους συμμαχουντας. Δυνάμεθα δέ τοΰτο μά
λιστα νΰν, ότε τά  πρός δυσμάς μεθόρια ήμών 
ηύξήθησαν καί ώ·/υρώθησαν. Και ισως,  βλέ- 
ποντεςήμάς δυνατούς όντας ϊνα μαχώμεθα έν 
πάση ένδεγομένη συμπτώσει, οί Ρώσσοι πει- 
σθήσονται ότι προτιμότερον είναι ϊναήναι φίλοι 
ή πολέμιοι τών Γερμανών, οί δέ Γάλλοι 
άπελπίσουσι τό τελευταΐον τήν παρ έκείνων 
επικουρίαν καί βοήθειαν πρός ήμάς. ’Αλλά πά

λιν νομίζομεν ότι δέν άρκεΐ ϊνα ήμεθα μόνον 
έκ τών πρώτων στρατιωτικών έθνών- άλλά πρέ
πει ϊνα ήαεθα ισοδύναμοι πρός δύο άμα τού
των τών έθνών- διότι μόνον ούτω διασώσομεν 

τήν πατρίδα.

Ο Α1Μ11Ν

ΤΗΣ Α Ι Β Ε Ρ Π Ο Υ Α Η Σ 1·

Βεβαίως αί δεξαμεναί τής Αιβερπούλης καί 

τοΰ Βιρκενχέδ είναι αξιοθαύμαστοι. Αλλα 
τό μάλιστα καταπλήττον έν αύταΐς είναι ή 
έλευθερία, μεθ ’ ής κυβερνιόνται ύπό τίνος 

συμβουλίου , συγκειμένου έκ τεσσάρων αν- 

δρών, καθισταμένων ύπό τής κυβερνήσεως, καέ 
έξ είκοσιτεσσάρων άλλων, έκλεγομένων ύφ 

άπάντων τών έμπορευομένων, όσοι |άποφέρου- 

σιν αύταΐς έπετειον τινα φόρον.
Τό συμβούλιον τοΰτο διαιρείται εις οκ

τώ  τμήματα συνεδρεύοντα 

έκ διαδοχής άπαξ ή δίς τής 
εβδομάδας έν τή μεγάλη αι
θούση τής διοικήσεως τών δε
ξαμενών.

Τά τεράστια ταΰτα έκ λί
θου καί σιδήρου οικοδομήματα 

ύπηρετοΰνται ύπό μηχανών ου- 

τω  τελείων, ώστε τά εμπο
ρεύματα μετακομίζονται ού

τως είπεϊν άφ’ εαυτών εις τόν 
έκάστω άποτεταγμένον τόπον. 
Ούτω βλέπει τις πλήθος σιτη

ρών καταρρεόντων έπί μακρον 
έπί κινητών πλατέων έλασμά- 

των εκ γουταπέρκας, καί άφα- 
νιζομένων αίφνης εις τάς »πάς 
τάς κατάληγούσας εϊς τάς άπο- 

θήκας, έν αίς αποταμιεύονται 
τά σιτηρά.

Αί ύδραυλικαί μηχαναί καί 
μυρία άλλα μηχανήματα κινού
μενα ύπό τοΰ άτμοΰ, καί ένί 
λόγω άπασαι αί δυνάμεις, ών 
ό άνθρωπος ύφείλετο τό μυ

στήριον τής φύσεως, εργάζον
ται άδιαλείπτως έν ταΐς άπο- 
θήκαις, αίρουσαι κα; καταθέ- 
τουσαι εύτάκτως έν έμφανεΐ 

αταξία τούς θησαυρούς τών 
δύο κόσμων. Μυριάδες φορτίων 

βάμβακος άναβιβάζονται καί 
καταβιβάζονται, διερχόμεναι 

ού-/ί διά τών κλιμάκων, άλλ’ άφαρπαζόμεναι 
μετέωροι διά τών κυκλωπείων βραχιόνων τών 

μηχανών.

Εις τάς δεξαμενάς τής Αιβερπούλης καί 
τού Βιρκενχέδ κατηναλώθησαν μέχρι τούδε 
ύπέρ τά 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  δραχμών. Ή πρόσο
δος αύτών έκπορεύεται εκ τών δασμών, οΰς 
άποφέρουσι τά έν αύταΐς ναυλοχούντα πλοία 

καί ό φόρτος αύτών.

Από τ?,ς 24ης ίουνίου τοΰ 1 8 6 9 —  1 8 7 0  
έ'τους ή πιόσοδος τών δεξαμενών ήτο περίπου 
2 2  1 3 0  0 0 0  δραχμών. Καί έπειδή οί έπι- 
στατοΰντες έςώ^ευσαν ττεοί τά 2 0  0 0 0  0 0 0 ,  
άπελεί^θ'/ΐσαν ττερί τα 2  0 0 0  0 0 0  προς ττλη- 
ρω|χην τών τόκων αρχαίου χρέους και ττρος 
κατασκευήν νέων έργων, καθισταμένων αναγ
καίοι εκ ττ,ς όστ,ριέραι αύςανορ,έντ,ς αυτών ερ

γασίας.



Ο Ι Α Ρ Α Β Ε Σ

Ε Ν I Σ Π Α Ν 1 Α

Η Α Λ Α Μ Β Ρ Α ,

Ούδεμία νέ(οτέρ& πόλις έπ,,νέθε καί ύμννί- 
0/ι κατ άςιαν, ώς νί Γρενάδα, έ  καλλίστη 
των ™λεων^ τ ε ς  ϊβερικες χερσονήσου. Διότι 
οί ί^ν άραβες συγγραφείς του δέκατου τετάρ
του αΐώνος όνομάζουσιν αύτήν « βασίλισσαν

Αλαμβρα. —  ‘II αυλή τών μύρτων.

των πόλεων, πόμπικώς έδρά^ουσαν έν τοΓς 
μεγαλοπρεπεστάτοις καί βαθυσκίοις αύτες τ.α- 
ραδεισοις· )) μ.ατην δε αι πάλαι μέν περιβό
ητοι, νυν δ εις έρειπίων σωρόν μεταβληθεΐσαι 
της τών Αράβων μεγάλες άρχής πόλεις, το 
Κάϊρον, τό Βαγδάτιον, καί ή Δαμασκός, διη- 
μιλλώντο πρός αύτήν περί μνημείων καί φυσι- 
κώνκαλλονών· «διότι αυτη,θεόσδοτοςούσακαί 
ούρανόθεν καταπεσοΰσα, είναι απαράμιλλος· ό 
δέ ούρανός καί τά μνεμίΐα καί τά περί αύτήν 
αγροκήπια και αι επαύλεις όμοιάζουσι πρός iSoc- 
l-'-αντας καί μαργαρίτας τιμαλφείς έπικεκολλε- 
μένους σμαραγδίνω ποτερίω .» Διό καί δικαίως 
αρχαία τις παροιμία λέγει οτι « 'θ  θεός έπιτρε- 
πει μόνοις τοίς άγαπητοϊς αύτώ ΐνα ζώσιν έν

Γρενάδα. A qui en Dios Ie quisco bien, 
en Grenada le dio lo com er. »

Τών δέ 'Ισπανών συγγραφέων οί μέν όνο
μα,ουσιν α,ιτεν επιφανή, οι δέ περίφεμον, πε- 

ριβόετον, λαμπράν κ. τ .  λ ' οί δέ καθολικοί 
βασιλείς τής 'Ισπανίας ώνόμασαν αύτεν κα
θόλου μ ε γ ά λ η ν  καί σεβ α σ τε'ν  . ’Επειδή νί 
Γρεναδα υπερτερεί· πασών τών εύφυώς κειμένων 
πόλεων · καί τ ε ;  Φλωρεντίας αύτής, ες  τά περιξ 
όρε καθιστώσιν αύτήν ψυχροτάτην κατά τόν χ ει
μώνα, τών τής Γρενάδας ό'μως φυλαττόντων 
ταύτην άπο τής τών ψυχρών ανέμων έπερεία;* 
και τής Ρώ μες, έπερεαζομένες ύπό τών^άπό 
της Αφρικής επιπνεόντων άνεμων, καί μάλι
στα τοΰ Σιρόκου, έπάγοντος συνεχώς πυρετούς,

Αλάα6ρ«· —  Ιί αύλή τών λεόντων.

παρά τινων ξένων, οίτινες, ποοσελκυσθέντες 
ύπό τής αρετής τής χώρας, ελθον ζετήσοντες 
γήν πρός γεωργίαν, μόνον, έλεγαν, επιφάνειαν 
κατεχομενεν ύπό δέρματα; βοός. Η όέ εόω- 
κεν αύτοΐς ταύτην εύκόλως. Αλλ οί.δόλιοι ςέ- 
νοι διέταμαν τό δέρμα κατά ταινίας ούτω λε- 
π τά ς, ώστε περιέσχον εν κύκλω εκτασιν γής 
ικανήν πρός τοποθεσίαν μεγάλης πόλεως, έτιν ι, 
πα.οαυ.υθούμεναι τήν άδικηθείσαν, έθεσαν όνομα 
Γαρνάταν G ar Nat a, πόλι ν δηλονότι τ ή ς  

Ν ά τ η ς .
Περαίνοντες τον περί τοΰ μύθου λόγον, λέ- 

γομεν άπλώς ότι κατά τόν πιθανώτατον λό
γον ή Γρενάδα ήτο αρχαία τών Φοινίκων άποι- 
κία,παρ’ οί; τό μέν όνομα Ινάρ έσεμαινε π ό 

λιν ώ χ υ ρ ω μ έ ν η ν ,  ώ ; καταφαίνεται έκ τών 
ονομάτων τών φοινικινων πόλεων Καρμονα;, 
Καρχεδόνο;, Καρτείας· τό δέΝάτα όρη.

Πλεσίον τής άρχαία; ταύτες φοινικική; πό
λεως έκτίσθε ύστερον η πάλι; Ιλλιβερι; Κ L- 
v ira , ε  νε'α π ό λ ι ;) , ή τι; κατέστη βραδύ- 
τερον άπαικία ρωμαϊκή, ήστινος απαντα τα 
έρείπια έχρεσίμευσαν ύστερον εϊς άνάκτισιν 
τής νεωτέρας αραβικής Γρενάδα;, ώ ; καταφαί
νεται έκ τών έν αύτή ευρισκομένων επιγραφών 
πολλών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων, κάι τών 
έπιγραφών πολλών χρυσών νομισμάτων τών 
Γότθων βασιλέων, καί μάλιστα τών τοΰ Σβιν- 
τίλα, ούτινο; τό όνομα άναγινώσκετα·. καί έπί 
τών ίννέα θαυμαστών χρυσών στεφάνων, των

τοΰ περιέ/οντο; τήν Γρενάδαν άέρο; διατελοΰν- 
τος αείποτε ύγιεινοτάτου,καί θεραπεύαντο; πολ
λά; άσθενεία;. Τό κλίμα αύτής είναι έαρ άΐδιον 
αί δέ κιτρέαι καί αί πορτογαλλέαι φέρουσιν 
άνθε άμα καί καρπούς · οί δέ άειθαλεΐς αύ
τ ή ; κήποι είναι άνθάμίλλοι τών τών 'Εσπε
ρίδων.

Αγνοείται πότε τά  περιπλανή ’ΐβερικά 
φΰλα κατεστάθεσαν μονίμως είς τήν χώραν 
τ  αύτεν, εί; ήν είλκυεν αυτά κλίμα ούτως εύ- 
κραέ;, υγιεινόν καί τοσαΰτα παρέχον τά αύτο- 
φυή άγαθά. ’Επειδή κατά τινα; ή πόλις έ- 
κτίσθη ύπό τή ; Αιβερία;, απογόνου τοΰ Ήοα- 
κλέου; βασιλευσάσε; επί μακοόν. Ή δέ μ ετ’ αύ
τήν βασιλεύσασα θυγάτερ Νάτα έςεπατήθε



ε ο Ν ί κ Η  ε π ί Θ ε η ρ Η Σ ί ι ,

ίΰρεθέντων έσχάτως παρά τήν Τ όλμ ην , και 
άγορασθέντων παρά τ ι ς  γαλλικής κυβερνη- 
σεως ύπέρ τοΰ άρχαιολογικοΰ μουσείου τών 
Παρισίων Cluny.

Οτε δέ οί Αραβες, όρμη'σαντες ύπο τον 
Tarick άπο τής Αφρικής, έξέβαλον της 'Ισπα
νίας τους Γότθους βασιλείς, είς τών υπασπι
στών αύτοΰ κατέλαβε τήν ώχ υρωμένην 
Γαρνάταν, καί παρέδωκεν αυτήν εις κατοίκησιν 
τοΐς Ιουδαίοις. Καί οτε μ ετ ’ οΰ πολύ ό ύπέρ 
τοΰκαλίφου τής Δαμασκού κυβερνών τήν'Ισπα
νίαν ύπαρχος έπετάχθη ΐνα διαμοιράση τοΐς 
νε'οις άποίκοις Αραψι καί ’Αφρικανοί; τάς γαί- 
ας τών Γότθων, ή ’ΐλλιβερίς ( E l v i r a )  καί 
ή Γρενάδα έκληρώθησαν καί διετέλεσαν μέχρις 
αρχομένου τοΰ ενδεκάτου αΐώνος τεταγμέναι 
ύπο τούς καλίφας τής Κορδούης, μέχρις ού νέα 
άπο τής ’Αφρικής όρμήσαντα άρπακτών κατα
κτητών. σμη'νη καθεΐλον το τών ’Ομιαδών 
γένος (Umeyyah), καί μερισάμενα έκληρώ- 
σαντο προς άλλήλα τά κτήματα τοΰ καλιφά- 
του τ τς  Κοοδούης.

Είς τών κατακτητών τούτων, κατασταθείς 
έν Γρενάδα, ήγειρεν έν αύτή πολλά άξιόλογα 
μν/ιμεΐα, πορισάμενος τάς προς οικονομίαν 
ΰλας άπο τής καταστραφείσν,ς ’Ελβίρας, ώς 
μαρτυροΰσι πολλαί ρωμαϊκαί έπιγραφαί εύρι- 
εκόμεναι έν τοΐς τότε κτιαθεΐσιν άραβικοΐς 
τείχεσι τής Γρενάδας. !\λλά καί ούτοι έξε- 
βλήθησαν μετ ού πολύ ύπο τών ά© ο ικανών 
αρχηγών Χλμοραβιδών, έκβληθέντων καί τού
των ύπο τών περί τ ο /  δωδέκατον αιώνα άρχό- 
μενον έκ τών παρά τον Ατλαντα έρημων όρ- 
μησάντων καί καταδραμόντων τήν 'Ισπανίαν 
Αλμοχαδών (unitaires). Τούτων επισημότα
τος έγένετο ΐβν-αλ-Άμ.άρ, όστις, άναγορευ- 
θείς βασιλεύς έν έ'τει 1 2 3 2 ,  έκυβέρνοσεν ουτω 
καλώς τήν νέαν αύτοΰ χώραν, ώστε πολλαί 
μουσουλμ.άνων μυριάδες προσέδραμον πανταχό- 
θεν όπως κατασταθώσιν είς Ανδαλουσίαν· διότι 
διένειμε γαίας τοΐς νεήλυσι, καί έδωκεν αύτοΐς 
ατέλειαν φόρου. Επί τής βασιλείας αύτοΰ αί 
τέχναι καί το έμπόριον καί αί έπιστήμαι έπέ- 
δωκαν διαφερόντως. "ίδρυσε δέ νοσοκομεία καί 
σχολεία πρός διδαοκαλίαν τών επιστημών, καί 
κατεσκεύασεν ύδραγωγεΐα καί πωλητήρια· τέ
λος δέ, όπερ αύτον μάλιστα πάντων έδόξασεν, 
έγένετο ό πρώτος θεμελιωτής τοΰ καλλίστου 
τής τών Αράβων άρχιτεκτονικής έ'ργου, τής 
Αλάμβρας.

'Ο δέ υιός καί διάδοχος αύτοΰ Μωάμεθ ό 
δεύτερος, κατέστη ουτω φοβερός τοΐς γείτοσι 
χριστιανοΐς ήγεμόσι τής 'Ισπανίας, ώστε ούτοι, 
θίλοντες ΐν ’ άπαλλάςωσιν εαυτούς τών άπό τού
του κινδύνων, έδαομ.οφόρουν αύτω καθ’ έκα
στον έ'τος. ’Εκ τών διαδόχων αύτοΰ ’ίου- 
ίτούφ ό πρώτος, ό έπονομασθείς A bou e l 
Hadjadj, έγένετο έκ τών έπισημ.οτάτων βασι
λέων τής Γρενάδας, καί συνεβάλετο είς τήν 
λαμπρότητα τής Αλάμβρας, ής κατεσκεύασε 
τήν κυρίαν είσοδον. Ουδέποτε ή Γρενάδα εύη- 
μέρησεν ούτως ώς έπί τοΰ Hadjadj, ούδ’ έγέ
νετο ποτέ οΰτω πολυάνθρωπος. Οί 'Ισπανοί 
καί οί Άραβες ιστορικοί διαβεβαιοΰνται ότι έπί 
τής βασιλείας αύτοΰ οί ένοικοΰντες κατεΐχον
7 0 , 0 0 0  οίκων, κάτοικουμ.ένων έκ 4 2 0 , 0 0 0  
άνθρώπων, ήτοι επτάκις πλειόνων τών νΰν ένοι- 
κούντων. Χλλ’ ό βασιλεύς ούτος, ώτινι ή Γρε
νάδα οφείλει πολλά, έμελλ» ΐν ’ άποθάνη οίκ- 
τρώς δολοφονηθείς.

Μωάμεθ ό πέμπτος ’Α λ-Γαμί-Βίλ-Χλλάχ

(ό Θεοσεβής) έγένετο ευφυής καί λίαν φιλό- 
τεχνος,  ώς καταφαίνεται μάλιστα έκ τών 
εις έπαινον αυτοΰ επιγραφών εν πολλοΐς τών 
άνωγαίων τής ’Αλάμβρας, ής έκαλλώπισε πολ- 
λας αίθουσας. Οι δε όιαόοχοι έγένοντο μ.έν 
μάλλον αυτοΰ φιλοπόλεμοι, αλλα δέν ηύτύχη- 
σαν πάντοτε περί τούς πολέμους. Ούτως ’ίου- 
σουφ ό τρίτος άπέβαλε κατά τό 1 4 1 6  τήν 
άςιολογον καί γείτονα τής μητροπόλεως πόλιν 
Αντεσκουέραν· ό δέ υιός αύτοΰ Λβού ’\βδα- 
λ ά χ -Ε λ - ’·\ύσαρ (ό  ’Αριστερόχειρ) έξεβλήθη 
τής αρχής τω 1 4 2 8  μετά πολλούς εμφυλίους 
πολέμους. Αλλ’ έπί τής βασιλείας Μιοχάμεθ 
τοΰ όγδοου Αλ-Ζουάγιαρ (τοΰ Νέου) τό βασί- 
λειον της Γρενάδας έταράχθη εΐπερ ποτέ βι- 
αιως ύπό τών στάσεων, έξ ών έμελλε σχεδόν 
μετα πεντήκοντα έτη παραδοθήναι τοΐς 'Ισπα- 
νοις, ώς εύάλωτος άγρα. ’Ε π ’ αύτοΰ άνε- 
φύησαν αί μεταξύ τών Ζεγρών καί τών ’Αβεν- 
σερραγών δειναί έριδες, άφ’ ών καθ/,μάχθη 
νί πόλις και ή Αλάμβρα, καί έγένοντο ύπο- 
θεσεις πλείστων άραβικών καί ισπανικών διη
γημάτων καί θρηνωδημάτων. ’Επί δέ Μω- 
χαμεθ τοΰ δεκάτου το άθλιον βασίλειον τής 
Γρενάδας έξέπιπτεν ήδη. Διότι τότε ’Ερ
ρίκος ό τέταρτος, βασιλεύς τής Καστιλλίας 
κατέδραμε καί έλεηλάτησε πολλάκις τήν εύ
φορον Βέγαν. Πρός δέ τούτοις έστρατοπέδευσε 
πρό τής μητροπόλ:ως τών ’Αράβων, ήτις ύπέ- 
στη τοτε πρώτον τοιαύτην τινά αισχύνην. ’Εν 
έτει 1 4 6 0  οί χριστιανοί κατέλαβον τήν Γ ι-  
βραλτάρην καί ’Αρχιδόναν τρισί δέ μετά ταΰτα 
έτεσιν ό ’'Αραψ βασιλεύς τής Ι'ρενάδας ήναγκά- 
σθη ΐνα πράξη ειρήνην πρός τούς χριστιανούς, 
καθ’ ήν έπηγγέλλετο ΐνα κατάσχη τό βασίλειον 
αύτοΰ ώς φέουδον τοΰ βασιλέως τής Καστιλ- 
λίας, καίδασμοφο ή καθ’ έκαστον έτος 1 2 , 0 0 0  
χρυσών δουκάτων. Ό δ’ έν έτει 1 4 6 9  τελε- 
σδείς γάμος τοΰ Φ:ρδινάνδ.ου τής Αρραγώνίας 
νίαι τής Ισαβελλης τής Καστιλλίας, ένώσας τά 
δύο χριστιανικά βασίλεια τής 'Ισπανίας ηύ’ξη- 
σεν ε'τι μάλλον τήν δύναμιν τών έχθοών τών 
βασιλέων τής Γρενάδας, ήτινι έπέπρωτο ΐνα 
έπιζήση ολίγα μόνον μετά ταΰτα έτη.

Κατα δε το επελθόν ετος ο στρατηγός τών 
καθολικών βασιλέων έζυρίευσε πολλάς πόλεις 
καί κατελαβε πολλά τών <ρ:ουρίων τοΰ αρα
βικού βασιλείου Εν δε Γρεναόα ανεφύησαν δει- 
ναί διαστάσεις γ,ννηθείσαι έκ τής αντιζηλίας 
τών σουλτάνων ’Αϋέσχας καί ’ΐοραυας , ά 'τι- 
νες διεΐλον τήν πόλιν είς δύο μέρη πολέμια 
άλλήλων. Ή τελευταία ήτο χριστιανή το γέ
νος, καί οί 'Αραβες ιστορικοί όμολογοΰσιν ότι 
αυτη έγένετο ή πρώτη αίτ.'α τής άπωλείας τής 
Γρενάδας. Καί οί μέν Ζέγρεις συνετάχθησαν 
τοΐς άκολούθοις τής Αΰέσχας, οί δέ ’Αβενσερ- 
ράγεις τοΐς τής ’ΐοραΰας. Κατά τό έ'τος 1 4 8 2  
οί δύοι υιοί Αΰέσχας ήναγκάσθησαν ΐνα κατα- 
φύγωσιν έκ τής Γρενάδας είς τά Γάδειρα, 
έ'νθα ή φρουρά καί οί κάτοικοι άίηγόρευσαν 
ευθύς βασιλέα τόν πρεσβύτερον, όστις μ,ετ’ ού 
πολύ ώρμησεν έπί τήν μητρόπολιν, καί έκ- 
πολιορκήσας, καθεΐλε τόν πατέοα αύτοΰ τής

άρχής-
"\μ’ άναλαβων τήν άρχήν ό Χβού Χβδα- 

λαχ, έκρινεν, ύπεκκαιόμενος ύπό τών Ζεγρών, 
ΐνα τιμωρήση τούς άντιπάλους ’Αβενσερράγεις, 
καί εΐλκυσεν αύτούς έπιβούλως είς τήν ’Αλάμ- 
βραν, έν ής τή αύλή συνέβη τότε ή γνωστ?, 
εκείνη σκηνή, άφ’ ής καθημάχθησαν τά  άρ- 
χαΐα βασίλεια τών ’Αράβων, ήν διηγησόμεθα 
εν καιρώ έπισκοποΰντες τό ένδον αύτών. Αλλά

δ;ν ωφεληθη εκ τής επιβουλής ταύτης · διότι, 
αντεπεςελθών ού πολύ ύστερον τοΐς χριστια- 
νοΐς, ένΐϊΛίθη καί ηχμαλωτίσθη ύπό τοΰ κό- 
μητος Κάβρα.

Ο διάδοχος αύτοΰ Αβούλ Χάσαν ήτο γέ
ρων τυφλός και ασθενής· διό παρέδωκε τήν άρ
χήν τώ άδελφώ ’λζ-ζαγάλ. Ό δέ βασιλεύς 
Φερδινάνδος, βοηθών τώ αίχμαλώτω Βοα- 
βδίλ, έξέκαυσε τόν έμφύλιον πόλεμον έν Γρε- 
νάόα, και, εκπολιορκησας όιά των στρατη- 
γών αύτοΰ επαλλήλως άπασας τάς άκροπόλεις 
καί τά φρούρια τοΰ βασιλείου, περιέκλεισε τόν
>/ Λ - . *
Αραοα βασιλέα μετα τοΰ στρατού αύτοΰ έν 

I ρεναοα, μέχρις ού , άρχομένου τοΰ μ.ηνός 
άπριλιου τοΰ 1 4 9 1 ,  ό Φερδινάνδος καί ή Ισα
βέλλα ήλθον αύτοί πολιορκήσοντες τήν βασι- 
λευουσαν πολιν , ής ή φρουρά ήναγκάσθη ύπό 
ττς πεινης ΐν ανοίςη τάς πύλας τής πόλεο;ς 
μετα ένδεκα μηνών δεινήν πολιορκίαν.

Β '.

1 ήν μακράν πολιορκίαν τής Γρενάδας παρα- 
βάλλουσιν οί σύγχρονοι χρονογράφοι πρός τήν 
τής Τροίας· διότι ούδεμία τών τότε πόλεων 
εφημίζετο, ώς εΐδομεν, έπί πλούτω και δυνά
μει ως αύτη. Οι καθολικοί βασιλείς ήγον περί 
όγδοήκοντα χιλιάδας στρατοΰ. Θέλοντες δέ ΐνα 
καταστησωσι φανεραν τήν ακράδαντον αύτών 
γνώμην ΐνα καταλάβωσιν αύτήν έκ παντός τρό
που, έκτισαν ού μακράν τής πολιορκουμένης 
πόλεως νέαν πόλιν τήν Santa Fe, έν ή κατοί
κησαν · έλεηλάτησαν δέ τά όρη τής Αλπου- 
γιαρρας, άφ ών οι πολιορκούμ,ενοι, έξεοχόμε- 
νοι κατ άρχας, έλάμβανον τροφάς· καί διέ
κοψαν τάς τών ’Αράβων μετά τή ς  ’Αφρικής 
συγκοινωνίας ούτως, ώστε ούτοι, βλέποντες 
τά μ.εν τρόφιμα πάντως έξηναλωμ,ένα, τήν δέ 
άπο πολλοΰ άπο τής Αφρικής άναμενομένην 
έπικουρίαν μ.ή φθάνουσαν, ήναγκάσθησαν τέλος 
ινα ελθωσιν εις λογους πρός τούς χριστιανούς 
περί συμβάσεως, ήτις ύπεγράφη ύπ’ άμφοτέρων 
τή 2 5  νοεμβριου τοΰ έτους 1 4 9 1 .

Οί πρώτοι όροι τής συμβάσεως παρεχώρουν 
τοΐς μέν Αραψιν, όσοι προηρούντο ΐνα μένωσιν 
έν Ισπανία, ελευθερίαν περί τήν θρησκείαν, 
τήν γλώσσαν, τά  ήθη, τά  ένδύματα, καί τήν 
χρησιν τών κτημάτων αύτών. Τοΐς δέ βουλο- 
μ.ένοις ΐν ’ άπέλθωσιν είς ’Αφρικήν ύπέσ^οντο 
πλοία πρός μετακόμισιν αύτών τε καί τών 
χρημάτων. Τά όπλα έ'μελλον ΐνα παραδοθώσι 
τοΐς νικηταΐς· ό δέ βασιλεύς έ'μελλεν ΐν’ άπο- 
λειφΟτ έλεύθερος, καί διαζήση μετά τριών χ ι-  
λιάόων ύπ/ικόων καί πρόσοδον εξ χιλιάδων 
μαραβεύίων έπί τών όρέων της ’Αλπουγάρ- 
ρας.

Αλλ αί συνθ,ήκαι αύται παρεβιάσθνισαν 
ύστερον αΐσχρώς · διότι όσοι τών ’Αράβων δέν 
ή θέλησαν ΐνα καταλείψωσι τήν νέαν αύτών πα
τρίδα, κατεδιώχθησαν πολλάκις, καί μ,άλιστα 
έν έτει 1 5 0 6 ,  ό'τε ό καρδινάλιος Ξιμένης έζη'- 
τησεν ΐνα έπιστρέψη αύτούς είς τόν χριστια
νισμόν, καί κατώρθωσεν ΐνα βαπτίσνι 3 , 0 0 0  
αύτών έν μια ημέρα. ’Επειδή δέ οί πλεΐστοι 
τών αποστατών . τούτων έφαίνοντο μή άλη- 
θώς έπιστραφέντες αλλά μόνον προσποιούμενοι 
χάριν τής ζωής καί περιουσίας αύτών, άπηγο- 
ρεύθη τούτοις διά βασιλικού διατάγματος τό 
λαλεΐν καί γράφειν τήν αραβικήν γλώσσαν, 
είτε έν τώ  οΐκω είτε έκτος, καί ιδία κάί δη- 
μοσία ’Απ/,γορεύθησαν δέ αύτοΐς καί ή άρα- 
βική στολή καί ό τών γυναικών άποκλεισμός,

καί τ ά  λουτρά καί τ ά  αραβικά ά σμ α τα  καί οί 

yο ρ ο ί, καί άπ λώ ς παν τό άναμιμνήσκον τήν 
κ α τα γ ω γ /iV καί το  γένος αυτώ ν.

’Αλλά μή άρκεσθείς το'ίτοις Φίλιππος ό 
τρίτος έπέταξε τόν άπό τής 'Ισπανίας διωγ
μόν τών ’Αράβων, όσοι ένέμειναν έν τΐί θρησκεία 
αύτών. Έ ξ α κ ό σ ι α ι  χ ι λ ι ά δ ε ς  ’Αράβων ήναγ
κάσθησαν τότε ΐνα καταλείψωσι τούς ίδιους 
οίκους. Τινές δέ αύτών άναχωρήσαντες είς τά 
οοη τής Βαλλεντίας άντέστησαν έπί τινα χρό
νον' άλλά,  καταποντ,θέντες ύπό τοΰ πλήθους 
τών εναντίων, ΰπεχώρησαν είς ’Αφρικήν.

Γ ' .

Ούδέν γραφικώτερον καί μεγαλοπρεπέστερον 
τής περί τήν Γρενάδαν χώρας. "Υπερθεν τής 
δασείας φυτείας τών καταρρύτων αύτής δα
σών ύψοΰνται έν τώ  πορφυρίζοντι ούρανω 
αί άείποτε -/ιονόβλητοι κορυφαί τών όρέων 
τής -ιέρρας Νεβάδας, αίτινες, άντανακλώσαι 
τάς ακτίνας τοΰ ήλίου, καταστράπτουσι μά
λιστα περί τήν έσπέραν τά  ωραιότατα τών 
χρωμάτων τής ΐριδος. Αί δέ χαράδραι καί αί 
κοιλάδες κατακλύζονται ύπο κυανέου σαπφειρί- 
ζοντος χρώματος, μέχρις ού, έκλείποντος κατ 
ολίγον τοΰ φωτός, ή Σιέρρα Νεβάδα φαίνεται 
μακρόθεν ώς όγκος κρυστάλλου άπειρομεγέθης 
έξαιρόμενος έν τώ  φλεγομένω ούρανφ.

’Ενταΰθα οί νΑραβες βασιλείς έφύτευσαν τόν 
μέχρι τοΰ νΰν περίφημον καί μόνον έν τ /j ύφη- 
λίω παράδεισον, ούτινος ή μεγάλη πάροδος 
σύγκειται έκ δένδρων γιγαντιαίων, ών οί κλά- 

,δοι συμπλεκόμενοι απεργάζονται θόλον συνεχή 
ουδέποτε διαπερώμενον ύπό τών άκτίνων τοΰ 
ήλίου. 'Εκατέρωθεν δέ τής μεγάλης ταύτης 
παρόδου παρομαρτοΰσι δύο άλλαι μικρότεραι 
πλάγιαι πάροδοι άποτελοΰσαι μετά τής έν τώ 
μέσω οίονεί άπείκασμα τών τριών θόλων γοτ
θικής έκκλησίας. Ό ποταμός Ξενίλ, l·/ ων τάς 
π/ιγάς έκ τών κλιτύων τής Σιέρρας Νεβάδας 
κυλίει πρός τά δεξιά τής μεγάλης παρόδου έπί 
κοίτης χαλίκων τά  διαυγή αύτοΰ νάματα, 
άτινα καταφέρουσι πολλήν άργυρίτιδα άμμον. 
Αί δέ άρωματώδεις όσμαί των κιτρεών καί 
τών ίασμίνων καί τών μύρτων, οί ψιθυρι
σμοί τών πηγών, έκτινασσουσών τά διαυγή 
αύτών υδατα μέχρι τών κορυφών τών δένδρων, 
καί ή «ίδιος δρόσος άπεργάζονται τά άλσ/ι 
ταΰτα ήδιστον ενδιαίτημα κατά τό θέρος.

Δ '.

Οτε ό τελευταίος Αραψ βασιλεύς τής Γρε
νάδας Βοαβδίλ, παραδούς τήν πόλιν τοΐς χρι- 
στιανοΐς, έξήλθεν αύτής παραπεμπόμενος ύπό 
πεντη'κοντα πιστών ακολούθων, καί άνη'ρ/ε- 
το περίλυπος τάς βαθυσκίους oy θας τοΰ πο
ταμού Ξενίλ, άπηντησε παρά τήν γέφυραν τόν 
καθολικον βασιλέα Φερδινάνδον καί τήν ’ίσα · 
βελλαν, οίτινες άνέβαινον είς τήν ’Αλάυ.βοαν. 
Ο βασιλεύς τής Γρενάδας άμα ίδών τον βασιλέα 

τής Ισπανίας, ήθέλησεν ΐνα καταβή τοΰ ίπ 
που οπω: καταφιλήσ·/·, τήν χεΐρα τοΰ νικητοΰ. 
Αλλ ό Φερδινάνδος έ'σπευσεν ΐν’ άπαλλάξη 
αυτόν τής ταπεινώσεως ταύτης, καί ή σπάσατο 
αύτόν φιλοφρόνως.

Τοτε ό Βοαβδίλ παρέδωκεν αύτω τάς κλεί
δας τής Αλάμβρας λέγων · α Ια ί  είναι, ώ 
ισχυρέ καί κοαταιέ βασιλεύ, επειδή ό ’Αλλάχ

ε ο ν ί κ η  ε π ι ο ε Ω Ρ Η Σ ί Σ .

έκρινεν οΰτω. Χρώ τή νίκη ήπίως καί <pt-
λανθρώπως ! »

Αλλ ό Φερδινάνδος κατεχράσθη αύτήν πα- 
ραβιάσας έπαλλήλως ύστερον πάντας τούς τής 
συμβάσεως όρους, ένίους δ έ πριν ή ή μελάνη δι’ 
ής έγράφησαν άποξηρανθή, ώς λέγει "Αραψ 
τις συγγραφεύς. Διότι έκραγείσης άποστασίας 
τινός έν τή Γρενάδα καί τοΐς όρεσι τής ’Αλ- 
πουγιάρρας τών ’Αράβων πρός τούς χριστια
νούς, ο ίνΑραβες διετέλεσαν κακοποιούμενοι, 
ώς εΐδομεν, παντοιοτρόπως καί διωκόμενοι 
έπί 8 0  μετά τήν άλωσιν τής Γρενάδας έτη.

Ε '.

Οί καθολικοί βασιλείς εΐση'λασαν θριαμβεύον- 
τες είς τήν άλοΰσαν πόλιν τή 2 ίανουαριου 
1 4 9 2 .  Τή πρωία τής άξιομνημονεύτου ταύτης 
ημέρας ό καρδινάλιος Γονζαλές δέ Μεντόνας 
έστάλη παραπεμπόμενος ύπό τινων ίλών τοΰ 
στρατοΰ όπως καταλάβη πρώτος τήν άκρόπο- 
λιν καί τά βασίλεια, καί μετ ολίγον άπαν τό 
στρατόπεδον είδε λάμποντα έπί τοΰ πύργου 
τής Βέλας τόν μέγαν άργυροΰν σταυρόν, ον 
έφερεν ό άγιος Φερδινάνδος κατά τάς έπί 
τούς "'Αραβας αύτοΰ έκστρατείας, καί ύπ ’ αύτόν 
κυμαινούσας τάς σημαίας τής Καστιλλίας καί 
τοΰ Σαν Ί ’άγου.

Πρός τό λαμπρόν καί περιπόθητον τοΰτο 
θέαμα ό χορός τής βασιλικής έκκλησίας ήρ- 
ζατο ΐνα ψάλλη τήν δοξολογίαν, καί άπας ό 
στρατός έγονάτισε καί προσηύχετο έν κατανύ- 
ς»ι· έπειτα δέ εΐσήλθεν άλαλάζων είς τήν 
άλοΰσαν πόλιν, ήγουμένου τοΰ Φερδινάνδου 
καί τής ’Ισαβέλλας.

Εκτοτε οί κάτοικοι τής Γρενάδας πανηγυ- 
ρίζουσι μεγαλοπρεπώς ταύτην τήν επέτειον 
ημέραν. Ή ’Αλάμβρα γέμει τότε παμμιγοΰς 
όχλου έρχομένου έν ταΐς γραφικαΐς καί ποικι- 
λόχροις [αύτοΰ στολαΐς άπό τής πόλεως καί 
τών περί αύτήν κωμών καί όρέων. Μάλιστα δέ 
συρρέουσιν είς τόν πύργον τής Βέλας αί 'Ισπα
νίδες παρθένοι · διότι κατά τινα άοχαίαν 
παράδοσιν όσαι παρθένοι κρούσωσι τόν μέγαν 
κώδωνα μέλλουσιν ΐνα ύτανδρευθώσι κα τ’ αύτό 
έκεΐνο τό έ'τος · όσαι δέ κρούσωσιν αύτόν σφο
δρότατα μέλλουσιν ΐνα λάβωσι τόν άριστόν 
τών συζύγων. . .  Ε ξ ού έκαστος δύναται ΐ'να 
έννοήση όποιος δεινός θόρυβος γίνεται εκ 
τής φιλοτιμίας τών 'Ισπανίδων παρθένων. §

Ή άλωσις τής Γρενάδας έξέπληξε πάσαν 
τήν χριστιανικήν Εύρώπην τοσοΰτον όσον κα- 
τέπληξεν αύτήν πρό τινων έτών ή άλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων. ’Εν 
'Ρώμη ή πτώσις τής μητροπόλεως τών ’Αρά
βων έωρτάσθη διά λιτανειών καί δημοσίων 
πομπών. Μάλιστα δέ κατεπλάγησαν οί "Αοα- 
βες τής Αφρικής, μαθόντες τό λυπηρόν τέλος 
τής έν Ισπανία μητροπολεως καί τοΰ άθλιου 
αύτής βασιλέως Βοαβδίλ. Διετέλεσαν δέ παρα- 
καλοΰντες έπί πολλά έτη τόν θεόν όπως αποδώ 
αύτοΐς τήν Γρενάδαν · καί μέχρι τοΰ νΰν βλέ- 
ποντές τινα μελά·)χολώντα ή ρεμβάζοντα, λέ- 
γουσιν ότι « ενθυμείται τήν Γρενάδαν. »

ΣΤ'.

Ό  θελων ΐνα ΐδη τήν άκρόπολιν τής Γρε
νάδας, κύμένην ού μακράν τής πόλεως έπί τί
νος γεωλοφίας, έφ’ ής έκτίσθη ή ’Αλάμβρα', 
τά κλεινά βασίλεια τών ’Αράβων αύτής βασι-

_________________________________

λέων, διέρχεται πρώτον διά τών άραβικών τής 
πόλεως τειχών καί πυλών, καί διεισδύεται είς 
έν τών περί τήν πόλιν αλσών, έν οίς αί γ η - 
ραιαι πτελέαι άποτελοΰσιν άπέραντα καμαρώ- 
ματα,αναμιμνήσκοντα τόν οδοιπόρον τόν ”'\ραβα 
ποιητήν, παραβαλλοντα τούς περί τήν Γρενά— 
δαν παραδείσους α πρός σμαραγδίνους θόλους, 
εκθαμβοΰντας μεν τήν όρασιν, θέλγοντας δέ 
τήν άκοήν τοΐς ήδίστοις τών πτηνών κελαδή- 
μασι, και τοΐς κίλαρυσμοΐς τών καταρρακτών 
καί κρηνών, ών τό διαυγές ύδωρ διαφυλάττεί 
τήν ικμάδα καί τό ψΰχος έν τή ’Εδέμ ταύτη, 
ένθα άΐδιον είναι τό έαρ, καί τά  άνθη και οί 
καρποί. »

Η είς τήν άκρόπολιν άγουσα όδός άνελίσσεται 
άνάντης μέν, άλλά ποικιλόμορφος, σκιερά, γρα
φική καί ύπόψυχρος · ό δέ ύπό τόν μεγαλό- 
όενδρον δρυμόν άήρ είναι ουτω καθαρός, ώστε 
άναβαίνει τις ήδε'ως μή άποκάμνων. Οί δέ 
μικροί οχετοί, έν οίς κελαρύζον καταρρέει τό 
ύδωρ,παρέχουσι δαψιλή τοΐς μεγάλοις δένδροις 
τήν ικμάδα, ύφ ά φύονται αυτοφυείς ή κι- 
τρεα , αι μηδικαί μηλέαι, αί ύπερμεγέθεις ρο- 
δοόαφναι, καί αλλα άγνωστα τη βορεία Εύ- 
ρώ” Υ! δενδρύφια. Πανταχοΰ δέ άναβλύζουσι λά
λων ύδατων πηγαί καί κρήναι κελαρύζουσαι 
δια τών ερειπίων καί τών λειμώνων. Ή εύ- 
δαίμων αύτη χώρα είναι ούτως ευφυής , ώστε 
τα έξ ούρανοΰ υδατα γίνονται τοσοΰτον ά- 
φθονώτερα, όσον μάλλοναύξάνει ό καύσοιν· διό
τι καταρρέουσιν άπό τών y ιονοβλήτων κορυφών 
τή ς Σιέρρας Νεβάδας, ήστινος ούδ’ ό θερμό
τατος ή'λιος ουδέποτε έξαναλίσκει τήν άδιά- 
λειπτον χιόνα.

Ό  περιηγητής εισέρχεται είς τήν ’Αλάμβραν 
διά τής Πύ λ η ς  τ ο ΰ  Δι κ ασ τ η ρ ί ο υ  (Puerta 
Judiciaria), πύργου βαρέος καί τετραγώνου, έν 
ώ είναι ή π ύ λ η ,ή ς ή άραβική άψίς έχει σχήμα 
πετάλου. ’Επί τοΰ θριγκού τής πύλης υπάρχει 
δίστιχος άξιόλογος άραβική έπιγραφή, άτε 
δηλοΰσα τήν έποχήν καθ’ ήν ή πύλη έκτίσθη 
( 1 3 4 8  μ .  X . ) ,  καί τό όνομα τοΰ κτίστου 
Abou-l-hadjadj Youssouf.

’Επί δέ τών κιονοκράνων τών στ/ίλών του 
έμβαδοΰ τοΰ πύργου άναγινώσκομ-.ν τήν έν 
άπασι τοΐς μωαμεθανικοΐς μνημείοις καί μάλι
στα έν ’Αλάμβρα συνήθη έπιγραφήν

α Δεδοξασμένος εΐη ή Θ ·ός! —  Μόνος ό 
Θεός είναι ισχυρός καί κραταιός. Ούδείς άλλος 
ίεος πλήν τοΰ Θεοΰ, καί ο Μωάμεθ είναι ό 
προφήτης αύτοΰ. »

τ'.

’Αλλά πριν ή έπισκοπήσωμεν τά βασίλεια 
τής Αλάμβρας καί τούς περί αύτά προμαχώ
νας, πύργους καί παραδείσους, άναγκαΐον νοαί- 
ζομεν ΐνα εΐπωμεν ολίγα τινά περί τής άρχής 
αύτών.

Πρώτος ιδρυτής αύτών έγένετο, ώς εΐδομεν, ό 
βασιλεύς'ΐ.' ν-αλ- - αμάρ, όστις μετά τήν έκδίω- 
ξιν τών ’Αλμοραβιδών, κατέστησεν είς τήν άκρό- 
πολιν τ τς  Γρενάδας, όνομαζομένην άπό της έρυ- 
θράς αύτής γής Kassabah-al-hamra, ήτοι έρυ~ 
θρόν φ ρ ο ύ ρ ι ο ν ,  τά βασίλεια τής τών 
’Αοάβων άρχής,  όνομασθέντα τό πρώτον 
Kars-1-hamra ή'τοι έ ρ υ θ ρ ό ν  β α σ ί λ ε ι ο ν ,  
ύστερον δέ άπλώς Al-hamra. Ό διάδοχος αύ
τοΰ Μωχάμετ ό δεύτερος διετε'λεσε μεγαλύνων 
αύτά διά τών τότε άριστων ’Αράβων τεχνι
τών, ούς προσεκάλεσεν έκ Κάιρου, Δαμασκού
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καί ΙΙερσίας, οιτινες , άνθαμιλλώμενοι προς 
τα έν Κα'ίρω καί Δα|;ασ/.ώ τών καλιφών έ'ργα, 
άνήγαγον τήν αραβικήν τέχνην εϊς μεγάλην 
εντέλειαν. Αλλά μάλιστα πάντων συνετέλε- 
σεν εις τήν αύξησιν, τον καλλωπισμόν και τήν 
φήμην αύτών ό περί τα μέσα του δεκάτου τε
τάρτου αίώνος βκσιλεύσας ’Αβού-έλ-hadjadj, 
ό Περικλής τών "Αράβων τής 'Ισπανίας, έφ' 
ού ή ’Αραβική τέχνη έφθασεν εϊς τό ά'κοον τής 
έντελείας, άναδείξασα προς τοΐς άλλοις οίκο- 
δομήμασι καί τήν έν τή ’Αλάμβρα περίφημ&ν 
Αί θ ουσαν τ ώ ν  π ρ έ σ β ε ω ν ,  ήτις δικαίως 
νομίζεται τό κάλλιιστον έργον τής τών ’Αρά
βων τέχνης.

ϊοσουτον δ ήτο τό πλήθος τών ύπ ’ αύτοΰ

Εξέδραι μιας τίνος οικίας Ιν Γρενάδα.

δαπανωμένων χρημάτων, ώστε έλέγετο ύπό 
πάντων ό'τι ό βασιλεύς ούτος ηύτυχησεν 
έςευρών τό απόρρητον τοΰ Φί λοσοφι κοΰλεγο-  
μένου λ ί θ ου ,  ή τοΰ μεταβάλλειν τά μέταλλα 
εις χρυσόν · διότι ού μόνον έδαπάνησεν αφει
δώς εις οίκοδομίας καί παντοΐα αραβουργή
ματα, άλλά καί κατεκάλυψε τά πάντα παχεΐ 
χρυσώ ή άργυρώ έπιβλήματι καί έκόσμησε τάς 
όροφάς καί τά.κιονόκρανα πολυτελεστάτοις λ ι-  
θοις , καί λαμπροτάταις έσμαλτωμέναις γρα- 
φαΐς , άναδείξας τά βασίλεια τής ’Αλάμβρας 
« τό κάλλιστον καί ήδιστον τών' ανθρωπίνων 
ενδιαιτημάτων. »

Αλλά μετά τήν άλωσιν τής Γρενάδας οί 
νικηταί χριστιανοί έσπευσαν ίνα καταστρέ-

ψωσι βαρβαρικώς έν όλίγοις έτεσιν τά άπό 
τριών αιώνων δια τής εύφυΐας καί έπιαονής 
τών Αράβων βασιλέων ίδρυθέντα περί καλή 
ταΰτα τεμένη καί τά  έν αύτοΐς φιλοτίμως 
αποθησαυρισθέντα αραβικά καλλιτεχνήματα.

Ή Αλάμβρα άρα έβλάφθη μάλλον ύπό τών 
ανθρώπων ή ύπό τοΰ χρόνου. "Ηδη άπό τής 
Ισαβέλλας τής Καθολικής ό υπερβολικός θρη

σκευτικές ζήλος τών μοναχών κατέφθειρε πολ- 
λας έπιγραφάς, αίτινες άνεμίμνησκον αύτούς 
τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν. 'Ο δέ έγγονος 
αύτής Κάρολος Κουΐντος έ'φθασεν εις τοσαύτην 
«φιλοκαλίαν, ώστε κατεδαφίσας τό τέταρτον τής 
Αλάμβρας , ήγειρε παρ ’ αύτήν καί άπό τών 
ερειπίων τό βαρύ καί ayaoi βασίλειον, οπερ-

r .v .d j ζ-.νλ τοσαύτην αντίθεσιν προς τήν έλα- 
οράν καί ’/αρίεσσαν τής Αλάμβρας οψιν.

Κατά δέ τόν δέκατον έβδομον αιώνα 
τελευτώντα ή ’Αλάμβρα μετεβλήθη ύπο τών 
'Ισπανών εις φυλακήν ληστών και κακουργών. 
Ηραδύτερον δ έ , κατασταθέντος εν αύτη τοΰ 
φρουραρχείου, γενομένης ήδη γνωστής τής 
άξίας αύτής πάσι τοΐς έθνεσι πλήν τοΐς Ισπα- 
νοΐς, οί φρούραρχοι, άντί τοΰ διαφυλάςαι εφι- 
λοτιμήθησαν ϊνα καταφθείρωσι τά  πάντα πω - 
λοΰντες έπί εύτελεστάταις τιμαΐς τά σπαηώ- 
τατα αραβικά δπλα, αγγεία, σκεύη, καί τάς 
τους τοίχους καλυπτούσας έκ φαβεντιανής βερ- 
νικ?μένης ύλης (porccllaiaes) πλάκας, περιμα- 
χνίτους ήδη γενομένας τοΐς ττεοί τήν αραβικήν

τέχνην σίτοϋδάζουσι, μ ά λιστα  το ις  Α γγλοις 

π ερ ιο δ ευ τα ΐς , ών π ο λ λ ο ί, έπισκοποΰντες τήν 

’Α λάμβραν, θραύουσι κρυφίιος δ ιά  μικράς σφυ

ράς καί άφαιροΰσι τά  τε μ ά χ ια  τώ ν  όλιγιστω ν 

άπο. λειφθεισών π λακώ ν. Αλλα και αι λαμπραι 

π τ ύ ’/ες τώ ν Ουρών καί θυρίδων, αί σφυρήλατοι 

ν.ιγκλίδες καί πολλα ί τώ ν  ξύλινων θαυμαστών 

τήν  πολυτέλειαν καί τό κάλλος οροφών άφηρέ- 

θησαν ή ήγοοάσθησαν ύπό τώ ν  περιοδευτώ ν. 

Κ αί εις έπίμετρον αβελτηρίας ό 'Ισπανός φρού

ραρχος έκαυσε κα τά  τόν δεινόν χειμιονα τοΰ 

έτους 1 8 3 7  τ ά ς  π ερ ίφ η μ ου ς-π τύ χα ς τή ς  αι

θούσης τώ ν  1\βενσερραγών ·
('Έ-εται συνέχεια.)

1ΙΕ.Ρ1 ΤΟ Υ  ΝΟΟΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ Π Α Ν Ο ΥΡΓΙΩ Ν

Ε Ν Τ Ο Μ Η Ν .

Ό  φυσιολόγος Κάμπερ παρεδέχθη, ώς γνω- 
3τόν , ό'τι ό'σον ή τοΰ προσώπου γωνία τών 
ζώίον γίνεται όξυτέρα, άφίσταται δηλαδή -.ή ; 
σχεδόν καθέτου γωνίας τοΰ ανθρώπου, τοσούλα
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[./.άλλον ό νους αύτών αμβλύνεται, 

φυσιολόγος W hite κατέστησε τό αξίωμα 

γραφικώς καταφανές-, ύποτυπώσας στιχηδόν 
τας κεφαλάς πολλών τάξεων σπονδυλωτών 
ζωων, άπο τοΰ νοημονεστάτου ανθρώπου μέ
χρι τνίς γερανός, ήστινος ή 

ώπου γωνία είναι ανάλογος πρός τόν μικοό- 
τατον αύτής νοΰν. Το αύτό ήδύνατό τις ίνα 
καμη περι τών εντόμων , θέτων εις μέν την 
αρχήν τοΰ πίνακας τούς λεγομένους carabiques, 
ευφυείς, τολμηρούς καί Θηριώδεις σαρκοφά- 
γους,  έχοντας μεγίστην κεφαλήν , εϊς δέ τό 
τέλος τους άφυεστάτους κίας (Charancons), 
οιτινες, εχοντες όξυτάτην την 
τοΰ προσώπου γωνίαν, άναλο- 

γοΰσι κατα την άφυΐαν πρός 
τάς γερανούς τοΰ πίνακος τών 
σπονδυλωτών ζώων.

Τινά τών εντόμων κατα- 
πλήττουσιν ήμάς άληθώς διά 
της εύφυΐας καί τών πανουρ
γιών αύτών. Ούτως έπί παρα
δείγματος ό λεγο'μενος D ytis- 
qus, καταδιωκόμενος έν τώ  
ύδατι ύπό τίνος σαρκοφάγου 
εντόμου, μεταβάλλεται άπό 
έρυθροΰ ! καί σφριγώντος σκώ- 
ληκος εϊς μάζαν μαλακήν καί 
άποτρόπαιον. Ό δέ διώκων, 
νομίζων ό'τι κρατεί ζώου νε- 
κροΰ, άφίνει βδελ,υττόμενος την 
άγραν, ήτις άπαλλαχθεΐσα 
αναλαμβάνει πάλιν ευθύς τήν 
προτέραν μοοφν'ν. Παΐδες δέ 

όντες έξεπλαγημεν άπαντες 
βλέποντες κολεόπτερά τινα,  
άτινα, μόλις μέν συλληφθέντα, 
προσποιούνται ο π  είναι νεκρά,
«μα δέ άφεθέντα ελεύθερα άπέρ- 
χονται φεύγοντα ταχέως. Τινά 
δέ έμμένουσιν ούτω έν τή παν
ουργία, ώστε προτιμώσι μάλ
λον ινα καώσι ζώντα ή πνιγώ- 
σιν άντί τοΰ φυγεΐν. Άλλαδέ, 
κινδυνεύοντα ινα συλληφθώσιν 
ύπό τών άρπαλέων πτηνών, 
τών λαμπρών ένεκα αύτών 
χρωμάτων, καθιστώνται άόρα- 
τ α , περικαλυπτόμενα διά νη
μάτων άράχνης καί περιττω
μάτων.

Έτερον είδος εντόμων, οί 
λεγόμενοι Β ο μ β α ρ δ ι σ τ α ί ,

κέντρου. Προσβαλλόμενον δέ 
και φαρμακευόμενον πανταχό- 
θεν τό ζώον αποθνήσκει δεινώς 
διαστρεφόμενον. Άλλά, πα
ρελθόντος τοΰ κινδύνου , έπί- 
κειται αύταΐς δεύτερος δει
νότερος κίνδυνος έκ τής έν τή 
κυψελ·/] σήψεως τοΰ σώματος 
αύτοΰ. Τ ί ποιητέον; Οί πόδες 
άπασης τής φυλής δέν άρκοΰσι 
πρός το μετακινήσαι τά πε
λώριον τοΰ κοχλίου σώμα, ή 
δέ στενή θύρα τής κυψέλης 

δέν παρέχεται ικανήν δίοδον. 
Αι σαπραί τοΰ πτωμ.ατος τοΰ 
άποθανόντος έχθροΰ άποφαραί 
μελλουσι μετ όλίγ'ον ϊνα δια- 

φθείρωσι τήν άποικίαν, |γεννώ- 
σαι παντοίας νόσους. Τίνι τρό- 
πω δύνανται αί μέλισσα» ϊν’ 
απαλλαχθώσι τής απορίας ταύ- 

και σο^σωσι τήν αποικίαν , 
Ή δημοκρατία τών μελισ-

διαφΟείρουσι τούς εχθρούς αύτών δ ι’ άληθοΰς 
πυροβολικού. , Τά κολεόπτερά ταΰτα, κινδυ- 
νεύοντα ϊνα συλληφθώσιν, έκβάλλουσιν έξ 
άπροσδοκήτου έκ τών έντερων άτμόν ύπό- 
λευκον, όξύν, οστις έξακοντίζεται άποτελών 
κρότον τινά αίφνίδιον καί βαρύκτυπον, όμοι- 
ον έν σμικρώ πρός τόν τοΰ κανονιού, φαρ- 
μακεύων καί πληγόνων τούς διώκτας. Διατε- 
λοΰσι δέ φεύγοντα καί πυροβολοΰντα τόν διώ- I 
κοντά έχθρόν σφοδρώς καί συνεχώς μέχρις ού | 
Ούτος, άποτυφλωθείς ή φαρμακευθείς ύπό 
τοΰ ατμώδους ύγροΰ, άφήση αύτά ελεύ
θερα [ ’ΐδέ είκ. 5 ] .

Οί Βομβαρδισταί είναι τά άνδρειότατα καί 
τολμηρότατα τών εντόμων. ’Αναπαυόμενα τάτ- 
ίτουσι πάντοτε φύλακα τινα, οστις άγρυπνεΐ

Εικ. 1. —  μεταμοφώσεις των Δεσποινί&ον.

μα δια τίνος γλοιώδους ύγροΰ · ύστερον δέ 
καλύπτεται δια κονεως καί μορίων μαλλοΰ ού
τως επιμελώς, ώστε συγχέεται τώ  εδάφει, 
και αναμένει αόρατον μέχρις ού φανή ή λεία. 
Ίο τε  το Μορμολύκειον, μετεσχηματισμένον εϊς 
άμορφον μάζαν κόνεως καί μαλλοΰ, βαίνει 
βραδύτατα, καταβεβαρημένον ύπό τοΰ κομμώ- 
ματος, προς αύτήν, μέχρις ού πλησίασαν ίκα- 
νώς δυνηθη ίνα έπιπέση καί καταβροχθίση αύ-' 
τήν έξ άπροσδοκήτου [ ’ΐδέ είκ. 2 ].

Η κονις, ήν βλέπομεν έν ταΐς γ'ωνίαις τών 
κακώς σαρωθεντων θαλαμών ή κιβωτίων, ήτις 
συνήθως είναι άναμεμιγμένη ά'μμω καί μο- 
ριοις μαλλοΰ η σηρικοΰ, προέρχ εται έκ τών δο
λίων μεταμορφώσεων τοΰ έντόμου τούτου, όπερ 
μετασχηματισθεν καθίσταται άγνώριστον ·

σων σκεπτεται καί κρίνει τ ί 
ποιητεον , ώς εί έγνώριζε σα
φώς την περι τήν ταριχείαν 
τών νεκρών τέχνην τών άρ- 
χαιων Αιγυπτίων. Καί ώς έπί 

τών Φαραώ οί Αιγύπτιοι έτα - 
ρίχευον τούς νεκρούς, ό'πως 

διαφυλαττωσιν έαυτούς άπό 
τών έκ τής σήψεως αύτών λοι
μωδών άπορροιών, ούτως ά'πα- 
σαι αι μελισσαι, άρχο'μεναι 
ευθυς τοΰ έργου, ταριχεύουσιν 

επιμελέστατα τον αποθανόντα 
κοχλίαν, έξ ού έπαπειλεΐται ή 
«ποικία. Πρός τοΰτο αί έργά- 

τιδες διασκορπίζονται εις τούς 
άγρούς ό'πως συλλέξωσι* τήν 

ρητινώδη ύλην, δ ι’ ής έπιχρίουσιν, ώς οί Αιγύ
πτιοι δ ι’ αρωμάτων καί αλόης, καί περιαλείφου- 
σι στεγανώς τό πτώμα τοΰ τολμηρού κοχλίου. 
Αλλ έαν ο βιαζομενος το ασυλον τής δημοκρα
τίας μή ήναι μαλακο'ς τις καί άοπλος 

άλλά τεθωρακισμένος κοχλίας, αί μέλισσαι δέν 
δύνανται ϊνα κεντώσιν αύτόν διά τού οστράκου· 
διότι ούτος, προσάπτων τό στόμιον αύτοΰ 
τώ  έδάφει, άσφαλίζεται άπό πάσης προσβο
λής. Αλλ ή παρουσία έχθροΰ ούτως ώχυρωμέ- 
νου και συνεσταλμένου ναταταράττει τάς μέ
λισσας, αίτινες, μη δυναμεναι ϊνα θανατώσωσι 
καί έκβάλωσι τής άποικίας, δεσμεύουοι τ έ 
λος αυτόν. Πρός τοΰτο αί έργάτιδες άτ.'Μ- 
τουσι περί τό όστρακον αύτοΰ στερεάν ττερ'.βο

λήν ρητινώδους τινός ούσίας , καί ΐίτικολλώτι··

'Ο δέ Άγγλος 

τοΰτο

οςυτατη του προσ-

ύπερ πάντων. Αμα ό φύλαξ ίδών πλησιάζοντα 
εχθρόν τινα,  πυροβολεί άσκόπως· τά δέ λοι

πά έντομα, εγειρόμενα εκ τοΰ κρότου παρατάτ- 
τονται ευθυς στιχηδόν ώς άληθής κανό;οστοι- 

χια, και πυροβολοΰντα συνεχώς καί έπαλλήλως 
κατεχουσι την επιδρομήν τών εχθρών, ών πολ

λοί αποθνήσκουσι κατά τήν προσβολήν.

Άδηφάγον τι ήμιπτερον, τό λεγόμενον 
Μορμολύκε ι ον (Roduve masquo), κατέστη 
περιβοητον διά τά τεχνάσματα, άτινα μετα
χειρίζεται προς άγραν τών μυιών καί άλλων 
μικρότερων εντόμων. Θέλον ϊνα έξαπατήση 
αυτα περιαλείφει πρώτον άπαν αύτοΰ τό σώ-

διό^οί εντομολόγοι συλλαμβάνοντες πλύνουσι 
πρώτον καί καθαρίζουσιν έπί μακρον πριν η 
δυνηθώσιν ϊνα καταταξωσιν αύτό.

Οσάκις έπιφοβός τις έχθρός εισδύει εις τινα 
μελισσών κυψέλην, οι πρώτοι φρουροί κεντοΰ- 
σιν αύτον δια τών κέντρων, καί έν ριπή 

οφθαλμού ριπτουσι τό πτώμα αύτοΰ έ'ξω τής 
κοινής κατοικίας. Αλλ εαν ό έχθρός Ϋιναι ρω
μαλέος και βαρύς, ώς ό γυμνός κοχλίας λ . χ . ,  
τά γινόμενα είναι παντάπασι διάφορα. Επειδή 
τοτε φρίκη καθολική λαμβάνει τούς έργάτας. 

Εκαστη μέλισσα ετοιμάζει τά ό'πλα, βομβεΐ 
περι τον εχθρόν και κεντεΐ διά τοΰ ϊδίου
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αύτό ίσχυρώς τή κυψέλη. Ο δε έχθρός, μη 
δυνάμενος μήτε ϊνα άναπνέη, μήτε ϊνα τρέφη- 

ται ,  μήτε ϊνα φύγη, αποθνήσκει μετά τινας 

ημέρας.
Παράδοξον δέ ό'τι παρά τοΐς έντόμοις τού- 

τοις τά μέν' θήλεα , εί καί είναι άσθενέστερα, 
πράττουσιν άπαντα τά τής δημοκρατίας έργα, 
τά δέ άρρενα ούδόλως εργάζονται. Άλλ’ όμως 
αί λεγόμεναι θήλειαι μέλισσαι δέν έ'χουσιν ού
δέν τών ιδιωμάτων τοΰ γένους αύτών, ούσαι 
μάλλον γένους ουδετέρου · διότι αί τροφοί 
άφαιροΰσι πάσαις έπίτηδες πάσαν πολυγονίας 
αρχήν καί διαφθείρουσι τήν οργανικήν αύξη- 
σιν, πλήν τής βασιλίσσης. Ούδαμοΰ δέ άλλοθι 

ή πρόνοια τών έντόμων καταφαίνεται εναργέ- 
στεοον ή παρά ταΐς μελίσσαις, όταν αύται, 
άποβαλοΰσαι τήν βασίλισσαν αύτών, θελήσω- 
σιν ϊνα καταστήσωσι νέαν. Διότι παρευθύς «ί 
τροφοί έπιτελοΰσι μεγάλα έργα. Έ π ί τών χ ε ι-  
λέων ένός τίνος μελικήρου βλέπει τις αύτάς 
σωρευούσας άφθονον ύλην, καί κατασκευαζού- 
σας εύρύχωρον βασιλικήν κυψέλνιν ή θάλαμον 

τεσσαρακοντάκις ή πεντηκοντάκις μεγάλε ίτερον 
τών άλλων. Μετά δέ ταΰτα έκλέγουσι άπλήν 
τινα νέαν έργάτιδα καί μετακομίζουσιν αύτήν 
Εις τό νέον βασίλ.ιον. Τότε αί τροφοί γίνονται 

φιλοστοργόταται πρός αύτήν, θεραπεύουσαι καί 
δίδρυσαι αύτή άφειδώς τροφήν ήδυτέραν καί 
εύωδεστέραν. Έκ δέ ταύτης τής θεραπείας καί 
τής άμβροσίας βλέπομεν άναφυόμενα έν τώ  
πρώην ταπεινώ σκώληκι τά ό'ργανα τής πολυ
γονίας, άτινα άφαιροΰνται ύπό τών τροφών έκ 
πασών τών λοιπών μελισσών. Άπό τοΰδε είναι 
αύτη ή βασίλισσα, καί ή κοινή μήτηρ τής 
άποικίας!

Θαυμαστή δέ καί ή πολυμήχανος φιλοστορ
γία τών έντόμων. Χρυσαλίδες τινές , μιμόύμε- 
ναι τόν κόνικλον, ό'στις έκτίλλει άπασαν αύτοΰ 
τήν κοιλίαν, όπως κατασκευάση άδρόν καί μα
λακόν προσκεφάλαιον τοΐς νεοσσοΐς αύτοΰ·, έκ- 
τίλλονται πάσας τάς τρίχας τοΰ σώματός, καί 
παρασκευάσασαι στρωμνήν θερμήν ύπέρ τών 
νεοσσών, έκπνέουσιν. Ή δέ Κοχενίλλη, έκκε-
νωθεΐσα τών συσσωρευει αυτα  εις μικρόν

σωρόν , καλύπτει έπιμελώς διά τοΰ σώ
ματος αύτής, καί μ ετ ’ ολίγον αποθνήσκει· 

τά δέ ώά έπωάζονται άσφαλιζόμενα ύπό 
τοΰ πτώματος τής μητρός. Ή δέ μυΐα 
Sphex, άμα γεννήσασα, θέτει τό έτερον τών 
ώών έν τώ  βάθει μικράς τρύπας, ήν κάμνει 
έν τή γη · ύστερον δέ άπέρχεται κυνη- 
γήσουσα, μέχρις ού εύρη μικράν τινα 
κάμπην ή άράχνην, ήν φονεύουσα ώθεΐ 
και ρίπτει εις τήν τρύπαν, όπου άπέθηκε 
τό ώόν, έμφράττει τήν είσοδον διά λιθα
ριού, καί άπέρχεται χαίρουσα. ότι ήσφάλισε 
την τροφήν τοΰ νεογνού.

Οί λεγόμενοι ’ί χ ν ε ύ μ ο ν ε ς ,  ή π ά λ -  
λο υσαι  μ υΐ αι  (mouches vibrantes), έγ- 
κυμονοΰντες, προσβάλλουσι θαοραλέως κεν- 
τοΰσαι καί τάς μεγίστας κάμπας, διατρυπώσι 
τό δέρμα αύτών, καί έναποθετουσιν ύπ’ αύτό τά 
ώα, ό'πως οί νεοσσοί, έκκολαφθε'ντες έν τώ  ζώντι 
σώματι τής κάμπης, εύρωσι τροφήν άρμοδίαν 
πρώτον τό λίπος, ύστερον δέ τά σπλάγχνα της 
καμπής, ήτις τέλος άποθνη'σκει ήμιβεβρωμένη 
υπο τών απείρων σκωλήκων, οϊτινες εξέρχονται 
διά πολλαπλών άνοιγμάτων, καί νήθουσιν έαυ- 
τοΐς χνοώδεις κατοικίας ή βοαβύκια έπί τοΰ

πτώματος αύτής [ ’ΐδέ εικ. 4 ] , Οί σκώληκες είναι 

ούτω πολυπληθείς καί πλησίον άλλήλων, ώστε 
κρύπτουσι παντελώς τήν κάμπην άφ’ ής έτρά- 

φησαν. Ό παράδοξος έπωασμός τών έντόμων 

τούτων ήγνοεΐτο πολύν καιρόν καί ύπ’ αύτών 
τών ένδοξοτάτων έντομολόγων. Επειδή ούτοι, 

ένόμισαν τό πρώτον ότι τά τήν κάμπην περι-

Είκ, 2 , —  Μορμολύκειον γυμνόν καί μεταμε- 
μορφωμένον.

καλύπτοντα βομβύκια ούδέν άλλο ήσαν πλήν 

οί καταληφθέντες αύτής σκώληκες, έπιμελώς 
σκεπασθέντες πρός τό ψΰχος, μέχρις ού ό πα
τήρ τής μικρογραφίας Lcewenhoeck, καί εις 
τών εύκλεεστάτων παρατηρητών τής ’Ιταλίας,

Είκ, 3 . —  Ή  παγΐς τοΰ Μυρμηκολέοντος.

ό Βαλλισνέριος κατέδειξαν τήν παράδοξον αυ
τών καταγωγήν.

'Ο παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοις ιερός νο- 

μιζόμενος κάνθαρος έπιτελεΐ καί ούτος μεγάλα 
έ'ογα, ό'πως φυλάττ-jj τήν έπιγονήν αύτοΰ. Τό 
κολεόπτερον τοΰτο έπιμελεΐται έπαλλη'λιος ένός 
έκαστου ώοΰ κατ’ ιδίαν. 'Άμα γέννηση, ό κάν-

Εικ. 4 . —  Σκώληκες καί βομβύκια τοΰ Ίχνεύμονος,

θαρος πορεύεται πρός σωρόν π ερ ιττω μ ά τω ν  

μαστοφόρου τινός ζώ ο υ ,‘καί άφαιρεΐ ογκον τινά  

μ ικρ όν , έν ώ  κατα θέτει τό  ώόν έπ ιμ ελώ ς. 

"Υστερον δέ κατασκευάζει έξ αύτοΰ σφαίραν, 

ήστινος ό δγκος υπερβαίνει πολλάκις τόν όγκον 

τοΰ ϊδίου αύτοΰ σ ώ μ α το ς. Τό έντομον λα μ β ά 

νει τ ό τ ε  τήν  σφαίραν δ ιά  τώ ν  δύο μακρών 

οπισθίων αύτοΰ π οδώ ν, καί κυλίει ώθοΰν αύτήν

εις τά  όπισθεν. Κυλιόμενη δέ έπί τής άμμου 
καί τής λεπτής γής ή σφαίρα, γίνεται κατά 

μικρόν έκ μαλακής καί τραχείας σκληροτάτν? 
καί λεία. Ό  κάνθαρος διατελεΐ έπί πολλάς 
ήμέρας κυλίων καί σκληρύνων τυφλώς αύτήν 

μή κατεχόμενος ύ π ’ ούδενός προσκόμματος· 
διότι, έάν ό τόπος, δ ι’ ού διέρχεται, ήναι 
άνάντης, ώθεΐ αύτήν παντί σθένει πρός τά 
άνω [ ΐδέ είκ. 7 ] . Εάν δέ [διολισθήση μα
κράν , ό κάνθαρος τρέχει ζητών αύτήν ώς 
μαινόμενος πανταχοΰ· έάν δέ άποπλανη- 
θνί καί (/.ή δυνηθη ϊνα άνεύρν) αύτήν , τότε 
γεννά νέον ώόν, όπερ άποθέτει ώς τό πρώτον 
εντός σφαίρας κόπρου, καί άρχεται πάλιν ώς 

νέος Σίσυφος τής αύτής έργασίας, μέχρις ού, 
τής σφαίρας άποτελεσθείσης έντελώς στρογγυ
λής καί στερεωτάτης, ό κάνθαρος έξορύξη τρύ
παν τι νά,  εϊς ήν ώθεΐ καί καταλείπει τό 
ώόν.

Φαίνεται δέ ότι οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι, γνω- 
ρίσαντες καί θαυμάσαντες τήν μεγάλην έπιμέ- 
λειαν τοΰ κανθάρου τούτου, έκαμον αύτόν σύμ- 
βολον τής πολυγαμίας, καί τών έργων τής 
Iσιδος καί τοΰ Όσίριδος. Διό φαίνεται πάν

τοτε διαμεμορφωμένος έπί τών ναών έχων 
τήν σφαίραν, σύμβολον τής ύδρογείου σφαίρας, 
τεθείσης έν τοΐς σκέλεσιν αύτοΰ.

Πολλά τών έντόμων ζώσιν άπλώς έκ Θή
ρας, καί τά  μηχανήματα, άτινα μεταχειρί

ζονται έν ταύτη, ήρκουν αν πρός τό κατατάξαι 
αύτά εϊς τάξεις ή είδη κεχωρισμένα. Τινά διώ- 
κουσι τήν άγραν άνά όρη καί θάμνους, καί 
προσβάλλουσιν αύτήν ώς λέοντες. ’Άλλα δέ 

άγ'χινούστεοα ίστάσι δίκτυα, ή κατασκευά- 
ζουσι παγίδας δολεράς, εϊς άς έμπίπτουσιν 
άφύκτως τά ύπ αύτών κυνηγούμενα ζώα. ' θ  
πανουργότατος μυρμηκολέων, ούτως έπικαλού- 
μένος άπό τής φθοράς ήν κάμνει τών μυρμή- 

κων, κατασκευάζει τήν παγίδα αύτοΰ έν ξηρά 
καί λεπτοτάτη ά'μμω εϊς είδος οπής ή χώνης 
κα'Όνικωτάτης, όρυχθείσης ϊσοπέδου τώ  έδά- 
φει. Πρός τοΰτο τό έντομον μεταχειρίζεται ι/.όνον 
τήν κεφαλήν αύτοΰ. Διότι κείμενον έν τώ  μέσω 
τής τρύπας, φορτίζεται τήν κεφαλήν διά μορίων 

άμμου, ήν ρίπτει μακράν διά τίνος άπο- 
τόμου κινήσεως πρός τό άνω. 'Η δέ κίνη- 
σις επαναλαμβάνεται ούτω συνεχώς ώστε 

ϊ | τά μόρια τής άμμου τινάσσονται έν,τός
^  τής οπής ώς βροχή συνεχής. "Οταν δέ οί

τοίχοι τής χώνης κατασταθώσιν ούτως 
επικλινείς καί κανονικοί, ώστε ούδέν έντο- 
μον πεσόν εϊς αύτήν δύναται ϊν ’ άνέρπη 
έπ αύτούς, τότε τό πονηρόν έντου.ον 
κρύπτεται εις τό βάθος , καλύπτεται έπι
μελώς δ ι’ άμμου, καί διατέλεΐ τό άπό 
τοΰδε ένεδρεΰον, μέχρις ού ανόητος τις 
μύρμηξ, φθάσας εϊς τά  χείλη τής παγίδος, 
διολίσθηση άκουσίως μέχρι τοΰ βυθοΰ, 
όπου κρύπτεται ό μυρμηκολέων. Μάτην δέ 
τότε ό ταλαίπωρος μύρμηξ προσπαθεί πα
ντί σθένει ϊν’ άναβνϊ πάλιν. Επειδή η 

άμμος κυλιέται ύπό τούς ποδας αύτοΰ καί 
καταφέρεται άδιαλείπτως καταπεπονημένος εί; 
τό βάθος, όπου τέλος ό μυρμηλέων έκπηδα, 
άρπάζει καί άπομυζα αύτόν [ ’ΐδέείκ. ό ]  .

Ενίοτε έντομόν τι ίσχυρότ.ρον καί παχύ- 
τερον τοΰ μυρμηκολέοντος πίπτει εϊς τήν Οα- 
νατηφόρον ένέδραν. Άνθίσταται δέ καί έπιχει- 
οεΐ κατά δύναμιν ΐν ’ άναβή πάλιν τούς έπα-



ράτους τοίχους, άλλά μ.άτην. Έν τώ  μεταξύ 

ό πανούργος μυρμηκολέων μένει ακίνητος και 
αόρατος, προαισθανόμενος έ/. τής πολλής άμ

μου , Λ~ις κυλιέται και συσσω
ρεύεται βαρεία έπί τής κεφαλής 

αύτοΰ, οτι ό εϊς τήν παγίδα έμπε- 
σύν είναι ισχυρότερος αύτοΰ. Διό 
αναμένει αόρατος και άκίνητος 

μέχρις ού ούτος άποκαμών τσυ- 
χάση. Τότε άρχεται ί'να ρίπτη εις 
αύτόν δια τής κεφαλής πολλήν 
άμμον, ήτις κατακαλύπτουσα 
καθιστά τέλ,ος αύτόν άκίνδυνον.

’ΑλΓλ’ εάν ό μυρμηκολεών έφύ- 
λαττεν έν τή παγίό ι τά πτώματα 

τών ύπ αύτοΰ άγρευομένων έντό- 
μω ν, ή παγίς μετεβάλλετο άν 

μετ ολίγον εις άκατόίκητον χρεω
θήκαν, ής ή δυσώδης οσμή έαελ- 
λεν ϊνα διαφθείρη τήν υγείαν αύτοΰ 

και έμβάλη εϊς υποψίαν τά θύματα. ΙΙοός απο

φυγήν των δύο τούτων κακών τό πονηοόν 

εντομον, άμα έκμυζήσαν τήν άγραν, θε'τει τό 
πτώμα έπί τής κεφαλής- έπειτα δέ έντει- 
νόμενον ρίπτει αύτό είς τόν άέρα μακρο- 
τάτω  τής παγίδος , οπως μή ύποπτευθή 

έκ τών πτωμάτων τών φονευθέντων ζώ(ον 
ύπο τών ζωυφίων, άτινα διέρχονται διά 
τής ολέθριας παγίδος.

"4λλΛΐ δέ κυν/ιγοί, ήττον πολυμήχανοι 
άλλ’ άνδρειότ.ροι, έπ>πίπτουσι πετόμενοι 
ώς άλν.θώς άρπαλέα όρνεα , καί άναρπά- 
ζουσιν έν τώ  άέρι τήν λείαν, ώς αί μάστακες 
ή αι δεσποινίδες.

Τά δίκτυα τής άράχντ,ς όμοιάζουσι 
πρός επιτραπέζιου οθόνην, ομαλήν , κε- 
κονιορτωμέντ,ν, προσκαλοΰσαν είς άνάπαυ- 
σιν τάς παρερχομένας μυίας. ’Αλλά τό 

πάντων έντεχνότατον έν τώ  φοβερώ αύ

τής σκηνώματι είναι ή κοίτη, έν ή αύτη 1 

έλλοχά άόρατος , όμοιάζουσα πρός άληθή 
κυκλοτερή σήραγγα δίστομον ποός δι

πλήν χρείαν. Καί ή μέν είσοδος βλέπει είς 
τήν οθόνην καί είναι ομαλή , ή δέ έξοδος φέ
ρεται είςτό κάτω καί είναι όρθια. ’Εκ μεν τής 
πρώτης ή αράχνη όρμα

δευτέρα χρησιμεύει είς 
κρύπτην.

Ή αράχνη φροντίζει 
πρό πάντων οπως μη
δέποτε άφήση έπί τής 
οθόνης τά  πτώματα τών 
ζώων, ών έξεμύζησεν ήδη 
τό αίμα,  ΐνα μή φοβή- 

ση τήν περιιπταμένην 
άγραν. 'Οσάκις δέ δια- 
©Οείρει μυΐάν τινα, ή 
ά'νάχνηλαμβάνουσα, έλ 
κει πρός τήν σήραγγα καί 
κατακρημνίζει αύτήν διά 
τοΰ κατωτέρου ανοίγμα

τος. Διό, προσβλέποντες 
τόν ύπό την αράχνην τό
πον , θαυμάζομεν πάν

τοτε τό πλήθος τών παρ αύτής δ'αφθειρομ,έ- 
νων μυιών. Αλλ ή κρυφία αύτη έξοδος χρη
σιμεύει ένίοτε καί είς φυγήν τοΰ πονηροΰ κυνη- 

γοΰ, οπότε έπικρέμαται αύτή μέγας τις κίνδυνος.

Ί'πάρχουσιν άράχναι, ών ή δήξις είναι ούτω 
φοβερά ώς ή τών παρ’ ήμιν έχιδνών· άλλ’ 
εύτυχώς ζΐυσι κατα τάς περί τούς τρΟπι-

Εικ. D. Ο Βθ|χβαρ2ι<7τή; πυροβολών τόν έχθίόν.

κούς χώρας,  πλήν τοΰ λεγομένου Φαλαγγίου 
(Tarentule), μεγάλης αράχνης κατοικούσες έν 

τρώγλ.αις, άς ορύττεται έν τή γή, ευρισκόμενης

Είκ. 6 . —  Βερ/κρδος 6 ’Ερημίτης,

δέ έν άπάση τή ’Ιταλία, καί μάλιστα περί 
τόν Τάραντα, άφ' οό έχει καί τό όνομα.

Ή άράχνη αΰτη ήτο πάλαι ποτέ λίαν έπί—

ύπνον, ή κατελαμβάνοντο ύπό σπασαών, ών 

μόνη ή μουσική άπ/)λλαττεν αύτούς, παρορ- 
μώσα εις χορόν, είς ον έτρέποντο μέχοις ού 

επιπτον έκλελυμένοι ή νεκροί. 

Εκάλουν δέ τήν άσθένειαν ταύ
την έ μμαν ή χ ορο μ αν ί α ν .

Τό όργ-ανον τό παρασκευάζον 
τό δηλητήριον τής φοβεοάς ταύ
της αράχνης είναι όμοιότατον προς 

τό τών οφεων. Έ τ ι  δέ οί όδόντες 
αύτής είναι κινητοί,  ώς οί τών 
οφεων, κοίλοι, έκτοξεύοντες τό
φάρμακον είς τό τραΰμα. Παοά

~  ?  « ·/ 
ταις [Λεγισταις αραχναι; τοοντρο-
πικών τό θανατηφόρον ύγρόν είναι 
ούτως έν εργον , ώστε θαν::τοΐ έν 
ά^αρει ζώα,  ών ό όγκος είναι 

πολύ μεγαλείτερος αύτών,  καί 
πολλάκις φονεύει έπί τών δέν

δρων μεγάλα πτηνά. Τινά δέ 
ε’ΐδη όρμώσιν έπί τούς άλέκτοριδεΐς καί τάς 

περιστεράς, καί λαμβάνοντα τοΰ λαιμοΰ δια- 
φθειρουσι σχεδόν αύτά έν άκαρεΐ έκμυζώντα τά 

αίμα αύτών.

Ο; φυσιολόγοι παρετη'ρησαν είδη τινά 
μυρμήκων άπάγοντα πρός βία; έν τώ  

' στόματι μικροτέρους ζώντας μύρμηκας 
ή σκώληκας · άλλ ήγνόησαν έπί πολύ 
τήν αιτίαν τής παραδόξου ταύτης μετα

φοράς. Πρώτος δέ ό 'Ελβετός Χοΰβερ άνε- 
κάλυψεν ό'τι οί μύρμηκες ούτοι, ζώντες 

άπό πολέμων καί Θήρας, καί άπαξιοΰντες 
ΐνα καταγίνωνται είς τήν οικονομίαν, 
άρπάζουσι τούς φίλεργους νέους μύοαη- 
κας,  ούς άναγκάζουσιν ϊνα δουλεύωσι καί 
έπιτελώσιν άπαντα τά κατ’ οίκον έργα.· 
διό καί ώνόμασεν αύτούς δου λ α γ ωγ ο ύ ς  
(Esclavagistes).

Εν αύτοΐς διαποέπουσιν αί λεγόμ.εναι 
’Α μ α ζ ό ν ε ς ,  αίτινες εξέρχονται περί τήν 

έσπέραν τακτικώς έσπειραμέναι στοιχηδόν 
. καί φθάνουσαι πρό τής φωλεάς τών φιλερ- 

γών μυρμ/·κων, φονεύουσι τούς φύλακας καί
3νει;

Εικ. 7 . Ο αίγόπτιος κάνθαρος.

φοβοςτοΐς άνθρώποις, άφομοιοΰσι τάς παρ’ αύ
τής γινομένας συμφοράς πρός τήν υδροφοβίαν. 
Οι δέ άρχαΐοι συγγραφείς λέγουσιν ότι οί 
παρ αύτής κεντούμενοι ένέπιπτον είς βαθύν

, καί άπάγουσιν είς δουλείαν τούς 
νέους μύρμηκας, οίτινες ΰποδουλοΰνται εύκο- 

λώτερον τών ενηλίκων. 

Εφόσον δέ οί νέοι μ.ύρ- 

μηκες μετακομίζονται 
εις τήν φωλεάν , οϊ πα

λαιοί δοΰλοι σπεύδουσιν 
ΐνα θε ραπεύωσι καί τρέ- 
φωσιν αύτούς έπί τινα 
καιρόν, όπως συνεθίσω- 
σιν αύτούς βαθμηδόν είς 
τήν δουλείαν. Οί είλω
τες, ένήλικες γενομενοι, 
έργάζονται είς κατα- 
cjceuvjv τήζ φωλεάς, επι

μελούνται των νεογνών 
και τών θαλάμων, άνοί- 
'yo’jct, περι Tvjv αυγήν 
τάς θύρας, καί κλείουσιν 
αύτάς έπιμελώς πρός τήν 

νύκτα , άλλ ουδέποτε 
έξέρχονται · διότι άπα- 

γορεύεται αύτοΐς τό έξέρχεσθαι τής φωλεάς 
έπί ποινή θανάτου.

Αλλα παντα τα ειδη τών φιλεργών μυρμή
κων δέν ΰποδουλοΰνται ευκόλως · διότι οί λε-

γόμενοι κ ί τ ρ ι ν οι  μύρμηκες, εί καί είναι μικρό

τεροι,  άγαπώσιν οΰτω τήν ελευθερίαν, ώστε 
άγωνίζονταιέμμανώς ύπέρ αύτής καί προξενοΰσι 

μέγαν φθόρον ταΐς ’Αμαζόσι· διό πολλάκις 
βλέπει τις τούτους καθιστώντας άφόβως 
τήν φωλεάν αύτών παρά τή τών Αμαζό-

τών πορείας. Οί δέ διάφοροι θάλαμοι συγκοι- 

νωνοΰσι πρός άλλήλους διά διαδρόμων στρογ

γυλών καί εύρέων, ώς ό σωλήν τών μεγίστων 

κανονιών.

νων, μή τολμωσών ΐνα προσβάλωσιν αύ

τούς.
Έκαστη ’Α μαζών εχει ένα υπηρέτην η 

είλωτα, ό'στις έπιμελεΐται αύτής καί μό

νης. Κατά τό έαρ αί ’Αμαζόνες έπιχει- 
ροΰσιν άλλας πορείας κατά τινων ήμι- 
πτέοων εντόμων, τών ψυλλών (Pucerons).
Τά έντομα ταΰτα φέρουσιν έπί τής άκρας 
τής ράχεως δύο μαστούς παράγοντας ήδύ 
τ ι  γαλακτώδες ύγρόν, καί άπολνίγοντας 

είς δύο θηλάς σωληνοειδεΐς, έξ ών έκρεει 
τό ύγρόν, ό'περ ύπεραγαπώσιν αί Αμα

ζόνες. Διό έπιζητοΰσιν αύτά, καί άπά- 
γουσαι είς τήν φωλεάν τρέφουσιν έπιμελώς, 
έκμυζώσαι τό νέκταρ τοΰτο, άπαραλλά- 
κτως ώς τρέφομεν τάς αίγας πρός πορι- 
σμόν τοΰ γάλακτος αύτών [ ’ΐδέ είκ. 8 ] .

’Αλλ’ οί παραδοξότατοι τών μυρμή

κων είναι οί έν τω άκρωτηρίω τής Κα

λής Έλπίδος ζώντες λευκοί Τερμΐται.
Οί άρρενες αύτών είναι μόνοι πτερωτοί · 
αί δέ θήλειαι, όμοιάζουσαι μάλλον πρός 
πελωρίους σάκκους μεστούς ώών,  κατα- 
πλήττουσιν ήμάς διά τήν άπιστον αύτών 
πολυγονίαν. Έ πειδή , έγκυμονουσών, ή 
κοιλία αύτών εύρύνεται κατά ‘2 ,0 0 0  φο

ράς · διό μή δυνάμεναι ϊνα περιπατώσιν 
άκινητοΰσιν ώς σάκκοι μεστοί μέχρι τοΰ Είκ. 8. —  Μύρμηκες 

τοκετού. Τοσοΰτον δ’ είναι τό πλήθος τών

στια ταΰτα τών Τερμιτών οικοδομήματα- διότι 

ύπερβαίνουσι πεντάκις εκατόν τό μέγεθος τοΰ 
σώματος αύτών. Γπελογίσαντό τινες ό'τι, έάν 
οί άνθρωποι ήδύναντο ϊνα κατασκευάσωσι τάς 

οικίας αύτών κατά ταύτην τήν άναλο- 
γίαν , έφθανον άν αύται είς ΰψος πεντά

κις μ:γαλείτερον τής μεγίστης τών πυρ-ν- 
μίδων τής Αϊγύπτου.

Έτερον είδος τών Τερμιτών, άντί τοΰ 
κατασκευάζειν κατοικίας, καταγίνεται νυ
χθημερόν είς τό προσβάλλειν καί κατατρώ- 
γειν τάς τών ανθρώπων, μή φειδόμενον 
μηδέ τών επίπλων αύτών. Είναι δέ τά  έν

τομα ταΰτα τοσοΰτο μάλλον έπικίνδυνα όσον 
έρχονται αόρατα, όρύσσοντα ύπό την γήν 
μακροτάτας υπονόμους σήραγγας , καί κα- 

τατρώγουσι πάσαν τήν ξυλείαν τής οικίας 
μή βλεπόμενα · διότι ούδέποτε διατρυ- 

πώσι τήν έπιφάνειαν τοΰ ξύλου, άλλά κα- 
τατρώγουσιν αύτό μέχρις ού άπολειφθή 
λεπτότατος, ώς χάρτης, ό φλοιός. Ούδέν 
δε σημεΐον μηνύει τήν παρουσίαν καί τήν 
φθοράν τοΰ έπαράτου τούτου έντόμου. Ό 
κύριος τής οικίας βλέπει μέν αύτήν άνέπα- 

φον, άλλ’ όμως δέν κατεχει άλλο η τόφάν- 
τασμ.α, οΰτιος είπεΐν, αύτής, οικίαν χάρ- 

τινον, ήτις καταπίπτει έξαίφνης είς κό- 
vtv έκ τής ελάχιστης κλονήσεως. Τά νευ- 

ρόπτερα ταΰτα κατέστρεψαν καί ήρη'μω- 
σαν πόλεις ολοκλήρους έν Αφρική έντός 
ολίγων μηνών. Η κυρία Lee διηγείται 
ό'τι τυγχάνουσα έν Sierra-Lcone, έξελθοΰσα 
έπί τινας ώρας τοΰ οίκου, καί έπανελ- 
θοΰσα, εύρε πάντα τά έπιπλα οΰτω κατα- 

βεβοωμένα ύπό τών επαράτων μυρμήκων, 
ώστε μόλις ψαυόμενα κατέπιπτον είς κονιορ - 
τόν.

’Από τίνος χρόνου Τερμΐταί τιν;ς μετηνά- 
στευσαν είς τήν Γαλλίαν , καί έγένοντο αίτιοι 

μεγάλης φθοράς έν Ροχεφόρδ καί έν 'Ροχέλ- 
λη ,  ένθα πολλοί οίκοι,  
καταβρωθέντες ύπ’ αύ
τών, κατέπεσον πολ
λούς φονεύσαντες τών 
κατοίκων. Έ ν  δέ τή  πό- 
λει jTonney-Gharente οί 

Τερμΐται κατέφαγοντούς 
στύλους τοΰ εστιατορίου 
τινός ξενοδοχείου , καί 
τό δάπεδον κατέπεσε 
κατά τό δεΐπνον μετά 
τών συνεστιωμένων, ών 
πολλοί έφονεύθησαν.

Κατά τάς περί τούς 
τροπικούς χώρας είδη 
τινά Τερμιτών μετανα- 
στεύοντα καταλαμβά- 
νουσι τούς άγρούς καί 

κατακαλύπτουσιν αύτούς 
έν όλίγαις ήμέραις δι’ 
απείρων φωλεών , α ϊτι- 
νες όμοιάζουσι πρός άλη- 
θεΐς λόφους. Πολλα- 
πλασιάζονται δέ μετά 
τοσαύτης ταχύτητος, 

ώστε οί δυστυχείς άγρονόμοι άπελπίζοντες 
καταλείπουσι τούς άγρούς αύτών. Αλλά τινες 
αύτών άνθίστανται πρός τά  έντομα καί άπο- 
κηρύττουσιν αύτοΐς πόλεμον έπίμονον, καίο^-

ώών, ώστε ,  έξερχόμενα, άπεικάζουσι ρεΰι/.α 
άδιάλειπτον. ’ Εν μια ήμέρα ή θήλεια Τερμΐ- 
τις γεννά 8 0 , 0 0 0  ώών!  [ ’ΐδέ είκ. 1 0 ]

Αλλ’ έτι μάλλον καταπλήττει ήμάς τό 
μέγεθος καί τό στερεόν τών φωλεών τών παρα
δόξων τούτων μυρμή- 

κων προς την σμικρο- 

τητα  τοΰ κατασκευά- 
σαντος αύτάς έντόμου·
Διότι ένίοτε αί φω- 
λεαί αύτών έχουσιν ΰψο; 
είκοσι ποδών. Φαί
νονται δέ μακρόθεν ιός 

κολοσσαΐαι πυραμίδες 
ζακχάρεως, καί πολλά

κις οί περιοδευταιέκλαμ- 
βάνουσιν αύτάς κώμας 
τών Ινδών [ ’ΐδέείκ. 11] .

Οί τοίχοι τών φωλε

ών τούτων είναι οΰτω
παχεΐς και στερεοί, ώστε
οι άγ'ριοι βόες άναβαί-

νουσινέπ αύτάς μήκατα-
κρημνίζοντες, ό'ταν όδοι-
ποροΰντες άγεληδόν, θε-
λήσωσιν ϊνα κατοπτεύ-
σωσι τήν πέριξ χώραν.
Τό δε ένδον περιέχει
θαλάμους οΰτως εύρεϊς^
ώ^τε δώδεκα άνθ οω- 1
ποι δύνανται ϊνα κατακλιθώσιν έν ένί αύτών 
ανετως. Διό καί χρησιμεύουσι τοΐς περιοδευ- 
ταΐς καί τοΐς κυνηγοΐς είς κρύπτας, σκηνώ
ματα και καταφύγια κατά τάς θηρευτικάς αύ-

Ε’ίδη δέτινα τών Τερμιτών κατασκευάζουσι 

τάς φωλεάς αύτών έπί τών δένδρων μεγάλας 
ώς πίθους, αίτινες πολλ^απλασιασθεΐσαι έν

δασει παρ χουσ ιν α/.ύτώ ποραδοξοτάτην

Εικ. 9. —  Τό Φαλάγγιον, ή τεραστία άράχνη του Τάραντος. Φυσικόν μέγεθος.

Τά μέγιστα μνημεία, έφ’ οίς ό άνθρωπος 
έναβρύνεται, αί πυραμίδες τής Αϊγύπτου καί 
αί μέγισται έκκλησίαι τής Ευρώπης, είναι 
έργα ούδαμινά παραβαλλόμενα πρός τά τερά-



τ ε ;  τά ; φωλεά; διά φλογιστικών υλών, και 

πολλάκις πυροβολοΰντε; αύτάς διά κανονιών. 

'Ο άνθρωπος αναγκάζεται ϊνα πολεμή δια κα
νονιών προ; τα έντομα! "Αλλοτε δέ μετα
χειρίζεται πρός τοΰτο ύπονό- 

μους, αϊτινε; , πληρούμεναι πυ- 
ρίτιδος και άναπτόμεναι, άναρ- 
ρίπτουσιν εϊ; τον άέρα τά ; <ρω- 

λεάς, αϊτινε; διεισδύονται πολ
λάκις μέχρι; είκοσι πόδας ύπο 
την γην.

Οί ναΰται θαυμάζουσι τον λ ε 
γόμενον Βερνάρδον τον ’Ερημί
την, μικρόν τι υδρόβιον ζω ΰ- 

φιον , δπερ φονεΰον τον κύριον 
οστράκου τινός και τρώγον αύ
τόν, καθίσταται έν τω  όστράκω, 

έξορμα και αρπάζει τά  παρερ- 
νόμενα ζωύφια, μή · ύποπτεύον- 
τα ότι έν τώ  όστράκω εκεί

νο έλλοχα ό πανούργο; αύ
τών διώκτης Βερνάρδο; ό 
μίτης. [ ’ΐδέ είκ. G]

Παραβάλλοντες τούς ύπό του 

ανθρώπου κατασκευαζομε'νους έν- 
τελεστάτους ιστούς πρός τούς 

της αράχνης εΰρίσκομεν αύτούς γελοίους και 
λίαν αγροίκους. Το νήμα της αράχνη;, εί 
και είναι λεπτότατον, άποτελεΐται ύπό πολλών 

άλλων αοράτων νηματίων, έξερχομένων έκ τεσ
σάρων η εξ μαστοειδών αποφύσεων η αδένων 

κειμένων έν τοΐς άκροι; τ η ; κοιλία; τού έντόμου. 
Έ καστο; άδήν -η μαστός απολήγει εις θηλήν 

εχουσαν ούχί μίαν άλλά περί y ιλίας τρύπας, 
ές ών εξέρχονται ταυτοχρονως περί χίλια αό

ρατα νημάτια, άτινα, εφόσον έξέρχονται, συ
στρέφονται καί συγκολλώνται ούτω ς, ώστε 

έκαστον νήμα τ ή ; αράχνη; σύγκειται έκ τεσ- 

σαρών η ές χιλιαδ(ον λεπτότερων νηματίων.

Καί όμω; τό νήμα είναι έ'τι ούτω λεπτόν, 

ώστε ό Lcewenhoeck ένόμιζεν ότι τέσσαοα 
εκατομμύρια αυτών μόλι; ήδύναντο ϊνα άπο- 
τελέσωσι νήμα παχύ ώ ; μία θρίξ τοΰ π(ό·'οί

νο; αύτοΰ. Τινά δ αύτών είναι τοσοΰτον 
ισχυρά ωστε συλλαμβάνουσιν ώ ; δίκτυα τά 
πτηνά, και ό άνθρωπο; δυσκόλω; δύναται ϊνα 
θραύση αύτά.

'Η μέταξα τών αραχνών τ ή ; Εύρώπη; εί

ναι φαια και ρυπαρα. Αλλ αι αράχναι τών 

κατ.α τους τροπικού; χωρών παράγουσι νήματα 

πολύχροα, άτινα ύφαίνουσι μετά καταπληκτι

κή; επιτηδειότητο; εί; ιστού; ποικιλόχρου;

κατ’ ούδέν διαφέροντα; τών αν

θρωπίνων. ΐδίω ; δέ διαπρέπει 
τό μέλαν, τό έρυθρόν καί τό 
κίτρινον χρώμα· ό δέ έκ τών 

τριών τούτων χρ-ο^άτων ύττο 
τών αραχνών παρ αγο^ενος ίστος 
ομοιάζει πολλάκι; προ; τά 
μανδύλια τών Ινδιών.

Από τινο; χρόνου οί βιομη- 
χανοι έπειράθησαν ϊνα μεταχει- 

ρισθώσι τά  άραχναΐα νη'ματα 
εις κατασκευήν ιστώ ν, καί τ ι-  

νες έπέτυχον θαυμασίως, κα- 
τασκευάσαντες έξ αύτών παν- 
τοΐα ενδύματα, κ α τ ’ ούδέν λει- 
πόμενα τών έκ τών συνήθων ση

ρικών ή ερεών ιστών κατα- 
σκευαζοαενων,S

"Ετερον έντομον ό λεγόμενος 

Sirex παρέχεται ήμΐν παράδειγ

μα τής μεγάλης επιτηδειότητο; 
καϊ τ ή ; δυνάμεω; τών οργάνων τών έντόμων 

καθόλου, διατρυπών τόν μόλυβδον, τόν κασσί
τερον, τόν ψευδάργυρον και αύτόν τόν άργυρον, 
έν ώ καθιστά τήν φωλεάν αύτοΰ.

Ό στρατάρχη; Βαλλιάντ έ'δειξε τ η ’ Ακαδη
μία τών έπιστημών τ ή ; Γαλλία; σφαίοας δια- 
τρυπηθείσα; ύπό τών παραδόξου τούτων έν- 
τόμ,ων.I

Είκ. Ί 1 · —  Αί φωλεαί τών μυρμήκων Τερμιτών.
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Εκ τών τριών γραφικών τεχνών, τ ή ς  
αρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής καί τής 
ζωγραφικής, άς έκ μιας γνώμης ήσπά- 
σαντο τά πεπαιδευμ,ένα έθνη, άποκαλοΰν- 
τα ε λ ε υ θ ε ρ ίο υ ς  τ έ χ ν α ς ,  ή ζωγρα
φική , εί καί είναι μεταγενεστέρα, κατέ
στη έν τώ παρόντι πρώτη , τιμώμενη καί 
θαυμαζομένη παρά πάντων καί ύπέρ πά
σας. Ά λλ ως ή μουσική έοούλευσε τό πρώ
τον τή ποιήσει, ούτως ή ζωγραφική υπη
ρέτησε ταΐς δύο άλλαις πρωτοτόκοις άοελ- 
φαΐς, γενομένη κατ άρχάς πάρεργο ν αύτών 
συμπλήρωμα.

Πρώτη έγεννήθη κατά φύσιν ή άρ- 
χιτεκτονική. Επειδή αύτή έκτισε τοΐς 
μέν άνθρώποις τάς πρώτας κατοικήσεις, 
τοΐς οέ βασιλεΰσι βασίλεια, τοΐς οέ θεοΐς 
ναούς. Μετ αύτήν οέ αναφαίνεται ή γλυ
πτική , ή τις , μεταχειριζομένη τάς αύτάς 
ύ λ α ς ,— ξύλον, λίθον, μάρμαρον , — πα- 
ρεβοήθησε χορηγούσα αύτή τά πρώτα καλ
λωπίσματα. Προσάπτουσα οέ προς τάς 
γραμμάς τής άρχιτεκτονικής καί τά 
σχήματα τής γλυπτικής τήν επιβοήθειαν 
καί τήν χάριν τοΰ χρώματος ή ζωγραφική, 
συνεπλήρωσε τον καλλωπισμόν' τών οικο- 
οομ,ημάτων.

Α λλ ή αρχιτεκτονική ή j /.έσθη λα μ -  
βάνουσα τά μιμήματα αύτής/, ώς καί τάς 
υλας, έκ τής άνοργάνου φύσεως. Ε π ειδ ή  
τό μέν στέλεχος άντη/.λάθχη άντί τής 
έκ λευκού μαρμάρου στήλτκ, τά δέ όροοώ-I k I k ί ‘
ματα καί τά στεγάσματα τών άρχαίων ά- 
γροίκων καλυβών άντί "ιών αετωμάτων, 
τών μετωπών καί τών τριγλύφων' διότι

ή τέχνη , παραμιγνύουσα τώ συμφέροντι το 
ώραίον, έτελειοποίησεν, έκαλλώπισε καί 
μετεμο'ρφωσε προς τάς αύξανομένας χρείας 
καί τήν ζ&ιλοκαλίαν τού ανθρώπου τάς κα-I » t
λύβας, έν αίς οί πρώτοι άνθρωποι έφυλάσ- 
σοντο άπό τής βροχής καί τών θυελλών." 0 -  
τε δέ έγένετο ·χ ρεία ίνα καλλωπίζωνται τά 
βασίλεια καί οί ναοί, ή γλυπτική έγεννήθη 
συστραφέντος τού ανθρώπου εις έαυτόν. 
Έπειοή έπεχείρησεν ί'να μιμήται ού μό
νον, ώς πρότερον,τά πράγματα, άλλά καί 
τήν ίδίΛν αύτοΰ εικόνα· διότι « άφού έθαύ- 
μασε τό σύμπαν, λέγει 6 Κ . C h a rle s  
B l a n c ,  6 άνθρωπος,ήρξατο ινα θαυμάζη 
έαυτόν , καί άποδέχ_ηται ότι ή άνΟροαπίνη 
μορφή είναι ή άρμόζουσα πρός τήν διά
νοιαν- , . οτι κατευθυνομένη ύπό τής άνα- 
λογίας καί τής συμμετρίας, εύστροφος, 
διαφέρουσα εις κάλλος, ή άνθρωπίνη μορ
φή είναι μόνη έκ πασών τών έμψυχων 
μορφών ικανή πρός τό οτλοΰν παντελώςt i t  1 I 1
τήν ιδέαν. Τότε δή τότε ή τέχνη μιμεί
ται το άνθρώπινον σ ώ μ α .. .  τότε γεννάται 
ή γλυπ τικ ή .»

« 'Η δέ μετ αύτήν γεννηθεΐσα ζωγραφι
κή έποίησε τώ άνθρώπω εύρυτέραν οδόν, πε- 
ριλαμβάνουσα τήν φύσιν αύτήν σύμπασαν, 
δεικνύουσα τήν γην καί τον ούρανον,τοφώς 
καί τό σκότος, τά έμψυχα καί τά άψυχα, 
πάντα τέλος τά όρατά, καί τά πέραν μά
λιστα τού άληθοΰς καί γνωστού , πάντα 
τά γεννήματα τής μαγικής αύτής βοή
θειας τώ έκθαμβουμένω καί έκπληττο- 
μένω άνθρώπω. ’Εν τοΐς θεάμασι τής γρα
φική: τέχνης τό πρωταγωνιστούν πρόσω- 
πον του δράματος, ό άνθρωπος,παρίσταται 
μεθ’ ολοκλήρου τής φύσεως, ήτις, όμοία 
πρός τον χορόν άρ/αίας τινός τραγωδίας, 
άποκρίνεΐαι μελωδούσα πρός τάς σημαινο- 
αένας παο’ αύτοΰ έννοιας, έπαναλέγει ή

Γ\ Λ
διερμηνεύει τά νοήματα αύτοΰ, οίοει αύτώ 
τό θέλγητρον τοΰ φωτός, τήν φωνήν τών 
χρωμάτων αύτής, και συγκροτεί ούτως 
είπεΐν, άπήχειάν τινα άνάγουσαν αύτον εις 
τήν άπόλαυσιν τών έξαλλων καί θείων ηδο
νών. Ή  ζωγραφική άπετελέσε τό θαΰμα 
τοΰτο.»

Επειδή δέ ούδέν έν τώ κόσμω γίνεται 
έξαίφνης καί άνευ βαθμιαίας βελτιώσεως, 
ούδείς δέ υπάρχει παΐς άμήτωρ ( p r o le s  
sin e  m a te r  c r e a t a ) , ανάγκη ί'να κατέλ- 
θωμεν έπί μακρον ό'πως εύρωμεν τέλος 
τήν ζωγραφικήν άπαλλαχθεΐσαν παντός 
δεσμοΰ, άσκουμένην y topic καί έλευθέρως, 
ένί λόγω όπως εύρωμεν αύτήν μεθιστα- 
μένην άπό τής απλής ιχνογραφίας, τοΰ 
μονο'/ρωματισμοΰ καί τοΰ καλλωπισμού 
τών οικοδομημάτων καί τών αγαλμάτων, 
εις τήν τελειοτάτην τών τεχνών , ή τον 
π ίν α κ α . Διότι, πριν ή τολμήση ί'να 
έξέλθη τών ναών καί προαχθή εις τό φώς, 
βλέπομεν αύτήν πρώτον προστιθεΐσαν κατ’ 
ολίγον προς τά αρχαία σύμβολα άκριβέ- 
στερά τινα εικονίσματα τοΰ άληθοΰς βίου, 
καί διαγράφουσαν έπί τών ίσοπέδων τοί
χων τών δημοσίων οικοδομημάτων ανθρώ
πους, σκηνάς καί δράματα ληφθέντα έκ τών 
έθνικών ηθών καί τής ιστορίας. Ούτω λ . χ . 
βλέπομεν τήν νεάζουσαν ζωγραφικήν έν 
Αϊγύπτω κατά τήν τρίτην αύτής έποχήν, 
μετά τήν εισβολήν καί έκοίωξιν τών ποι
μένων, έπί τής βασιλείας τού Μοίριδος, 
'Ραμεσή , ’Λμενόφιδος, Σεσώστριδος καί 
τοΰ σαΐτιδος_ βασιλικοΰ γένους, διαγράφου- 
σαν έν τοΐς ναοΐς καί τοΐς βασιλείοις τάς 
μέχρι τοΰ νΰν πολλάς διασωθείσας εικό
νας τών ηθών τοΰ αιγυπτιακού λαού καί 
των κατορθωμάτων τών βασιλέων. ’Εν δέ 
τοΐς μουσείοις τής Εύρώπης βλέπομεν εκ
τεθειμένους σαρκοφάγους έκ ξυλου, έζω- 
γραφημένους διά χρωμάτων λαμπροτά- 
των, ανθηρών καί άοιαφθάρτων, άναγε- 
γραμμένους τας επιγραφα^, αιτιν^ς εγλυ-* 
φοντο έν τή έξω έπιφανεια τών λίθινων

r  ’ \ r  \
σαρκοφαγων. Ιΐρος οε τουτοις επι του προσ- 
ώπου τών ταρίχων νεκρών βλέπομεν προσ
ωπείου τι έζωγραφημένον, άπεικάζον τήν 
μορφήν τού άποθανόντος, καί μεταξύ τών 
πολυτελών λίθω ν, τών βασκανίων , τώ ; 
ύποκεφαλαίων, πολλά είκόνια άπεικά- 
ζοντα αύτόν κατά τό δυνατόν ζώντα μετά 
τών παρασήμων τής τάςεως αύτοΰ, βασι- 
λέως, άρχοντος, ίερέως, γραμματέως, πο- 
λεμιστού, άλλ έχοντος πάντοτε διά χει-



ρός σκαπάνην και σάκκον έπι τοΰ νώτου, 
ύποσημαίνοντα τήν γεωργίαν, ήν ειχεν 
ί'να επιτελέση έν τοίς ύπογείοις κτήαασι 
τοΰ Οσίριδος.

Πρός δέ τούτοις βλέπομεν έν τοΐς μου- 
σείοις ιερογλυφικά χειρόγραφα, ή τούς λε
γομένους π ά π υ ρ ο υ ς , ών τά συμβολικά 

σ//ι!-*·α ·α τής ί^ράς τών Αιγυπτίων γρα
φής αποτελούσαν αληθή ζωγραφήματα. Έ -  
νιοι αύτών είναι μέγιστοι καί ώραιότατοι, 
θαυμασίως διασωθέντες. 'Ο αριθμός λ . χ .
1 τού μουσείου του Λούβρου έξεικον,'ζει 
εν όεκαες συμβολικοϊς πίναξι δεκαεξ σκη- 
να, τού θρησκευτικού βιου Αιγυπτίου τίνος 
Αμμενέμιδος· ό δέ αριθμός 8 περιέχει δια- 

γεγραμμενας καί κεχρωματισμένας διά 
τον ένταφιασμόν τινός τών περί τά δικα
στήρια γραμματέων, Νεβότεν τό όνομα, 
πάσας τάς τελετάς τής μεγάλης έπικηδείου 
λειτουργίας μετά τών διασαφητικών λό

γων, έκλεχθέντων εκ τού β ιβ λ ίο υ  τώ ν  

φ α ν ερ ω σ εω ν . Ιελος οέ βλέπομεν έπι-
ταφιους πίνακας, 
οΐτινες ήσαν, ώς 

αί στήλαι, περικε- 
χειλωμε'νοι έν τοΐς 
τοίχο ις τών ναών.
Γούτων οί μέν ει - 
ν*ι ανάγλυφοι, οί 
οε έζωγραφημένοι 
επι πλακών τιτα- 
νώδους λίθου, ή 
διά κόλλας έπί 
ξύλου συκομόρου.
Πάσαι δέ αί υποθέ
σεις ιών πινάκων 

τούτων είναι προσ
κυνήματα τών τάς 
ψυχάς ιδίως έπο- 
πτευόντων θεών.
Α λλ εχομεν καί 
ζωγραφήματά τι- 

να ουστυχώς εύαρίΟμητα του ιδιωτικού 
βι^υ, τού βιου τών ζώντων. Έν ένί τού
των βλέπομεν αγοράν, δούλους οε'ρον- 
τας άγραν, ιχθύος, αμφορείς· έν δέ τώ άλ
λο) φαίνονται εργα τινά γεωργικά, ή άρο- 
ιριωσις, ό θερισμός. Οί άνθρωποι είναι γυ
μνοί. Εί οε καί οί γράψαντες αύτά τ ε /ν ΐ-  
ται άγνοοΰσι τί έστι σκιαγραφία καί σύντο
μη οί δέ οφθαλμοί καί οί ώμοι τών είκο- 
νισμένων ανθρώπων έ'χουσι τό σύνηΟες 
σραλμα βλεπόμενοικατά πρόσωπον έν ταΐς 
πλαγίαις είκόσιν, ή διαγραφή δέν απολεί
πεται ούτε ακρίβειας, ούτε άληθείας, ούτε 
αφελούς τίνος χάριτος · ή δέ τών άπλών 
/.ρωμάτων αρμογή είναι ακριβής, λαμ
πρά, ήδεΐα, στερεά.

Β .

Ή  ζωγραφική παρά τοΐς "Ελλησιν.

Οί αρχαίοι "Ελληνες, έξ ών τά νεώτερα 
έθνη παρέλαβον τήν παιδείαν, τήν τών 
τρόπων ήμέρωσιν, καί παν ο,τι υψηλόν 
καί ώραίον, έτελειοποίησαν καί τήν άληθή 
ζωγραφικήν, άπείρως καί άτεχνως ύπό 
τών προ αύτών άσκουμένην. Οί Έ λλη νες  
ζωγράφοι, ιδίως άπό τοΰ.Πολυγνώτου, 
(4 1 6  π. X . ) ,  έξειργάσαντο τήν γραφικήν, 
ύποφυομένην έ'τι, καί προήγαγον αυτήν 
άπο τής άπλής σχεδογραφίας καί τού 

άπλού μονοχρωματισμου είς μεγάλην δύ· 
ναμιν, άποτείναντες τάς γραμμάς, καί 
ποιησάμενοι άκριβή τών χρωμάτων τήν 
κράσιν , καί σκιάσαντες ές δέον καί τοΰ 
μεγέθους τον λόγον καί τήν τών μερών 
προς το όλον ισότητα καί αρμονίαν έξευ- 
ρόντες. Ί ΐ  δέ ιστορία τής Ελλάδος δύνα- 
ται ί'να διαιρεθή είς τρεις μεγάλος περιό-

και νύν παρά τοΐς νεωτέροις πεπαιδευμέ
νος καί ήμερωμένοις έ'θνεσιν. Ό  δέ Χπελ-
λής, ό Ξεύςις, ό Παρράσιος, ό Πολύγνω-

οους- τήν επι τού Πεισιστρατου (περί τό 
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'  » I
τος, ο Πρωτογένης, ό Αριστείδης, ό Π άμ- 
φιλος, ο Τιμάνθης, ό Νικόμαχος έγένοντο 
όνομαστοί, ώς οί γλυπτοί Φειδίας, Αλκα
μένης, Πολύκλειτος, Πραξιτέλης, Μύρων, 
Λύσιππος, Ικτίνος καί Καλλικράτης. II 

οε μεγάλη αύτών δόξα καταφαίνεται ιδίως 
εκ τών τιμών, άνθ ών ήγοράζοντο τά ζω - 
γραφήματα αύτών. « Τά φιλοτεχνήματα 
τών Ελλήνων ζιυγράφων, λίαν έπιζητήσιμα 
εν Ρωμη παρά τοΐς μεγιστάσι καί τοΐς 
βασιλεΰσι, λέγει ό Εμερικ Δαβίδ (De [’in
fluence du dessin sur la richesse des nations), 

επωλούντο άντί παμπλείστων άπιθάνων 
ήμιν φαινομένων χρημάτων. » Έ π ειδ ή , 
εαν αληθεύη ότι εν μαρμάρινον άγαλμα  
ύπό μέτριου έξεργασθέν τεχνίτου έτιματο 
1 2 ,0 0 0  περίπου τών καθ ήμάς δραχμών 
εν Ρωμη, ένθα τά αγάλματα κατά τόν 
ΙΙλίνιον ήσαν πολυπληθέστερα τών κατοί

κων, ένθα ό Ν έ- 
ρων μετήνεγκε 
πεντακόσια χ α λ- 
κά μόνον έκ Δελ
φών · έάν 
θεύη ό'τι ή ’Αφρο
δίτη τού Πολυ
κλείτου ήγοράσθη 

5 -1 0 ,0 0 0  ιδρα-/ -

άλη-

Ι« εν Ισσω μάχη. ψηίροθεττμα ευρεθεν εν Τ7] εν IΙομτιηία οικία τοΰ Φαυνου.

Α λ λ ’ ομως ταύτα πάντα είναι περιέρ
γεια! ( in c u n a b l e s )  τής νεαζούσης τέ-  
/ .ν7)?· Ο οε θέλων ί'να εύρη τήν ζατ'οαοι-

'  t \  ( *  ̂ '  i I t

κην τελείαν και άκμάζουσαν , πρέπει ΐνα 
κατελθη άπό τής Αϊγύπτου τών Φαραώ 
μεχρις εις τήν έπί τοΰ Περικλεούς Ε λ 
λάδα.

5 3 0  π. X .)  ώς πρός τήν αρχιτεκτονικήν’ 
τήν έπί τού Περικλεούς (4 4 0  π . X .)  ώς 
προς τήν γλυπτικήν ’ καί τήν έπί τοΰ 
Αλεξάνορου ^'330 π . X . ) ,  ώς προς τήν ζω
γραφικήν.Μ ι I

Τα οιασωθέντα αξιόλογα μνημεία τής 
Αρχιτεκτονικής καί γλυπτικής τών 'Ε λ 
λήνων, όσα περιεσώθησανέκ τών πολέμων, 
και τής κατά τον μεσαιώνα βαρβαοότη- 
το ς, κινούσιν ήμάς είς θαύμα καί παρέ- 
χουσιν αφορμήν ύγιοΰς περί αύτών κρί- 
σεως. Τά μουσεία τής ’Ιταλίας καί τής 
Εύρώπης γέμουσι λειψάνων τής άρχαίας 

ϊς, καί πολλοί τών άρ-έλληνικής γλυτ 

/αιώ ν ναών διεσώθησαν μέχρι του νΰν. 
Αλλά ουστυχώς ή ζωγραφική δέν περιε- 
σώθη έκ τής φθοράς έκείνης. Έπειδή  
ούοεν λειψανον, ούδέν σπουδαϊον εργον τής 
ζωγραφικής τών Ελλήνω ν περιήλθεν είς 
ήμάς. Καί τούτο παρέχεται πολλήν άπο- 
ρίαν τοίς περί τήν ζωγραφικήν φιλοτιμου- 
μενοις. Ούχ ήττον όμως δυνάμεθα ΐνα 
λάβωμεν εννοιάν τινα αύτής έξ αναλογίας 
και συμπεράσματος. Καί πρώτον μέν ή 
ζωγραφική έτιματο παρά τοΐς αρχαίοι;, ώς

τα εργα ΤΓ,ί

μων , και οτι ό 
βασιλεύς Λτ :α -  
λος προέτεινε τοίς 
Κνιδίοις ί'να πλή
ρωσή τά παρ’ αύ
τών οφειλόμενα 
χρέη άντί τής Α- 
φροοιτης του Πρα- 
ξιτέλους, τότε τώ 
ό'ντι δυνάαεθα ΐναι
όμο λογήσωμεν ό'τι 

. υψηλής βιομηχανίας τής 
τέχνης, ής αί Αθήναι έταμιεύσαντο έαυ- 
ταΐς γέρας τό μονοπώλιον, ύπερετιμήθη- 
σαν τιμάς οποίας ούδέ καν έννοούμεν οί 
νύν άνθρωποι.

Κατά τον Πλούταρχον καί Γΐλίνιον ό 
Νικίας άπέρριψε 3 4 0 ,0 0 0  δραχμών προσ- 
φερομένας αύτω άντί μιας τών εικόνων 
αύτού, προτιμήσας ΐνα δωρήσηται αύτήν 
τή πολει τών Αθηναίων. Ο οε Καΐσαρ 
ήγόρασεν 4 3 2 ,0 0 0  δραχμών τάς δύο 
εικόνας τού Τ ιμομάχου, ας άνέθηκεν είς 
τήνείσοοον τού ναού τής Γενετείράς Λφρο- 
οίτης. Μία δέ είκών τοΰ Αριστείδου, ή 
έπονομασθεΐσα Ω ρ α ίο ς  Β ά κ χ ο ς , έπω- 
λήθη 5 4 0 ,0 0 0  δραχμών περίπου ( έκα- 
τον ταλάντων). Καί οτε ή πόλις Σικυών, 
μή έ'χουσα ΐν άποδώση τά παρ’ αύτής 
οφειλόμενα χρέη, έπώλησε τάς δημοσίας 
εικόνας, έπορίσατο έξ αύτών πολλαπλάσια 
τών όσων ειχε χρείαν.

Ό  δέ Περικλής έδαπάνησεν είς ΐδρυσιν 
τοΰ ΙΙαρθενώνος 4 ,0 0 0  ταλάντων (περί 
22  0 0 0  0 0 0  δρ .)· ήτοι το τριπλάσιον τών 
προσόδων τής πόλεως είς τά έργα τής

Τοιχογραφιαι έν

άρχ ιτεκτονικής , 
κής, καί είς μισθούς καί χορηγίας τών 
τεχνιτών. Αλλ άπο τούτων τών άναλω- 
μάτων περιεποίησε τή πάτριοι άξίωμα καί 
δύναμιν καί πλούτον έκ τής κατά τάς τέ- 
χνας ύπεροχής αύτής. Ά λλω ς τε δέ πώς 
δυνάμεθα ϊνα έννοήσωμεν ότι ή Αττική, 
ήτις παράλυπρος, πετρώδης καί δυσγεώρ- 
γητος ούσα , χωρίς τού έλαίου, τοΰ μέ- 
λιτος καί τού πεντελικού μαρμάρου, καί 
ολίγης άργυρίτιδος γής , ού μόνον ούδέν 
παρήγε τών πρός τον βίον άναγκαί- 
ων, άλλ έκομίζετο έξωθεν τά τρόφιμα, 
τά ένδύματα r τά έπιπλα , τά μέταλλα

τά ανδράποδα αύτής· πώς, λέγομεν, ή Ατ
τική ήδύνατο ίνα τρέφη πεντήκοντα χ ι
λιάδας έλευθέρων πολιτών, δαπανώντων 
έλευθερίως είς όπλα καλά καί ίππους άγα- 
Οούς, καί οικίας καί /.ατασκευάς καί έσθή- 
τας πολυτελείς καί χρυσοΰν κόσμον, πρός 
δέ τούτοις ύπό τετρακοσίων χιλιάδων δού
λων ύπηρετουμένων; πώς ήδύνατο ί'να 
διατρέφη μέγιστον αύτής ναυτικόν καί 
τό ιππικό^ πώς ύπεδουλώσατο τάς νή
σους τοΐ°^ε χιπέλαγους, κατέστησε μα- 
κοάν άποικιας, κντετρόπωσε τά άπειραν ' 1 *

, στίφη τών Περσο wr άντεπεςήλθε τω Φι-
ί —/

Λυκοιχηδου;.

λίππω, καί άντέστη προς τον Σύλλαν; Οί 
Αθηναίοι, εί'τε μή ουνάμενοι, είτε άπα
ξιοΰντες ΐνα γεωργώσι τήν λυπράν αύτών 
γην, έτράπησαν έπί τάς τε'χνας * διότι 
μόνοι αύτοί ειχον τήν γόνιμον αϊσθησιν 
τού καλού , δΓ ής έτελείουν περιμάχητα  
καί έπιζητήσιμα παρά πασι τοΐς τότε 
άνθρώποις τά εργα αύτών.

Ή  κολοσσαία Αθήνα τού Φειδίου , ής 
το κράνος έφαίνετο ήδη ά-ό τοΰ Σουνίου , 
προσεκάλει τούς πανταχ όθεν τής γής προσ- 
ερχομένους είς τά έργαστήρια τής ύπ’ 
αύτής προστατευομένης πόλεως, ένθα οί 
τέκτονες, οί πλάσται, οί χαλκοτύποι, οί

ΙΙομπτ,ΐα. —  Οικία τοΰ Ιΐροκούλου. —  Ό  "Λ/.'.λλϊΰ.- καταλαμβανόμενος υπο τοΰ Όουσσεως μεταξύ των Ουγατέρ<

γλυπτικής καί ζωγραφι-



μαλακτήρες χρυσού, οί έλέφαντος ζωγρά
φοι, οί ποικιλταί, οί τορευταί έξεπονοΰντο 
καί κατειργάζοντο τον λίθον, τόν χαλκόν, 
τόν έλέφαντα, τόν χρυσόν, τον έ'βενον, τήν 

κυπάρισσον, οημιουργοΰντες αγάλματα , 
εικόνας, αγγεία, δ'πλα, έσθήτας πολυτε
λείς και χρυσοΰν κόσμον. ών αί μεγάλαι 
τιμαι καί ή μεγάλη κατανάλωσές έπλού- 
τιζον καί προήγον εις αξίωμα τον αττικόν 
λαόν.

Κατά τόν Πλίνιον καί Θεόφραστον οί 
Ελληνες ούοενα ειχον επίσημον ζωγράφον 

προ τοΰ Πολυγνώτου τοΰ θασίου ( 4 1 6  π.  
X . ) ,  υίοΰ τοΰ ζωγράφου Άγλαοφώντος, ώς 
οηλοϊ τόπαρά τοΰ Παυσανίου άναφερόμενον 
©ιστιχον, όπερ 6 ποιητής Σιμωνίδης έγρα- 
ψεν ύπό τά έν Δελφοΐς ζωγραφήματα τοΰ 
Πολυγνώτου'

Γράψε Πολύγνωτος, Θάσσιος γένος,

Αγλαοφώντος υίος, περθομε'νν,ν Ίλίου άκρο'πολιν.

Κατά τόν Άριστοτέλην ό Πολύγνωτος 
προήγαγε τήν ζωγραφικήν, ώς ό Φειδίας 
τήν γλυπτικήν, εις ιδανικόν ΰψος, παρι- 
στών τους ανθρώπους « βελτίονας ή καθ’ 
ήμάς » (Ποιητ. Γ , 3. ) .  ’Εν τή ύπό τοΰ 
Κίμωνος κατασταΟείση πεισιανακτίω ή 
Π ο ι κ ί λ η  σ τ ο ά  ό Πολύγνωτος έζωγρά- 
φησε τήν δίκην Αί'αντος τοΰ Οίλέως τής  
αρπαγής τής Κασσάνδρας, άπεικάσας 
τήν ώραίαν αδελφήν τοΰ Κίμωνος Έ λ π ι-  
νικην ώς Λαοδίκην, τήν καθ’ "Ομηρον 
ωραιοτάτην τών θυγατέρων τοΰ Πριάμου, 
καί ίσως μετεχειρίσθη αύτήν πρότυπον 
τής θυσιασθείσης Πολυξένης, ήτις ένέ- 
πνευσε τώ Εύριπίοη μίαν τών ώραιοτέρων 
σκηνών τής τραγωδίας αύτοΰ, τής 'Ε κ ά 
βης .

Α λλ αί έπισημόταται τών εικόνων τοΰ 
Πολυγνώτου ήσαν έν τή έν Δελφοΐς Λέ
σχη. Ό  Παυσανίας διαγράφει αύτάς έν 
δλοκλήροις επτά κεφαλαίοις. Ύπόθεσις δέ 
κυτών ήτο ή ά λ ω σ ι ς τ ή ς Τ ρ ω ά δ ο ς ,  ή 
κ ά θ ο δ ο ς  τ οΰ  ’ο δ υ σ σ έ ο υ ς  ε ι ς  τ ό ν  
φοην,  καί πολλαί άλλαι προσφιλείς τοΐς 
Ελλησινήρώων πράξεις. Κατέστη δέ ούτω 

περίφημος οια τε την περι την ζωγραφικήν 
αύτοΰ δεινότητα καί τό αφιλοκερδές καί 
έλευθέριον τοΰ χαρακτήρας, ώστε τό ά μ -  
φικτυονικόν συνέδριον, τιμών αύτόν ύπέρ 
απάντων σχεδόν τών Ε λλ ή ν ω ν  , έψηφί- 
σατο αύτώ άμισθον φιλοξενίαν έν άπάσαι; 
ταΐς έλληνικαΐς πόλεσιν.

Μετά δέ τον Πολύγνωτον αναφαίνεται 
ό Έφέσιος ΙΙαρράσιος, οστις,  καταλιπών 
τήν τοιχογραφίαν τών ναών καί των μνη
μείων, έζωγράφησε πρώτο; εικόνας τοΰ 
ιοιωτικου βιου έπι κινητών πινάκων. Φαί
νεται οέ ότι εύδοκίμησεν ιδίως περί τήν 
άπεικασιαν τών ,ψυχικών παθών, καί περί 
τήν διαγραφήν, τήν επίνοιαν, καί τήν έμφα- 
σιν τών ανθρώπων.

Περιφημότατος τών άντιτεχνών τοΰ 
Παρρασίου έγένετο ό Ζεΰξις ό Πρακλεώ- 
της, κατά τόν Αριστοτέλην καί Κουϊντι- 
λιανόν εύδοκιμήσας περί τήν κρασιν καί

την εύκαιρον έπιβολήν τών χρωμάτων, 
και, οπερ αύτόν μάλιστα έδόξασεν, έξευρών 
τήν τέχνην τού σκιάζειν, τοΰ συνδυάζειν 

τό φώς μετά τής σκιάς (luminum uml ira- 
rumque invenisse rationem traditur), 
ή τό σκιόφως (clair-obscur), οπερ είναι 
μεγίστη έν τή ζωγραφική δυσκολία, εξαι
ρούσα αύτήν μεγάλην ύπέρ τάς άλλας τέ- 
χνας.

Ο Ζεΰξις, ώς ό Παρράσιος, ήτο πλου- 
σιώτατος καί άλαζών. Επειδή δέν ήθε- 
λεν ίνα πωλή τά έργα αύτοΰ, λέγων 
ότι είναι ά Λ λ η τ α . καί έξετίθετο αύτά 
έπί μισθώ. ^ράψας δέ ττν  περίφημον αύ
τοΰ Ελένην, εις ήν συνήθροισεν ο, τι κα
λόν καί ώραίον παρέσ/ον αί πέντε κάλλι- 
σται νεανιοες, άς επεμψαν αύτώ οί κάτοι
κοι τού Κρότωνος, έξέθηκεν αύτήν έπί κα
τα βολή ρητοΰ αργυρίου, καί έχρηματίσατο 
πολλά έκ τοΰ ζωγραφήματος έκείνου · διό 
και ci Αθηναίοι έπωνόμασαν αύτήν Έ τ ά ί -  
ραν.

Ο Λουκιανός διαγράφει αύτήν -/αριέ- 
σ .α τα . Ο οε Βερριος Φλάκκος διηγεί
ται οτι δ Ζεΰξις, ζωγραφήσας ποτέ γραίαν, 
ύπό τοσούτου κατεσχέθη γέλωτος έπί τή  
ομοιοτ/]τι, ώστε απεθανεν. Αλ λ̂ ο μύθος 
ούτος είναι άντάξιος τοΰ μύθου τών στα- 
φυλών, άς ού~ως εύφυώς έζωγράφησεν ό 
ΙΙαρράσιος, ιοστε τά πτηνά κατήρ/οντο 
και εξεκολαπτον αύτάς ώς αληθείς.

Αλλ ώς ο Ραφαήλος εν Ιταλία,  καί 
ό 'Ρουβήνσιος έν ταΐς κάτω χώραις, ού
τως ό Απελλής, άριστος τών αρχαίων ζω
γράφων γενόμενος, έφΟασεν εις "τό άκρον 
τής τέχνης (qui omnes prius genitos 
futurosque superavit), περιποιήσας έαυ- 
τώ καί βελτιώσας τάς άρετάς καί τόν τρό
πον τών προγενεστέρων καί συγχρόνων 
αJ ιώ καλλιτεχνών. Διο ζώντα μέν αύτόν 
οι Ελληνες μεγιστον τών ζωγράφων έκά- 
λουν, άποθανόντος δ’ αύτοΰ τήν ζωγραφι
κήν τ έ χ ν η ν  τ ο ΰ  Α π ε λ λ ο ΰ  ώνόμασαν.

Κατά τόν Σου/δαν ό ’Απελλής ήτο Κο- 
λοφωνιος, κατα οε τον Στράβωνα καί Λου
κιανόν ’Εφέσιος, κατά δέ τόν Πλίνιον 
Κώος. Διεπονήθη οέ τήν ζωγραφικήν πρώ
τον μέν παρά Έφόρω τώ Έφεοίω, 
επειτα δέ παρά ΙΙαμφίλω τώ Σικυωνίω, 
οιοασκαλω αύστηρώ, άπαιτοΰντι παοά 
τών μαθητών δίδακτρα μέν μεγάλα , έπι- 
βάλλοντι οε πολυχρόνιον σπουδήν περι τήν 
ζωγραφικήν καί γνώσιν τής ιστορίας, τής 
ποιήσεως καί τής φιλοσοφίας. Λέγεται δέ 
οτι ό Απελλής έπλήρωσεν αύτώ δέκα τά
λαντα ( 5 4 , 0 0 0  δραχμών) δίδακτρα, καί 
ούτω κατώρθωσεν ϊνα συζεύξη τάς άρετάς 
τής τραχείας δωρικής αίρέσεως ταΐς τής 
λεπτής και κομψοτέρας Ιωνικής, καί συν- 
αψη ως ό Φειοίας τά δύο κυριώτατά στοι
χεία τής έλληνικής εύφυΐας.

Προσκληθείς ύπό τοΰ Φιλί- που εις Μα
κεδονίαν^ Απελλής, έγένετ^'ίστερον εις 
τών μάλιστα κε/αρισμένο^ ' τώ Αλε- 
ςανορω τεχνιτών, οστις άνεόέιςεν αύτόν 
ζωγράφον έαυτοΰ, ώ τόν Λύσιππον γλύ
πτην, και τον Πύργο α '̂.ην νομίσματος α-

ρακτην. Εόωρήσατο δέ αύτώ τήν ώραίαν 
θεράπαιναν καί έράστρι^ν αύτοΰ Παγκά- 

στην, ήν μετεχειρίσθη παράδειγμα τής 
περιφήμου άναδυομένης Αφροδίτης. Διη
γούνται δέ ότι ούτως έξωκοιώθη πρός τόν
\ *S /r <> r, ' , .
ΑΛο,ςανορον ωστε ,  Οεωρησαντος την εν 
Εφεσω ύπο τοΰ Απελλοΰ ζωνοαοτ,θεϊσαν" I » ι *

εικόνα αύτοΰ καί μή έπαινέσαντος κατ’ 
αςιαν, ό Απελλής είσήγαγε τον ίππον τού 
Αλεςανορου, οστις ύπολαβών αληθινόν τόν 
εν τή είκόνι ίππον έχρεμέτισε πρός εκεί
νον.'' Ο οέ Απελλής, « ώ βασιλεύ, ειπεν,  
άλλ όγε ίππος εοικέ σου γραφικώτερος 
είναι κατά πολύ. »

Μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου Α λε
ξάνδρου ό Απελλής προσεκλήθη ύπό Πτο
λεμαίου τού Σωτήρος εις Αίγυπτον, ένθα
Λ λ* Λ X 1 ,
οιαοληθεις παρα τοΰ άντιτέχνου Αντιοί- 
λου, φθονοΰντος αύτώ τής παρά τοΰ βασι- 
λέως τιμής, καί τής τέχνης ζηλοτυποΰν- 
τος, προς τον Πτολεμαίον, ώς μετεσχη- 
κως συνωμοσίας κατ αύτοΰ, έκινδύνευσε 
τον έσχατον κίνδυνον. Μαθών δέ μ ετ’ ολί
γον ό Πτολεμαίος τήν άναμαρτησίαν τοΰ 
τεχνίτου, ούτως ήσχύνθη έπί τή εύπιστία 
αύτοΰ, ώστε τον μέν Απελλήν έδωρήσατο 
έκατόν ταλάντοις, τόν δέ Άντίφιλον παρέ- 
οωκιν αύτώ δοΰλον. Ό  δέ Απελλής, άνα- 

μιμνήσκων έαυτόν ών πάρεκινδύνευσε, 
έζωγράφησε τότε τήν περίφημον εικόνα τής 
Διαβολής, ίν ή παρέστησε τον Δήμον ώς 
άνδρα έχοντα παμμεγέθη τά ώτα , ώς ό 
Μιοας, καί προτείνοντα τήν -/είρα τή  
προσερχομένη μακρόθεν Διαβολή, καί τεί- 
νοντα τά ωτα προς τήν παρισταμένην 
Άγνοιαν καί Υποψίαν, έν ω ή Διαβολή, 
γύναιον εις ύπερβολήν παράφορον, πάγκα- 
λον καί ύπόθερμον, είχεν έν μέν τή δεξιά 
οάοα καιομένην, έν δέ τή άριστερα είλκέ 
νεανίαν τών τριχών,  όρέγοντα τάς /είρας  
εις τον ούρανον καί μαρτυρόμενον τούς 
θεούς. Είποντο δ ’ αύτή ό Φθόνος καί ή 
Απατη. Κατόπιν οε ήκολούθει μελανείμων 
και πενθητικώς έσκευασμένη ή Μετάνοια, 
ήτις επεστρέφετο δακρύουσα προς το οπί- 
σω και υπέβλεπε μετ αίοοΰς τήν λάμπου 
σαν Αλήθειαν προσερςομένην.

Μετριοφρονέστερος ών τοΰ Ζεύξιδος καί 
τοΰ Παρρασίου ό ’Απελλής ασμένως έξετί- 
θετο τάς εικόνας πριν ή έπεξεργάοηται 
αύτας εντελώς, καί ήζουε μετά προσοχής 
τας σημειώσεις τών .φιλοτέχνων καί τοΰ 
όχλου αυτού. Διηγούνται δέ ό'τι σκυτοτό
μος τις εοειξεν αύτώ πεπλημμελημένρν τι 
περί τό σάνδαλον είκόνος τινός,  ό'περ ό 
Απελλής έ'σπευσεν ί'να διορθώση. Ό  δέ 
σκυτοτόμος θαρρυνθείς ύπο τούτου, ήθέλη- 
σεν ίνα σημειώση καί άλλο τι περί τήν 
κνήμην πλημ μέλημα τής είκόνος. Τότε ό 
Απελλής είπε πρός αύτόν τον λόγον εκεί
νον · « Σκυτοτόμε, ρ.έχρις έμβάδος » 
'nee sutor ultra crepidam).

Παραπλήσια δέ τούτου έτερος Έ λ λ η ν  
ζωγράφος ό Πολύκλειτος είργάσατο δύο 
εικόναν όμοιας τήν μέν '/χριζόμενος τώ  
πληθει καί κατά τάς σημειώσεις τών φί- 
λ ω ν ,  τ η ν  οε κ α τ α  τ ο ν  vojjlov τ η ς  τ ε / ν η ς .

'Εκαστος δε τών εισερχομένων έπί θέα 
τής έτέραί τών εικόνων ήούνατο ίνα ση
μειώση τι · δ δέ Πολύκλειτος μετετίθει καί 
μετεποίει τήν εικόνα, πειθόμενος τή ύφη- 
γήσει έκαστου. "Οτε δέ αί μέν σημειώσεις 
καί αί διορθώσεις έλάμβανον τέλο ς, ή δέ 
είκών μετεβάλλετο εις άληθή τραγέλαβον, 
δ Πολύκλειτος έξετίθετο άμφοτέρας. Καί ή 
μέν άδιόρθωτος έθαυμάζετο ύπό πάντων, 
ή οέ πολυτρόπως έπιδιορθωθεΐσα κατεγε- 
λάτο ύπό τοΰ πλήθους. Τότε ό Πολύκλει
τος, αποτεινόμενος πρός τό πλήθος τών 
χαταγελώντων τήν εικόνα · «Καταγελάτε, 
ειπε, καί ψέγετε τά ί'οια έργα · διότι ταύ- 
την μέν, ήν καταγελάτε, είργάσασθε υμείς, 
κατά τό είκός, ταύτην δέ, ήν θαυμάζετε, 

εγώ - »
Ώ ς  ο Παρράσιος, συνέγραψε καί ό Απελ- 

λής μή διασωθέντα πολλά περί ζωγραφι
κής συγγράμματα, άτινα ήσαν γνωστά 
τώ Πλινίω, λέγοντι περί αύτοΰ <■ Λ olu- 
minibus etiam eclitis, qute doetrinam  
earn continent, » ών ομοος ουτε τήν 
ύπόθεσιν ούτε τάς έπιγραφάς γινώσκομεν. 
Φαίνεται δέ ότι εύρεν επίχρισμά τι ζωο- 
ποιοΰν τά χρώματα καί έμποδίζον τήν 
ύπό τής κόνεως καί τής ύγρασίας φθοράν 
αύτών, ό'περ ό Josuah Reynolds εικάζει 
παρόμοιον τώ νΰν έν έ'θει.

Ώ ν  δέ ζωγράφος χαρίεις καί φιλάνθρω
πος, ευφυής σχεδογράφος, επιτήδειος καί 
λαμπρός -/ρωματιστής άλλά κόλαξ τών 
μεγάλων δ Α πελλής, εύδοκίμησεν ιδίως 
ούχί διά τάς μεγάλας έθνικάς καί ίστορι- 
κάς έπινοίας, ώς ό Πολύγνωτος, άλλά διά 
τάς εικόνας, ή δμοιώματα αύτοΰ (por
traits). Έ ξ  ών καταφαίνεται ή διαφορά 
τής έπί τοΰ Περικλέους καί τής έπί τοΰ 
Αλεξάνδρου τέχνης, ή μάλλον τί διαφέρει 
ή έκπεσοΰσα καί δούλη τής πρώην έλευ- 
θέρας καί τροπαιούχου Ε λλ ά δ ο ς. « Ή  
εύνοια καί τά  δώρα τών βασιλέων, λέγει ό 
Κ . Beule, είναι πολλάκις έπιβλαβέστερα 
τής δυσμενείας αύτών · διότι ή έλευθερία, 
ήν οί πολλοί διχβάλλουσι καί άπορρίπτου- 
σιν, διπλασιάζει τήν ευφυΐαν; τοΰ τε·/νί- 
του.

Ό  Πλίνιος έν τή περί φυσικής 'Ιστορίας 
πραγματεία αύτοΰ συγγράφει έν ένί ίδίω 
κεφαλαίω περί ζωγραφικής, άπαριθμών 
κατ έπο/άς ύπέρ τούς έκατόν ζωγρά
φους, έν οίς καί τέσσαρας γυναίκας, καί 
τούς καλλίστους αύτών πίνακας, ών παρα- 
τίθεμεν ένταΰθα κατάλογον τώ ν άξιολογω- 
τάτιον.

ΠΑΡΡΑΣΙΟΣ.

'Ο δ ή μ ο ς  τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν ,— ή Κρ ή σ -  

σα τ ρ ο φ ό ς ,  —  ό Θ η σ ε ύ ς ,  —  6 Β ά κ 

χ ο ς  έ ν ώπι ο ν  τ ή ς  Α ρ ε τ ή ς ,  κ . τ . λ .

ΖΕΥ3ΙΣ.

Ή  Π η ν ε λ ό π η ,  —  δ Ζε υ ς  π ε ρ ι -  

κ ε κ υ κ λ ω μ έ ν ο ς  ύπό τών θ ε ώ ν ,  —  δ

Η ρ α κ λ ή ς  π α ΐ ς ,  — ε ϊ ς  Α θ λ η τ ή ς , —  

ή Ε λ έ ν η  ε τ α ί ρ α ,  κ. τ . λ .

ΤΙΜΑΝΘΗΣ.

Ή  θυσί α τ ή ς  Ι φ ι γ ε ν ε ί α ς ,  —  εις  

Η ρ ω ς ,  —  εϊς Κ ύ κ λ ω ψ  , κ . τ . λ .

ΠΑΜΦΙΛΟΣ.

'II έν Φ λ ι ο ΰ ν τ ι  μ ά χ η ,  —  δ ’ θ δ υ σ -  

σε ύ ς  Οα λ α σ σ ο π ο ρ ώ ν ,  — ή Γ λ υ κ έ -  

ρα ,  κ . τ . λ .

ΑΠΕΛΛΗΣ.

Πολλαί ε ι κόνε ς  τοΰ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ,

—  δ Κ ά σ τ ω ρ  καί  Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς ,  —  δ 

Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο ς  π ο λ ε μ ώ ν  πρ ό ς  τ ο ύ ς  

Π έ ρ σ α ς ,  —  δ Κ λ ε ί τ ο ς  έ φ ι π π ο ς ,  —  δ 

Αν τ ί γ ο ν ο ς  έ φ ι π π ο ς ,  — ή Αφρ ο δ ί τ η  

έν τ ώ μ έ σ ω  χ ο ρ ο ΰ  ν υ μ φώ ν ,  —  ή 

Β ρ ο ν τ ή ,  —  αί Ά σ τ ρ α π α ί ,  —  δ Κ ε 

ρ α υ ν ό ς , —  ή Σ υ κ ο φ α ν τ ί α ,  —  ή Άνα-  

δ υ ο μ έ ν η  Α φ ρ ο δ ί τ η ,  ήν δ Αύγουστος 

άνέθηκεν εις τον ναόν τοΰ Καίσαρος, κ .τ . λ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

'Ο Β ά κ χ ο ς  κ α ί  ή Α ρ ι ά δ ν η , — Γ έ 

ρων δι δάσκων τ ή ν  λ ύρ αν  π α ι δ ί ο ν ,

—  Μ ά χ η  Ε λ λ ή ν ω ν  πρός  Π έ ρ σ α ς ,  
κ . τ . λ .

ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ.

'Η Α ρ π α γ ή  τ ή ς  Π ε ρ σ ε φ ό ν η ς ,  —  

ή Ν ί κ η ,  κ. τ.  λ .

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ.

Ό  Α ν α π α υ ό μ ε ν ο ς  Σ ά τ υ ρ ο ς ,  —  δ 

β α σ ι λ ε ύ ς  Α ν τ ί γ ο ν ο ς ,  —  ή Μ ή τ η ρ  

τ ο ΰ  Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς ,  —  καί τέλος δ 

διωνο υ,ασμένος ’ I ά λ  υ σ σ ο ς ,  ήτις είκών, 

ώς λέγεται, εσωσεν έκ τοΰ πυρός τήν πό

λη* τή» 'Ρόδου , πολιορκουμένην ύπό τοΰ,  
Δημη-^ίου, μή θελήσαντος ίνα καύση μετά 

τής τ ο!~εως καί τον πίνακα τοΰ ΓΙρωτο- 

γένου Ού

Έ κ  τών είρημένων άρα καταφαίνεται 
έναογέστατα ότι ή ζωγραφική έλαβε το- 
σαύτην παρά τοΐς άρχαίοις έπίδοσιν, όσην 
ή αρχιτεκτονική καί ή γλυπτική· ώστ£ 
ουναμεθα ίν’ άν;ο δεχθώ μεν ότι ή ώραιότχ- 
τών λειψάνων τών δύο τούτων τεχ ν  <. 
άποδεικνύει τήν ώραιότητα καί τήν τε
λειότητα τής ζωγραφικής. Καί ώς, έάν ή 
μέν νεωτέρα παιδεία κατεστρέφετο ύπό τί
νος νέας τών βαρβάρων έπιδρομής, έκ δέ 
τών μνημείων αύτής μή ύπελείπετο άλλο 
ή τά έρείπια τοΰ Αγίου Πέτρου καί τών 
βασιλείων τής Βενετίας μετά τινων άγαλ- 
μάτων, οί μεταγενέστεροι, βλέποντες δπό- 
σον έτιμώμεν τόν 'Ραφαήλον, τόν Τισια- 
νόν, τόν 'Ρουβήνσιον, τον Πουσσίνον, τόν 
Βελασκέζ, τόν 'Ρεμβράνδ, έμελλον ίνα 
συυ,περάνωσιν οτι τά έργα τών ζωγράφων

τούτων ήσαν βεβαίως άνθάμιλλατώ  νπερι 
σωθέντων έργων τών γλυπτών καί Αρχι
τεκτόνων Βραμάντου καί Παλλαδίου, Δο- 
νατέλλου καί Μ ιχαήλ Αγγέλου· ούτω και 
ήμεϊς, βλέποντες τά λείψανα τού Παρθε- 
νώνος καί τά κάλλιστα τών περισωθέντων 
ελληνικών άγαλμάτων , συμπεραίνομεν 

ότι τά έ'ργα τής ζωγραφικής τών άρχαίων, 
άτινα ύπερθαυμάζοντες είχον άείποτε διά 

στόματος οί άρχαίοι, ήσαν βεβαίως άνθά- 
μιλλα τών τής συγχρόνου αύτοΐς γλυ
πτικής καί αρχιτεκτονικής.

’Άλλως τε δέ , έκλιπουσών τών εικό
νων,  έχομεν περιγραφάς τινας τών άρ
χαίων συγγραφέων, έτι δέ καί ύλικά τινα 
καί σποραδικά δείγματα αύτών. Χωρίς δέ 
τών έγκωμίων τοΰ Κικέρωνος καί τού Κου- 
ΐντιλίανοΰ εΰρίσκομεν παρά μέν τω Παυ
σανία διαγραφάς τών εικονισμάτων τής 
Ποικίλης Στοάς τών Αθηνών καί τής Λέ
σχης τών Δελφών, οίον ή Ά 'λ to σ ι ς τ ή ς  
Τρ οί ας  ύπό τοΰ Πολυγνώτου,ή έν Μ αρα- 
θώνι  μ ά χ η  τοΰ Παναίνου, ή έν Μαν-  
τ ι ν ε ί α  ι π π ο μ α χ ί α ,  καθ ήν δ Σπαρ- 
τίατης Μαχαιριών έπλήγωσε καιρίως τόν 
Έπαμινώνδαν , δ Α ι σ χ ύ λ ο ς  δ π ο ι η 
τ ή ς  μ α y ό μ ε ν ο ς έ ν Μα ρ α θ ώ ν ι  κ .λ '—  
παρά δέ τώ Πλινίω διαγραφάς τών εικό
νων τής Α φ ρ ο δ ί τ η ς  καί τής Σ υ κ ο φ α ν 
τ ί α ς  τοΰ Α πελλοΰ, καί τής Π η ν ε λ ό 
πης τοΰ Ζεύξιδος· παρά δέ τώ Λουκιανω 
τήν Ε λ έ ν η ν  έ τ α ί ρ α ν  ύπό τοΰ αύτοΰ. 
Χωρίς δέ τούτων υπολείπονται ήμίν πολλά 
ελληνικά καί ρωμαϊκά έζωγραφημένα 
αγγεία· προ; οέ τούτοις τά ποικιλουργή- 
ματα (a r a b e s q u e s ) τών λουτρών τοΰ Τί
του καί αί τοιχογραφίαι τών κατακομβών, 
μάλιστα δέ αί τοΰ Ηρακλείου καί τής Πομ
πηίας, αίτινες, καίτοι άπλαί τοιχογραφίαι 
μικρών ούσαι ιδιωτικών οικιών μικράς πό- 
λειυς, άπεχούσης πεντήκοντα λεύγας άπό 
τής'Ρώ μης, μεγάλην όμως έχουσιν άρχαιο- 
λογικήν άξίαν ' καί τέλος ρωμαϊκά τινα 
ψηφοθετήματα (m o s a iq u e s ) εύρεθένταέν 
τή έν Πομπηία οικία τοΰ Φαύνου , ούτως 
Ονομασθείση έκ τοΰ έν αύτή εύρεθέντος 
περιφήμου -/αλκοΰ άγαλματίου τοΰ ορ- 
ν ο υ μ έ ν ο υ  Φ α ύ ν ο υ ,  οστις κείται νΰν 
έν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως.

Το ψηφοθέτημα τοΰτο , νομιζόμενον 
παρά πάντων σπουδαιότατον- λείψανον 
τής ζωγραφι/.ής τών άρχαίων, είναι άναμ- 
φιλέκαως άπομίμημα ακριβές έλληνικής 
τίνος περιφήμου είκόνος , ήστινος τό άρ- 
·/ έτυπον μετηνέχθη εις Ρώμην ύπό τού 
Σύλλα κατά τήν έπί τήν Ε λλά δ α  αύτοΰ 
’εκστρατείαν. Είναι δέ πιθανώς έ'ν τών καλ- 
λίστων ποιημάτων Φιλοξένου τού Έ ρ ε-  
τοιέως,  μαθητοΰ τοΰ Νικομάχου, οστις 
έζωγράφησεν ύπέρ τοΰ βασιλέως Κασσάν- 
δρου μίαν τών πρός τόν Δαρείον μαχών 
τοΰ Αλεξάνδρου. Εκάλυπτε δέ τό έ'ργον 
τοΰτο το έδαφος τοΰ τρικλινίου τής οικίας 
τοΰ Φαύνου. Περιέχον οέ είκοσιπέντε πρόσ
ωπα καί δώδεκα ίππους σχεδόν φυσικοΰ 
μεγέθους έν τοΐς δρμητικωτάτοις τών 
σχημάτω ν, άποτε'λεΐ άληθή ιστορικήν εί-
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κόνα, διαγράφουσαν πιθανώτατα τήν έν 
ίσσώ προς τούς Πέρσας μάχην τοΰ ’Αλε

ξάνδρου , έζωγραφημένην κατά τήν διή- 
γησιν τοΰ Κοϊντίου Κουρτίου (Βιβλ. Γ '.) .  
Εν τω μέσω φαίνεται έφ’ άρματος ό Δα- 

ρεΐος, ούτινος οι ίπποι άφηνιάζουσι, καί 
Περσης τις άγων αύτω κέλητα ίππον. 
Περί δέ αύτόν κεϊνται πολλοί νεκροί καί 
τετραυματισμένοι. ’ Εν αύτοΐς δέ θαυ
μάζεται εϊς , ούτινος τό πρόσωπον ένει- 
κονίζεται έν τή αργυρά αύτοΰ άσπίδι. 
Δεξιόθεν δέ έπ φαίνεται έφιππος ό ’Αλέξαν
δρος διελαύνων έ'να Πέρσην διά της μακρας 
αύτοΰ σαρίσσης, καί ορμών έπί τον Δα- 
ρεϊον. [ ’ΐδέ τήν έν σελ. 144 Ε ίκ . ]

Ή  ψηφολογία κατέστη άπό τοΰ 'Αλε
ξάνδρου λίαν προσφιλής πρό; διακόσμησιν 
τών βασιλείων και τών οίκων τών μεγι
στάνων, οίτινες κατεχρήσαντο αύτήν είςκό- 
ρον,  « κατασκευάζοντες άνθινα τά πολ
λά τών εδαφών ί> κατά Διόδωρον, ώς 
άποδεικνύει καί ό περί Διογένους τοΰ 
κυνικοΰ λόγος , όστι ; ,  είσελθών ποτε 
είς πολυτελή οίκον, καί ίδών καί τήν ορο
φήν καί τούς τοίχους καί τά δάπεδα καί 
καθόλου άπαντα τόν οίκον πλουσίοις ψηφο-

Οετήμασι κεκοσμημένον, χρεμψάμενος έ -  

πτυσεν είς τά πρόσωπον τοΰ οικοδεσπότου, 
λεγων οτι ηπορει ποΰ επρεπεν ίνα πτύση.
Η ναΰς τοΰ Ιέρωνος είχε κατ’ Χίήναιον 

« οάπεοον έν άβακίσκοις » άπεικάζΤ ; ολό
κληρον τόν μΰΟον τής ’ίλιάδος. ήν

Αποοιοεται δέ ή έξεύρεσις τήοΕφ^νης 
ταύτης παρά τοΐς άρχαίοις τώ έκ-Οίργά- 
μου Σώσω ( ’θ λ .  1 2 4 - 1 6 1  ),^ ερ ί ώ  λεγε- 
ται ότι κατεσκεύασε τόν ’Ασ ά ρ ωτ ο ν  Οί
κον,  είτε έδαφος τρικλινίου άπεικάζον έν 
£οακίσκοις διεσπαρμενα λείψανα δείπνου. 
~oj αύτω ο Ιθαυμάζοντο μάλιστα δύο πε- 

(Λττεραί ξεόμεναι παρά τό χείλος αγγείου 
καί μία πίνουσα έξ αύτοΰ, ής ή κεφαλή 
έσκιαζε το ύδωρ. Δπομιμήματα τοΰ άσα- 
ρώτου έδάφους εύρε'Οησαν έν ’Αφρική καί 
έν Ρώμη.

Εκ τών άνωτέρω λεχΟέντων καταφαίνε
ται εναργέστατα ό'τι οί αρχαίοι ζωγράφοι 
εζωγράφησαν ώς οί νεώτεροι παντοίας ύπο- 
Οέσεις τής μυθολογίας, τής ιστορίας, ή τήν 
ά ν θ ρ ω π ο γ ρ α φ ί α ν  ( la g r a n d e p e in tu -  
r e ) ,  καί ήσκησαν τήν τ ο π ι ο γ ρ α φ ί α ν  
(p ay sag e) καί ρωπογραφί αν (g e n re ) ,  
τήν σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α ν ,  τήν θ α λ α σ σ ο 

γραφίαν ( m a r i n e s ) ,  τήν π ο ι κ ι λ μ * -  
τογραφί αν ( a r a b e s q u e s ) ,  καί τό 
γε  λ  ο ί ον ζ ω γράφ η μ α ( c a r ic a tu r e  ). 
Εργαζόμενοι δέ μεγάλας ύποΟέσεις καί 

είς μεγάλας άναχθέντες σχεδογραφίας έρ- 
ρύθμιζον καί διετίΟουν σοφώς τά συμπλέγ
ματα,  τάς διαστάσεις, τάς συντομάς, τήν 
ενέργειαν τών στάσεων καί τήν εμφασιν 
τών προσώπων, καί άπλώς έφάνησαν τά 
πάντα δεινοί έν τή υψηλή λεγομένη ζω
γραφική , έπιδειξάμενοι προτερήματα, ών 
οί νεώτεροι άπεστέρουν μέχρι τινός τούς 
αρχαίους.

Αλλά μεταβώμεν άπό τών Αθηνών είς 
τήν 'Ρώμην.

Γ '.·

Ή  ζωγραφική παρά τοίς 'Ρωμαίοις.

Εί καί οί αρχαίοι περί θρησκείας νόμοι 
τών 'Ρωμαίων άπηγόρευον, ώς οί τών 
Ιουδαίων, τάς εικόνας, οί 'Ρωμαίοι, αί- 

σχυνόμενοι ίνα φαινωνται έν πασι μαθη- 
ταί τών ύποδουλωθέντων 'Ελλήνων, έκαυ- 
χώντοέπί ιδία αίρέσει ζωγραφικής. Έπειδή  
οί συγγραφείς αύτών διηγοΰνται ότι περί τό 
450°ν έ'τος τής 'Ρώμης εις τις μετέχων τοΰ
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διάσημου γένους τών Φαβίων, φερωνύμως 
P i c t o r  επονομαζόμενος, έζωγράφησε πολ- 
λάς λαμπράς έν τώ ναω τής Ύγιείας ει
κόνας. Αέγουσι δέ πολλά περί άλλων 'Ρω
μαίων ζωγράφων, άτινα όμως φαίνονται 
μάλλον μυθώδη. Τοΰτο δέ μόνον είναι 
άναμφισβήτητον, ότι οί 'Ρωμαίοι, οτε τό 
πρώτον είσέβαλον είς τήν 'Ελλάδα, έφάνη
σαν άπειρόκαλοι, συντρίβοντες βαρβαρικώς 
τά αγάλματα καί τάς εικόνας. Τέλος δέ ό 
Μέτελλος καί ό Μ ούμμιος, κατέχοντες 
τήν καταστρεπτικήν τών στρατιωτών μα
νίαν , σώσαντες άπέστειλαν συμφύρδην 
είς 'Ρώμην τινά τών έν τοΐς ναοΐς τής 
'Ελλάδος διασωθέντων καλλιτεχνημάτων.

'Ο δέ Αούκιος Μούμμιος ήτο ούτως 
άπειρόκαλος καί απαίδευτος, ώστε μετά 
τήν άλωσιν τής Κορίνθου, παραδίόων τά 
λαμπρά αύτής φιλοτεχνήματα τοΐς μετα- 
κομίσουσιν αύτά είς 'Ρώμην, έλεγεν ότι, 
έάν φθείρωσιν ή άπ;λέσωσιν αύτά, αναγκά
σει αύτούς ΐνα ποιήσωσιν άλλα όμοια άντ’ 
εκείνων... « Si c a s  p e r d id i s s e n t , n o 
v as e o s  r e d d itu r o s . » (V elle iu s  P a 
te r c u lu s .)

Οί 'Ρωμαίοι, παραλαβόντες παρά τών

γειτόνων αύτών Έτρούσκων τήν βιομη
χανίαν καί τάς τέχνας, εύδοκίμησαν ιδίως 
έπί άρ·/ιτεκτονική καί μηχανική, ταμόν- 
τες οδούς καί λεωφόρους , κατεσκευάσαν- 
τες γέφυρας καί υδραγωγεία, άτινα,  δια- 
σωθέντα μέχρι τοΰ νΰν, κινοΰσι πάντας είς 
θαΰαα διά τό μέγεθος καί τήν δύναμιν αύ
τών. Ούδέποτε όμως προήχθησαν έν τή  
ζωγραφική καί γλυπτική είς τό άκρον τής 
τών 'Ελλήνων τέχνης. ..

Grsecia capta ferum victorem ccp it, ct artcs 
Intulit agrcsti Latio.

Ίΐ τοι  « 'Π 'Ελλάς νικηθεΐσα ένίκησε 
τόν ύπερήφανον νικητήν, καί τάς τέχνας 
είσήνεγκεν είς το άγροικον Αάτιον, » λέ
γει ό Όράτιος. Διό οί "Ελληνες τεχνΐται, 
ύπερτιμώμενοι έν 'Ρώ μη, έπορεύοντο είς 
τήν πρωτεύουσαν πόλιν,  όπως άσκώσιν 
έκαστος, ώς οί γραμματικοί καί οί παιδα
γωγοί,  τήν τέχνην αύτών. 'Ο Αθηναί
ο; Μητρόδωρος προσεκλήθη είς 'Ρώμην 
οπως έξεργάζηται τάς εικόνας, αίτινες 
έκόσμουν ακολουθούσα», κατόπιν τον θρίαμ
βον τοΰ Παύλου Αιμίλιου, καί άς ό Τίτος 
Λίβιος ονομάζει s im u la c r a  p u g n a ru m  
p ic ta . Α λλ ’ ή ελληνική τέχνη, μεταβλη-

Οεΐσα είς χρηματιστικήνβιομηχανίαν, άπέ- 
βαλε βαθμηδόν τον πρωτότυπον καί άνε- 
τον χαρακτήρα, ονπερ περιποιεΐ αύτή ή 
έλευθερία καί τό αύτεξούσιον τοΰ τεχνί
του. ’Επειδή ό μέν Πομπήϊος έξέθηκεν ει
κόνα αύτοΰ ποιηθεΐσαν έκ μαργαριτών 6 
δέ Νέρων έζωγραφήθη έχων 120 πόοαί τό 
μέγεθος, περί ής είκόνος 6 Πλίνιος ειπεν 
« \ o s t r a e  a e ta tis  in s a n ia m  in  p ic -  
t u r a  n o n  o m i t t a m .» Καί τέλος ή ζω
γραφική δέν ήτο χρήσιμος ετι είς άλλο 
είμή είς τον έσω καλλωπισμόν τών ιδιω

τικών οίκων.
Έ π ί  τών ’Αντωνίνων ή τέχνη έπερρώ- 

σθη πρός ώραν. ’Αλλά μετα τόν Μάρκον 
Αύρήλιον έπήλθε ταχεία ή παρακμή. Οί 
δ’ έμφύλιοι πόλεμοι καί τά κατά τούς έξω 
πολέμους ατυχήματα τών 'Ρωμαίων, 
αί στάσεις , αί άναστατώσεις τών έπαρ- 
χιών, ή κατά τών βαρβάρων άντικοπή, 
έγκειμένων αύτοΐς πανταχοΰ τών ορίων 
τής ήγεμονίας, καί ή καταστροφή τής 
τοιαύτη ςάρχής, συνέβαλον είς τήν πα
ρακμήν καί είς τήν τελείαν απόσβεσή τής 

τέχνης.
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Φρειδερίκος 6 δεύτερος.

Σ τ ρ α τ ό ν  κ α ί χ ρ τ ί μ α τ α !  ταΰτα λοιπόν 
έπόθει πάντοτε καί κατώρθωσεν ό βασιλεύς Φρει

δερίκος ό πρώτος, ό έπικληθείς ε π ι λ ο χ ί α ς ,  

άνθαμιλλώμενος προς Λουδοβίκον τον δέκατον 
τέταρτον. Επειδή καί αύτός έκαμεν έν Πρωσ- 
σία δ ,τι έν Γαλλία ό υπουργός Λουβουά · διότι 
ή Γαλλία του δεκάτου εβδόμου αίώνος ήτο τότε 
παράδειγμα πάσι τοΐς εθνεσιν. ’Λλλ’ ό υιός καί 

διάδοχος αύτοΰ Φρειδερίκος ό δεύτερος έβδελύτ- 
τετο νέος ών, ώς εϊδομεν, τά στρατιωτικά, καί 

ήσχολεΐτο μόνον περί τήν μουσικήν καί τήν ζω

γραφικήν,τήν γερμανικήν φιλοσοφίαν,τά γαλλι

κά γράμματα, καί, ώς ό διδάσκαλος αύτοΰ Βολ
ταΐρος, άπεστρέφετο τόν πόλεμον, ώς μάστιγα 
δεινήν, λέγων ό'τι οί βασιλείς έ'πρεπεν ίν ’ άνα- 
φέρωσι τάς έ'ριδας αύτών εϊς κοινόν έν Ευρώπη 
άμφικτυονικόν συνέδριον.

Λλλ’ άμα άναγορευΟείς βασιλεύς κατεσχέθη 
καί ούτος ύπό τοΰ πάθους τοΰ πατρός καί τών 
Πρώσσων, οί'τινες έ'χοντες χώραν τελματώδη, 

αμμώδη καί ταλαίπωρον έπεθύμουν ϊνα έπεκτεί- 
νωσι τά όρια αύτών πρός μεσημβρίαν, κατα- 
κτώμενοι τήν Σιλεσίαν,επαρχίαν τής Λύστρίας 
εύφορωτάτην καί μάλιστα σιτοφόρον.

Ό αύτοκράτωρ τής Λύστρίας Κάρολος ό 
έκτος άπέθανε κατά τό αύτό έ'τος 1 7 4 0 ,  έν ω 
καί ό έπιλοχίας βασιλεύς ά'νευ άρρενος δια
δόχου · ή δε Πρωσσία ήτο έτοιμος ϊνα προσ- 
βάλη τήν Αύστρίαν. Ό ποιητής καί φιλό
σοφος Φρειδερίκος ό δεύτερος, καίπερ μισών 
τήν στρατιωτικήν αγροικίαν, ένο'ησε τότε κάλλι- 
στα ότι μόνον διά τοΰστρατοΰ ήδύνατο ίνα προ- 
χωρήση εϊς χώρας εύδαιμονεστέρας.« Ό μακαρί
της πατήρ μου, έγραφε πρός τόν Βολταΐρον, 
έθίζων τό στράτευμα πρός πειθαρχίαν, καί φει- 
δόμενος, ώρμάτο άψοφητί πρός τό μεγαλειον 

τής Πρωσσίας, μή έμβάλλων εις ύποψίαν τούς 
γείτονας. »

Ηδη έν έ'τει 1 7 3 6 ,  τέσαρσι προ τής άνα- 
γορεύσεο>ς αύτοΰ έτεσι, καί άφ’ ού ό καρδινά
λιος Φλερΰ, άπεκδεχόμενος τήν διαδοχήν τών 
γυκαικών έν Αύστρία, έσφετερίσατο τήν τέως αυ
στριακήν έπαρχίαν Λοθαριγγίαν ύπέρ τής Γαλ
λίας , έξεδόθη έν Γερμανία παράδοξός τις δια
τριβή έπιγραφομένη « Σ κ έ ψ ε ι ς  περί τής πα- 
ρούσης καταστάσεως τής Εύρώπης, » μεγάλως 
έκπλήξασα πάντας. Ή διατριβή αύτη έπραγμα- 
τευετο περί τών γαλλικών ορίων τοΰ 'Ρήνου , 
περί τοΰ πολιτεύματος τών Γάλλων, καί ήγαγεν 
εις πλειστην περιέργειαν τούς πολιτικούς τής Γαλ

λίας και τον Βολταΐρον αύτόν. Διότι ένομίζετο 
τταρα πάντων οτι εγρα<ρν) ύπο τοΰ μιοό τοΰ βα- 
σιλέως τής Πρωσσίας Γουλιέλμου. « Ούδέποτε, 
ελενεν ή παράδοξος έκείνη διατριβή,ήν νομίζες 
τις γραφεΐσαν νεωστί, τά πράγματα τής Εύ- 
ρώπης έφάνησαν ούτως άξια προσο/ής, ώς έν

τώ  παρόντι καιρώ. Με ά τό τέλος μεγάλων 
πολέμων ή κατάστασις τών βασιλείιον μετα
βάλλεται κατά τό πολιτικόν αύτών βούλημα 
καί φρόνημα, άπεργαζομένη νέας συμμαχίας, 
καί έκαστος επιμελείται όπως έκτελέση τά ίδια 
βουλεύματα. 'Ο αύτοκράτωρ τής Γερμανίας πα- 
ρέβη τρις ή τετράκις τούς νόμους τής αύτο- 
κρατορίας. Επειδή έκάλεσεν, άκούσης τής Διαί- 
της, μυρίους Ρώσσους, στρατόν ξένον, εις Γερ
μανίαν κατά τόν τελευταΐον πόλεμον. ’Απηλ- 
λοτριωσε δε άυθαιρέτως ύπέρ τής Γαλ

λίας τήν Λοθαριγγίαν, ήτις είναι γερμανικόν 
τιμαριον, ώς εί μή ήρκει ότι παρεχώρησε πρό- 
τερον αύτή καί τήν ’Αλσατίαν, καί άφήκε τήν 

Γαλλίαν ινα παρατείνη τά  όρια αύτής μέν ρι 
τοΰ Ρήνου. Καί ό'μως ή ’Α λ σ α τ ί α  καί  τό 

Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ο ν  ήσαν αί Θ ε ρ μ ο π ύ λ α ι  τ ή ς  
Γ ε ρ μα ν  ί α ς !»

0C Η πολιτική τών πρός τό εΐσβάλλειν καί 
άρπαζειν τάς άλλοτρίας χώρας φιλοτιμουμένων 

έθνών ζητεί αείποτε ϊνα έ'χη τόν έ'να τών πο- 
δών έν τί) κήπω τοΰ γείτονος... Τούντεΰθεν 

προσκτιονται κατ ολίγον τά λο ιπ ά ... Οί Γάλ
λοι έπιθυμοΰσιν ινα προσλάβωσι τόν ‘Ρΐνον 
ό'ριον τής Γαλλίας; Πρός τοΰτο εύρίσκουσι μι
κρόν τι δουκάτον, τό Λουξεμβοΰργον, όπως 
είσβαλωσιν εϊς αύτό, μικρόν τι έλεκτροράτον, ώς 
τα Τρέβηρα, ό'πως προσλάβωσι διά τίνος συν
θήκης, έπειτα δέ τό δουκάτον τής Λιέγης, τά 
φρούρια τοΰ ’Εσκώ , τήν Φλάνδραν, καί άλ

λους τινάς τοιούτους ούδενός άξιους τόπους. Τί 
νος έχει χρείαν ή Γαλλία πρός τοΰτο; Υπουρ
γού πράου καί έπιεικοΰς, ό'στις άγει δολιευό- 
μενος τάς επιχειρήσεις αύτοΰ εϊς τέλος, οιος εί
ναι ό κρδινάλιος Φλερΰ,  ό'στις κατώρθωσεν 
ίν αφαρπασ/ι την Λοθαριγγίαν τής Λύστρίας 
καί άφεΐλεν αύτη τήν Νεάπολιν καί τήν Σι
κελίαν, εις αςκατεστησεν ήγεμόνας τούς Βοΰρ- 
βώνας. . .  Λέγεται ό'τι ή Τύχη προΐσταται τής 
Γαλλίας εύδαιμονούσης, ή άγγελός τις φυ- 
λάττει καί προστατεύει αύτήν. ’Αλλά μή σφα- 
λώμεθα · διότι ή τύχη είναι λέξις κενή, ό δέ 

άληθής τής Γαλλίας άγγελος είναι ή άγχ ίνοια, ή 
προνοια τών ύπουργών αύτής, οί έπαγωγοί 
τρόποι, αί δεξιώς διδόμεναι βορείαις τισί χ ώ - 
ραις, τή Σουηδία και τή Δανία,χορηγίαι* ένί 
λόγω ή κατά πάντα όμοια τή Φιλίππου τοΰ 
Μακεδόνος πολιτική αύτών δεινότης.. .  ’'ΐδετε 
μεθ όσης επιμελειας ό καρδινάλιος επιτίθεται 
ύπέρ τοΰ αύτοκράτορος τής Λύστρίας τοΐς Τούρ- 
κοις,  οί'τινες κατέκλυσαν διά γενιτσάρων τήν 
Ούγγαρίαν. Ό δέ αύτοκράτωρ, εύγνωμονών καί 
χαριζόμενος αύτώ δ ι’ όσα έπραξε, τούλάχ»,- 
τον δώσει τω  βασιλεΐ Λουδοβίκω αύτό τό 
Λουξεμβοΰργον. Εύριπος εύγωμοσύνης. Ό  καρ
δινάλιος έγγυήθη τήν πραγματικήν κύρω- 
σιν ύπέρ τής Μαρίας Τερεντίας (M arie-The- 
rese), καί άπέκλεισεν αύτής τά ναυτικά έθνη, 
τάς Όμοοπόνδους Πολιτείας καί τήν Αγγλίαν. 
Απαντα τά έθνη δέχονται τάς γυναίκας διά

δοχους, παρα τον σαλικον νόμον, άνευ έγγυή- 
σεως· μόνη δε ή Γαλλία έσπευσεν έπί τώ  έαυ- 
τής άγαθω ϊνα έγγυηθή τόν θρόνον τή Μαρία Τ ε- 
ρεντία καί κίνηση όπλα ύπέρ τής κληρο
νομιάς μιας γυναικός. Ή Γαλλία, ήνωμένη ούσα 
καί τοιούτους έχουσα δέσποτας βασιλείς, εί
ναι λίαν επίφοβος τοΐς πάσι.»

« Τί δέ περί ήμας γενήσεται, έάν ήΓαλλία

συμμαχη'ση τή Αύστρία; Διότι, ώς φαίνεται, ό 
στρατάρχης Βίλλαρς καί ό καρδινάλιος Φλερΰ 

έκριναν ϊνα καταστήσωσιν έκ τής 'Ισπανίας καί 
Γαλλίας καί Αύστρίας τριαρχίαν τινά όμοίαν 
ττ) του Αυγουστου και Αντωνίου καί Λεπίδου. 
Αλλά γνώτε καλώς ότι ή Γαλλία πράξει ποτέ 

ό',τι έ'πραξεν ό Αύγουστος. ’Αλλά καί ή Κορ

σική αύτή, ήτις έπανέστη τή Γενου'η, γνώσε- 
ται μετ ολίγον τόν επικείμενον αύτή κίνδυ
νον. Διότι ή Γαλλία είναι τό παν καί παντα-/οΰ 
παροΰσα · άοχων αύτοκράτωρ τής οικου

μένης. » ( Το'μ. Σ Τ τών συγγραμμάτων Φρειδε
ρίκου τοΰ δευτέρου).

Ολίγαις μετά τήν άναγόρευσιν αύτοΰ ήμέ- 
ραις ό Βολταΐρος έδυνήθη ϊνα γνωρίση τόν νέον 
βασιλέα αύτοπροσώπως· « Έρχομαι έξ 'Ολλαν
δίας, ένθα έπορεύθην πρός μίαν τών αδελφών 
μου, έγραψε πρός αύτόν ό βασιλεύς Φρειδερίκος 
ό δεύτερος, καί κατοικώ έν τώ  βασιλείω τοΰ 
Moors παρά τήν ύ με τ έ ραν  Λοθαριγγίαν. Ό  

Μωπερτουϊ είναι πλησίον μου. Έ λθετε  ένταΰθα· 
διότι λίαν έπιθυμώ ίνα γνωρίσω ύμάς . ’Αλλά 
προλέγω ύμΐν ότι άσθενώ καί ύποδέξομαι ύμάς 
μετά-τής γερμανικής άπλότ/ιτος. »

Ο δέ Βολταΐρος, ό'στις ύπερεπεθυμει ϊνα 
ϊδη αύτόν, έδραμεν εϊς Μο'ερς. Συνειθισμένος 
δέ πρός τήν κομψότητα καί τόν τότε όγκον 
τής γαλλικής αύλής, έξεπλάγη μεγάλως ευ

ρών ένα μόνον φύλακα καί ένα ύπηρέτην, ό'στις 

ήγαγεν αύτόν πρός τόν άσθενοΰντα βασιλέα εϊς 
κοιτώνα γυμνόν, κείμενον έπί κλίνης πενιχράς, 
φωτιζόμενον ύφ’ ένός κηρίου, καί περιβεβλη- 
μένον κυανέαν άγροΐκον στολήν. ’Αλλά μ ετ ’ 
ολίγον ή παιδεία καί ή εύφυ'ία τοΰ βασιλέως 
έκαμον αύτόν ϊνα έ'λθη εϊς λήθην τοΰ πενιχροΟ 
αύτοΰ σχήματος καί οικήματος.

Διηγούμενος δέ έν τινι επιστολή τήν εντευ- 
ξιν ταύτην (( Ο άνήρ ούτος, έγραφεν ό Φρει
δερίκος περί τοΰ Βολταίοου, είναι ρήτωρ δει
νός ώς ό Κικέρων, πράος ώς ό Πλίνιος καί σο
φός ώς ό’Αγρίππας. Λπήγγειλεν ήμΐν τόν Μω

άμεθ, θαυμαστήν αύτοΰ τραγωδίαν, ήτις ύπερ- 
εξέπληξε πάντας· εγώ δ’ έθαύμασα αύτόν σιω
πών. »

Μετά δέ τήν βραχεΐαν έπίσκεψιντής αδελφής 
αύτοΰ ήγεμονίδος τοΰ Λραυσίωνος ( <Γ Orange) 

Φρειδερίκος ό δεύτερος έπορεύθη εϊς τόν άνω 
'Ρήνον καί τήν Αλσατίαν. Επειδή δέ έπεθύ- 

μει ϊνα ίδη κρυφίως τούς Παρισίους, τήν τότε 
μητρόπολιν τών πεπαιδευμένων άνθρώπων, ώς 
είδε τόν Βολταΐρον, ήλθε λανθάνων (incognito) 
εϊς Αλσατίαν, καί κατέλυσε μετά πέντε άκο- 
λουθων εις το έν Στρασβούργω ξενοδοχεΐον τοΰ 

Αγίου Πνεύματος.— « Ξενοδόχε, ειπεν ό Φρει
δερίκος , όν οί συνοδοιπόροι έκάλουν κόμητα 
τοΰ Φουρ, έπεθύμουν πολύ ϊνα δειπνήσω μετά 
τών άξιωματικών τής γαλλικής φρουράς, οϊ- 
τινες ώς έμαθον, συνεστιώνται ένταΰθα. » Ή 
ξενοδόχος έξεπλάγη τό άπρεπες τής αϊτήσεως 
αύτοΰ, καί άπεκρίθη ότι οί Γάλλοι αξιωματι
κοί έδείπνουν κατ’ ιδίαν, θέλοντες ϊναήναι κε- 
χωρισμένοι τών άλλων, άλλ’ ότι ούδέν ήττον 
φανερώσει αύτοΐς τήν επιθυμίαν αύτοΰ. "Οθεν ή 
ξενοδοχος έπορεύθη πρός τό έστιατόριον, ένθα 
έδείπνουν οι Γάλλοι αξιωματικοί, οιτινες τό 
μεν πρώτον άπεκρούσαντο ύπερηφάνως τό αί
τημα τοΰ άγνώστου αύτοΐς κόμητος, ύστερον

δέ σκεφθέντες έδέ^θησαν, νομιζοντες ότι ο κό

μης ούτος τοΰ Φούρ είναι ίσως ιδιότροπος καί 
αγροίκος τις Γερμανός, ωτινι τερφθήσονται έμ - 
παίζοντες. Λλλ’ έθαύμασαν βλέποντες είσερχό- 
μενον άνδρα κόσμων, εύφυά, επαγωγόν, καί ένί 

λόγω έβτιάτορα κατά πάντα τέλειον . "Οθεν 
έκάθισαν καί συνεστιώντο. Ο καμπανίτης καί 

οί οίνοι τοΰ 'Ρήνου έκάχλαζον έν τοΐς ποτη- 
ρίοις · ό δέ κόμης τοΰ Φούρ έπινε πλέον τών 
Γάλλων. Τοΰ δέ λόγου περί στρατοπεδεύσεων 

καί μαχών ρυέντος, οί Γάλλοι, βλέποντες αύ- 
τούς ύπερεπαινοΰντας τόν στρατόν τοΰ έπιλο- 
■/ίου βασιλέως, ύποπτεύσαντες ό'τι οί συνδαι

τυμόνες ήσαν Πρώσσοι τό γένος, έξανέστησαν 
σκώπτοντας όμοθυμαδον τήν νωθρότατα καί τήν 
άγροικίαν τών Πρώσσων, άντιοκωπτόντων την 

κουφόνοιαν καί φιλαυτίαν τών Γάλλων.—  « Ε ί- 
δομεν τούς Πρώσσους έν Δεναίν , » έλεγον οί 

Γ άλλοι. —  ((Ούτοι δέ ύμάς έν Μάλπλακε, » 
άπεκρίθη ό κόμης τοΰ Φούρ. Θόρυβος έγένετο 
μέγιστος πρός ταΰτα. Οί Γάλλοι έξιφούλκησαν 
αγρίως προσβλέποντες, καί τά τρυβλία παρ 
ολίγον ήλθον ϊνα ριφθώσιν εις τήν κεφαλήν τοΰ 

αύθάδους κόμητος Πρώσσου , έάν μή εις τών 
συνοδιτών τοΰ βασιλέως κατώρθου διά νευμά

των ϊνα καταστείλη τήν οργήν τών Γάλλων, 
ύποδείξας πως τό άκρον άξίωμα τοΰ συμπότου 
αύτών. Εύτυ-/ώς προσέδραμε τότε καί ή ξενο
δόχος. Αλλως ή μάχη ήτο άνέκφευκτος. Τότε 
οί αξιωματικοί άπήλθον , λέγοντες προς αύτόν 

όργίλως «Εϊ ς  αύ'ριον βλεψόμεθα πάλιν.»

Καί τώ  ό'ντι τή έπαύριον είδον πάλιν .άλ- 

λήλους. Διότι ό στρατάρχης δέ Βρογλιέ, φρού
ραρχος τοΰ Στρασβούργου, έκάλεσεν έπί δεΐ- 
πνον τή έπαύριον τόν κομ/ιτα τοΰ Φούρ, ό'στις, 
άγνοών ότι εις τών συνοδοιπόρων αύτοΰ, σχε
δόν έφανέρωσεν αύτόν χθες τοΐς Γαλλοις, έδέχθη 
τήν πρόσκλησιν καί ήλθε πάλιν μετά τών αύ

τών άξιωματικών έπί δεΐπνον. Ο βασιλεύς 
Φρειδερίκος, άγνοών ότι ήδη ήτο γνωστός, εύ- 
φρανε πάντας διά τής συνήθους αύτώ εύφυΐας 
καί χάριτος. ’Αλλά τελευτώντος τοΰ δείπνου, 

καθ’ ο άπαντες έ'πιον ύπέρ τό δέον, μεταξύ 
λόγων έξέφυγε τώ  στρατάρχη ή λέξις Μεγα- 
λειότα τε, όπερ διε'φθειρε τό παν. 'Ο Φρειδε
ρίκος, έννοήσας ότι άντί τοΰ άπατήσαι ήπα- 
τήθη, συνωφρυώθη, έξήλθε ταχέως τοΰ φρου
ραρχείου, καί έννοών ότι τοΰ λοιπού αδύνατον 
ήτο αύτώ ϊνα πορευθη άγ'νώριστος εϊς Παρι
σίους, έπανήλθεν εϊς Βερολΐνον.

Ί Ιτ ο  δέ καιρός ϊνα έπανέλθη. Διότι,  άποθα- 

νόντος τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας Καρό
λου τοΰ έ*του, ήρχετο ήδη ό περί διαδοχής 

πόλεμος.

Ε ' .

’ Πρώτος τής Πρωσσίας πρές τήν Αύ
στρίαν πόλεμος έπί Φρειδερίκου τοΰ δευ-

^ Ρ ου· »  , .

Έπανελθών έκ τής άτυχοΰς εϊς Στρασβοΰρ- 
γον οδοιπορίας αύτοΰ εϊς Βερολΐνον ό βασιλεύς 
Φρειδερίκος ό δεύτερος . έγραφεν ύπερχαίρων 
πρός τόν Βολταΐρον, « ’Απροσδόκητόν τι συμ
βάν συνέβη έν Αύστρίκ. Έ μά θετε βεβαίως ό'τι 
ό αύτοκράτωρ Κάρολος ό έκτος άπέθανεν αίφ
νης έκ δυσπεψίας μυκήτων. Είμαι ούτω πο

λυάσχολος, ώστε δέν δύναμαι ϊνα φλυαρήσω 

έπί πλέον. ’Αναμένω ύμάς έν Βερολίνω.

Καί προσέθηκε γαλλιστί εν ειοει έπιταφίοο'

Cc prince,  ne particulier,
Fut ro i, puis empereur ; .  . .
Mais, par malheur pour son liistoirc,
II est mort banqueroutier. »

"Οπερ έδη'λου οτι πάντες μικροί καί μεγά
λοι, μάλιστα δέ ό Φρειδερίκος , ήτοιμάζοντο 

ϊνα διαμερίσωνται τά ύπάρχοντα αύτοΰ, ώς 
αισχροκερδείς δανεισταί, καί άποστερήσωσι 

αύτών τήν θυγατέρα καί διάδοχον αύτοΰ Μα

ρίαν Τερεντίαν.

Ό  Βολταΐρος, προσκληθείς ύπό τοΰ Φρει
δερίκου, έφθασεν εϊς Βερολΐνον, ό'τε πάντες 
ήτοιμάζοντο εϊς πόλεμον. Ή πόλις ήτο πλή
ρης άσκουμένων στρατιωτών, πυροβόλων, ύπο- 
ζυγίων, καί παντοίων άποσκευών. Ό  βασιλεύς 
έτρεχεν άπό πόλεως εις πόλιν στρατολογων, 

έξετάζων τόν στρατόν καί παντοΐα μηχανευό- 

μενος άναφανδόν.

« Μεγαλειότατε, έλεγε πρός αύτόν ό έν Βε

ρολίνω πρεσβευτής τής Μαρίας Τερεντίας μαρ- 
κήσιος Β όττα ς, ύποκρινόμενος ό'τι έτύφλωττε 
πρός τάς πολεμικάς τοΰ βασιλέως παρασκευάς 

καί τάς άλλας σκευωρίας, ή βασίλισσα τής 
Ούγγαρίας, ή σεβαστή μου'^δέσποινα, έπεμψέ με 
πρός ύμας ό'πως συγχαρώ τή Ύμετέρα Μεγα- 
λειότητι κατασταθείση εϊς τήν βασιλείαν· Ε ρ 
χόμενος ένταΰθα διήλθον διά τής Σιλεσίας. Ώ  

γή καί θεοί! πόσον αί όδοί είναι κακαί εν τή 
χώρα ταύτη! Πηλοΰταί τις διερχόμενος αύτάς 
μέχρι τών γονάτων. » —  (( Ά ! άπεκρίθη πο- 
νηρώς μειδιών Φρειδερίκος ό δεύτερος. Έ στω · 
έάν άληθώς αί όδοί τής Σιλεσίας είναι ούτω 
βορβορώδεις, οί θέλοντες ϊνα διαπορευθώσιν 
αύτάς ά,παλλάξονται άπλώς καταμολυνθέντες 

ύπό τοΰ βορβόρου.’ » Καί έπέστρεψεν αύτώ τά 

νώτα.

Ό  Φρειδερίκος ήλευθεροστόμει. Μετά δέ 
τινας ήμέρας έστειλε πρός τήν Μαρίαν Τερεν
τίαν εύγενή τινα Πρώσσον, άναμνη'σοντα αύ
τήν ότι ό πρώτος βασιλεύς τής Πρωσσίας πα- 
ρητήθη τών αύτοΰ δικαίων πρός τήν Σιλεσίαν,ό'τε 

ή αύλή τής Βιέννης έπέτρεψεν ϊν ’ άναγορεύση 
έαυτόν βασιλέα, ύποσχομένη ϊνα δώ αύτώ τό 
κομητατον Σβερίν, όπερ μηδέποτε έδόθη. Τότε 
δά τότε , κατά τήν γνώμην Φρειδερίκου τοΰ 
δευτέρου, τό παν ήκυροΰτο· Διό άπαιτεΐ νΰν καί 

τήν κάτω Σιλεσιαν.

“Αδηλον άν ή άξίωσις αύτη τοΰ βασιλέως 
ήτο δικαία ή μή. Βέβαιον δέ είναι ότι πάντες 
οί αύτοκράτορες πράττουσι τοΰτο, όπότε θέ- 
λουσιν ϊνα έπαυξήσωσι τά  κτήματα αύτών. 
’Αντί τής κάτω Σιλεσίας Φρειδερίκος ό δεύτε
ρος ήγγυατο τή Μαρία θηρεσία τήν διαδοχήν, 
καί ύπέσχετο ϊνα βοηθήση τόν άνδρα αύτής 
Φραγκίσκον τόν έκ Λοθάριγγίας ό'πως έκλεχθή 
αύτοκράτω ρ. ’Αλλά προέβαινεν έ'τι περαιτέρω · 
έπειδή προσήνεγκεν αύτΐί άντί τής Σιλεσίας 
πέντε εκατομμύρια (ptopivitov προπληρωτέα.

Αί προσφοραί αύται δέν ήσαν εύκατΐ«ρρόνη- 
τοι. ’Αλλ’ οί κόλακες καί οί κακοί σύμβουλοι 
ακούονται μάλλον τών άλλων έν ταΐς αύλαΐς.

« Σ ύ , ή απόγονος τών 'Αψβούργων, έλεγον 

οί κόλακες πρός τήν Μαρίαν Τερεντίαν, δέν 

πρέπει ϊνα δε*/θής πρός σύμβασιν τα παρά 
τοΰ μαργράφου τοΰ Βρανδεβούργου ώςτελευταιαν 

άπόφασιν προτεινόμενα. Ούδέποτε τοιοΰτον όνει
δος ! » Τούτοις πεισθεΐσα ή Μαρία Τερεντία 
άπεκρίθη ύβριστικώς πρός τόν άπόστολον Φρει

δερίκου τοΰ δευτέρου ότι « έκπλήττεται πώς 

ό πρώην μαργράφος τοΰ Βρανδεβούργου, οστις, 
θαλαμηπόλος ών τοΰ αύτοκράτορος τής Γερ
μανίας,  προσέφερεν αύτώ πρότερον τόν νι

πτήρα καί τά  χειρόμακτρα, ό'πως άπονίπτηται 
καί άποκαθαίρηται τάς χεΐρας , δέν αϊσχύνε- 
ται ίνα έπιβάλη νΰν νόμους τή θυγατρί εκεί

νου. »

’Αλλ’ ή θυγάτηρ τοΰ άποθανόντος αύτοκρά
τορος δεν ήτο αύτοκράτειρα, άλλ’ άπλώς 

άρχιδούκισσα τής Αύστρίας καί βασίλισσα τής 
Ούγγαρίας , ώς εκείνος ήτο έκλέκτωρ καί βα
σιλεύς τής Πρωσσίας άναμφισβήτητος, μηδα
μώς ών αύτή ύποτεταγμένος. Διό ώφειλεν 
αύτη ϊνα θεραπεύη μάλλον Φρειδερίκον τόν δεύ
τερον ώς εκλέκτορα τοΰ άνδοός αύτής /άριν, 

τοΰ δουκός τής Βαυαρίας, φιλοτιμουμένου ϊν’ 
άναγορευθή αύτοκράτωρ. Διότι ή ψήφος Φρει
δερίκου τοΰ δευτέρου ήδύνατο ϊνα συντελέση 
μεγάλοις εϊς τήν επιτυχίαν τών ύπέρ τοΰ άν- 

δρός αύτής βουλευμάτων, άποδίδοντος ούτω 

τήν έκ κληοονομίας αρχήν τώ  οίκω τής Λύ
στρίας, όπερ οί άλλοι ηγεμόνες τής Γερμανίας 
άπεφευγον πάντοτε.

Οί ύπερήφανοι λόγοι ούδέποτε ώφελοΰσι 

τούς αδυνάτους· δηχθέντες δέ οί δυνατοί είναι 
άνεξίλαστοι. « Τί δα ί ! είπε τότε Φρειδερί
κος ό δεύτερος πρός τούς ύπουργούς αύτοΰ, 

τοιαύτη είναι ή άπόκρισις τής Μαρίας Τερεν
τίας , καί ούτω φιλικώς διάκειται αύτη πρός 
εμέ ! Έστω ! Μέλλομεν ίνα ίδωμεν τί άπο- 
βήσεται! Εϊμεθα έν μηνί δεκεμβρίω. Οί πά
γοι μ ε τ ’ ολίγον ξηρανοΰσι τάς οδούς τής 
Σιλεσίας. » Καί έκρινεν εύθύς ϊνα έκστρα- 

τεύση. « Καί τί άλλο ήδύνατο ϊνα πράξη ; 
λέγει ό Βολταΐρος. Έ ν  Βρανδεβούργω δέν 
υπάρχει ούτε άγρευμα, ούτε κρεωπιολεΐόν, ούτε 
άλεκτορίς σιτευτή · ό δέ σΐτος έ'ρχεται έκ τής 
Σαξωνίας καί τοΰ Μαγδεβούργου. ’Λλλ’ ή Σι- 
λεσία, χώρα ούσα εύφορωτάτη , γέμει παν
τοίων άγαθών, καί διά τοΰτο έ'πρεπεν ϊνα κα- 
ταληφθή. »

Αλλ’ έκαστος έρωτά έαυτόν τί έμελλεν ίνα 
πράξη ή Γαλλία. Επειδή οί μέν πλεΐστοι τών 
περί τον βασιλέα Λουδοβίκον δέκατον πεμπτον 
ήθελον ϊνα καταλύσωσι τον οίκον τής Λύ
στρίας · οί δέ ένόμιζον αύτόν ήδη ίκανώς έλατ- 

τωθέντα, καί προύτεινον ϊνα συμμανήσωσι 
αύτή κατά τής Πρωσσίας. Λλλ’ ύ παντοδύνα
μος καρδινάλιος δέ Φλερΰ ήθελεν ινα φείδηται 
κατά τήν παροιμίαν άμφοτέρων, τής αίγόςκαί 
τής κράμβης, ώς ήσαν συνείθισμένοι ινα πράτ- 
τωσιν οί παλαιότεροι τών πολιτικών.

Έ ν  τούτω ό Φρειδερίκος ήτοιμάσθη ίνα έκ- 
στρατεύση. Αλλ ώ τ/,ς συμφοράς! ώ τοΰ 
άπαισίου οϊωνίσματος ! Καθ’ ήν ώραν άνε^ώρει 
τό στράτευμα, ό μέγας κώδων τής μητροπό- 

λεοις τοΰ Βερολίνου, θοαύων τά ύποστηρίγματα 
καί τά σχοινία κατέπεσε βαρύς καί συνετρίβη 
εις μυρία. 'Ο λαός στενάζει, οί δέ στρατιώται



τρέμουσιν έπι τώ  άπαισίω τούτω οίωνώ · και 
τά  πάντα φοβούσιν ήδη αύτοΰ;, ή χιών,  ή 

πάχνη, ή δύναμι; ,τής Αυστρίας , καί ή τολ
μηρά καί άδικος έπίθεσις. « ’Επειδή έάν ή εκ
στρατεία ήτο δίκαια, έλεγον, δι άτί  Φρειδερί

κο; ό δεύτερο;, έξαλείψας έκ τών σημαιών τό 
pro Deo ( ύπέρ τοΰ Θεού) , άφήκε μόνον το 

pro patria (υπέρ τή ; πατρίδος), λέγων οτι οΐ 
βασιλείς δέν πρέπει ΐνα έμπλέκωσι τόν θεόν 
εϊ; τά ; έριδα; τών ανθρώπων;» Καί ό Φρειδε

ρίκο; άνεθάρρυνε τό στράτευμα λέγων; « Ο 
κώδων έπεσε. Τοσοΰτο κάλλιον , προάγγελος 
κακών γενόμενος τή Αυστρία,, σημάίνων ότι οι 
ύψωθέντε; ταπεινωθήσονται.» "Υστερον δέ εδη- 

μηγόρησε, καί διέταξεν ινα φέρωσιν έμπρο- 
σθεν του τάγματα; τών σωματοφυλάκων, τόν 

ρωμαϊκόν άετόν, άρθέντα έκπρεπώ; έπι άκρα; 

βακτηρία; τινό; έπιχρύσου , και προσέταξεν 
αύτοΐς ΐνα ώσιν ανίκητοι, ώ ; αύτοί οί 'Ρω
μαίοι. Πρό; ταΰτα' άναθαρρυνθεί; ό στρατός 

έξήλθεν άλαλάζων τ ή ; πόλεως.

ΙΙρό; τήν αγγελίαν τ ή ; τολμηρά; εκστρα

τείας τοΰ Φρειδερίκου κατεΐαράχθη ή αύλή καί 
ό λαό; τ ή ; Βιέννη;. « Μή φοβεΐσθε, έλεγον οί 
καθολικοί αύτή; ίερεΐ; το ϊ; στρατιώται; · ό 
βασιλεύς Φρειδερίκο; είναι φίλο; τοΰ Βολ- 
ταίρου, είναι ό Α ντίχριστο;... είναι νέο; Φαραώ 
έκστρατεύων έπί τόν λαόν τοΰ θεοΰ, ό'στι; 
βεβαίως καταστρέψει αύτόν έν τινι Ερυθρά 

θαλάσση.»

’Αλλά Φαραώ ή ’Αντίχριστο; ό Φρειδερίκος 

ώρμησεν έυθύ έπί τήν πρωτεύουσαν πόλιν τ ή ; 
£ίλεσία; Βρεσλάον, ήτ ι ; ,  έλευθερα πο'λι; ού- 

σα, δέν κατείχετο ύπό φρουρά; αύστριακής, 
καί ύποκινουμένη ύπό τών διαμαρτυρομένων 

καί ύπο' τινο; δημαγωγοΰ υποδηματοποιού, 

ήνοιξε τά ; πύλα; τοΐς Πρώσσοι; ,  οίτινες ήρ- 
χοντο ύποσχόμενοι και ύπερασπισιν τών ύπό 

τών καθολικών καταδιωκομένων διαμαρτυρομέ- 
νων καί προστασίαν τοΰ καθολικού επισκόπου 
τής πο'λεως. "Επειτα εδραμεν είς τήν άκρόπο- 
λιν τοΰ Neiss, ήν ό αυστριακός φρούραρχο; 
έ'σωσε, συντριβών τού;· πάγου; τών τάφρων 
καί χέων έπί τών προμαχώνων ύδωρ, ό'περ 

πηγνύμενον καθίστα αύτού; μέν ολισθηρούς, τήν 
δέ άκρόπολιν άνάλωτον.*

’Εκεΐθεν, ωφελούμενος έκ τών πάγων ό 
Φρειδερίκος έ'δραμε κατά τόν άπρίλιον τοΰ 
1 7 4 1  είς Μολβιτζ έπί τόν παρά τήν πο'λιν 
ταύτην άντεπεςελθόντα αύτώ αύστριακόν στρα
τηγόν Νάύπεργ. Διότι ή Αύστρία ένενόησε τέ 
λος ό'τι μόνη ή προστασία τοΰ θεοΰ δέν ήρκει 
οπως άποτρέψη τον Φαραώ, άλλ’ ό'τι έ'πρε- 
πεν ΐνα βοηθήση αύτή έαυτήν. Ο στρατηγός 
Νάύπεργ ήγε πολυάριθμον φοβερόν ιππικόν, 
πρός ο τό τοΰ Φρειδερίκου δέν ήτο πάντάπασιν 
άξιόμαχον. Αί μοΰσαι ούδεποτε άνέδειξαν με
γάλους στρατηγούς. Οί ιπ πείς, ών ήρχεν 
αύτό; ό Φρειδερίκο;, ήττηθέντες κατά τήν 
πρώτην συμπλοκήν, έτράπησαν εις φυγήν. « 'Ο 
στρατάρχης μου Σβεριν ήλθε πρός μ ε , παρα- 
καλών με ΐν άπεχωμαι τοΰ λοιποΰ τής στρα
τηγίας · διότι αληθώς έγενόμην λίαν αδέξιος, 
ώς καί ό Νάύπεργ. Αγνοώ δέ πότερος ήμών 
άμφοτέρων έκαμε μεγάλειτέρα; ανοησία;, λέ
γει ό Φρειδερίκο; έν τή Uistoire de mon 
temps. »

' θ  δέ σοφός Μωπέρτουΐ, ό'στις ήκολούθει

άμ’ αύτώ έπί όνου κατά τήν άτυχή ταύτην 

τών δύο ιππικών συμπλοκήν συνελήφθη αιχμά

λωτος · ό δε Φρειδερίκος άπεχωρίσθη τών 
διασπαρεισών αύτοΰ ίλών, ούτως ώστε οί; μέν 

ιππείς ένόμιζον ότι ό βασιλεύ: άπώλετο, ού

τος δέ ό'τι άπώλετο καί τό ; ιππικόν καί ή 

μάχη.

'Ο βασιλεύς άποπλανηθεί; ήλθε τέλο; περί 

μέσα; νύκτας μετά τινων αξιωματικών ζήτη

σών φιλοξενίαν είς τό φρούριον τοΰ Οππελεν, 
ένθα κατώκησαν πρό τινων ημερών πολλοί 

ΙΙρώσσοι αξιωματικοί. ’\λλ’ αί πύλαι τοΰ φρου
ρίου άνοιχθεΐσαι έξήαεσαν πλήθος αυστριακών 
ούσσάρων , οίτινε; έξορμη'σαντες τούς μέν τώ.ν 

Πρώσσων αξιωματικών έφόνευσαν, τούς δέ ηχ- 
μαλώτισαν. Ό  Φρειδερίκος κατώρθωσεν ΐνα 

έκφύγη κακώς έχων , καί έκοιμήθη έπί στρω
μνής άχυρων έν τινι . άθλία καλύβη λίαν περι- 
μέρίμνος, καί μετανοούμενο; τήν τολμηραν και 
άδικον κατά τή ; Αύστρία; αύτοΰ έπίθεσιν · 

διότι ήδη έβλεπε τήν Πρωσσίαν παρά τό βά- 

ραθρον.

’.\λλά τή έπαύριον, περιπλανώμενος μικρός 
καί συνεσταλμένος ό'πως εύρη τά λείψανα τοΰ 
κατατροπωθέντες Πρωσσικοΰ στρατοΰ, μανθά

νει έκπληκτος ό'τι μετά τήν ήτταν καί τρο
πήν τοΰ ίππικοΰ τό πεζικόν αύτοΰ έθαυμα- 

τούργησε καί,  έτρεψεν είς φυγήν τόν αύστρια- 
κόν στρατόν καί ό'τι, ό'περ μάλιστα συνετελεσεν 
εϊ; τήν νίκην, ήτο τό νε'ον πρωσσικόν τυφέκιον, 
ό'περ ό έπΐλοχίας βασιλεύς κατεσκεύασε κρυ
φίως ύπέρ τοΰ Πρωσσικοΰ στρατοΰ, ώς κατε- 

σκευάσθησαν τά  βελονωτά τυφέκια πρό τής έν 
Σαδόβα μάχης. 'Π δεύτερα τάξις τοΰ πεζι
κού , λέγει ο Βολταΐρος έν τή « 'Ιστορία τοΰ 
πολέμου · τοΰ 1 7 4 1 ,  άποκατέστησε πάλιν τά 

πάντα, τής άκλονήτου ένεκα πειθαρχίας, είς 
ήν είναι έθισμένοι οί Πρώσσοι στρατιώται, καί 
τών εξαίρετων αύτών τυφεκίων , άτινα, πλη- 
ρούμενα ταχέως άνωθεν διά σιδηρών ράβδων, 

ρίπτουσιν έπαλλήλως π έ ν τ ε  βολάς τούλάχι- 

στον άνά έκαστον λεπτόν. » Οί λόγοι ούτοι τοΰ 
Βολταίοου είναι λίαν εύκατάληπτοι, αποδει- 

κνύοντες ό'τι πρό 1 3 6  ετώ ν, ή'τοι άπό τής έν 
Μολβιτζ μέχρι τής έν Σαδόβα μάχης τό Πρωσ- 
σικόν τυφέκιον συνετέλεσε τά  μέγιστα εί; τήν 
αύξησιν τ ή ; Πρωσσίας.

"Εκαστος δύναται ί'να έννοήση τήν άμετρον 
χαράν τοΰ Φρειδερίκου, ό'στι; έκ ταπεινού καί 
ήττημένου είδεν εαυτόν άνελπίστω; νικητήν 
καί τροπαιοΰχον. Μ ετ’ ολίγον είδε πάντα; 
τούς ηγεμόνας τής Εερμανίας έρχομένους φιλι- 
κώς πρός αύτον, καί πρό πάντων τον Κάρολον 

τής Βαυαρίας, ό'στις έφιλοτιμεϊτο ΐν’ άναγο- 
ρευθή αύτοκράτωρ, καί τόν εκλέκτορα τής —α- 
ξωνίας καί βασιλέα τής Πολωνίας ό'πως συμ- 
μετάσχνι τής λείας τών Πρώσσων. Τ ί δέ έ'μελ- 
λεν ΐνα πράξτ) Αουδοβϊκο; ό δέκατος πέμπτος 
καί ό καρδινάλιος δέ Φλερΰ πρός ταύτην τήν 
άπρόοπτον αγγελίαν; Οί Γάλλοι ήγαπώντο έν 
Αύστρία· Ό Μωπέρτουΐ ή'χθη αιχμάλωτος είς 
τήν Μαρίαν Τερεντίαν καί τόν σύζυγον αύτής 
Φραγκίσκον τής Αοθαριγγίας, οίτινες ύπεδέ- 
νθησαν αύτόν φιλοφοονέδτατα. «Δέσποτα, λέ
γει ό Γάλλος σοφός προς τόν μέγαν δούκα, 
τοΰτο μόνον λυπούμαι ότι άπώλεσα τό έξαίρε- 
το'ν μου ώρολόγιον, έρνον τοΰ "Αγγλου Γράχαμ,

άφαιρεθέν μοι ύπό τώ  ούσσάρων τής Ύ μ . Με

γαλειότητας. » Ο Γράχαμ ήτο τότε άληθώί 

περιφημότατος τών μηχανικών καί ώρολο- 
γοποιών τού Λονδίνου, κατασκευάσας πρός τοΐς 
άλλοι; ύπέρ τών αστρονόμων Hailey et Bradley 

άξιόλογα χρονόμετρα.

« Ενδοξε Μωπέρτουΐ! άπεκρίθη αύτώ ό 
μέγας δούξ, οί .ούσσάροι άφη'ρεσαν τό ώρολό
γιον παιδιάς χάριν . ’ΐδού αύτό. » 'Ο Μωπερ- 
τουϊ έλαβε τό'ώρολόγιον; ό'περ ήτο μέν εργον 

τοΰ αύτοΰ ώρολογοπόιόΰ, άλλ’ ούχί τό εαυτού, 

διο'τ  ̂ ήτο τό τοΰ δουκός. Ή. δέ Μαρία Τερεν- 
τια, ούσα βασίλισσα άμα καί γυνή, —  « Κύριε 

Μωπέρτουΐ, λέγει πρός αύτόν, εϊδετετήν άδελ

φήν τού βασιλέως τής Πρωσσίας; Είναι άλη- 
θές ότι είναι ή ώραιοτάτη άνασσα τής Εύρώ- 

πης ; » —  « ’Ενόμιζον τούτο μέχρι τής ώρας 
ταύτης, » αποκρίνεται αύτή, χαριεντιζόμενος 

ό σοφός άκαδημιακός.

Αλλ’ ή εύμενής αύτη ύποδοχή έγένετο ούχί 
πρός τόν φίλον τοΰ Φρειδερίκου άλλ’ άπλώς 
πρός τόν Γάλλον · διότι ή βασίλισσα ήγάπα 

τούς Γάλλους καί έμίσει τούς Πρώσσους. Ί  Ιλ- 

πιζε δέ ότι ή Γαλλία, έγγυηθεΐσα αύτή 
πρό τού θανάτου τοΰ πατρός Καρόλου τοΰ έκτου 
τήν βασιλείαν καί τήν συμμαχίαν αύτής, δέν 

ήδύνατο ΐνα έγκαταλείψνι ήδη προσβαλλομε- 

νην ύπό τών Πρώσσων, άναγκάζουσα αύτην ΐνα 

ζητήση βοήθειαν παρά τών ’Άγγλων ή άλλου 
τινός'λαού.

('■Έπεται ουνέχεια.)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ton

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Ν .

Περι τής ροπής των κυανέων και ίανθίνων άκτίνων 
π ρός τήν αίςησιν των φυτών καί των ζωο>ν. —  
Περί τής υποδηλουυ.ενης ταύτο'τητος τών βορείων 
σελάιυν καί τών οιαττόντών άστε'ρων, εκπορευομ,έ- 
νιον έκ τών αύτών κοσαικών αίτιων.

'Ο Κ . Poey κοινοποιεί τή Ακαδημία τών . 

Επιστημών άξιόλογον πραγματείαν περί τής 
επιρροής τοΰ κυανέου καί ίοειδοΰς ή ίανθίνου 
χρώματος πρός τήν αύξησιν τών φυτών καί 
τών ζώων, έξ ής λαμβάνομεν τά άξιολογώ- 
τατα.

Ούδείς αγνοεί ότι τό φώς είναι άναγ/,αιό- 
τατον πρός τούς άνθρώ·πους,τά ζώα καί τά φυ
τά, καί ότι αί φωτειναί ακτίνες άπεργάζονται 
μάλιστα τούς ιστούς τών φυτών, έξιδιοποιου- 
μένων δι’ αύτών τό'» άνθρακα τοΰ έν τή. ά τ- 
μοσφαίρα ανθρακικού οξέος. Πάντες δέ παρε- 
τηρήσαμεν ότι τά φυτά μαραίνονται καί άπο- 
ξηραίνονται μετακομιζόμενα είς τόπον σκοτει
νόν.

Τά μέγιστα τών ζώων , οίον οί έλέφαντες, 
οί ρινοκέρωτες καί οί ιπποπόταμοι, ώς τά μέ
γιστα τών φυτών, οίον τά νεωστί άνακαλυφθέν- 
τα δένδρα βέοβαχ_ς,  άτινα έχουσι περίμετρον 

ώς πεντήκοντα μέτρων, έκτρέφονται κατά τάς 
χώρα; ένθα τό φώς τοΰ ήλίου σπανίως άοανί- 
ζεται έκ τής ομίχλης καί τών νεφελών.

'Ο άνθρωπος έχει χρείαν τοΰ φωτός, ώς 
τό φυτόν · διότι αί φωτειναί άκτΐνες έγεί— 
ρουσι τήν ενέργειαν τοΰ δέρματος καί τοΰ νευ-

ρικοΰ συστη'ματος, εύκολύνουσαι τήν κυκλοφο
ρίαν τοΰ αίματος καί τάς έκκρίσεις τών διαφό
ρων υγρών τού σώματος. Διό οί κατοικούντες 
έν ύπογείοις καί σκοτεινοί; τόποις, οίον οί 
δ;σμώται ή οί έργάται τών μεταλλείων, οί 
ζώντες έν στεναΐς καί άκαθάρτοις οδοί; καί έν 
σκοτεινοί; οΐκίσκοι;, είναι συνη'θω; ώχροί, φι
λάσθενοι, κακόχυμοι, χειραδικοί, ύδρωπικοί, 
ραχιτικοί καί μάλιστα ύπό τών έπιδημιών 
και λοιμικών άοθενειών εύπρόσβλητοι. Τούναν- 
τίον δέ οί έν το ΐ; άγροις διαιτώμενοι έχουσι 
τήν δψιν φαίδραν, ροδόχρουν καί ύγια Γνοι- 
στον δέ ότι ό άήρ τών πόλεων δέν είναι πολ- 
λοΰ γε καί δει ούτω καθαρός, ώς ό τών αγρών,

όστις άνακαθαίρεται άενάως ύπό τών ηλιακών 
άκτίνων , όξειδουσών καί διαφθειρουσών τά έν 
αύτώ περιπολοΰντα αόρατα οργανικά καί μι
ασματικά σωμάτια.

Πανταχοΰ όπου τό φώς εισέρχεται έλευθέρως 
ο άήρ άνακαθαίρεται άδιαλείπτως · όπου δ άν 
έλλειψη , τά μιάσματα συσσωρεύονται, ό δέ 
άήρ μολυνόμενος, άποβάλλων τάς ζωοπαρόχους 
αύτοΰ δυνάμεις , καθίσταται πάντως άνεπιτή- 
δειος πρός τήν άναπνοήν τών ζώων καί τών 
φυτών καί μάλιστα τοΰ ανθρώπου, όστις, δια- 
ταραχθείσης τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος, ά- 

σθενεΐ.
Τό έν τή ατμόσφαιρα λευκόν ηλιακόν φώς

άποτελεϊται ic άκτινων πολυχρώμων, tov έκα
στη δραγμή έχει ιδίας ιδιότητας- Διότι αι 
μέν έγείρουσι τήν αίσθησιν τ ή ; θερμότητο;, αι 
δέ τή ι τοΰ φωτό;· άλλαι δέ αο'λι; όοαταί ού 
σαι κατέχουσι τήν παράδοξον ιδιότητα τοΰ 
παράγειν χημικά; ένεργεία;, άποσυνθέτουσαι 
τά σώματα καί μεταβάλλουσαι αύτά όλοσχε- 
ρώ;, ώ ; ή χειρ τοΰ χημικοΰ. Τοιαΰται είναι αί 
ϊο ε ιδ ε ΐ ;η ίάνθιναι άκτΐνες (rayons violets), δ ι ’ 
ών οί φωτογράφοι ύποτυποΰσι τά ; εικόνας. 
Διότι "ι'· ίοειδεΐς άκτΐνες άποσυνθέτουσι τόν 
χλωροΰχον άργυρον τής ώργυρας τών φωτογρά
φων πλακό;, καί άποθέτουσι μέλαν τι κατα- 
βύθισμα μεταλλικού αργύρου, ό'περ άπεργάζεται



τήν εικόνα. Αύται δέ φθε'ρουσι τά χρώματα 
των παραπίτασμάτων, τών ταπητουργημάτων, 

καί καθόλου πάντων τών κεχρωματισμενων ι
στών, εύκολύνουσαι τήν νομικήν ενωσιν τοΰ 

έν τώ  αέρι οξυγόνου μετά τ·?,; χρωματισάσης 
τα υφάσματα ταΰτα φαβικής ουσίας.

Γνωσθεισών άπαξ τών ιδιοτήτων τών τό 

λευκόν φώ; άποτελούντων χρωμάτων, έπρεπε 
φυσικώ τώ  λόγω ί'να έρευνη'σωμεν πώς ταΰτα 
ένεργοΰσι κατ ίδιαν εις τήν αύξησιν τών φυ
τών καί τών ζώων.

Κατά θεωρίαν φαίνεται άρα ό'τι αί ΐάνθιναι 
ακτίνες είναι αί μάλιστα συντείνουσαι εις τήν 
αυζησιν τών φυτών · διότι μόναι αύται δύναν-

Βέοβαχς. Ί  περμεγε'Οη ίένίρα της εσω "Αφρική;.

ται, ως είδομεν, ίν άποσυνθέτωσι καί συνθε- 
τωσι χημικώς τα  σώματα. Πρός απόδειξιν τν;ς 

θεωρίας ταύτης έ'πρεπεν ϊνα καθυποβάλλωμεν 
τά αυτα φυτα κατ ίδιαν εις τήν ενέργειαν τών 

διάφορων ακτινών, των ερυθρών, τών κιτρίνων, 
τών ίανθίνων κ λπ ., καί συγκρίνοντες άποφαι- 
νωμεθα γνώμην περί τής ένεργείας έκάστου 

χρώματος. J οΰτο όε επραςεν ό Αγγλος στρατη
γός Πλέσαντων, οστις εκαμεν άπό δέκα ετών 
πολλά πειραματα, άτινα κατέδειξαν άναμφι- 
λεκτως τήν ροπήν τ  (ον ιανθίνων άκτίνων ού 
μόνον πρός τά  φυτά άλλά καί πρόςτά ζώα.

Κατα τον απριλιον τοΰ 1 8 G I έτους έφυ- 
τευοεν εν τινι φυτωρίω έστεγασμένω δ ι’ ύε-

λων ίοειδών τριάκοντα παραφυάδας τριάκοντα 
διάφορων ειδών άμπελων, α'ίτινες εντός ολί

γων εβδομάδων έκαλυφθησαν ύπό φυλλωμάτων 
και εζετιναςαν τους κλάδους αυτών έπί τούς 
τοίχους μέχρι τής στέγης τοΰ φυτωρίου. « Ου
δέποτε, λεγει, ίδιον τάς αμπέλους ταύτας 
γνωστός τις 4γγλος αμπελουργός, ειδονέπίτεσ- 
σαρακοντα ετη,  καθ ά ασχολούμαι περί τήν 
αμπελουργίαν έν ’Αγγλία καί Σκω τία, άμπέ- 
λους εις τοσοΰτον άφιχθείσας μεγέθους έν ούτω 
βραχεί χρόνω. Εί καί αί άμπελοι ειχον τότε 

Τϊεντε μηνών ηλικίαν, όμως αί πλεΐσται ειχον 
μ·?κος μέν δεκαπέντε μέτρων, πάχος δέ 1 5 - 

2 0  εκατοστόμετρων. 1 πολογιζονται δέ ότι η

άμπελος φερει τήν πρώτην σταφυλήν πέντε 
μετά τήν φύτευσιν της παραφυάδος έ'τεσιν. 
’Αλλά φωτιζόμενα’, ύπό τοΰ ΐανθίνου χρώμα
τος αί άμπελοι τοΰ Άγγλου στρατηγοΰ παρη- 

γαγον έν διαστνίματι δεκαεπτά μηνών 1 2 0 0  
λίτρας σταφυλών. Κατά τό έ'τος 1 8 6 3  ήνεγ- 
κον δέκα πιθάκνας ήδίστων σταφυλών. Εΐ 
δέ καί πολλοί άμπελουργοί προεΐπον ότι αί 

τοιαΰται άμπελοι ταχέως παύσουσι καρποφο- 
ροΰσαι, ούδέν ήττον όαως διατελοΰσιν αύται άπό 
Ιννέα έτών φέρουσαι τόν αύτόν άφθονον τρυ
γητόν , άναδίδουσαι νέους κλάδους καί αύξα- 
νομεναι ύπερφυώς.

Γνωσθείσης της δυνάμεως τών ίοειδών ά-

κτίνων εις τά φυτά, ό στρατηγός Πλέσαντων 
έπειράθη ινα απόδειξη άν αύται έ'χωσι τήν αύ
τήν ροπήν πρός τήν αύ'ξησιν τών ζώων.

Τη 3 νοεμβρίου 1 8 6 9 ,  κατασκευάσας δύο 
οΐκίσκους έστεγασμένους τόν μέν δι’ ίοειδών, 
τον δέ διά λευκών ύέλων,  κατέθηκεν εις μέν 
τόν ποώτον τρεις υας (θηλεις χοίρους) καί 
ένα κάπρον, έν δέ τώ  δευτέρω τρεΤς άλλας ΰας 
καί ένα κάπρον. Πάντα ταΰτα τά ζώα εί- 
χον ηλικίαν δύο μηνών. Καί τά μέν τεσσαρα 
πρώτα ειχον βάρος 167  λίτρας καί ήμί- 

σειαν, τά δέ δεύτερα 2 0 3  λίτρας. λνετράφη- 
σαν δέ ύπό τοΰ αύτοΰ έπιμελντοΰ δίδοντος 
αύτοΐς τήν αύτήν τροφήν κατά τε τ/ν ποιότητα ;

καί τό βάρος καί κατά τήν αύτήν ώραν. Τη 1 
μα'ίου τοΰ 1 8 7 0  σταθμίζων τάς εν τώ  ιανθίνω 
οΐκίσκω ύας εύρεν ότι τό βάρος αύτών Λ,ύξη'θη 
κατά 4 0 0  περίπου λίτρας" τό δέ βάρος τών 
έν τώ λευκώ οΐκίσκω άνατραφέντων ζώων ηύ- 
ξηθη μόνον κατά 3 0 0  περίπου.

Θέλων δέ ινα έπιβεβαιώαη έ'τι μάλλον τό
,  tV  -  /5- ^  ,  ,,

πειοαμα τούτο εςελεςατο ταύρον τινα ουτω 
νοσώδη , ώστε ό κύριος αύτοΰ άπελπίσας 
τήν σωτηρίαν τοΰ ζώου έ'κρινεν ϊνα θανατώση , 
καί κατέθηκεν αύτόν εϊς τον ίάνθινον οίκίσκον.
Hδη μετά τήν πριότην ημέραν παρετηρησίν 

ότι ό πρώην άείποτε κατακείμενος ταΰρος ήγερ- 
θη , έβάδιζε καί έζητει τροφήν μετά τινας
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δέ ήμε'ρας άνέλαβεν εντελώς και εν τώ  πα- 

ρόντι ό ταύρος είναι ίσως ό ωραιότατος τής 
Α γγλίας, εϊ και μή έχει πλε'ον τών 1 ί μη- 

νών.
Μετα τά πειράματα ταΰτα δυνάμεθα ΐνα 

παραδεχθώμεν ότι τό κυάνεον και ίάνθινον 
χ ρώμα συντελεί μάλλον τών άλλ<ον χ ρωμάτων 
είς τήν αύξησιν τών φυτών καί τών ζώων καί 
τήν υγείαν τών άσθενούντων ζώων. Έ λ π ίζο - 
μεν δέ ότι ή ιατρική ταχέως ώφεληθήσεται εκ 
τής νε'ας ταύτης επιστημονικής έξευρέσεως 
ό'τως έφαρμόση αύτήν τοΐς άνθρώποις, θερα- 
πεύουσα τούς ασθενείς εν οίκίσκοις φωτιζομέ- 

νοις δι’ ύέλων ίανθίνων ή κυανίων.

'Ο κύριος Faye λυπεΐται μή δυνάμενος ί'να 
διακοινώση τή Ακαδημία λεπτομερή Ι'κθεσιν 
τοΰ ύπο τοΰ κυρίου 1 Iciss, διευθυντοΰ τοΰ αστε
ροσκοπείου τοΰ Μονά/ου έκδοθέντος έσχάτως 
υπομνήματος πε ρί  τ ή ς  μ ε τ  α ς ύ τ ώ ν  β ο ρ ε ί 

ων σελάβιν και  τ ώ ν  δ ι α τ τ ό ν τ ω ν α σ τ έ ρ ω ν  
((Hoiles filantos) συνοχής .  Οί άστοονόαοι καί 

οί μετεωρολόγοι καταγίνονται άπό τίνος χρό
νου ίνα διασαφήσωσιν έάν τά βόρεια σέλαα 
παοάΥωνται εκ μόνων "/ηΐνων αιτιών , ώς αί4 1 ι I 7 7
άστραπάι καί αί φώσφοροι άτμίό ς · η έάν 
έξ αιτιών κοσμικών, ώς οί διάττοντες αστέ
ρες. Κατά τά δοκιμώτερα συμπεράσματα τό 

τελευταΐον τοΰτο φαίνεται πιθανώτερον. Διότι 
παρετηρήθη ότι τά δύο ταΰτα ουράνια φαινό
μενα αναφαίνονται πολλάκις ταύτοχρόνως. Γνω- 

ρίζομεν δέ άπο' τινων έτών ότι τά σμήνη τών 
διαττόντων αστέρων δέ. είναι άλλο είμή ού- 
ραί κωμητών, ήτοι γεννώνται έκ κοσμικών αι
τιών.

Σ Κ Ι Ι Ν Α Ι

Τ Ο Υ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Ο Υ  Β Ι Ο Ϊ .  

ΜΙ Α  ΝΥΞ

ΕΝ ΤΙΝΙ KTBEYTIIPJO T H I ΚΑΛΙΨΟΙ’ΝΙΑΣ.

Α’.

’Εν τη πλατεία τοΰ 'Αγίου Φρασκίσκου, 

πρωτευούσης πόλεως τής Καλιφορνίας, περιφέ

ρεται πλήθος πολυάσχολων καί άργών ανθρώ

πων· έ’μποροι καί μεσΐται άγοράζοντες καί πω- 

λοΰντες παντοΐα γεννήματα · ξένοι έλθόντες 

πανταχόθεν τής γής καί θεωροϋντες ήσύχως 

η εκπληττόμενοι τα θαύματα τοΰ περιποθήτου 

τούτου Έλδοράδου· μεταλλεΐς οί'τινες έρχονται 

έκ τών χρυσοφόρων γαιών (p la ce rs ) κατεσχι. 

σμένοι καί ρυπαροί, φέροντες σκύτινον σάκκον 

περί τήν κοιλίαν, περιέχοντα την χρυσήν αύτών 

κόνιν 'Ισπανοί τής Καλιφορνίας, φοροΰντες 

πολύχρωμον μανδύαν καί βαρείς πτερνιστήοα;· 

Κινέζοι φοροΰντες ποδήρη κυανήν έσθήτα, έφ’ 

ής κρέμαται όπισθεν ή μακρά τής κόμης αύτών 

ούρα- ναΰται πολλοί άποβάντες έκ τών πλοίων, 

άτινα, συρρεύσαντα πανταχόθεν τής ύφηλίου, 

ναυλοχοΰσιν έν τώ  λιμένι, άναι/.ένοντα νέον 

φορτίον Γάλλοι, Ά γγλοι, 'Ισπανοί, Μεξικα

νοί, Περουβιανοί, Ινδοί καί μουλάτραι φύρδην 

περιφερόμενοι, καί πάντες αγόμενοι ύπό τής 

πιθυμίας τοΰ πλούτου· διότι ό χρυσός είναι ή
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πυξίς, ό σκοπός καί τό ό'νειρον τών παντοδα- 

πών τούτων ανθρώπων.

’Αλλά τώ πλήθει τών μεταλλέων, τών βιο-
/ \ ~ , / / ·Υμη·/ανων και t c o v  εμποοων συμμιγνυται ταςις 

τις ανθρώπων μή φροντίζουσα μη'τε περί έρ- 

γασίας, μήτε περί εμπορίας. Είναι δέ ούτοι τά 

καθάρματα τής κοινωνίας τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών, χαρτοπαΐκται καί απατεώνες, λησταί 

έλθόντες είς Καλιφορνίαν, όπως άσχ-ώσιν έλευ- 

θέρως τά άτιμα αύτών επιτηδεύματα, προβαί- 

νοντες πολλάκις μέχρ;  βίας καί φόνου.

Οί εί: τίιν Αύστραλίαν άποστελλόμενοι κα-k ι
κοΰργοι είναι άγιοι πρός τούς ολέθρους και 

βαράθρους τούτους τής αμερικανικής κοινωνίας, 

οίτινες διασκορπίζονται πανταχοΰ τής Κ αλι- 

φορνίας, άπό τών λααποών αιθουσών τών π α ι- 

γνίων τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου μέχρι τής έν τοΐς 

ό'ρεσιν άποπεπλανημένης σκηνής τοΰ χρυσοθή- 

ρου, ώτινι άφαιροΰσι διά παντοίων δολιευμά- 

των τούς καοπούς πολλών πόνων καί μόχθων. 

Υπό τόν ισπανικόν · αύτών μανδύαν ύποκρύ- 

πτουσι τά έκ τών αίσχροκερδειών καί αρπαγών 

καί φόνιον συλλεχθέντα· τό δέ ρεβόλβερ καί τά 

bow ie-K nife  είναι τό διαβατήριο/, δι’ ού έπι- 

τυγχάνουσι τοΰ σκοποΰ.

’Αλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν πλατείαν τοΰ 

'Αγίου Φραγκίσκου. Ό  ήλιος έδυσεν ήδη όπι

σθεν τών πεοί τήν πόλιν γραφικών λόφων. 

Άλλ’ όπόσος θόρυβος έν τοΐς μεγάλο ις κατα- 

στήμασι τών παιγνίων! Αί πύλαι αύτών ανοί

γονται μετά κρότου, αί δέ αίθουσαι είναι πε

ριλαμπείς, καί άντηχοΰσι τάς μελωδίας τών 

μουσικών εταιριών τής πόλεως. Τό δέ πλήθος 

τών είς αύτάς συρρεόντων φιλοκύβων είναι το

σοΰτον, ώστε μ ετ ’ ολίγον πληροΰνται έν άκαρεΐ, 

καί δυοκόλως δύναταί τις  ίνα είσδύηται είς 

αύτάς. Το μέγιστον καί κομπωδέστατον τών 

κυβευτηοίων τούτων φέρει έπί τής προσόψεως 

πεοιλααπέσι χρυσοί; γράμμασι τό μαγικόν 

όνοαα « Έλδοράδον » . 'Ο προερχόμενος πρός 

τό ά'ντρον τοΰτο τοΰ λέοντος ξένος έλκεται ύπ’ 

αύτοΰ ώς έξ υπερφυούς τίνος δυνάμεως, πρός ήν 

δέν δύναται ΐν’ άντισταθή. Προχωρεί δέ εϊς 

τινα παμμεγέθη αίθουσαν περιεχομένην ύπό 

στοάς μεγάλων μαρμαρίνων κεχρυσωμένων στη

λών, ής οί τοίχοι είναι μεστοί ανακρεόντειων 

ζωγραφημάτων. Τήδε κάκεΐσεαί  τράττεζαι τοΰ 

χαρτοπαιγνίου καταστράπτουσιν ύπο στηλών 

ταλήρων, χρυσών δουνλονίων καί τεμαχίων 

χρυσού. Πρός δέ δεξιά,  όπισθεν μεγαλοπρεπούς 

τίνος άβακος, (buf fet )  ίσταται ώραιοτάτη τις 

νεάνιςπολυτελώς ένδεδυμένη προσφέρουσα τέϊον, 

καφέν οινοπνεύματα καί επαγωγόν τ ι μει

δίαμα τοΐς βουλομένοις άντίήμίσεως ταλη'οου.

Παρ’ αύτή ί'σταται σύμπλεγμα ανθρώπων 

αγρίων τήν οψιν καί ήλιοκαύστων. Είναι δε 

ούτοι ορεινοί χρυσοθήραι έλθόντες μακρόθεν είς 

Καλιφορνίαν, ό'πως πλουτήσωσι. Διαγαγόντες 

βίον άβίωτον έπί πολλούς μήνας, κοιμώμεναι 

χαμαί, τρεφόμενοι άθλίως έκ Θήρας, έργαζό- 

μενοι νυχθημερόν, κατώρθωσαν τέλος tv απο- 

λαύσωσι τοΰ πολυεύκτου πλούτου, καί έρχονται 

ΐνα ΐδωσt τήν περίφημον πόλιν Άγιον Φραγ

κίσκον, θαυμάζοντες τά πάντα, τήν πολυτέ

λειαν τών αληθώς μεγαλοπρεπεστάτων τούτων 

αιθουσών, τά  φώτα, τήν μουσικήν, τήν τύρβην 

τών ανθρώπων, καί μάλιστα τήν καλλονήν και 

τά ένδύματα τής ύπηρετούσης νεάνιδος ταύ

της, ήτις παρίσταται αύτοΐς ώς ύπερφυές τ ι 

όν, τοσούτω μάλλον, ό'σω αί γυναίκες ήσαν 

σπανιώτεραι έν Άγίω Φραγκίσκω, ό'τε έγράφη 

ή διήγησις αΰτη. »

Β '.
%

Αλλά τ ί  συμβαίνει περί τήν τράπεζαν ταύ

την,  περί ήν τοσοΰτον συρρέει πλήθος; Παρ’ 

αύτή κάθηται Ισπανός τις ταμίας άναμιγνύων 

τά χαρτία. ’Αντίκρυ δέ αύτοΰ κάθηται νέος τις 

χρυσοθήρας, μόλις δεκαεπτά έτών ών, ούτινος 

ή νεαρά καί ήδεΐα οψις άσχημίζεται έκ τής 

άγριότητος τοΰ βλέμματος καί τών σπασμών 

τών ωχρών αύτοΰ χειλέων. Τό πρόσωπον άπορ- 

ρέει ύδρώτος. Η δεξιά αύτοΰ χειρ στηρίζεται 

έπί τον πράσινον τά πητα , ψαύουσα υψηλήν 

ταλη'ρων στήλην, καί τρεις μικρούς σάκκους 

πλήρεις χρυσής κόνεως· ή δέ άριστερά είναι έν 

τώ  θυλακίω τοΰ υπενδύτου. Ή δη έρριψαν εί- 

κοσιπέντε τάληρα είς εν χαρτίον, καί παρατη

ρεί αγωνιών τά ; κινήσεις τοΰ τραπεζίτου, 

όστις διατελεΐ παίζων ατάραχος, μέχρις ού, 

τελευτώντος τοΰ παιγνίου, ό νεανίας άνακράζη 

αειδιών καί ύποστενάζων·

—  Τέλος πάντων ιδού κεοδαίνω ! . . .  Τά»
πάντα είς τήν β α σ ί λ ι σ σ α ν !  . . .  Κατάοα! . . .  

Καί έν ταύτώ εξάγει τοΰ θυλακίου μικρόν σάκ

κον περιέχοντα περί δύο λίτρας χρυσής κόνεως. 

Ο  Ισπανός άναλαμβάνει πάλιν τά χαρτία.

— - ’Ανάθεμα! ανακράζει ό νέο; χρυσοθήρας, 

ό'στις, άποτυχών πάλιν, φέρει σπασμωδικώςτήν 

χεΐοα είς άπαντα1 αύτοΰ τά θυλάκια, μάτην ζη 

τών τόν τελευταΐον <αύτοΰ σάκκον. . . .

—  Δέν μοι υπολείπεται έ'τι ούδέν . . . .  ούδέ 

οβολός. . . .  μέ έκλεψαν . . . .  τόν τελευταΐον μου 

σάκκον . . . .  Καί έβλεπεν ύπόπτως τούς περί 

αύτόν.

—  Σπεΰσον, σπεΰσον, λέγει αύτω παριστά- 

μενός τις κολοσσός, ένδεδυμένος κυάνεον κεκο- 

νιορτωμένον χιτώνα, καί φορών έπί τής ατη

μέλητου αύτοΰ κεφαλής κατεσχ ισμένον καί 

ρυπαρόν πΐλον. ’Εάν μή εχης άλλα χρήματα, 

άφες τόν τόπον άλλω τινί. Ά πελθε έντεΰθεν.

—  Θα μένω εδώ όσον μοι άρέσκει.

—  Αλλά, κύριε, λέγει πρός τόν νεανίαν ό 

τραπεζίτης, έάν μή δύνησαι τοΰ λοιποΰ ί'να 

παίζης, δός τόν τόπον άλλω τινί.

—  Μέ έ'κλεψαν, ανακράζει ό νέος, αί- 

σχρώς. . . . ά τ ίμ ω ς ,. . .έ δ ώ ,. . .  αύτήνταύτην τήν 

ώραν ! . . .

— Διά τί λέγεις ταΰτα βλέπων μόνον εμέ: 

λέγει αύτώ ό ρυπαρός γείτιον.

—  Βλέπω όντινα θέλω ΐνα βλέπω, λέγει 

πρός αύτόν ό ταλαίπωρος νέος χρυσοθήρας. Διότι 

ό'στις μή δύναται ϊν’ άντιβλέπη πρός έμέ πρέ

πει ν’ αναχώρηση έντεΰθεν.

—  Παραχοιρησον τοΰ τόπου Ιάνακραζει τότε 

μεγάλη τή φωνή ό κολοσσαΐος γείτων. Καί λα

βών τον νέον χρυσοθη’ραν τοΰ ώμου, έρριψεν αύ

τόν βιαίως όπισθεν.
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—  Πρόσεχε ! πρόσεχε ! άνέκραξαν τότε όμο- 

θυμαδόν πολλοί τών παρόντων. Διότι ό νέος 

έκμανείς ύπό τοΰ θυμοΰ καί τής άθυμίας, έλαβε 

τό ρεβόλβερ καί έστοχάζετο τοΰ κολοσσού, 

ό'στις ώθησεν αύτόν ουτω σφοδρώς μακράν 

τ ής τραπέζης. ’Αλλά δύο τών θεατών, όομη'- 

σαντες, κατέσχον τόν βραχίονα αύτοΰ· ή δέ 

βολή τοΰ πιστολιού, παραδραμοΰσα, συνέτριψεν 

ένα τών μεγίστων λύχνούχων τοΰ κυβευτηρίου, 

όστις κατέπεσεν είς μυρία πληγώσας τινάς

—  Εύχαριστώ, λέγει  τότε ήσύχως τρεπόμε

νος πρός τούς φυλάξαντας αύτόν άπό τής καί

ριας πληγής· καί έξαγαγών έκ τοΰ θυλακίου μι

κρόν τεμάχιον χρυσού, εθηκεν έφ’ έν χαρτίον, 

έν ω ρωμαλέοι τινές Ιρλανδοί άπήγαγον εξω 

τής αιθούσης τόν άγριον αύτοΰ άντίπαλον.

Τα παίγνια διεκόπησαν μέν πρός ώραν έκ 

τούτου· άλλά μ ετ’ ολίγον έπανελήφθησαν. 

’Αλλ’ αίφνης νέον τ ι  συμβάν κατετάραξε πάν- 

τας.
Γ '.

’Από οκτώ ημερών ήρχετο εϊς τό κυβευτή- 

ριον κατά τήν αύτήν ώραν άνήρ τις σεμνοπρε

πής τήν οψιν καί κόσμιο; τό ένδυμα. "Οτε 

είσήλθε τό πρώτον εί; τό κυβευτήριον, έθεώρησε 

τά παίγνια έπί μικρόν, έξήγαγεν έκ τοΰέπενδύ- 

του αύτοΰ μικρόν σάκκον καί έ'θηκεν αύτόν έπί 

τ ι χαρτίον. Νίκησα; έ'λαβε τόν σάκκον έκ τ ή ; 

μια; γωνία; καί έκκενώσα; έδειξεν ότι περιεΐχ_ε 

είκοσιοκτώ τάληρα. ’θ  τραπεζίτη; έμέτρησεν 

αύτώ εύθύ; τά είκοσιοκτώ τάληρα, καί ό άγνω

στο; κυβευτή;, λαβών αύτά, άπεχώρησε, μή 

θέλησα; ί'να δοκιμάση καί τό δεύτερον τήν 

τύχην.

’Αλλά τή έπαύριον έπανήλθε φέρων πάλιν 

τόν αύτόν σάκκον. ’Έπαιξεν, ήττήθη, έτίναξεν 

ήσύχως τά είκοσιοτώ τάληρα καί άπήλθε. 

Διετέλεσε δέ ερχόμενος καθ’ έκάστην κατά τήν 

αύτήν ώραν, ήττώμενος πάντοτε καί πάντοτε 

πληρόνων τό αύτό άργύριον καί πάντοτε άπο- 

χωρών άταράχως, ούτως ώστε έγένετο τοΐς 

πασι γνωστός.

Τή δ ’ έβδόμν) ήμέρα είς τών τραπεζιτών 

λέγει - Έσήμανεν ήδη ή όγδόη ώρα, ό δέ κύ

ριος τών είκοσιοκτώ ταλήρων δέν έφάνη έ'τι.

Αλλά μ ετ’ ολίγον ό ξένος παρέστη πάλιν, 

καί κυβεύσας κατά τό σύνηθες, άπέτυχε καί 

έξήλθεν εύθύς πάλιν ατάραχος.

Τή δέ όγδοη ήμερα ό τραπεζίτης λέγει πά

λιν πρός τόν γείτονα αύτοΰ·

—  ’ΐδού σημαίνει ή έννάτη ώρα, ό δέ συνή

θης κυβευτής δέν έφάνη.

Ισως άπεκαρτέρησε, λέγει αύτώ ό γείτων.

—  Σιώπα, άποκοινεται έν.εινος, ώθών αύ

τόν έλαφρώς διά τοΰ άγκώνος. Διότι όπισθεν 

αύτοΰ ΐστατο ήδη ό μυστηριώδης ξένος, ό'στις 

ούδόλωςπροσέχων τοΐς περί αύτόν ψιθυρισμοΐς, 

προβαίνει καί θέτει πάλιν έπί έν χαρτίον τόν 

συνήθη αύτοΰ μικρόν σάκκον.

’Αλλά τότε έπιτυχών ύπεμειδίασε. Καί λα

βών ήνοιξεν ήσύχως τόν σάκκον.

— Καλώς, καλώς, λέγει ό τραπεζίτης, γνω- 

ρίζομεν ό, τ ι  περιέχει ό σά/.κος. Είκοσιοκτώ 

τάληρα . . . .

—  Ο χ ι , κύριε, άποκρίνεται ό ξένος, σέκον 

τόν σάκκον σφοδρότερον.

Κ α ί αληθώς μ ετά  τήν στήλην τών είκοσιο

κ τώ  ταλήρων έπεσον έπί τή ν τράπεζαν πλήθος 

χαρτοσήμω ν καί έν γρ α μ μά τιο1/ έντός χάρτινου  

περιβλη'ματος.

— Τ ί τούτο ; άνεβόησαν όμοθυμαδον π ερί

φοβοι οί τρ α π εζΐτα ι-

—  Ιδ ού  τ ί  έκύβευσα, αποκρίνεται ήσύχως 

ό ξένος κυβευτής, έκθέτων έπί τή ς  τρ α πέζη ς τά  

χ α ρ τό σ η μ α , καί έκτυλίσσων τό  γρ α μ μά τιον.

—  Π α ίζ ε τ ε ; αναφωνεί είς τών τραπεζιτώ ν* 

ή θέλετε ν’ ά π α τή σ η τε ή μ ά ς ; 'Η μείς δέν δυ

νάμεθα νά πληρώσωμεν περισσότερα τών είκο

σιοκτώ ταλήρο>ν.

—  Νά άπατήσω  ή μ ά ς ! αποκρίνεται συνο- 

φριούμενος ό άγνω στος. Δύνασθε ΐνα μοι ά π ο -  

δ είξη τε ό τ ι  ήθέλησα ΐνα άπατήσω  ύμάς ;  Μή 

δέν έ'θηκα. τόν σάκκον αύτόν τοιόύτον όποιον 

βλέπ ετε αύτόν έπί τής τ ρ α π έ ζ η ς ;. . .  Μή δέν 

ά π ε δ έχ θη τε  αύτόν, μή λ ύ σ α ν τες ; . . .

—  Ν α ί, άληθή λ έ γ ε ι , α λ η θέσ τα τα , άνέκρα- 

ξεν άπαν τ ό  σμήνος τώ ν κυβευτώ ν, οίτινες πάν

τ ο τ ε  προθυμοΰνται ινα διαβάλω σι τή ν τρ ά π ε

ζαν. Ό  κύριος έκύβευσεν . . . .  έ πλέον έκ τισ ε  

παίζων τ ι μ ί ω ς . . . .  Άρα πρέπει νά π ληοώ σητε.

—  ’Α λλ’ ΐδ ε τε  πρώτον περί πόσου πλήθους 

χρημάτω ν π ρ ό κ ειτα ι, λ έ γ ε ι  είς τών τρ α π ε

ζιτώ ν.

—  Πρώτον περί είκοσιοκτώ τα λή ρω ν, λ έγ ει  

ό ξένος· έ'πειτα περί όκτασίων ταλήρων χ α ρ το 

σήμων· έ π ε ι τ α . . . ,

—  Τ ί δέ έ τ ι  περισσότερα ;

—  'Ε π ε ιτ α  περί ενός συναλλάγματος π λ η 

ρωτέου ύπό τών Κ Κ . Δολσμίθ καί Π ένβεν, 

τακτικώ ς α π ο δ εδ ειγ μ έν ο υ ,. . .  άσφαλοΰς ώς αύ

τά  τ ά  χ ρ ή μ α τ α . . . .  άςίου τριών χ ιλιά δω ν  

ταλήρω ν.

— Μαίνεσαι η κρα ιπα λα ς; άνακοάζει ό τρα

π εζίτη ς άνιστάμενος μ α ν ιω δ ώ ς .,. .  πρόκειται 

λοιπόν περί τετρ ά κ ις  χιλιω ν ταλήρω ν . . . .  Δεν 

πλη ρόνομεν ! . . .  Ο χ ι ! . . .

—  Κ αί διά τ ί ;  3Ιή δέν έλα μ βά νετε α ύτά , 

έάν ά π ετύ χ γ α ν ο ν ;

— Μ ά λ ισ τα , άνέκραξαν π άλιν οί κυβευταί. 

Ή  τράπεζα άρπάζει τά  π ά ν τα . Πρέπει άρα 

ϊνα π λ η ο ώ σ η ,. . .  καί εύθύς!

—  ’Α λλά , κύριοι, λ έ γ ε ι  τό τε  μ ειλιχίω ς ό 

το α π εζίτη ς , θέλων ΐνα κατευνάση τόν έγειρό- 

μενον σάλον, σκέφθητε ότι κ α τά  τήν παρελθοΰ- 

σαν εβδομ άδα ό κύριος καθ’ έκάστην εσ π έ

ραν ___

—  Ή τ τώ μ εν ο ς  έπλήρονεν άγογγύστω ς, άνα- 

βοά έ'τοιμος είς πυγμαχίαν είς τώ ν παρόντων.

—  Ά λ λ ά  κατεκύβευε μόνον είκοσιοκτώ τ ά 

ληρα.

—  Το αύτό συνέβαινεν, έάν κατεκύβευεν εί

κοσιοκτώ χιλιά δ α ς .

 Δότε μοι λόγον ! άνακράζει πάλιν ό τρα

π εζίτη ς , ώχρός γενόμενος καί περιμέοιμνος. ' θ  

κύριος καθ’ έκάστην εσπέραν, τινάσσων τόν  

σάκκον κ α τέλ ειπ ε  μόνον τ ά  τά λ η ρ α , καί έκρά- 

τε ι τα  χαρτόσημ α  διά  τών δακτύλω ν.

! — ’λπόδειξόν μοι ό τι άφεΐλον ένα καί μό

νον οβολόν, αποκρίνεται πρός αύτόν ύπερηφά- 

νως ό ξένος.

—  Καί διά τ ί δέν ήθέλησας ίνα έςετασης 

συ αύτός τό περιεχόμενον τοΰ σάκκου.

—  Έάν πάλιν, λέγει ό τραπεζίτης, άπετύγ- 

χανεν, είμαι πεπεισμένος ότι δέν έ'διδεν άλλο 

ή τά  άθλια είκοσιοκτώ τάληρα.

Πιθανόν. . . .  ’Αλλά δύνασθε ν’ άποδείξητε 

τούτο ; αποκρίνονται γελώντες πολλοί τών 

θεατών. Άρα πληρωτέαν.

—  Οχι ,  αποκρίνεται ό τραπεζίτης, π λή τ- 

των τή χειρί τήν τράπεζαν. Δεν πληρόνω___

— Ά , ά ! ανακράζει ύπερμεγέθης τις ’Α με

ρικανός ερχόμενος πρός τον τραπεζίτην δεινόν 

προσβλέπων πρό ολίγου κατεκύβευσα εκατόν 

τάληρα, καί τά έπήρες—  Έάν δέ μή θελήσης 

ί'να πληρώσης όσα κατεκύβευσας, άπαιτώ ΐνα 

μοι άποδοθώσι τά χρήματά μου ..  .Ά λ λ ω ς !. . .

—  Καί τά  ίδικά μου! Καί τά  ίδικά μου! 

Καί τά ίδικά μου! άνακράζουσιν όμοθυμαδον 

άπειλοΰντες, καί έτοιμοι εις πυγμαχ ίαν οί πλεΐ- 

στοι τών παρεστώτων.

Ο τραπεζίτης έ'μενεν ακλόνητος. ’Αλλά 

τοτε ό επιστάτης πλησιάσας είπεν είς τό ούς 

αύτώ λόγους τινάς, οί'τινες έπεισαν αύτώ ΐνα 
πληρώση.

Έν δέ τώ  μεταξύ ό ξένος διετέλεσεν ατάρα

χ ες. Ηριθμησε τό πρώτον ήσύχως τό παρά τοΰ 

τραπεζίτου πληρωθέν χρυσίον, καί έ'θηκεν αύτό 

εις τα θυλάκιά· ύστερον δέ εύχαριστών τούς 

παρισταμένους σιωπηλώς ύπέρ τής φιλικής αύ

τών μεσιτείας, έξήλθεν άλαλαζόντων καί συγ- 

κροτούντων τάς χεΐρας άπάντων, εί καί ούδείς 

ήμφίβαλλε περί τής απάτης αύτοΰ. Αλλά τινές 

μέν έτέρποντο βλέποντες ήττωμένην τήν τρά

πεζαν, τινές δέ ήσαν συνέταιροι, έλθόντες είς 

τό κυβευτήριον όπως έκφοβώσι διά κραυγών 

καί άπειλών τούς τραπεζίτας.

Έν τω  μεταξύ ή 'έν τώ  μυχώ του κυβευτη

ρίου μουσική διατελεΐ μελωδούσα ποικίλας 

μελωδίας, παράδοξον άποτελούσας άντίθεσιν 

πρός τά ταπεινά πάθη, ύφ’ ών άγονται οί έν 

αύτώ συνωθούμενοι.

Αλλ αίφνης τό πλήθος τών περιφερομένων 

ταραττεται καί ίσταται άναβοών·—  Ιδού αυτη, 

αυτη εκείνη ! καί δεικνύον νεάνιδα πάγκαλον, 

έχουσαν βιολίον ύπό τήν μαϊχάλην. Οί θεαταί 

συναθροίζονται περί αύτήν τό δέ έστιατόριον, 

όπου κάθηται ή ώραία Άμερικανίς, περί ής εΐ- 

πομεν ανωτέρω, καταλείπεται παρά πάντων, 

πλήν ενός μόνου γιάγκη, ό'στις μένει θαυμάζων 

καί χαριεντιζόμενος πρός αύτήν προσενεγκοΰ- 

σαν ήδη τό δέκατον έβδομον φιάλιον τε'ί’ου άντί 

ήμίσεως δόλλαρς έκαστον. Φαίνεται δέ περιχα

ρής, απαλλαχθείς τέλος άπάντων τών άντι- 
ζήλων.

Δ'.

Ή  έπιφανεΐσα μουσουργός νεάνις είναι ώς 

έγγιστα δεκαεπτά έτών. "Έχει δέ τήν κόμην 

καί τούς οφθαλμούς μέλανας, τήν δέ όψιν λευ- 

κοτάτην καί πάγκαλον. ’Αλλά τ ί  θέλουσα ήλ- 

θεν ή μούσα αύτη είς τό καταχθόνιον τοΰτο 

πανδαιμόνιον; Πώς καταστήσει καταληπτάς 

τά ; αρμονία; τή ; θεία; αύτής λύρας; Πόθεν όρ-



μηθεΐσα ήλθεν επι τήν ακτήν ταύτην, ένθα ή 

διψα τοΰ χρυσοΰ αφανίζει πασαν υψηλήν ιδέαν 

και παν γενναΐον φρόνημα; Μή προσεκλήθη 

ό'πως χρησιμεύσω εις νε'ον δέλεαρ έν τνί όλεθρία 

ταυτη πάγιοι; Ή  νεαρά αύτής καρδία διε- 

φθαρη ηόη ύπό τοΰ ^δηλητήριον ατμόν άπο- 

πνέοντος Ελδοράδου ; — ' θχι ·  επειδή τό μέν 

δμμα αύτής είναι περίλυπον, άθώον, αί δέ άπό 

τής λύρας αύτής θαυμασταί μελωδίαι άποπνέ- 

ουσιν άφατου μελαγχολίας, αίτινες μόλις άκού- 

ονται έν τω  ταρτάρω τούτω τών ανθρωπίνων 

παθών. Διό θαυμάσαντες αύτήν έπί μικρόν, 

άπαντες οί θεαται τρέπονται πάλιν πρός τάς 

έπαρατους τραπέζας τοΰ χαρτοπαιγνίου, α ϊτ ι’  

νες καταστράπτουσι χρυσόν καί άργυρον.

Περί αύτάς βλέπει τις πρός τοΐς άλλοις επι

τήδειόν τινα χαρτοπαίκτην, έ'χοντα διά y ειρός 

τρία χαρτία, ένα άσον, μίαν βασίλισσαν και 

μίαν δεκάδα, δεικνύοντα αύτά τοΐς θεαταΐς, 

έπειτα δέ τιθέντα έπί τήν τρα'πεζαν «αί λ έ- 

γοντα·— 'ΐδ ετε , κύριοι, ι'δετε. Παρατηρείτε 

καλώς τάς κινήσεις τών χειρών μου. "Οστις 

δυνηθή ίνα ΐδη ποΰ βάλλω τόν άσον, κερδαινει.

Τό πράγμα είναι άπλούστατον· ή δέ επι

τυχία φαίνεται ούτως εύκολος, ώστε πολλοί, 

νομίζοντες ότι παίζει, γελώσιν. ’Αλλ’ έκεΐνος 

δέν παύει παρακαλών αύτούς έπιμόνως ϊνα παί- 

ζωσι. Τότε εις τών παρόντων προσελθών λέγει· 

— Καταβάλλω δέκα φράγκα εις τόν άσον. 

— Σύγγνωθι, κύριε,  άποκρίνεται ό χαρτο

παίκτης ταμίας, δέν άποδέχομαι όλιγώτερα 

τών εΐκοσιπέντε ταλήρων.

— ’Έ σ τω , λέγει ούτος, καί καταβάλλει εύ- 

θύς εΐκοσιπέντε τάληρα εϊς τόν άσον. Δεικνύει 

αύτόν διά τοΰ δακτύλου, επιτυγχάνει, καί επ ι

τυχών  λαμβάνει έκ τής τραπέζης έ'τερα εΐκο- 

σιπέντα τάληρα. ’Αλλ’ ό πρώτος ούτος εύ- 

τυχήσας κυβευτής είναι άπλώς συνεργός τοΰ 

πανούργου χαρτοπαίκτου ταμίου, ό'στις προσ

ποιείται ότι ήττνίθη, θέλων ϊνα άπατ/;'ση καί 

έφέλκηται τούς άνοήτους.

Καί τώ  ό'ντι μ ετ ’ ολίγον ή τράπεζα αύτοΰ 

βρίθει φιλοκύβων, οί'τινες παίζοντες άποβάλ- 

λουσι πολλά χρήματα, μή έπιτυγχάνοντες ϊνα 

δειξωσι ποΰ είναι ο ασος, και μή δυνάμενοιΐνα 

έννοήσωσι πώς, βλέποντες καλώς τήν θέσιν εις 

ήν ό άσος έτέθη, δέν εύρίσκουσιν αύτόν έκεΐ· 

διότι οί άθλιοι άγνοοΰσιν ότι ό άσος άφαιρεΐ- 

ται πάντοτε έπιτηδείως τής τραπέζης, κρυ

πτόμενος τάχιστα έν τη χειρίδι τοΰ χαρτοπαί

κτου, ανταλλασσόμενος άντί άλλου χαρτίου.

’A l l ’ οί έπιτήδειοι ούτοι απατεώνες δέν 

είναι πάντοτε εύτυχεΐς, καί πολλάκις εύρί- 

σκουσι τό δή λεγόμενον τόν διδάσκαλον αύτών. 

'Ισπανός τις ϊσταται περιβεβλημένος παλαιόν 

καί κατεσχισμένον μανδύαν, καί παρατηρεί 

μετα μεγίστης προσοχής τάς χεΐρας τοΰ χαρ

τοπαίκτου.

—  Λοιπόν, κύριε, λέγει πρός τόν 'Ισπανόν 

δύτος, δέν θέλεις νά δοκιμάσ^ς τήν τύχην;

—  ’Επιθυμώ πρώτον νά διδαχθώ.

Το ειρωνικόν μειδίαμα τοΰ 'ΐσπανοΰ άπα- 

ρέσκει τόν τραπεζίτην διότι οί 'Ισπανοί νο- 

αίζονται πονηρότατοι τών κυβευτών.

Μή δέν εχεις χρήματα ; λέγει πρός αύτόν 

γελών ό τραπεζίτης.

—  Ολιγιστα,  λέγει ό 'Ισπανός, ό'στις, μή 

παυων τοΰ παρατηρεΐν τάς χεΐρας τοΰ χαοτο- 

παικτου, εξάγει ύπό τόν μανδύαν αύτοΰ πα

λαιόν σκύτινον σάκκον, όντινα καταθέτει έπί 

τήν τράπεζαν.

E sta  b u o n e , λέγει τότε σαοδόνιον μει- 

διών ό Ι σπανός , . . .  ιδού ό άσος . . . .  έκέρ- 
δησα . . . .

Ποσα τάληρα περιέχει ό σάκκος σου;

—  Αγνοώ. Αρίθμησον σύ αύτός.

Ο Αμερικανός τραπεζίτης λύει τόν σάκκον, 

καί βλέπει εκπληττόμενος ότι περιέχει έκατόν 

και δεκατρία χρυσά δουβλόνια. ' θ  δ ’ 'Ισπανός 

μενει άταραχος. Λαμβάνει δέ ήσύχως έ'τερα 

έκατον καί δεκατρία χρυσά δουβλόνια, άτινα 

αριθμεί έπί τής τραπέζης ώς έμβρόντητος ό 

τραπεζίτης, θωπεύει τόν μύστακα καί έξερχε- 

τα ι. Αλλά δύο άνθρωποι, παρατηρήσαντες τήν 

τύχην τοΰ πονηροΰ Ισπανού, άντήλλαξαν σιω- 

πηλώς σημεΐά τινα πρός άλλήλους, καί εξέρ

χονται ήσύχως κατόπιν αύτοΰ τοΰ κυβευτη- 
ρίου.

Ε '.

Ο Ισπανός έςερχεται, καί πορεύεται πρός 

τήν πλατείαν τής πόλεως, ύποτονθορίζων άσμά 

τ ι , καί τρίβων τάς χεΐρας. Εί δέ καί τό χρυ- 

σοΰν φορτίον αύτοΰ είναι βαρύτατον, διατελεΐ 

έλαφρός ώς άνεμοφόρητος.

—  Α, ά ! λέγει πρός έαυτόν, ό δόλιος! ένό- 

μιζεν ότι δέν ειχον έντός τοΰ σάκκου άλλο 

εϊμή τάληρα. Τά οξύ βλέμμα μου παρέλυσε τό 

τέχνασμα τής χειρός αύτοΰ, καί δέν έτόλμησε 

ίνα εξαγάγνι τα ψευδή χαρτία καί άφαιρέση 

κατά τό σύνηθες τόν άσον. C aram b a! πόσον 

με καταράται!

’Αλλά τότε ό 'Ισπανός ακούει όπισθεν ήχον 

βημάτων, " ϊ στ αται . . . .  καί ό ήχος τών βημά

των παύει. 'II οδός Κέρνεύ, ήν διήρχετο, ήτο 

0 -ωττηλη και έρημος ανθρώπων. Υποπτεύσας 

ότι ήκολούθει τις κατόπιν αύτοΰ, ήρξατο’ βα- 

δίζων ταχέως ϊνα κρύπτη μέρος τοΰ χρυσοΰ έ'ν 

Ttvi ζώνη, ήν έψόρει ύπό τά  ένδύματα, έ'λαβε 

τόν σχεδόν κενωθέντα σάκκον ύπό τήν μασχά

λην, έ'σπευσε καίέ'παυσεν άδων. Τέλος δέ στρέ- 

φων Οπισθεν τήν κεφαλήν διείδε διά τής ομί

χλης δύο άνθρώπους, οιτινες ήκολούθουν αύτώ 

κατά πόδας.

—  C araco  ! ανακράζει, φέρων τήν χεΐρα 

προς την άπο τοΰ ζωστήρος κρεμαμένην μά - 

χαιραν αύτοΰ· διότι ένόησεν ήδη ότι άληθώς 
έκινδύνευεν.

Αί διά νυκτός ένοπλοι προσβολαί δέν είναι 

σπανιαι εν Άγιω Φραγκίσκω, καί δέν ήμφί- 

βαλλεν ήδη παντάπασιν ότι οί έπακολουθοΰν- 

τες ήσαν ωπλισμένοι. ’Αλλ’ όμως έστράφη στε- 

ρεώς βαδίζων περί τήν γωνίαν τής όδοΰ, καί 

ώρμησεν εις σωρόν τινα σανίδων καί δοκών, 

αίτινες κατετέθησαν έν τινι γωνία πρός κατα
σκευήν νέας τινός οικίας.

Αλλ οι άκολουθοΰντες κατόπιν έ'φθασαν εϋ- 
θυς εις τόν άότον τόπον.

Ποΰ διάβολον εκρύβη; λέγει τότε περι- 
βλέπων εϊς τών κακούργων.

Ανελήφθη ώς έκ θαύματος.

( */.'·) ^εγει ό έ'τερος τών κακούργων, 
αλλ έκρύβη βεβαίως ύπό τάς σανίδας, νομίζων 

ότι άφήσ(.μεν αύτόν ή'συχον. Σύ μέν στήθι έκεΐ· 

έγώ δέ παραμονεύω ένταΰθα. Ούτω δέν θά 

δυνηθη νά έκφύγη άνευ τής βοήθειας τοΰ δια

βόλου. Αλλά μή πυροβολήσωμεν άνευ άνάγκης.

Οι δύο κακούργοι ενηόρευον ήδη εχοντεςδιά 

χειρος τα πιστόλια. Αλλ’ αίφνης έκ μέσου 

του σωροΰ τών ξύλων όρμα έφιππός τις άνήρ 

γελών καί κραυγάζων πρός αύτούς είρωνικώς· 

B uona n o cb e  sen ores, καί άπέρχεται τα 
χύς ώς άστραπή.

Εϊς κόρακας! άνακράζει ε!ς τών κακούρ

γων,  τρι,ων τους όόοντας καί θέτων τόν δά

κτυλον επι τοΰ σκανδαλήθρου τοΰ πιστολιού. 

Αλλ ήδη ο όολιος Ισπανός ήτο μακράν.

Εν ώ οί δυο λησταί άπετύγχανον ούτω τής 

επιχειρήσεως αύτών, έ'τερος κακούργος άπετύγ- 

χανε και ούτος έν τη λαμπρά αιθούση τών παι- 

γνιων τοΰ Ελδοράδου. Ηδη έση'μανεν ή τρίτη 

ώρα τής πρωίας, η δε διάπυρος μανία τών κυ

βευτών κατεσβεσθη, ιυν τινές μέν άπη'ρχοντο 

χαιροντες περι το πρώτον τής πρωίας φέγγος, 

στεργοντες την μακραν αύτών αγρυπνίαν, άλλοι 

δε λυπούμενοι τήν άπώλειαν τών καρπών πολ
λών πόνων.

Οι τραπεζΐται ησφαλιζον εν τοΐς σάκκοις 

τον χρυσόν καί ήτοιμάζοντο ϊν’ άπέλθωσιν οϊ- 

καδε, ώπλισμένοι διά μαχαιρών καίπιστολίων· 

διότι αι οόοι τής πολεως είναι μαλιστα κατά 

τήν ώραν ταύτην λίαν έπικίνδυνοι. Εις δ ’ αύ

τών, ετοιμαζόμενος ϊνα έξέλθη, κατέθηκε πρός 
ωραν τόν μεστόν δουβλονιων σάκκον αύτοΰ έπί 

την τράπεζαν. Αλλά τότε βλέπει έ'να Μεξικα

νόν καταθέτοντα τόν μανδύαν παρά τήν θύραν 

και ερχόμενόν εύθύ πρός αύτόν . 'θ  τραπεζίτης 

ελαβε τον σάκκον και τόν πίλον, καί έσπευσεν 

ίνα εςέλθη. Αλλ ο Μεξικανός όρμα έπ ’ αύτόν, 

αρπάζει τόν σάκκον καί τρέχει πρός τήν θύραν.

—  Κ λέπ τη ς! κλέπτης! άνακράζει τρέχων 

κατόπιν αύτοΰ. ’Α λλ’ αί τράπεζαι καί αί καθέ- 

δραι έμποδίζουσιν αύτόν τοΰ τρέχειν, καί εξά

γων εκ του κολπου εν ρεβόλβερ, πυροβολεί τόν 

κλέπτην, οστις, πληγωθείς κατά τήν χεΐρα, 

άφίνει τόν σάκκον καί φεύγει.

—  ’Α, ά ! άναβοα ό τραπεζίτης, πηδών ύπέρ 

τάς τραπέζας καί άναλαμβάνων τόν σάκκον 

ήτο καιρός.

—  Ε π έτυ χες; έρωτα αύτόν εις τών προσ- 

δραμόντων φίλων. .

—  Ελπίζω* διότι ό σάκκος έξέφυγε τής χει-  

ρος αυτού. Αλλα τι μοι μέλλει άν έπληγώθη 

ή μ ή ; έπειδή απέρχεται κεναΐς ταΐς χερσίν.

— ’Ω τοΰ θρασέος κακούργου! Αλλά τήν σή. 

Λερόν έκαστος ζη τεί ϊνα πλουτήση όπως άν δυ- 

νηθ^· καί ούτος παρ’ ολίγον έπετύγχανε· διότι 

ό σάκκος περιέχει ύπέρ τά  8 0 0  δουβλόνια.

Μετά τόν ήθικώτατον τοΰτον διάλογον οί 

τραπεζΐται άπέρχονται έπί ύπνον, όπως άνα- 

λάβωσι νέας δυνάμεις εις τήν έπαύριον.

( ’ Εκ τοΰ γερμανικού τοΰ Γερστέκερ.)

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Τ  Ι Ι Μ Ε Ρ Α Τ

ΤΟ  Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Ν

τον

Μ Ε Λ Τ Ζ Ε Λ . '

Ούδειχία μηχανή έκίνησε μέχρι τοΰδε τον θαυμα- 
σαόν των άνθρώπο>ν ώς το λεγο'μενον κυβεΰον αυτό
ματόν τοΰ Μέλτζελ, οπερ έξετέθη ήδη εις πολλές τής 
Εύρώπης καί Άμεριχής πόλεις. Ή  μηχανή αυτη, 
κατασκευασθείσα έν έτει 1 7 0 9  υπό τοΰ βαρώνου Κέ- 
-λεν έν ΙΙρεσβούργω τής Ουγγαρίας, άνεδείχθη σο- 
οωτάτη πάντων των ανθρώπων κατά το ζατρίκιον, 
διότι κερδαίνει σχεδόν πάντοτε καί σπανιώτατα απο
τυγχά νει παίζούσα καί προς αύτούς τούς δεινοτάτους 
πεοί το ζατρίκιον. Άλλά μάτην προσεπάθησαν πολλοί 
ίνα έξηγήσωσι πώς αύτη ενεργεί παίζούσα ώς άνθρω
πος διανοούμενος. ΤΙ μηχανή σόγκειται εξ ένός 
ξυλίνου κεχρωματισμενου Τούρκου σουλτάνου, καθη- 
μένου παρά τι μέγα κιβώτιον, οδτινος ή άνω επιφά
νεια έξεικονίζει το παίγνιον τοΰ ζατρικίου (jeu d ’e- 

checs).
Κατά τή'' ώραν της έκθέσεως τής μηχανής το πα

ραπέτασμα τοΰ μικροΰ θεάτρου, έν ώ είναι αύτη, 
αίρεται, καί το αυτόματον κυλιέται μέχρις άποστά- 
σεως οκτώ ποδών άπο τών θεατών, κεχωρισμένων απ’ 
αύτοΰ διά τίνος διατεταμένου σχοινιού. Ό  Τοΰρκος 

κάΟηται, συγκεκαμμένων τών γονάτων, εαποοσΟεν τοΰ 
κιβωτίου, έφ’ ου είναι το ζατρίκιον.

'Ο έπιστατίίν νΰν τής μηχανής Κ. ΛΙελτζελ με
τακομίζει αύτήν κατά το παίγνιον παντα/ο'σε 
τής σκηνής κατά βούλησιν τών θεατών. 'II βάσις τοΰ 
κιβωτίου ΰψοΰται εκ τοΰ εδάφους δι»τε σσάρων τροχών, 
ικανώς υψηλών προς τό οεικνύειν οτι ή μηχανή δέν 
συνέχεται τώ έοάφει. Ό  δεξιός βραχίων τοΰ Τούρ
κου στηρίζεται άμελώς έπί τοΰ κιβωτίου, έν δέ τή 
δεξιοί χειρί έχει μαιράν πίπαν.

'Ο Κ. Μέλτζελ αγγέλλει τότε τοΐς παρισταμένοις 
ότι, έπειδήπολύς γίνεται λόγος περί άνΟροίπου κε- 
κρυμμενου έν τή μηχανή κα! παίζοντος άντί τοΰ αύ- 
τομάτου, έπιθυμει ίνα δείςη τοΐς πασι τό ένδον αύ
τής. Το'τε ανοίγει τάς δύο πτύχας τοΰ κιβιοτίου, ό’περ 
φαίνεται γεμον παντοίων μηχανημάτων, ουτω συσ- 
σωρευμένων καί συσαιιγγομένων, ώστε δέν απολεί
πεται ούδέν έν αύτώ κενόν, ό δέ οφθαλμός δέν δύναται 
ί'να διεισούηται μέχρι τοΰ βυΟοΰ τοΰ κιβωτίου.

Αφίνων δέ ανοικτήν τήν θύραν τοΰ κιβοηίου, στρέ
φει τήν μηχανήν, καί, άνοίγιον θυρίδα τινά έπί τής 
ραχεως τοΰ Τούρκου, φωτίζει διά τίνος λαμπρας λυ- 
χνίας.

Ο Κ. Μέλτζελ , καΟ'στών εις τήν πρώτην αύ

τοΰ Οεσιν, αγγέλλει τοΐς παρεστώσι οτι τό αύτόματον 
ουναται ί'να παίς·/) τό ζατρίκιον πρός οίονδήποτε αντί
παλον. 'Ό αντίπαλος κάΟηται το'τε αντίκρυ τοΰ αύτο- 
ματου, και ό Κ. Μέλτζελ διατάττει έπί τής τραπέ
ζης τούς κύβους, άφαιρεΐ τήν πίπαν τής χειρός τοΰ 

αυτομάτου, εμβάλλει τήν μηχανην εϊί κίνησιν, στρέ- 
φων οις ή τρεις τό κλειδίον, καί τό αύτο'ματον άρχε- 
ται τοΰ παιγνίου, οπερ διαρκεϊ συνήθως περί ήμι- 

σειαν ώραν καί τελευτά κερδαίνοντος αύτοΰ.

Ο τρο'πος δι’ ου ή μηχανή αύτη ένεργεϊ ένέβαλε 
τοΰδε πάντας εις μεγίστην απορίαν. Ώ ς  γνω

στόν άναφέρονται πολλά περί τοιούτων μηχανών τά 
παραοοςα. Ούτω π . λ . λέγεται ότι ό C am us κατε- 
σκευαιτεν υπέρ τοΰ Λουδοβίκου δεκάτου τετάρτου παι- 
οος οντος, μικράν άμαξαν έλαυνομένην υπό δύο ξύλι
νων ιπποιν. Έ π ί τής οπίσθιας αυτής έδρας έκαθητο 
ευγενης τις κυρία συνοδευομένη υπό τεσςάρων υπηρε
τών, ών οί μέν δύο εκάθηντο έμπροσθεν, οί δέ έτεροι 
6υο ισταντο όπισθεν τής άμάξης. .

Π άμαξα , τιθεμένη έπί τίνος στρογγυλής τραπέ- 
ηρχετο ινα τρέχη περί τά χείλη τοΰ μαρμάρου, 

και μετα τινας περιστροφάς ιστατο προ τοΰ άνακτος. 
1 οτε εις των υπηρετών, καταβαίνων ήνοιγε τήν θύ
ραν, και ή εύγενής κυρία Ιςήρχετο τής άμάξης, προ- 
(-εκυνει αίδημόνοις τόν άνακτα, έδιδεν αύτώ έπιστο-

λήν ίκετήριον, ύστερον δέ είσήρχετο πάλιν εις τήν 
ά'μαξαν. Μετ’ αύτήν δ υπηρέτης έλάμβανε τήν πρώ
την αύτοΰ θέσιν όπισθεν τής άμάξης, δ ήνίοχος ήρ- 
παζε τήν κροτούσαν μάστιγα καί οί ίπποι άπήρχοντο 
καλπάζοντες.

Ο Βοκανσών κατεσκεύασε νήσαν ήν πάντες οί 

βλέποντες ένο'μιζον ζώσαν · διότι έτρωγε καί έπινεν 
απληστως παν τό προσφερόμενον αύτή, έκίνει τήν 

κεφαλήν καί τόν λαιμόν, έκολύμβα, εκρόαζε καί δπερ 
“ εριεργώτατον τό ζώον εχώνευε καί έξεκορίζετο ώς 
αληθής νήσα.

Έτερος μηχανικός δ Βαββάγης κατεσκεύασε μη
χανήν , ήτις ού μο'νον έκτελεϊ τούς δυσκολωτάτο ς 

μαθηματικούς υπολογισμούς άλλά καί διορθόνει τά 
κατά τάς άστρονομικάς καί ναυτικάς καταπτοήσεις 
διαφεύγοντα σφάλματα.

Ά λ λ ’ άπασαι αυται αί μηχαναί ένεργοΰσαι κα
τά τίνας ώρισμένους μηχανικούς νο'μους είναι υπο- 
δεέστεραι τής μηχανής τοΰ Μέλτζελ, εάν αληθώς 
ούδείς άνθρωπος ήναι κεκρυμμένος εν αύτή έν ώ ερ
γάζεται.

ΛΙΚ Λ -ΤΙΚ Α .

Ο Ι Δ Υ Ο  Κ Ω  Β Ι Ο Ι .

(L e s  d eux goujons).

Κακολόγος τις είπεν>'τι δ κάλαμος τοΰ άγκιστρευ- 
τοΰ fpechcur a la ligne) άρχεται άπό ήλίθίου (im ■ 
becile) καί καταλήγει εις κωβιόν (goujon).

Ο κύριος Μοντρεσώς, τιμιότατος καί αγαθός πι- 
λοποιος, ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών άλιέων, οι- 

τινες, πορευομενοι εις άλιείαν κατά πασαν κυ- 
ριακην, δέν εύτύχησαν νά άγκιστρεύσωσι ποτέ ούδέ 
τόν έλάχιστον ίχθύν. Δαπανώσι δέ ολην τήν ημέραν 
εχοντες διά χειρός τόν κάλαμον καί χάσκοντες πρός 
την έπιφανειαν τοΰ ύδατος.

ΙΤρωιαν τινά δ άπλοΰς πιλοποιός ήτο ήδη προ 
τριών οιρων εν τω συνήθει τόπω παρά τήν όχθην τοΰ 
ποταμοΰ, μή βλέπων αηδέ ούράν ιχθύος.

Αλ/ν’ αφησωμεν αυτόν ινα διηγηθή τήν υπο'θεσιν, 
ής ένεκα καλείται εις τό δικαστήριον.

Ο π ρ ό εδ ρ ό ς . —  Ε ίπ ε , κύριε, ο,τι γνω
ρίζεις.

Ο π ιλ ο π ο ιο ς . —  Ημην λοιπόν άπό τής έκτης 
ώρας τής πρωίας εις τόν συνήθη τόπον, καί παοετή- 
ρουν τον φελον. . .  Ο κάλαμος καί τά άγκιστρα 
ήσαν εξαίρετα . . . καί μάλιστα δ τυρός. . .

Ο π ρόεδρος. —  Παοάλειπε τάς λεπτολο- 
γιας, και διήγησαι την δπόθεσιν ευθύς.

Ο πιλοπ οιο 'ς.— Παραλείπω... (γελώσιν). Τΐαην 
λοιπον εϊς την θέσιν μου άπό τριών ωρών . . . ίσως 
τριών ωρών καί ένός τετάρτου τής ώρας . . .  'Ο  κά
λαμος καί τά άγκιστρα ήσαν έξαίρετα . . . μάλιστα δε 
δ τυρός . .  . άλλά κατά τό σύνηθες δέν κατώρθωσα νά 
άλιεύσο) ούδέ τόν μικρότατον ίχθύν . . . Τίρχισα νά 
θυμόνωμαι. . . Και επειδήείμαιόλίγονσωματώδης (δ 
πιλοποιός είναι λίαν μετριόφρων, διότι είναι παχύς 
ώς χοίρος), εθερμάνθην. . . ί'δρωσα. . .

Ο π ρόεδρός. —  Ταΰτα πάντα είναι άνωιοελεΐς 
φλυαρίαι. —  Λέγε εύθύς τί σοι συνέβη κατά τήν 
έννάτην τής πρωίας τής παρελθούσης κυριακής. ΙΙή- 
δησον. . .

Ό  πιλοποιός. —  Πηδώ·. .  (γελώσιν).. .  "Ιδρω
σα . .  . άπεδύθην τόν βαρύν έπενδύτην μ.ου, έξ οΖ 

έπεσε τό βαλάντιόν μου. Έπήρα το' βαλάντιον, έτ
ριψα αύτό εις τό Ουλάκιον τοΰ έπενδύτου , κατέθηκα 
αύτόν πλησίον μου,καί ήρχισα πάλιν νά άλιεύω . . . 
Ό  κάλαμος καί τά άγκιστρα ήσαν έξαίρετα . . . Μά
λιστα δέ δ τυρός. . .  άλλά κατά τό σύνηθες . .  .

'Ο π ρόεδρος. — Τό ήκουσαμεν. . . άλλά παρά- 
λεΐ'ΐΌν ταΰτχ παντα . . . τί σοι συνέβη τότε ;

Ό  π ιλ ο π ο ιό ς . —  Παραλείπω (γέλώσιν). Αίφνης 
άκούω όπισθεν μου τόν ήχον βημάτων . . .  Είπον πρός 
έμαυτόν . .  . έρχεται τις . . . (γελώσιν).

'Ο πρόεδρς. —  Άλλά πρός θεοΰ λέγε συντό- 
μως.

'Ο  π ιλ ο π ο ιό ς . —  Ή το δέ 0 ’'ιτ0 ς εύγενής τις 
κύριος. . . καί μοι λέγει λίαν εύγενώς- « Ά λλά, κύριε, 
νομίζω ότι δέν γνωρίζεις νά άγκιστρεύτ,ς,καί διατοΰτ»

οέν επιτυγχάνεις τοΰ σκοποΰ (γελώσιν). Είμαι πε
πεισμένος ότι έδώπληθύουσιν οί κωβιοί καί οί κυπρί
νοι · και βεβαιιος μέ τοιοΰτον τυρόν. . .

Ο προεδρς. —  Τέλος σοι έδωκεν έν μάθημα. 
Λέγε ταχέως.

Ο π ιλ ο π ιό ς . —  Ναί! Και μάλιστα πρόέβη εις 
τοσαυτην προθυμίαν, ώστε εξήρτησε νέον τι δέλεαρ 
τοΰ άγκιστρου. Καί ευθύς, ώ τοΰ θαύματος! άμα ερ- 
Ρ'·ψα αυτο εις το ύδωρ, καί άνείλκυσα υπερμεγέθη 
κωβιον (γελώσιν), τον πρώτον, δν ήγρευσα έπί ζωής 
μ ο υ .. .  Επιστρέφω τήν κεφαλήν, δπως εύχαριστήσω. 
Άλλα δεν βλεπο) ουδενα. . .  Ο εύγενής κύριος ήφα- 
νίσθη. .  .

Ο πρόεδρός. —  Άλλά άποφέριον τό βαλάντιον 
σου;

Ό  π ιλ ο π ο ιό ς . —  ( ’Αταράχως). Ν αί. . . Ά λ
λά . .  .

Ό  π ρόεδρος. —  Αναγνωρίζεις τόν κύριον τοΰ
τον ώς κλέψαντα τό βαλάντιόν σου ;

Ο π ιλ ο π ο ιό ς . —  Ά ν άναγνωρίζω αύτόν ; . . . 
(τρεπομενος χαίρων πρός τόν κατηγορούμενον, άφαι- 
ρών τον πίλον καί άσπαζόμίνος αύτόν έυ,παθώς. —  
Ά , κύριε μου . . . πόσον σοι εύγνωμονώ . . . Πόσον 
λαμπρά μέθοδος . . . Άλλά πώς άρα παρασκευάζεις 
το μαγικόν τούτο Οελεαρ; · . . Ποσον σας εύγνοι- 
μονώ ! . . . Έπεθύμουν νά σας έπισκεφθώ . . . ποΰ 
κατοικείτε; . . .

Ό  κ α τη γο ρ ο ύ μ εν ο ς. —  Είσθε πολύ κ α λό ς .. . 
Άλλά δέν ήξιώθην τής γνωριμίας σ α ς .. .  (Πλατείς 
γέλωτες).

Ο χ ω ρ ο φ υ λα ξ. —  Περιπατών έπί τής άντι- 
κρυ όχθης βλέπω τόν κατηγορούμενον είσάγοντα κρυ
φίως τήν χείρα εις τό θυλάκιον τοΰ κυρίου, λαμβά- 
νοντα έξ αύτοΰ τό βαλάντιον, καί φεύγοντα ταχέως, 
ώς κλέπτην, έν ω ό κύριος ουτος, άνελκύων έκ τοΰ 
υδατος κωβιόν έφαίνετο έμβρόντητος. ο Βεβαίως, 
είπον κατ’ έμαυτόν, δ μάλλον κωβιός (gou jon ) δέν 
είναι δ κρεμάμενος έκ τοΰ αγκίστρου. » (Γέλωτες). 
Τρέχω κατόπιν τοΰ κλέπτου, συλλαμβάνω αύτόν καί 
έπαναφέρω εις τόν τόπον τής κλοπής παρά τόν κύ
ριον . . .  Άλλ’ ουτος κατέστη ήλίθιος έκ τής οψεως 
τοΰ κωβιοΰ, μηδόλως φροντίζων περι τοΰ κλαπέντος 
βαλαντίου.

Ό  κατηγορούμενος καταδικάζεται οκτώ μηνών 
φυλακήν.

Ό  π ιλ ο π ο ιό ς .—  Οκτώ μηνών φυλακήν! . . .  εις 
ποίαν! Ώ ! θά έλθω νά σας έπισκεφθώ! .  . .  Πόσον 
λαμπρά μέθοδος ! . .  .

II ΤΕΧΝΜ Ι T O T  A E IU N E I N  Α Μ ΙΣ Θ Ι ,

Ό  'Ροσαμβώ, υποκριτής αργός, διήρχετο διά τής 
όδοΰ M ontargueil μετά τής μικρας αότοΰ άνεψιας, 
δωδεκαετούς κορασίδος ορφανής. Τό θυλάκιον αύτοΰ δέν 

περιείχε ούδέ έν φράγκον,καί δ στόμαχος αύτοΰ ητο 
κενός άπο είκοσιτεσσάριον ωρών. ΙΙαρερχίμενός .τι 
ξενοδοχοείον, είδε πάντας προγευματίζοντας, καί ή 
οσμή τοΰ μαγειρείου έσκότισε οΰτο) τόν νοΰν αύτοΰ, 
ώστε έλησμονησε τήν άχρηματίαν, καί είσελθών 
καί καθίσας εις τινα τράπεζαν έζήτησεν υπέρ 
αυτοΰ καί της άνεψιας έξ άπάντων τών φαγητών. 
"Υστερον δέ τρεπόμενος πρός ττ,ν μικράν άνεψιάν.

—  Τέκνον μου, λέγει αύτή, έξέρχομαι πρός άγο- 
ράν σιγάρων. Περίμενέ με.

Άλλά ©αίνεται ότι δ καλός θείος έπορεύθη ίνα 
ζητήσν, τά σιγάρα εις τάς Άντίλλας· διότι δέν έφάνη 
πλέον άλλοτε εις τό ξενότροφείον, είμή μόνον μετά 
τρία έτη, καθ’ ά έλησμονησε καί τήν άνεψιάν καί 
τόν παλ.αιόν λογαριαμόν τοΰ προγεύματος.

'Π ανεψιά α.υτοΰ ήτο ήδη ταμία τοΰ ξενοδοχείου · 
διότι ό ξενοδόχος, έλεήσας παρέλαβεν αύτήν υπη- 
ρέτιδα. Καί έπειδή άπό τριών έτών αύξήσασα μετε- 
βλήθη αεγάλως, δ θείος Ροσαμβώ δέν άνεγνώοισεν 
αύτήν. Άλλ’ αύτη, άναγνωρίσασα αύτόν, προσκαλεί 
ένα τών υπηρετών καί λέγει αύτώ·

—  Βλέπεις τόν προγευόμενον έκείνον κύριον* —  
Έ άν μετά τό πρόγευμα θελήσνι ίνα έξέλθη έίπως 
άγοράσϊ) σιγάρα, είπε αύτώ #π περιττόν ίνα έξέλθη 
πριν πλήρωση· διότι πωλοϋμεν έδώ τοιαΰτα.



των, οπως ώφεληθή την διαφοράν της συναλλαγής.
Ο ταμίας άπέστειλεν ευθύς ένα τών υπηρετών 

προς τον εν τη δδώ 'Ριχελιεώς τραπεζίτην Χιρσχ, 
οστις παρέδο>κέ τ·νι τών υπάλληλων 2 5  0 0 0  φράγ
κων είς χαρτονομίσματα , παραγγελλων αύτώ ΐνα ιιή 
παραδιυση αύτά είμή έν τώ γραφείο) τοΰ ξενοδοχείου, 
παροντος τοΰ ξενοδόχου.

Φθασας είς το ξενοδοχεϊον δ απεσταλμένος τοΰ τρα
πεζίτου ένέμενεν ινα ή ανταλλαγή γένηται έν τώ 
γραφείο). Αλλ’ ακοΰων δτι ό δδοιπορος, ασθενής ών 
και κλινήρης , δεν δύναται ΐνα κατέλθη, έκρινε τέλος 
ΐνα πορευΟή προς αύτον μετα τοΰ ξενοδόχου.

Αφ' ου δέ έπραγματεύθη έπί μακρόν τούς δρους της 
ανταλλαγής καί έδέχθη δυσχεραινων πο)ς δώρον 
5 0 0  φράγκων, ό ασθενής δδοιπόρ&ς, δστις έν τοΐ με
ταξύ έξήλθεν ήδη δίς ή τρις, βιαζόμενος δήθεν ύπο

τοΰ καθαρσίου, έλαβε παρ’ αύτοΰ) τοΰ τραπεζίτου τας 
2 5  0 0 0  φράγκων, καί προφασιζόμενος πάλιν νέαν 
χρείαν, εκλεισεν αύτάς ταχέως εις τήν σκευοθήκην, 
καί έξήλθε μορφάζων, λέγων δτι έπανελευσεται μετα 
πέντε λεπτά.

Ό  ξενοδοχος καί δ τραπεζίτες περιέμειναν τήν 
επιστροφήν τοΰ ασθενούν έπί μακρόν. Ά λλά μετά 
ήμίσειαν ώραν, μή βλέποντες αύτον , ήρξαντο ί'να 
ταραττιονται και ζητώσι τον ασθενή οδοιπόρον παν- 
ταχοΰ τοΰ ξενοδοχείου. ’Αλλά μάτην' διότι ούτος ή©α- 
ν’σθη.

Αιετελεσαν προς ώραν έμβρόντητοι μη δυνάμενοι 
ΐνα έννοήσωσι πώς δ ασθενής, έξελθών τοΰ θαλάμου 
σχεδόν γυμνός, καί τούς -ο'δας περιδεδεμένους, ήφα- 
νίσθη έκ τοΰ ξενοδοχείου.

Άλλά μετα' τινας έρευνας είδον δτι ή μέν θυρα,

ΤΟ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ο Ν  Θ Ρ Ο Μ Ο Ν .

Ή  επομένη ίστορία δέν είναι μΰθος. ‘ Ο Κ . Κού- 
νιγξ, κατοίκων έν τή παρόδω θιρ δ , άρ. 2 5  έν Νεο- 
βοράκω,ήτο γνωστός τοΐς πασιν ώς πράος,ήμερος και 
λίαν φιλάνθρωπος. ΓΙρδ τριών έτών, πορευθείς είς Ε λ 
βετίαν, ήγόρασεν ύπέρ |τής νέας αύτοΰ |γυναικδς κα- 
Οέδραν, έν ή ήτο κεκλεισμένον μουσικόν οργανον, δ'περ, 
αμα καθίσαντός τίνος έπ’ αύτής, ήρχετο μελωδούν 
το m iserere τοΰ Τρουβαδούρου. Κατά τούς πρώ
τους τρεις μήνας ή καθέδρα αύτη έψυχαγώγησε με 
γάλους τον Κ . Κουνιγξ. Ά λλ’ ύστερον ήρξατο ΐνα 
άποστρεφηται ούτο>ς, ώστε ήθέλησεν ΐνα θραύση αύ- 
την. Αλλ’ έφείσατο ταύτης, τών παρακλήσεο>ν ένεκα 
τής γυναικδς, δποσχομένης ΐνα μή καθίσν] μηδέποτε 
έπ’ αύτής, αύτοΰ παρόντος, 
και έπετρεψεν ΐνα μένη έν τινι 
γωνία τής αιθούσης.

Τ ή 15  σεπτεμβρίου δ Κ .
Κουνιγξ έπορεύθη οϊκαδε περί 
τήν έβδόμην ωραν ττς  εσπέ

ρας. Έφαίνετο δέ λίαν παρο)- 
ξυσμένος , καί προσηνέγκατο 
ψυχρώς προς τήν θοιπεύουσαν 
αύτον γυναίκα, λέγοιν οτι πολ- 
λάς λαβών δυσαρασκείας καθ’ 
δλην τ/)ν ήμέραν, έπεθύμει 
ΐνα μένη μονός · καί ώθησεν 
αύτήν ούτο;ς άποτόμως ώστε 
έπεσεν ακόυσα έπί τής καθέ- 
δρας, ήτις ήρξατο εύθύς ΐνα 
μελοίδή τον συνήθη ήχον mi
serere .

Τότε δ Κ . Κουνιγξ, μα
νιώδης γενόμενος , ώρμησεν 
είς τδ μαγειρεΐον, καί άρπά- 
σας δξύν τινα πέλεκυν διέρ- 
ρηξε τδ κρανίον τής γυναικδς, 
καί έδοκίμασεν ΐνα συντρίψη 
καί τήν καθέδραν.

Μετ’ ολίγον άναλαβων δπωσ 
οΰν τάς φρένας, άφεΐλε τής 
καθέδρας τδ αίματοφυρτον καί 
νεκρόν πτώμα τής γυναικδς, 
έκάθισεν άντ’ αύτής, καί έπυ- 
ροβόλησεν εαυτόν κατα την 
κεφαλήν.

Και οτε, δραμόντες προς 
τδν κρότον τοΰ όπλου οί ύπη- 
ρεται καί οί γείτονες, εύρον 
αύτον άσπαίροντα παρά τδ 
πτώμα τής γυναικδς, ή επά
ρατος καθέδρα διετέλει μελω
δούσα έτι τήν συνήθη αύτής 
ΐΑελωδίαν.

ής έμπροσθεν μετεκομίσΟη ή σκευοθήκη, τρυπηθεϊσα, 
συνεκοινο>νει μετά τής σκευοθήκης, τρυπηθείσης καί 
ταύτης δπισθεν , δ δέ κλέπτης, έξελθών ημίγυμνος 
τοΰ θαλάμου, έν ω ήσαν δ ξενοδοχος καί δ τραπεζί
της , ήνοιξεν ήσύχοις τήν Ούραν τοΰ παρακειμένου 
δωματίου, έλαβε διά τής τρύπας τής Ούρας καί τοΰ 
τετρυπημένου οπισθίου τοίχου τής σκευοθήκες τάς 
2 5  0 0 0  φράγκων, ένέδυθη τά έν τώ δοιματίο) έτοιμα 
ενδύματα αύτοΰ καί έξεφυγεν, άπάγοιν τά χρήματα 
τοΰ τραπεζίτου.

Ή  αστυνομία διοικεί ήδη αύτόν.

Ό  έν Παρισίοις ανταποκριτής σπουδαίας τινδς 
αμερικανικής έφημερίδος ήγγειλεν έσχάτοις αύτη διά 

τοΰ τηλεγράφου δτι δ Κ . Θιέρ- 
σος κατα τήν έσχάτοις 6π’ 
αύτοΰ γενομένην έπιθεοίρησιν 
τοΰ έν Παρισίοις γαλλικού 
στρατοΰ παρέστη συνοδευόμε- 
νος ύπδ τοΰ Κυρίου Άλφάνδ 
(M onsieur A lphand).

Ά λλ’ οί έν Νεοβοράκω αν
τιγράφεις τοΰ τηλεγράφου πα- 
ρανοήσαντες αντέγραψαν άντί 
τών λέξεων M onsieur Al
pha nd τάς λέξεις m o n s-  
trueux elephant . Οί δέ άμε- 
ρικανοι συντάκται έσπευσαν 
ίνα δημοσιεύσοισιν οτι « δ 
πρόεδρός τής γαλλικής δημο- 
δρατίας έπεθεο>ρησε τδν στρα
τόν , συνοδευόμενος ύπό τίνος 
τερατο)δους έλέφαντος. » Καί 
προσέθηκαν θαυμάζοντες αφε
λέστατο; « Παράδοξος ακολου
θία ! ! !  »

Γυνή τις αγρονόμου τών 
περί τούς Παρ ίσιους Ιπαύ- 
λεοιν, θειοροΰσα άπο τοΰ δω
ματίου αυτής τούς έν τή 
αύλ.ή έργαζομένους χωρικούς, 
ήσθάνθη αίφνης κτύπημα σφο- 
δρδν είς τδν τράχηλον καί 
σώμά τι ψυχρόν καί γλοιώ
δες Ιλισσόμενον περί τόν λαι
μόν αύτής.

'Έκαστος δύναται ίνα φαν- 
τασθή τόν τρόμον τής γυναι- 
κδς ίδούσης δτι οφις [μέγιστος 
άπέπνιγεν ήδη αύτήν.

Τ Ο Λ Μ Η Ρ Α  Κ Λ Ο Ι Ι 1 Ι

Γερμανός τις, όνομάζοιν 
Ιαυτόν Λέοντα Τεράς, κα- 
τέβη πρό τινοιν ήμεοών ασθε
νές καί χωλαίνων εις τό έν 
η,ώ προαστείω Poissonniere  
ξενοδοχείω Βιολέ, φέρων ογκώδες καί βαρύ οδοιπο
ρικόν κιβο)τιον, καί ενοίκιασε δύο συγκοινωνοΰντας 
θαλάμους, ών δ έτερος εμελλεν ΐνα χρησιμεύση είς 
κατοίκησιν τής γυναικδς καί τής θυγατρός αύτοΰ, 
αΐτινες, έλεγεν, έμελλον ΐνα φθάσο)σιν έκ Κολωνίας 
μετά δύο ήμέρας.

Ο κύριος ούτος, έπισκοπήσας μετά προσοχής 
τούς θαλάμους, έπέταξε τώ υπηρέτη ΐνα θέση τήν 
σκευοθήκην ( la com m od e) πρό τής θύρας, δι’ ής οί 
δύο θάλαμοι συνεκοινο)νουν.

Μετά ταΰτα κατεκλίθη, άναμένο>ν τήν γυναίκα 
καί τ-rv θυγατέρα αύτοΰ. Τ ή  έπαύριον προσεκάλεσε 
τόν ιατρόν καί έζήτησε παρ’ αύτοΰ σφοδρόν τι καθάρ- 
σιον. Υστερον δέ, προσκαλέσας τόν ταμίαν τοΰ ξενο
δοχείου, είπεν δτι έχων 2 5  0 0 0  φράγκων είς χρυσόν, 
επεθυμει ιν’ ανταλλαξη αύτάς άντί χαρτονομισμά-

Πρός τάς κραυγάς αύτής 
συνέδραμον οί χο)ρικοί. 'Ο δέ 
δφις πτοηθείς καταλείπει αύ
τήν και φεύγει $ιά τοΰ πα
ραθύρου.

Ά λλ’ οί χωρικοί κατα- 
φθάσαντες διαρρηγνύουσιν αύ ■ 
τοΰ την κεφαλήν κατά πε

τρών , καί βλέπουσιν οτι δ φάρυγξ τοΰ ζο>ου
έξογκοΰται ;κ τοΰ σο)ματος νυκτερίδος, ήν έξήγα- 
γον έτι ζώσαν. Έ ξ  ού εννόησαν διά τί δ οφις δέν
ήδυνήθη ΐνα βλάψη τήν γυναίκα , εί καί είχε μήκος
δύο μέτρο)ν.

Φαίνεται δέ δτι τδ έρπετόν μετηνέχθη μετά 
τών άχύρο>ν είς τόν αχυρώνα. Έκεΐθεν δέ, δρμήσαν 
δπο)ς άρπάση νυκτερίδα τινά κοιμο>μένην παρά τδ 
χε~λος τής στέγης, κατέπεσε καί έκρεμάσθη έ κ. τοΰ 
λαιμού τής νέας γυναικδς, ήτις παρ ολίγον έγένετο 
παράφρο>ν ύπό τοΰ τρομου.

Δ Τ Γ Κ Ε Τ 2 .


