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Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 1.

Τά γε μ/)ν αργύρια ει κατατκευασΟείη ώς δει, παμ- 
πολλα άν νομίζω χρήματα εξ αύτων καί άλλων 
προσιεναι. Βούλομαι οέ καί τοΐς μή εϊδοσι τ  ,ν τού

των δύναμιν δηλώσαι· ταυτην γάρ γνόντες, και 
οπιυς /ρήσδαι δει αύτοΐς , άμεινον άν βουλευοισΟε.

Ξενοψ. Περί Προσο'δ. Κεφ. Δ '.

Είδομεν εν τοΐς έμπροσθεν ότι τά άργυρεΐα 
τοΰ Λαυρίου, εκμεταλλευόμενα έπιμελώς ύπό 

τών Αθηναίων, έφερον αύτοΐς έπι μεν τοΰ Θε
μιστοκλέους πρόσοδον περί τας πέντε έκατόν- 

τάκις μ,υρίας δραχμάς ( δ ,0 0 0 ,0 0 0 ) ,  κατά δέ 
τον καιρόν του ΙΙ:ρικλέους προήχθησαν είς το- 

σαύτην άκμ.ήν, ώστε παρ ειχον αύτοΐς τά άπειρα 

χρήματα, άτινα έδαπάνησαν είς κατασκευήν 

τών λαμπρότατων δημοσίων έργων καΐ εις τον 

Πελοποννησιακόν πόλεμον. Ήσαν δε τα μεταλ

λεία κτημ-α τής πόλεως, ήτις έμίσθου αύτά 
τοΐς πολίταις διά συμβολαίων δυναμένων ϊνα 

άπαλλοτριώνται ή διάδο',ίμων τοΐς κλνιρονό- 
μοις. Πλήν δέ τοΰ ενιαυσίου φανερού φόρου 
ένός εικοστού τετάρτου τής προσόδου τών μ.ε-
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τάλλων ή συγχώρησις έδίδετο άντί ένός τα

λάντου καΐ ήμίσεος, ήτοι οκτώ περίπου χιλιά

δων δραχμών.

’Αλλκ κατά τόν Πελοποννησιακον πόλεμον 

τά μεταλλεία, ώς ή δΰναμις τής πολεως, εςη- 

σθέννισαν μεγάλως· διότι οΐ Λακεδαιμόνιοι, εισ- 

βαλόντες εϊς τήν ’Αττικήν καΐ λεηλατη'σαντες 

τά  πεδία, προύχώρησαν μέχρι τής Πα ρόλου 

καΐ τοΰ όρους τοΰ Λαυρίου. Μετα όέ τήν ανα- 

•/ώρτ,σιν τών Σπαρτιατών τά έργα έπανελήφθη- 
σαν δραστηρίως καΐ διετέλεσαν εύδοκιμοΰντα, 

α ί /  ρις ου ό ’Αλκιβιάδης, έξειπών τά  απόρρητα 

τής πατρίδος, παρηνεσε τοΐς Λακεδαιμονίοις 
ϊνα όχυρώσωσι τήν Δεκέλειαν, ήν κατειχον , 

καΐ καταλόβωσιν αύτά. Τούτου δε γ'ενομενου 

τό έξης έ'τος, ήτοι τό δέκατον όγδοον τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, έφθάρησαν παντελώς 

τά  έ'ργα.

Έν ω δέ οί Λακεδαιμόνιοι έλεηλάτουν τήν 
-/ώραν καΐ άπέκλειον τάς όδούς τών σιταγωγιών, 

αΐτινες ηρχοντο προτού εκ της Εύβοιας εις τας 
Αθήνας διά τοΰ ’Ωρωποΰ, δισμύριοι δούλοι, 

ών οί πλεΐστοι είργάζοντο έν τοΐς μεταλλείοις, 
έπαναστάντες έδραπέτευσαν. Αί δέ Αθήναι, 

στερηθεΐσαι τών κυριωτάτων αύτών προσόδων, 
ήναγκάσθησαν ϊν’ άφώσι τούς μισθοφόρους Θρά

κας, καΐ μετ’ ολίγον πολιορκηθεΐσάι εταλαι- 

πώρησαν ύπό λιμοΟ καΐ λοιμ-οΰ εν τοΐς τει- 

/εσι.

Κατά τήν έπί τήν Σικελίαν όλεθρίαν εκ

στρατείαν ή πόλις κατηνάλωσε πάντας αύτής

τούς πόρους, καΐ μετά τινας αλλεπαλλήλους 

έ~ιτυ-/εΐς καΐ ατυχείς συμπλοκάς οί Αθηναίοι 
τελευτώντες ΰπέπεσον. Κατά τήν έπελθοΰσαν 

τότε μετά τήν επάνοδον τοΰ Θρασυβούλου ®ις 
τήν πατρίδα σχετικήν ησυχίας περίοδον εδυ- 

νήθησαν μέν οΐ μεταλλεΐς ιν επαναλαβωσι τά 

έ'ογα , όμως ούδέποτε έπανήλθεν ή παοελθοΰσα 

ευτυχία. Έπειδή οί μέν έμπειροι έργάται ή ΐα - 
νίσθησαν, αί δέ παραδόσεις, αΐτινες έχουσι με- 
γάλην ροπήν πρός τά τοιαΰτα εργα, σχεδόν 

παρελείφθχσαν.

Ό  δέ Ξενοφών έγραφε τότε , ώς είδομεν 

ανωτέρω, πρός τούς Αθηναίους έν τώ  περι 

Προσόδων συγγράμματι περί τής έκκαρπώ- 

σεως τών άργυρείων τοΰ Λαυρίου, παραινών 
αύτοΐς ϊν’ έπιμελώνται αύτών, ώς πρότερον. 

« Ούτω δέ πάλαι όρυσσομένης καΐ εκφορού- 

μένης, λέγ ει, τής άργυρίτιδος γης, κατανοή
σατε τ ί μέρος οι εκβεβλημενοι σωροί των αυ- 

,τοφυών τε  καΐ ύπαργυρων λόφων. Ο άργυρω- 
δης τόπος άντι του συστελλεσθαι φαίνεται 

εκτεινόμενος πάντοτε επι πλειον.Και εφ οσον 
μετεχειρίζοντο πλείστους άνθρώπους έν αύτοΐς, 

ούδείς ποτε ήπόρησεν έργου, άλλά πάντοτε τά 

έργα ήσαν πλείονα τών έργαζομένων. Διό θαο- 

σοΰντες άγιομεν ό'τι πλείστους άνθρώπους έπί 
τά αργύρια καΐ έξορύττα;μεν αύτά, ώς ούτε 

έπιλειψούσης ποτέ τής άργυρίτιδος, οϋτε τοΰ 

αργυρίου άτιμου ποτέ έσομένου. Αλλως τε δε 

ή πόλις έγ\·ώοισε πρό έμοΰ ταΰτα. 'Οθεν καί 

παρέχει έπί ίσοτελεία τήν άδειαν τοΰ εργά- 

ζεσθαι έν τοΐς μετάλλοις. . .  θαυμαστόν δέ



είναι ότι ή πόλις, βλέπουσα πολλούς ίδιώτας 

πλουτιζομένους έκ τούτων, δέν μιμείται αύ

τούς. Και ώς οί ίδιώται κατεσκεύασαν έαυτοΐς 

πρόσοδον άένναον δια τών ανδραπόδων, αύτω 

καί ή πόλις πρέπει ίνα κτήσηται δημόσια αν

δράποδα έως άν γένωνταιτρία έκάστω Αθηναίων. 

’Εάν δέ ή πόλις συλλέξη εξ χιλιάδας ανδρα

πόδων, έκαστον δέ αύτών φέρη οβολόν άτελή 

της ημέρας, ή μέν πρόσοδος έ'σται άπό του 

άριθμοΰ τούτου έξη'κοντα τάλαντα τοΰ ένιαυ- 

το ύ ... ’Εάν δέ η πόλις δω έκάστη τών δέκα 

φυλών της Αττικής ίσα ανδράποδα πρός έξό- 

ρυξιν νέων φρεάτων, υπολογίζομαι ό'τι, έάν μέν 

μία τών φυλών εύρη άγαθην εργασίαν, έ'σται 

λυσιτελής πάσαις ταΐς φυλαΐς· έάν δέ δύο η 

τρεις η τέσσαρες η αί ήμίσειαι ευρωσι, δή- 

λον ότι τά  έ'ργα μέλλουσιν άποβη'σεσθαι λυσι- 

τελέστερα και τοΐς πολίταις καί τη πόλει. 

Διότι ούτως ούτε τό δημόσιον ούτω κατασκευα- 

ζόμενον παραλυπη'σει τούς ίδιώτας, οΰ'τε οί 

ίδιώται τό δημόσιον άλλ’ ώς σύμμαχοι, όσω 

άν πλείονες συνέρχωνται, καθιστώσιν άλλη'λους 

ίσχυροτέρους, ούτω καί έν τοΐς άργυρίοις, όσω 

άν πλείονες έργάζωνται, τόσω πλε'ονα τάγαθά 

εύρήσουσι καί φορη'σουσι. Νομίζω δέ ότι καί 
έν πολέμω δέν πρέπει ίνα έκλείψωσι τά  αργύ

ρια. Διότι έν μέν τη πρός μεσημβρίαν θαλάσση 

είναι τείχος έν ’Αναφλύστω, έν δέ τη τρός 

άρκτον έν Θορίκω, άπέχοντα άπ’ άλλη'λων περί 

έξη'κοντα στάδια. ’Εάν δέ κατασκευασθή έν 

μέσω τούτων έπί της Βη'σης τρίτον έ'ρυμα καί 

συναφθώσιν εις εν άπαντα τά  τει'χη , ταχέως 

έκαστος δυνη'σεται ΐν’ αποχώρηση ασφαλώς εϊς 

αύτά. »

Η '.

Φαίνεται δέ ότι αί παραινέσεις του Ξενο - 

φώντος είσηκούσθ/ισαν· διότι όλίγοις μετά ταΰ
τα  έτεσιν οί Αθηναίο·, έπειρώντο κατά Δημή- 

τριον τόν Φαληρέα ί'ν άποσπάσωσιν αύτόν τόν 

Πλούτωνα έκ τών έγκάτων της γής. Χ λ λ  Ίψεύ- 

σθησαν τής έλπίδος· δ.ότι τά  μέν έ'ργα έξ- 

ετελοΰντο άτάκτω ς, τά δέ ανδράποδα είργά- 

ζοντο δυσανασχετοΰντα μέχρις άρχομένης τής 

πρώτης έκατονταετηρίδος μ. Χ . ,ό τ ε ο ί  δούλοι, 
κακώς πασχοντες ύπό τών κυρίων καί άτάκτως 

πληρονόμενοι, άπέστησαν άθρόοι, καί όπλισθέν- 

τες έξεπόρθησαν τό Ιούνιον, έλεηλάτησαν τάς 

παρακειμένας κώμας καί τήν παραλίαν τής ’Ατ

τική ς, ούτως ώστε αύται έ'κτοτε ουδέποτε τό 

λοιπόν άνέλαβον.

Έ π ί τοΰ Στράβωνος, τελευτώσης τής πρώ

της π . X . έκατονταετηρίδος, τά μεταλλεία τής 
Αττικής ένομίζοντο παρά πάντων ότι έξην- 

τληθησαν οί δέ μεταλλεΐς ήρκοΰντο ινα μετα- 

χειρίζωνται ούχί τήν έκ τών υπογείων έ'ργων 

έξορυσσομένην άργυρίτιδα, άλλά τά αρχαία 

άποβλήματα καί τάς σκωρίας, έξ ών έπορί- 
ζοντο τόν μόλυβδον καί τόν ά'ργυρον, ούς άτέ- 

χνως έκμεταλλεύοντες κατέλιπον έν αύταΐς οί 

παλαιότεροι μεταλλεΐς. Τέλος δέ ό Παυσα
νίας λέγει περί αύτών (τ ώ  1 7 4  έ'τει μ . X . )  

ως περι ιστορικού τίνος άρχαιοτάτου συμβάν
τος.

Καθ’ όλον τοΰτον τόν χρόνον τά έ'ργα τοΰ 

Ααυρίου διετέλεσαν γινόμενα ένεργώς ύπό πολ

λών μυριάδων δούλων, οίτινες έγη'ρασκον έν 

αύτοΐς ή άπέθνησκον ύπό τών κακοπαθειών ή' 

τών καταπτώσεων τών χωμάτων καί τών σκοπέ

λων, αίτινες συνέβαινον συνεχώς τής «μεθόδου 

έ'νεκα εξορύξεως τής άργυρίτιδος. Οί πλεΐστοι 

ήσαν άνδρες ελεύθεροι αίχμαλωτισθέντες κατά 

τόν πόλεμον, ή κάτοικοι τών ακτών τής Μα

κεδονίας, τής Θράκης, τής ’Ασίας καί τοΰ 

Εύξείνου Πόντου, άπαχθέντες πρός βίαν, ή 

πωληθέντες ύπό τών σατραπών καί τών δυ
ναστών, οίτινες έπώλουν τούς υπηκόους αύτών, 
ώς νΰν οί βασιλίσκοι τής ’Αφρικής. Ό  βίος 

τών ανθρώπων τούτων ήτο αβίωτος· διότι μ ι- 

σθούμενοι ύπό τών κυρίων τοΐς έργολάβοις, 

ώς κτήνη, ένεταφιάζοντο ζώντες έν τοΐς έγκα- 

τοις τής γής, έργαζόμενοι έ'ργα βαρέα καί δύσ

κολα· διότι μόλις εξ αύτών ήδύναντο ϊνα ποιή- 

σιοσιν έν μια ήμερα ό ,τι εργον έν τώ  παρόντι 

είς εργάτης ποιεί έν ολίγαις ώραις διά τής 

πυρίτιδος καί τοΰ άτμοΰ. Εϊργάζοντο δέ συν

ήθως κύπτοντες, έ'χοντες διά χειρών σιδηράν 

σκαπάνην καί τόν οβελόν άπέσπων δέ τήν πέ

τραν κατακόπτοντες αύτήν, καί φρίττει τις δια

νοούμενος τούς πόνους καί μόχθους μεθ’ ών έξω- 

ρύχθησαν εν τω  μαρμάρω καί τώ  σκληρώ μ ι- 

κασχίστη τά  μυρία ταΰτα φρέατα καί αί στοκί 

καί τά  άλλ α ύπόνομα έ'ργα τοΰ Λαυρίου. Τά
> t  »/ / ~  » /οε αρχαιότερα εργα συνηπτοντο τη επιφανεια 

τής γής διά στοών επικλινών.

Αλλ’ έφ’ όσον αί στοαί έξετείνοντο, έδέησεν 

ίνα συνάπτωνται πάλιν τά στρώματα διά φρεά

των ένίοτε εκατόν μέτρων τό βάθος. Ήσαν δέ 

τά φρέατα ταΰτα πάντοτε ορθογώνια καί είχον 

μέσως εν μέτρον καί 3 0  πλάτους καί εν καί 

8 0  μήκους. Οί τοίχοι αύτών είναι ετι καί νΰν 

παντελώς λείοι. Εχουσι δέ εκ διαστημάτων 

έντομάς, αίτινες έχρησίμευον εις τό πήξαι τάς 
κλίμακας.

Θ '.

Τά έν τοΐς στρώσεσι τής γής έξορυχθέντα 

μέταλλα είναι απέραντα. Εϊσήλθομεν, λέγει 

ο Κ . Λεόου, παρ ού πολλά περί τοΰ Λαυρίου 

λαμβάνομεν , εις έν τών μεταλλείων τούτων, 

εις ο ούδείς βεβαίους άνθρωπος είσήλθεν άπό

2 ,0 0 0  έτών. Φαίνεται δέ ότι κατελείφθη κατά 
τινα αποστασίαν τών εργατών διότι βλέπομεν 

έτι και νΰν ιχνη ποδών καί μίαν σκαπάνην σι

δηράν καί λύχνον πήλινον έ'ν τινι σηκώ, καί 

περαιτέρω παρά τό φρέαρ τής εξόδου πολλά 

ιχνογραφήματα έγκεχαραγμένα τή γή διά 

τίνος σιδηροΰ έργαλείου, δεικνύντα ήμιν τόν 

τόπον, έ'νθα άνεπαύοντο οί έργάται. Βλέπον- 

τες δέ τά  έ'μψυχα ώς εϊπεΐν ταΰτα σημεία, 

ενομίζομεν ότι έμέλλομεν ίδεΐν αίφνης έξερ- 

χόμενον εκ τίνος τών στοών μεταλλευτήν τ ι -  

να π.ιρώμενον ί'να διατρυπη'ση διά τοΰ ελα

φρού αύτοΰ όβελοΰ τόν σκληρόν σκόπελον, ή 
άρχαΐόν τινα δοΰλον εξερχ ο'μενον έκ τών εγκά

των τής γ ή ς , βαδίζοντα έπιπόνως, ύποπίπ- 

τοντα ύπό τοΰ βάρους σάκκου πλήρους άργυρί
τιδος γής.

I ' .

Μετά τήν πρώτην έν τοΐς ύπογείοις μεταλ- 

λείοις έκκάθαρσιν ή άργυρΐτις γή μετεφέρεται 

έπί νώτου ύπό τών ανθρώπων διά τών έπι- 

κλινών στοών, είτε διά τών φρεάτων καί τώ'· 

τροχαλιών πρός τά  εργαστήρια, ένθα συνετρί- 

βετο καί έκαθαίρετο τελευταΐον. Τά ενδεέστερα 

τής άργυρίτιδος μέρη έτρίβοντο έν ίγδίοις σι- 

δηροΐς ή λιθίνοις καί έπλουτίζοντο διά τής 

πλύσεως έν ταΐς δεξαμεναΐς, ών βλέπομεν 

μέχρι τοΰ νΰν πολλά λείψανα, μάλιστα δέ εκεί

νων, όσαι, καλυφθεΐσαι διά σκωριών κατά τήν 

ύπο τοΰ Στράβωνος δεδηλωμένην περίοδον τής 

άναχωνεύσεως, διεσώθησαν κάλλιστα. Συνίσταν- 

ται δέ αύται έκ δεξαμενών παραλληλεπιπέ

δων, συνημμένων διά διωρύχων. Μία δέ τού

των τών δεξαμενών περιείχε πιθανώς εν κό- 

σκινον επειδή φέρ:ι έπί τών τοίχων δύο έπι- 

μήκεις γλυφάς, αίτινες φαίνεται ότι ήσαν 

άποτεταγμέναι εϊς έφαρμογήν τοΰ ξυλίνου πλαι

σίου τοΰ κοσκίνου. Αί δέ άλλαι ήσαν άπλαί 

δεξαμεναί, έν αίς κατεβυθίζοντο αί λεπτάί καί 

Γ.κληρόταται ύλαι. Τό ύδωρ συνελέγετο έπι- 

μελέστατα είς μεγάλους κυλινδρικούς ή ορθο

γωνίους λάκκους, όρυχ_θέντας έν τοΐς σκοπέλοις 

ώνήχώρησις μετεβάλλετο κατά 3 0 0  ή 1 ,5 0 0  

τετραγωνικά μέτρα. Διά δέ μιας κλίμακας κα- 

τεσκευασμένης έ'ν τινι τών τοίχων τοΰ λάκκου 

οί έργάται έδύναντο ίνα καταβαίνωσι μέχρι 

τοΰ πυθμένος, όπως άφαιρώσι τάς ύφισταμένας 

υλας.

Τά χωνευτήρια ήσαν συνήθως παρά τά με

ταλλεία καί τάς δεξαμενάς ή τούς πλυνούς · 

έ'νια δ’ αύτών ήσαν παρά τάς άκτάς τής θα

λάσσης , ώς έν Θορίκω, έν τοΐς Έργαοτηρίοις 

κ. λ . π .·  τά  δέ πλεΐστα καί μέγιστα ήσαν 

διεσπαρμένα έν τώ  εσω τής χώρας κατά τάς 

νΰν όνομαζομένας Μεγάλας Πεύκας, Σινδε- 

ρίνι, κ. λ . π . ,  έ'νθα έξευρέθησαν εσχάτως πολ

λοί ίπνοί κατασκευασθέντες άκμαζόντων τών 

μεταλλείων. Αί κάμινοι έπληροΰντο ξυλανθρά

κων, οΰς οί μεταλλεΐς έπορίζοντο είτε έκ τών 

πλησιεστάτων δασών, είτε έκ τής Θράκης καί 

τής Μακεδονίας, καί άνη'πτοντο διά φυσών κ ι- 

νουμένων ύπ’ ανδραπόδων. "Υπερθεν τών ίπνών 

έξηροντο ύψηλόταται κάμινοι πρός φύλα- 

ξιν τών άπό τών αναθυμιάσεων τοΰ μολύβδου 

δηλητηριωδών άτμών.

Τά γεννήματα τής χωνείας ήσαν τριών ει

δών· Ιον μόλυβδος περιέχωνπερίτά 1 ,5 0 0 —

3 ,0 0 0  γράμμα αργύρου άνά έκαστον τόν- 

νον —  2ον σκωρία- —  3ον ή λεγομένη κ α 

δ μ ε ία , ορυκτόν περιέχον όξ:ίδιον τοΰ ψευδαρ

γύρου , σίδηρον, ποτέ δέ καί αρσενικόν, υφι

στάμενα είς τάς καπνοδόχας καί τούς τοίχους 

τών καμίνων έν είδει λεπτών έλασμάτων, άτινα 

ήσαν συνήθη ώς φάρμακον παρά τοΐς τότε ία- 

τροΐς. Ό  δέ μόλυβδος έκαθαρίζετο, ώς έν τώ  

παρόντι, χωνευόμενος καί ύποβαλλόμενος τή 

ένεργεία τοΰ άέρος, έξουοξειδουμενος μετεβάλ

λετο είς λιθάργυρον ή πρωτοξείδιον τοΰ μο

λύβδου, ό'περ άφηρεΐτο καθ’ όσον έγεννάτο, 

μέχρις ού δέν ύπελείπετο άλλο έν τώ  πυθμένι 

τοΰ χωνευτηρίου ή ό καθαρός άργυρος.

Καί μέχρι μέν τοΰδε ούδέν ίχνος - 

τοιούτων έίς έκκάθαρσιν τοΰ μολίβδου 

ταγμένων καμίνων τών άρχαίων. 

τά έν ταΐς άρχαίαις σκωρίαις ή άποβλήμασιν 
ευρισκόμενα λείψανα κίτρινου καί έριιθροΰ λιθαρ- 

γύρου ύποδεικνύουσιν ότι οί αρχαίοι μετεχειοί- 

ζοντο τόν τρόπον τοΰτον πρός άποχώρισιν τοΰ 

αργύρου άπό τοΰ μολίβδου. Ο δέ λιθάργυρος 

ούτο:, ον ό Πλίνιος ονομάζει (( άφρόν άργύ- 

οου, » έπωλεΐτο κατά μέγα μέρος τοΐς έμπό- 

50ΐς καί τοΐς βιομηχάνοις, οίτινες κατεσκεύα- 
ζον έξ αύτοΰ σωλήνας, λυχνίας, αγγεία διάφορα 

καί ψιμμύθιον. Ό  παρατηρών τήν άρχαιαν βιο

μηχανίαν έκπλήττεται άλη

θώς τήν μεγάλην έπίδοσιν 

τοΐς μεταλλουργίας παρά 

τοΐς άρχαίοις. Έπειδή ή 

διάθεσις τών ύπογείων 

στοών, τό βάθος τών φρεά

των , ή ακρίβεια μεθ’ ής 

έκάστη φλέψ έξιχνιάζετο 

καί έξωρύσσετο, τέλος δέ 

ή έ'κτασις τών ύπογείων 

τούτων έ'ργων , δεικνύουσιν 

ό τι, εί καί μή έγίνωσκον 
τήν γεωλογίαν, οί αρχαίο 

έκέκτηντο έμπειρικάς τινας 

άξιολόγους γνώσεις περί 

τής διαθέσεως τών γήινων 
στρωσεων καί τών μεταλ

λικών φλεβών. Έπειδή , εί 

καί οί χωνευταί ήγνόουν 

διά τίνων χημικών ένερ- 

γειών άπειργάζοντο έν ταΐς 

καμίνοις τήν έκκάθαρσιν 

τών μεταλλικών θειούχων 

ούσιών, ούδέν ήττον ό'μως 

ή διά του άέρος όξείδωσις 

τής μρλιβδούχου χωνείας 
καί τά  λοιπά εργα, πλήν 

τής έκ τής χρήσεως τών 

καθ’ ήμάς γινομένων τε 

λείων μηχανών διαφοράς, 

δεικνύουσιν ότι οί τρόποι 
αύτών ήσαν σχεδόν όμοιοι 

έκείνοις, ούς έ'τι καί νΰν 
μεταχειρίζονται έν Εύρώ
πη . Ένταΰθα, ώς έν άπά- 

σαις ταΐς θεωρητικαΐς έπιστήμαις, ή πράξις 

προέλαβε τήν έπιστήμην.
('Έπεται συνέπεια.)

Η Π Ο ΙΚ ΙΛ Η .

ΕΥΑΓΓΕΑΗΣ ΖΑΠΠΑΣ.

Εμμένοντες έν τ·? ύποσχέσει ήμών, ίνα δια- 

τελώμεν κοσμοΰντες τήν Εθνικήν Έπιθεώρη- 

σιν διά βιογραφιών καί εικόνων τών Ελλήνων, 

όσοι διέπρεψαν ή διαπρέπουσι παρ’ ήμιν εύ- 

εργετοΰντες λόγω ή έ'ργω τήν πατρίδα, νο-
/V . \ /  ν

μι,ομ ν ωφέλιμον και πρεπον ινα μη παρα- 

λειψωμεν τόν αοίδιμον Εύαγγέλην Ζάππαν.

Ο Εύαγγέλης Ζάππας έγεννήθη τώ  1 8 0 0  ώ

τόν βασιλέα 'Οθωνα επιστολήν, δι’ ής προσέφε- 

ρε πάσαν αύτοΰ σχεδόν τήν περιουσίαν είςπραγ- 

ματοποίησιν τής ιδέας ταύτης. Προσδιώριζε 

δέ ίνα τελώνται άνά πάσαν τριετίαν οί αγώ

νες ούτοι, καί αί μεγάλαι α!>τοΰ πρόσοδοι 

έ'μελλον ΐνα δαψιλεύωνται είς άμοιβήν τών 

νικητώ. είς τόν δρόμον, τήν πάλην, τό άλ

μα, τήν σκοποβολήν καί άλλας άθλητικάς 

άσκήσεις.

Υπουργός τών έξωτερικών ήτο τότε ό Κ. 

’Αλέξανδρος 'Ρ . 'Ραγκαβής, δι’ ού διεβιβάσθη 

ή άναφορά, καί είς ον ό βασιλεύς άνέθηκεν ίνα 

συνεννοηθή μετά τοΰ Ζάππα 

όπως όρθότερον ένέκρινεν.

'Ο άκάματος δέ καί ό φιλό

καλος Κ . 'Ραγκαβής έγραψε 

τότε πρός τόν Ζάππαν, 

έγκρίνων μέν πληρέστατα 

καί έπαινών τήν έπιβολήν, 

άλλά παρατηρών αύτώ συγ

χρόνως ότι τάέ'θνη σήμερον 

δέν διακρίνονται καί διαπρέ

πουσι διά τής σωματικής 

μάλιστα ρώμης καί τών 

αθλητικών επιδείξεων, άλλά 

διά τών διανοητικών καί 

ηθικών καί βιομηχανικών 

αρετών · προύτεινε δ’ αύ

τώ  άνάλογον μεταρρύθμι- 

σιν τής ιδέας αύτοΰ καί 
ύπέβαλεν αύτώ νέον σχέ

διο ν, ούτινος αί βάσεις ήσαν 

αί ακόλουθοι’

Α '. Οί προκείμενοι αγώ

νες , ονομαζόμενοι ’Ολύ μ  - 

π ια , νά τελώνται κατά τε 

τραετίαν, ώστε αί νέαι αύ- 

ται βιομηχανικαί Ολυμπιά

δες νά ώσιν έκ τεσσάρων 

έτών έκάστη, ώς αί παλαιαί.

Β '. Είς τούς άγώνας 

τούτους νά δικάζωνται καί 

βραβεύονται αί παντός εί

δους διανοητικαί, βιομηχα- 

νικαί καί ύλικαί πρόοδοι τής 'Ελλάδος.

Γ ' .  Πρός τοΰτο κατά τετραετίαν νά γίνη- 

ται έν ’Αθήναις είς επίτηδες έπί τούτω οίκο- 

δομηθησόμενον κατάστημα γενική εκθεσις 

όλων τών παντοειδών έλληνικών προϊοντων.

Δ '. Ή  εκθεσις αυτη νά διαρκή ένα μήνα.

πρώτην έβδομάδα νά δικάζων- 

ται καί βραβεύωνται τά εργάτης βιομηχανίας, 

τήν δέ δευτέραν τά  τής γεωργίας, τήν δέ τρί- 

την τά  τής κτηνοτροφίας, καί τήν τετάρτην 

τά τής καλλιτεχνίας.

Ε '.  Κατά δέ τάς μεταξύ τών εβδομάδων 

τέσσαρας κυριακάς νά γίνωνται άγώνες σύμφω- 

ίδέαν τοΰ Ζάππα, καί 

άποτεταγμένοι πρός τοΐς άλλοις είς ψυχαγωγίαν 

καί διάχυσιν τοΰ είς τήν εκθεσιν συρρέοντος

=ςευρεθη 
άποτε- 

Αλλ’ ό'μως

έ'τει έν Λαμπόβω, κώμη τής έπαοχίας τής 

’Ηπείρου Τεπελανίου, κείμενη ού μακράν τών 

’ΐωαννίνων. Παιδιόθεν ήγάπησε τόν στρατιωτι

κόν βίον καί τά όπλα, καί διέπρεψεν έπί τόλμη 

καί άνδρία πρώτον μέν έν τώ  στρατώ τοΰ ’Αλή 

Πασά πολεμοΰντος μετα τών Σουλιωτών πρός 

τήν Τουρκίαν, ύστιρον δέ ώς υπασπιστής τοΰ 

Μάρκου Βότσαρη , ον υπηρέτησε πιστώς καί 

γενναίως μέχρι τής μάχης τής Σπλάντσης. Συμ- 

μετέσχεδέ πρωταγωνιστών πασών τών περιπε

τειών τοΰάγώνος μέχρι τοΰ 1831  ου έ'τους, ότε 

άπήλθεν είς Βουκορέστιον, ό'που πάντες οΐ πα-

ΕΤΑΓ1ΈΑΗΣ ΖΑΠΠΑΣ.

'Ο  ιδρυτής των Νέων Ολυμπίων.

ρεπιδημοΰντες όμογεν.ΐς καί οί άρχοντες καί 

οί ήγούμενοι τών έλληνικών μοναστηριων υπε- 

δέχθησαν αύτόν εύνοϊκώτατα, καί ό'που διά 

τών φυσικών αύτοΰ πλεονεκτημάτων καί τής 

άοκνου φιλεργίας, βοηθούμενος δέ καί ύπό τοΰ 

έναρέτου καί φιλοπάτριδος αύτοΰ έξαδέλφου, 

τοΰ Κωνσταντίνου Ζάππα, απέκτησε μεγάλην 

περιουσίαν. Καίτοι δέ παιδείας άμοιρος, ήτο 

θερμός αύτής ζηλω τής, καί ήτο λίαν φιλόπα- 

τρις, καί μακράν ζών τής πατρίδος.

Έν τη έφημερίδι τ ώ  Ή λ ίω  άναγνούς ποτε 

άρθρον ποιητικώτερον μ,αλλον ή πρακτικώτερον 

τοΰ Παναγιώτου Σούτσου περί τής έκ νέου έγκα- 

ταστάσεως τών άρχαίων ’Ολυμπιακών άγώνων 

είς τήν άναγεννηθεΐσαν Ελλάδα, έθέλχθη ού

τω ς ύπό τής ιδέας ταύτης, ώστε έγραψε περί 

τάς άρχάς τοΰ 1 8 5 6  οΰ έ'τους άπόρρητον πρός

Καί τήν μέν

ι



λαού. Και τήν μεν πρώτην κυριαχήν να τελώνται 

αθλητικοί αγώνες έν τώ  Παναθηνκϊ/.ώ σταδίω 

έπι τούτω έπισκευασθέντι, οίον δρόμος, πάλη, 

άκόντιον, κ. τ · λ . ·  την δέ δευτέραν ιπποδρο

μίαν, την δέ τρίτην φιλολογικοί διαγωνισμοί, 

καί παοάστασις τίνος έν διαγ'ωνισμω προκριθέν- 

τος δράματος. Ωρίζετο δέ καί τίν 'ς τών αγώ

νων τούτων ημείβοντο διά y ρημάτων, τίνες δέ 

δι’ άπλοΰ στεφάνου.

ΣΤ . Κατα δέ το άπο ’Ολυμπίων είς ’θλύμ- 

πια τετραετές διάστημα το κατάστημα τών 

εκθέσεων εμελλεν ϊνα μεταβάλληται εϊς σ/ο- 

λεϊον βιομη/ανίας, άποτεταγμένον είς τελειο- 

ποίησιν τών εγχωρίων βιομηχανιών, δσων ή 

σπουδαιότης άπεδεικνύετο διά τών εκθέσεων. 

Οΰτω φέρ’ είπεΐν εν Λεβαδεία καί άλλαχοΰ της 

Ελλάδος κατασκευάζονται τάπητες, έν Σίφνω 

ψάθινα σκιάδια κ .τ .λ ·  Μ.τά τδ τέλος της έκ- 

θε'σεως τινές έκ τών άριστων καί μάλλον δια- 

κριθέντων βιομηχάνων τών ειδών τούτων έ'μελ- 

λον νά καλώνται είς ’Αθήνας, καί, προσκαλου- 

μένου έκ Γαλλίας η άλλαχόθεν έμπειρου τοατη- 

τοποιοΰ η άρίστου ψιαθοπλο/.ου, ύπ’ αύτούς 

έν έλαχίστω χρόνω, καί δαπάνη τοΰ Ζαππαίου 

καταστήματος, νά διδάσκωνται ο ,τ ι ήγνόουν 

έ'τι της ιδίας αυτών τέχνης, καί, τελειοποιού με- 

vot, νά διαδίδωσι βαθμηδόν τάς τελειοτέρας 

μεθόδους τοΐς όμοτεχνοις αύτών.

Τάς πρακτικάς καί ώφελιμωτάτας ταύτας 

ιδέας τοΰ Κ. 'Ραγκαβή προθυμότατα παρεδί- 

ξατο ό φιλογενέστατος Ζάππας, καί άνέθηκε 

τώ  Κ . 'Ραγκαβη νά σκεφθή περί οικοδομής 

τοΰ αναγκαίου καταστήματος. Ό  Κ . 'Ραγκα- 

βής προ παντός άλλου ήθέλησεν ϊνα εύρη οϊ- 

κόπεδον περί τδ Στάδιον , οϋ ή νέα διασκευή \ 

εμελλεν ϊνα έμπεριληφθη είς τδ σ/έδιον. Μή 

ευρών δέ αύτδ ό'σον εύωνον έπεθύμει, έζήτησε 

καί έλαχε δωρεάν παρά της κυβερνήσεως τδ 

οϊκόπεδον, δοθεν εϊς άναγνώρισιν καί είς άντί- 

δωρον τών θυσιών τοΰ γενναίου πατριώτου. 

Απευθυνθείς δέ ό Κ. 'Ραγκαβής πρδς τδν Γάλ

λον άρ'/ιτέκτονα, τδν Κ. Boulanger, διετύπω- 

σεν αύτώ τήν ιδέαν αύτοΰ περί της οικοδομής 

τοΰ καταστήματος, καταλλήλου μέν είς έ'κθε- 

σιν, δυναμένου δέ κατά τδν μεταξύ τών εκθέ

σεων χ ρόνον νά μεταβάλληται είς σγολεϊον 

τελειοποιη'σεως τής έγχωρίου βιομηχανίας, καί 

δεκτικόν βαθμιαίας άναπτύξεως, άναλόγως τών 

έθνικών προόδίον. Ό  δέ έ'μπειρος καί φιλόκαλες 

άρχιτέκτων διέγραψε σχέδιον, είς δ άξιον πα- 

ρατηρη'σεως είναι δ'τι έ'δωκε κατ’ είσήγησιν τοΰ 

Κ. 'Ραγκαβή αύτόν εκείνον τόν τύπον, καθ’ δν 

ύπετυπώθη πολλά μετά ταΰτα ετη τό κατά- 

(ίτημα τής έκθέσεως τών Παρισίων. Συμπερι- 

λαβών δέ καί τήν διαοκευήν τοΰ σταδίου διά 

τούς αγώνας, καί τήν έκ νέου οικοδομήν τής 

πρός τό στάδιον άγούσης γεφύρας τοΰ ’ίλισ- 

σοΰ, ύπελογίσατο τήν δ'λην δαπάνην είςδραχμας 

1 ,2 0 0 ,0 0 0 .  Ο δέ δωρητής, ούτινος ή ελευ

θερωτής ούδόλως ύπελείπετο τοΰ πατριωτι

σμού, δέν έπτοήθη πρδς τήν ποσότητα ταύ

τη ν , άλλ’ έγραψε πρός τόν Κ. 'Ραγκαβήν,

έπιδοκιμάζων τήν εκτέλεσιν, καί ήθελεν ϊνα κα- 

ταστήση αύτόν έκτελεστήν τών σχεδίων αύτοΰ. 

Ούτος δέ, μή άποδεξάμενος τούτο , προύκάλέ- 

σατο έ'κδοσιν διατάγματος, άναθετοντος ταύτην 

είς τήν έπί τών δημοσίων έ'ργων επιτροπήν, 

προσθήκη καί τινων άλλων μελών ύπό τήν 

προεδρίαν τοΰ κατά καιρόν υπουργού τών έσω- 

τεοικών.
Γ

Δυστυχώς μετ’ ού πολύ ό Εύαγγέλης Ζάπ

πας, άσθενήσας δεινώς, άπ^βίωσεν, άφείς αθά

νατον μνήμην. Χφήκεν δμως καί έξάδελφον 

άξιον αύτοΰ, άνδρα γενναΐον καί φιλότιμον, 

τόν Κωνσταντίνον Ζάππαν, δ'στις δραστηρίως 

συνετέλεσεν ϊν’ απαλλαγή ή περιουσία στρεψο- 

δίκων κατ’ αύτής έγερθεισών απαιτήσεων, καί 

διατεθή κατά τήν θέλησιν τοΰ μακαρίτου ε’ξα- 

δέλφου, καταλιπόντος διά διαθήκης τό μέν 

πλεΐστον μέρος τοΰ πλούτου αύτοΰ ύπέρ τών 

’Ολυμπίων κατά τά  προεκτεθέντα, μέρος δέ 

τ ι καί εϊς τα  σ/ολεΐα τής ιδιαιτέρας αύτοΰ 

πατρίδος, τής ’Ηπείρου, καί είς άλλα άγαθο- 

εργά καταστήματα.

Τά πρώτα ’Ολύμπια έτελέσθησαν άτελώς, 

ώς ήτον επόμενον, κατά τό 1 8 5 9 . Δυστυ

χώς αί περνπε'τειαι τής Ελλάδος, προσέτι δέ 

καί αί της άπαλλαγής τής περιουσίας έκ τών 

κινδύνων, ούς διέτρεξεν, άνέβαλον τήν επα- 

νάληψιν αύτών μέ^ ρ ι τοΰ έ'τους 1 8 7 1 , δ'τε πά

λιν έπανηγυρίσθησαν ύπδ τήν δράστηρίαν διεύ- 

θυνσιν τοΰ άντιπροεδρεύοντος Κυρίου Χριστί- 

δου.

’Επειδή δέ ούδείς υπάρχει λόγος ϊνα τοΰ 

λοιπού μή γίνωνται τακτικώς αί εκθέσεις, 

νομίζομεν δ'τι ούχί άπδ τής προκαταρκτικής 

έκείνης τοΰ 1 8 6 9 , άλλ’ άπό ταύτης έπρεπε νά 

άρχίσωσι λογιζόμεναι αί βιομη·/ανικαί Ολυμ

πιάδες τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, καί ούτω 

κληθή Π ρ ώ τη  Ο λ υ μ π ίά ς  ή άπό τοΰ 1 8 7 1 —  

1 8 7 4  έ'τους.

Λυπούμεθα δέ μεγάλως βλέποντες ό'τι τοΰ 

σπουδαιοτάτου τών άρθρων τοΰ κανονισμού καί 

τής διαθήκης τοΰ άοιδίμου Ζάππα, τοΰ αεσημει- 

ωμένου ύπ’ άριθμόν 6 , άμελεΐται μέχρι τοΰδε 

ή έκτέλεσις, καί εύχόμεθα ταχέως ϊν’ έκτε- 

λεσθή καί αύτό, καί προσέτι άρχίση ή μόνιμός 

οικοδομή, ήτις έκτελεσθήσεται είς τήν λαμ- 

πράν θέσιν τήν μ.εταξύ τοΰ βασιλικού κήπου 

καί τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός, κατά τό ύπό 

τών Κ. Κ . 'Ραγκαβή καί Βουλανζέ διαγραφέν 

σ/έδιον, ώς διαλαμβάνει ή διαθήκη.

II Δ Υ Ν Α Μ Ι5

ΤΗΣ

Α Γ Γ Λ Ι Α Σ .

’Έν τινι έν Μαγκεστρία δημηγορία ό Δισ- 

δραέλης, ό αρχηγός τής ολιγαρχικής μερίδος, 
καυ/άται ότι ούδέποτε ή Αγγλία έγένετο ισχυ

ρότερα καί εύδαιμονεστέρα ή νΰν. Αλλ ό'μως

πάντες πιστεύουσι τουναντίον, ό'τι ούδέποτε ή 

δύναμις τής ’Αγγλίας ήλαττώθη καί έταπει- 

νώθη ούτω:, ώς έν τώ  παρόντι.

Εγκαταλιπόντες άνάνδρως πρότερον τήν 

Δανιμαρκίαν οί 'Αγγλοι, κατέλιπον μετά ταύτα 

τήν Αύστρίαν έν έτει 186G , καί τήν Γαλλίαν 

έν έτει 1 8 7 0 · ή δέ Π ρωσσία ένίκ,νισεν άαφο- 

τέρας. Διό ή Αγγλία δέν δύναται τοΰ λοιποΰ 

ϊνα έλπίζη βοήθειάν τινα παρά τών δύο τού

των έθνών, ό'πως πολυπραγμονή έντή Εύρώπη 

ύπέρ τών έαυτή συμ.φερόντων. Έπειδή τίς 

βοηθήσει αύτή, έάν αύριον, ό'περ δέν είναι άπί- 

θανον, ή Πρωσσία, ήτις παρασκευάζει ή'δη μέ

γαν στόλον έν Κιέλ, καταλάβη τήν Αμβέρσην 

καί τήν 'Ολλανδίαν καί τά  λαμπρά αύτής έν 

’ίνδίαις κτήματα, τό Βόρνεον, τήν ’Ιάβαν, τήν 

Σουμάτραν, κ. λ . π . ,  καί κατασταθη έν βρα- 

χυτάτω χρόνω έκ τών φοβερωτάτων ναυτικών 
δυνάμεων τής Εύρώπης; Τίς επικουρήσει αύτή, 

έάν αύριον ή 'Ρωσσία, ήτις ήδη ανοικοδομεί 

τά φρούρια τής Σεβαστουπόλεως καί τά  νεώ

ρια τοΰ Νικολαϊέφ, —  ό'περ, είρήσθω έν πα

ρόδιο, ματαιοΐ πάντας τούς κατά τόν Κριμαϊ

κόν πόλεμον άγώνας καί άπειρους δαπάνας τής 

’Αγγλίας, —  τίς , λέγομεν, βοηθήσει αύτή, έάν 

ή Ρωσσία θέληση ϊνα καταλάβη τήν Κωνσταν

τινούπολή καί έπεκτείνη τάς κατακτήσεις αύ

τής μέχρι τοΰ ΙΙερσικοΰ κόλπου , άπειλοΰσα 

ούτω τάς άγγλικάς ’Ινδίας, άς βεβαίως κα

τ α κ τ ιέ τ α ι  βραδύτερον;

Μάτην ή Αγγλία καυχάται έπί τοΐς θη

σαυρούς αύτής· διότι τά  χρήματα μόνα δέν 

αρκοΰσιν έν τώ  παρόντι, ώς πρότερον , ϊν’ 

καταστρέψωσι τούς κατακτητάς διά παντοίων 

ραδιουργιών καί συμμαχ ιών · άλλ’ είναι y ρεία 

στρατού έθνικοΰ άξιομάχου. Έ π ί τής πρώτης 

γαλλικής αύτοκρατορίας οί στρατοί τής Αύ

στρίας καί τής Πρωσσίας μισθοδοτούμενοι ύπό 

τής ’Αγγλίας κατεδίωκον πανταχοΰ τόν εχθρόν 

αύτής Ναπολέοντα τόν πρώτον ό δέ πρωσσι- 

κός στρατός έ'φθασεν είς τήν μάχην τοΰ Οϋα- 

τερλώ έγκαίρως, ό'πως μεταβάλη είς νίκην τήν 

ήτταν καί τροπήν τοΰ Ούελλιγκτώνος.

Έ π ί δέ τής δευτέρας αύτοκρατορίας οί Ά γ 

γλοι, βλέποντες τήν Πρωσσίαν καί τήν 'Ρωσ

σίαν αύξανομένην είς δύναμιν καί έπαπειλούσαν 

τήν ’Ανατολήν, έξέστησαν τής άπάτης καί συν- 

νεμάχησαν τοΐς Γάλλους, μεθ’ ών έ'λαβον τάς 

άπό ‘Ρώσσων καί τών Κινέζων νίκας.

’Αλλά ποΰ είναι σήμερον ό αύστριακός καί 

ό γαλλικός στρατός; Νικηθέντες άναδιοργανί- 

ζονται μέν, άλλ’ ούχί δπως συντελέσωσιν είς 

τδ μεγαλεΐον τής ΰπερηφάνου καί άπιστου Χ γ - 

γλίας. Ή δέ ’Αμ.ε ρική βεβαίως δώσει αύτη 

σπουδαίαν άφορμήν τοΰ έξελθεΐν τ/,ς ούδετερό

τητος ήτινι ένασμενίζει, καί ήτις σημαίνει 

μάλλον τήν αδυναμίαν ή τήν ύπερηφανίαν αύ

τής.

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η .

Ο ΟΜ1ΙΡΟΣ,

Ά γαλμα τοϋ γλύπτου Κ . Κόσσου.

Δ Υ Ο  Β Α Ρ Β Ι Τ Ο Ι

Α Ε Κ Α  Χ ΙΛ ΙΑ Δ Α Ν  Λ ΙΡ Ώ Ν -

'Ο έν Παρισίοις καλλιτέχνης ομογενής Κ 

Α. Κόσσος, άξιέπαινος διά τδν ζήλον, μεθ ού 

καταγίνεται άπδ πολλοΰ περί τήν γλυπτικήν, 

άπετέλεσε πρό τινων μηνών άξιόλογόν τ ι αγαλ- 

μα τοΰ 'Ομήρου, ό'περ διά τήν έντεχνον καθό

λου οικονομίαν, τήν αλήθειαν καί αφέλειαν τοΰ 

προσώπου καί τής στάσεως δικαίως έπηνέθη 

παρά πάντων τών περί τά  τοιαΰτα επιστημό

νων · διότι ό Κ. Κόσσος, μηδόλως ψυχαγω

γούμενος ύπό τής άρρύθμου γλυπτικής τέχνης 

τών νεωτέρων, φροντίζει μόνον , ό'πως άπομι- 

μήται τήν άλήθειαν καί άφέλειαν, τήν έπιπρέ- 

πουσαν πασιτοΐς τών άρχαίων έ'ργοις. Κατά τοΰ

τον τόν λόγον ό καθήμενος "Ομηρος είναι έ'ργον 

άξιόλογον, δυνάμενον ίνα κοσμήση δημόσιόν τι 

οικοδόμημα ή ιδιωτικόν μέγαρον πλουσίου τίνος 

δμογενοΰς, ό'στις, άνταμείβων τούς κόπους αύ

τοΰ καί βοηθών τώ  παρά τής έλληνικής κυ- 

βερνήσεως παραμεληθέντι τούτω τ  χνίτη , γε · 

νήσεται κάτοχος άμα ένός τών άξιολογωτέρων 

έργων τής νεωτέρας ήμών τέχνης.

Τά αύτά δέ είπον ύπέρ τοΰ άγάλματος πολ

λοί τών περί τήν γλυπτικήν επιστημόνων 

Γάλλων, έν οίς είναι καί ό Κ . Έ τ ε ξ , ούτινος 

παρατίθεμεν τήν μαρτυρίαν.

« Εξέρχομαι, λέγει ό Κ . Έ τ ε ξ ,  τοΰ ερ

γοστασίου τοΰ Έλληνος καλλιτέχνου Κ. Κόσ- 

σου , ό'στις φιλοτιμεΐται "να καταστη έναμιλ- 

λος διάδοχος τών περίφημων διδασκάλων τών 

Αθηνών. Έπειδή πάντα τά  εργα τού τεχνί

του τούτου πνέουσιν αρχαϊκής ( un parfum de 

naivete) άφελείας, άναμιμνήσκοντα ήμας τά 

έ'ργα τών άρχαίων Ελλήνων.

Τό ύπ’ αύτοΰ έσχάτως έξεργασθέν άγαλμα 

τοΰ 'Ομήρου έχει λόγου άξιωτάτας τινάς άρετάς, 

αΐτινες είναι έμφυτοι τώ  τεχνίτη (qui ne s’ap- 

prennent pas). ’Αλλ’ ό'μως οφείλω ί'να ομο

λογήσω ό'τι έν τώ  άγάλματι τοΰτο ευρίσκω τι 

θέλγον πάντα εραστήν της τέχνης τών άρχαίων. 

Διό έπεθύμ.ουν ϊνα τό μέν άγαλμα τοΰτο γέ- 

νηται μαρμάρινον μεΐζον ή κατ’ άνθρωπον 

(plus que la grandeui· naturelle) , ό δέ τε/νί- 

της εύρη φιλόμουσόν τινα βοηθόν έν τή έργώ- 

δει ταύτη έπι/ειρήσει.

Μ' > «Vv νίΓ / »/ίτα  τον 0[Λ7ΐρον a c ta  (jlvvj[/.*/)ς εργα του 

τεχνίτου τούτου νομίζω τήν προτομήν τοΰ 

Βύρωνος, τοΰ βασιλέως Γεωργίου, τοΰ ’Αρ- 

σάκη, τοΰ Ύψηλάντη καί τοΰ Γιραρδίνου. »

"Ετεξ.

Εν Παρισίοις, τη 2 0  Οκτωβρίου 1 8 7 1 .

’Από τινων ημερών βλέπει τις κεκολλημένην 

έπί πάντων τών τοίχων τών Παρισιων αγγε

λίαν τής προσε/ους πωλη'σεως δύο βιολιών, 

έργων τοΰ μέν τοΰ ’Αμάτη, τοΰ δέ τοΰ Στρα- 

διβαρίου, τών πίριφημοτάτων παρά πασι τοΐς 

μουσικοΐς βαρβιτοποιών , ών αί βάρβιτοι, κα- 

ταστασαι σπανιώταται καί λίαν έπιζητήσι- 

μοι, άγοράζονται ήδη , ό'ταν εύρεθώσι, άντί 

παμπλείστων χρημάτων. Ο Παγανίνης είχεν, 

ώς γνωστόν, μίαν βάρβιτον τοΰ Κρεμονου, 

ομοίως περιφήμου βαρβιτοποιοΰ , άναδίδουσαν 

κατά βούλησιν τοΰ τεχνίτου τάς αρμονίας τών 

άγγέλων ή τάς στυγίας κραυγάς τών δαιμό

νων, ήν ήγόρασεν άντί 2 0 0 ,0 0 0  φράγκων. Εί 

δέ καί ήτο λίαν φιλάργυρος, έγίνετο έ'ξω φρε- 

νών μανθάνων ότι έν τινι πόλει τής Εύρώπης 

ήτο είς πώλησιν Στραδιβάριός τις ή Αμάφης. 

Καί θέλων ϊν’ άγοράση αύτόν διήρχετο πολλά

κις τήν Εύρώπην άπό περάτων έπί πέρατα, 

καθ’ ον καιρόν δέν ύπ?, ρχον είσέτι σιδηρόδρο

μ ο ι, μέ-/ρις ού πλειστηριάζων ένίκα πάντας 

τούς αντιπάλους. Ή συλλογή αύτοΰ ήτο ανεκ

τίμητος.

Αί περί ών ό λόγος δύο βάρβιτοι έπωλήθη- 

σαν ύπό τών κληρονόμων τοΰ Παγανίνου, και. 

ήγοράσθησαν έβχάτως παρά τίνος ^Αμερικανού 

άντί 2 5 0  χιλιάδων φράγκων, όπερ μεγάλως 

έξέπληξε πάντας · καθότι οί ’Αμερικανοί δέν 

ένθουσιώσιν εύκόλως, ώς οί Αγγλοι, ύπέρ το ι

ού το̂ ν περιέργων πραγμάτων ή καλλιτεχνη

μάτων.

’Αλλ’ ό'μως μή ψέγωμεν τούς ύπεραντλαν- 

τείους τούτους άνθρώπους, ώς λίαν άφιλοκά- 

λους. λ λ λ ’ άναμνησθώμεν ότι οί άνθρωποι 

ούτοι άπώκησαν μόλις προ μιας έκατονταετη- 

ρίδος είς τδν Νέον Κόσμον, καί ήδη κατέστη

σαν μία τών ίσχυροτάτων καί πλουσιωτάτων 

κοινωνιών. Έ κ  τών φαυλοβίων καί τών κηφή

νων, οΰς ή γηραιά πεπαιδευμένη Εύρώπ/ι άπο- 

στέλλει αύτοΐς άδιαλείπτιος, μορφόνουσι πο- 

λ ίτα ς , καί καθιστώσιν έξ αύτών πόλεις καί 

άρχάς.

Οί ’Αμερικανοί έπεκράτησαν κατά διαδοχήν 

άπασών τών δυνάμεων τής φύσεως, συνέζευ- 

ξαν τάς θαλάσσας, διώρυξαν τους μεγίστους 

ποταμούς, είργάσαντο μυρία παρθενικά δάση, 

καί έκτισαν μετά πλείστης ταχύτητος μυρίας 

άκμαζούσας πόλίΐς· έξηυγένι:αν δέ τήν εργα

σίαν, ήν ή μανία τών παλαιών αριστοκρατικών 

οϊκων τής Εύρώπ/;ς περιεφρόνησε μέχρι τοΰδε, 

ώς πράττομεν σήμερον έν Έλλάδι, νομίζοντες 

αύτήν άγεννή καί άνελεύθερον, έχουσι δέ έν τώ

παοόντι άληθώς τοσούτους εύγενεΐς, όσους κατα 

τήν Παλγιγενεσίαν ούτε ή Γένουα άνέδειςεν, 

ούτε ή Φλωρεντία, ούτε ή Βενετία. Τέλος δε 

ό'ταν προσκαλέσωσι διάσημόν τινα τεχνίτην είς 

τήν ’Αμερικήν, πλουτίζουσιν αύτόν έν όλίγω 

y ρόνω. Βαθμηδόν δέ οί Αμερικανοί παιδευο- 

μενοι άγοράσουσι βεβαίως πάντα τα  έν Εύ

ρώπη περιοδικώς άναφαινόμενα καλλιτεχνή

ματα είς τιμάς άς ούδέ κάν έφαντάσθημεν μέ- 

ypi σήμερον έν Εύρώπ/j.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Δ ΙΑ Φ Ο ΡΩ Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν

Τ 1ΙΪ Ε Τ Ρ Λ Π Η ϊ.

'Ο  Κ. Λεβασσέρ, συγκρίνων έν τή ’Ακαδημία τών 

πολιτικών επιστημών την αυξησιν τής χώρας καί τών 

κατοίκων έν Γαλλία καί έν ταΐς λοιπαϊς τής Εύρώ

πης χώραις, άπο της δεκάτης ογδο'ης έκατονταετη- 

ρίδος άρχομένης μέχρι τοϋ νΰν, άποδεικνύει οτ·. ή Γαλ

λία κατωκεΐτο κατα μέν τό 17 00  ον έτος υπό 19  Ικα- 

τομμυρίων, κατα δέ τό 1 8 7 2  ον κατοικεΤται υπό 36  

εκατομμυρίων άνθρώπων. Ά λλ’ ο« κάτοικοι τών άλ- 

λων yωpώv τής Ευρώπης ηυζήθησαν ούτως εν ισω 

χρόνω, ήτοι άπό τοϋ 1700οϋ— 1872ου έτους, ώστε 

άντί τοΰ παρέχειν τό 31 ° /0 τών κατοίκων άπασών 

τών μεγάλων χωρών τής Εύρώπης, ώς έν τώ 1700ώ  

έτει, εί καί οί κάτοικοι αύτής έδιπλασιάσθησαν έκ- 

τοτε, ή Γαλλία παρέχεται ήδη καθόλου μόνον τά 

1 5 ° /ο τών ευρωπαϊκών έθνών.

Έ ν  έτει 1 7 0 0 ,  έπί Λουδοβίκου τοϋ δεκάτου τε

τάρτου ,  ή Γα λλία , ήτις δέν είχεν είσέτι ουτε τήν 

Λοθαριγγίαν, οΰτε τήν Κύρνον ( Corse ) ,  ουτε τας 

ύστερον προσκτηθείσας χώ ρας, είχε 13  εκατομμύρια 

κατοίκων. ‘Η δέ Πρωσσία δέν δπήρχεν ούτως ειπεΐν 

ετι· διότι ή μέν βασιλεία κατεστάθη έν αύτή μόνον 

κατά τό 1 7 0 Ιον έτος ,  αί δέ υπό τούς Χοχεντζόλερνς 

τεταγμέναι χώραι ειχον μόνον περί δύο εκατομμύρια 

κατοίκων. ‘ Η 'Ρω σσία, εϊ καί παρετείνετο ήδη εις 

απείρους ερήμους, είχε τότε περί 10 εκατομμύρια 

κατοίκων. 'Η  δέ Αύστρία εΤχε 1 2 — 13 εκατομμύρια. 

Τέλος δέ ή γερμανική αυτοκρατορία, συμπεριλαμβα

νομένων τών γερμανικών επαρχιών τής Πρωσσίας 

καί Αύστρίας , εΤχε 1 3 — °20 · αί δέ Βρεταννικαί νήσοι 

εΤχον 9 έκατομμύρια. Ή τοι άπαν τό πλήθος τών κα

τοίκων τών τότε μεγάλων τής Εύρώπης χιορών εφθα- 

νεν είς 61 έκατομμύρια, ών τά 3 ΐ ° /ο  ήσαν τη ςΓα λ- 

λίας.

Έ ν  δέ τώ 1872ω  έτει ή μέν Γαλλία εχει 36  έκα

τομμύρια καί 5 0 0 0 0 0  κατοίκων, ή δέ Πρωσσία 24 , 

καί μετά τής λ ο ιπ ή ς  Γερμανίας (ή  νέα Γερμανική αύ- 

τοκοατορία) 40  έκατοαμύρια- ή δέ Αύστρία περί τά 

3 6 · ή δέ εύρωπαϊκή ‘Ρωσσία 7 3 · ή δέ Λγγλία 3£· 

ή δέ ’Ιταλία Ινωθεϊσα 2 7 . "Απαντες δ’ ουτοι οί τόποι 

όαοϋ κατοικοϋνται υπό 2 4 4  έκατομμυριων άνθρώπων, 

ών τά 1 5 %  είναι τής Γαλλίας. Έ νί δέ λόγω τό 

πλήθος τ ώ ν  κατοίκων της Γαλλίας ηύξήθη μέν, άλλ’ 

ούχί άναλόγως πρός τάς λοιπάς χιόρας τής Εύρώπης.



Τ Α  Ε Ρ Ε Ι Π Ι Α

ΤΩΝ

Θ Η Β Ω Ν .

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΜΠΕΡΟΝ.

Α\

Ή καρδία παντός περιοδευτοΰ πάλλει σφο

δρότατα έφ’ ό'σον πλησιάζει προς τάς Θνίβας, 
τήν περίφημον μητρόπολη» της αρχαίας Αί

γύπτου , ώς παθαίνεται προσερχόμενος πρός 

πασαν άρχαίαν καί ένδοξον πόλιν πας φιλίστωρ 

καί φιλοθεάμων.
Χλλά πώς δύναται ίνα διευθύνη τις  έαυτόν 

έν τώ  άπεράντω τούτω λαβυρίνθω τών έρει- 

πίων; πώς δέπαραστήση τώ  άναγινώσκοντι τό 
σύνολον τούτο τών κολοσσαίων έ'ργων, πρίν η 

μύηση αύτόν τά  κατά μέρος;
Αί Θηβαι ήσαν όμοιαί πως τό τε μέγεθος 

καί την τοπογραφικήν διάταξιν τών μεγάλων 

καί απείρων αυτών μνημείων τοΐς νΰν Πα
ρισίοις. Διότι έκτίσθησαν έπ’ άμφοτέρων τών 
οχθών τοΰ Νείλου, ώς οί Παρίσιοι έπί τών 

οχθών τοΰ Σηκουάνα, πλήν ό'τι ό Νείλος είναι 

πολύ πλατύτερος τούτου. ’Αρχόμεθα ά'ρα τής

Ερείπια των θηβών. —  Καfva'z.

συγκριτικής ταύτης τοπογραφίας άπό τής δε
ξιάς ή τής πρός άνατολάς ό'χθης τοΰ Νείλου, 

έξ άριστερών τοΰ άναπλέοντος. Καΐ πρώτον ή 

τοποθεσία τοΰ έπί τής ό'χθης ταύτης παριστα- 

μένου Καρνάκ, έν ή ΰπάρχουσι συνηθροισμ-ένα 

τά μέγιστα καί κάλλιστα τών τής αρχαίας 
Αίγύπτου μνημείων, αναλογεί σχεδόν πρός τήν 

έν Παρισίοις θριαμβευτικήν άψίδα τοΰ ’Αστέρος 
(arc de l’Etoile) , όπερ είναι τό μέγιστον τών 

καθ’ ήμας μνημείων. Τούντεΰθεν δενδρόφυτος 
πάροδος σφιγγών έ'φερε πρός τά  βασίλεια τοΰ 

Αούξωρ, ώς ή δενδρόφυτος είσοδος τών Ιίλυ- 

σίων Πεδίων (Ghamps-Elysees) φέρει είς τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας (place de la Concorde), 

έν ής τώ  μέσω ίδρυται κατά παράδοξον συγκυ
ρίαν ό αίγύπτιος οβελίσκος, δν άνέστησαν άφε- 

λόντες άπό τοΰ Αούξωρ οΐ Γάλλοι έπί Λουδο

βίκου Φιλίππου.

Έν δέ τή αριστερά ό'χθη σχεδόν άντικρύ 

τοΰ Καρνάκ είναι τά  βασίλεια τοΰ Γούρνα, 
άτινα είναι ανάλογα πρός τόν έν Παρισίοις οί
κον τών ’Απομάχων (Champ de Mars) τής 
άριστερζς ό'χθης. Αναπλέοντες δέ τόν ποτα

μόν άνευρίσκομεν έπί τής αύτής ό'χθης τό 
μνημεΐον, ό'περ πολλοί ύπολαμβάνουσιν ό'τι 

είναι ό περίφημος τάφος τοΰ ’Οσυμανδίου, δν 

ό'μως ό Σαμ-πολλιών νομίζει ίδρυθεντα ύπό ‘Ρα

μεσή τοΰ Μεγάλου, καί ώνόμ,ασε ‘Ραμεσεΐον, 

καί είναι ανάλογος πρός τό έν τή αριστερά ό'χθη 
τοΰ Σηκουάνα παλάτιον τοΰ Λουξεμβούργου. 

Άνερχόμενοι δέ έ'τι πλέον παραλλήλωςτώΝεί- 

λιο άλλά πλησιάζοντές πως τή ό'χθη εΰρίσκο
μεν τούς κολοσσούς τοΰ Μέμ.νονος, οί'τινες άρ- 
μόζουσιπρός τήν τοποθεσίαν τής ’Ιατρικής Σχο
λής τών Παρισίων. Τέλος δέ ύπολείπεται πλή

θος μνημείων, άτινα εΰρίσκει τις περαιτέρω, 

αναπλέων πάντοτε τό ρεΰμα τοΰ ποταμ,οΰ, όνο- 
μαζο'μενα Μεδινέτ ’Αβού, κα ί, ώς τό Καρνάκ, 

είσίν άθροισμα οικοδομημάτων διαφόρων τύ
πων καί γενεών, άναλογοΰντα πρός τό παρά 

τόν κήπον τών Φυτών τών Παρισίων Μουσεΐον 
τής Φυσικής ‘Ιστορίας.

Άπαντα δέ τά  δευτέρια μνημεία τής άπε- 
ράντου πεδιάδος τών Θηβών συντάττονται ευ

κόλως περί τά  πέντε ταΰτα άξιολογώτατα μ.νη- 
μ.εΐα, ών τά τέσσαρα ονομάζονται άπό τών έν 

αύτοΐς ή παρ ’ αύτά κτισθεισών ύπό τών Αρά
βων ομωνύμων κωμών.

Τέλος δέ αί Θήβαι τής άριστερας ό'χθης άφο- 
ρίζονται ΰπό συνεχών λόφων άναλόγων ώς πρός 

τήν τοποθεσίαν πρός τούς λόφους, οϊτινες άφο- 
ρίζουσι τούς Παρισίους άπό τοΰ Meudon μέχρι 
τοΰ Clamart. Οί ψιλοί καί αύχμηροί ούτοι λό
φοι βρίθουσιν έγκολαπτών τάφων, έν οίς έθά-

-τοντοοί κάτοικοι τών Θηβών. 'Οπισθεν δέ τών 

λόφων υπάρχει κοιλας παραλλήλως διηκουσα 

τώ Νείλω, περιέχουσα τούς τάφους τών βασι

λέων , σπήλαια απέραντα καί λαβυρινθώδη εγ- 

κεκολαμμενα τοΐς βραχοις.
Πώς δέ έπεμίγνοντο πρός άλλήλα τά δύο 

μέρη τής με-νάλης ταύτης πόλεως; Μή δι απει
ραρίθμων λέμβων , ώς έν Κωνσταντινουπόλει, 

η διά γεφυρών, ώς έν Βαβυλώνι; Εάν δ έτο ι- 

αύτη τις γέφυρα ΰπήρχεν έν Θήβαις, έξ ανάγκης 

έγένετο έκ πλοίων · επειδή άλλως ύπελειποντο 

άν όλίγα ’ίχνη οικοδομής. Άλλως τε δέ α ίγ έ- 

φυραι δέν ήσαν άγνωστοι τής άρχαίοις Αίγυ- 

πτίοις · διότι βλέπομεν δύο γεφύρας άπεικο- 

νισμένας έπί δύο μνημείων τών Θηβών.
Ούδέν δέ ίχνος ύπολείπεται τών άρχ αίων τει

χών τής πόλεως, έν’ οίς περιεφέροντο κατά τήν 

παράδοσιν άνέτως πολλά άρμάτων ζεύγη.

Β '.

Μετά δέ τήν γενικήν ταύτην τοπογραφικήν 
τής άρχαίας πόλεως διαγραφήν έξετάσωμεν 

ήδη τά κατά 
μέρος. Αλλ ό- 

πόθεν ά'ρξηταί 

τ ις ;  Τό κατ’ 
έμέ δέν διστά

ζω ίν’ άποκρι- 

θώ, έκ τών εύ- 
μορφοτάτων .

Έπειδή νομί

ζω οτ ι ό πε- 
ριοδευτής πρέ
πει ϊνα ίδη πρώ 

τον τά  μάλιστα 
έ κ π λ ή τ τ ο ν -  

τα  τών πραγ
μάτων διότι 

άλλως, έάν φθά- 

οη κλιμακηδόν 
άπό τών συνη- 

θεστέρων εις τά 
μάλιστα αξιόλογα ή αίσθησις ήν λαμβανει τις 

αύτών, έλαττοΰται λίαν προμελετηθεΐσα. Καί 

ώς ό είς τήν ‘Ρώμην έλθών περιοδευτής πρέ

πει ίνα ΐδη πρό παντός άλλου μνημείου τό Κο- 

λοσσαΐον ή τόν Άγιον Πέτρον, ούτως ό έλθών 
είς τάς Θήβας πρέπει ίνα πορευθή κατ’ εύθεΐαν 

είς Καρνάκ.
Διελθόντες μικρόν φοινίκων δάσος εΰρίσκο

μεν πρώτον πυλώνα * πελώριον, ίσον τό μέν 
ύψος τή έν ’Αλεξάνδρειά στη'λ/] τοΰ Πομπηίου, 

τό δέ μήκος τώ  ήμίσει τής προσόψεως τοΰ οί
κου τών ’Απομάχων. Οί σεισμοί κατέβαλον εν 

τών κάτω ύποκειμένων τειχών τοΰ δευτέρου 

πυλώνος, ούτινος τά  ερείπια κατεκάλυψαν τα

1 Όνομάζομεν πυλώνα το πλαίσιον μεγάλης Ου
ράς, άποτελούμενον &πί> δύο κάτω υποκειμένων τει
χών, ελαττουμένων άπο της βάσειος είς τήν κορυφήν, 
ώς δύο πυραμίδες κολοβαί, αΤς επίκειται αϊθριον τι. 
Έ ν  δέ τώ ένδον τών κάτω ύποκειμένων τειχών είναι 
κατεσκευασμέναι κλίμακες φέρουσαι είς τδ αιθριον, 
το αποτελούν την κορυφήν τοϋ πυλώνος καί νομιζό- 
μενον οτι Ιγένετο χρήσιμον τοΐς άστρονομοις προς 
οστρολογήαατα. Τοιοϋτοι πυλώνες εΰρισκονται προ 
της εισόδου σχε&ϊ κάντων τών έν Αϊγύπτω μνη
μείων.

πέριξ ώς ορος άνεστραμμένον. Διά δέ τοΰ πυ

λώνος τούτου εισερχόμεθα είς τό πλατύ περι- 

στύλιον, έν ου τω  μέσω ύψοΰντο δώδεκα στή- 

λ α ι, κείμεναι νΰν άπασαι χαμαί- ’Αντίκρυ δέ 

ύπάρχει δεύτερος πυλών, φερων εις την ϊ"πο- 

στυλον Αίθουσαν, έν υ] άρχεταί τις λαμβάνων 
αίσθησιν τοΰ γιγαντώδους. Διότι βλέπων τα 

ερείπια ταΰτα έ'ρχεται είς λήθην παντός άνθρω- 

πίνου έ'ργου, καί λογίζεται τάς μεγάλας κατα- 

στροφάς τής φύσεως. Έ π ί τών Πυρηναίων 

όρέων εΰρίσκει τις παρά τήν όδόν τής Καβαρ- 

νίας τόπον όρθώς όνομαζόμενον Χάος, έν ώ βλέ
πει πλήθος μεγίστων άτάκτως έπισεσωρευμέ- 
νων βράχων, οϊτινες άναμιμνήσκουσι τά ερεί

πια τοΰ Καρνάκ.
Παρά τόν ούδόν της μεγάλης ΰποστύλου 

αιθούσης ϊσταται τό κολοσσαΐον άγαλμα ‘Ρα
μεσή τοΰ δευτέρου ή Σεσώστριδος, ού όπισθεν 

εξελίσσεται θαυμασιώτατον θέαμα, ή Μ εγάλη 
λεγομένη Υ π ό σ τ υ λ ο ς  Α ίθουσα τοΰ  Καρ

νάκ.
Ό  Ούίλκινσων δέν πίπτει είς ΰπερβολήν 

λέγων ότι τά έρείπια ταΰτα είναι τά  μέγιστα

καί ώραιότατα τών άρχαίων καί νέων ερείπιων 

τής ΰφηλίου. Ό  δέ παν μεγαλότεχνον ΰπερ- 
θαυμάζων Σαμπολλιών, καταπλαγείς τό θέαμα 

τοΰτο τών παρελθόντων αιώνων, « Οί Αιγύ

πτιοι, έγραφεν, έπενόουν καί είργάζοντο ώς γ ί
γαντες έκατονταπήχεις · διότι παντα τα  μνη
μεία τής Εύρώπης φαίνονται νάνοι παραβαλ

λόμενα πρός τάς έκατόν καί τεσσαράκοντα ού- 
ρανομήκεις στήλας τής Αιθούσης τοΰ Καρνάκ. 
’Απέχομαι πάσης διαγραφής· έπειδή αί φρά
σεις μου ούδέ τό χιλιοστήμόριον δηλώσουσι τής 

άληθείας. Καί ίσως έκλήψονταί με τινές μαι- 
νόμενον ή δεινολογουντα ενθουσιαστήν, εαν 
έπειοώμην ϊνα διαγράψω τοσαΰτα καί τοιαΰτα

θαύματα! »
’Αλλά, κινδυνεύοντες ϊνα φανώμεν ένθουσια- 

σταί ή μαινόμενοι, έπιχειρήσωμεν ϊνα διαγρά- 
ψωμεν τό ΰπερμέγεθες τοΰτο μημεΐον, τήν Ύ π ό - 
σ τυ λ ο ν  Α ίθουσαν τοΰ Καρνάκ. —  Εννοη- 
σάτω δ άναγινώσκων δάσος ούτως είπεΐν πύρ

γων, ή έκατόν τριακοντατέσσαρας στήλας ίσας 

έκάστην τό μέγεθος πρός τήν κολοσσαίαν στήλην 
της έν Παρισίοις πλατείας Βανδόμης, ών έκά- 

στη έ'χει τό μέν ύψος έβδομήκοντα, τήν δέ

διάμετρον ένδεκα πόδας, κεκαλυμμενους όιά 

ιερογλυφικών καί μυθολογικών άναγλυφων έρ

γων. Τά κιονόκρανα τών στηλών τούτων έχουσι 

έξήκοντα πέντε πόδας τήν περιφερειαν!!!  Η όέ 

Αίθουσα είναι τό μέν μήκος τριακοσιων δεκα

εννέα ποδών, ήτοι τοσαύτη όσος είναι σόμπας 

ό Άγιος Πέτρος τής ‘Ρ ώ μης, τό δέ πλά'ος 

έκατόν πεντήκοντα ποδών! Περιττόν δέ ινα 

είπωμεν οτι ούτε ό χρόνος, ούτε αί δύο φυλαι 

τών κατακτητών, αΐτινες έπόρθησαν τήν At- 

γυπτον, οί Ποιμένες καί οί Πέρσαι, οί μέν βάρ

βαροι, οί δέ φανατικοί δέν ήδυνήθησαν ϊνα κρα- 
δάνωσι τήν άκράδαντον καί αιώνιον ταύτην 

άρχιτεκτονικήν. Διότι ή Αίθουσα ύπάρχει έτι 

άκέραιος , ώς πρό τριών χιλιάδων τριακοσιων 

έτών, ό'τε ήκμαζεν ό ‘Ραμεοής. Αί δέ κατα- 
στρεπτικαί τής φύσεως δυνάμεις δέν κατίσχυ- 
σαν ένταΰθα ούδόλως τοΰ άνθρωπίνου έργου. 

Διότι ό σεισμός ό άνατρέψας τάς δώδεκα στή
λας τής αΰλής, ήν ήδη διήλθομεν, καί κατα- 

βαλών τόν ογκώδη μέγαν πυλώνα, δέν ήδυ- 

νήθη ϊνα κραδάνο τάς έκατόν τριάκοντα στή

λας τής αιθούσης ταύτης. Ό  πυλών καταπί-
πτων έπεσπά- 

σατο τάς παρ’ 

αύτόν πλησιέ- 

στατα ίσταμέ 

νας τρεις στή

λας· μία δέ ή 
τετάρτη άντέ- 

σχε καί άντέ- 

χει έ'τι καί 

■νΰν πρός τούς 
έπ’ αύτήν στη- 

ριζομένους ά

πειρους όγκους 
τοΰ πυλώνος.

‘Η αίθουσα 

ήτο ΰποστε- 

γ ο ς , ώς κα
ταφαίνεται έξ 

ένός έτ ι καί νΰν 

σωζομένου πα

ραθύρου δι’ ούτινος έφωτίζετο, περιειλημένου, 

ώς φαίνεται, δι’ ΰέλων.

Γ ' .

Τό γιγάντειον τοΰτο έ'ργον δέν ήτο ναός, 
άλλ’ εύρύχωρος συναγωγή άποτεταγμένη άναμ- 
φιβόλως πρός τάς πομπικάς συνόδους, άς οι 
άρχαΐοι ώνόμαζονπανηγύρεις. Διό ή σημαινουσα 

τήν έ'ννοιαν ταύτην ιερογλυφική λεξις αποτε- 
λεΐται έκ σημείου σημαίνοντος παν, ήτοι έκ στέ
γης επικείμενης έπί στη λώ ν  όμοιων ταΐς τής αι

θούσης. Τό μνημεΐον άρα τοΰτο αποτελεί ού
τως είπεΐν άπειρομέγεθες τ ι ιερογλυφικόν συμ- 

βολον, έν ώ περιφερομεθα.
'Η μεγάλη1 αύτη αίθουσα τοΰ Καρνάκ άπί - 

τελέσθη μέν ΰπό 'Ραμεσή τοΰ Μεγάλου, ή Σ ε- 
σώστριδος, άλλά κατεσκευάσθη σχεδόν όλοσχε- 
ρώς παρά τοΰ πατρός αύτοΰ Σέθω, τοΰ ΰπό τοΰ 
Σαμπολλιώνος όνομαζομένου Μενεφθά τοΰ πρώ

του , ούτινος τά  κατορθώματα είναι έγγεγλυμ- 
μένα έπί τών τοίχων τοΰ οικοδομήματος , άπο- 
τελοΰντα αύτολεξεί άληθή άνάγλυφον έποποιίαν, 

ής ό ήρως είναι ό Φαραώ Σέθως, ή άλλως άνά-

Μεδινέτ Άβού. —  Αύλή τοΰ 'Ραμεσή.



γλυφόν καί ζ·οσαν Σ εθ ειά δ α . Τά δέ ανάγλυφα 

έ'ργα και αί είκονογραφίαι αύται έχουσιν άλη .ώς 

τ ι ‘Ομηρικόν, όπερ έ'δωκε τώ  Ούίλκινσων αφορ

μήν τοΰ λογίσασθαι δτι ό 'Ομηρος είδεν αύτά 

κατά τινα είς τήν Αίγυπτον περιοδείαν, και 

ΰπ’ αύτών έμπνευσθείς εικονογράφησε 
τάς μάχας τής ’ίλιάδος. 'Έκαστον δέ 

τμήμα είναι ώς άσμά τι διάφορον τ ί ς  

μεγάλης ταύτης εποποιίας Ένταΰθα 
βλέπει τις τόν βασιλέα Σέθω ό'ρθιον έφ’ 

άρματος, κατατοξεύοντα τούς εχθρούς 
αύτοΰ, πίπτοντας πολλούς έν μυρίοις άπο- 

νενοημένοις σχήμασιν. 'Ο βασιλεύς, τό 

άρμα, οϊ ίπποι, τά πάντα είναι γιγάν- 

τεια παραβαλλόμενα πρός τά σώματα τών 

εχθρών της Αίγυπτου. Ή δέ άκρωμία 

τών έφορμώντιον ίππων υπερέχει τοΰ 

φρουρίου καί κατακαλύπτει άπαντα τόν 
στρατόν τών ήττημένων. Περαιτέρω δέ 
ό ανδρείος Φαραώ μάχεται πρός στρα

τηγόν πολέμιον, ον κρατεί τοΰ τρά

χηλου καί μέλλει ίνα ξιφοκτονη'ση · ό δε 

ποΰς αύτοΰ θλίβει τόν άντίπαλον, όντινα 

πρό όλίγου έσφαξεν. Ή  ένάργεια τής 

'διπλής ταύτης πράξεως είναι υψηλή. ’Αλ- 
λαχοΰ δέ βλέπει τις τόν βασιλέα Σέθω 
εφελκόμενον τούς καταπολειιηθέντας λα
ούς, κα ί, όπερ παραδοξότερον, έχοντα 
ύτ.ό τόν βραχίονα πολλούς άρχηγούς 

αιχμαλώτους. Μετά δέ ταΰτα φαίνεται 

η υποταγή τών ήττηθέντων,  κατακο- 

πτόντων τά δάση της χώρας αύτών, όπως 
καταστήσωσι τρόπον τινά εύκολωτέραν 

τοΰ νικητοΰ τήν είσέλασιν.

'Ο  δέ βασιλεύς επανέρχεται θριαμ

βεύουν είς τήν χώραν αύτοΰ, ένθα πάντες οί 

λαοί καί οί μεγιστάνες προσκυνοΰσιν αύτόν, καί 

τό  άςιομνημο'νευτον, οί ιερείς, κλίνοντες ενώ

πιον αύτοΰ, άσπάζονται ταπεινοΦρονέστατα τόν 
νικήσαντα Φαραώ.

"η 'Εν τινιτοι- 

χω τοΰ Καρ- 

νακ ό Σαμπολ- 

λιών εύρε τό πε

ρισπούδαστο- 
τατον τοΰτο, 

όν άμα [/.έν ση - 
μεΐον ότι άνε- 

γινώσκετο ή ίε- 

ρογλυφικήγρα-

αίχμαλώτου ιουδαϊκήν εχοντος μορφήν τάς λ έ

ξεις ΙΟ Ί »  ΜΑΛΚ, όπερ έστί μεθεομηνευόμενον 

έβραϊστί Ιο ύ δ α  β α σ ίλ ειο ν . Έν δέ τώ  βι- 
βλίω τών Βασιλειών βλέπομεν ότι ό αίγύπτιος 

βασιλεύς Σεσάκ, όστις βεβαίως είναι ό βασι-

ων κατοραδι’

έμπροσθεν χρόνον-
τις ί'ν’ άναδράμη είς τον

’ Ερείπια τών θ η δ ϊ Μία στήλη έν Καρνάκ.

λεύς Σε-Σού τοΰ Καρνάκ, έ'λαβε τήν 'Ιερουσα

λήμ καί ήγαγεν αιχμάλωτον τόν βασιλέα *Ρο- 
βοάμ.

Ή το άράγε δυνατόν ϊνα εΰρη τις έναργε-
στεραν συμφο>νίαν τοΰ βιβλ,ίου τών Βασιλειών,

φη αμα
τεκμηριον οπο- 

σην ή άνάγνω- 

σις αύτής δυ

νατά t ίνα ώφε- 

λήση τήν ιστο

ρίαν, διασα- 
φοΰσα πολλά 

ταύτης μέρη.
Έν τφ  πρός

μεσημβρίαν δηλαδή τοίχω τής μεγάλης αι
θούσης τοΰ Καρνάκ ό αίγύπτιος βασιλεύς Σε- 
σού παρίσταται άγων είς τούς πο'δας τών 

θεών αύτοΰ πολλούς αιχμαλώτους, έ'χοντας 

επί τοΰ στη'θους τό ό'νομα τών λαών καί τών 
χωρών, έν αίς γ,χμαλωτίσθησαν. Ό  Σαμπολ- 
λιών άνέγνω εύκρινώς *πΙ τοΰ στήθους τινός

Κώμη αραβική έν τοΐς άρχαίοις έρειπίοις.

τών μνημείων της Αϊγύπτου καί τών καταλό

γων τοΰ Μανέθωνος, οίτινες τάττουσιν ένταΰθα 
Σέσωστρίν τινα φανερώς τόν αύτόν τώ  Σε-Σού; 

Ούτως άρα περί τόν δέκατον πέαπτον αιώνα 

τελευτώντα π . X . εύρίΓκεται βάσις τις ασφα
λ ή ς, πορισθεΐσα έκ τών επιμόνων χρονολο
γικών ερευνών τών νεωτέροιν αρχαιολόγων,

Πε'ραν δέ τής άπαραμίλλου ταύτης αιθούσης 
είναι έ'τι έν Καρνάκ πλεΐστα άλλα μνη

μεία τά  μέν καταπεσόντα τφ  χρόνω, 

τά  δέ έτι όρθια καί άκέοαια, άλλά 
λίαν υποδεέστερα τό μέγεθος τής 
ύπστύλου αιθούσης· διότι ταΰτα μέν 

είναι έργα ανθρώπων, ή δέ αίθουσα έρ- 

γον γιγάντων. ’Αλλ’ ούδέν ήττον τά 

δευτέρια ταΰτα μνημεία είναι ψυχαγω
γικά καί πολλάκις εύ'μορφα. Ούδέν ώραι- 

ότερον λόγου χάριν τών ιερογλυφικών 
τών κοσμούντων τόν οβελίσκον, όστις 

ϊδρυται έν αριστερά τοΰ έξερχομένου τής 

αιθούσης τοΰ Καρνάκ. 'Ο οβελίσκος ού

τος ίδρύθη ύπό τίνος βασιλίσσης, ήτις 

ήτο έπίτροπος τοΰ άνηλίκου άδελφοΰ αύ

τής Τοιθμώσιος. Θαυμαστόν δέ ό'τι, 
εί καί ή επιγραφή ονομάζει αύτήν θυγα
τέρα τοΰ 'Ηλίου καί άγαπ/ιτήν τω  ’Λμ- 

μω νι, είναι έξεικονισμένη αύτη έν σχή- 

ματι άνδρός · διότι ό ιερατικός έμφυτος 

τύπος τής τών Αιγυπτίων βασιλείας δέν 

έπέτρεψεν ίνα ύποτυπο>θή ό βασιλεύς έν 

σχήματι γυναικός.

Διεισδύων τις είς τά  έρείπια φθάνει 

είς τό μέρος, ένθα ίδρύθησαν πολλοίς 
αϊώσι πρότερον, πριν ή ό Σεθώ κατα- 

σκευάση τήν ύπόστυλον αίθουσαν, τά αρ

χαιότατα οικοδομήματα τοΰ Καρνάκ. 

Έν αύτοΐς βλέπει τις τό άδυτον τών 

πρώτων Φαραώ τοΰ δεκάτου ογδόου βα

σιλικού γένους· έκεΐ ό άρχαιότερος έτι βασιλεύς 

’Οσορτάσεν ό πρώτος έκ τοΰ δωδεκάτου βασι

λικού γένους πρό τής εισβολής τών ποιμένων, 

έγλυψεν έπί τών στηλών, αίτινες περιεσώθησαν 
άπό τής λεηλασίας, τό όνομα αύτοΰ, άναγι-

νωσκόμενϊν καί 
έν τω  όβελίσκω 

τής Ηλιουπό
λεως. Τ χ  δέ 

λείψανα τοΰ 

καιροΰ έκείνου, 

σπανιώταταόν- 
τα  , είναι πο

λύτιμα, άναφε- 

ροντα ήμάς είς 

έποχήν τής ι 

στορίας τής Αί- 
γύπτου άρχαι- 
οτέραν κατά 

πολλούς αιώνα: 

τών βασιλέων, 
οίτινες κατε
σκεύασαν τάς 

-πυραμίδας, καί 

όνομαζομένην
ά ρχα ίαν β α σ ιλ εία ν  , παραβαλλομένην πρός 
τήν έποχήν τά  κατά τοΰτο τό πράγμα νεω- 

τεραν, καθ’ ήν έκτίσθησαν τά  μεγάλα μνη

μεία τών Θηβών, τήν έποχήν δηλαδή τών 
Τωθμώσιος καί τών 'Ραμεσή, όστις έζησε 
περί τόν δέκατον πέμπτον αιώνα π . X . Αλη

θώς δέ ένταΰθα ο?, αίώνε; έπεσωοεύθησαν έπί



μεγαλουργία. Γνωρίζομεν δέ ότι ή παρά τάς 

πυραμίδα; κολοσσαία σφίγξ είναι είκων Τω θ

μώσιος τοΰ τρίτου · τδ δέ έν Καρνάκ βασί- 

λειον τοΰ Τωθμώσιος ήτο άν πανταχοΰ της γης 

μέγα πλην έν τη γειτονία της αιθούσης τοΰ
Ραμεση.

Εν μια τινι τών γωνιών τών βασιλείων τοΰ 

Τωθμώσιος ήτο ό περιβόητος θ ά λ α μ ο ς  τοΰ 

Κ α ρνά κ, δστις προ πολλοΰ έκομίσθη εϊ; Πα

ρισιού; ύπδ τοΰ κυρίου Prisse, κατορθώσαντο; 

απο μεγάλων πόνων ΐνα άφέλη τους τοίχους 

αύτοΰ, οΰς έδωρήσατο τή εθνική βιβλιοθήκη τής 

Γαλλίας. 'Ο δέ περίφημος Πρώσσο; άρχαιο- 

λόγος Αεψιο;, άγνοών τήν άφαίρεσιν ταύτην, 

μάτην έζήτησε τδν θάλαμον τοΰτον, ον πάλαι 

ποτέ είδεν έν Καρνάκ, και ήπόρει μή εύ ρίσκων 

αυτόν· διότι, ώ ; λέγεται, έβυυλεύετο ϊνα πρά

ξη , δ τ ι προέφθασε πράξα; προ αύτοΰ ό Γ άλ
λο; Prisse.

Οί περίφημοι ούτοι τοίχοι έξεικονίζουσι δι’ 

ώραιοτάτων αναγλύφων έ'ργων τδν βασιλέα 

Τωθμώσιν τδν τρίτον προσκυνοΰντα πολλού; 

των πρδ αύτοΰ βασιλέων. Έ κ α σ το ; δέ βασι- 

λευ; έχει έγκεχαραγμένον παρ’ αύτώ τδ ίδιον 

όνομα. Διό και τά  ανάγλυφα ταΰτα είναι άξιο- 
λογώτατα, παρ ιστών τα τήν ποδ τοΰ δεκάτου 
όγδοου βασιλικού γένους εικονικήν χρονολο

γίαν τ ή ; εποχής, ή ; ελάχιστα κατελείφθησαν 

ήμιν ιστορικά μνημεία. ’Αλλά κακή τύχη ή 

ταςις τών ονομάτων τών βασιλέων δέν είναι 

συνεχής · διότι, ώς φαίνεται, παριστα μάλλον 

τούς προπάτορας ηγεμόνας τοΰ Τωθμώσιος.

Αλλ δμω ς, παραβάλλοντες τά ονόματα 

τοΰ θαλάμου τοΰ Καρνάκ προς άλλας τάξεις' 

βασιλικών ονομάτων καί μάλιστα πρδ; τδν 

πολύτιμον πάπυρον ή Νεκυόβιβλον τοΰ Ταυρί- 

νου , τδν περιέχοντα πολλά ονόματα βασιλέων 

προΰπαρξαντων τοΰ δεκάτου ογδόου βασιλικού 

γένους, αρχόμεθα ίνα βλέπωμεν διαγραφομέ- 

νην ήδη οπωσοΰν τήν άρχαίαν καί άγνωστον 
ταύτην εποχήν.

Εάν δ έ , καταλείποντες έν τή αριστερά τδ 
βασίλειον τοΰ Καρνακ, προβώμεν προς με "η >_λ.— 

βρίαν, εύρίσκομεν τέσσαρας μεγάλους πυλώνας 

κειμένους στιχηδδν καί πλησίον άλλήλων. Ό 

τ 5ΐτος τών πυλώνων τούτων ονομάζεται Π υ 

λώ ν το ΰ  Ω ρ ου , ώςκατατασθ.ϊ; ύπδ τοΰ ομω
νύμου βασιλέως , ό'στι; ανήκει εΐ; τδ δέκατον 

όγδοον βασιλικόν γένο; , καθ’ 3 ή δεσμευθεΐσα 

αιγυπτιακή .τέχνη προηχθη ει; το άκρον τής 

τελειότητος, ήν έπεδεχέτο. "Οθεν καί τά  κο- 

σμοΰντα αύτδν άνάγρυφα έργα είναι ούτω; 

ώραΐα ώστε πάσα διαγραφή έσται ύποδεεστέοα 
τής άληθείας.

Οί μεγαλοπρεπείς ούτοι πυλώνες είναι ή'δη 

ές ήμισείας κατεσκαμμένοι · διότι οΐ ’'Αραβες 

έξήγον έκ τών ενδοτάτων αύτών τδ νίτρον, έξ 

ού οί άντιβασιλεϊς τής Αϊγύπτου κατεσκεύαζον 

πυροκονιν, ώς οί έν Ελλάδι Τούρκοι κατε

σκεύαζον τίτανον καί γύψον άπδ τών μαρμάρων 
τών αρχαίων μνημείων. Δύναται ϊνα πράξη τοΰ

το ο πασάς· έπειδή είναι βάρβαρος. Έν ταΐς 

Ανατολαΐ; δύναταί τ ι ;  ϊνα ήμερώση άλλους, αύ

τ ο ; ών ανήμερος. Αλλα δεινότατον πάντων είναι 

το άκουειν άνδρα, λίαν πεπαιδευμένον, τδν ια
τρόν Booring (Report of Egypt et Candia) έξ-

ηγούμενον άπαθώ; πώ ; δυνάμεθα ϊνα ποριζώ- 

μεθα πολύ νίτρον έν Αίγύπτω, καί δίδοντα τήν 

συνταγήν ταύτην (( Λ α μ β ά ν ο μ ε ν  τ ά  ε ρ ε ί 

π ια  α ρ χ α ία ; τ ι ν δ ;  π ό λ ε ω ;» .  Έλπίσωμεν 

δέ δτι ή έξευρεσις τής βαμβακοπυρίτιδος, κα- 

θιστώσα τδ νίτρον άχρηστον, σώσει τά  μνημεία 

τών Θηβών άπδ τής έπικειμένης αύτοΐς δια

φθοράς, καί δτι ό άντιβαείλεύ; πορίσεται μάλ

λον ίκανδν όφελος καρπούμενο; μάλλον τδν 

βάμβαχ.α αύτού η καταστρέφων τά άρχαΐα 
έρείπια. ("Επεται συνέχεια.)

Ν Ε Ω Τ Α Τ Α

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΑ
Ε Ξ Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α .

Έξευρεσις ένος νέου μικρού πλανη'του. —  Το 118ον 
άστερίδιον μεταξύ τοΰ Άρεος καί του Διός. —  Πως 

εύρίσκομεν τούς πλαν^τας. — Κυνηγεσία των αστέ
ρων. —  Ο Κέπλερο; καί δ άγνωστος πλανήτης.—  
Φυσιολογία. Περί τής αναισθησίας κατοι τάς ysi- 
ρουργίας. —  ’ Ερευναι τοΰ Κ. Κλαυδίου Βερνάρ
δου. —  Γαλλική εταιρία κατά τής καταχρήσεως 
τών οίνοπνευματουχιυν ποτών.— Τά άπο τοΰ οινο
πνεύματος κακά. —  Διδακτικοί αριθμοί. —  Βροχή 
αίματος έν Σικελία.

Ο Κ. Αουθέρ , έκ τού αστεροσκοπείου τοΰ 

Βιλκ, εςεΰρε πρό τινων ήμερων νεον πλανήτην, 

δν ώνόμασε Πειθώ. Είναι δέ ούτο; τδ 118ον 
τών άστεριδίων, άτινα είναι μεταξύ το ύ ’Αρεο; 

καί τοΰ Διό;. Έπειδή έν τώ  μεταξύ τών δύο 

τούτων μεγάλων πλανητών διαστήματι ύπάρ.- 

χει άθροισμά μικρών πλανητών, ών ό μέν μέ

γιστο; μόλι; έ'χει τδ μέγεθος τ ή ; σελήνη;, οί 

δέ μικρότατοι περιφέρειαν ολίγων μιλλίων. 

Κατά δέ τού; λογισμού; τοΰ Κ . Βερριέοου, 

συναπτόμενοι πάντε; οί μικροσκοπικοί, ού'τω; 

εϊπεΐν, αστερε; ούτοι εις μίαν μάζαν, δέν 

απεργάζονται ούδέ τδ τέταρτον τού όγκου τής 

γής. Φαίνεται δέ δτι οί τηλεσκοπικοί πλανήται 

είναι άναρίθμητοι· αί δέ τροχιαί αύτών, συνε

σταλμένα ι έν ούτω σμιν.ρα χώρα, διατέμνου- 

σιν άλλήλας τοσάκις, ώστε ούδέν άπίθανον άν 
πολλάκις συγκρούουσιν άλλήλοις, ώ ; άπέδει- 

ξεν ό έκ Βιέννης Κ. Αιττρδφ, καί διαρρήγνυνται 

είς μυρία κλάσματα, άτινα, έκριπτόμενα παντα- 

χόσε τοΰ στερεώματος, καταπίπτουσιν έπί πολ

λά τών ούρανίων σωμάτων έν είδει αερολίθων. 

Ισω ; δέκα ίτινε; τών έν τ ο ΐ; μουσείοι;τή; Εύ- 

ρώπ/;; φυλαττομένων άερολίθων είναι κλάσματα 

τών διαρραγέντων μικρών τούτων πλανητών. 

Αλλά τδ παραδοξότατον είναι τοΰτο, δτι οί μι

κροί ούτοι πλανήται κατέχουσιν έν τω  ούρανώ 

τδν τόπον, ό'που ό Κέπλερο; ένόμιζεν ό'τι ητο 

άγνωστό; τ ι ;  ήμιν μέγας πλανήτης προς άπο- 

κατάστασιν τής ισορροπίας τών πέριξ πλανη

τών. Δ ιότι, όρμώμενο; εκ τ ή ; γονίμου ιδέας 

του Πλάτωνος, οτι ο Θεός, δημιουργών τδν 

κοσμον, έφήρμοζε τού; νόμου; τής γεωμετρίας, 
ό Κέπλερο; ήτο πεπεισμένο; ό'τι οί άστέρε; δέν 

ήσαν διεσπαρμένοι ά τά κ τω ;έντώ  στερεώματι, 
άλλ δτι υπήρχε μεγίστη έν τή διατάξει αύτών 

αρμονία, και δτι ή άπδ τοΰ ήλίου αύτών άπό- 

στασι; έ'πρεπεν ϊν αύξάνη κατά τινα άπλήν

μαθηματικήν αναλογίαν · έξ ού προηχθη εί; τήν 

έςεύρεσιν τών τριών μεγάλων νόμων τή ; αστρο

νομία;, άφ ή ; δόξαν έ'λαβεν αείμνηστον.

Αλλα το ύπο τού Κεπλέρου ύποτυπωθέν διά

γραμμα τ ή ; άποστάσεω; τών άστέρων άπδ του 

ήλίου δέν έφαίνετο τότε κατά πάντα ακριβέ;. 

Διότι κατα τού; ύπ’ αύτοΰ τεθέντα; νόμου; 

επρεπεν ϊνα ύπάρχη μεταξύ τοΰ Αρεο; καί τοΰ 

Διο; πλανήτη; τ ι ;  ούτω μ έγ α ;, ώστε είναι 

όρατο; το ΐ; πάσιν. Οί δέ παλαιοί αστρονό

μοι, καί πολλά μοχθήσαντες, δέν ήδυνη'θησχν 

ϊνα εύρωσιν αύτόν. Αλλ’ ό Κέπλερο;, μή άπο- 

καρτερήσα; έκ τούτου, έκήρυξεν ό'τι ο πλα- 

νήτη; ύπάρχων εύρεθήσεταί ποτε βεβαίω; εί; 

το μέλλον, τελειοποιουμένων τών τηλεσκο
πίων .

Και άληθώ; ό Κέπλερο; δέν έσφάλλετο. Καί 
δέν έςεΰρον μέν, ώ ; προεΐπεν εκείνο;, οί με

ταγενέστεροι αστρονόμοι μέγαν πλανήτην εν τώ 

κενώ έκεινω, άλλ , ώ ; είπομεν άνωτέρω, σμήνος 

μικρότατων πλανητών, ών ό όγκος είναι ίσο; 

καθόλου πρδ; μέγαν τινά πλανήτην. Καί ού'

τ ω ; ή προφητεία τού μεγίστου των αστρονόμων 

εςεπληρώθη δύο μετ’ αύτδν έκατονταετηρίσι. 

Διότι /.ατά μέν τδ 1 8 0 Ιον ετο ; ό μέν Π ιάτζη; 

εξεύρεν έν Παλέρμω τδν πρώτον μεταξύ τοΰ
V . ,

Αρεο; και τοΰ Δ to; τηλεσκοπικόν πλαννίτην, τήν 

Δ ή μ η τ ρ α ν  · κατά δέ τδ I 802ον έ'το; ό "θ λ - 

γερς εύρε τον δεύτερον έν Βρέμη , τήν II α λ - 

λ-άδα. Ιριτο; δε, ή Ηρα, εύρέθη έν Αιλιενθάλ 
υπο τού Χαρδιγ κατα το 1 804ον έ'το;.

Ο Ολγερς παρεδέχθη τδ πρώτον ό'τι δ ύπδ 
τοΰ Κεπλερου εκεί σταθεί; αόρατο; μέγα; πλα- 

ν/ιτη;, συγκρουσα; ποτε αλλω τινί ούρανίω 

σωματι, διερραγη · δ δέ ύπ’ αύτοΰ έξευρε- 
θεί; μικρδ; π λα νήτη;, ή Πάλλάς, ώ ; καί ό 

ύπδ τοΰ Πιάτζη έξευρεθεί;, ή Δημήτηρ, δέν 

ήτο αλλο , είμή δύο κλάσματα τοΰ διαρραγέν- 

το ; μεγάλου πλανήτου τοΰ Κεπλέρου. Καί έπει- 

δή, έλεγεν, ευρομεν τά  δύο κλάσματα τοΰ διαρ- 

ραγέντο; πλανήτου, ί,ητοΰντε;, εύρη'σομεν 

άναμφιβολω; καί τά λοιπά, άτινα δέν είναι μα

κράν. Οθεν διετέλεσεν έρευνών καί ένεδρεύων 

αύτά επι μακρον, μέχρι; ού τή ‘23η  μαρτίου 

τοΰ 1 8 0 7 ού ετου; έξεΰρε τοιουτοτρόπως τδν 
τέταρτον μικρόν πλανήτην Vesta.

4λλα, εί καί οί άστρολόγοι έφίλοτιμήθησαν 

όμοθυμαδδν ίνα εύ'ρωσι τά  λοιπά κλάσματα 

τοΰ πλανήτου τού Κέπλερ, οί πόνοι αύτών άπέ- 

βησαν μάταιοι, καί κατά τδ διάστημα τεσσα

ράκοντα ενιαυτών ούδείς ούδέν εξεύρεν άλλο 
αστεριδιον. Ίινες δε ενομιζον ότι δέν ύπήρχον 

ήδη άλλα. Αλλ’ άπδ τοΰ 1845ου  έ'τους, κα- 
ταπεσούσης τής τύ χ η ς, αί έξευρέσεις διεδέ- 

χοντο άλλήλα; μετά καταπληκτική; ταχύτητος. 
Έπειδή άπδ τοΰ 1845ου μέχρι τοΰ 1864ου 

έτου; έξευρέθησαν 7 8  μικροί πλανήται. Περί 

δέ τα τέλη τοΰ 1870οΰ έτου; εγνωρίζομεν ήδη 

1 0 9 . Εΐδομεν δέ δτι άπό τινων ημερών ό 

άριθμδ; αύτών ηύξησεν εί; 1 1 8 ,  καί βεβαίω; 
ό έσχάτω ; έξευρεθεί; δέν είναι ό τελευταίο;.

Αλλω; τε δέ έκαστο; δύναται έν τώ  πα- 

ρόντι ϊνα κάμνη άστρονομικά; έξευρέσει;, καί 
διά τ ή ; έπιμονή; καί ύπομονής ϊνα πλουτίση

τδν κατάλογον τών πλανητών και περιποίησή 

έαυτω δόξαν θέμενο; τ δ  έαυτοΰ όνομα νέω τινί 

πλανήτη. Πρδ; τοΰτο άρκεΐϊνα έχη τ ι ;  καλόν 
α σ τ ρ ο ν ο μ ικ ό ν  πίνακα καί καλδν τηλεσκοπιον.

Οί αστρονομικοί πίνακε; είναι ύποδιηρημένο·. 

εϊ; τετράγωνα, έν οί; είναι δύο, τρεΐ;, τέσσα-
$  άστέρε;, κλ. "Εκαστον δέ τετράγωνον

Γ  > /?*

παριστα μίαν γωνίαν τοΰ ουρανού. Εκλεςαν- 
τες 5ν όποιονδήποτε τετράγωνον συγκρίνομεν 

μετά προσοχής τήν χώραν αύτοΰ πρό; τήν άν- 
τιστοιχοΰσαν τοΰ ουρανού. Καί άν μέν ό ουρα

νό; καί ό πίναξ συμφωνώσι πρδ; άλλήλου;, 
μεταβαίνομεν εϊ; τδ επόμενον τετράγωνον, καί 

οΰτω; έφεξή;, έπιμένοντε; μέχρι; ού εΰρωμεν 

έν τινι τετραγώνω τού πίνακο; διαφωνίαν τινά 

πρ;<; τού ούρανοΰ, ήτοι ίδωμεν τηλεσκο- 
ποΰντε; άστέρα τινά έν τω ούρανώ μή όντα 

σεσημειωμένον έν τώ  πίνακι. — Προσοχή!—

Ή  δ πίναξ είναι ψευδής, η έξεύρομεν ένα νέον 

πλανήτην.

Καί έπειδή οί πλανήται κινούμενοι μετα- 

βάλλουσιν άεννάω; τόπον έν τώ  ούρανώ, έάν 

τή έπαύριον, ζητοΰντε; τδν άστέρα τ ή ; προτε
ραία;, εΰρωμεν αύτδν μετατοπισθεντα, λύεται 

τότε πάσα άμφιβολία ότι. άληθώ; έξεύρομεν ένα 
νέον πλανήτην, ώτινι δυνάμεθα ϊνα θώμεν όποι- 

ονδήποτε όνομα κατά βούλησιν.

Μάλιστα δέ κατά τά ; ώραία; νύκτα; τού 

εαρο; καί τοΰ φθινοπώρου ή κατά τού; άστε- 

ρα; αΰτη κυνηγεσία παρέχεται μεγάλην ψυχα

γωγίαν το ΐ; περί τήν αστρονομίαν καταγινο- 

μένοι; , ών ό αριθμό; ηύξήθ/ι τά μέγιστα άπό 
τινορ καιρού, μ.άλιστα δε παρα τ ο ι; Αγγλοι.,.

**
♦ *

Είναι γνωστόν ότι πρδ; έκτέλεσνν σπουδαίων 
χειρουργιών οι χειρουργοί μεταχειρίζονται το 

χλωροφόρμιον, όπερ, άποκοιμίζον τδν πάσχον- 

τα , καθιστά αύτδν άναίσθητον τών απο τ ή ; 

χειρουργία; δεινών πόνων. Αλλ ούδέν ήττον 
πολλοί τών χειρουργών μεταχειρίζονται αύτό 
άκουσίω; καί δυσχεραίνοντε; · διότι πολλάκι; 

ή χρήσις αύτοΰ έγένετο αιτία θανάτου- Πρδ; 

δια φυγήν τών άπδ τοΰ χλωροφορμίου κινδύ

νων τινέ; τών ιατρών έφίλοτιμήθησαν απο τ ι-  

νο; ϊνα έξεύρωσι νέαν τινά μέθοδον, έπιφέ- 

ρουσαν μέν τελείαν άναισθησίαν τω  άσθενούντι, 
άπαλλάττουσαν δέ αύτδν παντελώ; τών άπδ 
τοΰ χλ.ωροφορμίου κινδύνων. Δύο δέ εκ τών εύ- 

δοκιμωτάτων Γάλλων ιατρών, οί Κ. Κ. Ααβεέ 
καί Γουγιών άνεπλήρωσαν τήν επιθυμίαν ταύτην, 

άποδείξαντε; ότι τδ χλωροφόρμιον, συναπτό- 
μ'νον τη μ.ορφίνη, διαφυλάττει μέν άπασαν αύ

τοΰ την ναρκωτικήν δύναμιν, καθιστάται δέ 

άκίνδυνον έν τα ΐ; χειρουργίκι;.

Οί δύο ούτοι ιατροί προήχθησαν εί; τό έξεύ- 

ρημα τούτο, όρμηθέντε; έκ τών έπ εσχάτων 

έκδοθεισών έρευνών τοΰ σοφού καθηγ/ιτοΰ Κ. 

Κλαυδίου Βερνάδου έπί τ ή ; φυσιολογική; ένερ- 
γεία; τών διαφόρων έκ τού οπίου γινομένων 

α λ κ α λ ο ε ιδ ώ ν  λεγομένων ενώσεων. Ηδη-ό 
διάσημο; ούτο; καθηγητής άπέδειξεν έν τοΐ;
V , , , , ,

οσιαι; αυτοΰ εν τώ  τ ή ; Γαλλία; Γυμνασιω 

μαθήμασιν ότι δυνάμεθα ϊκα καταστησωμεν 

εντελώ; άναίσθητον όποιονδήποτε ζώον, μ,ε-

ταχίΐριζόμενοι τδ ήμισυ του προτού εν χ ρησει 

χλωροφορμίου, έάν πρότερον έγχυσωμεν υπο το 
δέρμα τοΰ ζώου διάλυσιν ολίγου ύδροχλο)ρού

χου μορφίνη;. Οΰτω λόγου χάριν, έγχέοντε; ύπδ 

δέρμα κυνδ; διάλυσιν 5 — 10 εκατοστόγραμ

μων ύδροχλωρούγου μορφίνη;, δυναμεθα ιν 

άποναρκώσωμεν τδ ζώον, μεταχειριζομενοι το 

τέταρτον, τ ή ; πρών,ν έν χοησει ποσοτητο; τοΰ 

χλωροφορμίου · καί όμω; ή άναισθησια επερ- 

χεται ταχυτέρα, μ.ακροτέρα και τελειότερα.

Έπειδή δέ έπειράθημεν τοΰτο, ότι όσω μεΐ- 

ζον είναι τό ποσδν τοΰ παρά τοΰ άσθενοΰ; είσ- 

πνεομένου χλωροφορμίου, τοσουτω μάλλον 

αύξάνουσιν οί άπ’ αύτού κίνδυνοι, έ'πεται ότι ή 

προσθήκη τ ή ; μορφίνη;, έλαττοΰσα την δοσιν 

τοΰ χλωροφορμίου, έλ.αττοι /αι του; αποτουτου 

κινδύνου; · ό δέ χειρουργό; δύναται ϊνα χει- 

ρουργήση τδν πάσχοντα καθ ησυχίαν και άσφα- 

λέστερον.

Έ κ  τών μεθοδικών πειραμάτων τόιν ΚΚ. 

Ααβεέ καί Γουγιών ώρίσθη ήδη τδ ποσόν 

τή ; μορφίνη; καί τοΰ χλωροφορμίου, τό αρ- 

κοΰν πρό; τδ φέρειν τήν άναισθησίαν τού 

άνθοώπου. Οΰτω λόγου χάριν πρό τινων εβδο

μάδων , προκειμένη; τ ή ; αποκοπή; ύπέρ τόν 

άστράγαλον τοΰ ποδδ; τριακονταετοΰ; τινο; 

εργάτου, ένέχυσαν είκοσι πρδ τ ή ; χειρουργία; 

λεπτοί; ύπδ τδ δέρμα τή ; κνήμη; αύτοΰ δύο 
εκατοστόγραμμα ύδροχλωρούχου μορφίνη; · 

ύστερον δέ προσήνεγκον αύτω εί; εισπνοήν j 

είκοσιοκτιώ γράμμα χλωροφορμίου. Η αναι

σθησία διέμεινεν ύπέρ τα εικοσιπεντε λεπτά. 

Κατά δε τήν αύτήν ημέραν, προκειμένη; έτέρα; 
πολυπλοκωτέρα; χειρουργία;, προσήνεγκον τώ 

πάσχοντι τριάκοντα γράμμα, δι’ ών άπεκοι- 

μήθη άναισθητών έπί ήμίσειαν ώραν. Διά δέ 

τ ή ; αύτή; δόσεω; τ ή ; μορφίνη; καί τεσσα
ράκοντα όκτώ γράμμων χλωροφορμίου ή άναι- 

σθησία τρίτου τινδ; άσθενοΰ; διέμεινεν έπί μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν, ώ ; έγγιστα. Δυνάμεθα άρα 

άφόβω; ϊνα συμπεράνωμεν ες αυτών τών πει- 

ραμάτων τούτο, ότι ή χειρουργία εχει ήδη 
νέον τι άξιολογώτατον βοήθημα. Πάντε; δέ 
τού λοιπού, μικροί τε  καί μεγάλοι, δυνάμεθα 
ίνα ύφιστώμεθα, όταν νιναι χρεία, τά ; δεινοτά- 

τας χειρουργία;, μή κινδυνεύοντε; ίν άποθά- 

νωυ.εν ύπδ τ ή ; εισπνοή; τοΰ χλωροφορμίου.

*
* ¥

Ή έν Παρισίοι; ’Ακαδημία τ ή ; Ιατρική; 
συνέστησε πρό τινο; καιρού έ τ α ι  ρίαν περί τή ; 
τών οίνοπνευματούχων ποτών καταχρήσεω;.

« Είναι καιρό;, λέγει, ϊνα έμποδίσωμεν τήν 
άδιαλείπτ(ο; έπιδίδουσαν κατάχρησιν τών οί

νοπνευματούχων ποτών έν Ευρώπη. Διότι εν 

ώ έπί παραδείγματος έν Γαλλία κατ/,ναλίσκοντο 

κατά τά 1820όν έτος περί τά 3 5 0 ,0 0 0  έκα- 
τόλλιτραοινοπνεύματος, έν τώ  1 8 5 0 ώ  έτει κα- 

τηναλώθησαν περί τ *  9 7 8 ,0 0 0  έκατόλλιτρα, 
μή συμπεριλαμβανομένων τών παρανόμων έμ- 

πορευμάτων. Τά δ’ έννέα δέκατα τοΰ έν τώ  

18 5 0 ω  έτει γενομένου οινοπνεύματος έξήχθη- 

σαν έκ τοΰ έκχυλισμοΰ τών έκ τών οτραφυλών 

γενομένων ούσιών. Αλλ έν τώ  1 8 6 9 ω ε τ ε ι  αι 
μέν στραφυλαί ήνεγκον μόνον τά τρία δέκατα 

τοΰ έν Γαλλία καταναλωθέντος οινοπνεύματος,

τα δέ επτά δέκατα έξήχθησαν έκ τών τεύτλων 

(betteraves), της υποστάθμης τοΰ κρυσταλλω- 

θέντος σάκχαρο;, κόκκων καί άλλων αμυ- 

λούχων ούσιών. Διό καί τό έκατόλλιτρον τού 

οίνοπνεύματο;, τό πωλούμενον έν τώ  1 8 5 0  έ'τει 

φράγκων διάκοσίων, τιμάται νύν μόνον φράγ

κων πεντήκοντα· ή άξία δηλονότι τοΰ οίνοπνεύ

ματο; ήλαττώθη κατά τά τρία τέταρτα έν 

ολίγοι; έτεσιν. Έκ δέ τούτου έπΤίλθεν ή κα- 
τάχρησι; τών οίνοπνευματούχων ποτών, ή ; αι 

συνέπειαι είναι, ώ ; γνωστόν, όλέθριαι.» Διότι τδ 

οινόπνευμα, όταν προσφέρηταί τ ι ;  αύτό ύπέρ 

με'τρον, είναι άληθώ; δηλητήρΛν, ού μόνον 
παροξύνον τδ νευρικόν σύστημα, άλλά καί κατα- 

ψύχον τδ αίμα. Ή άπδ τών φυτών καί τών 

ζώων τροφή π.πτομένη γεννά τήν θερμότητα 

τοΰ σώματος · τό δέ οινόπνευμα, κατα τάς 

τελευταίας παρατηρήσεις, δέν θερμαίνει, ώς 

κακώ; παρ’ ήμιν πιστεύεται; άλλ’ έξ έναντία; 

φέρει ψΰχο;. Αφαιρεΐ δέ τα ; δυνάμει; τού σω- 
ματο; καί γίνεται φύσει άφορμή τ ή ; άπωλεία; 
καί μαρασμού τού μεθύσου. Αποδειξι; δε ότι 

άπδ τοΰ έτου; 1849ου —  1869ου ό άριθμδ; 

τών έκ τύχη ; άποθανόντων έν Γαλλία μεθύσων 

ηύξήθη άπδ 3 3 1  είς 5 8 7  · ό δέ τών έξ αύτο- 
χειρίας άπδ 2 4 0  εί; 6 6 4 .  Τά δέ άπδ τ ή ; μέ

θη; κακουργήματα ηύξήθησαν κατά τόν αύτδν 

λόγον.

' II κατάχ ρησι; τών πνευματωδών ποτών γεν

νά πλήθο; ασθενειών, καί καθιστά τά χειρουργι

κά παθήματα καί τάς έλαφροτάτας έσωτερικάς 

άσθενείας λίαν δυσιάτους. Τέλος δέ ή έκ τής 

καταχρήσεως τών οίνοπιευματούχων ποτών μα

νία ηύξησεν άπό τίνος χρόνου έν ’Αγγλία καί 

Γαλλία κατά λόγον τ ί ς  αύξούσης καταναλώ- 
σεως τοΰ οινοπνεύματος έν ταΐς χώραις ταύταις, 

μάλιστα δέ έν ταΐς έπαρχίαις, έν αίς τδ οι
νόπνευμα παράγεται έκ τοΰ έκχυλισμοΰ τών 

πορφυρών τευτλίδων. Έν ταΐς χώραις ταύταις 

δ άριθμδς τών άπδ τής μέθης μανιών έδεκα- 

πενταπλασιάσθη.

¥ *

Τή 29η  φεβρουαρίου ό Κ . Τάρρυ ήγγειλε 
τηλεγραφικώς άπδ τοΰ μετεωρολογικού αστερο

σκοπείου τοΰ Μονσουρή έν ’Αμερική πρός τόν 

έν Σικελία άστρονόμον Κ. Σιλβέστρην ότι κατά 

τήν τρίτην ή τετάρτην μαρτίου βροχή άμμου 
εμελλεν ΐνα καταπέση άφθονος έπί τής Σικελίας. 
Καί άληθώ; τη πέμπτη μαρτίου έ^ηγέρθη φο

βερά έν τη νήσω καταιγι; και τρικυμία, ό δε 

ούρανδ; έσκοτίσθη ύπό παχειών μελαινών νεφε
λών, άφ’ ών κατέπεσεν έπι τεσσαρα; όλα; ήμε

ρα; βροχή έρυθρά; άμμου, κατακαλυψαση; 

μέγα μέρο; τ ή ; νήσου.
Ή καταιγι; καί ή βροχή αΰτη προήλθον 

έ'κ τινο; τυφώνος, ούτινο; τό εν Μονσουρή 
άστεροσκοπεΐον ήκολουθει απο τινο; χρονου τά 

ίχνη έπί τού ήμετερου ήμισφαιριου δια τηλε
γραφικών άγγελιών. Ή δέ έκ τών «ροτέρων 

γνωστή τών μετεώρων τούτων πορεία έσήμαι- 
νεν ό'τι τοΰτο εμελλεν ΐνα καταπέση εϊ; Σικε
λίαν άπάγον τήν έν τη Σαχάρα τή ; Αφρική; 
άφαρπασθέΐσαν ύπ’ αύτοΰ πολλήν έρυθράν άμ- 

£Λ0ν. —  Τό φαινόμενον τοΰτο οί αρχαίοι ώνό- 

μαζον β ρ ο χ ή ν  α ίμ α τ ο ς .



Ο εν ixpo-oXit των ’Αθηνών ναος της άτττερου Νίκης.

H  ΠΑΡΑ ΤΟ ΙΣ Α ΡΧ Λ ΙΟ ΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ

ΓΛΥΠ ΤΙΚΗ .

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Καθ’ ολην τήν πέμπτην εκατονταετηρίδα 
π ·Χ ·, άπό τών Μηδικών μέχρι τοΰ Πελο- 
ποννησιακού πολέμου, οί ’Αθηναίοι παρέσχον 
τοΐς άνθρώποις θέαμα άπαράμιλλον έν τη  
ιστορία. Αφ’ού μετά τάς έν Μαραθώνι και Σα- 
λαμΐνι καί Πλαταιαϊς λαμπροτάτας μά/ a c  

άνέλαβον τήν ηγεμονίαν τής 'Ελλάδος, 
διετέλεσαν πολεμοΰντες μόνοι ύπέρ τής  

'Ελλάδος άπάσης τόν πρός τούς Πέρ
σας πόλεμον, ον έμελλον ί’να καταλείψω- 
σι δι’ άπειρίαν ή νωθρείαν οί Σπαρτιάται. 

Ολιγωροΰντες τής ολιγανδρίας αύτών και 
τών ύπερβαλλόντων πόνων, οί πολϊται 

τής μικρας ταύτης πόλεως τών ’Αθηνών ! 
είναι πανταχοΰ παρόντες έν ταύτώ, έν τή I 
Αϊγύπτω καί έν τή λσία , έν τώ Εύςείνω 
Πάντω καί έν τή 'Ιωνική θαλάσση, πεζο- ■ 
μαχούντες καί ναυμαχοΰντες, μέχρις ού 
επραςαν πρός τούς Πέρσας τήν έπί Κίμω- 
νος ένδοξον εκείνην συνθήκην, δι’ ής άπη- 

λευθερώθησαν άπασαι αί έν Άσία 'Ελλή 
νισες πόλεις, και κατέστησαν τό Αίγαΐον, 
διακλειόμενον τοΐς τών Φοινίκων στόλοις, 
άπλώς θ ά λ α σ σ α ν  ε λ λ η ν ι κ ή ν .

’Αλλά καί τότε ο: Αθηναίοι δέν άνα-

παύονται · άλλ άπαλλαχθέντες τών πρός 
τους Περσας πολέμιον, πειρώνται ινα πα- 

γιώσωσι καί αύξήσωσι τήν ναυτικήν αύ
τών δύναμιν. Καί οτε, πρωτεύοντες τών 

Ελλήνων, καταπολεμούνται ύπό τής ή μ ι- 

σειας 'Ελλάδος, συμμαχησάσης κατ’ αύ- 
τ<«)ν πρός τούς Σπαρτιάτας, φυλάττουσιν 

έτι τήν ναυτικήν αύτών ύπερο/ήν καρτε- 
ρώς, νικώντες ετι πολύν καιρόν, καί άν- 
τεχοντες καί μετ αύτήν τήν έν Σικελία 

πανολεθριαν καί ήττώνται μόνον, άγωνι- 
σαμενοι προς πολλαπλασιαν δύναμιν, με
τά δεκαετή πόλεμον, καθ’ ον πολλάκις 

έγένοντο έγγύτατα τού άναλαβεϊν πάλιν 
τό κράτος.

Εί καί πολεμουσι πρώτον μέν πρός τούς 
Περσας, επειτα οέ πρός τήν τών Αωριέων 

συμμαχιαν κατα τον Πελοποννησιακόν 

πόλεμόν οι Αθηναίοι, μεταβάλλουσι το 
πολίτευμα αύτών, έφαρμόζοντες άδόλως 
και μεγαλείως τάς τότε πρώτον άνα- 
φανείσας καί τιμηθείσας δημοκρατικάς 

Εν ταύτώ δέ τών Αθηνών χάριν 
ή Ελλάς άνέδειξε τούς τελευταίους καί 
καλλίστους καρπούς τής εύφυΐας καί τής  
φαιδράς αύτής άκμής. ’Επειδή ή 'Ελλάς  
ήβώσα έγέννησε τήν έ π ο π ο ιία ν , κάτοπ- 
τρον οιαφανές, έν ω ένεφάνησαν, ώς έν 
λίμνη διαυγεΐ καί βαθεία, αί πρώται αφε
λείς τών ανθρώπων καί τών πραγμάτων 

εικόνες. Ολίγω δ ύστερον έν τή εύδαιμο- 
νι αύτής νεότητι εφεύρε τό δ ιδ α κ τικ ό ν

ε ι ο ο ς ,  το ε λ ε γ ε ϊ ο ν ,  καί τήν ω δ ή ν ,  
ήτι; μεθηρμήνευε τάς πριότας της ψυχής 
απόπειρας, όπως γνωρίση τά ίδια πάθη 

καί διανοήματα. ’Εντός άραήμίσεος σχεδόν 
αϊώνος αί Αθήναι κατορθοΰσι δύο τινά. 
Επειδή παραλαβοΰσαι τούς ήδη παρά τοΐς

ν λ  ̂ ‘
Ιωσι και Διυριεύσι και Αίολέσιν ύποφυο- 

μένους λόγους καί τεχνα ς, προήγαγον αύ
τούς είς μεγάλην δύναμιν, καί ήγαγον 
τήν ελληνικήν διάνοιαν εις τήν πλήρη καί 
εντελή αύτής ακμήν.

Καί τή μέν ποιήσει παρέσχον το μό
νον σ χ ή μ α , ούτινος έτι ήπόρουν ήτοι 
τό ό ρ α μ α , οπερ συνάπτει τήν πραξιν τώ  
λογισμώ , τήν έπικήν διήγησιν μετά τού 

μέλου;. Κατά δέ τούς αύτούς χρόνους, 

οια τού Ηροοοτου, ον έμπνέουσι, καί τού 
Θουκυδίδου, ον γεννώοιν, αί Αθήναι κα- 
θΐστώσι τήν ισ τ ο ρ ία ν . Ata δέ τού Σω - 

κράτους άνοίγουσι τήν μεγάλην έκείνην 

σχολήν τής η θ ικ ή ς  φ ιλο σ ο φ ία ς, άφ ής 
εκπορεύονται ο Πλάτων καί ο \ ριστοτέλης, 
ο Επίκουρος και ο Ζήνων. II δέ πολιτεία 
τού Σόλωνος και προ πάντων αί μεταρρυθ
μίσεις τού Κλεισθένους, συγκαλούσαι τον 
οήμον είς τήν Πνύκα, καί καθιστώσαι τούς 
άρχοντας ύπευθύνους, έδωκαν, εύθύς άρ- 
χομένου τού έκτου αϊώνος, αφορμήν είς 
μεγάλους άγώνας, καθ’ ούς πολλάκις ύπερ- 
«σχυσεν ή ευγλωττία·

'Ο αληθής πολιτικός ή δι κ α ν ι κ ό ς λόγος 
άναφαίνεται ήδη έπί τού Πεοικλέονς, οτε

τά θέατρα τών Αθηνών περιηχοΰντο ύπο τών
Ά ό'"·'ων τών συγν ρόνων οοααατοποιών, καίτ ι *  1 1 1
οθάνει είς το άκρον τής τελειότατος κατά
—όν έπερ/ομενον αιώνα, οτε εμελλεν ί'να 

υ-οπέση τώ βάρει τής στρατιωτικής μο- 

ναο/ίας τής Μακεοονίας ή αυτονομία τών 

Αθηναίων, ή ττη -  
Οέντων μέν, άλλ  

έ'τι άδαμάστων ον- 
τω ν, καί διαμαρ- 
τυρομένων μέχρι 

τελευταίας άνα- 

πνοης προς ~ 
βίαν καί τάς ραδι
ουργίας τών νι κη- 
σάντων αύτούς Μα-

> ' ’ τ- ϊ> 'κεοονων. ΐνπειοη
άπό τής Πνυκός, 
ένθα ό Περικλής 

έκυβέρνα διά τής 
δυνάμεως καί τής 

έν τοΐς λόγοις αυ
τού δεινότατος δή
μον ελεύθερον άρ
χοντα τής Ε λ 
λάδος, ανάγκη ϊνα 

κατέλθωμεν μέχρι 
τών Κλεωνών, έν

θα ό Αντίπατρος, 
γλω σσοτομή σας  

τόν Ύπερίδην, έρ- 
ριψε ττν γλώσσαν 

αύτού τοΐς /.υσί, 
καί μέχρι τήςΚ α- 

λαυριας, ένθα ό 

Δημοσθένης έκ- 
πνέει, βλέπων μα- 
κρόθεν πρός τάς 
Αθήνας, άς δέν 

ΐσχυσεν ΐνασώση.
Αλλ’ αί Αθήναι 

δέν έστάθησαν έν 
τούτω. Διότι έκ 
τής αύτής ορμής, 
καί διά τής θαυ- 

ααστή; εργασίας4 ι· I I ^
μιας γενεάς προή
γαγον τάς π λα -  

στικάς τέχνας εις 
τήν έσχάτην τε
λειότατα. Επι
στατούν τος τού 
Περικλέους, άρχι- 
τέκτονες, γλύπται, 
τορευταί καί ζω

γράφοι έκόσμουν τήν Άκρόπολιν, τήν πό
λιν καί άπασαν τήν Αττικήν, διά μνη
μείων , άτινα έφανέρωσαν τοΐς άνθρώ- 
ποις το ανέκαθεν διορώμενον καί ζητού- 
μενον ίοανικόν κάλλος. 'Ο Ικτίνος, 6 Φει- 
οιας και ό Πολύγνωτος ήσαν ένάμιλλοι 

τού Αισχύλου, τού Σοφοκλέους καί τού Αρι- 
στοφανους · οιότι άνεπλήρωσαν τήν έπιθυ- 
μ ’-αν λαού μάλιστα πάντων φιλοκάλου καί

έκπληττομενου παν ύψηλόν καί ώραΐον θέ
μα. Δύναται δέ τ ι ; αάλιστα ί'να είπη ότι4 ’  t
οί τεννίται ουτοι έγένοντο ύιτεοτεροι τών
Ί ·, ‘ ^
Αττικών ποιητών. Επειδή ή πλαστική 

είναι φύσει μάλλον περιοριστή· αί δέ συν- j 

αρμογαί αύτής παρέχονται έλάσσονα τής j

ποιήσεως ποικιλίαν. Διότι ή πλαστική 
δέν προτίθεται, ώς ή ποίησις , ί'να παρα- 
στήση τάς πολλαπλάς καί άιόίως μετα- 
βόλους διαφοράς τών άνθριοπίνων παθών. 
Ή  ελληνική τραγωδία καί κωμωδία δέν 
τέρπουσιν ήδη ήμάς, ώς έ'τερπον τούς άρ- 
χαίους. Ά λλά ναός τις, ότιοΐος 6 Παρθέ
νων, δέν είναι άρά γε έ'τι καί νυν τό κάλ- 
λιστον αύτο τής αρχιτεκτονικής έ'ργον;

Επειδή διά τήν άκριβη συααετρίαν -ά ν -< 1 k i l l !
των των αεοών, οιά την οανεοάν καί ά λη -4 k 7 * ΐ i 4
θή αύτον στερεότητα, διά το άπέριττον έν 

τώ εύμο'ρφω καί τό άνεπίληπτον έν τώ  

εύκόσμω, ό Παοθενών ύπεοτεοεί πάντωνι 4 ' » 4 4
τών αάλιστα έπαινουμένων άρχαίων καί 

νέων οικοδομημά
των .

Η οέ γλυπτική 

είναι ήττον άμ- 

φισζητήσιμος. Ε 
πειδή ό Μ ιχαήλ 

Ά γ γ ε λ ο ς  είναι 
μέν ό μέγιστος 

τών γλυπτών τής 

Ιταλίας πρός τούς 

αρχαίους * ά λλ’ 
όμως ήρχετο αύ
τάς , τυφλός ήδη 

καί γέρων χειρα

γωγούμενος , εις 
το θαύμα έκεΐνο 

το ονομαζόμενον 
ή κ ρ ω τ  η ρ ι α σ μ  έ - 
νον ά γ α λ μ α  τού 

Belvedere , καί 
εκει οια των τρε- 

μουσών αύτού χει
ρών, όπως έτι άπο- 
λαύη τής ήδονής, 
ήν οί όα<θαλαοί δέν1 * 4
ήδύναντο τού λοι
πού ίνα παράσχω- 

σιν αύτώ, έψηλάφα 
τούς μυώνας τού 
στήθους καί τής 
γαστρός, τόν πλα- 

τύν νώτον καί τούς 

ρωμαλέους ώμους. 
Τ ί άρα άν έ'λεγεν, 
έάν συνέβαινεν αύ
τώ ί’να γνωρίση τά 

μάρμαρατοΰ ΓΙαο-4 t 4 4 i
Οενώνος, τον ζωο
φόρον τού άδυτου, 
καί τά είδωλα τών 
τού άμιμήτου έ- 
κείνου τεμένους 
άετω μάτω ν; Εκ 
δέ τών άγαλυά-4 i
των τών Μοιρών, 
τού Θησέως, τού 
Ιλισσού, ο άνυ- 

πόκριτος, ό διάπυ
ρος καί σοφός τε

χνίτης έμελλε βεβαίως αίσθάνεσθαι εί; 
τί ό Φειδίας διέφερεν αύτού, δυνηθείς ί'να 
συζεύξτ. τήν ρώμην τή  χαριτι, ό'πως πα- 
ράσχη τή τού άνθρώπου μορφή ώς πλεί- 
στην εύγένειαν καί μεγαλεΐον, τό θειον καί 
το ανθρώπινον, μηδέποτε έκβάς τής συμ
μετρίας καί τού άληθοΰς.



ΑΝΑΓΛΥΦΑ TOY IIAMHENilXOS.

Εν τ?, τέχνη οί μέν ανδριάντες, τά 

ομοιώματα, και αί προτομαί έκτυποΰσι τον 

ιδιωτικόν, ή οέ αρχιτεκτονική καΐ ή κο
σμητική γλυπτική άπεικάζουσι τόν δη

μόσιον και κοινόν βίον. ’Α λλ’ ή γλυπτική 
έφαρμοζομένη τή αρχιτεκτονική οφείλει 

ού μόνον ί'να φυλάττη τούς ίδιους αύτής 
νόμους, άλλά πρέπει ί’να μεΟαρμόζη έαυ
τήν πρός τάς έκ τής συναφείας αύτής 

καί τής άρχιτεκτονικής γινομένας χρείας. 
I Ιερΐ τούτο, ώς και περί 
πάντα, οί "Ελληνες εγέ- 

νοντο σοφιυτατοι πάντων 
διά τήν αγχίνοιαν, μεθ’ ής 

παρετήρησαν τά περί τήν  
κοσμητικήν καί σκηνο- 

γραφικήν γλυπτικήν.
Α λλά , βλέποντες έν 

τινι μουσείω τά έ'ργα 

τής αρχιτεκτονικής αύ
τών γλυπτικής, δέν δυ- 
νάμεθα πάντοτε ί'να κρί- 
νωμεν οποίαν ταΰτα πά
ρει'/οντο ο'ψιν μακρόθεν 
θεωρούμενα έν τώ είς αύ
τά άποτεταγμε'νω τόπω, 

καί έν τή διαστάσει, καθ’ 
ήν έ'μελλον ϊνα βλέπω ν- 
ται · οσω μάλλον πρέπει 

ί'να λογιζώμεΟα καλώς 
καί το φώς καί τήν γω
νίαν , καθ’ ήν ήδυνάμεΟα 

ί'να ιοωμεν αύτά· επειδή 
είναι δύσκολον ί'ν άποκα- 
ταστήση τις ούτω διά τής  
διανοίας τά προ οφθαλμών 
έ'ργα είς τον άρμόζοντα 
αύτοΐς τόπον. Διό καί πολ
λοί τών αρχαιολόγων, 
ίδόντες κατά χώραν ένίας 

τών τοιούτων γλυφών, ή 
πειραθέντες ί'να καταστή- 
σωσιν έκμαγεΐα γύψου έπί 
τών μνημείων, άφ ών 

άφηρέθησαν αί γλυ^αί, 

ήναγκάσθησαν πολλάκις ΐν’ έπανορθώ- 
σωσι πολλάς πλάνα:, είς άς ήγαγεν έξέ- 

■ τχσις ήττον άκριβής έν τοΐς μουσείοις. 
Καί τότε τό μέν έν ταΐς γλυφάΐς ταύταις 
φαινόμενων άσύμμετρον ώμολογήθη ότι 
είναι σοφή εφαρμογή τών νόμων τής σκη
νογραφίας , αί δέ ύποτιθέμεναι π λημ μέ- 

λειαι κατεδείχθησαν συγκράσεις έκούσιαι 
καί περινενοημέναι, ώς άπεδεΐ/Οη έκ τής 
σπουοής τών άρχαιοτάτων λειψάνων τής 
αρχιτεκτονικής γλυπτικής τών Ελλήνων, 
τών μετοπών τής Σελινοΰντος , καί τών 
αετωμάτων τής Αίγίνης.

it Α γγλία εύτυχεΐ τό εύτύχη μα τοΰτο, 
ό'τι έ'χει τά πλείστου λόγου άξια μνημεία 
τής έπί τού Περικλεούς κοσμητικής γλυ

πτικής τέχνης· τό μέγιστον μέρος τών 

άναγλύφων τοΰ Παρθενώνος , τάς ολίγον 
έκείνων προγενεστε'ρας μετόπας τοΰ Θη
σείου, τά ανάγλυφα τοΰ ναίδίου τής άπτέ- 
ρου Νίκης, άτινα τούναντίον είναι ύστερα 

τής εποχής τοΰ Φειδίου * προς δέ τούτοις 

τόν ζωοφόρον τής Φιγαλίας, ούτινος ό 
ρυθμός, διάφορος ών τών έν Αθήναις μαρ
μάρων, φαίνεται ένδεικνύων τήν ροπήν, ήν 

έ'σχε το Αττικόν έρμογλυφεΐον προς τάς 

Δωρικάς αιρέσεις. Καΐ είς έπίμετρον εύτυ- 
χίας το έν Αονδίνω Βρεταννικον Μουσεΐον 

προσεκτήσατο έπ’ εσχάτων καί τά λεί-

IIύλη του Aocr/vrj εν ΛΟ/'ναι;.

ψανα τοΰ Μουσωλείου, καί ούτως άπετέ- 
λεσε τον μεγαλοπρεπέστατο'/ ειρμόν άρχ ε- 
τύτπυν μνημείων τής μεγίστης περιόδου 
τής τέχνης.

Το μουσεΐον τοΰ Μονάχου έχει τά ανά
γλυφα τής Αίγίνης- το δέ έν 1 Ιαρισίοι; μου
σεΐον τοΰ Λούβρου κέκτηται έν τεμάχιον 
τών μετοπών τοΰ Παρθενώνος, καί μίαν 
άβακα τοΰ ζωοφόρου, έκ τών τά Παναθή- 
ναια άπεικαζόντων άναγλύφων. Ή  δέ Ε λ 
λάς ηύτύχησε καί αύτή ί'να έξεύρη κατά 
τάς άπο τής άπελευθερώσεαις αύτής γενο- 
μένας έν Αθήναις άνασκαφάς πολυτίμους 
τινας γλυφάς τοΰ Παρθενώνος. Υπολεί
πονται δέ καί τινα όλίγιστα κλάσματα τοΰ 
έν Ολυαπία Αιός έν Λουβοω.

Οί Άτλαντες τοΰ έν τώ Χκράγαντι ναοΰ 

τοΰ Διός είναι έ'τι είργασ'μένοι τόν άο- 
χαΐον τρόπον, οστις παρέμεινεν έν τή αρ
χιτεκτονική καί τή γλυπτική έπί πλέον 
έν Σικελία ή έν Έ λλά δι. Αί δέ κα;υάτι- 

δες τοΰ έν Αθήναις Ερεχθείου παρέχονται 
έν άναλόγω άρχιτεκτονική τήν άνετον καΐ 

παρακεκινδυνευμένην τής αίρέσεως τού Φει
δίου άπεργασίαν. Μία μέν έκ τούτων είναι 
έν τώ Βρεταννικώ μουσείω· αί δέ λοιπαί 
έμειναν έν Αθήναις.

Ί  α λείψανα τών μεγάλων συμπλεγμά- 

των τής γλυπτικής, άτινα έκόομουν τόν 

Παρθενώνα, δεικνύουσιν 
ήμΐν πώς οί Έλληνες κα- 
τελάμβανον τήν συζυγίαν 
τής γλυπτικής καΐ τής 
αρχιτεκτονικής τέχνης, 
καΐ πως ούτοι μεθήρμο- 

ζον τάς διαφόρους γλυφάς 

τού μνημείου πρός τήν 

έννοιαν, ής το μνημεΐον 

εμελλεν έ'σεσθαι ή όρατή 
ύποτύπωσις. Αΰτη δέ ή 
έννοια ήτο πολιτική τε 

άμα καί θρησκευτική. 

Επειδή ό ΠαρΟενών, ό 

ναος οηλονότι τής παρ
θένου, ήτο μνημεΐον ίδρυ- 
0-V είς τήν πολιούχον 
Οεαν, ήτις εκ τής άκρο- 

πόλεως έφύλαττε τήν πό
λιν καΐ τούς πολίτας. 

Επρεπεν άρα ί'να θή πρό 
τών οφθαλμών τοΐς πολί- 
ταις τά λαμπρά σταεΐα  

τού μεγαλείου τής θεάς, 
τά τεκμήρια τών πρός 

την πόλιν εύεργετημά- 

των αύτής. Ααα δέ έ'ποε-* * k
πεν ί'να όιδάξ λ, τούς συγ

χρόνους καΐ τούς έπειτα 
πολ'.τας άντί τίνων άνδρα- 

γαθημάτων οί ποοπάτο- 
ρες τών Αθηναίων ήξιώ- 

θησαν ούτως έπιαόνου 
προστασίας παρά τής με- 
γαλόφρονος θεάς, καί πό

σον εύσεβώς οί άπόγονοι ώμολόγησαν 
τοΰτο.

Ή  δέ παρά τοΰ Φειδίου έπινοηθεΐσα 
ύποτύπωσις τής γλυπτικής κοσμήσεως τού 
ναού, σημαίνουσα τάς άναλογίας τής Αθή
νας πρός τήν φερώνυμον αύτής πόλιν, συγ- 
χέουσα τήν δόξαν τής πόλεως καί τό θειον 
τής Αθήνας, καθίστα τόν Παρθενώνα μνη
μεΐον εθνικόν τε άμα καί θρησκευτικόν, 
σύμβολον ορατόν τοΰ άξιιυματος τών Αθη
νών.

Ή  έκτελεσις τοΰ μεγάλου τούτου έο- 
γου επετράπη παρά τού Φειδίου ού μόνον 
τοΐς έαυτοΰ μαθηταΐς, άλλά καί τοΐς τών 
άντιτέχνων σχολών. Εί δέ καί είναι άδύ- 
νχτον ινα μάθωμεν τινα τά αέοη, ά-·-'?

εΐογάσατο αύτός εκείνος, τό άπέραντον 

τούτο έ'ργον αποδίδεται δικαίως αύτώ, ώς 
αποδίδονται τώ Ταφαήλω τά άπειρα ζω - 
-οχο/,αατα τοΰ Ούατικανοΰ. Καΐ άν μή
i t ι ' *
δυνοίμεθα ϊνα γνωρίσωμεν άλλως ή έκ 
τεκαηοίων τά ούτω θαυμασθέντα παρά 
τών άρχαίων αύτοΰ έ'ργα, άπολείπεται 
αύτώ δόξα άκήρατος, ή άπό τών στοιχείων 

τής διδασκαλίας αύτοΰ, τών συναγόμενων 
έκ τών έ'ργων, ών έπεστάτησε, καΐ οις άκο- 
λουθήσουσι τοΰ λοιπού οί γλύπται είς άπαν

τα τον χρόνον.
Πολλοί σοφοί αρχαιολόγοι, έρμηνεύοντες 

εύουώς χιορίον τι τού Παυσανίου, είκάζου- 
σιν οτι ύπόθεσις τοΰ πρός άνατολάς άετώ- 
ματος ήτο ή γέννησις τής Αθήνας. Είναι 
όαως ολίγον πιθανόν οτι ό τεχνίτης άπεί-

κασε τήν θεάν κατ αύτήν τήν στιγμήν 

τής γεννήσεως, ώς ύποτίθεται ό Κ . Βροεν- 
στέδ. Έπειδή τά έπόμενα ήσαν μάλλον 
εύάρμοστα κατά τήν πλαστικήν, καί δύ- 
ναταί τις ϊνα πεισθή τώ G ottfried  M iiller 
καί τώ Κ . Βαύλέ, λέγουσιν ό'τι ό Φειδία; 
παρεδέχθη έν τούτω τό τοΰ 'Ομήρου, πα- 
ριστάνοντος έν τω είς τήν Αθήναν Υμνω 
τον Δία έπιδεικνύμενον τήν θυγατέρα τοΐς 

άλλοις θεοΐς.

Σέβας ο’ εχε ζάντας όρώντας 
Κβανάτους. Ή  οε πρόσ^εν Δ’.ός αίγιοχο’.ο 
Κσυυαενως ώρουσεν απ’ άΟανάτοιο καρηνου,

—εισαα1 οςυν άκοντα · ;χέγας ο’ ελελίζετ’ ( )λυ|ΑΐΓθς 
Δεινόν ΰπό. [ϊρίαη Γλαυκ<όπιοος· δε γαϊα 
—;χερδαλε'ον ίά /η σεν εκ'.νηΟη S’ άρα ττο'ντος,
Κυ;χασι πορφυρέο'.σι κυκώιχενος, εσχετο ο1 ί'λαη 

Ι'.;ατ:ίν·Λ,ς · στησεν δ’ 'Τπερίονος αγλαός υίός 
Ι~ ο υ ς ώκύποδας δτ,ρόν /ρόνον, εΐσόκε /οΰρη 

Κιλετ’ απ’ αθανάτων ώιχων Οεοείκελα τεύχη,
11α),λα; Αθηναίη· γηΟησε δέ ;χητίετα Ζεύς.

“Οιχηρ. "Υ;χνος εις Άθηναν.

ε © Ν ΐ κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

’ l l -οι * —  «Θάμβος ελαβε πάντας τούς 

άθανάτους θεού; βλέποντας. Αύτή δέ 

έμπροσθεν τοΰ αίγιόχου Διός ώρμησεν 
όξέως έκ τής άθανάτου αύτοΰ κεφα
λής, σείσασα τό οξύ άκόντιον. Ό  δέ μέγας 

' Ολυμπος έκραδαίνετο δεινώς ύπό τής βριμή* 

σεως τής Γλαυκώπιδος. Ή  δέ γή περιή
χησε φρικτώς ’ έκινήθη δέ ή θάλασσα 

κυκωμένη έν τοΐς μέλασι κύμασι · κα- 

τεσχετο δέ τό πέλαγος έξαίφνης· ό δέ 

άγλαός υιός τοΰ Ύπερίονος έστησεν έπίμα- 
κρόν τούς ώκύποδας ίππους, έως ού ή κό

ρη άφεΐλε τών άθανάτων αύτής ώμων τά 

θεοείκελα όπλα, ή Παλλάς Αθηνά. Καί ό 

σοφός Ζευς έχάρη. »
Πάντα τά πρόσωπα τής σκηνής ταύ

της συνίσταντο έν τώ προς άνατολά; άε-

τώ μ α τι, είκονίζοντι τον Ολυμπον · εν οε 
τα ΐ; δύο γωνίαις ήσαν ένθεν μέν οι ίπποι 
τής Νυκτός έπανερχόμενοι είς τόν’Ωκεανόν, 
έ'νθεν δέ ό άνατέλλων "Ηλιος διφρηλατών. 
Μεταξύ δέ παρίστανται οί αθάνατοι συν- 
ηγμένοι περί τόν Δια καί τήν θυγατέρα 
αύτοΰ, ήτις ώρμησεν άκτινοβολοΰσα και 
άστραπηφοροΰσα έκ τοΰ μυχού τού ούρα- 

νοΰ.
Α λλ’ οτε οί Χριστιανοί μετέβαλον τον 

Παρθενώνα είς έκκλησίαν, ήνοιξαν παράθυ
ρον έν μέσω τοΰ αετώματος καΐ διέφθειραν 
τά κυριώτατα άγάλματα τοΰ συμπλέγμα
τος. Ύπελείφθησαν δέ μόνα τά παρακεί
μενα ταΐς γωνίαις, ή Δημήτηρ και ή Κόρη, 
καΐ τρεις θεαΐ, αΐτινες είναι, ώς νομίζου- 
σιν, αί Μοΐραι, καΐ ό άνδριάς, ό ονομαζό
μενος Θησεύς , οστις φαίνεται μάλλον 
άπεικάζων τόν Ήρακλέα. Τέλος δέ οί 'ίπ

ποι τοΰ Ήλίου καί οί τής Νυκτός.

>:1Ι

Τό δέ πρός δυσμάς άέτωμα άπείκαζε 

τον Ποσειδώνα καΐ τήν Αθήναν φιλονει- 

κοΰντας περί τής Αττικής. Συνεμάχουν 

δέ έκατέρω οί θεοί καΐ οί πολιούχοι ήρωες 

τών Αθηνών τώ μέν Ποσειδώνι ή ένάλιος 

Αφροδίτη καΐ ή Αμφιτρύτη καΐ αί νύμ- 

φαϊ· τή δέ Αθηνά ή Ν ίκη, οί μυθολο
γούμενοι ποόγονοι τών Αθηναίων, ό Ερε-i t  ι 1 1 7 ‘
χθεύς, ό Κέκρωψ καΐ αί θυγατέρες αύτού· 
έν δέ ταΐς γωνίαις οί ποταμοί τής Ατ
τικής, ό Κηφισός καΐ ό Ιλισσός.

Το αέτωμα τούτο ήτο σχεδόν ολόκλη

ρον, όπότε διεγράφη παρά τοΰ Καρρέυ τού 
παραπέμψαντος τόν Κ . Χοιντέλ, πρεσβευ

τήν τής Γαλλίας είς τήν Τουρκίαν. Αλλ 
έβλάφθη πολύ πλέον τού έτέρου , ό'τε αί 
Αθήναι έπυροβολήθησαν παρά τών Βενετών

κατά τό lG88ov έ'τος. ’Αλλά φαίνεται οτι 

οί έλαυνόμενοι παρά τής Νίκης ΐπποι ήσαν 
έ'τι ούτως ώραΐοι καΐ εντελείς, ώστε μετά  
τήν άλωσιν τής πόλεως ό βενετός ναύαρ
χος Μοροζίνης ήθέλησεν ϊν άφέληται αύ
τούς, οπιος στειλη είς τήν Βενετίαν. Λλλ 
άφεθέντες ύπό τών έργατών έπεσον καί 
έθραύσθησαν. Τέλος οέ ό λόροος Ελγΐνος, 
πρεσβευτής τής ’Αγγλίας έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, άφείλετο πριονίσας τά ύπολειπό- 
μενα κλάσματα τών δύο άετωμάτων, τών 
μετοπών καί τοΰ ζωοφόρου, καί έπώλησε 
τά πάντα τώ Βρεταννικώ Μουσείω. Ένια  
δέ τών παρ’ αύτοΰ άπαξιωθέντων κλασμά
των ύπελείφθησαν έν Αθήναις. Εκ δέ τών 
ύπό τοΰ Καρρέύ γενομένων διαγραμμά
των έδυνήθησαν οί άρχαιολόγοι ϊνα γνω- 
ρίσωσι τον τόπον, ον έπλήρουν έν τή συν- 
αρμογή τών άετωμάτων τά άγάλμα
τ α , ών ύπολείπονται τά λείψανα, άλλά

Μία των ιχετο-ων του Παρθενώνος.



όέν έπαρκοΰσι παντελώς προς τίμησιν τοΰ 
χαρακτήρος τών άφανισθέντων ή οιαφθα- 
ρέντων. Τών οέ πληρούντων το μέσον του 

προς άνατολάς αετώματος αγαλμάτων μη- 

δέ ί’να ύπονοήση δύναται τις τήν κίνησιν 
και τήν διάθεσιν* οπερ είναι τοσούτωλυπη- 

ρότερον δ'σω μάλλον φαίνεται οτι ταΰτα 

μάλιστα ήσαν εργον αύτοΰ τοΰ Φειδίου. 
Ο Κ. Βαϋλέ φαίνεται αξιών έν τώ « περί 

τ ή ς  Α κ ρ ο π ό λεω ς τώ ν Α θηνώ ν » αύ
τοΰ συγγράμματι, οτι το μέν προς εσπέ
ραν αέτωμα είργάσατο 6 ’Αλκαμένης, το 

οέ πρός άνατολάς ό Φειδίας, καί /.ατά 

πάσαν πιθανότητα αι κυριώταται εικόνες 

ήσαν εργον αύτοΰ τοΰ διδασκάλου τής 
τέχνης.

Γ '.

Ο ίμοι! οί άνθρωποι συνετέλεσαν μάλ
λον τοΰ χρόνου είς τήν απώλειαν τών 

γλυφών τοΰ Παρθενώνας ! Ούδεμία χιυρα 
έ'γεμε τοσούτων μνημείων καί καλλι
τεχνημάτω ν, ώς ή Χττική · ούδεμία δέ 
άλλη χώρα έξιπορθήθη, έλεηλατήθη καί 
κατεφθάρη. ώς αύτη, ύπό τών πολέμων 

καί τών θρησκευτικών δογμάτων. Ή  κα
ταστροφή των δημοσίων μνημείων τών 
Αθηνών ήρξατο άμ’ είσβαλόντων τών 

"Ρωμαίων είς τήν 'Ελλάδα, έπί τοΰ Μου- 
μίου, τοΰΜ ετέλλου καί Σύλλα, οϊτινες έσύ- 
λησαν άπαντας τούς ναούς τής 'Ελλάδος, 
οπως κοσμήσωσι τούς τής 'Ρώ μης. Κατά 

οέ τήν έποχήν τών εικονοκλαστών, άπο 

τοΰ πέμπτου μέχρι τοΰ ογδόου αΐώνος, 
οί αρχαίοι θεοί έρρίφθησαν είς τάς καμίνους 

καί συνετρίβησαν καί μετεβλήθησαν είς 
κονιορτον ύπό τούς τροχούς τών αρμάτων. 
Αι πόλεις έφιλοτιμοΰντο ίνα κατασκάπτωσι 

τούς ναούς καί κατάστρέφωσι τά αγάλματα 
τών θεών, ούς προσεκύνουν μέχρι τότε. ’Επί 
ένα 67,ον αιώνα ή οικουμένη ά ν ή χ ε ι  τον 

κρότον τών σφυρών, αίτινες άνέτρεπον καί 
συνέτριβον τά εργα τοΰ Σκόπα, τοΰ 

Φειδίου καί τοΰ Πραίιτέλους (Erne- 
r ic  D avid). Μαρτίνος ό επίσκοπος τοΰ 
Καισαροδούνου (T ours , άγων σμήνος φα
νατικών μοναχών, διέδραμε τήν Γαλατίαν, 

συντριβών τά αγάλματα, κάτασκάπτων 
τούς ναούς. Εν Συρία ό έπίσκοπος Μάο- 
κελλος έκρινεν ί’να κατεδαφίση τούς ναούς 
τής λπαμείας. 'Ο δέ ναός τοΰ ’Ολυμπίου Δι
ός ήτο ούτως εδραίος ώστε άντέστη πρός πά
σας τάς απόπειρας. 'Υπέσκαψαν αύτόν, καί 
το λαμπρόν οικοδόμημα κατέπεσεν άμα τοΰ 

πυρός φθείραντοςτάς δοκούς, ας κατέθηκαν 
ύπο τά θεμέλια αύτοΰ. Γαυριών τή νίκη ό 
Μάρκελλος έξεστράτεευσεν, ώςελεγεν, έπί 
τούς δαίμονας, /.αί παραπεμπόμενος ύπό 

συμμορίας στρατιωτών καί μονομάχων, 
κατέστρεψε πάντας τούς ναούς τής περί 
τήν Απάμειαν χώρας.

Ό  περίφημος ναός τής Αφροδίτης έν 
Καρχηδόνι είχε περίβολον περίπου δύο

μ ιλ λ ίω ν ά λ λ ’ έσώθη μεταβληθείς είς εκ
κλησίαν χριστιανικήν, ώς τό Πάνθεον τής 

'Ρώμης καί ό Παρθένων τών Αθηνών. 
Α λλ’ έν άπάσαις σχεδόν ταΐς έπαρχίαις τής 
τών 'Ρωμαίω1' άρχής άγέλαι δεισιδαι- 
μόνων μοναχών καί άτακτων στρατιωτών 

διέδραμον τάς πόλεις καί τάς κώμας, κα- 

ταθραύοντες τούς αρχαίους θεούς, καί 

κατασκάπτοντες καί πυρπολοΰντες παν το 
άναμιμνήσκον τήν είδωλολατρείαν.

Έρχονται ύστερον αί σταυροφορίαι καί 
ή ύπο τών σταυροφόρων κατάκτησις τής 

'Ελλάδος καί άλωσις τής Κωνσταντινου- 
πόλεως ύπο τοΰ Βωδουίνου τής Φλανδρίας 

( 1 2 0 4 ) . Οί βάρβαροι ούτοι τής δύσεως, 
οϊτινες συνέτριψαν τον έν Κωνσταντινου- 
πόλει Ολύμπιον Δία καί τήν Σαμίαν Ήραν 

τοΰ Φειδίου, βεβαίως δέν έφείσαντο τής 

\θηνάς τής άκροπόλεως. Καί τέλος οτε

ο 'Ρογήρος δέ Φλώρ καί οί τειχοδιώται 
Αραγωναϊοι αύτοΰ οπαδοί έπόρθησαν τήν 
’Αττικήν ( 1 3 1 2 ) ,  καί οτε οί Βενετοί άφεΐ- 
λον αύτήν τοΐς Αραγωναίοις ( 1 3 7 0 ) ,  καί οτε 
Μωάμεθ ό δεύτερος άφεΐλεν αύτήν τών Βε- 
νετών (1 4 5 6 ), δυνάμεθα ϊνα είκάσωμεν ότι 
αί Αθήναι έκακώθησαν παντοιοτρόπως.

Καί δμως ή κατάκτησις τών Τούρκων, 
οϊτινες άλλως ήσαν ένθουσιώντες είκνο- 
κλάσται, δέν έγένετο ή τελευταία συμ
φορά τής πόλεω j καί τοΰ ναοΰ τής ’ Αθήνας·
’ Επειδή οί Βενετοί άνεκτήσαντο πάλιν τήν 
Ελλάδα έν έ'τει 1687  καί δέν έξεβλήθη- 

σαν αύτής ύπο τών Τούρκων είμή έν έ'τει 
1 7 1 5 , μετά πολλάς έπιμόνους καί αιμα- 
τηράς μάχας. Καί δτε ή Ε λ λ ά ς  έπανέστ/) 
πρός τούς δέσποτας αύτής καί έπάλαισεν 

έπί έννέα έτη προς τάς δυνάμεις τής  
Τουρκίας καί τής Αϊγύπτου, πάσα αύτής 
πόλις ύπέστη μυρίας πολιορκίας καί προσ- 
βολάς, παν μνημεΐον μετεβλήθη είς φρού-

Το ήκρωτ'Λ,ρίχσμενον ίγαλαα τον Ι$·/.βϊδέρί.

ριον, παν έρείπιον είς Ιρυμα, μέχρις ού 

έλευθερωθείσης αύτής, έπαυσε μέν ή κατα
στροφή τών άρχαίων μνημείων άλλά φεΰ 
λίαν οψέ! Το εργον τοΰ χρόνου καί τών 

άνθρωττίνων παθών άπετελέσθη ήδη !

Δ'.

Παντοϊα έλέχθησαν έπί τών θαυμασίων 

τούτων λειψάνων τής εύκλεεστάτης καί 

άληθώς μεγίστης έποχής τής τέχνης. Λλ- 
λ ’ δμίος ο ένθουσιασμος τών έπίχειρησάν- 
των ΐνα έγκωμιάσωσιν αύτά έ'σται πάντοτε 

ύποδεέστερος τής άληθείας. « Μόνος 6 

αληθής τεχνίτης, » λέγει ό Κ . Βαύλέ 
περί τοΰ αγάλματος τοΰ Ήρακλέους , 
« δυνήσεται ϊν’ έπαινέση κατάξίαν το 
μάρμαρον τοΰτο, Ισόμενον πάντοτε μεταξύ 

τών άρχαίων ή είκων τοΰ ανδρείου κάλ
λους· το σεμνοπρεπέστατον άμα καί φυσι- 
κώτατον αύτοΰ σ χ ή μ α , τό μέν σύμπαν 
μέγιστον, τά δέ καθ’ έκαστα έξαίρετα, τά  

δέ οστά άπεικασμένα μετ’ έμπειρίας άπται
στου καί τόλμης, αίτινες π^ρέ/ουσι τώ σώ- 

ματι κουφότητα τε άμα καί ρώμην" τούς 

μυώνας, τάς σάρκας τάς περιβάλλουσας τά  

οστά, ών ή μαλακότης καταχέει τή το- 

σαύτη ρώμη άμίμητον χά ρ ιν  τέλος δέ 
τήνένάργειαν, ής πνέει, ήτις είναι ή ψυχή 

τής ύλης. Εν δέ τώ Ιλισσώ δέν φαί
νεται ή έπιστήμη τοΰ τε·/ νίτου , άλλ’ ή  

φύσις μόνη. Ή  δέ σαρξ καί ή μαλακή 

εύσαρκία καί ή τοΰ δέρματος στερεωτέρα πε- 
ριβολή καλύπτουσι μύρια όσα καθ έκαστα, 
άτινα ή σμίλη μόνη πρέπει ΐνα δηλώση. 
Α λλ’ ή έξοχή τοΰ στέρνου καί τών πλευ
ρών, ή σύντασις τών συνδέσμων αύτώ ; , 
ταΰτα πάντα είναι ούτως εύχερώς καί 
άσφαλώς άπειργασμένα, ώστε δέν είναι 

έ'τι τέχνη αυτη, άλλ’ αύτή ή άλήθεια με
τά τής οικείας πειθοΰς. Ά μα οέ είναι κατα- 

κεχυμένη τώ μαρμάρω τούτω άνθηρά τις 
στιλπνότηςκαί χάρις καί αθανασία.» Έάν  
δέ μή ά π ο κ ά μ ν τις  θαυμάζων τό άπέριτ- 
τον καί άνετο ν τών γυμνών τούτων σω
μάτων , έν οίς αί ύποτυπώσεις είναι ούτω 
ίσχυραί, ή δέ λεπτουργία τοΰ σχήματος, 
ή φρίττουσα ζ(οή είναι συνημμένη τ ή -  
τραχεία μεγαλοπρεπεία τοΰ ρυθμοΰ , ού
δέν ήττον έκπλήττεταί τήν κουφότητα 
καί εύστροφίαν τών ιματισμών, ών αί 
άφθονοι κυματοειδείς πτυχαί ύπογράφουσι 
κάλλιστα τά ώραΐα σχήματα τών σωμά
των · τήν χάριν καί τό άνειμένον, μεθ’ 
ών τά γυναικεία πρόσωπα είναι συμπε- 
πλεγμένα, τήν άφέλειαν τών στάσεων, 
τήν καθαρότητα καί τήν καθόλου άρμο- 
νίαν τών γραμμών.

Έ ν  τοΐς έ'ργοις τούτοις δέν ύπολείπε- 

ται ούδέν τής ίσχνότητος τών άρχαίων 
σχολών τής γλυπτικής· δμως δέ απολεί
πονται έ'τι τής άβρο'τητος τής σχολής τοΰ 
ΙΙραξιτέλους, ήτις έμελλεν ϊνα έπι/.ρα- 
τήση ύστερον. « Τά άγάλματα ταΰτα,

λέν ει ό Κ. Έ ,  Κουϊνέτος, ύποτυποΰσι το 
έο'/ατον φυσικόν κάλλος· τοιοΰτον οε ον 

παύει τοΰ είναι ήδυπαθές. Είναι τό άπλοΰν 
έν τώ ύψηλώ· ιδανικήν τ ι ,  δπερ διαοεοο- 
με'νον είς τά ελάχιστα τών σωμάτων, πε- 
ρικαλύπτει αύτά άγίω τινί θυμιάματι. » 
Τέλος δέ εύρίσκομεν τήν ζωήν καί τήν 
αλήθειαν θαυμασίως ύποτετυπωμένην καί 

έν αύταΐς ταΐς κεφαλαΐς τών 'ίππων τών 
-/οεμετιζόντων έν ταΐς γωνίαις τών μετο

πών. << Τοιαύτη είναι, λέγει δ Κ . Oua- 
trem ene de Quincy, ή δύναμις τής όστεο- 
λογικής άρχής τής έγκεχαραγμένης ταΐς 
κεφαλαΐς ταύταις, ώστε ή άλήθεια έμπνέει 

φόβον τώ προσβλέποντι. Τήν δ’ έκπληξιν 

ταύτην δ.αδέχεται δ θαυμασμός τών καθ 

έκαστα, τοΰ άληθοΰς τής σαρκός, τής ποι
κιλίας τοΰ δέρματος , μεμιμημένου μέχρι 
τών έλαχίστων καμπών, πτυχών καί φλε

βών. »

σουοτλατήσεων επι τών μετοπών τής προς I
* k f -  J  t

δυσμάς προσόψεως τού ναοΰ, όπου ήνοιχθη 

ή θύοα τής εισόδου , άφ ού 6 ναός μετε- 

βλήθη είς έκκλησίαν. Έ κεΐ ήσαν έγγε- 

γλυμμένα τά έπεισόδια τής έν Μαραθώνι 

μάχης.
’’Οπισθεν δέ τών στηλών παρά τούς τοί

χους τοΰ άδύτου άνεπτύσσετο δ έξω ζωο
φόρος, οστις συνεπλήρου το καλλώπισμα 

τοΰ ναοΰ. Έ κ  τοΰ μέσου τοΰ πρός εσπέραν 
τετραμαένου προσώπου άνεχώρει οιηρη- 

μένη είς δύο παράλληλα μέρη ή μακρά 
πομπή τών ΙΙαναθηναίων. Τά τέθριππα, 
τά ίππάσματα, οί ίεροθύται, άγοντες τά  
πρόβατα καί τούς βόας, οί μουσικοί μετά· 
αύλών καί λ,υρών , αί νεάνιδες, φέρουσαι 
τά κανά καί τόν πέπλον τής θεάς, έποίουν 
διπλήν πομπήν καί συνηθροίζοντο ύπό τό 

έ'ξω μέρος τής στοάς, ό'που οί θεοί, καΟή-

άναγκάζεταί τις ί'να όμολογηση οτι ή ύπο- 

τύπωσις είναι μία. Επειδή άπ άρχής μέ
χρι τέλους ή αύτή άφελής παρατήρησις 

είναι συνημμένη θαυμασίως τή αύτή ιοα- 

νική εύμουσία.

Σ Τ '.

Άπαντες δμολογοΰσιν όμοθυμαδον έν τώ  

παρόντι δτι τά μάρμαρα τοΰ Παρθενώνος 

είναι τά κάλλιστα τών έ'ργων τής γλυπτι
κής . Εί καί πολλαί θεωρίαι έξηνέχθησαν 

περί τής γλυπτικής είς τό φώς, ή δέ κοινή 

φιλοκαλία καί γνώμη , καί αύτοί οί τε-  
χνΐται άντιγνωμονοΰσιν, οί μέν δασ/ξυρι
ζόμενοι οτι σκοπός τής τέχνης είναι τό 
άληθές, οί δέ τό κάλλος, έμπροσθεν τών 
ιερών τούτων μαρμάρων ούδείς αντιλέ

γ ε ι, άλλ’ έκαστος ομολογεί ό'τι ταΰτα 
είναι τά παρ’ αύτοΰ όνειροποληθέντα καλ
λιτεχνήματα. Έπειδή ούδέποτε εργον έγέ
νετο άφελέστερον άμα καί μεγαλοπρεπέ- 

στερον. ’ Εν τή γαληναία άταραξία τών 
θεών τοΰ αετώματος, έν τή ζωτική ποι

κιλία τοΰ ζωοφόρου τό άληθές είναι συν- 
ημμένον τώ ίδανικώ, άπεικάζον τον ύμέ- 
ναιον τής γής καί τοΰ ούρανοΰ. Καί έάν, 

άφ ού μελετήση τις τοΰ μεγαλοπρεπούς 
τούτου έργου τά διάφορα μέρη , θελήση 
ί'να περιλάβη τή διανοία το σύμπαν, βλέ
πει έκαστον μέρος τέΑειον καθ’ έαυτό συμ- 
μευιγμένον τή  καθόλου τελειότητι, ώς αί 
έλεύθεραι θελήσεις έν τή έλληνική πόλε ι, 
ώς οί άΐδιοι νόμοι, οϊτινες είναι οί θεοί έν 
τή συμφωνία τοΰ σύμπαντος. Τέλος δέ, έάν 

τις ζητήση ί'να έννοήση το βαθύ νόημα τό 
ύποκεκρυμμένον ένταΐς θείαις ταύταις είκο

σι, βλέπει έν τώ Παρθενώνι τήν ορα
τήν παράστασιν,. το άπαύγασμα τοΰ πο- 
λιτικοΰ καί θρησκευτικού βίου ολοκλήρου 
τοΰ ελληνικού έθνους. 'II άρχή αύτη έπι- 
κρατεΐ έν πάσι τοΐς Έλληνικοΐς εργοις, 
έν τώ δράματι, έν τή πλαστική καί κα
θόλου έν άπασι τοΐς έ'ργοις τοΰ λαού καί 
τοΰ αΐώνος τούτου, τών μεγίστων έν τή 
ιστορία τοΰ άνθρωπίνου γένους. Αί μέγισται 
μοναρχίαι τής Εύρώπης όφείλουσι χάριν 

τής παιδείας καί τής ήμερότητος τών τρό
πων, έφ’ ή μεγάλως σεμνύνονται, τή δη- 
μοκρατουμένη ταύτη πόλει, ήτις είναι σχε
δόν άόρατος έν τοΐς γεωγραφικοΐς πίναξι. 
Τά ένδοξότατα τών έθνών φιλοτιμοΰνται 
ί'να παραβάλλωνται πρός αύτήν. Αί Αθήναι 
έδειξαν μέχρι τίνος φθάνει ή δύναμις καί 
ή εύφυία τοΰ άνθρώπου. Διό καί ή πόλις 
αύτη, άρθεΐσα μερέωρος ύπεράνω τών ν ε 
φών είς ύψος, πρός δ χάσκουσι τά μάλιστα 
ύπεοήφανα τών έθνών, άκτινοβολεΐ, ώς δ 
ήλιος έν τώ άπείρω ούρανώ, έκ τής περι

ωπής τής ιστορίας.

Ε' .

Έ κ  οέ τών τεσσάρων πλευρών τοΰ ναού 

έν ταΐς μεταξύ τών τριγλύφων εννενή- 
κοντα δύο άναγλύφοις μ^τόπαις εςελ.ισ- 
σεται δ ειρμός τών τοπικών παραοόσεων 

τής Αττικής, άπό τών μυθολογικών χρό

νων α έ / ρι τής έν Μαραθώνι μάχης. Επειοή 
αί παραδόσεις καί οί μύθοι, ούς ο λα ς τής 

Αττικής είχε διά μνήμης, άνεμίμνησκον 

αύτόν, οίον ιδανική τις ιστορία, ποτέ μεν 
τά άνδραγαθήματα τών προγόνων, άλλοτε 

δέ τά εύεργετήματα τών πολιούχων θεών 

τήν καλλιέργειαν τοΰ σίτου, ήν έοιοάχθη 
παρά τής Δήμητρος δ Τριπτόλεμος · τήν 
έξεύρεσιντών τεχνών, σεσημασμενην συμ- 

βολικώς διά τοΰ μύθου τής Πανοωρας και 
τοΰ Προμηθέως · τήν άρχήν τών νόμων, 
οϊτινες, γεγραμμένοι εν τοΐς συστρεμμασιν, 

έφέροντο πομπικώς κατά τά Θεσμοφορια 
τάς σύν τή ’Αθήνα ληφθείσας ύπό τών 
ήριυων, τών ήμιθέω ν  καί τών ανθρώπων 

νίκας· τον ένδοξον πρός τούς βαρβάρους 
πόλεαον, άπεικασμενον οιττώς εκ τής 
μυθολογίας καί τής ιστορίας διά τών 
άθλων τοΰ Ίΐρακλέους καί τών τοΰ Θη
σέως πρός τούς Κενταύρους μ αχώ ν, καί 
τών πρός τούς Μήδους καί Πέρσας παρα

τάξεων τών Ελλήνω ν.
Έ κ  δέ τοΰ χαρακτήρας τούτων τών γλυ

φών , αίτινες είναι καθόλου άρ/αΐκώτεραι 
τών άετωμάτων καί τοΰ ένδον ζωοφορου, 
ύπέθεντο τινές δτι έξειργάσθησαν ύπό τε-  

/νιτώ ν τών προτέρων τοΰ Φειοιου σχο
λών. ’Αλλως τε δέ δέν δυνάμεθα ί'να κρί- 
νωμεν τήν έξεργασίαν πολλών εξ αύτώ ν  

διότι καί αί ίχ νογραφίαι τοΰ Καρρέυ οια- 
γράφουσι ένιας μόνον αύτών, καί ταυτας 

διαφθαρείσας ύστερον κατά μέγα μέρος, ή 
κατασταθείσας αγνώριστους ύπο τών συ
στηματικών άκρωτηριασμών, οίτινες εγε- 

νοντο δι’ ικριωμάτων, σταθέντων έπί τού- 
τ(·). Φαίνονται δέ μέχρι τοΰ νΰν τά ιχνη των

Ή Μελπομένη τοϋ ΟυατικανίΟ.

μενοι εκατέρωθεν τής εισόδου , έφαίνοντο 
περιμένοντες αύτάς καί δεχόμενοι. Ούτως 
αί ύπό τής θεάς κατασταθεΐσαι τελεταί 
ήσαν άπεικασμέναι περί τόν ναόν αύτής, 
ώς παρασκευάζουσαι τόν λαόν ϊνα συντε- 
λέση άςίως τήν σεμνοτάτην εορτήν τής 

πόλεως.
Έ κ  πάντων δέ τών μερών τοΰ μεγα- 

λ^οποεποΰς τούτου συνολ'.ου ουναται τις πι- 
θανώτατα ΐν’ άποδώση τή  αίρέσει τοΰ Φει

δίου τόν ζωοφόρον τοΰτον.
Ένταΰθα τά άνάγλυφα άνταλλαχθέντα  

άντί τών πρώην έν χ ρήσει έκτυπων (demi- 
relief έγένοντο έξ ίδιαζουσών οπτικών 
συναρμογών, έπιβαλλουσών τή γλυπτική  
ίδιους νόμους, ούς μόνη ή εύφυία τού δη
μιουργού ήδύνατο ΐνα έξεύρη καί έφαρ- 
μόση διά τής εύπειθείας, ήν μέγας τις 
διδάσκαλος δύναται ίνα προσδοκά έκ τών 
ααθητών αύτοΰ. Διότι, εί καί ποικίλουσί 
πως κατά τήν έπεξεργασίαν , αί γλυφαί 
αύται άποπνέουσι τοιαύτης άρμονίας, ώστε
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Αναγορευθέντο; του άνδρό; τ ί ;  Μαρία; Τ ε- 

ρεντια; Φραγκίσκου τοΰ εκ. Αοθαριγγίας αύτο- 

κρατορο; της 1 ερμανίας, ό Φρειδερίκος ττε- 

ριήλθεν , ώς είδομεν, εϊς μεγίστ/ιν άπορίαν. 

Επειόή, εάν ή Μαρία Τερεντία, αύτοκράτειρα 
ήδη ούσα της Γερμανίας, προέγραφεν, ώς 

ήπείλει, αύτον αντάρτην ήδη δντα, έκινδύ- 

ν υεν ούτος ινα ’ίδη το Βρανδεβοΰργον και ; 

αττανχα τά έν Γερμανία κτήματα τ η ; Πρωσ- j 

σίας δημευόμενα, έαυτόν δέ άπό ποοπετοΰ; κα- | 

τακτητοΰ πένητα και τεταπεινοίμένον, εκλιπα

ρούν τα ελεον παρά της αύτοκρατείρας. ’Εν 

τοιαύτη δεινή καταστάσει όντος, ή Γαλλία κα- 
τελειπεν αυτόν ήδη μονον έν Γερμανία. και 

ήρκειτο πέμπουσα αύτώ /ρήματα και κατέ- 

χουσα τά ; Κάτω Χώρας. « ΙΙρός Θεού ! έκραύ- 

γαζεν ό Φρειδερίκος πρός τους Γάλλους, τί 

πράττετε; Τ ί βραδύνετε; Δέν βλέπετε or. ή 

ΙΙρωσσία κινδυνεύει; Δέν εννοείτε ότι π:ός 

άποσόβησιν τοΰ κινδύνου καΐ άπόλαυσιν τών 

ποθουμένων εκ παντός τρόπου ανάγκη 'ίνα νι- 

κήσωμεν πάλιν, όπως καταπλήξωμεν τούς άν- 

τιπαλου;; » Αλλα, βλ̂ επο.>ν τους συν.μά^ου; 

αύτώ Γάλλους άποστρεφομένου; πάσας αύτοΰ 
τάς ικεσίας καί προτροπάς, έξηγριώθη, ώς πε- 

ριελαυνόμενο; καί κινδυνεύουν θήρ, καί έκστρα- 

τευσα; ένίκησε πά)ιν τη 30η  τοΰ μηνό; σε- 

πτεμβρίου τοΰ 174 5οΰ έ'του; τού; Αυστριακού; 

κατα την εν —ορό άπονενοημένην μάχην, καθ’ 

ήν δεκαοκτώ χιλιάδε; 1Ιρώσσ;ο; έτρεψαν εί; 

φυγήν τεσσαρακοντα χ ιλιαδα; Αύστριακών. Διό, 
έναβρυνόμενο; καί γαυριών έπί τη νία ταύτη 

νικη, « Ο κοσμος, λεγει εν τοΐς Α π ο μ νη μ ο- 

νεύμασιν αύτοΰ, ναι, ό κόσμος δέν είναι άσφα- 

λέστερος, κείμενος έπί τών ώμων τοΰ ’'Ατλαν- 

τος, της Πρωσσίας τοιούτους έχούσης στοα- 
Ttωτας. » Α7.7. αίφνης ό πολέοιαρχος μετα- 

βαλόμενος εϊς φιλό-.οφον , « Αλλά δυστυ/ώς, 
προσλεγει, όταν οι βασιλείς κυβεύωσι πεοί 
επαρχιών, οί άνθρωποι είναι αύτοΐ; άντί ψή

φων, δι’ ών πληοόνουσιν αύτά;. » Παράδοξο; 

άληθώς ομολογία αύτη βασιλέως άγαπώντο; 
ειπερ τ ι ;  καί άλλο; ϊν’ άρπάζη τά ; επαρχία; 

τών γειτόνων , καί λυπηρά άντίθεσι; τών βα

σιλέων προ; τούς άνθρώπους, τών ορέξεων 
εκείνων πρό; τόν όλεθρον τούτων, ’ΐδού λοιπόν 

εις βασιλεύς ομολογών ότι οί άνθρωπο; είναι 
άντί κύβων έμπεσόντων είς τάς /εΐρας τών 
ηγεμόνων.

λ λ λ ’ άρά γε, ήττηθεΐσα κατά τήν έν Σόρρ 
μάχην, ή Μαρία Τερεντία ένέδωκεν;— Ούχί. 
Ούδέ σπιθαμήν διότι πάντες , Σάξωνες , Ούγ- 
γροι, Κροάται, Ιΐανδούρς, μικροί τε καί με-

1 Συν/χαικ άπο σελ. 2 0 0 .

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

[ γάλοι, άπέτρεπον αύτήν τής ειρήνης καί πα- 

ρώξυνον έπ’εκείνον. Μόνος δέ ό σουλτάνος Μω- 

χάμετ ό πέμπτος, επονομάζουν έαυτόν έ'ν τινι 

παραδόςω πρός τήν Μαρίαν Τερεντίαν επιστολή 

θ η σ α υ ρ ό ν  το ΰ  θ ε ο ΰ  καί νέον ’Α λ έξα ν 

δ ρ ο ν , έπειράθη ϊνα μεσιτεύση ύπέρ τής ειρή

νης, μεταχειριζόμενος λόγους δεικνύοντας ότι 

ήτο χριστιανικώτερος άμφοτέρων τών διαμα- 
χομένων χριστιανών.

Αλλ ή Μαρία Τερεντία, άπορρίπτουσα τήν 
μεσιτείαν καί τοΰ σουλτάνου καί τών "Αγγλων, 

έβουλεύετο ινα συγκαλέση τήν προγράψουσαν 
τον Φρειδερίκον Δίαιταν- Μάλιστα δέ παρώ- 

ζυνεν αύτήν έπί τόν βασιλέα τής Πρωσσίας ό 

'διαβόητος Βρύλ, πρώτο; υπουργός τοΰ βασι- 

λέω ; τής Σαξο>νίας καί μέγιστο; τοΰ Φρειδερί- 

κου έχθρό;, όστι; έκίνει πάντα λίθον , ό'πως ή 
Δίαιτα συγκληθη τήν ταχίστην.

Πρός ματαίωσιν τών ραδιουργιών αύτού ό 

Φρειδερίκο; εκρινεν ϊνα έκστρατεύοτι έπί τού; 

Σάςωνα;, καί νικήσα; αύτοΰ;, καταλάβη τήν 

—αςωνιαν , και την πρωτευουσαν αύτνίς ττολιν,, 

Τ7(ν Λρεσόν,ν. Αλλα τότε οι *Ρω<7<7οι τταρέοτΥ;- 

σαν τώ  Φρ ιδερικώ λεγο 'τε;· « ’ΐ'.αν προσβάλης 
τήν Σαςωνιαν , ειμεθα έτοιμοι ϊνα έκστρατεύ- 

σωμεν επί σε. » Αλλ αύτό;, μηδόλως πτοηθείς 
ύπό τής απειλής ταύτης, « ’Εγώ μέν ούδόλως 

έβλαψα τούς Σάςωνα;, άπεκοίνατο, ούδέ ζητώ 

τι παρ αύτών. Δια τ ί άρα ούτοί με προδίδου- 

σι καί ραδιουργοΰσιν, όπιο; μοι άφέλωσι τήν 

Ανω Σιλεσία., ήν έγώ κατεκτησάμην άπό με- 

γάλων άναλωμάτων καί πόνων; Προτίθεμαι 

ίνα τιμωρήσω αύτού; άποστάντα; άπ’ έμοΰ έν 

Δρέσδη τη πρωτευούση πόλει, καί δέν άναχω- 

ρησω ουόε γρυ. » Και ταΰτα είπών εισβάλλει 

αϊφνη; εί; τήν Σαξωνίαν, άκμάζοντο; τοΰ χει- 

μώνο; κατά τό σύνηθε;, καθ’ ήν ώραν ή αύλή 

! ούδόλω; τοιαύτη ν τινά επιδρομήν ύποπτεύουσα 

| παρεγένετο ε ί; τήν παοάστασιν τοΰ λρμίνιου, 

δράματο; έθνικοΰ, ούτινο; ύ μέν |};ύλ συνε'θηκε 
i τού; λόγους, Αύγουστος δέ ό δεύτερος βασι

λεύς τής Σαξονία; τούς j  ορούς.

Ο Φρειδερίκο; φθάνει είς Σαξωνίαν διά τής 
πάχνης καί τών πάγων, ώς ό άπαοκτία;. Κατα

λαμβάνει δέ αύτήν και καταπλήττει. Τή 1 5η δε- 

κεμβρίου νικά τού; Σάςωνα; παρά τό Κεσσε7.δόρφ, 
και αναγκαζει τον Αυγουστον ϊνα καταφυγή εί; 

Πράγαν. Τή δέ 16η είσελθών εί; τήν Δρέσδην 

καταλαμβάνει αύτήν, καί ώ ; άλλο; Καρλομά- 

γνος, γίνεται αύτό; κύριο; τής Σαξωνΐα;. Κατ’ 

αύτήν δέ ταύτην τήν εσπέραν έπανελήφθη έν τώ 

θεάτρω ή παράστασι; τοΰ ’λρμινίου, δράμα- 

τος, έν ω Αύγουστος ό δεύτερος έφαίνετο έλευ- 
θερωτης τών Γερμανών. Αλλ’ ό άληθής Λρμί- 

νι°ς ήτο τότε εκείνος , ό'στις έπολέμει άντικρυς 

πρός τόν νέον αύτοκρατορικόν οίκον τής Αύ
στρίας, εί; ον μετεβιβάζετο τό άπό τοΰδε ή γεο- 

μανικη αντικοπη προς τους αύτοκράτορα;, ήν 

ειχον άνέκαθεν έντολήν καυχώμενοι έπί τοντω ί 
οί Σάξοινε;.

Ό Φρειδερεΐκος παρέστη είς τό θέατρον, καί 
έκάθισεν είς τήν ύπέρ τοΰ βασιλέως τής Σαξοί- 
νιας ετοιμασθεισαν εύραν. Τή δ έπαύριον έ'τερ- 
ψεν έαυτόν, ώςάπλοΰ; περιοδευτή;, έπισκοπών

τά μεγαλοπρεπή βασίλεια τή ; πόλεω ;, καί μά

λιστα τό πολυθρύλλητον έν Εύρώπη ΐματιοφυ- 

λάκιον τοΰ εκτεθηλυμε'νου, ύπερπλούτου, καί 

πλεΤστον παρά τώ  βασιλεϊ ίσχύοντο; υπουργού 

αύτοΰ Βρύλ. Εν τώ ίματιοφυλακίω τούτω ό 

Φρειδερίκο; εύρεν έςήκοντα λιθοκόλλητα ξίφη, 

όγδοηκοντα χρυσά; βακτηρία;, τριακόσια; εί- 

κοσιδυο ταμβακοθηκας, πεντακοσίας είκοσιοκτώ 
στολα;, έξακόσια ζεύγη υποδημάτων, όκτα- 

κοσια πεντήκοντα ζεύγη ύποδηματιών · υφά

σματα ικανά πρός τό ένδύειν τούς κατοίκου; 

τριών πόλεων, καί έ'να ολόκληρον θάλαμον γέ- 

μοντα φενακών, καί ταΰτα πάντα πρό; χρείαν 

ένό; καί μόνου άνθρώπου, τοΰ ύπουργοΰ Βρύλ. 

Φρειδερίκο; δέ ό δεύτερο;, φιλόσοφο; ών, καί 

μιαν μόνην εχων φενάκην κατά τό τότε έ'θος, 
είπε· ((Βαβα. τοΰ πλ^ήθου; τών φενακών πρός 
ακέφαλον άνδρα! »

Ο Φρειδερίκος δέν έπαυε σκώπτων καί κα- 

τειοωνευομενος μέν τοΰ γελοίου τούτου καλ- 

λωπιστοΰ ύπουργοΰ, θεραπεύουν δέ τά  έν Δρέσδη 

άπολειφθέντα τέκνα τοΰ ήττηθέντος βασιλέως 

τής Σαξωνίας, πρό; ά προσηνέχθη λίαν φιλο- 

φρονο};, λέγων ότι ουδόλως έβουλεύετο ίνα 

βλαψνι ουτε την Σαγόνιαν, ούτε τόν οίκον 
τοΰ βασιλεο^ς αύτής.

, Ού μήν άλλά καί πρός τοΰ; κατοίκου; τ ή : 

Δρέσδη; προσηνέχθη πραότατα· διότι ό Φρει
δερίκο; , ει καί ήτο άριστο; στρατηγός, καί 

πολεμών έδιδά κετο καθ’ έκάστην, δέν ήτο 

φιλοπόλεμος. ’Ενόμιζε δέ ότι είχε δίκαια πρός 

την Σιλεσίαν. Διότι οι άνΟροιποι αντιποιούνται 
..αν.οτε ούτινος cTtiO’j ^o’jg i . Γνωρίζο|Λεν 

οτι, καταλαμβάνοντες τήν σιτοφόρον Σιλεσίαν, 
οί λιμώττοντες Πρώσσοι, έζήτουν έν αύτή πό- 

ί ρον ζο>ής. Αλλ’ όμως πρός άποφυγήν [Ααταίας 

αιματοχυσίας ειόομεν οτι ό <ϊ)ρειδερΐκος πρού- 
j τεινεν, άρχομένου τοΰ πολέμου , τή Αύστρία 

άντί τής Σιλεσίας πέντ5 έκατομμύρια δουκάτων,
I ώ ; έγγιστα πεντήκοντα εκατοντάκι; μυρία;
I δραχμάς.

’Αλλά, εί καί ένίκα, ό Φρειδερίκος, ή,σθά- 
νετο ότι εμελλεν έπί τέλους ϊνα ύποπέση , ότι 

οί εχθροί αύτοΰ ήσαν πολυάριθμοι, ότι δέν 
είχε πλέον χρήματα, έκεΐνοι δέ ειχον έν άφθο- 

νια χάριν t o j v  Αγγλικών γκινεών καί τών 
φλοιρίων τής 'Ολλανδία;· ότι συνέλαβε μέν 

ήδη ύπέρ τά ; 5 0 ,0 0 0  αιχμαλώτων, οΰς κα- 

τώκισεν έν ταΐς έρήμοις τή ; Πρωσσία;, άλλ’ ότι 

ό στρατό; αύτοΰ ήλαττοΰτο όσημέραι, καί ότι 
ήτο εκλελυμενος. « Προσβοηθεΐτέ μοι, έγραφε 

πάλιν πρό; τόν βασιλέα τ ή ; Γαλλία;. Πέμ- 

ψατέ μοι χρήματα καί επικουρίαν. Σπεύσατε δέ 
ινα είσελθητε εί; τήν Αύστρίαν · διότι άλλοι; 

άπόλωλα. » Πρό; ταΰτα Αουδοβΐκος ό δέκα- 

»ο, ττεατττος αττόκρινετο ccjtw οτι ττοά^ει το 
εφ εαυτώ, πέμπων χορηγία; τινά; άναλόγου; 

ikpo? Τίν αθλ,ιαν καταστασιν το>ν οικονοοιικών
.1 αλλια;, και ότι όιατελεσει αντιπερισπών 

τού; πολεμίου; κατά τήν ’Ιταλίαν καί τάς 

Κάτω \ο)ρα;, ά7.7. ότι δεν δύναται ϊνα πρά

ξη ούδέν πλέον. « Ή Μεγαλειότη; σου, έ'λεγε 
πρό; τόν Φρειδερίκον, είσαι ό τρόμο; τή , Γερ

μανία;. Ιΐρϊςον ό ,τ ι σοι ύπαγορεύουσιν ή εύφυΐα

εοΝίκΗ ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ίΣ .

σου, ή πείρα καί μάλιστα πάντο>ν ή τ ι μ ή  j 

σου. »

Ή τελευταία λέξι; ήτο τερπνή. Διότι οί 

Γάλ.λοι δέν έλησμόνησαν έτι τήν πολιορκίαν 

τής Πράγας, καί τήν ΰποχώρησιν τών Μυρίων 

τοΰ Ξενοφώντος, ώς όινόμαζον τήν άπό τής 

πόλεο>ς ταύτης ΰποχώρησιν αύτών. « Ά ! άπε

κρίθη πρός αύτόν όργίλω; ό Φρειδερίκο;, ούτω; 

ανταμείβομαι σώοας τήν Α7.σατίαν ύπέρ τής 

Γαλλίας! » ’Αλλ’ έφαίνετο μή έννοών ότι έ'σοισεν 

αύτήν άντισπάσας τούς εναντίους είς τήν Σι

λεσίαν, ώς οί Γάλλοι έσωσαν αύτώ μέχρι τοΰδε 
τήν Σιλεσίαν, άντισπάσαντες τούς Αύστρια- 

κούς κατά τήν Αλσατίαν καί τάς Κάτω Χ ώ 

ρας, άλλ’ ούχί έ'κ τινο; εύθεία; βοήθεια;.

"Οταν δύο συνέταιροι όργίζωνται καί άν- 
τεγ/.αλώσιν άλλήλους, κινδυνεύουσιν ϊνα χoJ- 

ρισθώσιν. « ’Οχι, έκραύγασε τέλος ό Φρειδερίκος 
ύποκρινόμενος τόν άγανακτοΰντα καί άδικού- 

μενον, δέν φθείροι τά πράγματα τή ; Πρωσσία; 

ποό; -/άριν τή ; άστάτου Γαλλία ;, ώ ; έπαθον 

με'·/ρ> τοΰδε πάντε; οί σύμμαχοι αύτή;. Τό 
μαρτυρολογίαν αύτών είναι μέγα. « Κάί ταΰτα 

είπών, ήγγειλε πρό; τον βασιλέα Λουδοβίκον 

τον δέκατον πέμπτον ότι ή Μαρία Τερεντία, 

έγκειμένων αύτή τών Άγγλων, κατένευε τό τε - 

λευταΐον ϊν’ άπολίπ-zj αύτώ τήν Σιλεσίαν , και 

οτι έπ:αττεν ειρήνην το καθ έαυτόν, άφίνων 
πάλιν τους συμμάχους Γάλλους έλευθ/ρους ;να 

πράξωσι καί ουτοι ειρήνην άνευ τ ή ; προ'κτή- 

σεοι; τών Κάτω Χωρών , ή ϊνα διατελώσι πο- 
λευ.οΰντε; ύπέρ αύτοιν πρό; τήν Αύστρίαν. «Τό 

κατ’ έμέ,προσέλεγεν, είρο>ν:υόμενο; καί λείχων 

τά '/εί7.η ό πονηρός Φρειδερίκο; , μάθετε ότι 
ούδέποτε πολεμήσοι πρός τήν Γαλλίαν, εί καί 

είμαι ήδη άκων σύμμαχος τη Αύστρία. Εύτυ- 
/ής δ’ έ'σομαι, έάν κατορθώσω ϊνα μεσολάβη
σα; άποκαταστήσιο τήν ειρήνην. Α7.7. έν τω 

παρόντι λυπούμαι αναγκαζόμενο; ιν αποχω

ρήσω. »

Οΰτως άπέβησαν τά τ ϊ ;  δεύτερα; συμμα- 
j  ία; τών Πρώσσων πρό; τού; Γάλ.λου;. Αλλά 
λεκτέον ότι οί Γάλλοι δέν έ'πρεπεν ϊν’ άναμέ- 

νο<σιν άλλην τινά ώφέλειαν, ποιησάμενοι συμ- 
μα/ίαν πρό; βασιλιίαν μικράν, οια ή Πρωσσία, 

νώοανπτο>χήν, ώ ; τό Βρανδεβοΰογον. Διότι παρά 

_ τοΐ; Γάλλοι; ό πόλεμος έδύνατο ϊνα παραταθή έπί 
μακρόν, μή καταστρέφουν τήν Γάλ.λίαν. ’λλ λ ’ ή 

11ρο»σσία δέν ήδύνατο ϊν’ άντίσ/η έπί μακρόν, 

μή φθείρουσα παντελώς τά πράγματα αύτής. 

Σημεΐον δέ· εί καί είσέβαλεν εί; τήν Βοημίαν 
καί κατεκτήσατο τήν Σαςωνίαν ,Φρειδεοΐκο; ό 

δεύτερο;, δέν έζήτει πλείονα ή πρότερον, πρό 
τούτων τών κατορθο>μάτο>ν. Οσοι μάλλον ένί

κα, τοσούτω έζήτει όλιγώτερα. ’Επειδή ό'σω 
μάλλον ένίκα, τοσούτω έ'βλεπεν έαυτόν άπο- 
ροίτερον γενόμενον, ώ ; ύ Πύρρο; άγοινιζόμενο; 

πρό; τού; 'Ρωμαίου; · « ’Λν έ'τι μίαν μά^ην 
'Ρωμαίους νικήσωμεν, άπολ.ούμεθα παντε- 
λώ ;. »

Καί όέν είπε μέν αύτολεξεί ούτοι;, άλλά γρά
φει σχεδόν τό αύτό έν τώ  τέ7.ε’. τ ή ; Σ υ γ χ  ρό- 
νου αύτοΰ 'Ισ τ ο ρ ία ς ,  εξηγούμενο; τήν yvoj- 
μην αύτοΰ έπί τό φιλοσοφικοίτερον. « II κα

θολική εερήνη, λέγει, έγένετο ύστερον κατά τό 

174  8όν έ'τος· Πράττει δέ τ ι ;  πολλάκι; έξ άδυ- 

ναμίας ό',τι έ'πρεπεν ϊνα πράξη έκ φιλανθρω

πία;. »
(“Έπεται συνέχεια.)
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'Ο Βόλσκη; ήλπιζεν ότι έξομολογουμενο; 
εμελλεν ϊν’ ανακούφιση τό συνειδό;.. .  « Ίσοι;, 
έλεγεν, ή μήτηρ καί οί φίλοι μου έ'σονται έπιει- 

κέστεροι εμού πρό; έμαυτόν... ϊσω ; συμβου- 

λεύσουσί μοι τ ί ποιητέον, όπως άποπλύνοι τό 

όνειδος καί έπανορθώσω τήν τιμήν μου... »

’Αλλά φθάσας εί; Παρισιού; έτάλαντεύετο 
έπί ρακρόν καί ήμφίβαλλεν άν επρ πεν ϊνα ϊδη 

πρώτον τόν άριστον αύτοΰ καί τ ή ; μητρό; 
άρχαϊον φίλ,ον, τον Πολωνόν Τρόνσκον, όστι; 

άνέθηκεν αύτώ τήν έντολήν τοΰ πορευθήναι εί; 

Πολωνίαν καί δούναι τοΐ; έπαναστάται; τά ; 

άπό τοΰ εν Παρισίοι; πολωνικού συλλόγου 

πρό; τούτου; έπιστολά; καί οδηγία;.

Ποούτίυ.ησεν ϊνα πορευθή πρώτον πρό; τόν 

Τρόνσκον. Δ ί; άνέβη τ  ήν κλίμακα τ ή ; κατοι
κία; αύτοΰ , δ ί; έπειράθη ϊνα κωδοινίση , καί 

δί; κατήλ.θε πάλιν τήν κλίμακα, μή τόλμησα; 
ϊνα ϊδη αύτόν αντίκρυ;. Διό εκρινεν ϊνα γράψη 

έπιστολήν, έν r, διηγ/ίθη αύτώ έμπαθώ; καί 
είλικοινώ; τά πάντα, άλλά μή φανερώσα; τό 

όνομα τής γυναικό;, ή ; ένεκα ήτιμάοθη. \νέ- 
γν(ο τήν έπιστολ,ήν πολλάκι; καί έ'λεγε προ; 
εαυτόν· « Ή αλήθεια δίκαιοί τού; εξομολο

γούμενου; . .  . διότι είμαι μάλλον δυστυχή;, 

ή ένοχο;. » Καί άνέπνευσε καί άνεθάρρησεν 

όποισοΰν.

’Τ π ε λύε τήν έπιστολήν προ; αύτόν διά τ ι -  

νο ; υπηρέτου, όστι; ήνεγκεν αύτώ γραμμάτιον 
έπιγεγραμμένον τά ; 7,έξει; τλύτα; · « Εσομαι 

προσιτό; αύ'ριον κατά τ/;ν πέμπην ώραν μετά 

μεσημβρίαν. » II σύντομο; αύτη άπάντησι; 
παρηγόρησε μεν αύτόν, άλλά δέν ένέβαλεν εί; 

πλάνην. Διότι, γνωρίζων τίν χαρακτήρα καί 
τό φιλόπατρι τοΰ Τρόνσκου, προσεδόκα ότι 

έ'μελ7.εν ϊνα ύπομένη τήν ά;/.ετρίαν τή ; οργή; 
καί τά ; ύβρεις αύτοΰ· καί ήδη έ'βλεπε τρέμων 
αύτό; νάνο; έκεΐνον γίγαντα είκοσάπηχυν βλασ- 
φημοΰντα καί καταρώμ ενον τό όνομκ αύτοΰ* 
ενόαιζεν ότι ήκουε τήν φοβεράν καί βροντώδη 
πολωνικήν αύτοΰ φίονήν άναμιμνήσκουσαν αύ- 

τόντού; όρκου;.. .  καί τήν άποστασίαν αύτοΰ,. ..  

καί έκυπτε πρηνή; πρό; τήν φλόγα των άμει- 
λίκτοιν αύτοΰ όμμάτο^ν. ’Αλλ’ ήλπιζεν ό τι, 
διαρρήία; τήν καρδίαν, εμελλεν ϊνα έλεήση τού-
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λά^ ιστόν αύτόν, άκούων έκστόματο; αύτοΰ πά

σαν τήν αλήθειαν.

Τή έπαύριον, βλέπων έαυτόν έρημον ήθύμη- 

σε, καί σφοδρά κατέλαβεν αύτόν επιθυμία τού 

ίδεΐν τήν μητέρα, καί έπορεύθη πρό; αύτήν, 

κατοικούσαν έν τη  όδώ Ταιτβούτ. Δεκάκι; άνε— 

βη καί πάλιν κατέβη τήν κλίμακα. Τέλος έκω- 

δώνισεν, ώς έπαίτης, καί ό ’Ιωάννης, ό πα

λαιό; τοΰ πατρό; αύτοΰ υπηρέτη;, ήνοιξε τήν 
θύραν. Καί τό μέν πρώτον δέν άνεγνώρισεν αύ

τ ό ν  ύστερον δ έ , άναχωρών εν βήμα, καί 

άνατείνοw τ ά ; χεΐρα; πρό; τόν ούρανον,

—  "νψιστε Θεέ ! Σύ είσαι, κύριε Ααδισλ.ά! 

λέγει. ’Αλλ’ ή μήτηρ σου άποθανεΐται ύπό τής 

χαρά;, βλέπουσά σε ζώντα ένταΰθα· διότι ένό- 

μιζεν ότι ήσο έν τή Σιβηρία.

'θ  δέ Βόλσκη;, έπιστηριζόμενο; έπί την 

θύραν, —  Ή μήτηρ μου είναι ένδον; έροντά 
αύτόν.

-— ’Εξήλθε πρό; όίραν, άλλά μέλλει νά 

έπανέλθη εύθύ;.

—  Κάλλιον τοΰτο, λέγει προς αύτόν· διότι 

ούτω παρασκευάσεις αύτήν έπί τήν άφιξίν μου.

'Ο ’Ιωάννης έ'βλεπεν αύτόν έκθαμβο;.

—  Συγχώρησόν μοι, κύριε· άλλά μοι φαί

νεται ότι μεγάλοι; μετεβλήθη; τήν όψιν. Εγή- 

ρασε;, κύριε, κατά δέκα ετη . Κύριε έλέησον ί 

Το πρόσωπον σου είναι έρρυτιοωμένον. . .  αί 

τρίχε; σου έλευκάνθησαν. . .  καί είσαι νεώτα- 

το ; έ 'τι... Ούτω; άρα βαρβαρικώ; σε μετεχει- 

ρίσθησαν οί 'Ρώσσοι;

—  Πώς ί '/ει ή μήτηρ μου;

—  Ά , κύριε! ερχεοαι έγκαίρως. ’Επειδή, 

άφ’ ού άπήλ.θες είς τήν Πολωνίαν, ή μήτηρ σου 

έξεμάνη πρός τούς πτοιχούς. ’Αδύνατον ϊνα 

κατέχη τις αύτήν · διότι άπό πρωία; μέχρι; 
έσπέρα; δέν παύει έπισκεπτομένη κα; βοη- 

θοΰσα παντοιοτρόπω; τού; πένητα;. Αλλά μετά 

πόση; χαρά; θά σέ ϊδη !

—  Ιΐλανάσαι. Φερο) κακά; άγγελία;.

—  Καί πικροταται άν ηναι ούδέν λυπή- 

σουσιν αύτήν επειδή τό κυριοίτατον είναι ότι 

σύ ζη ;.

—  Μή σοι φαίνομαι ότι ζ ώ ; Λ7.7,α τοΰτο 

είναι άμφίβολον...

—  Είναι άληθέ; ότι είσαι λίαν διατεταραγ- 
μένο; τήν όψιν, καί δέν άμφιβάλλω ό'τι τοΰτο 
μεγάλω; 7,υπήσει τήν μητέρα. ’Αλλά γνώριζε 

καλίο; ότι αύτη άναρρώσει σε τάχιστα · διότι 
βεβαίω; αφήσει πάντα; τού; πτω χού; ύπέρ 

σοΰ.

Καί έφέλκων αύτόν εί; τόν κοιτώνα τ ή ; 

μητρό;,

Κρύψον σεαυτον ένταΰθα, λέγει πρό; τόν Βόλ

σκην, δεικνύων αύτώ γωνίαν τινά όπισθεν τών 
παραπετασμάτων τή ; κλίνη;. Δυνασαι ινα 
προσβλέπης αύτήν άλλά δέν πρέπει ϊνα φανή; 

πριν ή προδιαθώ αύτήν. Αέγουσιν ότι ή τή ; 

yapa; περισσεία είναι επικίνδυνο;· Λφε; με 

ϊνα πράξω τά δέοντα. Καί πρώτον, ϊνα μή χαρή 
πέραν τοΰ δέοντο;, λέξω πρό; αύτήν ότι φέρει; 

λυπηρά; τινα; αγγελίας.



Ο Βόλσκης έςν'γαγε τ  Ό θυλακίου πτυχίδ* 

έσφραγισμένην, περιέχουσαν άντίγραφον του 
ατιμωτικού έγγραφου.

—  Αί /.«καί άγγελίαι είναι εν τ?, έπιστολή 

ταύτη, λέγει προς αύτόν "Οταν ε'λθη, έγ/εί- 
ρισον αύτή ταύτην.

—  Καλώς, καλώς, ούχί μία άλλα χίλια ι 

τοιαΰται έπιστολαί δέν δύνανται να έμποδίσωσι 

τήν υπερβολήν της χαράς μητρός βλεπούσης 

πάλιν— αρ ελπίδα ζώντα τόν μο'νον αύτής υίο'ν.

Και ταΰτα είπών, κατέλιπεν αύτον μόνον· 

Εκείνος δέ ήρξατο 'ίνα θεωρή τά περί εαυτόν 

πράγματα, έν οίς ήτο παρούσα ή ψυχή τ ί ς  

μητρός. "Εμπροσθεν αύτοΰ ήτο άγαλμάτιόν τι 
απεικάζον γυναίκα άλυσίδετον, ύίτογεγραμμέ- 

νον « Polonia expectans ct sperans, ήτοι ή Πο

λωνία άναμένουσα καί έλπίζουσα. » "Τπερθεν 

δέ αύτής έκρέματο έλεφάντινοςό ’Εστραυρωμε- 
νος. Μεταξύ δέ τοΰ Χριστού καί τής Πολωνίας 

τό ομοιωμα αύτοΰ. Εκεΐ ή μήτηρ αύτοΰ συν
άθροισε τας εικόνας τών τριών αύτή οίλτάτων, 

τοΰ Θεοΰ, τής πατρίδος καί τοΰ υίοΰ.

Μετ ολίγον νικούσε τόν ψόφον εύλαβώς δια- 
νοιγομενης θυρας, καί είδεν είσερχομένην τήν 
μητέρα και τον Ιωάννην. —  Φαίνεσαι έξω 

φρενών εκ χαράς, Ιωάννη · Τ ί άρα συνέβη έν

ταΰθα κατά τήν απουσίαν μου; Λέγε ταχέως.

—  Ά , κυρία, έάν έγνώριζες...

—  Τ ί; λέγε ταχέως.

Ιό παραδοςοτατον, τό μάλλ.ον άνέλπι-
στον...

—  Προσ.χε! Εάν έπίστευον εις τούς λόγους 
σου. . .

—  Πίστευσον δ ,τι θέλεις.

—  Είναι άρα άληθές; ό υιός ήλ- 

Οεν... είναι ένταΰθα... έν Παρισίοις.. .  ζ ώ ν ;. . .

—  Ήτο ένταΰθα άπό τινων λεπτών. ’Εξήλθε 
προς ώραν όπως ιόη τινα , καί αοι είπεν δτι 
έπανελεύσεται εύθύς.

Ι ι ς ; . . .  ό υιός μ ο υ ;. . .  ό φΟτατός [/.ου 

Ααδισλάς ; . . .  Ά ! ό θεός είναι δίκαιος.. .  Αλλά 
και συ είσαι δίκαια, είπε τρεπου.ένη ποός τήν 

Πολωνίαν. Μοί άφεΐλες [Λεν τόν σύζυγόν μου, 
αλλ.α μοι αποδίδεις τον υιόν. ’ Ω ναί! είσαι παν

άγαθος, καί σοι εύχαριστώ εξ όλης ψυχής καί 
καρδίας.

Σύνελθε , κυρία, έλεγε προς αύτήν ό 
Ιωάννης. Πόσον είσαι ωχρά !

—  Ω χρά! εύλόγως! Αλλ’ είναι άρά γε 
άληθές; Είδες αύτόν... έψαυσας αύτόν; Πώς 

=7i£ t;

—  Οφείλω ί'να σοι ομολογήσω πάσαν τήν 
κληθειαν, κυρία. Ή δψις αύτοΰ είναι ώχρα, 
όιατεταραγμένη καί πένθιμος, ώς ή θύρα τή ί 
φυλακής, έξ ής έξήλθεν.

—  Αόιάφορον. Αρκεΐ δτι ήλθεν· ’Εγώ θε
ραπεύσω αύτόν.

Αλλα πρεπει καί νά παρηγορητής αύ- 

τον · διότι φαίνεται δτι τά πράγματα άπέβη- 

σαν κακώς έν Πολωνία. 'Η έπανάστασις άπέ- 
τυχίν.

Αυπηροτατον τοΰτο, αποκρίνεται εκείνη. 

Αλλ έκαστος πράττει τό καθ’ έαυτόν, καί άν 

μη επ ιτύ χη ... άρκεΐ ότι έ'πραξε τό καθήκον 

Και τρεπόμενη πρό τό άγαλμάτιον τής Πο

λωνίας, « Ώ  γινώσκουσα τάς καρδίας, λέ
γει πρός αύτήν, καί μαντευομένη τά βουλεύ

μα τα ... ήτις γνωρίζεις αύτόν, γνωρίζεις δτι 

επραξεν εργον δυσκατόρθωτον. . . »  Άκουσον, 

Ιωάννη. Οταν ό υιός μου έ'λθη μετ’ ολί

γον, καθίσω αύτόν ένταΰθα παρά τούς πόδας 

μου, και θη'σω την κεφαλήν πρός τά γόνατά 

μου και παρηγορήσω αύτόν λέγουσα δτι όταν 
η τιμή μενη άσπιλος, ό Θεός είναι εύχαριστη- 

μενος, και ή Πολωνία, καί αί μητέοες.·. καί 
έπειόη παντες είναι εύχαριστημένοι καί χαί- 
ρουσιν, ανάγκη ινα καί τό τέκνον μουχαίρη... 

4λλα ποτε θα ελθη ; πότε άσπάσομαι αύτόν; 
Πού είναι;

—  1 πομονή, κυρία. Θά έλθη μετ’ ολί
γον. Αλλ εν τώ  μεταξύ άνάγνωθι τό έγγρα

φον τοΰτο, δπερ μοι παρήγγειλεν ϊνα σοι δώ σω . 

Λιότι έπιθυμεΐ ϊν’ άναγνώς τοΰτο, πρίν ή ΐδης 
αύτόν.

Παράδοξον! λέγει εκείνη. ‘Υπάρχουσιν 
α ρ a  z c a y j/ ,o iT a   ̂ ά τ ι ν α  ι τ ρ ο α ι ο ε ΐ τ α ι  ι ν α  γ ο ά ψ τ ;  

[/ .ά λ λ ο ν  r ,  ί ν α  [λο ι ί ΐ 7 , γ γ ) θ τ ί .

Διέρρηςε τό περικάλλυμμα τοΰ έγγραφου, 
ήνοιςεν αύτό καί άνεγίνωσκεν. 'θ  Βόλσκης κε- 

κρυμμενος όπισθεν τών παοαπετασμάτων έφρι-
y  ν Γ  '  ■* Λ k -ζεν. έκλεισε τους οφθαλμούς, δπως μή βλέπη 

το προσωπον τής ταλαίπωρου μητρός, μαθού- 

σης τήν ατιμίαν τοΰ μόνου αύτής τέκνου, ’Αλλά 

σιγή? γενομένης επ ολίγον, ήκουσεν αύτήν 
βρυχωμενην καί κραυγάζουσαν πρός τό άγαλ
μα τής Πολωνίας· « Σέ άπηρνήθη ! ! ! »

Και επεσεν εμβροντητος. Αλλ’ άναστάσα 
αίφνης· « ω ! είναι ψευδός, ανακράζει. ' Ο κό

μης Λαδι:λάς Βόλσκης... ό υιός μ ο υ ... δέν 

υπεγραψε ποτέ τό ατιμωτικόν τοΰτο έγγρα
φον. Τοΰτο είναι αδύνατον. Γνωρίζω τόν υιόν 

μου · καί μυριάκις άν προείλετο τόν θάνα
τον άντί τοιαύτης ατιμίας ! . . .  ’Ιωάννη , εί
πε μ.οι ότι ό υιός μου δέν ύπέγραψε τό έγγρα

φον το ΰ το ... καί δτι άπέθανε! Φεΰ τής εύτυ- 

χίας, εαν ήδύνάσο ίνα μοι άπαγγείλης τόν θά
νατον τοΰ υίοΰ μου ! . . .  »

I } '.

<( Και όμως βλέπεις δτι ό υιός σου ζή, » 
ανακράζει παρουσιαζόμενος ένώπιον τής αη- 
τρός ό Βόλσκης.

Ητο ορθή. Τό πρόσωπον αύτής έφριττε. ! 
Ερριψε πρός αύτόν βλέμμα δεινόν, καταχθό

νιον καί άμείλικτον, ιός ή θεία δικαιοσύνη, καί,

—  Εάν υπέγραψες τό ράκος τοΰτο , ανα
κράζει πρός αύτόν, ή Πολωνία καί έγώ σε κα- 
ταρώμεθα !

Καί ούτος μέν έ'πεσεν έπί γόνατα. Ή δέ,
<( Ιωανν/;, έκραύγασε πρός τόν υπηρέτην, αύ- 

ριον πρέπει νά πλυνης τό έ'δαφος τοΰτο διά 

χείμαρρων ΰδατος. )) Καί έδείκνυεν αύτώ διά 
τοΰ δακτύλου τόν τόπον, δν έμίαναν ήδη τά 
γόνατα τοΰ άτιμασθέν^ος αύτής υίοΰ.

Επειράθη ίνα προσπέση πρός τά γόνατα 

τής μητρος. Αλλ αύτη ανενώρει άπωθοΰσα 

αύτόν, κραυγάζοντα πρός αύτην· « Οϊκτειρον ! 

Ακουσον μ ε! είμαι τέκνον σου... "Οταν υιά- 
θ η ς ! . . . »

—  Μακραν έμοΰ! Δέν είσαι τέκνον μου! 
Μη με ψαύης! Δέν έ'χω πλέον τέκνον ! . . ;

Αλλ’ αίφνης, βλ έπουσα τήν άπόνοιαν αύ

τοΰ , αίροντος ύπερηφάνως τό μέτωπον, έφάνη 

πως μεταβουλευσαμένη, καί έπειράθη ΐνα μει- 

διαση φιλοστόργως · άλλά δέν ήδυνήθη · διότι 
τό στόμα αύτής διεστρέφετο. Τέλος προέβη , 
έκλινε πρός αύτόν τήν κεφαλήν, έξέτεινε πρός 

αύτόν τόύς βραχίονας · άλλ’ έπανήγαγεν αύ- 
τους εύθύς πρός τήν καρδίαν, καί ύποστενά- 
ξασα έξετάθη ύπτία.

Ο Βόλσκης καί ό Ιωάννης έ'δραμον καί με- 

τεκόμισαν αύτήν είς τήν κλίνην. Πρός δέ τόν 
ψοφον τής πτωσεως αυτής προσέδραμεν ή θα

λαμηπόλος. Ο όέ Ιωάννης, άγων αύτον έξω 
τοΰ θαλάμου, —  Άφες ήμ ά ς, λέγει, ί'να θε- 

ραπεύσωμεναύτήν. — πεύσον, ζήτησον ιατρόν...

Γ ' .

Μετ ολίγον ό Βόλσκης έπανήλθεν άγων τόν 

ιατρόν , δστις επειρατο ί'να καταπραΰνη τήν 

αγωνίαν αύτοΰ, λέγων —  « Μή φοβοΰ. Ή 

εκπληςις, ή συγκινησις τής ψυχής, ή χαρά, 
επηνεγκον αυτή νευρικους τινας σπασμούς. 2λι 

εγγυώμαι ύπεο τής ζωής τής μητρός σου. 

Αλλα δεν πρεπει ινα,έ'λθης πρός αύτήν πρό 
όύο ωρών.

Είδε τό ώρολόγιον. ’Εσήμαινε τήν τετάρ- 
την καί ήμίσειαν ώραν. « Α ! λέγει πρός εαυτόν, 

ο 1 ροσκος με περιμένει περι τήν πέμπτην.»

Και εςελθων, άνεβη όρμητικώς είς ε'μμι- 
σθόν τι όχημα, καί έφθασεν είς τήν οδόν τοΰ 
Παλαιού περιστερεώνος.

Αφ’ ού ήκουσε καί είδε ταΰτα κατέστη άδιά— 
φορος πρός πάντα. Ά λλ ό'μως έξεπλάγη βλέ- 

πων τόν φιλόφρονα τρόπον μεθ’ δντινα ύπε- 
δέχθη αύτόν ό σφοδρός ούτος πατοιώτης. ’Ε 

πειδή εύρεν αύτόν ήσυχον, χαρίεντα, ιλαρόν 
καί τό μέγιστον. . .  ώρεξεν αύτώ τήν χειρα, — ή 

μάλλον —  ε ν α τ ώ ν  δ α κ τύ λ ω ν  τ ή ς ά ο ι σ τ ε -  

ράς χ ειρ ό ς . Παρ αύτώ δέ ήτο νέος τις χει

ρουργός Πολωνός. Παρεκάλεσεν αύτόν ινα με- 

ταβή είς τό παρακείμενον δωμάτιον, καί άνα- 
μένη έκεΐ", μέχρις ού προσκαλέση αύτόν· διότι, 
έλεγε, μετ’ ολίγον έξει χρείαν τής επιστήμης 

αύτοΰ. Καί τρεπόμενος άταράχως πρός τόν 
Βόλσκην,

Ανεγνων, λεγει πρός αύτόν σαρδώνιον 
μειδιων, την επιστολήν σου. Φαίνεται δτι με- 
γαλως ωφεληθης εκ τών σπουδών σου. II 

φράσις σου είναι λαμπρά, φίλε. Γράφεις τώ 
όντι θαυμασίως.

1 οΰτο μονον μοι λεγεις; λέγει πρός αύ
τόν ό Βόλσκης.

—  Υπομονή. *Ελαβον προχθές δύο ρωσσι- 
κας εφημερίδας, έν αίς είναι λόγος πεοί σοΰ·

διότι φαίνεται δτι κατέστης ήδη περίφημος. 
’Επειδή έκθειάζουσαι τήν επιείκειαν καί μεγα

λοψυχίαν τοΰ νομίμου σου βασιλέως, τοΰ αύ- 

τοκράτορος πασών τώ» 'Ρω σσιώ ν,... κοσμοΰσι 

καί σέ διά πολλών επαίνων.. .  Άκουσον !

Καί λαβών έκ τής τραπέζης μίαν τών δύο 

έφημερίδων, άνέγνω τά έξης· α Είς εύγενής 

Πολωνός, ό κόμης Λαδισλάς Βόλσκης, έφάνη 
μετανοών έν τη ειρκτή. ’Επειδή έπλ,ηττε το 

στήθος, καί κατέχεε κρουνούς δακρύων. —
« Ούδέποτε, ανέκραζε, συγχωρήσω έμαυτώ 

προσκρούσαντι τώ  αρίστω τών δεσποτών. Ά λλ’ 

υπόσχομαι ίνα ήμαι τοΰ λοιπού πιστότατος 

τών υπηκόων αύτοΰ. » Είθε πάντες οί Πολω
νοί μιμοΐντο τόν νέον τοΰτον εύγενή ! Εύγενές 
αίμα δέν ψεύδεται. Είς Βόλσκης δέν ήδύνατο 

ί'να διατελη άποπεπλανημένος καί παραφρονών 
έπί μακρόν. » Ταΰτα λέγουσιν αί εφημερίδες 

τής νέας σου πατρίδος , τής 'Ρωσσίας, λέγει 
πρός τόν συνοφρυούμενον Βόλσκην ό Τρόνσκος. 

Μή δυσώπει ! Μή έρυθρία ! έπειδή δέν πρέπει 
δά πάλιν ΐνα τ]ναί τις οΰτω μετριόφρων.

Ο Βόλσκης άφεΐλε βιαίως άπό τών χειρών 

αύτοΰ τήν εφημερίδα καί κατεπάτησεν.

—  Λυποΰμαι, ύπέλαβεν ούτος ήσύχως, δτι 

δέν δύναμαι ΐνα μάθω καλώς εν τοΰτο. Εν.ά- 
θομεν δηλαδή παρά τίνος σαφώς γνωρίζοντας 

τά πράγματα δτι ό πρώην κοινός ήμιν φίλος 
Κασιμΐρος ένεβλη'θη είς τήν αύτήν φυλακήν, 

καθ’ ήν ημέραν καί ώραν οί 'Ρώσσοι, λαβόντες 
ύτογεγραμμένην παρά σοΰ τήν μετάνοιαν καί 

τήν ΰπόσχεσιν τής πρός τόν αύτοκράτορα τής 

'Ρωσσίας μελλούσης πίστεως καί υποταγής, 

έξήρχεσο ελεύθερος τής φυλακής. Οί έν Πα

ρισίοις Πολωνοί υποτίθενται δτι σύ προΰ'δωκας 
αύτόν , δπως τύχης συγγνώμης παρά τοΰ αύ- 
τοκράτοοος.

-—  Γνωρίζεις, ώς έγώ, δτι τοΰτο είναι αναι
δής διαβολή , λέγει άτενίζων πρός αύτόν ό 
Βόλσκ/ις.

—  Δεινολογί'/ι αύται! διαβολη'! Ασμένως 

άν σοι έπειθόμην τοΰτο, έάν μοι έδιδες έλεγ
χον αύτοΰ. Ποΰ είναι αί αποδείξεις;

—  Συνέγραψας, λέγει βιαίως πρός αύτόν ό 

Βόλσκης, βιβλίον τι περί τής Καμτζάσκας. Τί 
άποδεικνύει δτι έπορεύθης ποτέ είς τήν Καμ- 
τζάσκαν;

—  ’Ορθώς λέγεις, λέγει αύτώ γελών. ’Αλλ’ 
δταν έγώ λέγω τοΰτο, πάντες πείθονται... Σοι 
δέ λέγοντι ό'τι είσαι τίμιος ούδείς ποτε πεισθή- 

σεται · άλλά πας τις άποκριθήσεται δτι τό 

πρώτον πταίσμα λυπεί τόν πταίοντα · άλλ’ 

δτι ό ά'παξ άναισχυντήσας άναισχυντήσει καί 
εις τό μέλλον. Λυποΰμαι λέγων σοι τοΰτο· 

αλλ ώς γνωρίζεις, ειπεν ειρωνευόμενος, αί πεοί 

τ ιμή? γνώμαι τον; ανθρώπων είναι φανταστικαί 
καί παράδοξοι.

Πρός ταΰτα ο Βόλσκης έλαβε τόν πίλον αύ
τοΰ, και πορευόμενος πρός τήν πύλην,

Ψ* ' ' / /Αν συ μη πιστευης, λεγει προς *ύτόν, 
υπάρχει τις ό πιστεύσων μοι.

Ο Τρονσκος έδραμε πρός αύτόν, καί λα- 
βόμενος τοΰ βραχίονος, —  Τίς ούτος; έρωτα j

αύτόν. Ή μήτηρ σου; " d ! έλπίζωδτι ούδέποτε 

τολμήσεις ! . . .  Αθλιε! Εάν ή άγία αυτη γυνή 

μαθη τήν αλήθειαν, άποθανειται ύπό τής αι
σχύνης. Άλλως τε τολμήσεις άρά γεΐνα θεώρη

σης τό διαφανές αύτό πρόσωπον, έν ώ πνέει 

η άσπιλος Πολωνική αύτής ψυχή· τό στόμα αύ

τ ή ς , 'ό  μηδέποτε ψευσάμενον, τό άγωγόν καί 
βαθύ αύτής ομμχ , ό'περ διέρχεται τόν βίο.1 

σπεΰδον πρός τήν μέλλουσαν ζω ήν τούς πλ/Ι- 

ρεις φωτός καί άληθ:ίας αύτής οφθαλμούς. ”ω ! 

ούδέποτε τολμήσεις ΐνα άτενίσης είς τό πρόσ

ωπον τής άγιας ταύτης γυναικός καί εΐπης αύτη 

ό ,τ ι  έ'πραξας.. .  ΐνα ψαύσης μίαν τινά πτυχήν 

της έσθήτος αύτής, μή φρίττων, καί άκούσης 

τήν φωνήν αύτής, μή δακνόμενος τήν καρδίαν 

ύπό τοΰ συνειδότος, ώς ύπό έχίδνης.

Δ '.

Ο ταλας ησθετο τήν άλήθεtav τών πεφαρ- 

μακωμένων τούτων λόγων καί καταληφθείς ύπό 

άθυμίας, —  Είναι άρα άληθές, έκραύγασε πρός 
αύτόν, οτι ήτιμάσθην ;

—  Είσαι άτιμος ! ναί! άπόλωλας δηλονότι 

πανταπασιν ! Επειδή ή ατιμία ούδέποτε είναι 

μικρά. Νομίζεις δτι είναι ρωγμός. \ )χι· άλλ’ 
είναι χάσμα άβυσσον.

Ο Βόλσκης αποκαμων ε πε τ εν εις τινα κα- 

θεδραν. Εκείνος δε όεικνύων αύτώ τόν παρά 
τό παράθυρον κλωβόν, έν ω ήτο στρουθ.'ον τ ι , 
άκανθίς,

—  Βλ.επεις, λέγει, το στρουθίον τόυτο; 

Δέν είναι έκεΤνο, δπερ έθ:ράτευες έρχόμενος 
ένταΰθα. ’Εκείνο μέν άπέθανεν. ’Αλλ’ εύτυ- 

χ ίις, δταν άπολέση τις εν στρουθίον, αγοράζει 

άλλο,καί τό τελευταΐον είναι τά αύτό πτηνόν. 
Αλλ’ ώ Θ εί! τό τ ή ς  α τ ιμ ία ς  πράγμα 

δέν έ'χει ούτως ! ! !  Α7,λ’ ιδού δακρύεις! ’Ηλί
θιε ! δταν σοι λέγω δτι ήτιμάσθης, δέν 

έννοώ δτι δέν δύ /ασαι ί'να εύτυχής · διότι κατά 

τινας άλλο μέν τιμ/ι άλλο δέ εύτυχία. Μοί 

έγραψας δτι ή έρωμένη σου σέ κατέλιπε. Δέν 

πιστεύω τοΰτο. Αί γυναίκες δέν καταλείπουσιν 
Απόλλωνα ώραΐον, ώς σέ. ’Αλλά νομίζω μάλ

λον δτι σε περιμένει. Σπεΰσον, πορεύθητι πρός 
αύτήν. Δέν αμφιβάλλω δτι είναι ώραία! Τά 

φιλήματα τών γυναικών έξαλείφουσι κατά τ ι -  

νας τά πάντα. "Οταν περιβάλλης τήν 'Ρωσ- 

σίδα ερωμένην σου καί άσπάζησαι αύτήν έμπα- 
θως λησμονήσεις καί τήν Πολωνίαν καί τούς 

ύπέρ αύτής σφαγιασθέντας καί σφαζομένους 
φιλοπάτριδας Πολωνούς, καί τήν άθλίαν μη

τέρ α .·., καί τό ονομάσου..., καί τον γενναΐυν 
Κασιμΐρον, δ σ τις ... καταράται στενάζων τό 

όνομα τοΰ προδότου... 'Οποία διαφορά μεταξύ 
τών φιλημάτων ερωμένης καί τής Σιβηοίας ! 
Καί δμως υπάρχουσιν έτι Πολωνοί οΰτω πα- 

ράφρονες ώστε προτιμάν τήν Σιβηρίαν ή τήν 
λαιμητόμον τών φιλημάτων 'Ρω:σίδος έοω- 

μίνης!. · · Αλλ όχι! Δέν ελεεινολογώ σέ, 
άλλ’ έμέ αύτόν · διότι άληθώς είμαι έν 
αμηχανία. Γνωρίζεις καλώς δτι πρίν ή ό έν 

Παρισίοις έπανασταστικος πολωνικός σύλλογος 
σοι έγχειοίση τάς προς τούς έν Πολωνία έπα-

ναστάτας απορρήτους έπιστολάς, έδέησεν ίνα 

έγγυώμαι πρός αύτούς ύπέρ σοΰ ... wr άληθώς 

φιλοπάτριδος, γενναίου, καί ειλικρινούς. ’Εγ- 

γυήθ/,ν δέ προθύμως... εύθύς... ούδόλως άμ- 

φιβάλλων περί τής τιμής σου. Άλλά σύ μέν 

εχρεωκόπησας · έγώ δέ έγγυηθείς πρέπει νά 

πληρώσω άντί σοΰ. Καί δμως έγώ δέν έχω 

έρωμένην, ήτις με παρηγορήσει. ’Αλλ’ άκουσον 

και τοΰτο. Χθές περί τήν έσπέραν οί μετέχον- 

τες τοΰ πολωνικοΰ συλλόγου, μαθόντες τά κατά 
σέ, μετεχειρίσθησάν με κάκιστα. ’Επειδή άνέ- 

μνησάν με δτι έγενόμην εγγυητής σου · άνέθε- 

σαν δέ είς εμε το αμάρτημά σου καί τήν κά- 

θειρςιν του Κασιμιρου. Εννοείς τό δεινόν τής 

θεσεώς μου. Είς έξ αύτών έτόλμησε νά μοι εΐπη 

καγχάζω ν · (( Ειπε μοι, κύριεΤοόνσκε. δέν είσαι 

συ, όστις έλεγες δτι έ'κοπτες τήν άριστεράν σου 
χεΐρχ , ότι ο Λαδισλάς Βόλσκης ήτο γενναίος 

και άτρομος την ψυχήν; » Καί όρθώς έλεγε· 

διότι είπον τοΰτο πάντων παρόντιον. ’Ενθυ
μείσαι ότι σοι διηγήθην τό πράγμα ό'τε άνε- 

χώρησας. Γνωρίζω ότι είμαι άξιόχρεως. Αλλά 

τή άληθεία έ'χω χρείαν τής χειρός μου. Δύνα- 

σαι ίσιος νά με είπης δτι δέν είναι χρεία δύο 

χειρών πρός τό γράφειν, ώς σύ, άλλ’ άρκεΐ μία 

μόνη. Αλλ ό'μως, ό'τε ύπό οξέος ρευματισμού 

ταλαιπωρούμαι τόν δεξιόν μου βραχίονα, έ'χω 

χρείαν τοΰ αριστερού. . .  καί τέλος έ'χω χρείαν 

άμφοτέρων τών χειρών πρός τό θερατ.εύειν 
το στρουθίον...

—  Παΰσαι τών δεινών σου σκωμμάτων, 

λέγει πρός αύτόν ό Βόλσκης. Τρίψον μου μάλ

λον τήν καρδίαν ύπό τούς πόδας σου.

Ε '.

Ό  Τρόνσκος έπήδησεν έφ’ έαυτόν, ώς λεο- 
πάρδαλις. Οί οφθαλμοί αύτοΰ ήστραψαν.

—  Νομίζεις άρα δτι παίζω ; έκραύγασε δει- 
νώς · καί ταχύς ώς αστραπή έλαβεν ύπό τά 

προσκεφάλαιον τοΰ άνακλίντρου όξύν πε'λεκυν, 

κεκρυμμένον έκεΐ παρ’ αύτοΰ. ’Εξέτεινε τόν 

άριστεράν αύτοΰ βραχίονα είς τήν τράπεζαν, 

καί πρίν η ό Βόλσκης προφθάση ΐνα δράμη 

πρός αύτόν, ό πέλεκυς κατεπεσεν. Ό  Βόλσκης 
έκλεισε τους οφθαλμούς, αισθόμενος ώς άνεμον 

ύγρόν διαβαίνοντα έπί τοΰ προ-.ώπου αύτοΰ, 

ώς δρόσον αίματος άναβλύζουσαν είς τάς πα
ρειάς αύτοΰ. ’Ανοίξαςδέ πάλιν τούς οφθαλμούς 

είδεν έπί τής τραπέζης τέναγος α ίματος... καί 
μίαν κεκομμένην χεΐοα.

—  Νομίζεις άρα ότι μετά τοΰτο τολμήσει 

τις ΐνα καγχάση λαλών πάλιν πρός με περί 

σ ο ΰ ;... Λούου· διότι τά αίμά μου άνεπήδησεν 
είς τά πρόσωπον σου.

Καί ρίπτων διά τής δεξιάς έπί το πρόσ

ωπον τοΰ Βόλσκη τήν αποτετμημένην αύτοΰ 
άριστεράν χ-ΐρα,

—  Λάβε αύτήν, άνέκοαξε, δώρον παρ' 
έμοΰ. Σοι χαρίζομαι αύτήν.

Ό  νέος χειρουργός, άκούσας τάς κραυγάς καί 

τόν κτύπον τοΰ πελέκεως, ή'νοιξε τήν θύραν, 
καί έξώρμησεν έπ’ αύτόν.



Ο ')ε Βολβοί ς έφυγε τάχιστα μή μετα

στραφείς, καί έδραμεν εϊς την όδόν Ταιτβούτ 
προς τήν μητέρα αύτοΰ.

'Ο Ιωάννης ηνοιξεν αύτώ τήν θύραν. Έ τ ο  
ωχρός , ώς φάντασμα.

Κλεΐσον ταχέως τήν θύραν · έπειδη' τις 
άναβαίνει κατόπιν μου, λέγε-, προς αύτον ό Βόλ- 

σκης. Και ταΰτα είπών κατέπεσε λειποθυμη'σχς.

λναλαβων έκ τής λειποθυμίας, εααθεν οτι
*

*/) μητηρ αύτοΰ άπέθανεν.

( "Επίται συνέχεια.)

Ι Α Π Ω Ν Ι Κ Α -

NEOTATAI Α ΓΓΕ Λ ΙΑ Ι.

Αφ οτου ό μακαδώ , ή ό βασιλεύς τής ’Ια
πωνίας, έπειράθη ϊν ’ άνακτη'σηται τήν άρχαίαν 

τών βασιλέων τής ’Ιαπωνίας δύναμιν, φιλοτι- 
μεΐται ίνα κατα.στρέψη, ώς ύ βασιλεύς τής Γαλ

λίας Λουδοβίκος ο ενδεκατος κατα τον δέκατον 

πέμπτον αιώνα, τούς ισχυρούς τιμαριούχους η 
δ ά ϊμ ο ς , οϊτινες αντιποιούνται ήδη τ ί ς  άρ/ής 

κατά τάς επαρχίας τοΰ κράτους, καί άνθί-

στανται άντικρυς προς τάς ύπ’ αύτοΰ μελετω- 
μίνας μεταρρυθμίσεις.

Εκ των πολλών τούτων Ιαπώνων ηγεν.ο— 

νισκων τέσσαρες οΐ ισχυρότατοι, οί πρίγκη- 
πες δηλαδή τής Σατσούμας, τής Χοσχίνης 

τ/ΐς Ίοςα ς και τής Νικουκεν, προσκληθέντ.'ς 
εσχάτως παρά τοΰ βασιλέως ϊν’ άφοπλισθέντες 

έλθωσιν εις Γεδω προς αυτόν, άπεκοίθησαν 
αύθαώως ότι, όντες ίκανώς πλούσιοι όπως εχω- 
σιν ί'όιον στρατόν καί στο'λον, ούδόλως φοον- 

τίζουσι περι τής αρχής καί τών απειλών τοΰ 
μακαδώ.

Πώς ό βασιλεύς τής ’Ιαπωνίας δυνήσεται

ϊνα κατίσχυση τής αλαζονείας καί θρασύτητος 

τών ηγεμονίσκων τούτων; ’Από τίνος χρόνου 

ήρξατο ϊνα κατασκευάζη ατμόπλοια καί πλοία 
θωρηκτά, καί προσκαλέσας πολλούς Πρώσσους 

αξιωματικούς, γυμνάζει τόν στρατόν αύτοΰ κα
τά τόν γερμανικόν τρόπον. Παρέλαβε δέ καί 
σύμβουλον τιναΣ μίθ, Αμερικανόν γνωστόν έπί 
εμπειρία τών κατά τάς άνατολάς πραγμάτων. 
Καί ό'περ μκλλον κατέπληξε τούς έν’ Ιαπω- 

παρεπιδημοΰντας Ευρωπαίους, ό βασι
λεύς κατενευσεν ίνα ύποδεχθή ιδιαιτέρως τούς 
πρέσβεις των Ευρωπαϊκών δυνάμεων καί δια- 

λεχθή πρός αύτούς περί τών οικείων πραγμά

των, ό'περ ούδέποτε συνέβη προτού εν τή αύτο- 

κρατορίατοΰ Χνατέλλοντος Ήλίου· διότι μέχρι 

τοΰδε οΐ μακαδώς καΐ οί ταϊκούνς δέν έπέ- 

τρεπον συστηματικώς τοΐς ξένοις ϊνα παοενεί- 
ρωσιν εαυτούς είς τά πράγματα αύτών.

’Αλλά δυστυχώς αί έκ τής παραδόξου ταύτης 

χώρας άγγελίαι δέν μηνύουσι μόνον τάς πρό: 
τούς υπηκόους αύτοΰ διενέξεις τοΰ βασιλέως. 

Επειδή, άμ’ άναφανέντων πάλιν έν Ιαπωνία 

τών ιεραποστόλων, ή'ρξαντο οΐ άπό διακοσίων 

έτών, ήτοιέφ ό'σον ή ’Ιαπωνία ήτο άποκεκλει- 

σμέν λ τοΐς Εύρωπαίοις, παυθέντες διωγμοί 

τών εγχωρίων χριστιανών. ΕνΝαγαζάκι έβδο-

μήκοντα πέντε οίκογένειαι ίαπωνικαί' συλλη- 
φθεΐσαι έσχάτως, έδημεύθησαν τά  ύπάρχοντα 

καΐ έφυλακίσθησαν, αίτιαθεΐσαι ότι]ήσπάσαντο 
τόν χριστιανισμόν. Οΐ δυστυχείς ούτοι νέοφυ- 
τοι περί δύο χιλιάδας , άνδρες , γυναίκες καί 

παιδία έρρίφθηδαν δέσμιοι αναφανδόν φύρδην 

είς δύο πλοία καί άπηχθησαν ούδείς άγνοεΐ 

π ο ΰ .. .  Αλλ έπειδή γνωρίζομεν ότι έν ετει 
1 6 3 6  πολλαί χιλιάδες νεοφύτων χριστια

νών ’Ιαπώνων έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν, 
τριάκοντα δέ άλλαι έπτά χιλιάδες ιθαγενών 

χριστιανών, συναθροισθεΐσαι κατά τήν αύτήν 
έποχήν και διά τήν αύτήν αιτίαν εϊς τινα παρά



g o n i k h  ε π ι ο ε η ρ Η Σ ί Σ ,

την πόλιν Σιμαβάρραν βαθεΐαν κοιλάδα, έπυ- 

ροβολη'θησαν ανηλεώς άπο εκατόν πυροβόλων 

0t όλης της ημέρας και της νυκτός, μέχοις 

ού εφονευθησαν πάντες, συμπεραίνομεν δτι αί 
εσχάτως εις τα δύο πλοία ριφθεΐσαι καί άπα- 

χθεΐσαι ιαπωνικαι οικογένειαΕ έσχον την αυτήν 
τύχην, οσω μάλλον πολλά εγχωρίων πτώματα 
εζωκειλαν εσχάτας είς τάς παρά το Ναγαζάκι 
άκτάς της ’Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνική κυβέρνησις, πανουργοτέρα και 
ε;φυεστερα ούσα της τών Κινέζων μανδαρίνων, 

οίτινες όολοφονοΰσι τούς εύρωπαίους ίεραποστό- 

λους, εςεγειροντες κατ αύτών τά τυφλά καί

άγριη τού λαού στίφη, ουδολιος βλάπτει αύτούς 

ουύε τιμωρεί, ουδ επιβάλλει τον του μαρτυ

ρίου θανατον, άλλα τούναντίον προσποιείται 

ότι ύεν βλεπει τάς πράξεις αύτών καί τάς ρα

διουργίας. Διότι γνωρίζει τ ί έ'παθεν ή Κίνα, 

κακοποιησασα τους εύρωπαίους ιεραποστόλους · 

ότι ο τών Αγγλων και Γάλλων πόλεμοςηνάγ- 

κασεν αύτήν 'ίνα καταναλίσκη έκούσα ακόυσα 
το βαρύτιμον όπιον τών αγγλικών Ινδιών, καί 

κατεστρεψε τά βασίλεια τοΰ Πεκίνου άτινα 
ήσαν περίφημα καθ απασαν την Ασίαν έπί 

πολυτελεία καί ώραιότητι τών έν αύτοΐς κινε
ζικών καλλιτεχνημάτων.

II Ιαπωνική κυβέρνησις γνωρίζει ταύτα 
παντα καλώς. Και επειδή δέν επιθυμεί ΐνα ΐδη 

ςενους στρατούς έν τη πρωτευούσει πόλει, 

κ/;όεται δε τών μνημείων καί τών άρχαίων αύ

τής καλλιτεχνημάτων, επιτρέπει τοΐς ίεοαπο- 
στόλοις ΐν’ έργάζωνται τό έργον αύτών κατά 

σχολήν, προσποιούμενη ότι ούτε βλέπει, ούτε 
αισθάνεται αύτούς, καί τιμωρεί μάλιστα αύ- 

στηρώς πάντα κακοποιοΰντα αύτούς. ’Αλλά 

βαβαί τοΐς άκούουσι καί πειθομένοις τη διδα
σκαλία αύτών καί άπαρνουμένοις την πάτριον 

θρησκείαν! διότι ουτοι, όντες υπήκοοι τοΰ 

μακαδώ, δέν δύνανται ΐν’ άναμένωσιν ούδεμίαν

^προστασίαν παρά τών Εύρωπαίων, ώς οί ιερα

πόστολοι. Διό οί έν Εύρώπη διέποντες τά τών 

ιεραποστόλων πράγματα έπρεπε, φιλανθρωπία 
και οϊκτω χριστιανικώ φερόμενοι, ΐν’ άπέχωνται 

του λοιπού της άποστολης αύτών είς ’Ιαπωνίαν, 
καισπεύσωσιν ΐν άνακαλέσωσιν έκ ταύτης τούς 
ιεραποστόλους, όπου άντί τοΰ ώφελεΐν γίνονται 
ίδη παλιν καί βεβαίως γενησονται αίτιοι θανά

του μυριων άθώων άνθρώπων, όσω μάλλον οί 

αρχηγοί τών ιεραποστόλων γνωρίζουσιν άπό 
πολλοΰ ότι μόνοι οί έπιστραφέντες είς τόν χρι

στιανισμόν καί ούχί οί ε’πιστρέψαντες αύτούς 

απολαυουσι τοΰ στεφάνου τοΰ μαρτυρίου.

2ΚΙΙΝΑΙ TOV ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ-

Ε Π ΙΔ Ρ Ο Μ Α Ι ΤΩ Ν  Α Γ Ρ ΙΩ Ν  ΙΝ ΔΩΝ

ΕΝ

Φ Λ Ω Ρ Ι Δ Ι .

Ή Ζαξωνβίλλη, νεόκτιστος πόλις τοΰ κο- 

μητάτου Δουβάλ, ένός τών νομών της Φλωρί- 

δος, έπαρχίας τών Ηνωμένων Πολιτειών, κεΐ- 

ται έπί της άριστεράς όχθης τοΰ ποταμοΰ 
Αγίου Ιωάννου. Τό κομητάτον Δουβάλ, έ'χον 

έ'κτασιν τετρακοσίων τριάκοντα χιλιάδων τε 

τραγωνικών μιλλίων, κατοικεΐται ύπό 2 ,8 0 0  
κατοίκων, ών λευκοί μέν περί 1 , 5 0 0 ,  ’Ινδοί 

δέ ιθαγενείς περί τριακοσίους πεντήκοντα, δού

λοι δε περί χιλίους. 'Ο πόλεμος τών ’Ινδών 
προς τούς Εύρωπαίους άποίκους είναι συνεχής, 

αδιάλειπτος καί άμείλικτος. 'Ο  λευκός καί 
ό ερυθρός άνθρωπος, οσάκις συναντηθώσι, 

πολεμοΰσι πρός άλλη'λους έμμανώς καί θηριοι- 

δώς μέχρι θανάτου. Συμμετέσχον, λέγει ’Αμε

ρικανός τις συγγραφεύς, τάγματός τίνος , όπερ 
ή Όμοσπονδική κυβέρνησις, μαθοΰσα τάς τε 

λευταίας έπιδρομάς τών ’Ερυθροχόων (Peaux 

Rouges) ’Ινδών, καθ’ άς ούτοι, κατασφάξαντες



πολλούς τών περι τήν Ζαξωνβίλλην καταστα- 

θέντων άποίκων Ευρωπαίων, έλη'στευιταν και 

έ'καυσαν πολλά άγροπήπια αύτών, επεμψεν 

ύπο τον ταγματάρχην Χαρδ, δπως άποδιώξη 

τους ’ίνδο ύς και φυλάττη τούς δυστήνους Ευ

ρωπαίους άπο τών κακοπραγιών και τών επι

βουλών τών θηρίων τούτων.

Εν ώήμεθα, λέγει ό Αμερικανός συγγραφεύς, 
έστρατοπεδευμένοι επι τ ι ς  δεξιάς όχθης τοΰ 

ποταμοΰ Αγίου Ιωάννου άπό τινων ημερών, 

μέλας τις  δαΰλος, διαβάς κολυμβών τον πο

ταμόν, έφθασεν εις ήμάς άποκαμών καί ημι

θανής ύπο τοΰ δρόμου καί τοΰ τρόιχ,ου, καί 

ήγγειλεν ό'τι οί ’Ινδοί Ζεμινο'λαι ήσαν ή'δη άπό 

τής πρωίας έπί τής άντιπέραν όχθης, καί προσ

έβαλαν τό αγροκήπιον τοΰ κυρίου αύτοΰ Κ. 
Μοντγόμμερυ.

Ταΰτα άκούσαντες, ώπλίσθημεν καί διέβη- 

μεν εύθύς τόν ποταμόν. Έφθάσαμεν δέ μετά 

μίαν ώραν, οδηγούμενοι ύπό τοΰ δούλου, είς 

τήν προσβληθεϊσαν κατοικίαν, πολιορκουμένην 

ήδη ύπό τών «γρίιον ’Ινδών, οϊτινες, ϊδόντες 

ήμ ά ς, έ'σπευσαν tv’ άποχωρη'σωσιν άλαλάζον- 

τες είς τά δάση. Ευρομεν δέ τόν Κ. Μοντ

γόμμερυ καί τόν οίκον αύτοΰ περισωθεντας · 

διότι οί κάτοικοι τοΰ αγροκηπίου, προαιοθόμε- 

νοιτήνάφιξιν τών ’Ινδών, καί έ'χοντες έννέα πυ

ροβόλα, ώπλίσθησαν πάντες άνδρες τε καί γυ

ναίκες, καί πυροβολοΰντες πανταχόθεν κατέ- 

σχον αύτούς μέχρι τής άφίξεως ήμών. Ήσαν 

δέ τοσοΰτοι τόν άριθμόν, ώστε, άν ό μέν δοΰ- 

λος μή έλάνθανεν αύτούς έκφυγών, ήμεΐς δέ 

μή έφθάνομεν ταχέως, ό Κ. Μοντγόμμερυ καί 
ό οίκος αύτοΰ έκινδύνευον άν τόν έ'σχατον κίν
δυνον .

’Αλλά δέν έχάρημεν έπί πολύ · διότι ό Κ. 

Μοντγόμμερυ ήγωνία περί τής τύχης της 

οικίας Μ όττε, ήστινος τό άγροπήπιον, εύ- 

ρόντες μάλλον αφύλακτον, προσέβαλον βε

βαίως οι ΐν δ ο ί, πριν η προσβάλωσι τό αύ

τοΰ. Τό δ ’ αγροκήπιον τοΰτο κατωκεΐτο ύπό 

τίνος γέροντας, τοΰ Κ. Μ όττε, τής γυναικος, 

τριών ώραιοτάτων θυγατέρων, ένός μέλανος δού
λου, καί μιας ύπηρέτιδος.

Αφέντες άρα τήν άναγκαίαν φυλακήν έν 
τη οικία τοΰ Κ . Μοντγόμμερυ, όπως άπο- 

κρούσηται τού* ’Ινδούς, έάν τυχόν έπανέλθω- 

σιν, έπορεύθηρεν μετά τοΰ Κ. Μοντγόμμερυ 

παρά τόν ποταμόν πρός τήν κατοικίαν του 
Μ όττε.

Εύρομεν αύτήν καιομένην. ’Αλλ’ ό'μως εΐση'λ- 

θομεν είς τό έστιατόριον διά τίνος παραθύρου, 

καί έκεΐ παρέστη ήμΐν φρικωδέστατον θέαμα. 

Επειδή τέσσαρα αίματόφυρτα πτώματα έ'κειν- 
το άτάκτως ερωμένα έπί τοΰ ήμιφλέκτου εδά
φους, τά σώματα τοΰ γέροντος Μόττε ναι τών 

τριών αύτοΰ ώραιοτάτων θυγατέρων. Τά δ’ εν
δύματα αύτών έφλέγοντο. ’Από δέ τών βα- 
θειών αύτών πληγών έρρεον κρουνοί αίματος, 

οιτινες άπετέλεσαν άληθές ρυάκιον έπί τοΰ εδά

φους. Εφαίνετο δέ ότι αί ταλαίπωροι νεάνιδες 

7)[Λυναντο υπέρ εαυτών κα ί τώ ν  γονέων γ εν - 

ναίως. Μία δέ τούτων είχεν έτι διά χειρός δί- 
κροτον πυροβόλον , ό'περ οί Τνδοί δέν ήδυνή-

θησαν ϊν’ άπόσπάσωσι τής συνεσπασμένης αύ
τής χειρός.

Καταπλαγέντες τό φρικώδες τοΰτο θέαμα, 

καί άμέλήσαντες τοΰ τά πάντα περί ήμάς λυ- 

μαινομένου πυρός, περιεκυκλώσαμεν τά  π τώ 

ματα , οίκτείροντες μάλιστα τόν άωρον τών 

νεανιδων θάνατον. Αλλ’ έν ώ ήτοιμαζόμεθα 

ΐν άποφέρωμεν τούς νεκρούς, ήκούσθη αίφνης 

φωνή όξεΐα, φοβερά, καί είδομεν έξορμώσαν 

έφ ήμάς γραΐάν τινα βρύχουσαν τούς όδόντας, 

δάκνουσαν τούς βραχίονας ήμών καί σπαράτ- 

τουσαν τά  πρόσωπα διά τών ονύχων.

Ή το δέ αύτη ή δυστυχής Κ . Μόττε, ή γυνή 

τοΰ γέροντος Μ ό ττε ..., ή μήτηρ τών τριών 

νεανίδων, ή τις, μή ύποστάσα τοσαυτην αΐφνι- 

δίαν συμφοράν, παρεφρόνησεν.

’Εδέησεν ινα δέσωμεν αύτήν, ό'πως δυνηθώ- 

μεν ϊνα φυλάξωμεν πρώτον μέν ήμάς αύτούς 

άπό τής λύσσης τής ταλαιπώρου, δεύτερον δέ 

ϊνα θεραπεύσωμεν τάς πληγάς αύτής, έξ ών 

πεοιεσώθη, εί καί άφηρέθη αύτή τό δέρμα τής 

κεφαλής καί διά πελέκεως τό τέταρτον τοΰ 
κρανίου.

Απηγάγομεν τήν δύστηνον μητέρα καί τά  

πτώματα, καί ή οίκία καταπεσοΰσα μετεβλήθη 

είς κάμινον. Θάπτοντες δέ τούς νεκρούς έν τώ 

κήπω ευρομεν τό πτώ μα τοΰ μελανός κ^που- 

ροΰ, φονευθέντος ύπό βολής καραβίνης. Τέλος 

δέ, κηδεύσαντες τούς άποθανόντας, ήτοιμαζό- 

μεθα ϊν’ άποχωρήσωμεν, άποφε'ραντες τήν δυσ

τυχή Κ. Μ όττε, ήν προσεδέσαμεν έπί τίνος 

ϊππαυ κραυγάζουσαν καί μαινομένην. Τότε δέ 

είς τών στρατιωτών ήκουσεν ασθενείς άναστεναγ- 

μούς έξερχομένους έκ τών παρά τό έλος σχ οί

νων. Είσήλθεν είς αύτούς, καί εύρεν ύποπτήσ- 

σουσαν έν τω  πηλώ μέχρι τοΰ λαιμοΰ ήμιθανή 

ύπό τοΰ ψύχους καί τοΰ φόβου τήν μουλάτριδα 

υπηρέτιδα τής επαύλεως. Ή το δέ κεκρυμμένη 

έκ:ΐ άπό τής δεκάτης ώρας , μηδόλως κινη- 
θεΐσα.

Παρ’ αύτής δέ έμάθομεν ( διότι ή Κ . Μότ

τε  ουδέποτε άνέλαβε τοΰλοιποΰ τάς φρένας) τά 

καθ’ έ'καστα τοΰ άποτροπαίου τούτου δράμα
τος.

Ο Κ. καί ή Κ. Μόττε μετά τών δύο θυγα
τέρων, όντες έν τώ  πρό τής έπαύλεως κήπω, 

είδον τούς άγριους ’Ινδούς ύπερπηδώντας 
τούς φραγμούς τοΰ άγροκηπίου. Προέφθασαν δέ 

ϊνα καταφύγωσιν είς τήν οικίαν καί κλείσωσιν 
ώς ήδυνήθησαν τάς θύρας. Ό  αίθίοψ κηπου
ρός, ό'στις εΐργάζετο έν τώ  κήπω, έφονεύθη ύπό 

τών Ινδών φεύγων· ή δε μουλάτρις ύπηρε'τις, 
ήτις έπορεύθη είς ΰδρευσιν, έκρύβη έν τω  τέλ- 

ματι καί έσώθη. ’Εν τώ  μεταξύ οί ’Ινδοί έπυ- 

ροβόλουν τήν έπαυλη, καί παρεκάλουν αγγλι
στί τούς έν αύτη κλεισθέντας ϊν’ άνοίξωσι τάς 

πυλας, ύποσχόμενοι ϊνα μή βλάψωσιν αύτούς, 

έάν πράξωσι τοΰτο ταχέως. Αλλ’ αί νεάνιδες 
προείλοντο τόν θάνατον άντί τής αιχμαλωσίας, 

φοβούμεναι μή κατα-.σχυνθώσιν ύπό τών άγρίων 

’Ινδών. Αλλως τε ποιαν πίστιν ήδύναντο ϊνα 
δώσι τοΐς λόγοις τοιούτων θηρίων·

Οί δυστυχείς άποικοι δέν άπεκρίθησαν. Τό

τε οί Ινδοί, οί μέν διαρρήξαντες τάς πύλας 

διά δοκών, οί δέ άναβάντες έπί τής κατοικίας 
καί άφελόντες τάς κεράμους καΐ τάς σανίδας, 

έπυροβόλουν κατά σχολήν τούς δυστυχείς, οΐ- 

τινες έφονεύθησαν άπαντες έκ διαδοχής πλήν 
τής μητρός.

Καί ό'τε αί πύλαι έθραύσθησαν, καί οί ’ΐν- 

δοι ειση'λασαν ωρυόμενοι είς τήν κατοικίαν, ό 

πατήρ καί αί τρεις ώραΐαι θυγατέρες ήσαν ήδη 

καιρίως πεπλνιγωμένοι. Θηριώδης δέ τις ’Ινδός, 

όων τήν γραίαν Κ . Μόττε λειποθυμοΰσαν 

έν τινι γωνία, έλαβεν αύτήν τής κόμης, καί 

έφέλκυσας άφεΐλε τό δέρμα τής κεφαλής αύτής· 

ύστερον δε πατάξας τό κρανίον διά πελέκεως, 

ερριψε τό σώμα έπί τών πτωμάτων τών θυγα

τέρων και εθηκε τό πΰρ είς τά  ένδύματα.

Αρπασαντες δέ ό',τι πολύτιμον εύρον έν τή 

οικία οί Ινδοί άπεχώρησαν είς τά δάση.

Μ Ι Α  2 0 Υ Α Ι Π Τ Ι 5 .

ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟ ΡΙΑ.

Περιοδεύων τήν ηπειρωτικήν ‘ Ελλάδα, 

διήλθον διά τών όρέων τοΰ Σουλίου, έν οις 
εφιλοξενηθην φιλοφρόνως καί όμηρικώς παρά 

τίνος χωλοΰ μέν καί άσχημοτάτου, ώς ό Θερ
σίτης, άλλά λίαν άγαθοΰ Σουλιώτου. Ή  γυνή 

αύτοΰ, εί καί είχε τεσσαράκοντα πέντε έτη , ήτο 

έ'τι ώραιοτάτη, καί έφαίνετο ύπεραγαπώσα καί 

τιμώσα τόν άσχημότατον αύτής άνδρα.

—  Ιδού εν άναρμοστότατον άνδρόγυνον ! 

είπον πρός τόν εγχώριον οδηγόν μου. Απορώ 

δε πώς ή ώραία αυτη Σουλιώτις κατένευσεν 

ϊνα συζευχθή πρός άνδρα αύτω χωλόν και άσχη- 
μον.

—  Αί, τό άνδρόγυνον δέν 'Αρχισε καλώς, 
μοί άποκρίνεται μειδιών ό ευφυής οδηγός 

μου. Ό  πατήρ αύτής ήτο διαβόητος κλέ
πτης. Ό  ήχος τής καραβίνας αύτοΰ κατέπλητ- 

τε  τούς Αλβανούς, καί ούδέποτε άπέτυχε πυ

ροβολών. ’Εξεστράτευε δέ πάντοτε μετά τοΰ 

Τούρκου, μολοσσ^ΰ φοβερού καί πιστοΰ, καί 

τοΰ μόνου αύτοΰ τέκνου της θυγατρός Χρυσής. 
’Ενθυμοΰμαι ό'τι είδον αύτήν κορασίδα έ'τι 

χορευουσαν κατά τινα πανήγυριν. Ή το δεκαέξ 
έτών, ώραιοτάτη, ύψηλή, άρρενωπός. Ε ίχε δε 

μεγάλα λάμποντα όμματα καί χυτήν κόμην, 

πεποικιλμένην διά φλωρίων χρυσών, ήτις κα- 

ταστράπτουσα ώς έ'βενος, κατέπιπτε μέχρι τών 

ποδών. Νέος έ'τι ών, ήγάπησα αύτήν περιπα- 

θώ ς... άλλ’ ήμην ορφανός και άπορος... xo!^m 

δέν έτόλμησα ϊν’ φανερώσω τόν έ'ρωτά μ ο υ ... 
Ηκολούθει δέ αύτη κατά τόν πόλεμον μετά

τοΰ πατρός καί τοΰ Τούρκου, φέρουσα τήν κα

ραβίναν καί τά  εφόδια· ύστερον δέ συνειθισμένη 
πρός τήν οσμήν τής πυρίτιδος, καί θαυμάζουσα 

τάς περιπετείας τοΰ πολέμου, ήρξατο ϊνα μά- 
χηταικαί πυροβολη, ώς κλέπτης. Ούσα δέ θαρ

ραλέα, ευκίνητος, λαμπρόφθαλμος, κατέστη 

μ ετ’ ολίγον τό καύχημα τοΰ γηραιού Σουλιώ
του καί τοΰ Σουλίου.

Αλλ’ έν φ ή Χρυσή έπολέμει καί έμάχετο

πρός τούς εχθρούς, ό "Ερως, τοξεύσας επ’ αύ- 
τ }ν , έτραυμάτισεν είς τήν καρδίαν. Ό  δέ γη

ραιός κλέπτης έξεπλήττετο βλέπων τήν θυγα
τέρα μεταβαλλομένην, ρεμβάζουσαν, καί με- 

λαγχολώσαν · διότι ήγνόει ότι αυτη έπορεύετο 

καθ’ έκάστην νύν.τα πρός τήν όδόν τοΰ άνεμο
μύλου, όπου κατώκει ώραΐός τις εικοσαετής νέ

ος, ό υιός τοΰ μυλωθροΰ Αάμπρος.

Β .

  Χρυσή, λέγει πρός αύτήν ό γηραιό; κλέ-

ήμέραν τινά, καθ’ ήν έςήλθον είς Θή

ραν όρτυγων , έκρινα νά σε νυμφεύσω.

—  Έ μ έ; λέγει ή Χρυσή.

   Ό  Πέτρος σε ζη τεί εις γάμον. Είναι

άνθοωπος αξιόλογος, ευκατάστατος καί φίλος 

μου· διότι, ώς γνωρίζεις, μοι έ'σωσέ ποτε τήν 

ζωήν κατά τινα συμπλοκήν · διά τοΰτο έ'δωκα 

αύτώ τόν λόγον μ ου ...

Ή  Σουλιώτις νεανις πρώτον μέν ήρυθοία- 

σεν, ύστερον δέ άνακύπτουσα έκπληκτος, καί 

μειδιώσα μετ’ άδιαφορίας,

—  Δέν άγαπώ τόν Πέτρον, αποκρίνεται.

—  Αλλ’ έγώ άγαπώ αύτόν, λέγει ό πατήρ.

—  Δέν θέλω νά νυμφευθώ, άποκρίνετα’- 

καθ' ήσυχίαν μέν άλλ’ εύτόλμως αύτή.

—  Ό  Πέτρος θά έ'λθη «ΰριον νά μάς ϊδη. 

Έ χ ει τήν ύπόσχεσίν μου ήδη άπό τριών έτών, 

καί έντός οκτώ ημερών γίνεται ό γάμος. Ο 

Πέτρος είναι μέν άσχημος καί τραχύς τό πρόσ

ωπον καί ίσχυρογνώμων, άλλα γενναίος και 

καλοκάγαθος. Καί είναι μέν ολιγόλογος, άλλ 

οί λόγοι αύτοΰ είναι πάντοτε φρόνιμοι. Αύριον 

θά έλθη έδώ. Έ σ ο  φιλόφρων πρός αύτόν.

Ή Χρυσή δέν άπεκρίθη ούδέν πρός ταΰτα.

Γ \

Τή έπαύριον ό Πέτρος παρέστη εις τ/ιν οικίαν 

τοΰ γηραιοΰ κλέπτου. Ή Χρυσή έρωτηθεΐσα 

παρ’ αύτοΰ άν κατένευε νά ΰπανδρευθη αύτόν.

—  Δέν δύναμαι τοΰτο, άπεκρίθη αύτώ μετά 

παρρησίας, διότι άγαπώ άλλον.

Αλλ’ ό Πέτρος , μηδόλως ταραχθείς, καί 

λαβών φιλοστόργως τάς δύο αύτής χεΐρας,

—  Είσαι χρηστή κόρη* σοι εύχαριστώ.

—  Πότε ό γά μος; άνέκραξεν ό πατήρ, ό'στις 
άνέμενεν έν τώ  παρακειμένω θαλάμω τό τέλος 

τής έντεύξεως.

 Μετά οκτώ ήμέρας άπεκρίθη αύτώ ό Πέ

τρος άταράχως.

—  Τ ί λέγεις; λέγει αύτώ ή Χρυσή.

—  Αέγω ότι ό γάμος τελεσθήσεται μετά 

οκτώ ήμέρας, αποκρίνεται γελών ό Πέτρος.

—  Αλλά γνωρίζεις ότι δέν σε άγαπώ, ότι 

άγαπώ άλλον;

—  Γνωρίζω. Αλλά πάντα παρέρχονται καί 

λησμονοΰνται προχωροΰντος τοΰ καιρού.

—  Γνωρίζεις ότι άγαπώ τον Λάμπρον, τόν 

υιόν τοΰ μυλωθροΰ;

—  'Ωραίος νέος. Ναί! Αλλ’ ώς είπον , τά 

πάντα λησμονοΰνται έν τώ βίω τούτω ...

Ή Χρυσή συνεπέρανεν έκ τών λόγων τού

των ότι ό πατήρ καί ό Πέτρος ώμονόουν, όπως 

βιάσωνται αύτήν ϊνα ύπανδρευθή τοΰτον. Μέ

χρι τοΰδε ώλιγώρει τοΰ Πέτρου, άλλ’ έ'κ

τοτε ήρξατο ϊνα μισή αύτόν.

Περί τήν έσπέραν ή σελήνη έφώτισε τούς 

δύο έραστάς καθημένους καί συνδιαλεγομένους 

έμπαθώς παρά τόν μύλον, καί άνανεώσαντας 

ένώπιον τοΰ θεοΰ τόν ένορκον αύτών αιώνιον 

έρωτα. Ή Χρυσή άνε'κυψεν ώχρά ύπέρ τοΰ ώμου 

τοΰ έραστοΰ, ό'στις είδεν άνά μέσον τών δα

κρύων αύτής άστράπτον βλέμμα παράδοξον, 

έκφοβήσαν αύτόν.

Δ '.

Ττί προτεραία τής εορτής τοΰ γάμου ό γέ

ρων κλέπτ/ις άπήλθεν εϊς τινα πλησίον κώ
μην, όπως προετοιμάση τά  περί τήν τελετήν , 

άφείς τήν Χρυσήν μόνην έν τώ  οϊκω μετά τοΰ 
Τούρκου.

Η ήμερα ήτο λαμπροτάτη. Τά πάντα έ'χαι- 

ρον καί ηϋγάζοντο, άνατέλλοντος τοΰ ήλίου, 

πλήν τής Χρυσής, ή'τις, έχουσα τό πρόσωπον 

περιμέριμνον, έλάμπρυνε καί έπλήρου τήν πα- 
λαιάν τοΰ πατρός καραβίναν.

Σφυρηλάτησίς τις ήχησεν έν τή θύρα.
Ή το ό Πέτρος.

Είσήλθεν αιδημόνως, άπογυμνώσας τήν κε

φαλήν, ήρώτησε περί τοΰ πατρός, καί περιμέ- 

νων αύτόν ινα έπανέλθη, έκάθισε παρά τό πα
ράθυρον... καί έγέμιζεν ήσύχως τήν πίπαν.

Ή Χρυσή δέν άφήκε τήν καραβίναν.

Ή το εύδία. Τά πτηνά γιδον, καί ό ρύαξ 

έψιθύριζε λάλος καί ευθυμος άνά μέσον τής 

βοτάνης. 'Ο Πέτρος έθεώρει άπό μέν τοΰ πα

ραθύρου τήν λαμπράν φύσιν, διά δέ τοΰ καπνού 

τής πίπας έθαύμαζε καί έγεύετο τοΰ κάλλους 
τής μελλούσης αύτοΰ γυναικος.

Ή Χρυσή άνέστη καί πορευομένη πρός αύτόν,

—  Έ χ εις  πάντοτε γνώμην , λέγει αύτω, 
νά μέ νυμφευθής;

—  Έρώτησόν με άν άγαπώ τ /jv ζωήν. Τρία 
μόνον ήγάπησα έν τώ βίω, τήν μητέρα, τήν 

πατρίδα τό Σούλιον, καί σέ.

—  Αλλ’ έγώ σοι είπον ότι δέν σε άγαπώ, 

άπεκρίθη όργάλως ή νεανις, καί σοι παραινώ 
ϊνα με άφής ήσυχον.

—  Θά με άγαπήσης ύστερον.

—  Ή Χρυσή έφρύασσε,καί ήρξατο ϊνα πε- 
ριπατή έν τη καλύβνι,ώς λέαινα άρτι ζωγρη- 

θεΐσα. Έ πειτα  δέ τρεπομένη προπετώς πρός 
τόν Πέτρον,

—  Άκουσόν με, λέγει πρός αύτόν συντόμως, 

καί σκέφθητι καλώς περί τών λόγων μου. Σοι 

όμνύω ό'τι, άν έμμένης είς τήν γνώμην νά 

με νυμφευθής,·.- θά σε φονευσω...

Έν τώ  μεταξύ είσήλθεν ό γηραιός κλέπτης. 

Ή Χρυσή έπανήλθε βραδέως εις τόν τόπον αύ

τή ς, καί ή'ρξατο πάλιν ϊνα λαμπρόν/, τ/;ν κα

ραβίναν·

Ε ' .

Παρήλθον έκτοτε δέκα ήμέραι. Ό  γάμος 

έτελέσθη ήδη. Ή δέ Χρυσή έκάθητο μελαγχο- 

λώσα εϊς τόν οίκον τοΰ άνδρός αύτής Πέτρου- 

Κατετήκετο δέ δακρύουσα έν σιωπή καί πολλά

κις εμενεν ώρας πολλάς έπεστηριγμένη έπί τό 

παράθυρον, βλέπουσα πρός τό όρος, όπου ήτο 

ό μύλος τοΰ Λάμπρου, έχουσα τά χείλη ώχρά, 

αύξάνουσα καί έλαττοΰσα έναλλάξ τήν βαθεΐαν 

αύτής λύπην · 'θ  δέ Πέτρ ος έννοών τήν αιτίαν 

τής μεγάλης ταύτης άθυμίας άπεχώρει σω- 

φοόνως μηδέν λέγων, μηδέ μεμψιμοιρών.

Κατά τήν παρασκευήν είπε πρός αύτήν ότι 

έπρεπεν ινα πορευθή εις τήν πλησίον κώμην, 

καί ότι τήν έσπέραν μέλλει νά έπανέλθη περί 

τήν έννάτην. Καί έκ:ίνη μέν ούδέν άπεκρίθη · 
ό δέ έξήλθε τοΰ οίκου άναστενάζων.

Περί τήν έσπέραν ή Χρυσή έξήλθεν εις τό 

δάσος. Ή νύξ έπεσκίαζεν ήδη τά πάντα, καί 

σποράδες τινές άστέρες έ'λαμπον έν τώ  στερεώ- 

μ α τι, ώς οί πένθιμοι διαλογισμοί έπεσκίαζον 

τόν νουν καί τήν καρδίαν αύτής, ταραττομένην 

καί ήσυχάζουσαν έναλλάξ ύπό πολλών έναντίων 

πένθιμων παθημάτων καί ύπ’ άμυδρών τινων 

έλπίδων.

Αίφνης δέ έ'στη. Ανθρωπός τις διήρχετο 

διά τής όδοΰ. Ή το ό Πέτρος. Ή Χρυσή έ'λαβε 

σπασμωδώς τήν καραβίναν, έπυροβόλησε, καί 

ό Πέτρος έπεσε βαρύς έπί τής όδοΰ. « Έγνώ- 

ριζον τοΰτο, » λέγει ούτος καί λειποθυμεΐ.

Η Χρυσή έγένετο έπί τινας στιγμάς οίονεί 

έμβρόντητος. Αλλ’ ύστερον, ρίψασα τήν κα

ραβίναν είς τούς θάμνους, έ'φυγεν ώς μαινομένη 
πρός τόν μύλον τοΰ Λάμπρου.

—  Λάμπρε! Λάμπρε ! έκραύγαζεν, ιδού έγώ 
ήλευθερώθην.

Αλλ’ ό Λάμπρος δέν άπεκρίθη· Διότι, μα- 

θών τόν γάμον τής έρωμένης αύτοΰ, άνεχώρη
σεν είς τά  ξένα.

Σ Τ '.

Χωρικοί τινες εύρόντες τόν Πέτρον ήμιθανή, 

μετέφερον αύτόν εις τόν οίκον. Ή πληγή αύ

τοΰ , εϊ καί σπουδαία, δέν ήτο καιρία, διότι 
έ'βλαψε μόνον τήν δεξιάν κνήμην.

Ή Χρυσή έπανελθοΰσα είς τόν οίκον, καί 

ίδοΰσα παρ’ έλπίδα ζώντα, ήρξατο ϊνα θε- 
ραπεύ·/ί τόν Πέτρον. Καί ό'τε περί τόνόρθρον ήθέ- 

λησεν ϊνα έπιψύξη το στήθος τοΰάσθενοΰς, εύρεν 

έξηρτημένον έκτοΰ λαιμοΰ αύτοΰ γράμμα πρός 

τήν δημογεροντίαν, λποσφραγίσασα αύτό άνέ
γνω τά  έξής·

« Μή αίτιάσθε μηδένα τοΰ θανάτου μου, 
έπειδή άποθνήσκω αύτόχειρ. »

Ή Χρυσή, ίδοΰσα τήν καλοκάγαθίαν τοΰ 

Πέτρου καί τόν πρός αύτήν άληθή έ'ρωτα, έδά- 

κρ«σε συμπάσχουσα καί μετανοούσα, καί κύψασα 
έφίλησε τόν άνδρα αύτής τό πρώτον φίλημα.

Ό  Πέτρος διετέλεσεν άσθενών έπί ένα μή

να, καθ όν ή Χρυσή δέν έπαυσε θεραπεύουσα 

αύτόν νυχθημερόν · καί έ'μεινε μέν έ'κτοτε χ ω 

λός, άλλ ύπεραγαπάται ΰπό τής γυναικος αΰ- 
τοϋ, προσέθηκεν ό οδηγός μου γελών, ώς ούδεί* 
άλλος Σουλιώτης.



τες έπί μακρόν, έδωρήσαντο τέλος τοΐς άν- 
θρώποις το πλείστου άξιον τοΰτο δώρον.

Η χρήοις τοΰ άτμοΰ άντί κινητικής δυ
νάμεως καθίσταται άπλουστάτη καί λίαν εύκα- 

τάλ/ιπτος, ώς άνακειμένη είς τήν ιδιότητα vjv 
έχει ό άτμος καί καθόλου τα  αέρια τοΰ πιέζειν 
σφοδρώς τήν εσωτερικήν έπιφάνειαν τών δο
χείων, έν οίς τυγχάνουσιν έγκεκλεισμένα. Ό 

άτμος λ . χ .  τοΰ βράζοντος ύδατος έ'ν τινι 
άκριβώς πεπωματισμέν·/] χύτρα, ύπερβαίνων τό 
βάρος τοΰ πώματος, έξαίρει η καί εκτινάσσει 
αύτό καί διεκφεύγει ε:ς τόν άέρα.

’Εάν έγχύσωμεν ολίγον ύδωρ εις μεταλλι
κήν κενήν σφαίραν, καί, πωματίσαντες στεγα- 
νώς διά μεταλλικοΰ τίνος κοχλιοειδούς πώμα
τος τό στόμιον αύτης, ρίψωμεν αύτήν είς 
διάπυρον εστίαν, ό έν τη σφαίρα διά τ ί ς  βρά- 

σεως τοΰ ύδατος γεννοίμενος άτμός, μή δυνά- 
μενος ϊνα έξέλθη, πιέζει τοσοΰτον τά  έ'σω αύ
τής , ώστε διαρρηγνύει τό μεταλλικόν αύτοΰ 
περίβλημα είς μυρία μετά δεινοΰ πατάγου 
ριπτόμενα τμήματα.

Αρκείτωσαν τά δύο ταΰτα γνωστά τοΐς πασι 
παραδείγματα πρός τό καταδεΐξαι έναργώς τήν 
μεγάλην μηχαν.κήν δύναμιν, ήν έχει ό άτμός 
τών έν κεκλεισμένοις δοχείοις υγρών.

Ταύτην τήν δύναμιν τοΰ έκ τοΰ βράζοντος 
ύδατος έκπορευομένου άτμοΰ έξεκαρπώσατο ό 
άνθρωπος πρός κατασκευήν τών λεγομένων ά- 
τμ ο μ η χ α ν ώ ν .

Έάν προσαρμόσωμεν λέβητί τινι πλήρει 
ύδατος βράζοντος τόν σωλήνα Τ  [ ’ΐδε τήν 
παρατεθειμένην είκ. 1 ] ,  διοχετεύοντα τόν 
άτμόν άπό τοΰ λέβητος είς μεταλλικόν τινα 
κενόν κύλινδρον GG, έν ω είναι εμβολον τι 
διολισθαΐνον, προστριβόμενον τη ένδον έπιφα-, 
νεία τοΰ κυλίνδρου, είναι φανερόν δτι ό διά 
τοΰ σωλήνος είς τά κάτω τοΰ κυλίνδρου μετο- 
χετευο'μενος άτμός βιάσεται τό έ'μβολον, π ιέ- 
ζων τήν πρός τά  κάτω έστραμμένην αύτοΰ 
έπιφάνειαν, ϊν ’ άνυψωθή μέχρι τής οροφής τοΰ 
κυλίνδρου. ’Εάν δέ τ ο τ ε , διακο'πτοντες τήν 
μετάβασιν τοΰ άτμοΰ είς τό ύπό τό έ'μβολον 
τμήμα τοΰ κυλίνδρου, άνοίξωμεν τόν κρουνόν 
Ε , και παράσχωμεν έξοδον τώ  έν τώ  κυλίνδρω 
άτμώ, άμα δέ, άνοίγοντες άλλον δεύτερον σω
λήνα R ',  διοχετεύσωμεν νέον άτμόν είς τό ύπέρ 
το εμβολον τμήμα του κυλίνδρου, ο άτμός,

Ι Ι Ε Ρ Ι  Α Τ Μ Ο Τ ,

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Γενικά! άρχαι της μηχανικής ενεργείας τοΰ άτμοΰ.
—  Ατμ ομηχαναί πυκνιοτικαί καί μή πυκνωτι-
καί. —  Κατάταξις τών ατμομηχανών.

Τίς βλέπων τά θαυμαστά έ'ργα τοΰ άτμοΰ, 
δν ό άνθρωπος μεταχειρίζεται ώς δύναμιν κι
νητικήν, δέν έπεθύμησεν ϊνα δω έαυτώ λόγον 

τής ένεργείας αύτοΰ; η τίς τό πρώτον είσελ- 

θών είς μηχανικόν τι έογαστήριον δέν κατε- 
πλάγη βλέπων έ'να καί μόνον κινητήν (moteur) 
μεταδίδοντα τής αύτοΰ δυνάμεως καί κινήσεως 
ταΐς παντοίαις μηχαναΐς τοΰ καταστη'ματος, 
έξαίροντα καί μετατοπίζοντα τά βαρύτατα των 
φορτίων, έμβάλλοντα είς κίνησιν μεγίστους 
όγκους μετάλλων, καί έπικρατοΰντα πάσης 
άντιστάσεως; η τίς έπιβάς άτμοπλοίου δέν 
έκινήθη τήν ψυχήν, βλέπων τούς μέν τροχούς 
αύτοΰ πίριστρεφομένους μετά μεγίστης ταχύ- 
τητος ώς έν τόρνω, τό δέ πλοϊον διατέμνον 
όρμητικώς τά  άφρίζοντα κύματα, καί προ- 
βαΐνον άνευ ιστίων άνά τούς ποταμούς, η άν- 
τίον ώκεανείων άνεμων; η τίς δέν έθαύμασεν 
δ τ ε , άναχθείς έπί τής ατμομηχανής , βλέπει 
αύτήν άνερευγομένην ρεύματα άτααύ, καί 
άνέλκουσαν άνέτως μακοάς βαρέως πεφορτισμέ- 

νας αμαξοστοιχίας φερομένας διά πεδίων καί 
κρημνών καί όρέων ·, η τέλος τίς δέν έξεπλάγη 
τήν τοΰ άνθρώπου έυφυίαν, βλέπων τάς έν τώ  
βίω τών πεπαιδευμένων έθνών άπειρους χρή
σεις τής απαραιτήτου κατασταθείσν,ς άτμομη- 
χανής, τ ι ς  ψυχής τής νεωτέρας βιομηχα
νίας ;

ΐ4ποδίδων χάριν τη θεία προνοία ύπέρ τής 
νέας ταύτης δυνάμεως ,  ήν έπόρισεν αύτω , ό 
άνθρωπος αισθάνεται σφοδράν έπιθυμίαν τοΰ κα- 
τανοήσαι άκριβώς τήν φύσιν τής δυνάμεως 
τα ύτης, δ ι’ ής κατώρθωσε τοσαΰτα θαυμά
σια έ'ργα. Θέλοντες δέ ΐνα χαρισώμεθα τή

Είκ. 1. —  Γενική αρχή τής ατμομηχανής.

γινόμενα τοΐς άνθρώποις άγαθά, πειρασόμεθα 
ΐνα διηγηθώμεν ένταΰθα τάς άρχάς καί τούς 

νόμους τούς δ.έποντας τήν ποικίλην χρήσιν

’Εγκάρσιά το'χή άτμαμιί^ης.

φυσική ταύτη επιθυμία, άμα δέ ϊνα κατα- 
στήσώμεν παρ’ ήμιν γνωστά τά  άπό τής 
χρησεως τών ατμομηχανών, αίτινες τοσοΰτον 
περιεφρονήθησαν μέχρι τοΰδε έν Έλλάδι, έγ-

Εικ 2.

τοΰ άτμοΰ έν τή βιομηχανία τών άνθρώπων 
του παρόντος αΐώνος, άναφέροντες καί τά  όνο
ματα τών έξοχων άνδοών, οϊτινες, μοχθήσαν-

πιέζων, ωθήσει τό εμβολον μέχρι τοΰ πυθμέ- 
νος τοΰ μεταλλικού κυλίνδρου, άφοΰ, άφαιρε- 
θέντος τοΰ ύπό τό εμβολον άτμοΰ , ό άνωθεν 
πιέζων άτμός ούδεμίαν άπαντα κάτω άντίστα-

σιν.
’Ανανεοΰντες άδιαλείπτως τήν άμοιβαδόν 

μεταλλάσσουσαν εισβολήν τοΰ άτμοΰ ύπέρ τοΰ 
έαβόλου καί ύπ’ αύτό, έκδιώκοντες δηλαδή 
έκ διαδοχής τόν έν τώ  άντικειμένω τμήματι 
τοΰ κυλίνδρου περιεχόμ.νον άτμόν, βλέπομεν τό 
έ'μβολον ώθούμενον άλληλοδιαδόχως έκ τών 

δύο αύτοΰ έπιφανειών, τής άνω καί τής κατω, 
καί άπεργαζόμενον έναλλάξ κίνησιν άρσεως και 
ύφέσεως εν τώ  κυλίνδρω.

Έ κ  τούτου εύκόλως δυνάμεθα ΐνα έννοήσω- 
μεν δτι, έάν μοχλο'ς τις Ρ  συνέχηται κάτωθεν 
τώ καυλώ τοΰ έμβόλου, έξαρτάται δέ άνω έκ 
τοΰ στροφάλου τοΰ περιαγωγέωςΑ [ ’ΐδέεϊκ . 1], 
ή συνεχής ενέργεια τοΰ άτμοΰ συνεπάγεται την 
πεοίστροφον κίνησιν τοΰ περιαγωγέως, ήτις δια
δίδεται διά τών ώμοβοίνων ιμάντων τών πε- 
ριστρεφόντων τάς τροχαλίας είς τάς πο
λυπληθείς μηχανάς τοΰ εργοστασίου.

Πολλαί άτμομηχαναί είναι κατεσκευασμέναι 
κατά τό άπλοΰν καί καθολικόν τοΰτο σύστη
μα, καί ονομάζονται μ η χ α ν α ί α νέλκο υσα ι 
(machines a haute pression). Αλλ’ δμως δυ
νάμεθα ϊνα έκκαρπώμεθα τήν άντίτυπον δύ- 
ναυ.ιν τοΰ άτμοΰ κατ άλλον τινά τρόπον. 
Διότι, ώς γνωστόν, ό άτμός, άπαντών θερμό
τητα άνωτέραν έκείνης, έξ ής έγεννήθη, έπανέρ · 
χεται είς τήν προτέραν αύτοΰ φύσιν, ήτοι συμ- 
πυκνοΰται καί μεταβάλλεται εις ύδωρ.

Έ κ  τούτου όρμώμενοι οί μηχανικοί, άντί 
τοΰ έκβάλλειν τόν άτμόν τοΰ κυλίνδρου άνά 
πασαν ταλάντωσιν τοΰ έμβόλου, ώς εΐδομεν 
έν τώ  άνω διαγραφέντι μηχανήματι. [Είκ. 1], 
προτιμώσιν ϊνα συμπυκνώσιν αύτόν έντός αύ
τοΰ τοΰ κυλίνδρου, ’ΐδού δέ πώς ή συμπύ- 
κνωσις τοΰ άτμοΰ γεννά τήν μηχανικήν δύνα

μ ή .
Έ ά ν , άντί τοΰ έκβάλλειν τόν άτμόν τής 

ατμομηχανής άνά πάσαν άρσιν ή υφεσιν τοΰ 
έμβόλου, μετοχετεύωμεν αύτόν διά τίνος σωλή
νος είς δοχεΐον πλήρες ψυχροΰ ύδατος, τότε 
ό άτμός συμπυκνοΰται καί μεταβάλλεται είς 
ύδωρ, δπερ άναγκαίως άπεργάζεται τό κενόν 
έντός τοΰ κυλίνδρου· τό δέ έ'μβολον, μή εύρί- 
σκον κάτω μηδεμίαν άντίστασιν, ύπεΐκον δέ 

τή άνωθεν ύπό τοΰ άτμοΰ γινόμενη πιέσει, κα
τέρχεται άνέτως μέχρι τοΰ πυθμένος τοΰ κυ
λίνδρου. Καί έάν έπαναλάβωμεν συνεχώς άμοι- 
βαδόν τοΰτο, ήτοι τήν εισβολήν τοΰ άτμοΰ είς 
τό ύπό τό έ'μβολον κενόν τοΰ κυλίνδρου, καί 
τήν συμπύκνωσιν αύτοΰ έν κεχωρισμένω ψυ- 
χρώ δοχείω, εύθύς δέ μετά τοΰτο έπαναλάβω- 
αεν τήν εισβολήν νέου άτμοΰ εις τό ύπέρ τό 
έ'μβολον κενόν τοΰ κυλίνδρου, καί τήν συμ- 
πύκνωσιν τοΰ νέου τούτου άτμοΰ, και ούτως 
εφεξής, έπιφε'ρομεν άδιάλειπτον τήν άρσιν καί 
κάθεσιν τοΰ έν τώ κυλίνδρω έμβόλου, ούτινος 
ό καυλός αΐρων καί καταβιβάζων άμοιβαδόν 
τόν περιαγωγέα άπεργάζεται τήν περίστροφον 
αύτοΰ κίνησιν [’ ΐδ· είκ. 2 ] . Αί μηχαναί αύται 
ονομάζονται π υ κ ν ω τ ικ α ί ή κ α θ έλ κ ο υ σ α ι 
(condenseur ή δ. basse pression).

Διαιροΰμεν δέ τάς άτμομηχανας πρός τά 
εργα αύτών είς τέσσαρας τάξεις ·

Ιον. —  Είς μηχανάς ά κ ιν ή το υ ς  (f ix e s )

πρός χρείαν τών μικρών καί μεγάλων εργαστη

ρίων.
2°ν. —  Είς μηχανάς ν α υ τικ ά ς  (de navi

gation).
fb

Εικ. 3.

3ον. —  Είς μηχανάς κ ιν η τ η ρ ία ς  (loco

motives), καί
4 ον. —  Είς μηχανάς μ ετα κ ιν η τά ς  (lo

comobiles) .

'Ο Διονύσιος Παπΐνος.

1 . ΛΤ.ΜΟΜΙΙΧΑΝΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΙ.

Οί άρχαΐοι ήγνόησαν παντάπασι zry  άντί
τυπον δύναμιν τοΰ άτμοΰ καί τάς έξ αύτής

Ατμομηχανή τοΰ Νιουκόμεν.

ώφελέίας. Πρώτος δέ ό περίδοξος Huyghens 
έπενόησεν ϊνα κατασκευάση μηχανήν κινητι
κήν άνάπτων πυρίτιδα έντός κυλίνδρου μεταλ

λικού κεχορηγημενου έμβόλω. Ό  εν τώ κυλίν
δρω περιεχόμενος άήρ, άραιούμενος ύπό τής έκ 
τής έκρήξεως τής πυρίτιδος γεννώμενης θερμό- 
τητος, έξέφευγε διά τίνος βαλβίδας, ούτως 
ώστε έγεννάτο ύπό τό έ'μβολον σχετικόν τι 
κενόν, ήτοι ό έναπολειφθείς άήρ καθίστατο 
ούτως άραιός, ώστε τό εμβολον, πιεζόμε- 
νον άνωθεν μέν ύπό τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος τοΰ 
περιεχομένου έν τώ άνω τμήματι τοΰ κυλίν
δρου, άνεπαρκώς δ’ άντωθούμενον κάτωθεν ύπό 

τοΰ ήραιωμένου, κατεφέρετο μέχρι τοΰ πυθμέ
νος τοΰ κυλίνδρου. Έξο ύ  έ'πεται δτι, έάν προσ- 
ηρτάτο τώ έμβόλω άλυσις ή σχοινίον περι
βάλλον τροχαλίαν, εύκόλως ήδύνατο τις ϊν ’ 
άνυψώση οίονδήποτε βαρύ σώμα διά τοΰ σχοι
νιού, καί παράξη ούτως άληθές μηχανικόν άπο- 
τέλεσμα, ώς διασαφεΐ ή παρατεθειμένη είκων 
[Ί δ . εί.. ·>].

Αλλά τό μηχάνημα τοΰτο δέν παρέσχε με
γάλην ώφέλειαν της ολίγης έ'νεκα άραιώσεως 
τοΰ ύπο τό έμβολον άέρος. Διό έπενόησάν τ ι -  
νες ΐν’ άνταλλάξωσι τήν πυρόκονιν άντί τοΰ 
άτμοΰ τοΰ βράζοντος ύδατος, πυκνουμένω έν 
αύτώ τώ  κυλίνδρω. Διότι εύκόλως έννοεΐται 
δτι, έάν είς τόν κύλινδρον Α [Είκ. 3 [ , κεχορη- 
γημένον έμβόλω άκριβώς έφαρμοζομένω τή έ'σω 
αύτοΰ έπιφανεία, μετοχετεύσωμεν ρεΰμα ά
τμοΰ βράζοντος ύδατος, ό άτμός, έλαστικώτα- 
τος ών, βιάσεται τό έμβολο; ϊνα ύψωθ-7 μέχρι 
τών χειλέων τοΰ κυλίνδρου. Έάν δέ τότε π υ- 
κνώσωμεν τόν άέρα τρόπον τ ιν ά , άποψύχον- 
τες λ . χ .  τά  έ'ξωθεν τοΰ κυλίνδρου , τό κενόν 
γενήσεται τότε έν αύτω· διότι ό μέν άήρ έξε- 
βλη'θη ήδη ύπό τοΰ άτμοΰ , ό δέ άτμός ήφα- 
νίσθη μεταβληθείς είς ύδωρ. Τοτε δέ ό άτμο- 
σφαιρικός άήρ, πιέζων ά'νωθ.ν πάσν] δυνάμει 
τήν κεφαλήν τοΰ έμβόλου , ούδαμώς άντιπιε- 
ζομένου κάτωθεν ύπό τοΰ κενοΰ τοΰ κυλίνδρου, 
βιάζεται τό έ'μβολον ΐνα καταπέση βαρύ μέχρι 
τοΰ πυθμένος τοΰ κυλίνδρου,

Έ ξ  ού έπεται δτι ,  έάν έμβάλλωμεν καί 
πυκνώμεν άμοιβαδόν άτμόν ύδατος βράζοντος 
έν τώ κυλίνδρω Α, διαδίδομεν ούτως είς τό έ'μ
βολον αύτοΰ μεταλλάσσουσαν κίνησιν αρσεως 
καί ύφέσεως. Έάν δέ προσαρμόσωμεν τώ έμ
βόλω τούτω τόν καυλόν Β συ-ιέχόμενον τοΰ πε- 
ριαγωγέως μηχανής τίνος, δυνησόμεθα, τής συν
εχούς χάριν άρσεως καί ύφέσεως τοΰ καυλοΰ 
τούτου, ϊνα έμβάλωμεν τόν περιαγωγέα είς 
περίστροφον κίνησιν, καί οΰτω παράξωμεν παν 

είδος μηχανικής ένεργείας.
Τοιαύτη τις έγένετο ή πρώτη άτμομηχανή, 

ήν μάτην προύτεινεν έν έ'τει 1 6 9 0  σοφός τις 
Γάλλος, ό ένδοξος Παπΐνος, ταΐς πανταχοΰ τής 
Εύρώπης Χκαδημίαις. 'θ  σοφός ούτος γεννηθείς 
έν Βλουά τή 2 2  αύγούστου τοΰ 1 6 4 5 , άποθανών 
δέισω ς περί τό έ'τος 1 7 1 4 ,  παρέχεταιπαραδο- 
ζυτατον καί θλιβερώτατον θέαμα άνδρός σοφοΰ 
διαγαγόντος άπαντα τόν βίον έν άθλιότητι. 
’'Ων δέ διαμαρτυρόμενος καί έμμένων τή πίστει 
αύτοΰ, έξωρίσθη τής Γαλλίας, ώς πλεΐστοι άλ
λοι ομόθρησκοι αύτώ Γάλλοι, κατά τήν έν έτει 
1 6 8 5  γενομένην καθαίρεσιν τοΰ διατάγματος 
τής Νάντης ύπό Αουδοβίκου τοΰ δεκάτου τε 
τάρτου, καί άποδημήσας είς τήν ’Αγγλίαν, 
’Ιταλίαν, καί Γερμανίαν , διετέλεσε μελετών 
καί έξευρίσκων πολλάς μηχανάς, ών πρώτιστη 
κ«ί άξιολογωτάτη πασών είναι ή άτμομηχανή.

Έν έτει 1701  ό Παπΐνος κατεσκεύασεν



άτμομηχανήν ολίγον διαφέρουσαν ε’κείνη ;, ήν 
όιεγράψαμεν ανωτέρω, και εφη'ρμοσεν αύτήν 
εις πλοΐον τροχοφόρον. Έπιβας δε αύτό πα

ρ* το Κάσσελ, και άναπλέων τον ποταμόν 
Φούλδαν, εφθασεν εις Μοΰνδεν, πόλιν του Άνο- 
βέρου, ό'πως άναπλεύση έντεΰθεν μετα τοΰ πα- 
ραδοςου πλοίου είς τα ΰδατα τοΰ ποταμού 
Βέζερ, και έκεΐθεν διά θαλάσσης είς ’Αγγλίαν, 
ε'νθα ήλπιζεν ότι, τιμώντες έπαξίως την έξειί- 
ρΐσιν αύτοΰ οί Ά γγλοι, εμελλον ιν’ άντα- 
μείψωσιν αύτήν γενναίως. Αλλα κακή μοι
ραίοι πορθμείς τοΰ Βέζερ δέν επέτρεψαν 

αύτώ τήν είς τόν ποταμόν είσοδον , καί 
βλέποντες αύτόν έπιμένοντα καί οργίζομε— 
νον καί βλασφημοΰντα, έπιπεσόντες άθρόοι, 

κατε'θραυσαν τό πλοΐον αύτοΰ ή μάλλον τό  
πρώ τον ά τ μ ό π λ ο ια ν , όπ·ρ ένόμισαν 
έ'ργον τοΰ διαβόλου.

Έ κτο τε ό ταλαίπωρος Παπΐνος, άπελ- 
θών είς Λονδΐνον, διη'γαγεν ανέστιος και 
πενητεύων βίον πικρόν καί άθλιον, τηκό

μενος ύπό της πενίας καί της έρημίας, 
καί μετηλλαξε τόν βίον έν τοσαύτη άθλιο- 
τη τι, ώστε ούδέ τόν καιρόν, καθ’ δν άπέ
θανε , γνωρίζομεν , καίπερ γενομένου ένός 
τών μεγίστων καί τών μάλιστα τούς άν
θρώπους ώφελησάντων άνδρών.

Αλλά τό ΰπό τοΰ άτυχοΰςΠαπι'νου γε- 
νόμενον άξιολογώτατον έξευρημα έξεκαρ- 
πώσαντο μετ’ ού πολύ δύο ευφυείς Άγγλοι 
μηχανικοί, ό Νιουκόμεν καί ό Καουλέΰ.—
'Ήδη έν έτει 1 6 9 8  ο Θωμάς Σάβερυ, πα

λαιός μεταλλευτης, κατώρθωσεν ίνα κατα- 
σκευαση μηχανήν ένεργοΰσαν διά τοΰ άταοΰ 
πρός έξάντλησιν τών έν τοΐς άνθρακωρυχείοις 
λιμναζόντων ύδά ων. Αλλ’ ή ύπό τοΰ Νιουκό
μεν καί Καουλέΰ κατά τό σύστημα τοΰ ΓΙαπί- 
νου κατασκευασθεΐσα μηχανή ύπερεΐχε τοσοΰτον 
της του Σαβερυ, ωστε ταχέως αντηλλάχθη άντί 
ταύτης, καί ήδη μεσοΰντος τοΰ δεκά
του ογδόου άγονος διεδόθη τοσοΰτον 
ί ’-? Αγγλίαν, ώστε ή μηχανή έ/ρη- 

σίμευεν είς μετοχέτευσιν καί διανο
μήν τών ΰόάτων τοΰ Αονδίνου καί 
έξάντλησιν τών έν τοΐς πανταχοΰ τ ι ς  
Αγγλίας λιμναζόντων ανθρακωρύ
χε ίων.

Ή παρατεθειμένη είκών [Είκ. 5] 
άπεικάζει τήν μηχανήν ταύτην τοΰ 
Νιουκόμεν. Ρ  είναι ό κύλινδοος, έν ώ 
τό έ'μβολον Η ύψοΰται, πιεζόμενον 
ύπό τοΰ έκ τοΰ λέβητος Λ έκπεμπομέ-

τό βέλτιον. —  Ό  περίφημος ούτος μηχανι
κός , ό'στις τοσοΰτον έδοξάσθη διά τά πολλά 
αύτοΰ περί την μηχανικήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ 

εφευρήματα, ήτο κατ άρχάς πτωχός καί άση
μο: μηχανικός εργάτης τής πόλεως Greenock 
έν Σκωττία.

Ων δέ ενεργότατος καί ευφυέστατος, κα
τέστη εις τών μεγίστων άνδρών τής Μεγά
λης Βρεττανιας. Α ιοτι, τελειοποιη'σας τάς

Ιο Ιν Ούεστμίνστερ άγαλμα τοϋ Jam es W att.

άτμομηχανάς, ού μόνον περιεποίησε δόξαν καί 
πλεΐστον πλοΰτον τή Αγγλία, άλλά καί κα- 

θολου εύηργέτησε τά μέγιστα τούς άνθρώ
πους.

Η μηχανή τοΰ Νιουκόμεν είχε τό έλάτ- 
τωμα τοΰτο, οτι ο εν τω  κυλίνδρω άτμός δέν

‘•ji" έ'αβολοννου άτμοΰ. Οταν δ ; 

φθάση είς τήν οροφήν τοΰ κυλίνδρου, 
τότε διά τοΰ σιολήνος D καταφέρεται 
ρεύμα ψυχροΰ υδατος , όπερ [πυκνοί 
τόν έν τώ κυλίνδρω άτμόν καί επι
φέρει κενόν είς αύτόν. Τό δέ μετέω

ρον έ'μβολον, πιεζόμενον άνωθεν ύπο τοΰ άτμο- 
σφαιρικου άέρος, διολισθαίνει ταχέως μέχρι τής 
βάσεως τοΰ κυλίνδρου. 'Η  δέ άλυσις S  προσδε- 
δεμένη τώ  άνω τοΰ καυλοΰ καί τοΰ μοχλού Ε , 
δύναται ίνα παράξ-jj μηχανικήν δύναμή, ϊν’ 
άνυψώση βάρη καί κίνηση τάς αντλίας [ ’ΐδέ 
είκ. 5 ].

Η μηχανη αύτη τοΰ Νιουκόμεν διετελεσεν 
ούσα έν χρησει έν Αγγλία αμετάβλητος μέχρι 
τοΰ δεκάτου ογδόου αϊώνος τελευτώντας, ότ/  
ό Jam es W att λαβών μετέβαλε ταύτην έπι

Οι πορθμείς τοΰ Βεζερ, θραύοντες το άτμόπλοιον τοΰ ΙΙαπίνου.

επυκνοΰτο ολοσχερούς καί εύθύς, οπερ έπέφεοε 
πολλ/jv θερμοτητος απώλειαν , καί έπομένως 
πλει'ονα κατανάλωσιν τών πρός ζέσιν τοΰ 
υδατος αναγκαίων γαιανθράκων. Αλλά τό σο- 
φώτατον τοΰ Ούάττ έξεύρημα ήλάττωσε τήν 
α7Γ0 των γαιανθρακων όαπανην κατά τά τρία 
τέταρτα. Δ ιό τι, αντι του συμπυκνοΰν τόν α
τμόν εντός του κυλίνδροιυ , συνήψεν αύτόν κε-
χωρισμενω τινι δοχειω, διαρρεομένω ύπό συν- 
εχώς ρεοντος υόατος, εις δ φθάνων ό άτμός 
συν επυκνοΰτο είς ύδιο ;..

Εν τη υπο τοΰ Νιουκόμεν έξευρεθείση καί 
ύπό τοΰ Ούάττ τελειοποιηθείς ατμομηχανή ό 
α·μος πιε',ει μονον κάτωθεν το εμβολον πρός 

παραγωγήν τής κινησεως. Αλλά δι’ έτέρου 

σοφοΰ . μηχανήματος ό Ούάττ έδημιούργησε 

τ /jv ατμομηχανήν την λεγομε'νην διττενεργόν 
(a double effet). Διότι έν αύτή ή άντίτυπος 
ουναμις του ατμού ενεργεί ουχι μονον είς τήν 

κατω, άλλ είς άμφοτέρας τάς έπιφανείας τής 
κεφαλής τοΰ εμβόλου, ούτως ώστε έξεργά- 
ζεσθαι ου μονον την άρσιν, άλλά καί τήν ΰφε- 
σιν αυτοΰ· και ούτως , έκβαλών τήν παρεμ- 

πιπτουσαν άπό τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος 
άνωθεν κινησιν, ανεδειζετήν μηχανήν κινού

μενων ύπο μόνης τής δυνάμεωςτοΰ άτμοΰ.
Αφοΰ κατεσκεύασε τήν διττενεργόν ταύ

την μηχανήν ό Ο ύάττ, έπήνεγκεν άλλας 
νέας άξιολογωτάτας βελτιώσεις τοΐς δια- 
φόροις όργάνοις της ατμομηχανής, ών 
σπουδαιόταται είναι αί έπόμεναι’

Ιον. Τό έναρθρον π α ρ α λ λ η λ ό γ ρ α μ 
μ ο ν , ον χρήσιμον είς τό διαδίδειν είς 
τόν κρεμαστήρα (balancier) τής μηχανής 
τας δύο άπό τής άρσεως καί ύφέσεως τοΰ 

εμβολου αλληλλοδιαδόχους κινήσεις.
2ον. Τόν σ τρ ό φ α λ ο ν , όστ'.ς χρησι

μεύει ίνα μεταβάλλ-/) τάς όρθάς κινη'σεις 

τοΰ εμβόλου είς κίνησιν περιαγωγής.
3°ν. Τον σφ αιροφόρον γ ν ώ μ ο ν α , 

τον κανονιζοντα τήν είς τόν κύλινδρον 
εισβολήν τοΰ ατμού, καί δεχόμενον μόνον 
τον προς κινησιν τής μηχανής παντάπασιν 
απαραίτητον άτμόν.

Δια πάντων τούτων τών έξευρημάτων καί 
βελτιωσεων τών κυριωτατων ή δευτερευόντων 
οργάνων τής ατμομηχανής, ό Ούάττ κατώρ
θωσεν ίνα δημιουργήση όλοσχερώς τήν νέαν 
ατμομηχανην, ήτις κατασταθεΐσα τό τε σχήμα 
και την οικονομίαν καί τήν εύχ ρηστίαν προσ- 

φορωτάτη είς παντοίαν χρείαν, διε- 
δοθη ούτω ταχέως είς τήν Εύρώπην 
και Αμερικήν, ώ στε, άρχομένου τοΰ 

παροντος αιώνος, αντικατέστησε παν
ταχοΰ την χεΐρα τοΰ άνθρώπου.

Ετερον μέγα εϊρημα περί τήν δύ- 
ναμιν τοΰ άτμοΰ έγένετο, άρχομένου 
τοΰ παροντος αϊώνος ή χρήσις τοΰ 

άτμοΰ εν ταΐς άνωθεν πιεζούσαις μη- 
χαναΐς [machines a haute pression).
Ί  ι οε έννοΰμεν διά τής άνωθεν πιέ- 
σεω ς;

Ο άτμός, ώς είδομεν, τοΰ βρά
ζοντας υδατος, μετοχετευόμενος είς 
τον κύλινδρον, γεννά δύναμιν μηχα
νικήν ισχυρότατη ν. Αλλ’ ή δύνα- 

μις αύ'τη έπιρρωσθη'σεται διαφερόν- 
τως, εαν, πριν ή βάλωμεν τόν άτμόν 
τοΰτον είς τόν κύλινδρον, θερμάνωμεν 

μεγάλως, κατεχοντες αύτόν έν τω  λέβητι, καί 
μη σπεύδοντες ίν άνοίξωμεν τόν σωλήνα, δ ι ’ 
ού μέλλει ίνα μεταβή είς τόν κύλινδρον.

Ο ούτω θερμαινόμενος άτμός γίνεται τότε 
λ  ιαν αντίτυπο;, και η δυναμις αύτοΰ καθίστα
ται τοσοΰτο μάλλον ισχυρά, όσον ό άτμός 
διετελεσε θερμαινόμενος έπί μακρόν πριν μετο- 
χετευθή είς τόν κύλινδρον.

("Επεται συνεχεία.)

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  Φ Ρ Α Γ Κ Ω Ν .

Ή  Πρωσσία απαιτεί παρά της Γαλλίας αμοιβήν 
τοΰ πολέμου πέντε δεκάκις μυρίας μυριάδας φράγκων.

Πέντε διλλιόνια! ! ! !
Ύπελογίσατο' τις οτι πεντε δεκάκις μύριαι μυριά

δες π ε ν τα  φράγκων είναι ισοβαρείς εΐκοσιν έκατομ- 
μυρίοις χιλιόγραμμων, και άπαιτήσουτι προς τήν άπό 
Παρισίων εις Βερολΐνον μετακόμισιν πέντε χιλιάδας 
άτμαμαξών.

Έάν δέ ύποθώμεθα τά άργυρα πεντάφραγκα πέντε 
δεκάκις μυρίων μυριάδων ακριβώς παρακείμενα άλ- 
λήλοις, άποτελέσουσι στήλην άργυραν μήκους 6 ,0 0 0  
λεJγών, έκάστης λεύγης εκ 5 χιλιομέτρων, ήτοι 
σχεδόν υπέρ το μήκος τών τριών τετάρτων τής περι- 
φερείας τής γής.

Έάν δέ το πλήθος τών χρημάτων τούτων πλη- 
ρωβή εϊς νομίσματα άργυρα ένος φράγκου, ή στήλη τών 
νομισμάτων καθέξει μήκος 1 0 2 ,0 0 0  χιλιομέτρων, 
ήτοι το τέταρτον τής άπο τής γής άποστάσεο>ς τής 
σελήνης,

Ή  τάχιστη τών ατμαμαςών δέν δύναται ινα δια- 
τρέχν] πλέον τών εκατόν χιλιομέτρων καθ’ ώραν, οπερ 
άληθώς είναι θαυμάσιον· ή τοιαυτη άτμάμαςα ανάγκη 
ινα διατρέξα) δρο'μον συνεχή καί δμοιοταχή έπι πέντε 
ήμέρας, όπως φθάσα) εϊς τό τέρμα τής άργυρας 
στήλης.

Σεσωρευμένα επ’ άλλήλων τά πεντάφραγκα άπο
τελέσουσι στήλην ύψους 2 ,5 0 0  χιλιομέτρων,ήτοι 432  
λευγών περίπου. Έ ά ν  δέ υποθιόμεθα τήν βάσιν τής 
άργυρας στήλης έν Παρισίοις, τήν δέ στήλην άνατρα- 
πεΐσαν πρός τό Βερολΐνον, τό εν Βερολίνω καταπεσον 
μέρος μόλις έσται τό ήμισυ τής στήλης· τό δ’ ετε- 
ρον ήμισυ καταπεσεΐται παοά τήν έν 'Ρωσσία Βίλ
ναν, καί ένια τών νομισμάτων, άποσπώμενα της 
στήλης κατά τήν πτώσιν, έδύναντο αν ϊνα κυλιωνται 
μέχρι Πετρουπόλεως, ήτις άπέχει τής Βίλνας 157  
λεύγας.

Από τής γεννήσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ δέν π α -  
ρήλθεν έτι ίν  διλλιονιον λεπτών. Έ ά ν  λοιπόν άπό 
1 8 7 0  ετών άνθρωποί τινες επεμελοΰντο κατά δια
δοχήν §πως φυλάττωσι νυχθημερόν άδιαλείπτως 
πέντε φράγκα άνά παν λεπτόν, δέν εμελλον έτι με' 
χρι σήμερον συμπληρώσαι τό πλήθος τών χρημάτων 
το υπο τοΰ υπουργοΰ τοΰ βασιλέως . . . αύτοκράτο
ρος Γουλιέλμου τοΰ Νικητοΰ αϊτούμενον παρά τής 
άιυχησάσης Γαλλίας.

'Γποθώμεθα ότι γραμματεύς τις τραπεζίτου λίαν 
ταχυεργος δύναται ϊν’ άριθμή 4 0 ,0 0 0  πενταφράγ- 
κων καθ’ ώραν. Έάν δ τραπεζίτης ουτος άρχηται 
μο'νος τοΰ άριθμεΐν τά τε'σσαρα διλλιο'νια, τριάκοντα 
ετών ών, πο'σα έτη νομίζεις ότι έξει, οτε άποτελέσει 
τόν άπειρον τοΰτον υπολογισμόν, εάν εργάζηται άδια
λείπτως άνά 3 0 0  ήμέρας κατ’ έτος καί οκτώ ώρας 
καθ’ Ικάστην;

—  Όγδοήκοντα δύο έτη. Έ πρεπε λοιπόν ϊνα ερ- 
γαζηται έπι πεντήκοντα δύο ετη δπως τελειιόση τήν 
άποκτηνοΰσαν ταύτην εργασίαν, και μετά ταΰτα εϊσα- 
χθή είς τι βλακών νοσοκομεΐον, άπολαύων της άπλη- 
στίας τοΰ Βισμάρκ.
’ Ή  έφημερίς Εωθινά Χρονικά λέγει ότι δ βαρώνος 
δέ R othschild  εκήρυςεν έν τινι οικονομολο'γων τοΰ 
Λονδίνου συνεδριάσει ό’τι ή Γαλλία, άν Οέλη, δύναται 
ϊνα πλήρωση τό ολον ποσόν τών πέντε διλλιονίων 
εντός τοΰ έτους 1 8 7 ’ .

ΤΑ Π Ε Ρ Ιΐ  T a x  ΠΑΡΙΣΙΩΧ.

At πέριξ τών Παρισίων περίφημοι εςοχαί, είς &ς 

ασμένως εφοίτων κατά τό θέρος πάντες οί κάτοι
κοι τής λαμπρας πόλεως καί οί ξένοι, μετεβλήθησαν 
κατά τόν τελευταΐον πόλεμον είς γην Σοδόμων κα'. 
Γομορων. Τό δάσος της Βολωνίας, τό άλσος τών 
Βιγκεννών καί πασα ή περί τήν πολιν ευπρεπεστάτη 
και δαψιλεστάτη φυτεία κατεστράφησαν· αί δέ πολυτε

λείς έπαύλεις καί τά βασίλεια καί αί άγροικίαι κατε- 
κάησαν ή κατέπεσον. Αλλά λυπηροτάτη πασών έγέ
νετο ή πυρπολησις τοΰ βασιλείου καί τών κήπο>ν τοΰ 
S ain t-C lo u d , ένός τών ώραιοτάτων τής Γαλλίας.

Τό βασίλειον τοΰτο εκτίσθη επί τής παιδικής ήλι- 
κιας τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου δεκάτου τρίτου ΰπό τοΰ 
βασιλικοΰ ταμίου Φουκέ, περιφήμου επί φιλαργυρία 
καί απληστία. Ό  νέος βασιλεύς, έπιθυμών μέν ϊν’ 
αποκτήση τό βασίλειον, φοβούμενος δέ τήν άπλη- 
στίαν τοΰ ταμίου, Ιπέτρεψε τα5 πονηρώ αυτοΰ υπουργώ 
Μαζαρίνω ϊνα διαπράξηται και άγοράση αύτό υπέρ 
έαυτοΰ. Ουτος δέ, βλέπων έρχόμενον πρός αύτόν τόν 
^αδιουργόν καρδινάλιον καί υποπτεύων επιβουλήν τι- 
να, ήτοιμάζετο ϊν’ άμύνηται. Διότι δέν ήγνόει οτι 
δ Μαζαρΐνος, άρεσκόμενος τά μάλιστα τώ άποκαλύ- 
πτειν τάς καταχρήσεις τών δημοσίων υπαλλήλων, 
ηρχετο ισως ϊνα μάθ/] πόσα έδαπάνησεν εϊς τό βα- 
σιλειον. Διό, άκούων τοΰ καρδιναλίου συγχαίροντος 
αύτώ καί υπερεπαινοΰντος τά πάντα, τό οίκοδο'μημα, 
τούς κήπους καί τήν καθόλου κόσμησιν, δ Φουκέ 
υπεκρινετο τόν ταπεινόν καί ευτελή, φιλοτιμούμενος 
ιν’ άποδείξα) ότι τά πάντα κατωρθώθησαν μόνον διά 
τής ευταςιας καί τής φειδοΰς, εί καί άληθώς Ιδαπά- 
νησεν ύπέρ τά εικοσιν έκατομμύρια.

Αλλ’ δ πανοΰργος Μαζαρΐνος, ον ούδέν ποτε ελάν- 
θανε, διετέλεσεν εκθειάζων τήν διάταξιν τών αι
θουσών καί τήν εκλογήν τών επίπλων, καί τήν εύ- 
πρεπειαν τοΰ κήπου καί τήν καλλονήν τών έν αύτώ 
άγαλμάτοιν.— Ε ι και υμείς λέγετε τό εναντίον, κα
ταθέτω ο,τι θέλετε, λέγει πρός αύτόν, οτι έδαπανή- 
σατε είς τά όλα τούλάχιστον 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκ<ον.

Διοίεκα εκατομμύρια φράγκων! άνακράζει υποκρι- 
νομενος έκπληξιν δ Φουκέ. Παίζετε; ή άγνοεΐτε εν 
δποίοις ζώμεν καιροΐς.

— Λοιπόν έξ έκατομμύρια ;
— Πολύ όλιγώτερα.
—  Τε'σσαρα;
—  Έ τ ι  όλιγώτερα. Τρία.
— Ί ή  άληθεία, λέγει τότε δ Μαζαρΐνος, πονηρώς 

γελών, ύπερχαίρω οτι τόσον ολίγα εδαπανήσατε· διότι 
είμαι επιτετραμμένος ϊν’ άγοράσω τήν έπαυλιν τοΰ 
Saint-C loud υπέρ τοΰ βασιλέως, ό'στις άλλως ουδό
λως προαιρείται ϊνα βλάψν) υμας. Αύριον πληρώσω 
ήμΐν τρία έκατομμύρια. Τό δέ βασίλειον άνήκει ήδη 
εϊς τόν βασιλέα.

ΕΦ ΙΙΜ ΕΡΙΛΕΣ ΤΟΥ ΧΕΟΒΟΡΑΚΟΥ.

Αί αμερικανικαί εφημερίδες δαπανώσι πλεϊστα 
οσα χρήματα δπως πορίζωνται εξ Εράιπης μακράς 
καί σπουδαίας τηλεγραφικάς άγγελίας. Μάλιστα δέ 
ή έφημερίς τοΰ Νεοβοράκου Tribune εδαπάνησε καθ’ 
έαυτήν περί τάς 8 0 0 ,0 0 0  φράγκων κατά τόν τε
λευταΐον πόλεμον είς τηλεγραφικάς αγγελίας, εκ- 
πεμπομένας αύτή καθ’ έκάστην διά τοΰ υποβρυχίου 
τηλεγράφου. Ούτω λ . χ . δ εν Γαλλία ιδιαίτερος αύτής 
άνταποκριτής έπε^ψεν αύτή τή 12  δκτο^βρίου τήν 
παράδοξον άγγελίαν τής παρουσίας τοΰ στρατηγοΰ 
Βουρβάκου εν Γιζελχίστ τής Αγγλίας, ήτις Οπερ- 
εξέπληξε τήν Εύριόπην, άγνοήσασαν μέχρι τότε τό 
συμβάν.

Έ ν  αύτή έλέγετο οτι ή αύτοκράτειρα Ευγενία, δυ,ο- 
φρονήσασα τώ Αύτοκράτορι καί τω Βισμάρκ, επεμ
ψεν άγγελον πρός τούς πολιορκουμένους είς Μ έτζ, 
ότι Ιπεθύμει ϊνα έλθη είς λόγους άξιοπι'στω τινι στρα- 
τηγώ περί *τινος λίαν σπουδαίου πγάγματος. Ό  στρα
τάρχης Βαζ&ίν επεμψε τότε τόν στρατηγόν Βουρβά- 
κην, οστις, εχων άδειαν παρά τοΰ Βισμάρκ, διήλθεν 
εύκόλως τάς πρωσσικάς τάξεις καί μετέβη εϊς Αγ
γλίαν.

Ή  αύτοκράτειρα, εύχαριστοΰσα ύπέρ τής άοίξεως, 
ώμολόγησεν αύτώ εύθύς οτι Ιπεθύμε ι ϊνα έμπιστεύ- 
σηται αύτω τόν άνακτα (P rin ce  im p eria l), δπως 
πέαψη είς Μέτζ, ένθα επρεπεν ϊνα μένη μέχρις ο& 
Ιπέλθη άνακωχή υπέρ τής ειρήνης, γινόμενης επί τώ 
παραχωρήσαι τήν Αλσατίαν καί Λοθαριγγίαν τή 
Πρωσσία, παυομένου τής άρχής τοΰ αύτοκράτορος, καί 
επανορθουμένου τοΰ γένους αύτοΰ εν όνόματι τοΰ υίοΰ 
Ναπολέοντος τοΰ τετάρτου, αύτής ούσης άντιβασι- 
λίσσης.

Ύ π ό τών τοιούτων προτάσεων κατεπλάγη αέν δ 
υπερήφανος Βουρβάκης, άλλά πραυνθείς, επειράθη τό 
πρώτον ϊνα διασαφήση αύτή πώς τά πράγματα έχου-

σιν. Αλλά βλέπων εμμένουσαν τοΐς δνειροπολημασιν 
αύτής, απείπατο τήν εντολήν, λέγων πρός αύτήν σα 
φώς ό'τι δ γαλλικός στρατός ούδόλοκ θέλει ϊν’ άνέ- 
χήται παρ’ αύτώ Ναπολέοντα τόν τέταρτον, τόν υίόν 
Ναπολέοντος τοΰ τρίτου, καί επανήλθε λίαν παοωρ- 
γισμενος είς Μέτζ, οθεν έξήλθεν ύστερον διά τίνος 
σφαιροιματος, καί άνέλαβε τήν στρατηγίαν ένός τών 
τεσσάρων γαλλικών στρατευμάτιυν, δπερ ήοίστευσε 
μεν το πρώτον, ήττήθη δέ ύστερον τήν ήτταν, ήτινι 
δεν ηθελησεν ϊνα επιζήσν; δ Βουρβάκης, άναοείξας 
εαυτόν φιλοτιμοτατον πάντων τών κατά τόν παρόντα 
πόλεμόν στρατηγών.

Ο στρατηγός Βουρβάκης είναι ώς γνοιστόν "Έλλην 
το γένος. Διηγούνται δέ δτι μαθητεύων έν τώ στρα
τιωτικό) πρυτανειω του la F le c h e , καί άκούσας τοΰ 
καθηγητου της ίστοριας μεμφομένου τούς νεωτέ- 
ρους 'Έλληνας καί τήν Ελλά δα , δ νέος Βουρβάκης, 
αγανακτησας τοις κατά τής πατρίδος αύτοΰ λεγομέ- 
νοις, ανεστη ήσυχως καί π)ησιάσας εγγύτατα έρρά- 
πισεν αυτόν διπλουν ράπισμα, δπερ ουτος ούδέποτε 
ελησμονησε. Καί πρώτον μέν άπέβαλε της σχολής 
τον Βουρβακην· ύστερον δέ βλέπων αύτόν περίβλεπτον 
γενομενον και είς τάς μεγίστας προαχθέντα τιμάς, 
διηγείτο το συμβάν έναβρυνόμενος τώ ^απίσματι 
οπερ έλαβε ποτέ παρά τοΰ Έλληνος στρατηγό?.

S IM IL IA  S IM IL IB U S .

Ως καλλιστον αλεξιφάρμακον τών κατά τόν χει
μώνα έκ τοΰ ρίγους γαγγραινωθέντων μελών τοΰ σιο- 
ματος υποδεικνυομεν τάς διά χιόνος επιμόνους αύ
τών εντριβας. Η μέθοδος αύτη είναι περιφόρητος 
μάλιστα έν τή βορεία 'Ρωσσία, ένθα πολλοί, καί μά 
λιστα οι οδοιποροΰντες, άποβάλλουσι, μή αίσθανόυιε- 
νοι, έν ολίγαις στιγμαΐς τούς πόδας ή τήν ρίνα ή 
αλλο τι οργανον. Έκκαρπούμενοι δέ τόν άπό τής 
γαγγραίνης φόβον πανοΰργοί τινες αγροίκοι περιφέ
ρονται έν ταΐς δδοΐς ζητοΰντες άφορμήν έργολαβίας,' 
δπερ παρέχει πολλάκις πλατύν γέλωτα.

Αηδιζόμενος τήν μακράν τοΰ χειμώνος οίκουρίαν 
δ εις Πετρούπολιν τό πρώτον έρχόμενος ξένος, καί 
έπιθυμών ϊνα ιδη τάς δδούς τής μεγάλης πόλεως, 
ένδύεται παχεΐαν μηλωτήν καί υψηλά ύποδήματα καί 
χειρίδας ύπεστρωμένας δορα, καί περιτυλίσσ<ον τόν 
λαιμόν διά θερμοΰ κασιμιρίου, έξέρχεται χαίρων τοΰ 
ξενοδοχείου. Απορών δέ οτι ούδόλως αισθάνεται τό 
κΡ^°ί> χάσκει προς τα μεγαλα τής μητροπόλεως 
θεάματα.

Α λλ’ αίφνης παρίσταται αύτώ άγνωστός τις, π α 
ρατηρεί αγωνιών τό πρόσωπον αύτοΰ, καί, λαμβάνιον 
δραγμήν χιόνος, άρχεται τρίβων' ερρωμένη τή χειρί 
καί έσπευσμένως τήν £ΐνα τοΰ ξένου, μάτην όργιζο- 
μένου καί άντιπαλαίοντος, κραυγάζων πρός αύτόν δτι 
ή ρίν αύτοΰ έπάγη ήδη, καί άνευ τής ταχείας ταύτης 
θεραπείας άπώλετο.

'Ο δέ ξένος, άγνοών τίνος ένεκα πράττει τοΰτο, 
νομίζει ότι άληθώς δ άγνωστος έσωσεν αύτώ τήν ρίνα, 
καί εύχαριστεΐ αύτώ εύφραδώς. Αλλά τότε οΟ- 
τος, τείνων πρός αύτόν τήν χεΐρα, δηλοΐ ότι δέν 
έπραξε τοΰτο μόνον έκ φιλανθρωπίας· εκείνος δέ δί
δει αύτώ μισθόν άξιον τής χάριτος ταύτης καί άνα- 
χωρεϊ. Αλλά περαιτέρω βλέπει πάλιν έτερον fivo- 
σώστην πλησιάζοντα καί έτοιμαζόμενον ϊνα έπιχει- 
ρήση τήν αύτήν φιλάνθρωπον έντριβήν πρός τήν ήδη 
λίαν παρωξυμμένην αύτοΰ ^ϊνα, 8ν δμως διιόκει ρα- 
βδιζων καί ύβρίζων.

Εις τι τών έν Παρισίοις κακουργοδικείων παρέστη 
έσχάτως ριομαλέος τις Ιταλός υποδηματοποιός πα
σίγνωστος έπί τή πορφυριζούση καί παχυμερεστάτη 
αύτοΰ £ινί, κατηγορούμενος έπί φόνω.

'Ο ’Ιταλός διηγείται δτι, πορευόμενος έν τή δδ„· 
'Αγία Ά νη, έπετέθη ύπό τίνος άγνωστου, κραυ- 
γάζοντος πρός αύτόν ότι ή flv αύτοΰ έπάγη, λαοι- 
βάνοντος απόσπασμα πάγου, καί τρίβοντος τήν ΐ̂να 
αύτοΰ τοσοΰτον άγροίκως καί μανιωδώς, ώστε 4 χ ε  :ό 
πρόσωπον καί τήν £ΐνα κατεσχισμένα καί καθ/) μαγ- 
μένα. Ό  ’Ιταλός έκμανείς έκολάφισε τόν φιλάνθρωπον 

^ινοσώστην κόλαφον ουτω σφοδρόν, ώστε άφήκεν αύ- 
τον νεκρόν.

 ̂ Οί δικασταί καταδικάζουσιν αύτοΰ δύο έτών φυλά- 
κήν καί ζημίαν 5 0 0  φράγκων.



Φ ΡίκϋΛ ΐΐί: φ ο χ ο χ .

'Ο κόμης Δουβούργ, είτε λαβών προ τινων ήμερων 

ανώνυμον επιστολήν, φανερώσασαν δτι έξηπατατο υπο 

τής γυναικός αυτοΰ , είτε ύποπτεύσας τοΰτο εκ τών 

συνεχών αυτής απουσιών, ήκολούθησε κατόπιν αύτής 

τή 24  άπριλίου εν τινι έμμίσθω άμάξη, και είδεν 

αύτήν εισερχόμενων εις τινα οικίαν τής δδοϋ τών —χο

λείων.

Μετα εν τέταρτον είσήλθε και αυτός εις τήν οικίαν 

κα'ι προσεκάλεσε τον θυρωρόν ίνα δδηγήση αύτόν είς 

τόν θάλαμον τοΰ Κ. Δουτέρτρ, θέλων, ελεγεν, ί'να 

εγχειρίση σπουδαίόν τι τηλεγράφημα εις τινα παρ’ 

αύτώ τυγχάνοντα φίλον.

Ό  θυρωρός, δστις ένόησε περί τίνος προύκειτο,έψι- 

θυρισε λέξεις-τινας ματαιας... 

καί έφάνη λίαν περιμέριμνος...

Αλλά τοΰ κόμητος έγκειμένου 

καί βιαζομε'νου, άνεβη μετ’ αύ

τοΰ μέχρι τοΰ πέμπτου πατω - 

ματος τής οικίας, δπου ήτο 

δ θάλαμος τοΰ ζητουμένου κυ

ρίου. Φθάσας έμπροσθεν τής 

θύρας , δ κόμης προσέταξε 

βροντώδει τή φιονή τήν σύ

ζυγον αυτοΰ ίνα άνοιξη εύθύς 

τήν θύραν.

Πρός ταΰτα δ μεν εραστής, 

φοβηθείς μή ή πϊρουσία αύ

τοΰ έν τω θαλάμω ενοχο

ποίηση μάλλον τήν κο'μησσαν, 

έξέφυγε διά τοΰ παραθύρου καί 

τής δροφής.

'Η  δέ κο'μησσα, ίδοΰσα τόν 

εραστήν έκτος κινδύνου, ήνοιξε 

το'τετήν θύοαν. Ό  κόμης είσ- 

ήλθεν εξω φρένων καί βλέπων 

αύτήν ήμίγυανον ώομησεν Ιπ’ 

αύτήν καί διεπέρασε διαμπαξ 

διά τίνος έγχειριδίου · ύστερον 

δέ έπήνεγκεν αύτή δεκαεπτά 

άλλας καίριας πληγάς.

'Η  κόμησσα επεσε χαμαί 

αίματοσταγής· εκείνος δέ , 

κλείσας τήν θύραν, άφεΐλε τό 

κλειδίον καί παρερχόμενός τό 

δωμάτιον τοΰ θυριοροΰ, έκραύ

γασε πρός αύτόν διι έφόνευσε 

τήν σύζυγό; του, καί δτι έπο- 

ρεύετο ζητήσιον ένα ιερέα.

“Ύστερον δέ, πρίν ή δ εμβρόν

τητος θυρωρός φθάση ί'να συλ

λαβή αύτόν, έπήδησεν εις τήν 

άμαξαν, ήτις άνέμενεν αύτόν, 

καί άπήλθεν.

Τοτε άπό τοΰ παραθύρου τοΰ ̂ θαλάμου είδον φρίτ- 

τοντες οί διερ/όμενοι δια τής δδοΰ τών Σχολείιον, γυ

ναίκα αίματόφυρτον, ήμίγυμνον, εχουσαν τήν κόαην 

περικεχυμένην, αίμοσταγή καί, προσκαλοΰσαν αύ

τούς γοερώς εις βοήθειαν.

Έ ν  £ιπή όφθαλμοΰ ή οδός καί ή οικία κατεκλύσθη 

ύπό πλήθους ανθρώπων, οϊτινες θραύσαντες τήν θύραν, 

εύρον τήν τάλαιναν έξηντλνιμένην καί ήμιθανή.

Έ ν  τω μεταξύ δ κόμης Δουβούργ έπορεύθη πρός 

τόν ιατρόν καί πρός τόν ιερέα αύτοΰ, καί παρεκάλεσεν 

αύτούς ινα δράμωσιν εϊς τήν οικίαν άρ. 14 τής δδοΰ 

τών Σχολείων. "Υστερον δε διέδραμεν ώς μανιώδης 

τάς δδούς των ΙΙαρισίων, άνευ πίλου, εχων τήν κόμην 

άνεμοφόρητον, λαλών πρός έαυτόν... καί τέλος περί 

τήνέννάτην τής εσπέρας πορευθείς πρός τόν άστυνόμον 

κατεμήνυσεν έαυτόν, ώς φονέα τής γυναικός.

Τή επαύριον είπεν δτι μετενόει μεγάλως δι’ ο,τι

επραξε, τυφλωθείς ύπ οργής, καί ηυχετο 'ίνα αί 

πληγαι τής κομήσσης, ήτις μετεκομίσθη είς τό νοσο

κομείο'/ του Θεου, μή άποβώσι θανάσιμοι.

Αλλά δυστυχώς ή κόμησσα άπεβίωσε χθες τή 27  

άπριλίου έν τω νοσοκομείω.

ΓΑΜΟΙ Ε Χ  Π Ρ ίίΙΪΙΛ

Ε Π Ι Τ Ο Τ  ΒΑΣΙΛΕ Ω Σ ΓΟ Τ Λ ΙΕ Λ Μ Ο Τ  Π Ρ Ω ΤΟ ν.

Περιοδεύων ποτέ τό Μαγδεβοΰργον δ βασιλεύς τής 

Πρωσσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος δ πρώτος, δστις, 

ως εΐδομεν αλλαχού, ύπερηγάπα τούς γίγαντας στρα- 

τιωτας, απηντησεν εντινι αγρώ νεαν τινά y ωρικήν έλου

σαν έπτά ποδών ύψος. Κατέβη εύθύς άπδ τοΰ ίππου,

Μετέωροι τάφοι ’Ινδών έν Φλωρίδι..

και, προσελθών πρός τήν νεάνιδα, ήριότησεν αύτήν άν 

ήτο έγγαμος. Εκείνης δέ άνανευσάσης, δ βασιλεύς 

έξήγαγε τό χαρτοφυλάκων αύτοΰ , καί εγραψε πρός 

τον ταγματάρχην τών σωματοφυλάκων τήν εξής έπι- 

στολήν · « Παρακαλεϊσαι ί'να υπανδρεύστ.ς τήν φέ- 

ρουσαν το παρόν γραμμάτιον μετά τοΰ Καρόλου 

Γράτζ, τοΰ μεγίστου τών σωματοφυλάκων μου. Ε π ι 

θυμώ δέ ίνα δ γάμος τελεσθή εύθύς ενώπιον σου, άνευ 

ο υόεμ ια ς άναβολής η προφάσεω;. » - — Κόρη μου, 

λεγει τότε δ βασιλεύς, πρός αύτήν , άγνοοΰσαν τό 

άξίωμα αύτοΰ, πορεύθητι πρός τόν ταγματάρ/ην τών 

σωματοφυλάκων τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου. Δός αύτώ 

το σπουδαΐον τοΰτο γραμμάτιον, και δέν θά μεταμε- 

ληθής. »

Καί ή μέν ύπέσχετο ιν’ έπιτελέση τήν εντολήν 

ό δέ βασιλεύς άπεχωρησεν. Έ ν  τούτω ή μεγαλό

σωμος καί ωραία άγρότις, φοβηθεϊσα μή ή έπιστολή

περιεΐχεν έπίβουλόν πνα εντολήν, προύκρινεν ΐνα  π έα - 

ψη αύτήν διά τίνος γείτονος έξηκοντούτιδος ά σ χ η μ ο , 

τατης γραιας χήρας, υττΟ'Γ/ΌΐΛ.ενη αύτη το η»χ[(7υτης 

άαοιβης.

Ή  γραϊα άπήλθεν άσμένως άποφέρουσα τήν επιστο

λήν, κα;, φθασασα είς Πότσδαμ, εδωκε τό γραμμάτιον 

τι>ι ταγματαρχη. Ο οε , άναγνούς τήν επιστολήν, 

και ιοων τις δ φερων αύτην, το μέν πρωτυν ώκνει ΐνα 

έκτελέση τό έπιταττόμενον · άλλά μετ’ ολίγον, νόυ,ί- 

ζων δ'τι δ βασιλεύς ούχί άλόγως ίσως τιμωρεί ουτώ 

δεινώς τόν μέγιστον τών σωματοφυλάκων αύτοΰ, 

προσεκαλεσεν αυτόν και εφανερωσε τήν διαταγήν τοΰ 
βασιλέως.

Όταλαίπωρος οτεατιώτης, βλέπων δ'τι δ βασιλεύς 

ηναγκαζεν αυτόν ίνα νυμφευθή τοιαύτην γραίαν, επε- 

σεν έπί γόνατα, καί ώμνυεν 

δτι ούδέποτε προσέκρουσε τώ 

βασιλεί. Αλλ’ ή εντολή ήτο 

σαφεστάτηκαί επρεπεν ΐν’ έκ- 

τελεσθή · διό δ ταγματάρχης, 

προσκαλέσας τόν ιερέα τοΰ τάγ

ματος καί τρείς μάρτυρας, 

έξετέλεσεν εύθύς τόν γάμον, 

της- μεν γραίας σεμνοπροσω- 

πουσης καίέπαινούσης τήν κα- 

λΟκαγαθίαν τοΰ βασιλέως, τοΰ 

οε σωματοφύλακος καταρωμέ- 

νου τήν τύχην.

Δεκανεύς τις, καταδικα- 

σθείς είς θανάτον, ήθέλησεν 

ΐνα μήνυση είς τ)]ν γυναίκα 

αύτοΰ τήν λυπηράν ταύτην άγ- 

γελίαν. ~Ητο ημέρα πέμπτη, 

και επειδή αύτός μέν εμελλεν 

ινα αποκεφαλισθή τή έπαύριον, 

ή δέ γυνή αύτοΰ εμελλεν ίνα 

λάβη τήν αγγελίαν τό σάββα -  

τον, εκρινεν ίνα χρονολογήση 

αυτήν άπό τοΰ σαββάτου. 

’Ιδού δέ ή έπιστολή. « Φ ιλ- 

τατη, ευχόμενος σοι υγείαν, 

σοι αγγέλλω δτι γΟες περί τήν 

ένδεκατην ώραν τήν πρωίας 

άπηγχονίσθην. Απέθανον γεν- 

ναι'ως καί έχάρην ίδών πάν- 

τας τούς παρισταμένους συα- 

πάσχονάς μοι. Ένθυίλοΰ

ενίοτε τόν άτυχή σου άνδρ·/.. » 

Αλλά παρά πασαν προσδο

κίαν δ βασιλεύς, έλεήσας τόν 

καταδικον, εδωκε ν αύτώ συγ

γνώμην, καί άφήκεν αύτόν 
έλευθερον, Α λλ’ ή γυνή αύτοΰ, μή περιμένουσα 

άλλας άγγελίας, εσπευοε ίνα ύπανδρευθή. Ό  δεκα- 

νευς εοραμε προς αυτήν* αλλ’ ή θεσις αύτοΰ ήτο ήδη 

κατειλημμένη, και δέν ήδυνήθη ίνα διαμαρτυρηθή, 

ύπογραψας ήδη αύτός τήν άπόδειξιν τοΰ θανάτου αύ
τοΰ.

Ο ιερεύς ευλογών άποθι/ήσκοντά τινα φιλάργυρον 

έθηκεν εϊς τάς χεΐρας αύτοΰ άργυροΰν Έσταυρωμένον. 

Ο οε, « Είναι λιαν έλαφρος, λέγει πρός τόν ιερεα. » 

Δεν δύναμαι νά σοι δανείσω πλέον τών δύο δουκά
των. »

ΛνΓΚΕΤΪ


