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I

Έγώ μέν τούτο αεί ποτε νομίζοι, όποΤοί τινε; 
αν οί προστάται ώσι, τοιαύτα; καί τα; πολιτεία; γί
γνεσθαι. Έπεί οέ των Άθήνησι προιστηκοτων Ιλέ- 
γοντό τινε;, ώ; γιγνώσχουσι μεν το οίκαιον ουίενό; 
ήττον τών άλλων ανθρώπων, διά οε τήν του πλη- 
θου; πενίαν άναγκάζεσθαι έ'ρασαν αοικώτεροι είναι 
περί τά; πολει;* εκ τούτου επεχείρησα σκοπεϊν, 
εϊ πη δύναιντ’ αν οί πολιται διατρε'φεσβα: εκ τη; 
Ιαυτών, οΟεν περ καί δικαιότατον · νομίζων, εί 
Όυτο γενοιτο, άμα τη τε πενία αυτών έπι/.εκουρη- 
σθαι αν, καί τώ υπόπτου; τοϊ; Ελλησιν είναι. 
Σκοποΰντι δε μοι & επενόησα τούτο μέν ευθύ; άνε- 
φαινετο ότι ή χωρα πέφυκεν οία πλείστα; προσόδου; 
παρε'χεσθαι. (Ξενοφ. Περί προσόδων. Κεφ. Α.)

Από της τελευταίας Παρισινής διασκέψεως, 
τό προς ώραν μετεωρισθέν δημόσιον πνεύμα έν 
Έλλάδι, από μεγάλων ελπίδων έκπεσόν, πε- 
ριήλθεν είς άπόγνωσιν. Αίπερί έπεκτάσεως τών 
όριων, αί περί προσαρτήσεως της Κρη'της, καί 
αί περί της ί  ' γένει βελτιώσεως της ύλικής καί 
ηθικής καταστάσεως της χώρας όνειροπολίαι 
απέπτησαν, καί τό έθνος, άνανήψαν, εύρέθη 
αίφνης άπε'ναντι της πίκρας έναργείας, κενού 
και καταχρέου ταμείου, κοινωνίας λυμαινο- 
μενης ύπό της απορίας καί της ληστείας, καί 
κυβερνήσεως ανικάνου. Εις επιμετράν δε άθυμίας 
ειόε το έθνος την Τουρκίαν παρεδρεύουσαν τω 
ευρωπαϊκοί έκείνω Αρειοπάγω, καί τάς δυνάμεις 
καταδικαζούσας όμοθυμαδόν σχεδόν την φιλο- 
πάτριδα διαγωγήν του έθνους κατά την τελευ- 
ταίαν έπανάστασιν της Κρη'της.
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Καί οί μεν επιτίθενται τη κυβερνη'σει καί 
κατηγορούσιν αυτής ιός αιτίου τής παρούσης κα- 
ταστάσεως, οί δέ άποδίδουσιν αυτήν είς τό πε
τρώδες, τό παράλυπρον καί δυσγεώργητον τής 
ελληνικής χώρας καί την ατελή τού ελληνικού 
λαού άνατροφη'ν.

Φερ’ έπισκοπη'σωμεν διά βραχε'ων όποια τά 
ηθικά καί υλικά στοιχεία τά άποτελούντα την 
ελληνικήν χώραν καί κοινωνίαν, καί οΐας έ'χομεν 
αληθείς άφορμάς άπελπισμοΰ, ή εάν, οίον είκός 
τοΐς μ,εγάλαις έλπίσιν έκπεσοΰσιν, μεγαλύ- 
νωμεν προς ώραν τά δυστυχή'μ,ατα, ώς εμε- 
γαλυναμεν προ'τερον τάς ελπίδας καί τά ευτυ
χήματα ημών.

’Αναμφισβητήτως τό έθνος προώδευσεν ηθι
κώς. Δυστυχώς όμως ή έκπαίδευσις παρ’ ήμΐν 
έστι πάντως θεωρητική, αί δε επιστήμαι ουδόλως 
εφαρμόζονται πρακτικώς. Αί πόλεις στερούνται 
βιομηχανίας, μηχανικών, τεκτόνων, εργατών, 
βρίθουσιν όμως δικηγόρων άνευ δικών, ιατρών 
άνευ ασθενών, αξιωματικών αργών, καί πλήθους 
κηφήνων θηρευόντων τά προς τό ζην άπό τών 
πολιτικών ραδιουργών καί μεταβολών. Τούν- 
τεΰθεν, εκτός μικρών εξαιρέσεων, γενική σπάνις 
εγχωρίων βιομηχανικών προϊόντων. Οί μικροί 
πόροι τής χώρας καταναλίσκονται είς άγοράν 
τών ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων. Ή 
γή γεωργεΐται είσέτι, καί τά προϊόντα παρα
σκευάζονται ώς επί τού ’Ησιόδου. Τό καλόν 
ελαιον τής ’Ελλάδος παρασκευάζεται τόσον 
άθλίως ώστε δυσκόλως καταναλίσκεται έν Ευ
ρώπη ' οί δε εξαίρετοι αυτής οίνοι παρασκευά
ζονται ώς επί Πλουτάρχου, άρτυόμενοι διά τής 
ρητίνης καί μεταβαλλόμενοι είς βερνίκιον. II 
γεωργική σχολή τής Τίρυνθος κατεστράφη, καί 
τό παρά τάς ’Αθήνας ΰπό τής Αμαλίας ίδρυθέν 
πρότυπον άγροκήπιον έξέλειψεν. 'Η μεταφορά
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τών προϊόντων έκτελεΐται επί τών ήμιόνων ώς 
εν τώ έσωτερικω τής Τουρκίας καί τής Άσίας, 
τά δέ άπό τίνος χρόνου έπιβληθέντα λεπτά προς 
οδοποιίαν κατηναλώθησαν είς πολεμικάς προ- 
παρασκευάςκαί πολιτικάς ραδιουργίας. Κατάτήν 
τελευταίαν έν Πελοποννήσω συγκομιδήν ό οίνος 
έπωλεΐτο προς 2  λεπτά τήν λίτραν. Επειδή 
δέ τά έ'ξοδα τής συγκομιδής καί τής μεταφοράς 
τού οίνου ήσαν είς μεγάλην δυσαναλογίαν προ; 
τήν τιμήν αύτοΰ έν Έλλάδι, οί ίδιοκτήται 
προύτίμων νά έγκαταλείψωσιν τάς άυ.πε'λους 
άτρυγη'τους. Είναι αναμφίβολον δτι, έάν ό οίνος 
ή καλώς παρεσκευασμένος, καί έάν, τών οδών 
ύπαρχου τών, μ.ετεφέρετο ό οίνος είς τούς λιμένας 
τού κράτους, μεγάλα χρηματικά ποσά ήθελον 
είσρευσει έντός τής Πελοποννήσου. Ιδού μ.ία 
τών α ιτ ιώ ν  τής π εν ία ς τής 'Ελλάδος.

Ή άνάπτυξις τής γεωργίας συνεπάγεται τήν 
άνάπτυξιν καί πρόοδον τών έξ αυτής άπορρεόν- 
των βιομηχανικών τεχνών. Το βαμβάκιον, τό 
εριον, ή μέταξα, καίπερ έν αφθονία παραγό- 
μενα, ούδέν ήττόν είσι νεκρά τή 'Ελλάδι προϊ
όντα, ά'τε εξερχόμενα τής χώρας άκατέργαστα, 
καί έκποιούμενα είς ταπεινάς τιμάς · μετε- 
νεχθε'ντα δέ είς τήν Ευρώπην καί Αμερικήν, καί 
μεταβληθε'ντα είς ύφάσματα, μεταπωλούνται 
τοΐς καλλιεργήσασιν άντί μειζονος τιμής, ’ΐδού  
έτε'ρα αφορμή τή ς π εν ία ς  τή ς  'Ελλάδος.

Έάν ή Ελλάς δέν ειχεν ά'λλους πόρους, προ 
πολλού δέν ή'θελεν ύπάρχει έν αυτή ούδεμία 
δραχμή είς κυκλοφορίαν. Έάν έ'ζησε μ-έχρι σήμε
ρον, όφειλησάτω τήν χάριν τούτου ταΐς τρα- 
πέζαις καί τω ναυτικώ. Έν περιπτώσει έξωτε- 
ρικού πολέμου ή Ελλάς ά'νευ γεωργίας καί 
βιομηχανίας θέλει περιελθεΐ είς πειναλέαν κατά- 
στασιν. (ΒιιηιοιιΓ.)

"Οσον άφορα τούς άλλους κλάδους τής βιομη-
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χα'ηας, μικρά και σποραδικά αυτών αναφαίνον
τα ι ίχνη. 'Η Ελλάς δεν έχει ούδέ εν μέγα 
βιομηχανικόν κατάστημα. Καί όμως ή Ελλάς 
•ςδυνατό να μεταχειρισθφ προς τούτο, εκτός των 
γαιανθράκων τους οποίους περιέχει ενιαχού το 
έδαφος αυτής, τήν δύναμιν πολλών ποταμών 
καταπιπτόντων άεννάως άπό ρεεγάλα ΰψη. 'Η 
Έρκυννα, καταπίπτουσα έν Λεβαδεία μετά δυ- 
νάρεεως χιλίων ίππων, ήδύνατο να χρησιμεύση 
εις πολλάς βιομηχανικάς άξιολόγους επιχειρή
σεις. Πλίθος φυσικών δεξαρεενών αΐωρουρεένων 
ύπέρ τής έπιφανείας τών κοιλάδων ήδύναντο να 
έμψυχώσωσι πολλά βιοριηχανικάκαταστήματα.
Ή έν Αρκαδία λίμνη τής Φενεοΰ, άφ’ ής εκρέει 
ό ποταμός Λάδων, κείμενη 760  ρεέτρα ύπεράνω 
της θαλάσσης, ήδύνατο να χρησιρεεύση ώς άλλη 
κολοσσαία άτμομηχανής δύναμις.

Μέχρι σήμερον ώλιγωρήσαμεν την φύσιν 
καί την γην της 'Ελλάδος, ητις περιποιουρεένη 
ηδυνατο να γένη παραίτιος ρευρίων αγαθών · 
καί δρεως είναι άναντίρρητον δτι ή ΰπαρξις, 
ή εύημερία καί τό μεγαλείον της μικράς ταύτης 
γωνίας της γης, την οποίαν ρεετα τοσούτων 
αγώνων καί ταλαιπωριών εϊδομεν άναβιούσαν 
εις ελευθερίαν, είναι άπλοΰν ζή τη μ α  π ο λ ίτ ι 
κης οΐκονορείας (lord Russel). Προς επέκ
τασή τών ορίων της Ελλάδος, προς αΰξησιν 
του σπανίζοντος πληθυσρεου αυτής, πρός άνύψω- 
σιν του εθνικού φρονήματος καί την βελτίωσιν 
τών οίκονορεικών αύτής, δεν έχομεν χρείαν πρός 
τό παρόν ού'τε πολυαρίθρεου στρατού ού'τε ’Αρμ- 
στρογγείων πυροβόλο,ν κανονοστιχιών ουτε ρεε- 
γάλων θωρακοφόρων εξαρτύσεων. Ταΰτα, ει καί 
υ.ετά ρεεγάλων άναλωρεάτων καί θυσιών άποκτή- 
σωρεεν, δεν θέλορεεν δυνηθή να διατηρήσωμεν 
προσηκόντως έπί πολύ, έφ’ δσον οί πόροι ήρεών 
έσονται ρεικροί καί δυσανάλογοι πρός τοιαύτας 
παρασκευάς. ’Αλλως τε διαρειλλώρεενοι πρός τα 
ρεεγάλα έ'θνη περί στόλους καί στρατούς, καί 
φαινόρεενοι δτι έπαιρόρεεθα έξ ούχ υπαρχόντων 
προσοφλισκάνορεεν αλαζονείαν καί γέλωτα. *Η 
Ελλάς, έμμένουσα τή νυν αύτης στασιμό- 

τητι, άνευ γεωργίας, άνευ βιορεηχανίας, άνευ 
δηρεοσίων οδών, άνευ ρεεταλλείων, ουδέποτε 
δυνηθησεται νά άντεπεξέλθη άξιοπρεπώς τοΐς 
έξωτερικοίς αύτης έχθροϊς. ’Εάν νέος έκραγή 
πόλερεος, δεν άρεφιβάλλορεεν δτι ή 'Ελλάς θέλει 
άναδείξει έκ νέου νέους ηρωας καί νέα άξιάγαστα 
κατορθώματα. Ούδέποτε δρεως θέλει δυνηθη ϊνα 
αϊρη ρείαν τών τελεσιουργών καίκρισίρεων εκείνων 
ρεαχών, δ ι’ ών περαιουται ό πόλερεος, καί ρεεγε- 
θύνονται τά έ'θνη, διά της τελειωτικής προσκτή- 
σεως νέων χωρών.

Πριν έπιτεθώρεεν τοΐς έξωτερικοίς έχθροϊς 
τη ς  πατρίδος, άς πολερεη'σωρεεν πρώτον τούς 
εσωτερικούς, οϊτινες είναι δεινότεροι καί έπικιν- 
δυνωδέστεροι. Έαν πολερεη'σωρεεν αύτούς, άπο- 
κηρύττορεεν ταυτοχρόνως τον ηθικόν πόλερεον 
τοΐς έξωτερικοίς.

’Ας καταλύσωμεν έπί τινα καιρόν πάσαν πο- 
λευ.ικην προπαρασκευήν, άς άποστείλωρεεν εις 
Εύρώπην δσον π λε ίο να ς  δυνηθώρεεν νέους 
σπουδάσοντας τά έργα τά περί την γεωργίαν 
καί βιορεηχανίαν, άς προσκαλεσωρεεν έντός της 
'Ελλάδος δ τ ι  π λ ε ίσ το υ ς  δυνηθώρεεν ξένους 
βιορεηχάνους, άς όπλίσωρεεν τόν άργόν στρατόν 
της Ελλάδος διά της δικέλλης τού γεωργού, της 
σκαπάνης καί τού δρυγος του ρεεταλλέως, καί άς 
άντιπαρατάξωρεεν αύτόν πρός τούς πρώτούς καί 
άρεειλίκτους έσωτερικούς έχθρούς της πατρίδος. 
Οι έσωτερικοί ούτοι έχθροί είσι τά έλη, δ ι’ ών 
αί εύφορώτεραι της Ελλάδος γαίαι κατέστησαν

άχρηστοι, δηλητηριάζουσαι τό κλίρεα καί λυ- 
ρεαινόρεεναι τούς κατοίκους αύτης· ή άνοδία  
καί ή ά θλ ιό τη ς  τών σπανίων δηρεοσίων 
οδών, ητις καταστρέφει τό έσωτερικόν έρεπόριον 
καί υποθάλπει την ληστείαν.

"Οταν οί αληθείς ούτοι έχθροί της 'Ελλά
δος καταστραφώσιν, δταν άποξηρανθώσι τά έλη, 
δταν αί συγκοινωνίαι καταστώσι ράδιαι καί τό 
έρεπόριον άσφαλές, τά  δε προϊόντα της χώρας 
κατασκευάζωνται έν αύτη πρός χρησιν τών κατοί
κων καί πρός έξαγωγήν, δταν η ασφάλεια, ή 
άνεσιςκαί ή έξηρεέρωσις τών ηθών έπιφοιτήσωσιν 
εις την 'Ελλάδα, τότε θέλορεεν ίδεΐ τούς παν- 
ταχου διεσπαρρεένους όρεογενεΐς, ιδίως τούς κα
τοίκους τών όρεόρων έπαρχιών της Τουρκίας, 
φεύγοντας τόν άθλιον βίον καί την δουλείαν, 
καί ρεεταναστεύοντας εις την Ελλάδα, ένθα εύ- ! 
ρη'σουσι την εύηρεερίαν, την έλευθερίαν καί την 
ασφάλειαν. Αί δρεοροι έπαρχίαι της Τουρκίας, 
άποβάλλουσαι τό ρεόνον ζωτικόν καί βιουν έν αύ- 
ταϊς στοιχείον, θέλουσι περιελθεϊ εις ρεαρασρεόν, 
καί τότε θέλορεεν ίδεΐ τούς έχθρούς ήρεών έξην- 
τληρεένους καί κατερχορεενους έσπευσρεένοις βή- 
ρεασι πρός τό τέρμα του πολίτικου αύτών βίου.

Δυστυχώς ρεέχρι ση'ρεερον ρεόνον ολίγοι τινές 
άληθεϊς φιλοπάτριδες, είτε ύπό τών ιδίων άγό- 
ρεενοι αίσθηρεάτων, είτε προσέχοντες εις τάς συρε- 
βουλάς τάς οποίας αί δυνάρεεις καί οί φιλέλληνες 
συνεχώς άπηύθυναν πρόςήρεάς, έκήρυξαν τό σύ- 
στηρεα τών έσωτερικών μεταβολών καί υλικών 
βελτιώσεων αλλά ή φωνή αύτών ήν φωνή βοών- 
τος έν τη έρη'ρεω. λπό τεσσαράκοντα έτυ>ν τρεϊς 
έν Έλλάδι έπήλθον γενεαί ανθρώπων.'Η πρώτη, 
γενεά ήρώων, ήν άνδρεία μέν, άλλ’ άρεαθη'ς · 
ήγωνίσθη ύπέρ τής έλευθερίας ρεετ’ άπαρα- 
ρείλλου φιλοπατρίας καί ήλευθέρωσε τήν πα
τρίδα. 'Οσάκις δρεως περιήλθεν ές τά πράγ- 
ρεατα, έκυβέρνησεν ώς οί Τούρκοι. 'Η δευτέρα 
συνέστησε κυβέρνησιν τακτικήν καί συνταγμα
τικήν, ίδρυσε τάς καταστραφείσας πόλεις, έδη- 
ρειούργησε τό ναυτικόν καί ή'γειρε σχολεία καί 
τραπέζας. Χρέος ιερόν είναι τής τρίτης γενεάς 
νά καταπολέμηση τούς έσωτερικούς έχθρούς τής 
πατρίδος. ’Απόκειται δέ αύτη ϊνα έπανορθώσνι 
τά παρειμένα, καί βουλευσαμένη βέλτιον περί 
τών όλων, έξαίρν) έκ ταπεινού καί διερριμένου 
τό κοινόν τών Έλλη'νων εις αξίωμα καί δύνα 
μιν, ϊνα ίδωμεν έτι έφ’ ήρεών εύδαιμονούσαν 
τήν 'Ελλάδα μετ’ ασφαλείας.
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’Από τής τελευταίας Παρισινής συνδιασκέ- 
ψεως ήοξατο έν Έλλάδι άντίδρασις σοβαρά καί 
ένεργητική κατά τής στασιμότατος. Αί εφημε
ρίδες, πλη'ρεις άρθρων πολεμικών καί κατα
κτητικών πρό τής συνδιασκέψεως, ζηιούσι σή- 
μερον όμοφώνως τήν έμψύχωσιν τής γεωργίας, 
τήν καταστροφήν τής ληστείας, τήν έκμάθησιν 
τών βιομηχανικών τεχνών, τήν κατασκευήν 
οδών , σιδη ροδ ρόμων καί διωρύχων. Τό ζή- 
τημα τής άποψύξεως τής Κωπαίδος, ή'τις θέλει 
δώσει εις τήν Ελλάδα περί τά δύω εκατορεμύ- 
pta πλέθρων άρίστης γής · ή δρυχή τού ισθμού 
τής Κορίνθου, ή'τις θέλει καταστη'σει τόν Πει
ραιά άλλην Μασσαλίαν, καί τάς Αθήνας μίαν τών 
πλουσιωτέρων πόλεων τών κειμένων έπί τής 
μεγάλης έκείνης έμπορικής όδοΰ, ητις ανοίγεται 
διά τού Κενισίου δρους (mont Cenis), καί τού 
ισθμού τού Σουέζ, καί ή'τις διερχομένη διά τής 
Ελλάδος, θέλει μετοχετεύει τά προϊόντα τής 
Εύρώπης εις τήν μεγάλην Ασίαν καί τάνάπαλιν· 
και ή κατασκευή σιδηροδρόμου άπό τού κόλπου

τήςΒονίτσης μέχρι τού Βώλου μετά διακλαδώ- 
ψεων εις Βοιωτίαν καί Αττικήν, είσί τά ιδίως 
έπασχολοΰντα τόν τύπον τής Ελλάδος ζητήματα.

Αλλά καιρός έργων. Έαν δείξωμεν άληθή 
ύπέρ τής έκτελέσεως τών έργων τούτων ένθου- 
σιασμόν, ή Εύρώπη θέλει βοηθήσει ημάς διά τών 
κεφαλαίων καί τών μηχανικών αύτής, ώς έδειξε 
πολλάκις τήν πρόθεσιν.

Έν έτει 1 8 6 6  ή Γαλλική κυβέρνησις ήν δια
τεθειμένη νά δώση εις τήν Ελλάδα δείγμα τρα
νόν τής εύνοίας αύτής, παραχωρούσα έπί τινα 
έτη τούς τόκους τού δανείου τού έτους I 8 3 2 , 
τών εξήκοντα εκατομμυρίων, έπί τώ δρω δτι τά 
χρήματα έκεϊνα ήθελον χρησιμεύσει εις δημόσια 
έργα καί εις τήν έμψύχωσιν τής βιομηχανίας 
καί γεωργίας. Δυστυχώς ή καλοκάγαθος αύτη 
πρόθεσις, τής οποίας συμμετέσχον αί αύλαί τής 
Πετρουπόλεως καί τού Λονδίνου , έναυάγησεν 
έν τη άδρανεία τής Ελληνικής κυβερνήσεως, 
καί τη μικρά πίστει τήν οποίαν αί δυνάμεις 
είχον εις τήν ειλικρινή διαχείρησιν τιυν χρη
μάτων έκείνων.'Η πρός έξέλεγξιν τών έλληνικών 
οικονομικών άποσταλείσα παρά τών δυνάμεων 
έπιτροπή άπεφήνατο, δτι, έάν ή Έλλ.άς δεν είναι 
άςιόχρεως, έάν ό θησαυρός αύτής κατάχρεως, 
άποδοτέον τούτο εις τήν κακήν τού τόπου διοί- 
κησιν. « Έφ’ δσον τά δημόσια εισοδήματα αύ- 
ξάνουσι, λέγει ή έκθεσις τής έπιτροπής έκείνης, 
αύξάνουσι καί τά δημόσια έξοδα, χωρίς νά δυ
νηθή τις νά εύρν) ούδέν άντισήκιυμα τών θυσιών 
τών δυνάμεων, είτε διά τής δημιουργίας δημο
σίων έργιυν, είτε διά τής έμψυχώσεως τής βιο
μηχανίας. » General report o f the com
mission appointed at Athens to examine 
into the financial condition o f Greece, 
presenled to the house o f lords by com- 
mand of her majesty, 1860 .

« 'H Γαλλία  Iv και μόνον ζη τεί παρά -ή ς  Έ λλάδο;, 
ιγραφεν δ Γιζώτος προ; τον έν Άβήναις Γάλλον πρέσβυν 
Πισκατόρην, ώς ανταμοιβήν τών όσα υπέρ αυτής Ιπρα- 
ξεν, τήν άνάπτυςιν καί εκμετάλλιυσιν τών άπειρων 
πο'ριυν τους δποίους εμπεριέχει το έδαφος αύτής. Α ς  
υψωδή άνευ κλονισμών δια μ ιας ενεργού καί συνετής κύ
βε ρνήσεως με'χρι τής ευημερίας καί τής δυνάμεως -’κείνης 
δι’ ής θέλει καθεςει τήν θέσιν ήν προώρισται να πληρώση 
έν τή ’Ανατολή. Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ ε  ά ο ια κ ό π ω ς  εις 
τούς πολιτικούς τής Ελλάδος μ ε 'χ ρ ις  ου έ ν ν ο ή σ ιυ -  
σ ιν ,  δτι ή Ε λλάς πρέπει τέλος πάντιυν νά πορισθή 
κυβέρνησιν ενεργόν καί δραστηρίαν, πρώτιστος σκοπός 
τής δποίας έσεται ή άνάπτυςις τών πόρων, ή  έκμετάλ- 
λευσις τού φυσικού πλούτου τής χώρας, καί ή τακτο
ποίησες τών οικονομικών αύτής.

Έάν οί κατά καιρούς κυβερνήσαντες τήν Ελ
λάδα έξετέλουν τό πρόγραμμα τούτο καί ήκουον 
τάς συμβουλάς τών φίλων δυνάμεων, ή 'Ελλάς 
δεν ή'θελε περιελθεϊ εις τάς οίκονομικάς καί πο- 
λιτικάς έκείνας κρίσεις, αϊτινες τοσοΰτον έβλα
ψαν καί ηθικώς καί ύλικώς αύτήν, καί αί όποίαι 
βεβαίως θέλουσιν έπισκήπτει δίκην λοιμού πε
ριοδικούς, έάν μή θελήσωμεν, έκ τού παρελθόντος 
διδαχθέντες, νά προσέξωμεν εις τάς ειλικρινείς 
ταύτας συμβουλ.άς άνδρών πολιτικών πολύ τών 
ήμετέρων όξυδερκεστέρων. (Yemeniz.)

Ή βαθμηδόν άπόψυξις τών λιμνών καί τιυν 
τελμάτων, άτινα κατέχουσι μέγα μέρος τού έδά- 
φους τής Ελλάδος, έσεται ή πρώτιστη καί άσφα- 
λεστάτη αφορμή τής μελλούσης εύημερίας τού 
τόπου. Αί ύπό ιδιωτών εις πολλά μέρη τής 
'Ελλάδος έν Λεβαδεία, έν ’Ήλιδι καί Εύβοια έπι- 
τευχθείσαι μερικαί άποψύςεις έτριπλασίασαν τά 
κεφάλαια τών έργυλάβων. "Οταν αί τοιαύται 
έργασίαι έκτελεσθώσι συστηματικώς καί ένερ- 
γητικώς έφ’ όλης τής Ελλάδος, τά  εισοδήματα 
τού τόπου θέλουσι διπλασιασθή.

e o N i K H  ε π ι ο ε η Ρ Η Σ ί Σ .
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'Η Βοιωτία, καί ιδίως ή βορεία αύτής 
μοίρα, ή νΰν Λεβαδεία καλουμένη, ήν τό πάλαι 
ή εύφορωτάτη χώρα τής 'Ελλάδος. Τριθάλατ- 
τος, ηύπόρει πλειόνων λιμένων, δεχομένη διά 
μέν τού Κορινθιακού τά έκ τής Εύρώπης καί 
Λιβύης, διά δε τής ύπό τού Εύρίπου σχιζομένης 
παραλίας τά έκ τής ’Ασίας καί Αίγύπτου. Ο 
Εύ'οιπος, στενός ών καί συνεζευγμένος γεφύρα 
πρός αύτήν διπλέθρω, άπειργάζετο τρόπον τινά 
τήν Εύβοιαν μέρος αύτής.

Αλλά καί σήμερον ή Βοιωτία είναι μία τών | 
πλουσιωτάτων έπαρχιών τής Ελλάδος, καί δταν 
ή άπόψυξις τής Κωπαίδος παραδώση εις τήν 
γεωργίαν 2  000  0 0 0  πλέθρων εύφορωτάτης 
μαύρης γής ικανής πρός διατροφήν 3 0  00 0  αν
θρώπων, ή Βοιωτία θέλει καταστή κέντρον 
έξαγωγής καί εισαγωγής ένεργητικώτατον. Η 
δρυζα, ό κέγχρος, τό λίνον, τό καπνόχορτον, 
τό έρυθρόδανον (ριζάρι), τό βαμβάκιον, εύδοκι- 
μούσι τά  μέγιστα περί τήν λίμνην καί έπί τής 
μικράς μοίρας τού έδάφους αύτής, δπερ καλ- 
λιεργοΰσιν ’ οί έγχμυριοι κατα τάς έπιγινομέ- 
νας ξηρασίας. Τό βαμβάκιον τής Αεβαδείας εί
ναι έπιζητήσιμον εις Μάνχεστερ, καί'υπερτερεί 
τού τής Μεσσηνίας καί τής Πελοποννήσου έν γέ- 
νει. Έν έτει 1 8 6 4  ή καλλιέργεια τού βάμβακος 
κατ'είχεν έν Έλλάδι έπιφάνειαν 8  0 0 0  000  πλέ- 

ζθρων, ής τό τριτημόριον άνήκεν εις τήν Λεβα- 
δείαν, καί έφερε 1 5  εκατομμύρια δραχμών.

Ή Κωπαΐς λίμνη, έχουσα περίμετρον όγδοή- 
κοντα καί τριακοσίων σταδίων, κείται έπί τής 
άπό Θηβών εις Λεβαδείαν άγούσης έν τώ μέσω 
τής συναγκείας τών μεσογαίων κοίλων πεδίων 
τής Βοιωτίας, ά'τινα περιέχόνται πρός νότον μέν 
ύπό τών ’Αττικών όρέων καί τού Πτόου, πρός 
άρκτον δέ ύπό τών Φωκικών καί τού Παρνασσού, 
πρός εω δέ ύπό τού Έλικώνος· άπό δέ τής εσπέ
ρας έμπίπτει λοξός ό Κιθαιρών μικρόν ύπέρ τής 
Κρισσαίας θαλάσσης, έχων τήν άρχήν συνεχή 
τοΐς Μεγαρικοίς καί τοίς Αττικοίς δρεσι καί 
παυόμενος περί τάς Θήβας.

Οί άπό τών όρέων τούτων καταχεόμενοι πο
ταμοί έμπίπτουσιν έντός τών πεδίων τούτων * 
καί τινά μέν, τών ύδάτων ούδεμίαν έχόντων 
ύπόβασιν, λιμνάζουσιν, οίον ή Κωπαΐς, τινά 
δέ, έξατμιζομένων αύτών, ή δι’ υπογείων υπο
νόμων τας έκρύσεις ποιουμένων, γεωργούνται 
παντοδαπώς διά τήν εύκαρπίαν. Τό έδαφος τού 
κοίλου τούτου πεδίου, προϊόν ηφαιστείων άνα- 
στατώσεων, βρίθει υπογείων άντρων καί μύχιων 
σηράγγων, δ ι’ ών τά πλήθη τών έν αύτώ έμπι- 
πτόντων ύδάτων εύρίσκουσιν έκρυσιν. Οί έπι- 
φοιτήσαντες τήν χώραν πολλάκις έξαίσιοι σεισμοί 
ποτέ μέν έφραξαν, ποτέ δέ άνέωξαν τάς ύπο- 
γείους έκείνας έξόδους, ώστε πολλάκις συνέβη, 
έγχωσθέντων κατά βάθος τών πόρων, αί μέν λί- 
μναι νά αύξάνωσι μέχρι τών οίκουμένων τόπων 
καί νά κατακλύζωσι πόλεις καί χώρας· άνοι- 
χθέντων δέ τών αύτών ή άλλων συνέβη νά άνα- 
δύωσιν έκ τών ύδάτων. Πολλαί πόλεις έκειντο 
ποτέ μέν έπί τή λίμνη, ποτέ δέ άνωθεν. Τοιουτο
τρόπως κατεπόθησαν πολλαί τών έπί τή λίμνη 
πόλεων, άλλαι δέ, ώς κινδυνεύσασαι ύπό τής 
πλημμυρίδος, άνωκίσθησαν περαιτέρω έπί μετεω- 
ροτέρου έδάφους, διατηρήσασαι ούχ ήττον τήν 
αυτήν προσηγορίαν. Τοιούτόν τ ι  έπαθον καί αί 
Πλαταιαί, τών οποίων τό δνομα κατά τόν Στρά
βωνα έλήφθη έκ τής πλάτης τών κωπών τών 
απο κωπηλασίας ζώντων Πλαταιέων, καί τό 
Ελος τό ίδρυμένον έπί τοίς έλεσι. Τάς Κώπας, 

αϊτινες εκινδύνευσάν ποτε νά καταποθώσιν ύπό 
τής πλημμυρίδος, έσωσεν ό μεταλλευτής Κράτης,

άνα/.αθαίρων τά έμφράγματα τού πρός τή λίμνη 
πλησίον τών Κωπών χάσματος.

Επί τής Κωπαΐδος λίμνης ϊδρυντο τό πά
λαι πόλεις καί κώμαι πολυπληθείς’ αί προσάρ- 
κτιοι τή λίμνη Κώπαι, άφ’ ιυν τήν έπωνυμίαν ή 
λίμνη είληφε · κύκλω δέ τής λίμνης έκειντο αί 
’Ακραιφίαι, ή Φοινικίς, Όγχηστός, Αλίαρτος, 
Ώκάλεαι, ’Αλαλκομεναί, Τιλφούσιον, Κορώνεια, 

πόλεις άκμάσασαι εις πολυανδρίαν καί άνεσιν. 
Φαίνεται δέ ό'τι τό πάλαι ή λίμνη δέν είχε κοι
νόν δνομα, άλλ’ έλέγετο έπώνυμος καθ’ έκάστην 
πρός αύτή κειμένην κατοικίαν · Κωπαΐς μέν έκ 
τών Κωπών, Αλιάρτιος δέ έξ Αλιάρτου, καί 
ούτως έπί τών άλλων. Βραδύτερον δέ ή πάσα 
έλέχθη Κωπαΐς κατ’ έπικράτειαν. 'Εξής δέ 
έκειτο ή έγγύς τού Έλικώνος Κορώνεια καί αί 
ύπό τώ Κιθαιρώνι Πλαταιαί κατά τήν εις Αθή
νας καί Μέγαρα φέρουσαν, ένθα όΜαρδόνιος καί 
αί τριάκοντα μυριάδες τών Περσών άρδην ύπό 
τών έλληνικών ήφανίσθησαν δυνάμεων καί ό 
Ογχηστός, όπου συνήγετο τό ’Αμφικτυονικόν, 

καί Όρχομενός, καί ή Χαιρώνεια, δπου ό Φί
λιππος, νικήσας τούς Αθηναίους, τούς Βοιωτούς 
καί τούς Κοοινθίους, κατέστη κύριος τής 'Ελ
λάδος, καί ένθα οί 'Ρωμαίοι κατηγωνίσαντο τάς 
δυνάμεις τού Μιθριδάτου.

'Ο ’Ελίκων, ού πολύ διεστηκώς τού Παρνασ
σού καί ένάμιλλος έκείνω κατά τό ύψος καί τήν 
περίμετρον, έστι συνεχής τή Φωκίδι έκ τών 
προσαρκτίων αύτής μερών, καί ύπέρκειται του 
Κρισσαίου κόλπου. Ο Έλικών ήν άλλοτε περί
φημος διά τούς βαθυξύλους αύτοΰ δρυμώνας, τά 
συνηρεφή αύτοΰ άλση, τούς άνθώνας, και τούς 
έμψυχοΰντας αύτά γραφικούς ρύακας καί καταρ- 
ράκτας, όλβιον ένδιαίτημα τών Μουσών, τών 
ποιητών, τών καλλιτεχνών καί τών φιλοσόφων. 
Τά άλση αύτού ώραίζοντο ύπό ναών καί άγαλ- 
μάτων, έργα μεγάλων καλλιτεχνών τό δέ θέλ- 
γητρον αύτού καταφαίνεται ές ό'λων τών μυ
θολογικών παραδόσεων. Ενταύθα ύπήρχε τό 
πάλαι τό ιερόν τών Μουσών καί ή "ίππου κρήνη, 
καί τό άντρον τών Αειβηθρίδιον νυμφών, καί αί 
Θεσπιαί, ένθα ό περίφημος Έρως, έργον τού 
Πραξιτέλους, ον άνέθηκεν ή εταίρα Γλυκέρα, 
λαβούσα δώρον παρά τού τεχνίτου 'Στράβων).

Καίπερ δέ πολύ έκπεσών τής άρχαίας αύτοΰ 
λαμπρότητος ό Έλικών, ούχ ήττον παρίστησι 
μίαν τών οιραιοτάτων χωρών τής νέας Ελλάδος. 
Αί άπό τού δρους άναπεπταμέναι ζωγραφικαί 
κοιλάδες αί διήκουσαι πρός άνατολάς καί τήν 
Κωπαίδα, πρός δυσμάς καί τόν Κορινθιακόν 
κόλπον, είσί κοίλαι τό πολύ, ύπερβαλλόντως 
εύδενδροι, ύπό πηγών καί ναματιαίων ύδάτων 
διαρρεόμεναι ’ παράγουσι δέ δαψίλειαν νομής 
καί βοσκημάτων πλήθος, μεγάλην παριστώ- 
σαι άντίθεσιν τώ άπό τής παραλύπρου πεδιά- 
δος τών Θηβών ή τής λεπτόγεω Αττικής προσ- 
πελάζοντι.
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Αί κοιλάδες αύται περιεχόμεναι πάντοθεν ύπό 
τής ορεινής, εύδένδρου καί διαρρύτου ποταμοίς 
έκείνης χώρας, πλημμυροΰσι καί νΰν έτι περιο- 
δικώς. Τά ΰδατα έν μέρει μέν έξατμίζονται, έν 
μέρει δέ άπορροφώνται ύπό ύπογείων άντρων, 
σηράγγων ή καταβοθρών. Τά χάσματα ταΰτα, 
άποτελέσματα γηίνων αναστατώσεων, έφράχθη- 
σαν είτε ύπό σεισμών, εϊτε ύπό τών χειμάρρων 
τών έμφορουμένων ζωικών καί φυτικών ύλών · 
τά δέ ΰδατα μή εύρίσκοντα γενικήν διέξοδον 
μετέβαλον τό πεδίον εις έλος.

Οί άρχαίοι έδοκίμασαν πολλάκις νά άπο- 
I ξηράνωσι τά ελώδη μέρη τού πεδίου, εϊτε διά

| τής άνακαθάρσεως τών έμφραγμάτων, εϊτε διά 
τής κατασκευής νέων ύπονόμων πολλαχού, ιδία 
δέ πλησίον τών νΰν λεγομένων καταβοθρών, 
απαντώνται λείψανα τών έργασιών αύτών. 
’ΐδίως δέ έσπούδασαν ό'πως διορύξιυσι τήν κατα- 

βόθραν τού Κεφαλάρη ώς πλησιέστατα τής θα
λασσής κειμένην καί τό πλείστον τών ύδάτων 
απορροφώσαν. Πλησίον τού στομίου τής κατα- 
βοθρας ταύτης φαίνονται τά λείψανα δεκαέξ 
φρεάτων, δ ι’ ών έπειράθησαν νά φέρωσιν εις συγ
κοινωνίαν τά ΰδατα τής λίμνης μετά τών έμ- 
φραχθέντων φυσικών ύπονόμων. Φαίνεται ό'μως 
ό'τι μή δυνηθέντες νά διατουπήσωσι τούς σκλη
ρούς έκείνους βράχους παρητήθησαν τού έργου. 
Ούχ ήττον ό'μως ή άπόπειοα αΰτη καταδεικνύει 
ο'τι περι πολλοΰ έποιοΰντο οί άρχαίοι τήν τοιαύ- 
την έπιχείρησιν.

'θ καλοκάγαθος φιλέλλην Αδόλφος δ’ Έίχδαλ 
άπέστειλεν έν έτει 1 8 5 0  δ ι’ ιδίας δαπάνης τόν 
νΰν διευθυντήν τών ανατολικών σιδηροδρόμων 
τών Παρισίων Sauvage μεθ’ όλου τού άναγ- 
καίου προσωπικού ό'πως σπουδάση τά κατά τήν 
λίμνην, καί άνεύρη τά πρός άπόψυξιν αύτής 
καταλληλότατα. Ό Κύριος Sauvage έγραψεν 
ύπόμνημα σπουδαιότατον τό όποιον, άφού έπί 
πολλά έτη έμεινεν άγνωστον, εδημοσιεύθη τέλος 
περί τό 1 8 6 3 , κατά διαταγήν τής ελληνικής κυ- 
βερνήσεως, ή'τις καθυπέβαλεν αύτό ώς βάσιν νομο
σχεδίου περί τής άποψύξειυς τής Κωπαίδος (Ye
meniz). Οί δύω ούτοι φιλέλληνες ήσχολήθησαν 
έπίσης περί τήν εΰρυνσιν καί έκκάθαρσιν τού Εύ
ρίπου. Ό πορθμός ούτος είχ ε καταστή πρό πολλοΰ 
άχρηστος, περιελθών εις βάθος μόλις δύω καί 
πλάτος δεκατριών μέτριον. Τά εις Κωνσταντινού
πολή άναγόμενα πλοία έβιάζοντο νά περιπλέωσι 
τήν Εύ'βοίαν μετά μεγίστων δυσκολιών παραλ- 
λάσσοντα τό άεννάως χειμαζόμενον Χρυσούν 
άκρωτήριον. Κατά συνέπειαν τών κατά τό 1 855  
έκτελεσθεισών έργασιών ό Εύ'ριπος άνέωκται π ά 
λιν εις τήν ναυτιλίαν, εύρυνθείς μέν κατά 2 2 , 
έκκαθαρισθείς δέ εις βάθος 6 μέτρων. Γέφυρα 
περιστρεφομένη, κατασκευασθείσα έν Μασσαλία, 
συζεύγνυσι τήν Εύ'βοίαν μετά τής Βοιωτίας.

Έν έτει 1 8 5 6 , μετά δύω έτών μεγά
λην λειψυδρίαν, ό τότε έπί τών έσωτερικών 
ύπουργός Βούλγαρης, παραλαβών τετρακοσίους 
έργάτας έξ Αθηνών, έπορεύθη εις τήν Κωπαίδα, 
καί έσπούδασε τήν έσωτερικήν διάθεσιν τών 
καταβοθοών. Η Κωπαΐς είχε μεταβληθή εις 
ξηράν κοιλάδα, καί αί καταβόθραι ήσαν κατάξη- 
ροι · ή περίστασις ήν καταλληλοτάτη πρός τόν 
σκοπόν. Οί καταβάντες έντός τής μεγάλης κα- 
ταβόθρας τού Κεφαλάρη εύρον μεγαλοπρεπέστα- 
τον άντρον, ούτινος ό θόλος, ταπεινούμενος βαθ
μηδόν καί κατ’ ολίγον, άπέληγεν εις άπόστασιν 
9 0  μέτρων άπό τού στομίου εις σηραγγώδές τ ι 
όρυγμα, έντός τοΰ οποίου μόλις εις άνθρωπος 
έδύνατο νάπροχωρη'ση εις διάστημα 2 5  περίπου 
μέτρων, ποτέ μέν όρθιος, ποτέ δέ έρπων. Πάσα 
περαιτέρω διάβασις καί έξοδος ήν αδύνατος.
'θ Βούλγαρης έπεχείρησε νά έξορύξη καί νά δια- 
σπάση όγκους τινάς βράχων πρός ευρυνσιν τής 
σήραγγος. Προκόψας δέ τοίς έργοις έως τινός τό 
τελευταϊον, έννοήσας τό δυσκατάπρακτον τής 
έπιχειρήσεως, άφησεν αύτήν άσυντέλεστον. Ούχ 
ήττον όμως έπεγνώσθη τά κατα τήν λίμνην άκρι- 
βέστερον άπό ταύτης τής έκδρομής. Τδίως δέ κα
τάδηλον γέγονεν ότι τό πεδίον τής Κωπαίδος 
άποξηρανθέν έσεται πάντως εύφορον καί εύ- 

I γεώργητον.
'Η Κωπαΐς διηρηται εις τρείς διακεκριμέ- 

j νας ζώνας. Καί ή μέν πρώτη άποτελεΐται ύπό
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τής ιδίως λιανής καλούμενος, 1 5 0 0 0 0 0  πλέ
θρα ιτβριεχούσης, ήτις τεναγίζει αεί ποτε 
καί παράγει έξαιρέτους έγχε'λεις. Ή δεύτερα, 
άποτελούμενο ύπό 000  000  πλέθρων περίπου, 
δι·ρρ·οται αύθις εις δυω μοίρας, ών 'ό μέν πρώτη 
καθίσταται γεωργήσιαος, δταν, έπελθοΰσης 
λειψυδρίας, τα ΰδατα άποσυρθώσι ταχύτερον, 
ή δέ δεύτερα, ύπό των ΰδάτων αεί ποτε 
κλυζομένη, τεναγίζει, καί τοσαΰτην παράγει 
άγρίαν βοτάνην ώστε καθίσταται πάντη άγεώρ- 
γητος. "Οταν οί καύσονες του θέρους είσδυ- 
σωσιν έντδς τής αύτοφυοΰς καί άγριας εκείνης 
φυτείας καί θερμάνωσι τδ έδαφος, τότε οί ποιμέ
νες έμβάλλουσι τδ πυρ εις τους καλάμους και τδν 
χόρτον, καί μετ’ ολίγον κατέρχονται τα ποίμνια 
αυτών καί νέμονται την πόαν, τους απαλούς 
βλαστούς καί τάς ακρίδας, αΐτινες άναβλαστά- 
νουσιν εύθύς μετά τδν εμπρησμόν των καυλών. 
Ή τρίτη ζώνη περιλαμβάνει τάς γεωργησί- 
μους γαίας' είναι δέ αΰτη δυστυχώς ή στενω- 
τάτη, περιέχουσα μ,όνον 5 έως 60ί) 000  πλέθρων, 
έξ ιόν τά ή μίση είσίν εθνική ιδιοκτησία περί 
τάς 80  χιλ. δραγμάς κατ’ έτος φέρουσα.

Τρεις ποταμοί έκδιδουσι σήμερον εις 
την Κωπα'ίδα, ό Μέλας, ή Ερκυννα και 
ό Κηφισσός. Ό Μέλας η Μαυροπότα- 
μος, άρχόμενος 2 0 0 0  μέτρα πρδς βορ- 
ράν της λίμνης, καί ένεχθείς παρά την 
λεγομένην Τοπολιάν, πρόεισιν εις την 
Κωπα'ίδα. Ό Κηφισσός, έχων τάς 
άρχάς έκ των Φωκικών όρέων καί διά 
της αρχαίας Έλατείας ρυείς, καταφέ- 
ρεται εις Χαιοώνειαν καί συμβαλλόμε
νος μετ’ άλλων ποταμών καί ρυάκων 
εςίησιν εις την Κωπαΐδα ΰπερθεν του 
Μέλανος, παρά τδν μυχόν, έφ’ ού 
έκειτο τδ πάλαι ό Όρχομενός. Ή "Εο- 
κυννα, έχουσα τάς άρχάς άπδ τώνπαρά 
την Λεβάδειαν περιφη'μων πηγών Λή- 
θης καί Μνημοσύνης, τών άναδυουσών 
παρά τω ΰπάντρω μαντειω του Διδς 
του Τροφωνίου, ρυεΐσα δέ^διά πόλεως / 
μεέσης Λεβαδείας, καί ένεχθεΐσα μέχρι 
Κωπαίδος εμβάλλει εις την βορειοανα
τολικήν αύτής πλευράν.

Ή πόλις Λεβαδεία είναι μία τών 
ιόραιοτάτων καί κομψοτάτων πόλεων 
της Ελλάδος. Χωριζομενη από του τεναγώ- 
δους πεδίου δ ι’ ορεινής όφρυος, άναπετάννυται 
ζωγραφικώςδίκην αμφιθεάτρου επί ύπωρείας άπο- 
τόμου, πολυποίκιλου θέας. 'Η "Ερκυννα έ/ουσα 
τάς άρχάς άπ’ αύτης ρεΐ διά μέσης πόλεως. Ή 
άνω πόλις, δυσοίκητος καί τραχεία, έπικάθηται 
επί οξέων καί ξηρών βράχων, τών οποίων αί κο- 
ρυφαί αίωροΰνται υπέρ τών στεγών τών οικιών, 
συγχεόμεναι μετά τών έρειπίιον του έρυμνου 
φρουρίου καί πολιχνίου όπερ έπίκειται τη πόλει. 
Αί βαθεΐαι χαράδραι, τά κάθυγρα χάσματα, οί 
ξηροί βράχοι, καί αί αναμνήσεις τού σπηλαίου 
τού Τροφωνίου Διδς πληρούσι μελαγγολία: τδν 
θεατη'ν. ’Λλλά ή σκηνή μεταβάλλεται καί καθί
σταται εύθυμοτέρα ώς κατέλθωμεν εις την πό- 
λιν. Αί οδοί της πόλεως, καθαραί καί ΰπδ εργα
στηρίων ποικίλης ύλης καί πολυχρώτων προϊόν
των όριζόμεναι, είσί πλήρεις λαού εύθυυ.ου καί 
εργατικού, όστις έχει έν Έλλάδι ΰπόληψιν 
λαού πράοου, τιμίου καί φιλοξένου. "Τπερθεν 
των βαρέων θόλων τών βυζαντινών εκκλησιών 
μεταρσιουνται ισχνοί καί ζωγραφικοί μιναρέ- 
δες. Αι κυπαρισσοι, αί πλάτανοι καί αί ίτέαι 
σκιαζουσαι τας στεγας, καί τά δώματα τών οι
κιών γραφικήν άποτελοΰσι την πρόσοψιν. 'Ο

διά μέσου της πόλεως σφοδρώ καί κατωφερεΐ 
τώ ρευματι καταφερόμενος χείμαρρος πληροί 
ζωής καί ποιη'σεως τάς οδούς· καί νυν μ,έν 
λάλος, κελαρΰζων, χειμαρρώδης καί εύθυμος, 
νΰν δέ μελαγχολικός καί σοβαρδς καταφέρεται 
επί τδ προάστειον καί μεταβάλλεται εις πράον 
καί ομαλόν ρεΐθοον, ούτινος τά έλαφρα νάματα 
έρπουσιν άνά μέσον σειράς μ.ακράς αγροικιών καί 
άγροκηπίιυν, κομ.ψών, χλοερών καί κατασκίων, 
άνεσιν καί εύημ.ερίαν άποπνεόντων · περαιτέρω δέ 
υδρόμυλοι τινες διακόπτουσιν ένθεν κάκεΐθεν τά 
γαλήνια αυτού νάματα, άτινα, ταραττόμενα καί 
κυματιζόμενα προς ώραν, μεταβάλλονται αύ
θις εις άργυροειδές έλασμ,α, έλισσόμ.ενον άνα- 
μέσον τού ένδρόσου, τού συνηρεφοΰ:, καί ποά- 
ζοντος εκείνου πεδίου καί καταλειβόμενον επί 
τέλ.ους πράον καί μαλακόν εις την Κωπα'ίδα.

Ή πόλις Λεβαδεία δεν παρέχει την οψιν 
της πενίας, της αργίας καί της αγροικίας 
πολλών πόλεων της 'Ελλάδος, ύφ’ ής δυσα- 
ρέστως παθαίνεται ό περιηγητής. Οί κάτοικοι 
κέκτηνται γαίας εις τάς παρακειμ,ένας κοιλά
δας, καί είσιν έκδοτοι εις την γεωργίαν * ή
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τακτική εργασία καί ή έξ αύτης άπορρέουσα 
άνεσις εξημέρωσε τά ήθη αύτών. "Οταν ή λίμ.νη 
Κωπαίς άποξηρανθη, ή Αεβάδεια θέλει δρέψει 
πρώτη τάς έξ αύτης ώφελείας καί θέλει καταστη 
μ.ία τών πρώτων πόλεων της 'Ελλάδος. Αύτη 
έσεται ή αποθήκη τών προϊόντων της άποξηραν- 
θείσης λίμνης καί της Βοιωτίας, καί ή αφετηρία 
μεγάλης προαγωγής παντοίων βιομ.ηχανικών 
έπιχειρη'σεων.

Τδ διπλοΰν φαινόμενον της πλημμυρίδας,ητις 
μεταβάλλει κατά τδν χειαώνα την κοιλάδα της 
Κωπαίδος εις εύρεΐανκαί βαθεΐανλίμ.νην, καί της 
υποτροπής τών ύδάτων, ήτις βραδέως καί άτελώς 
έπερχομένη μεταβάλλει την λίμνην εις έ'λος, επα
νέρχεται περιοδικώς. Οί όμ.βροι καταρράττοντες 
άφθονοι άρχονται περί τάς άρχάς όκτωβρίου, αύ- 
ζάνουσι κατά νοέμβοιον καί δεκέμ.βριον, περί δέ 
τον Ιανουάριον καθιστώνται σφοδρότατοι. Κατα 
την εποχήν ταύτην ό Κηφισσός, καταφερόμ.ενος 
πόρρωθεν καί προσειληφώς κατά την πορείαν αύτοΰ 
πολλά δευτερεύοντα ρεύυ-ατα, μεγεθύνεται βαθ
μηδόν ώς οί μ.εγάλοι ποταμοί. *Η "Ερκυννα άπ’ 
εναντίας κατέρχεται σφοδρά, άτακτος καί χει- 
μαρριοοης, καί νΰν μ.έν διογκοΰταιύπό τών βροχών 
καί τών προσπιπτόντων ύδάτων, κατακλύζουσα τά

περί αύτήν, νυν δέ καταπίπτει αίφνης. Ο Μελας, 
τού οποίου ή πορεία είναι σύντομος δεν, πλημμυ- 
οεΐ ποσώς. Εις τδ μέγα τούτο ποσδν τού υδατος 
τού ύπό τών τριών μ,εγάλων ποταμών έντδς του 
πεδίου έκείνου καταφερομένου συμμ-ίγνυνται τά  
ύδατα τών όμβρων καί τών χειμάρρων τών άπδ 
τών προσεχ εστάτων ορών προσφερομ.ένιυν. Ο 
άπδ τών στενών τής Φωκίδος έπιπνέων αύχμηρός 
άνεμ.ος έπιφέρει πρόωρον την τηκεδόνα τών χιό- 
νων τού Παρνασσού, ήτις έν μέρει μ.έν γεννά περί 
τούς μ.ετεωροτερους τών τόπων πολλά καί παχέα 
νέφη, έν μ.έρει δέ προς την λίμ.νην φερομ.ένη, 
συντείνει ούκ ολίγον ε·’ς την πλημμυρίδα.

Κατά την πρώτην τής πλημμυρίδος περίο
δον τα ύδατα ύψούμενα μέχρι τών σχισμάτων 
τού Πτόου εκχέονται δ ι’ αύτών* μετ’ ολίγον ή 
λίμνη ύπερπληροΰται, πελαγίζει, καί τά ΰδατα 
κατακλύζουσι την δευτέραν ζώνην, έντδς τής 
οποίας πρδ ολίγου έφεοον οί ποιμένες εις νομήν 
τά ποίμνια, καί άνυψούνται έξ καί πολλάκις 
οκτώ μέτρα υπέρ τών στομίων τών καταβοθρών, 
ώς φαίνεται τούτο άπό τών επί τών βράχων ύπδ 
τού υδατος άπολειφθέντων ιχνών. Αί έπί τών 

αυτοφυών λόφων ή χωμάτων ίδρυαέναι 
άγροικίαι νησίζουσι τότε κατά τήν πόρ
ρωθεν όψιν, παραπλήσιον Φαντασίαν 
αποτελοΰσαι ταΐς κατ’ Αίγυπτον κατ’ 
ένιαυτδν πε: ικλυζομέναις οίκήσεσι.

Περί τδν μ.άρτιον οί όμβροι παύουσι· 
παύουσι δέ καί οί άπδ τών ομ,βρίμων 
ύδάτων πληρούμενοι διιπετεΐς χείμαρ
ροι' τά δέ έν τή λίμνη άπολεκ&θέντα1  ̂ I I I 4
ΰδατα λαμβάνουσι τήν ύπόβασιν, έν 
μέρει μέν διά τών καταβοθρών, έν μέρει 
δέ διά τήν έκ τών ήλίων άναθυμίασιν.

, Περί τδν αΰγουστον ή πλημμύρα εξα
φανίζεται, μέρος τού κοίλου πεδίου τού 

Μ Β ρί εναγχος ύπδ τών ύδάτων κλυζου.ένου 
γυμνοΰται καί άναψύχεται, τδ δέ λοι- 
πδν τελματούται, τών ύδάτων ούδε- 
μίαν έχόντων εκρυσιν άπό τών κατα
βοθρών , τών οποίων τά στόυ.ιά είσι 
μετεωρότερα τής έπιφανείας αύτών. Οί 
άέρες καθίστανται βαρείς καί πνιγώ- 
δεις, ή δέ έκ τών άναθυμιάσεων άνα φερο- 
μένη βορβορώόης ίκμάς μολύνει καί νο- 
σωδέστατον έξεργάζεται τδν άέρα. Χπό 

τών βορβορωδών εκείνων ύδάτων άναθρώσκει τότε 
άμύθητον πλήθος άγριας αύτοφυοΰς βοτάνης καί 
λάχανον νεαρόν καί δρακόντειον, άτινα, ταχέως 
αΰξοντα, κατακαλύπτουσιν έν άκαρεΐτδ τέλμα. Η 
εύφορία τού έδάφους τούτου είναι καταπληκτική'. 
"Οταν τδ έ'λος άποψυχθή, ή γονιμότης τής γής, 
ήτις διατρανοΰται διά τής δαψιλούς καί άγριας 
εκείνης φυτείας, θέλει έκκαρπωθή διά τής καλ- 
λιεργείας χρησίμων φυτών. (Yemeniz.)

'Η άπόψυξις τής Κωπαίδος ύφ’ ό'λας τάς έπό- 
ψεις θεωρουμένη έσεται λοιπόν λυσιτελεστάτη. 
Πρδς τούτο άπαιτεΐται κατά τδ ύπόμνημα τού 
κ. Sauvage πρδ παντός άλλου, νά έπιτευχθή ή 
μετοχέτευσις τών λιμναζόντων ύδάτων διά τής 
συντου.ωτάτης οδού εις τήν θάλασσαν. Ή κατα- 
βόθρα τού Κεφαλάρη είναι επομένως ή καταλ- 
ληλοτάτη πρδς τδν σκοπόν θεσις. Οί πρδ; τήν 
θάλασσαν ορίζοντες αύτήν βράχοι είσίν ολίγοι. 
"Οπισθεν αύτών εύρίσκ=ται χαράδρα, βάθος καί 
πλάτος άξιόλογον έ'χουσα, διη'κουσα εύθύ δίκην 
διαυλωνίας μέχρι θαλάσσης, ήτις θέλει έλαττώ- 
σει πολύ τήν εργασίαν. Περί τούς πρόποδας του 
Κεφαλάρη ή πεδιάς εύρίσκεται 9 7  μ.έτρα ύπερ- 
άνω τής θαλάσσης, ή δέ κορυφή περί τα 1 '< 7 μέ
τρα- ή διαφορά τών 50 μέτρων καταδεικνύει τδ

δύσκολον τής όρυχής διώρυχος ύπαίθρου. Ανάγκη 
λοιπόν ϊνα έξορυχθή ένταυθα διά τού σκληρού 
τιτανίτου τού Πτώου ύπόνομος διώρυξ μήκους 
1 G00 μέτρων. 'Ο κύριος Sauvage ύπολογί- 
ζεται ότι ή έπιχείρησις αΰτη άπαιτη'σει δα
πάνην 1 6 0 0  0 0 0  δραχμών, χιλίους έργάτας έπί 
τέσσαρα έτη εργαζομένους. Αί εσχάτως όμως 
έφευρεθεΐσαι μηχαναί, α'ίτινες έχρησίμευσαν εις 
τήν διάτρησιν τών 
"Αλπεων καί τήν 
διορυγήντοΰ ισθμού 
τού Σουέζ, δύναν- 
ται νά έλαττώσωσι 
καί τόν χρόνον καί 
τόν άριθμδν τών 
έργατών καί τήν 
δαπάνην. Τής γενι
κής εκείνης διώ
ρυχος άπαξ έξορυ- 
χθείσης μέχρι τής 
χαράδρας, ήτις 

χρησιμεύσει ώς φυ
σική αύτής παρά- 
τασις μέχρι τής 
θαλάσσης, ανάγ
κη νά μετοχετευ- 
θώσι πρός αύτήν 
άπαντα τά  ΰδατα 
της Κωπαίδος. 'θ  
Κηφισσός πρέπει 
νά μεταγγισθή εις 
τόν Μέλανα διά 
μικράς διώρυχος.
Μόνη ή "Ερκυννα 
άπαιτη'σει σπου- 
δαίαςέργασίας.’Από 
τών έκβολών αύτής 
ανάγκη ΐνα έξορυ
χθή διώρυξ, ήτις, 
δεχόμενη τά ΰδατα 
τού ποταμού τού
του, περιστραφήσε- 
ται περί τήν λ ίμ 
νην, ό'πω; ένωθή με
τά τής γενικής διώ
ρυχος, άφοΰ μετ»γ- 
γισθώσιν εις αύτήν 
άπαντα τά άπό τών 
προσεχών ορών κα- 
ταρρέοντα ΰδατα.
Συγχρόνως άπολή- 
ξουσιν εις αύτήν αύ'- 
λακες πολυπληθείς, 
φέρουσαι τά τελευ
ταία λείψανα τών 
τελμαρ.ατωδών ύ- 
δατων, ένώ έτερον 
σύστημ.α διαυλω- 
νιών καί διωρύχων 
έρ.ποδίζει τήν έν- 
τελή ξηρασίαν τού
έδάφους. Τδ ό'λον τής έργασίας άπαιτη'σει 
κατά τούς τελευταίους ύπολογισμούς δαπάνην 
9 εκατομμυρίων δραχμών, ποσδν άσημον 
εις εταιρίαν, έάν παραβληθή πρδς τάς έκ τής 
έπιχειρήσεω; ώφελείας. (Yemenis.) .

Κατα τούς ύπολογισμούς τού κυρίου Sau- 
vage, όταν τδ τελματώδες πεδίον τούτο άπο- 
ςημανθή, έπαρκέσει εις άνετον διατροφήν 
8 0  0 0 0  ψυχών, ένώ οί σήμερον έπί τών νοσω
δών έκεινων οχθών τής λίμνης άποζώντες έγ- 
χώριοι μόλις άποτελοΰσι 4 0 0 0  ψυχών λυμαινο-

μένων ύπό τών πυρετών καί τής κακουχίας. 'Η 

ύγεία, ό πληθυσμός, ή εύημερία, ή ήμέρωσις τών 
ηθών έπιφοιτήσουσιν εις τήν χώραν, έάν ή 
ώραία αΰτη έπιχείρησις έκτελεσθή. ’Από τών 
πλησιοχώρων έπαρχιών τής Θεσσαλίας, τής 
Ηπείρου, τής Μακεδονίας , μεταναστεύσουσι 

πρός τήν εύνομουμένην εκείνην γήν πλήθος έρ- 
γατικών καί τίμιων ομογενών, ώς συνέβη τούτο

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΝ ΑΡΑΒΠΝ.

Ή  αρχιτεκτονική τών Αράβων. CH ’Αλαμβρα.

έν μέρει έν Εύβοια, έ'νθα μετώκησαν πολλαί 
’Ηπειρωτικά! καί Μακεδονικαί οίκογένειαι.

* Ά λλ ’ εΐγε μην τών είρημένων αδύνατον μέν μηδέν 
εστι, μηδέν -/αλεπον, πραττομε'νων δέ αύτών, προσφι
λέστεροι μέν τοίς Ελλησι γενησόμεθα, αφαλέστερον 
δε οίκήσομεν, ευκλεέστεροι δέ ε’σόμεΟα, καί δ μέν δήμο; 
τροπής εύποεήσει, οί δέ πλούσιοι τή ; ε ι; τδν πόλεμον 
δαπάνη; άπαλλαγήσονται, περιουσία; δέ πολλή; γενο- 
με'νη;, μεγαλοπρεπέστερον μέν έτι ή νυν εορτά; άξομεν, 
ίερα δε έπισκευάσομεν, τείχη δε καί νεώρια ανορΟώσο - 
μ ε ν .. . .  π ώ ; ούκ άξιον ¿>; τάχ ισ τα  τούτο ι; έγχειρεΐν, 
ινα έτι έφ’ ημών ε’πιόωμεν τήν πόλιν μ.ετ’ ασφαλεία; 
εύδαιμονοϋσαν ; » Ξενοφ. περί προσόδ. Κεφ. ς  .

Α α ε ξ . Μ ε τ μ α ρ .

Η ΑΑΑΜΒΡΑ.
L’Aalhambra ! l ’Alhambra ! palais que les génies 
Ont dorécorame un rêve et rempli d'harmonies, 
Forteresse aux créneaux festonnés et croulants,

Où l’on entend la nuit de magiques syllabes, 
Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, 

Sème les murs de trèfles blancs! Y .  H u g o .

« Ή ιδιόρρυθμο; καί παράβολο; τών ’Αράβων τί- 
χνη, λέγει ό Λ αμενναΐο;, έξεικονίζει ίνδαλμα λαμπρόν,

έργον μυστηριώδε; Ις- 
υφανθέν υπό νηρη ΐ- 
δων , ένασμενιζοντων 
τ α ϊ;  μυρία ις εκε ίνα ι; 
συσπειράσεσι καί πε- 
ρικλοκαι; άνθέω ν, 
γραμμών, επιγραφών 
καί κοσμημάτων, ένθα 
ό όιοθαλμδ; ανακαλύ
π τε ι πρδ; σ τ ιγμ ή ν  τήν  
συμμετρίαν, υπεκφεύ- 
γουσαν αύτώ  α ίφ νη ; 
δι’ άδιαλείπτων καί 
χαριεστάτων λοςοδρο- 
μικών κινήσεων καί 
αλμάτω ν. Τά π ολυ
σύνθετα ταυτα  κο
σμήματα  έκτυλίσσον- 
τα ι δίκην φ υτε ία ; δα- 
ψ ιλου; καί φαντασ ιιίί- 
δου; παριστιόση; ούχί 
τήν φύσ ιν, άλλα το 
ονειρον α ύτή ;. »

Οί Ά ρ α β ε ;, καίπρε 
κοσμήσαντε; τά  ο ικ ο 
δομά; αύτών διά τών 
παραβολωτάτων θερ
μ ή ; , πλουσία; καί 
ίδιοτρόπου φαντασία ; 
αποκυημάτων , δ ιέ- 
πυεψαν έπ ί τήάπλό- 
τη τι κα ί πρακτική  
διαθέσει τών οικο
δομών. Ί δ ίι» ; έν τή  
μεσημβρινή 'Ισπανία , 
ένθα δ πολιτισμό; αύ
τών άνεπτύχθη έπ ί 
Ιπτά αιώνας . κατε'- 
λιπον δείγματα τής  
καταπ ληκτική ; αύτών 
περί τήν αρχιτεκτο
νικήν μεγαλοφυΐα;. 
Τ ις δέν ήκουσε περί 
τήςέν Κορδούη Ά λ ά μ -  
βρα; ; του μαγικού 
καί φαντασιώδους τού
του τεμένους, ένθα ή 
Α ραβ ική  τέχνη προ- 
ήχθη μέχρι τ ή ; υπά
τη ; (έαθμίδο; τ ή ; ανα
τολικής φ ιλοκαλίας.

‘Η εσωτερική κό- 
σμ.ησις αύτής άποτε- 
λεϊτα ι υπό τετραγω - 
νικώνπολυχριότυιν τε
μαχίω ν φαβεντιανή ; 
ίδερνικωμένης ύλη ; 
(faïence v e rn ie ) ,τών 
δποίων τά  μωσαϊκά  
καλύπτουσι τά  κάτω  
τών τοίχων μέχρ ι; 
ενός κα ί ήμ ίσεω ; μέ
τρου ύψους. 'II λοιπή  
έπιφάνεια τών τοίχων 
έστίν άνάπλειυς πολυ
ποίκιλων πλουσίων α
ραβουργημάτων (ara
besques) , ένθα τά  έπί 
τού ναστοχάρτου η  
γύψου άναγεγλυμμενα  
άρμονικώτατα συμ 
π λέγματα  άνθέων , 
γραμμών καί έπ ι - 
γραφών απεργάζονται 

σύνολον άπαραμίλλου χάριτος καί έντελείας. Ίδ ίω ; 
θαυμάζει δ θεατή; τήν Αύλήν τών Λεόντων τήν π ε -  
ριεχομένην δπδ περιστυλίου έλαφρών χαριεστάτων  
αραβικών στηλώ ν, καί φερουσαν έκατερωθεν είδος 
προπυλαίου, αριστουργήματος φιλοκαλία; καί μεγαλο
πρέπειας αραβικής, ούτινο; ακριβή; αντιγραφή έστιν 
ή παρατεθειμένη εικών. Περί τ η ; Α υλή; τών Αεόντοιν 
καί τ ή ; περίφημου αιθούση; τών ΙΙρέσβεων θέλομεν 
δμελήσει ε ί;  τδ πρόσεχες έκτενέστερον.



eoNiKH ε η ι ο ε η Ρ Η Σ ί τ .

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΝΤΟΥ,

Η

Η ΘΕΙΑ ΚΠΜΠΔΙΑ.

Μεσούντος του δεκάτου τρίτου αίώνος ή 
’Ιταλία ήν ανάστατος, έ'ρμαιον εμφυλίων 
πολέμων καί εξωτερικών ραδιουργιών. Αί 
πλεϊσται καί μέγισται τών πο'λεων αυτής, 
άποσείσασαι τον αυτοκρατορικον ζυγόν, με— 
τέστησαν εις δημοκρατίας, αί δε λοιπαί 
παρέδωκαν -έαυτάς εις τυραννίσκους, οίτι- 
νες τα/έως ένετείναντο βασιλικήν καί αρι
στοκρατικήν πολιτείαν. Ιδίως δύω φα- 
τρίαι έλυμαίνοντο τότε τήν χώραν, ή τών 
Γιβελίνων ή αύτοκρατορικών, καί ή τών 
Γ ο υ έλ φ ω ν  ή π α π π ισ τώ ν . Ή ισχύς τών 
αύτοκρατόρων έξησθένησεν ήοη μεγάλως· 
διο'τι οίπάππαι μυρία παρενέβαλλον εμπόοια 
κατά τής εν Ιτα λ ία  κυριαρχίας αυτών, το 
μέν έγείροντες επαναστάσεις εις τάς χώρας 
αυτών άπόντων έν ’Ιταλία, το δέ χρώμενοι 
τοΐς βασιλεϋσι τής Γαλλίας οΐον άντιση— 
κώματι τών ραδιουργιών εκείνων.

Ό Δάντης έγεννήθη έν ετει 12 6 5 , έξ 
οίκου καί γένους περιφανούς, καί έ'τυ/ε παι
δείας καί καταρτύσεως έπιμεμελημένης. 
Νέος έ'τι ήν μεστός φοράς, συνετός δέ τή φύ
σει καί μεγαλοπράγμων τή προαιρέσει, ταχύ 
ήπτετο τών πολιτικών, καθ’ ήν εποχήν οί αύ- 
τοκράτορες, άπολέσαντες τήν έν ’Ιταλία 
ίσχύν αυτών, άφήκαν έλευθέρας τάς πόλεις 
αυτής. Οί κάτοικοι τής Φλωρεντίας, κατα- 
λυθείσης τής τυραννίδος, μετέστησαν εις 
δημοκρατίαν, καί κατέστησαν έπί μικρόν πο
λιτείαν άριστα κεκραμένην προς ομόνοιαν καί 
σωτηρίαν. Οίπλεϊστοι αυτών ήσαν Γουέλφοιή 
παππισταί, οι δέ ολίγοι τον αριθμόν Γιβελΐ- 
νοι έκρύπτοντο, τεκταινόμενοι κρυφίως τάς 
αντεκδικήσεις αύτών. Ο Δάντης, καταγόμε
νος έξ οικογένειας Γουέλφων, έδείχθη έν 
ταίς κατά τών Γιβελίνων στρατείαις άγαθός 
καί φιλοκίνδυνος, καίμετέσχε ττςαίματηράς 
μάχης τού C am paldino, ήν συνήψαν οί 
Φλωρεντινοί κατά τών Γ ιβελίνων του A rez-  
z o - διέπρεψε δέ καί συνήργησε τήν νίκην, 
ήν ήραντο οί Φλωρεντινοί κατά τών δημο
κρατικών τής Πίσης.

Μικρά αιθρία καί γαλήνη διεδέξατο τούς 
αλληλοδιαδόχους εκείνους σάλους καί τρι
κυμίας, καί 6 ποιητής, γενόμενος έν άνέσει 
καί σ/ολή άπό τών στρατ ειών έκείνων, έ- 
τράπη τή προσφιλεΐ αύτώ μελέτη, καί 
τή λατρεία τής έρωμένης αυτού ΙΙεάτρι-

1. Οί έν Παρισίοι; έκοόται και βιβλιοπώλαι Κύριοι Ha
chette, προς ούς δημοσία έκφράζομεν αήν ευγνωμοσύνην 
ήμώ ν, έπιθυμούντες ϊνα  καταστησωσι γνωστήν τοΐς Έ λλησι 
τήν υπό πάσης τής Ευρώπης θαυμασθεΐσαν, και τοΐς πολ- 
λοϊς διά τήν υψηλήν αυτής τιμήν απρόσιτον έκδοσιν τής 
τριλογία; τού Δάντου, έδωρήσαντο ήμίν τούς καλλίστυυς 
τύπους τών εικόνων οϊτινες κοσμούσι τό αριστούργημα
τούτο τής νεωτέρας τυπογραφικής τέχνης. Α ί εικόνες αύταί
είσιν έργα τού περίφημου Γουστάβου Δορέ. 5Εκ τούτων τ ι-
νας μέν άφορώσας εις τήν Κόλασιν δημοσιεύομεν σήμερον* 
τάς δέ λοιπάς άφορώσας εις τό Καθαρτήριον και τόν Ιίαρά-
δεισον προσεχώς.

κος. 'Η Βεάτριξ, τήν οποίαν ήγάπησεν 
έμπαθώς, εσεται αθάνατος ως ή Λάβρα τού 
Πετράρχου. Άμφοτέρας ήγάπησαν περι- 
παθώς καί ύμνησαν δΓ υγρών καί μεμουσω- 
μένων έπών οί μέγιστοι ποιηταί τού αίώ
νος. ’Αμφότεραι άπέθανον άνθούσαι τήν ηλι
κίαν.

Ό Δάντης ένυμφεύθη τώ 12 9 1  καί εσχε 
πλειστα τέκνα, μή όμονοήσας όμως μετά 
τής συμβίου αύτού ήναγκάσθη να άποπέμψη 
αυτήν. II σχεδογραφία, ή μουσική καί ή 
ποίησις παρηγόρησαν καί έψυχαγώγησαν 
αυτόν μέχρι τού 1 3 0 0 , οτεήρξατο τού πολι
τικού αύτού βίου, οστις έγένετο αφετηρία 
τής έπελθούσης αύτώ σειράς όλης δυσ
τυχημάτων- Εις ήλικίαν τριάκοντα πέντε 
έτών διωρίσθη εις τό αξίωμα δίοικητοΰ τής 
δημοκρατίας μεθ’ επτά άλλων συναρχόν- 
των. Οί οκτώ ούτοι διοικηταί καίπερ μεγί- 
στην έχοντες δικαιοδοσίαν, δέν ήδυνήθη- 
σαν νά παλαίσωσι προς τούς άνεγειρομέ- 
νους πολιτικούς σάλους, οϊτινες ένέσκη- 
πτον έκ διαλειμμάτων έν Φλωρεντία, πο
τέ μέν έκ τής αντιζηλίας τών Παπών καί 
Αύτοκρατόρων, ποτέ δέ έκ τών άεννάων 
έμφυλίων διενέξεων καί πολέμων. 'Η Πιστω- 
ρία, πόλις άνήκουσα τή Φλωρεντική δημο
κρατία, έλυμαίνετο άπό τίνος χρόνου υπό τών 
έμφυλίων διενέξεων δύω ισχυρά, ν οίκων καί 
τών οπαδών αύτών, τών Λ ευκώ ν καί τών 
Μ ελά νω ν, διενέξεων, αϊτινες μετ’ ολίγον 
εϊσεχώρησαν μέχρι τής Φλωρεντίας καί πα- 
ρήγαγον καθ’ έκάστην τα ωμότατα τών 
κακουργημάτων- Πρός σωτηρίαν τής δη
μοκρατίας, ό Δάντης είσήγαγεν όπως, τού 
λοιπού, οί μέν οπαδοί τών δύω φατριών 
άπείργωνται τής πολιτείας, οί δέ άρχηγέται 
έξοστρακισθώσιν, όπερ καί έγένετο εύθύς. 
Μετ’ δλίγον έπέμφθη ώςπρέσβυςείς 'Ρώμην, 
καί οί Μέλανες έν τή απουσία αύτού είσή- 
λασαν εις τήν Φλωρεντίαν υπό τήν ήγεμονίαν 
Καρόλου τού V alois, αδελφού τού Φιλίπ
που τού ’Ωραίου, καί διά τών ένεργειών καί 
τής προστασίας Βονιφατίου τού όγδοου- Οί 
Λευκοί, κηρυχθέντες έχθροί τής πατρίδος 
έδιώχθησαν, καί ό Δάντης, οστις έφαίνετο 
έκκλίνων μάλλον πρός αύτούς, εμαθεν έκ 
’Ρώμης ότι κατεψήφιστο αύτού έξοστρα- 
κισμός καί ζημία- Ά φ λε  δέ τήν δίκην 
έρήμην δημευθείσης αύτού τής περιουσίας- 

Έκπεπτωκώς τής πολιτείας ερριψεν ο 
Δάντης αύτόν εις έλπίδας χαλεπάς καί από
ρους καί κατέφυγε προς τούς Γιβελίνους, έλ- 
πίζων ίνα κατέλθη μετ’ αύτών εις Φλωρεν
τίαν, καθ’ ήν έποχήν, έλθόντος εις 'Ρώμην 
’Ερρίκου τού έκ Λουξεμβούργου, οί Γιβελϊ- 
νοι περιήλθον αύθις εις δύναμιν. Καί ένο
χος μέν ως ό Κοριολάνος, ατυχέστερος δέ 
έκείνου ό Δάντης, μετέβαινεν άπό τών δυσ- 
ηρεστημένων προς τούς αύτοκρατορικούς, 
ύφ’ ών ύπέστη πολλάς ταπεινώσεις, καί οί- 
τινες έπί τέλους άπετρίψαντο τάς δεήσεις 
αύτού. Τέλος δ’ , άπελπισθείς τού νά έπανα- 
κάμψη εις τήν φίλην αύτού πατρίδα, έζησε 
βίον τλανήτα, διέδραμε τήν Γερμανίαν, καί 
άφίκετο εις Παρισίους, ένθα διέμεινεν έπί τινα 
χρόνον, καταγινόμενος περί τήν συγγραφήν

τών ποιημάτων αύτού- Βραδύτερον άναγκα- 
σθείς νά έπικαλήται τήν προστασίαν τών 
’Ιταλών ήγεμόνων, έζησεν έν διαφόροις αύ- 
λαϊς καί έτελεύτησεν έν ετει 1 3 2 1 ,  εξ πρός 
τοΐς πεντήκοντα βεβιωκώς έτη, παρά τώ 
Gui de Pelente, πρίγκηπι τής 'Ραβέννης.

« Πανταχοϋ οπου δμ ιλεΐτα ι ή τοσκανική γλωσσά, 
λέγει εις εν τών ποιημάτων αύτού, οί λαοί είδον εμέ 
πλανήτα καί πενητεύοντα. Πλοΐον άνευ οιακος καί άνευ 
οθόνης έςώκειλα άπό ακτής εις ακτήν έλαυνόμενος υπό 
τής παγετώδους πνοής τής ένδειας · οί λαοί προαισθα
νόμενοι τήν άφιςίν μου, μέ περιέμενον άνυπομόνως, 
άλλα με εύρισκον άλλοϊον καί παρηλλαγμένον. Έ γώ  δέ 
έδείκνυον αύτοΐς τάς πληγάς άς καταφέρει ή τυχη άτι- 
μάζουσα τόν δεχόμενον αύτάς. »

'Ο Δάντης, έξόριστος καί πλανής, έγραφε 
τήν διαβόητον τριλογίαν, τήν Κόλασιν, τό 
Καθαρτήριον καί τον Παράδεισον, εις έπο- 
/ήν καθ’ ήν άπαντα τά πνεύματα ήσαν έπη- 
σχολημένα υπό τής ιδέας τής τελευταίας 
κρίσεως καί τής συντελείας τού αίώνος.

’Εν τώ ποιήματι τούτο) διαπρέπουσιν 
ιδίως δύω πρόσωπα- ή δύστηνος Βεάτριξ, 
τήν δποίαν νέαν άποθανοΰσαν τοσόΰτον 
έκλαυσεν ό Δάντης, καί ήτις ποδηγετεί αύ
τόν εις τον Παράδεισον · καί ό Ούίργίλιος ό 
κατ’ έξοχήν ποιητής αύτού, οστις ποδηγετεί 
αύτόν εις τήν Κόλασιν καί το Καθαρτή
ριον.

'Ο ποιητής κατέρχεται εις τον Αδην επό
μενος τώ Ούϊργιλίω καί διαλέγεται μετά τών 
σκιών τών Παπών (ών καθάπτεται πικρά ως 
διαπραττομένων τά πάντα έπί χρήμασι), 
τών Αύτοκρατόρων, καί άλλων διάσημων 
άνδρών τής έποχής, περί τών δυστυχημά
των τής ’Ιταλίας καί ιδίως τής Φλωρεντίας, 
μόλις θίγων τό ζήτημα τής μελλούσης ζωής 
όπερ τοσοΰτον έπησχόλησε κατά τήν έποχήν 
ταύτην τον νοΰν απάντων.

Έχων δέ τάς γνώσεις τής έποχής καθ’ 
ή έζη, συγχέει τήν Γεωγραφίαν, τήν ’Αστρο
νομίαν καί Φυσικήν, καί ούτως έπιτυγχάνει 
θαυμαστής ένότητος περί τήν οικονομίαν τού 
καθόλου ποιήματος. Η Γή, κατ αύτόν κενή 
ούσα μέχρι τού κέντρου αύτής, διαιρείται 
ύπό δέκα μεγάλων ομοκέντρων θόλων έν 
άλλήλοις περιεχομένων καί συνεχών. 'Εκα
στος τών θόλων προώρισται εις τιμωρίαν 
αμαρτημάτων ιδίας φύσεως. Καθ’ όσον οί 
θόλοι πλησιάζουσι προς τό κέντρον σμικρύ- 
νονται, αί δέ τιμωρίαι τών έν αύτοΐς κατα
δίκων καθιστώνται έπί μάλλον φοβερώτεραι, 
μέχρι τού κέντρου τής γής, ένθα εύρίσκεται 
δέσμιος ό 'Εωσφόρος, οίονεί κλείς τού όλου 
οικοδομήματος τής κολάσεως.

'Ο Δάντης καί ό οδηγός αύτού έξέρχονται 
όμοΰ έκ τής σκοτίας καί τών φλογών τής 
κολάσεως δΓ άτραπών έρυμνών, σκολιών καί 
άποκρήμνων, καί άνάγονται εις τό καθαρ
τήριον, λόφον ούρανοβάμονα. έπί τού οποίου 
καθαριζόμεναι αί ψυχαί μεταρσιούνται πρός 
την κορυφήν τού λόφου, άφ’ ής άναπτερούν- 
ται πρός τον παράδεισον. Έκεΐ, εις τήν 
είσοδον τού παραδείσου παρουσιάζεται ένώ- 
πιον τού Δάντου ή ψυχή τής πεφιλημένης 
Βεάτρικος, ήτις παραλαμβάνει αύτόν- έκεΐ 
δέ Ούϊργίλ'ος έγκαταλιμπάνει αύτόν.

ΕΘΝΙΚΗ £Π I ΘΕΠΡΗΣ I Σ· 7

'θ  Δάντης άνέρχεται μετά τής Βεάτρι- 
κος άπό σφαίρας 3ίς σφαίραν, άπό άρετών 
εις άρετάς, διά τών αιθέρων τής δλβίου 
καί μακαρίας διαμονής έκείνης, μέχρι τού 
θείου φωτός, ένθα ή Βεάτριξ οδηγεί αύτόν 
προ τών ποόών τού θρόνου τού Δημιουργού.

'Οποιον ποίημα καί οποία οικονομία! 
άνερχόμενος άπό τού τελευταίου καταχθο
νίου άντρου, ένθα διαμένει δέσμιος ό άπο- 
τρόπαιος 'Εωσφόρος, μέχρι τού παμφαούς 
βάθρου, τού έγκαθιδρυμένου έπί τή άκρο- 
τάτη κορυφή τού σύμπαντος ούρανού, περι
γράφει τά αμαρτήματα καί τάς άρετάς, τήν 
έσχάτην άθλιότητα καί τήν μεγίστην μακα
ριότητα, τόν χρόνον καί τήν αιωνιότητα, έξει- 
κονίζει τόν άγγελον καί τόν άνθρωπον, τόν 
αίτιον παντός κακού καί τον Αγιον τών 'Α
γίων. ’Αδύνατον νά φαντασθή τις τήν έντύ- 
πωσιν ήν προύξένησεν έφ’ όλης τής ’Ιταλίας 
τό δαιμόνιον τούτο έθνικον ποίημα, όπερκα- 
θαπτόμενον σφοδρώς τής διαγωγής τών 
Παπών, αίνιττόμενον τά τότε άνακυκώντα 
τήν κοινωνίαν ζητήματα, έγράφη εις γλώσ
σαν, ήτις, άμόρφωτος έτι, άνεδείχθη αί
φνης καί άπ’ ούδεμιάς παρασκευής υψηλή, 
ώραία καί νευρώδης, καί άνέδειξε καλλονάς 
οίας ούτε ύπέθεσάν ποτε αύτή οί προγενέστε
ροι, ούτε ήδυνήθησαν νά μιμηθώσινοί μετα
γενέστεροι. Κατά τό διάστημα πεντακοσίων 
έτών ή ύπόληψις τού ποιήματος καί τού 
ποιητοΰ ηΰξησε καί έκραταιώθη, ώς μεγα- 
λύνονται οί κυματισμοί οί έγερθέντες έντός 
εύρείας δεξαμενής ύπό τής καταπτώσεως 
μεγάλου λίθου.

Η ’Ιταλία ώνόμασε τον Δάντην θειον 
καί θειον το πόνημα αύτού. Εί καί ζώντα I 
έγκατέλιπεν αύτόν έν πενία καί έξορία, ού/ 
ηττον ή πατρίς άποθανόντα έτίμησε, στε- 
φανωσασα τήν εικόνα αύτού, καί πέμψασα 
κατά όιαταγήν τής γερουσίας πρεσβείαν 
προς ενα τών έγνόνων αύτού, όπως κατέλθη 
και παραλάβη τήν πατρώαν οικίαν καί ού- 
σίαν.

Καθ’ ήν έποχήν έγραφεν ό Δάντης ή φιλο- I 
λογία περιωρίζετο έν Γαλλία καί έν 'Ισπανία 
εις τάς μικράς τών τρουβαδούρων ποιήσεις. | 
Εν Ιταλία ό λμός ώμίλει καί έγραφε άπο- \ 

φώλιόν τι μιξοβάρβαρον άποκύημα βαρβά- 
ρου αίώνος, παραφυάδα τής ύπό πολλών ! 
καταιγίδων έκπρεμνισθείσης δισ/ιλιετούς 
δρυός τής Λατινικής γλώσσης · οί δέ λόγιοι 
έγραφον λατινιστί.

Ο Δάντης έπεβάλετο ίνα δημιουργήση 
κόσμον ιδανικόν, καί γράφων διά τον αιώνα 
καί τό έθνος αύτού συνέλεξε τάς πρώτας 
ύλας όπως καί όπου ήδυνήθη. 'Η τέως μόλις 
ψελλίζουσα ’Ιταλική γλώσσα ώμίλησε τό 
πρώτον, νέας δέ αύτός έδημιούργησε λέξεις 
καί έστησε τούς τέρμονας τής ονοματοθε
σίας, ών οί πλεΐστοι μόνον αύτώ έ/ρησί- 
μευσαν. Τούντεύθεν μεγάλη πολλάκις περί 
σας ίοέας άσάφεια, καί αίνιγματικαί έκφρά- 
σεις. Ενίοτε το ύφος αύτού άποβαίνει γρι— 
φώδες, δυσκατάληπτον, καί οί στίχοι αύ- 
του διακόπτονται αίφνης, εις έπίμετρον τής 
άπορίας τού άναγνώστου. Η φαντασία έκ— 
πλήττεται μέν ύπό τού παραδόξου τής π ε-

, ριγραφής, παθαίνεται δέ ύπό τής άληθείας 
τών τρομερών έκείνων εικόνων- Ούχ ήττον 
ό Δάντης είναι άμίμητος εις τάς περιγρα- 
φάς αύτού. Οί στίχοι αύτού είσιν έντο
νοι καί σφριγώντες · βαίνουσι δέ τή άρωγή 
μόνου τού ρήματος καί τού ούσιαστικού, 
καί άνευ έπιθέτου. 'θ  διάλογος είναι φυσι
κός, ζωηρός, καί τά πρόσωπα έξεικονίζον- 
ται έναργώς καί ύπερηφάνως. Έπί τών 
πλείστων τών περιγραφών αύτού έπιπνέει ή 
ένάργεια τών άρχαίων καί τό πρόσφατον 
τών νέων άριστουργημάτων. Αί περιγραφαί 
αύτού δύναται νά παραβληθώσι πρός τάς 
τρομεράςκαί έμβριθεΐς εικόνας τού Μι/αήλ 
Αγγέλου, τού Καρραχίου καί τής σχολής 
αύτών.

Είναι αληθές ότι έν τή άπείρω έκείνη 
στοά τών τιμωριών σπάνιά είσι τά έπεισόδια · 
διό το ποίημα καθίσταται πολλά/ού τραχύ 
καί ήκιστα ψυχαγωγόν.

Εκ τής κρασεως όμως τών άρετών καί 
τών πλημμελημάτων τού ποιήματος γεννά- 
ται έργον ιδιόρρυθμον, βαθεΐαν καί /ρονίαν 
έπεργαζόμενον τήν τής ψυχής έντύπωσιν. 'θ  
άναγνώσας αύτό έρωτά εαυτόν, πώς φαν
τασία άνθρώπου ήδυνήθη νά συλλαβή 
τοσαύτα είδη τιμωριών, άτινα μόνα ήδύ— 
νατο να εφεύρη καί έπιβάλη τοΐς άμαρτή- 
σασιν ή θεία έκδίκησις- πώς ήδυνήθη νά έξει- 
κονίση αύτά εις γλώσσαν μόλις γεννωμένην 
οιά χρωμάτων τοσοΰτον ζωηρών, προσφά
των και άληθών- Εάν ή χριστιανική θεολο
γία, όπερ δέν συγχωρειται νά πιστεύω- 
μεν, άπενεκρούτό ποτε, καί μετεβάλλετο 
ώς ή μυθολογία τών άρχαίων εις μυθώδη 
παράδοσιν, τό ποίημα τού Δάντου ήθελεν 
ύψωθή ώς μνημεΐον κολοσσαΐον έν τώ μέσω 
τών έρειπίων τής καθόλου φιλολογίας καί 
τών θρησκειών, καί οί μεταγενέστεροι ήθε— 
λον γίνεσθαι χριστιανοί μετά τού Δάντου, 
ώς γινόμεθα σήμερον έθνικοί μετά τού 
Ομήρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ.

Η κόλασις τού Δάντου άποτελεΐται έκ 
δέκα μοιρών, ενός προδόμου καί έννέα κύ
κλων ομοκέντρων έν έννέα /ώραις σφαιρι- 
κώς έγκειμένων, περιεχομένου τού έλάττο- 
νος έν τώ μείζονι. 'θ  διερχόμενος τήν 
πύλην τής κολάσεως εύρίσκει τον πρόδομον 
τεμνόμενον δίχα ύπό τού ’Αχέροντος, καί το 
μέν πρώτον τμήμά έστιν οίκητήριον τών 
ψυχών, αίτινες δέν είχον ούτε άρετάς ούτε 
κακίας, τό δέ δεύτερον περιέ/ει τούς έννέα 
κύκλους. Ο πρώτος τών κύκλων περικλείει 
τά βρέφη, όσα άπέθανον άβάπτιστα.

'θ δεύτερός έστιν ή διαμονή τών λάγνων 
καί ηδυπαθών. Έν αύτώ περιγράφει ό ποιη
τής διά ζωηροτάτων χρωμάτων τό περίφη- 
μον έπεισόδιον τών έρώτων τής Φραγκίσκης 
δέ Πολέντε, θυγατρός τού πρίγκηπος τής 
Ραβέννης, καί συζύγου τού τυράννου δ’ Α- 

ρίμινο, ήτις ήράσθη τού άδελφού τού συζύ
γου αύτής. 'θ  σύζυγος 6 καί άδελφός τών δύω 
έραστών, συλλαβών αύτούς έν έρωτική συνεν-

τεύζει, διεπέρασεν άμφοτέρους διαμπάξ διά ξί
φους. 'θ  κυφός, μονόφθαλμος καί ζηλότυπος 
τύραννος, είχε ουστυχώς σύζυγον ώραιοτάτην 
και άοελφόν άξιαγάπητον, οϊτινες ήγαπώντο 
προ πολλού, καί ύπεσχέθησαν πρός άλλή- 
λους πίστιν καί ύμέναιον πριν ή βιασθή αύτή 
να συζευχθή τώ πρωτοτόκω αίσχρώ άδελφώ 
όστις έτυράννευε. Καί τούτο καθιστά αύτούς 
ήττον ένό/ους.

Ο Δάντης, καταφυγών έπί τέλους καί εύ- 
ρων προστασίαν παρ’ αύτώ τώ τυράννω, διη
γείται έν τώ ποιήματι αύτού τό έπεισόδιον 
τούτο, όπερ τοσαύτην διήγειρε λύπην καθ’ 
όλην τήν ’Ιταλίαν, μετά μεγίστης συν
τομίας καί αβροφροσύνης-

Τό μελαγχολικόν καί πικρόν ύφος, δΓ ού 
ό Δαντης διηγείται τούς έρωτας καί τον 
θάνατον τής πριγκηπίσσης δ’ Άρίμινο, άπο- 
δεικνυσι μέχρι τίνος βαθμού κατεΐχεν ό 
ποιητής τήν εύχέρειαν τής περιγραφής τών 
παθών καί τών δραματικών σκηνών. Εάν ό 
Δαντης έφρόντιζε νά παρενείρη περισσότερα 
έπεισόόια εις τήν ξηράν ύλην ήν έξελέξατο, 
ήθελεν άντιπαλαίει σήμερον μετά πλείονος 
επιτυχίας πρός τον "Ομηρον, τον Μίλτωνα, 
τον Τάσσον καί Ούίργίλιον. Δυστυ/ώς τρέ
χει άπό περιγραφής εις περιγραφήν πρός το
πογραφικήν τινα λύσιν, καί όταν ό τόπος 
έκλειψη, έκλείπει ή ύλη καί τελευτά τό 
ποίημα. Ανευ τών ολίγων έπεισοδίων έκεί
νων, άτινα άνεκάλυψαν ήμΐν άπασαν τήν 
ποιητικήν δύναμιν τού νοος αύτού, ό Δάντης 
ήθελε κατέχει σήμερον δευτερεύουσαν θέσιν 
παρά τοΐς έπικοΐς.

ίδού πώς περιγράφει ό Δάντης το έπεισό
διον τής δυστήνου Φραγκίσκης δ’ λρίμινο-

« Ή  καταχθόνιος λα ΐλαψ  μα ίνετα ι εντός των μ α ύ
ρων σπηλαίιον, άναρπάζουσα εντός των γνόαοιν καί των 
στροβίλων τάς ψυχάς καί άεννάιος συγκοούουσα καί 
άνακυκώσα αύτάς. Πολλα'κις ό στρόβιλος ρίπτει αύτάς 
έπί τών έρυμνών και αποτόμων κρημνών τών βαράθρων, 
καί τότε ανέρχονται πρός τόν ουρανόν υβριστιχαί οίιχυ)- 
γα ί όδυνηρας άπογνώσεως καί άλγους. »

Ούτως έτιμωροΰντο αί ηδυπαθείς ψυγα ί, αί μεθυ- 
σθεϊσαι υπό τών απολαύσεων του εριυτος καί της α>ιλη- 
οονιας. Πένθιμους άριεϊσαι ιρωνάς, διέρχονται αστρα
πηδόν ιός δμαδες γερανών, τών οποίων α ί έπί ιοαιοί!

I ούρ*νοϋ διαγραφόμεναι πένθιμοι σκια ί πληροϋσιν απαί
σιων /.ρωγμών τόν αίθέοα..............................................

« Διδάσκαλε, ε ίπ οναύτώ , δίδαςόν με τίνεςο ί δυστυ
χείς ούτοι οί έλαυνομενοι υπό της καταχθονίου ταυτης  
λαίλαπος.

—  'Η πρώτη ψυχή , τήν οποίαν βλέπεις, είναι ή της 
διαβόητου έκείνης βασιλίσσης, ήτις τοσουτους υπεδου- 
λονσατο καί τηλικοΰτους λαούς, καί έπί τέλους έοόθη 
εις ήδυπάθειαν καί τρυφήν, ή Σ εμίραμ ις, σύζυγος του 
Νινου, ήτις έκυβέρνησε μετ' αυτόν τά έθνη ατινα τρ έ-  
μουσι σήμερον υπό τους καλιφας. Μετ’ αυτήν έρχεται
ή Διδώ  καί ή ηδυπαθής Κλεοπάτρα, καί ή το του-
των κακών παραίτιος Ε λένη , καί δ άτρωτος Ά χ ιλ -  
λευς, 6ν επεμψεν εις τόν “Ά ιδην δ έρως.........................

« Ώ  ποιητά ! ελεγον αυτώ , πόσον έπεθύμουν νά 
συνδιαλεχθώ πρός στιγμήν μετά τών δυω άχωρίστοιν 
έκείνων σκιών α ίτινες, άναρπασθεΐσαι Οπό τής λα ίλα
πος, οιχονται πετόμεναι μετάρσιοι.

—  "Οταν πλησιάσιοσι πρός ή μας, άπεκρίθη, ποοσ- 
κάλετον αυτάς έν όνόματι του ένοΰντος αυτάς ερωτος.

Κ αί άμα δ άναρπάσας αΰτάς στρόβιλος ερβιψεν 
αύτάς πλησίον ήμώ ν,

—  Περίλυποι ψ υ χ α ί! προσέλθετε, άνέκοαςα πρός 
αύτάς, έάν έπιτρέπηται ή μ ΐν . »

Κ αί έμφερεΐς περιστεραϊς, τάς οποίας τό φίλτρον 
σύρει πρός τούς κρωγμ,ούς τών άγωνιώντων νεςπτών 
αύτών, αί δύω σκ ια ί διαπεράσασαι τό καταχθόνιον 
σκότος εόραμον πρός τήν φωνήν μου.



8 ε θ ν ι κ ή  ε π ι θ ε ω ρ η ς ι ς .

Έν τώ μέσω τής μέ6ης τρισολβίου ήδυπαθείας τό αυτό ξίφος διεπέρασε διαμπάξ άμφοτέρων τ<χ στήθη.

—  "Ον ευαίσθητον και άγαθοποιόν, ελεγον αί σκια ί, 
το περιηγούμενο» τά εν άοη, και συμπαθοϋν ποός ήμας, 
εάν δ ούρανός δέν ίχώφευεν εις τάς εύχάς ήμώ ν, ήδέως 
ήθέλουεν δεηθή υπέρ σου άπό του κέντρου τούτου της 
γης, ένθα ά/νίζει ακόμη τό αίμα ημώ ν. Άχουσον.

Έγεννήθην παρά τάς άκτάς του Πάδου (έν 'Ρ α -  
βέννη), εκεί ένθα δ ποταμός αναμιγνύει τά  νάματα  
αύτοϋ μετά του ωκεανού. Ο ερως δ καταφέρων ασφα
λείς πληγάς εις πασαν εύαίσθητον καρδίαν, έπλη- 
γωσε τον άτυχή τούτον (δεικνυουσα τον εραστήν αυτής) 
διά των θέλγητρων τά  δποΐα σκληρός με άφεΐλε θά
νατος' και δ έρως τον δποΐον δέν ήδυνήθην επ ί πολύ νά 
περιφρονήσω μέ ειλκυσε πρός αυτόν ούτως, ώστε οΰοέ 
δ θάνατος δέν ήδυνήθη νά οιαρβήςη τον ζευγνύοντα ήμας 
δεσυόν. Έ ν τώ  μέσω της μέθης τρισολβίου καί δια
καούς ήδυπαθείας τό αυτό ξίφος διεπέρασε όιαμ,πάξ 
άμΒοτίρων τά  πάλλοντα στήθη. Άνάμνησις π ικ ρά ! 
έξεγείρουσα αεί ποτε τό πένθος τής καρδίας μου. Ά λλα  
δ άδελί/οχτόνος σύζυγός μου θέλει κατελθεϊ βεβαίως 
καί καθίσει έν τώ  αδη παρά τώ  Κ άϊν. ι

Ούτως ώ μ ίλει ή σκιά τής άτυχους εκείνης μετά

φωνής πένθιμου' έγώ δέ εις τοσοϋτον έβυθίσθην πέν
θος, ώστε δ ποιητής

« Τ ί διανοείσαι; jjooi λέγει.
—  Ο ιμοι, άπεκρίθην αύτώ. Αογίσθητι μόνον κατά  

ποιαν εύδαιμονίας στιγμήν μετηνέχθησαν τά δύστηνα 
ταΰτα όντα άπό των απολαύσεων τής ζωης εις τήν  
φρικιόδη του θανάτου αγω νίαν’ »

Κ αί στρέφων πρός αύτήν τά  δακρυόεντα βλέφαρά 
μου ·

« ί ί  Φ ραγκίσκα, είπον αυτή ,ή  διήγησις τών δυσ- 
τυχηματω ν σου πληοοΐ οίκτου τήν καρδιαν μου καί 
δακρύων τους οφθαλμούς μ.ου. Ά λλ ’ είπέ,'μοι πώς έτολ- 
μησας νά προσέςης εις τάς δολίας του έρωτος συμβου- 
λ ά ς , ενόσω τά στήθη σου ήδύναντο είσέτι νά κ ατα -  

I ττελλωσι τους έν αύτοΐς άναφυομένους μυχιους στό- 
j νους;

—  Γινωσκεις, είπεν εκείνη, τό λόγιον’τοΰ σοφοϋ.'Η  
άνάμνησις τής παρελθούσης ευδαιμονίας καθιστα ετι 
μάλλον πικράν τήν παρούσαν δυστυχ ίαν.)’Α λλ ’ δ'μως,

! εάν επιθυμής νά μάθης τήν α ιτίαν τής ^δυστυχίας 
i ήμώ ν, ε ίμ α ι έτοιμος νά σοί διηγηθώ τά πάντα .Γ»

Εόρεθέντες μόνοι άπευκταίαν τινά  ήμέραν άνεγινώ- 
σκομεν άθώως τό βιβλίον τών έρωτων του Αανσελυο- 
του*. Ή μην μόνη μετά του έραστοΰ μου καί άνευ 
ούδεμιας υποψίας. Α ίφνης τά  πρόσωπα ήμών ώ χρ ία- 
σαν κα ί οί οφθαλμοί ήμών ταραχθε'ντες συνηντήσαντο. 
Μία μόνη στιγμή άπιυλεσεν ήμας, ή σ τιγμή  καθ’ ήν 
δ^Λανσελώτος άπολαύει του ποθουμένου φ ιλήματος' 
τότε^δ εραστής μου, περιπαθής γενομένος, επεθεσεν 
επί τών χειλέων μου τά διακαή αύτοϋ χείλη, καί τό 
βιβλίον δπερ άνεκάλυψεν ή μ ΐν  τό μυστήριον του έρωτος
έπεσε κατά γή ς........................................ ......

’ Ενώ δέ ή σκιά  εκείνη ώ μ ίλει, δ εραστής αυτής ήρ- 
ξατο νά κλαίη τοσοϋτον πιχρώς ώστε ήσθομην την καρ
διάν μου κατανυγεισαν υπερβαλλόντως, οι οφθαλμοί 
μου επληρώθησαν δακρύων, κα ί έπεσον ημιθανης έπι 
τοΰ εδάφους.

I . χό μυσθιτόρημα του Λανσελώτου, μεστόν ερωτικών 
καί ίπποτικών διηγήσεων, ήν κατά τήν εποχήν εκείνην τό 
βιβλίον του συρμοϋ τών ερώτων. ’ Ην δέ ό Αανσέλωτος Δόν 
Ζουάντις, ούτινος ή πρός τούς Ιρωτας ευχέρεια καί βύσις 
τής φ·ληδονίας κατέστη παροιμιώδης.

ΕΘΝΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ .

'Οποία αφέλεια καί όποιον υψος, άσθενώς 
έκφραζόμενα υπό πεζής παραφράσεως !

'Ο έκτος κύκλος περικλείει τούς αίρε- 
σιάρχας.

Πριν ή μεταβή εις τήν περιγραφήν τών 
άλλων κύκλων, ό ποιητής έφίσταται πρός 
ώραν έν τω ένδεκάτω άσματι, καί μετα
στρεφόμενος όπίσω επισκοπεί έν νω παν 
ο τι είδε καί ά'ψεται, θεωρεί δέ τήν τελευταίαν 
ταύτην μοίραν ώς νέον 'Λιδην, τον όποιον 
οιαιρεί εις τρεις κύκλους, ών ό πρώτος, ό 
καί εβΟομος του ό'λου ποιήματος, διήρηται 
εις τρείς πύργους περικλείοντας τούς πο- 
λυειδώς βιαιοπραγήσαντας. 'Ο δεύτερος ή 
όγδοος τού ό'λου ποιήματος υποδιαιρείται εις 
δεκα κοιλάοας, ένθα άπαντώνται άπαντα τά

Ιδού οί αίρεσιάρχαι.

εί'δη τής δολιότητος' ό δέ τρίτος ή έ'ννατος 
καί τελευταίος τού ό'λου ποιήματος υπο
διαιρείται εις τέσσαρας πύργους, ένθα τ ιμ ω 
ρούνται οί προδόται. Έν τω μέσω έκάστου 
κύκλου εύρίσκεται βάραθοον φέρον προς τον 
επόμενον κύκλον. Ο ποιητής μεταχειρίζεται 
διάφορα μηχανήματα προς μετάβασιν άπό 
τού ενός εις τόν έτερον κύκλον.

Έν τή έννάτη κοιλάδι τοΰ ογδόου 
κύκλου περιγράφει ό ποιητής τάς ποινάς ας 
ύφίστανται οί αίρεσιάρχαι.

« Κ αί πρώτον παρέστη ήμ ΐν άνήρ ούτινος τό στήθος 
ήν άνεωγμένον μέχρις δμφαλοϋ. Τ ά άχνίζοντα έντό- 
σθια αύτοϋ έκρέμαντο μέχρι τών γονάτων, καί ή καρδία 
αύτοϋ γυμνή παντός περικαλύμματος έφαίνετο π άλ- 
λουσα βιαίως.

Έθεωρουν αυτούς ούτω κατεσπαραγμένους, οτε εϊς 
αυτών βίψας άγριον πρός με βλέμμα καί λαμβάνων 
διά τών δύω αύτοϋ χειρών τά δύω χείλη τοΰ έσχ ισμέ- 
νου αύτοϋ στήθους,

—  Ιδε τά  έντόσθιά μου, άνέκραξεν, ϊδέ πώς τ ιμ ω -  
ροϋνται οί αίρεσιάρχαι. Κ ατόπιν ήμών έρχεται ή χο
ρεία τών πρωταιτίων τών σκανδάλων. Περιφέρονται 
δε διηρημένοι, τετμημένοι καί σφαδάζοντες, ώς διή- 
ρεσαν καί κατετάραξαν τόν κόσμον · διότι έκει εις τά  
βάθη τής κοιλάδος εΤς Άγγελος περιμένει ήμας ίνα  
άνανευόση τάς πληγάς αιτινες ήμικλείονται κατά τή ν  
διάβασιν τοΰ κύκλου τούτου τής οδύνης.

Γ ΟΡΓΙΑ3

3
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Ό  Ίχθυόσαυρος καί Πλησιόσαυρος.

ΕΙΚ Ο Ν ΕΣ ΤΗ Σ Φ ΪΣ Ε Ω Σ .

Η ΓΗ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ.

Ε ΙΣΑΓΩ ΓΗ .

*0 θεατής ό εκ περιωπής επισκοπών και κα- 
τοπτεύων μεγάλην τινά μοίραν της γης, και βλέ- 
πων αύτήν ηρεμούσαν, διάρρυταν ποταμούς, τοΐς 
[Λεν άνά γην έλιττομένοις, τοΐς δέ άνερευγομέ- 
νοις εις θάλασσαν, και νάριασι περιβλύζουσαν, 
και πεποικίλμ,ένηνχλόαις μυρίαις, καιορεσιν 
ύψηλοΐς, και βαθυξύλοις δρυμοΐς, και νη'σοις 
καίήπείροις περικλυζορ-έναιςπελάγεσιν, όπου 
περιοχοΰνται άμ,ύθητον πλήθος έναλίων, πε
ζών και αερίων ζώων, καί έφ’ών ιδουνται παν- 
αρχαΐαι πόλεις, καί λείψανα σώζονται αρ
χαιότατων ανθρωπίνων μνημείων, άμηχάνως 
πείθεται δτι η γη περιήλθεν εις την ήρεμ,οΰ- 
σαν καί φερέσβιον ταύτην κατάστασιν, άφοΰ 
πρώτον ύπέστη επί αιώνας πολλάς έτεοοιώσεις 
καί πάθη, Πεινάς ήφαιστείας άνατροπάς καί 
κατακλυσμούς, ο'ίτινες ήλλοίωσαν παντοιο- 
τρόπως την επιφάνειαν αύτής, πή μ,έν τινασ- 
σομένην ύπό σεισμών καί ύπό πλημμυρίδων 
έπικλυζομένην, πη δε φλογιζομένην ύπο 
χθονίων πυρκαϊών. Καί οί μεν σεισμοί συνε- 
κράδαναν καί άνέτρεψαν, όμβροι δέ βίαιοι 
καταρραγέντες κατέκλυσαν μεγάλας μοίρας 
αύτης. Αΐ εκρήξεις του χθονίου πυρός καί 
οί εκ τών κρατήρων άναρριπτόμενοι πυρι- 
φλεγέθοντες χείμαρροι καί διάπυροι μύδροι 
κατεπύρσευσαν καί κατετάραξαν πολλαχοΰ 
την επιφάνειαν αύτης- αί δε τών κυμάτων επι_ 
δρομαί καί άναχωρήσεις πολλάκις έθαλάττωσαν 
τάς ηπείρους, καί τάς θαλάσσας ήπείρωσαν.

Εύκόλως όμως πεισθη'σεται εάν, άφείς το προ 
αύτοΰ άναπεπταμένον θέαμα, θελήσ·/) νά είσδύση 
έντός τών εγκάτων της γης, καί κατέλθη διά 
τίνος τών εύρέων εκείνων ορυγμάτων, άπερ έξώ- 
ρυξεν ό απτόητος μεταλλεύς, προς άνίχνευσιν 
τών έν τοΐς κόλποις της γης έναποταμιευθεντων 
θησαυρών, καί έκπλαγήσεται ύπό πολλών φαι
νομένων, άτινα καταδεικνύουσιν αύτω ότι ή γη 
μόλις επαναπαύεται σήμερον, μετά χιλιάδων 
ισως αίωνων εσωτερικούς σπαραγμούς καί ανα
στατώσεις.

Και πρώτον θελει παρατηρηθεί ότι, εφόσον 
κατέρχεται εις τό βάθος του μεταλλωρυχείου,

ή θερμοκρασία της γης αύξάνει κατά ενα βαθ- 
μ.όν άνά τριάκοντα τρία μ-έτρα βάθους · έπειτα 
δέ, ότι οί κάθετοι τοίχοι της οπής δι’ ής κα
τέρχεται σύγκεινται ύπό σειράς στιβάδων ότέ 
μέν όριζοντείων, ότέ δέ, όπερ καί συνεχέστε
ρου, εγκαρσίων. Πολλαί τών στιβάδων τούτων 
φαίνονται διάτρητοι καθέτως η έγκαρσίως ύπό 
φλεβών ύλης πάντη διαφόρου την φύσιν καί 
όψιν τής τών στιβάδων. Ή λόξωσις τών γή ι
νων στιβάδων τούτων καί ή ύπό ετερογενών 
στοιχείων καί μεταλλικών φλεβών διατρύπησις 
αύτών, καταδεικνύουσιν εναργέστατα, ότι ίσχυ- 
ραι μηχανικαί καί χημικαί αιτίαι κατετάρα
ξαν καί άνεστάτωσαν τά τον φλοιόν τής γης 
άπαρτίζοντα στοιχεία, ’Εάν δέ θέληση, λαβό-

Ή κιμωλία γή θεωρούμενη διά του μικροσκοπίου,

μένος τού όρυγος του μεταλλέως, νά σκάψη την 
περί αυτόν γήν, ίσως άνακαλύψη έν βραχεί καί 
δ ι’ ολίγου πόνου τά άπολελιθωμ.ένα λείψανα ζώου 
ή φυτού τίνος του παναρχαίου κόσμου. Τα φυτά 
καί τά ζώα ταύτα έκ τών οποίων (ιδίως τών μι- 
κροσκοπικών κογχυλίων) έμορφώθησαν όρη ολό
κληρα, καί τών όποιων άνορύσσομεν σήμερον τάς 
στιβάδας είτε έν είδει γαιανθράκων, είτε έν εΐδει 
λίθων, δέν έ'τυχον ούτως άνέκαθεν έντεθαμμ.ένα, 
άλλ’ έζησαν έπί τής έπιφανείας τής γής καί έν
τος τών θαλασσών τού άρχεγόνου κόσμου ώς τά 
συΥΧΡονα ήμιν φυτά καί ζώα, άτινα παριστώσι 
τον αυτόν έκεινοις όργανισμ.όν. ’Εν μεγάλαις από 
θαλασσής αποστασεσιν άπαντώμεν πολλαχοΰ πλή- 
θος κοχλών, όστρέων, έναλίων φυτών καί χηρα- 
μίόων τυπώματα, ού μην άλλά καί λιμ.νοθαλάσ-

σας καί ναυάγια θαλασσίων πλοίων, άτινα δει— 
κνύουσιν ήμΐν ότι τά έδάφη , έφ’ ων τά φυτά 
καί τά ζώα ταύτα έπικάθηνται, άπετέλουν άλ- 
λοτε την επιφάνειαν τής γής, ή τον βυθόν τής 
θαλάσσης, ήτις εκτοπισθεΐσα έξεκάλυψεν αύτά 
έξαλα ’ .

Παρήλθεν ή έποχή καθ’ ήν ή γαιολογία έθεω- 
ρεΐτο ύπό πολλών ώς τό μυθιστόρημα της φύ- 
σεως. Διότι πάσαι αί θεωρίαι αύτής άποδεικνύον- 
ται σήμερον καί έμπράκτως. “Εκαστος εκπλήτ
τεται καί δυσκόλως πιστεύει, ότι άπαντες οί 
τιτανώδεις βράχοι, άπαντες οί κογχΐται λεγό- 
μ,ενοι λίθοι, τούς όποιους μεταχειριζόμ.εθα πρός 
κατασκευήν τών οικιών καί τών πόλεων, απο
τελούνται έξαιρέτως έξ αοράτων κογχίων καί 

οστρακιών, έντός τών οποίων εζων μυριάδες 
έγχυματογενών μακροσκοπικών ζωυφίων καί 
ζωοφύτων. Εύκόλως όμ.ως πεισθη'σεται έάν, 
λαβών τεμάχιον τιτανώδους λίθου ή κιμω
λίας (τεπεσίρι) γής, θέση αύτό ύπό τό μα- 
κροσκόπιον. Έπί ένός χιλιομέτρου κιμωλίας 
γής άνακαλύπτομεν ύπέρ τά διακόσια τοιαΰτα 
μακροσκοπικά κογχία, έντός τών οποίων έζων 
τά προκατακλυσμαΐα ζωύφια, ώς παρί- 
στησιν ή παρατεθιμ.ένη είκών, την όποιαν 
ήρανίσθημ,εν παρά τού συγγράμ,μ,ατος τού 
περιφήμ,ου περί την περιγραφήν τών έγχυ
ματογενών ζωυφίων Έρεμβεργίου. (Μκ.το- 
geolog¡a.)

Τά ζωύφια ταύτα, καίπερ άπειρου σμι- 
κρότητος, έπέφερον καί έπιφέρουσι μεγάλας 
μ.εταβολάς έπί της έπιφανείας τής γής. Ό 
πυθμήν τής Βαλτικής θαλάσσης, άποτελού-

ί ' / /μένος υπο στρωμάτων μυριαοων τοιουτων 
ζώντων κογχυλίων, εξακολουθεί άπ αιώ
νων ν’ άνυψούται μετά καταπληκτικής τα- 
χύτητος, ώς καταδεικνύουσιν αί τακτικαί 

καταμετρήσεις του βυθού αύτής * ώστε βε
βαίως έλεύσεται ημέρα, καθ’ ήν έκλείψει τελείως 
ή Βαλτική θάλασσα, έμπλησθεΐσα τών λειψάνων 
τού πολλαπλασιαζομένου άοράτου τούτου κόσμου. 
Τό φαινόμ-ενον τούτο, ούτινος ε’ίμεθα μ,άρτυρες 
αύτόπται, άποδεικνύει πώς παρήχθησαν κατά 
τήν άρχαιόγονον εποχήν οί άπειροι όγκοι πολλών 
τιτανωδών όρων, ο'ίτινες καλύπτουσι μέγα μέρος 
τής έπιφανείας τής γής.

'Η γαιολογία, μ.ία τών νεωτάτων έπιστημών, 
έξηγεΐ τάς ποικίλας άλλοιώσεις καί πάθη , α 
ύπέστη ή γή, μέχρις ού πιριέλθη εις τήν νΰν αύ-

I. Τό μέν ουν έπιχλύζεσθαί ποτέ πολύ μέροί τών ηπείρων 
επί καιρούς τινας και πάλιν άνακαλύπτεσθαι δοίνι ^ ις άν.... 
Τάχα δή και τό του Άαμωνος Ιερόν πρότερον έπι τή; θαλάσ
σης δν, έκρύσεως γενομένης, νυν έν τη μεσογαία κεΐσθαι.

(Σ τρ άβ . Γεωργ. Βιβλ. Α\ Κεφ. τ'.)
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τής κατάστασιν. Δι’ αύτής προσδιορίζομεν τήν 
έποχήν, εις ήν έκαστον στρώμα τού φλοιού τής 
γής ανήκει. Αύτή δέ θέλει ποδηγετήσει ημάς, 
ερευνώντας τά περί τής άρχής τού κόσμου, τής 
χημικής συνθέσεως τών διαφόρων στρωμ.άτων τών 
άποτελούντων τον φλοιόν τής γής, καί καταγι- 
νομένους περί τήν παλινόρθωσιν καί τήν περι
γραφήν τών έξαφανισθέντων φυτικών καί ζωικών 
ειδών τού άρχαιογόνου κόσμου.

Πρός έξήγησιν τής γενήσεως τής γής καί τών 
μεταβολών άς ύπέστη, όρμώνται οί νεώτεροι γαιο- 
λόγοι έκ δύο θεμελιωδών ύποστάσεων- \ °ν έκ τής 
σπουδής τών άπολιθώσεων, καί 2°’ έκ τής έν γένει 
παραδεδεγμένης άρχής, ότι τό κέντρον τής γής 
έστιν έστία άπειρος ύγροΰ πυρός, όπερ έν τώ άεν- 
νάω αύτοΰ άναβρασμώ έπέφερε τάς άναστατώσεις 
τού περικλείοντας αύτό φλοιού, έναποθέτον νέα 
στρώματα ύλης έπί τών ήδη ύπαρχόντων, παρε- 
νείρων νέας υλας καί βράχους ήφαιστείους μετα
βάλλοντας τήν φύσιν τών πρώτων στρωμάτων 
(rochers métamorphotiques).

Ί4“ Ά π ο λ ιθώ σ ε ις  κα ί ορυκτά ο στά . Αί 
άπολιθώσεις τών πρόκατακλυσμαίων ζώων καί 
φυτών έθεωρήθησαν έπί πολύν χρόνον καί ώνο- 
μάσθησαν παίγνια τής φύσεως ύπό τών φιλοσό
φων τής άρχαιότητος καί ύπό τών σπανίων συγ-

γραφέων τού μεααιώνος, όσοι ένησχολήθησαν περί 
τήν φυσικήν ιστορίαν.

Τά ορυκτά όστά τών μεγάλων θηρίων, ιδίως 
τού έλέφαντος, ήσαν γνωστά τοΐς άρχαίοις, οΐ- 
τινες έπλασσαν τούς παραβολωτάτους μ,ύθους 
περί αύτών. Αί παραδόσεις περί τών κολοσσαίων 
σωμάτων πολλών ηρώων τού Τρωικού πολέμου, 
ιδίως τού Αιαντος έχοντας 2 0  ποδών υψος, πα
ρήχθησαν βεβαίως έκ τής άνακαλύψεως τοιούτων 
άπολιθώσεων. Έπί τής έποχής τού Περικλέους 
έλέγετο ότι εύρέθη έν τώ δή λεγομένω τάφω 
τού Α’ίαντος έπιγονατίς μέγεθος έχουσα πινα
κίου, ήτις βεβαίως ήν έπιγονατίς έλέφαντος.

Η ύπαρξις θαλασσίων κογχυλίων έπί τών 
κορυφών τών όρέων έξέπληξε πολλάκις τούς άρ- 
χαίους. Μαρτυρούσι δέ τούτο οί επόμενοι στίχοι 
τού Όβιδίου έν τώ δε κάτω πέμπτω βιβλίω τών 
Μ εταμ-ορφώσεων*

................................V id i factas ex æ quore terras
Et procul a pelago conchæ jacuere m arinæ,
Et vêtus inventa est in  montibus anchora summis.

« Είδον γαίας γεννηθείσας έκ τών θαλασσών, 
καί θαλασσίους κόγχας κειμένας μακραν τού 
’Ωκεανού, ού μ.ήν άλλά καί άγκυρα άρχαία εύ- 

I ρέθη έπί τής κορυφής όρους. »

Πρώτος ό περιώνυμος καλλιτέχνης Γάλλος αγ
γειοπλάστης Bernard Palissv άνεγνώρισε καί 
έκήρυξεν έν έτει 1580 τήν άληθή καταγωγήν 
καί φύσιν τών οργανικών ορυκτών ύλών καί άπο
λιθώσεων. Μετ’ αύτάν ό Δανός γαιολόγος Στένων 
έδημ.οσίευσε περί τά μέσα τού δεκάτου έβδό- 
ρ.ου αίώνος έν ’Ιταλία μακράν περί τών ’Ιταλι
κών άπολιθώσεων πραγμ.ατείαν. Κατά τον δέ- 
κατον όγδοον αιώνα, ότε έγεννήθησαν αί δύω 
περί γενέσεως τής γής θεωρίαι, ή τών Πλ ου τω 
ν ε ίω ν, ή τών παραδεχομένων ότι τά  πάντα 
παρήχθησαν έκ τού πυρός, καί ή τών Ποσει- 
δω νε ίω ν, έκ τού υδατος, πολλοί ’Ιταλοί γαιο- 
λόγοι συνέτειναν εις διευκρίνησιν του ζητήματος 
τούτου.

Πρώτος όμ,ως ό άθάνατος Βυφών έν Γαλλία 
κατέστησε διά τών εύφραδών αύτοΰ συγγραφών 
δημ.οτικώτατον τό περί τών άπολιθώσεων ζή
τημα, Έν τώ περιφήμω αύτοΰ συγγράμ.μ.ατι, 
περί τώ ν έποχών τή ς φύσεως, ό δαιμόνιος 
συγγραφεύς άποδεικνύει ότι τά κογχύλια, άπίρ 
άπαντώμεν έν τοΐς κόλποις τής γής καί μέχρι 
τών άκρων τών όρέων, άνήκουσιν εις γένη διά·« 
φορα τών νυν έπί τής γής ζώντων. Ή ιδέα 
αύτή, ώς όλως νέα καί παράβολος, έπολεμ.ήθη 
άντικρυς ύπό πολλών καί ιδία ύπό τού φιλο-

Ό  Πτεροδάκτυλος. — Τδανική άποψις τής γής κατά τήν λιασικήν περίοδον.

σκώ(7.(Λονος Βόλταίρου, οστις ¿πέπεσε, κατά το 
είωθός, δριμύς καί δηκτικός έπί τήν επιστη
μονικήν θεωρίαν τού άναμορφιοτού εκείνου. 'Ο 
Βυφών έπέμ,ενε δικαίως τή ιδέα ότι ή υπαρξις 
τών κογχυλίων έπί τής κορυφής τών Αλπεων 
άπεδείκνυεν έναργέστατα ότι τά όρη ταύτα 
εκαλύπτοντό ποτε ύπό θαλασσίων ύδάτων. Ό 
Βολταΐρος διισχυρίζετο, ότι τά κογχύλια τά 
εύρεθέντα έπί τών “Αλπεων καί τών Απεννίν(υν 
έρρίφθησαν έκεΐ ύπό τών έκ 'Ρώμης έπανακαμ- 
πτόντων προσκυνητών, καί τελευτών, « Δέν 
θέλω, ελεγεν έν μοίρα παιδιάς, νά συγχισθώ 
μετά τού Βυφώνος περί κογχυλίων. » —  Je ne 
Veux pas me brouiller avec M. de Buffon 
pour des coquilles. »

’Ιδίως όμως έσπούδασε τά ορυκτά όργανικα 
σώματα καί τάς άπολιθώσεις, καί μεγάλα έξή- 
γαγε γαιολογικά συμπεράσματα ό μεγαλοφυής 
Γεώργιος Κουβιέρος1. 'Η μέθοδος τήν οποίαν ήκο- 
λαύθησε περί τήν σπουδήν καί τήν έπανόρθωσιν 
τών λειψάνων ÿ -είνων, καί ιδίως τών μαστοφόρων 
τών άνακαλυφθέντων έπί τού λόφου τού Μον- 
μαρτρου έν Παρισίοις, έχρησίμευεν ώς υπό
δειγμα, καθ’ ο βραδύτερου έγένοντο άλλων 
αλλαχού εύρεθέντων λειψάνων σπουδαί καί έπα-

I . Ossements folsiles. Discours sur les révolutions du globe.
Τομ. A. Σελ. 29.

νορθώσεις δ ι’ ών έμ,ορφώθη ή θετική γαιολογία 
διά τής ορυκτολογίας.

«  'II περί τή« γενέσεως τής γής θεωρία, λέγει δ 
μέγας οδτσς φυσιοδίφης, παρήχθη έκ τής σπουδής τών 
άπολιθώσεων και τών δρυκτών οργανικών λειψάνων. 
“Ανευ αύτών ουδέποτε ίσως ήθελοαεν υποθέσει οτι ή 
γή , πριν ή περιέλθη εις τήν σηαερινήν αύτής κατάστα- 
σιν, ύπέστη ποικίλας μεταβολάς Ιν διαστήικατι μυριά- 
δο>ν αιώνων. Α ύτά  καταδεικνύουσιν ήμ ΐν έναργέστατα 
0τι δ πλανήτης ήμών δέν εϊχεν αεί ποτε τον αύτδν 
φλοιον, πεπεισμενοις οτι τά  ζώα Ικείνα εζησαν έπί τής 
έπιφανείας τής γής πριν ή  ένταφιασθώσιν έν τοΐς βά -  
θεσιν αύτής. »

« Οτε προ εΐκοσιν ετών είδον τδ πρώτον δρυκτά 
τινα  δστα, Ιπεχείρησα νά εφαραόσω τούς γενικούς κα
νόνας τής συγκριτικής ανατομίας προς παλινόρθωσιν 
καί δνοματοθεσίαν αύτών, οτε α ίφνης ήρχισα νά 
παρατηρώ δ’τ ι τά  είδη εκείνα διέφερον πάντως τών 
σημερινών- ήγνόουν όμως εισέτι ότι έβάδιζον έπί 
εδάφους βρίθοντος λείψανων πολύ παραδοξοτέρων τών 
μέχρι τοΰδε γνω στώ ν, κα ί ό τι έπέπρωτό μοι ΐνα  
άνακαλυψω, παλινορθώσω καί φέρω εις φώς είδη 
ζώων πάντη αγνώστων τώ  σημερινώ κόσμω, έντα- 
φιασθέντοιν προ άμνηυ-ονευτων αίώνων είς μεγάλα 
βάθη. »

Τινά τών ορυκτών τούτων ζώων άνήκουσιν εις 
είδη διαιωνισθέντα μ.έχρι σήμ,ερον έπί τής γής- 
τά πλεΐστα όμως αύτών, έξηλλαγμένα ταΐς 
ΐδέαις καί τεράστια τό μέγεθος, έξηφανίσθησαν 
όλοσχερώς, έγκαταλιπόντα έπί τών άρχαιογόνων

έδάφων τά λείψανα τού όργανισμ.οΰ αύτών, ώς 
ή οικογένεια τών ερπετών πτεροδακτύλων τών 
ζώντων κατά την γ ιο υρ α σ ική ν  λεγομένην 
περίοδον.'θ Π τεροδάκτυλος, τον όποΐόν τινες 
θεωροΰσιν ώς πτηνόν, τινές δέ ώς νυκτερίδα, 
καί άλλοι ώς έρπετόν, εφερε πτέρυγας έξειργα- 
σμένας ώς αί τών νυκτερίδων ύπό μεμβράνης 
ένούσης τον ύπερμέτρως επιμήκη έξωτερικόν 
δάκτυλον μ,ετά τού σώματος. Είχε δέ μέγεθος 
κύκνου, τήν κεφαλήν όγκωδεστάτην, όμ,οίαν τή 
τού κροκοδείλου, καί τοσούτον δυσανάλογον 
πρός τό λοιπόν τού σώματος, ώστε δυσκόλως 
δυνάμ,εθα νά παραδεχθώμεν ότι τό ζώον τούτο 
ήδύνατο πέτεσθαι μετέωρον διά τό βάρος, καί 
διασχίζειν τούς άέοας ώς τά πτηνά. Ετρεχεν 
όμως ώκύτατον, μικρόν άκροις τοΐς ποσί τήν 
γήν έπιψαΰον. Δί μεμβρανώδεις αύτοΰ πτέρυγες 
έχρησίμευον αύτω μάλλον ώς άλεξίπτωτον (pa
rachute) , μ-ετριάζουσαι έλαφρά είρεσία τήν 
ορμήν τής πτώσεως αύτοΰ βιπτομένου άπό με
τεώρων τόπων επί τήν παρατυγχάνουσαν 
άγραν. Ειρπε δέ ώς αί σαυραι έπί τών δένδρων 
καί τών βράχων, καί έκεΐθεν, άναπτύσσον τάς 
πτέρυγας αύτοΰ δίκην άλεξιπτώτου, κατέπιπτε 
βαρύ έπί τήν λείαν αύτοΰ ολίγον διαπετασθέν 
τόπον.

Τό ζώον τούτο εκπλήττει διά τού παραδό-
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ξου αύτοΰ οργανισμού, καί ιδίως διά των δύω 
πελωρίων αύτού πτερύγων προσηρτημένων επί 
σώματος ερπετού, αϊτινες άναμιμνήσκουσι τον 
περίφημου δράκοντα τής άρχαίας μυθολογίας, τον 
αντίπαλον θεών καί Ημιθέων. Παρεμφερές τούτω 
ήτο τδ περίεργον έρπετδν Ραμφόρυγχος, 
διαφέρον εκείνου μόνον κατά την μακράν αύτοΰ 
ούράν. Είχε τδ μέγεθος κόρακος καί ήδύνατο να 
καταπίπτη άπδ μεγάλα ύψη επί την λείαν αυ
τού διά της άναπτύξεως των μεμβρανωδών αυ
τού πτερύγων (σελ. 14 ) .

Παραπλήσιον δε τω Πτεροδακτύλω καί τω 
'Ραμφορύγχιρ άπαντώμεν τον Ίχθυόσαυρον 
καί Π λησιόσαυρον, σύμφυλα τούτοις έρπετα, 
τεραστίου μεγέθους καί δρακόντειας μορφής, 
(σελ. 10 ) άτινα έπλήοουν τους Όκεανούς τού 
άρχαιογόνου κόσμου· μετ’ αύτών έ'πλεον επί 
των κυμάτων, ώς λέμβοι έλαφραί, πελώριαι 
όστρέων κόγχαι, ών πολλαί, ώς αί των ’Αμμω- 
νιτών, είχον μέγεθος τροχού άμάξης, ένω γιγάν- 
τειοι χελώναι καί κροκόδειλοι είρπον παρά τάς 
ό'χθας των ποταμών καί τών λιμνών.

*0 Ύ λεόσαυρος, έτερον προκατακλυσμαΐον 
δρακόντειον έρπετδν, φαίνεται, έκ τών άνακαλυ- 
φθέντων ολίγων αύτοΰ οστών, ότι είχε μήκος 
8 μέτρων· ό δέ Μ εγαλόσαυρος, κολοσσαίος

χερσαίος σαΰρος, είχε τρομερδν μήκος 1 5 μέ
τρων. Έτρέφετοδέ άπδ ερπετών, μετρίου άναστή- 
ματος κατά την έποχήν εκείνην, κροκοδείλων 
δηλαδή καί κολοσσαίων χελωνών, τάς οποίας 
κατεβρόχθιζεν, ώς ό χαμαιλέων καταβροχθίζει 
τάς μυίας.

Ό μέγιστος όμως τών προκατακλυσμαίων 
σαύρων ήν ό ’ Ιγουανόδους, δρακόντειου μεγέ
θους καί έξηλλαγμένης μορφής, μήκος έχων 16  
μέτρων, καί φέρων, ώς οί σημερινοί Ίγουάνωνες, 
κέρας επί τού ρόγχους αύτοΰ, ό'περ έχρησίμευεν 
αύτώ εις τάς πρδς τούς συμφύλους αύτοΰ μάχας, 
ώς παρίστησιν ή παρατεθειμένη είκών.

Εκ τών μαστοφόρων, άτινα άνεφάνησαν πρώ
τον κατά την τριτογενή λεγομένην εποχήν, περι- 
εργότατον έγένετο τδ Δεινοθη'ριον, τδ μέγι- 
στον τών επί τής γης ύπαρξάντων μαστοφόρων. 
Ό Κουβιέρος, ίδών λείψανα μόνον τινά τού σκε
λετού, κατέταξεν αύτό έν τοΐς Ταπείροις. Ή άνα- 
κάλυψις δμως τής κάτω σιαγόνος ώπλισμένης 
δύω χαυλιόδουσι πρδς τά κάτω έστραμμένοις 
απέδειξε βραδύτερον ότι τδ μυστηριώδες τούτο 
ον άνήκεν εις είδος νέον καί λίαν παράδοξον. 
’Εν έ'τει 18 3 7  άνεκαλύφθη ολόκληρος κεφαλή 
μετά τών δύω αύτής χαυλιοδόντων εις τδ μέγα 
δουκάτον τής Χέσσε Δαρμστάτης, ήτις μετενε-

χθείσα εις Παρισίους έξετέθη εις τήν κοινήν 
θέαν. Η κεφαλή αΰτη είχε μήκος 1 ,3 0  μέτρων 
επί 1 μέτρου πλάτους.

'Ο κολοσσδς ούτος τού άρχαίου κόσμου, περί 
τού οποίου πολύς έγένετο λόγος, προεση'μανε τήν 
γένεσιν τού Έλέφαντος, καί τών ορυκτών ελε
φάντων Μαστόδοντων καί Μαμμούθων, παρα
πλήσιων μ.έν τούτω άλκή καί βία, τώ δέ ΰψει 
ταπεινοτέρων.

Τδ πελώριον τούτο παχύδερμον δέν έδικαίου 
τδ τρομερδν όνομα ό'περ οί φυσιοδίφαι έδωκαν 
αύτώ, διότι τδ ήθος αύτοΰ ήν πράον, καί έποιεΐτο 
τδν βίον άπδ φυτοφαγίας, ώς οί ελέφαντες, τών 
οποίων ή προβοσκίς χρησιμεύει πρδς πρόσληψιν 
τής φυσικής αύτών τροφής καί πρδς άμυναν.

Ο Μαστόδους είχε σχεδόν τδ μέγεθος καί 
τήν μορφήν τού σημερινού έλέφαντος, διακρινό- 
μενος άπ’ αύτοΰ μόνον κατά τδν ’ίδιον ρυθμόν 
τών μασητη'ρων όδόντων.

Οί 'Ρ ινοκέρω τες έκπροσωποΰντο ύπδ τού 
λεγομένου Ρινοκέρωτος Τοιχορίνου (ένεκα τού 
οστέινου τοίχου τού διαχωρίζοντος τάς δύω αύτοΰ 
ρίνας), μικρόν ύπολειπομένου τών έλεφάντων, 
καί άνακαλυφθέντος έντδς τών πάγων τής Σι
βηρίας. ’Επί τής ρινός τού παραδόξου τούτου 
ζώου έφύοντο δύω κέρατα. Τδ σώμα αύτοΰ έκα-

Ό  Ίγονανόδου; καϊ ό Μεγαλόσαυρος. (Περίοδος κογχιτική [κατώτερα.)

λύπτετο ύπδ τριχών λα ίω. Κατά τήν αύτήν 
έποχήν έζη καί έτερον είδος νάνον 'Ρινοκέρωτος 
ό'σον χοίρου τδ μ.έγεθος.

Έπί τών ’Ινδικών Σιβαλικίων όρέων μιας 
τών άπεράντων όφρύων τού ’Ιμάου άνεκαλύφθη 
τδ μέγιστον καί περιεργότατον τών μηρυκα- 
ζόντων προκατακλυσμαίων, τδ Σιβαθη'ριον 
(έκ τού ειδώλου τού Σίβα), είδος γιγαντιαίας 
έλάφου, τδ μέγεθος ό'σης έλέφαντος. 'Η κεφαλή 
αύτής ήν ώπλισμένη τέσσαρσι πελωρίοις κέρασι, 
τών οποίων τά μέν δύω πλατύτατα διευθύνοντο 
πρδς τά άνω, τά δέ λεπτοφυέστερα καί πολυ
σχιδή έξηπλοΰντο ώς δασείαι όφρύες πρδ τών 
οφθαλμών, άλλόκοτον καί έξηλλαγμένην άπερ- 
γαζόμενα τήν όψιν τού θηρίου.

Κατά τήν τεταρτογενή λεγομένην έποχήν, 
καθ’ ήν συνέβησαν οί τοπικοί κατακλυσμ.οί τής 
Εύρώπης, ήρξατο δέ ή περίοδος τών πάγων καί 
έγένετο ή δημιουργία τού ανθρώπου καί τών φυ
τών άτινα διετηρήθησαν μέχρις ημών, καταστρέ- 
φονται μέν πολλά τών αρχαίων ειδών, ολίγα δέ 
νέα δημιουργοΰνται. Περιεργότατα τούτων είσίν 
ό Μαμ-μούθ (Elephas primigenius), ή Αρ
κτος ή Τρωγλοδύτις (Ursus Spelseus), ή Γ ι-  
γά ντε ιο ς Τ ίγρ ις (Felis Spelsea), ό Πρωτο
γενής Βοΰς, ή Μ εγάκερως *Έλαφος, οίς 
προσθετέον τά πτηνά Dinornis et Epiornis,

τδν Κ ρυπτόδοντα  καί τδ Μεγαθη'ριον, τδν 
Μ εγα λό νυχ α  καί τδν Μ υλό δ οντα .

Ό Μαμμούθ ή όρυκτδς Έλέφας είναι άναμ- 
φιλέκτως τδ περιεργότατον τών έπανορθωθέντων 
θηρίων τού άρχαίου κόσμου. Τά οστά αύτοΰ άνε- 
καλύφθησαν εις πολλάς χιόρας καί καθ’ ό'λας τάς 
έποχάς τής ιστορίας. 'Ο Πλίνιος αναφέρει τήν 
ύπδ τού Θεοφράστου (320 Π. X.) διαδοθείσαν 
παράδοσιν περί άνακαλύψεως ορυκτών οστών 
καί έλεφαντόδοντος (ebur fossile) λευκού καί 
μέλανος έν Έλλάδι1.

Επειδή τά οστά ταΰτα, ιδίως τά μικρά, 
έχουσιν ομοιότητά τινα πρδς τά τού ανθρώπου, οί 
αρχαίοι άπέδιδον αύτά εις ή'ρωας καί ημιθέους, 
καί βραδύτερου εις γίγαντας. Τόμους όλοκλη'- 
ρους δύναταί τις νά πληρώση, διηγούμενος τάς 
ανακαλύψεις τών όστών τών υποτιθεμένων έκεί- 
νων γιγάντων. Ιδίως κατά τδν μεσαιώνα άνε
φάνησαν πλήθος βιβλίων έπιγραφομένων Γ ιγαν- 
το λ ο γ ία , τών οποίων τά διηγήματα προήλθον 
έκ τής άνακαλύψεως όστών τών προκατακλυ
σμιαίων ζώων καί ίδιους τού Μαμμούθου. Η πρό
οδος τών φυσικών έπιστημών κατά τδν δέκατον 
όγδοον αιώνα διευκρίνησε τδ ζήτημα, άπο-

I . Theophrastus auctor est, et ebur fossile candido et nigro 
colore inveniri, et ossa e terra nasci, invenirique lapides os- 
seos. Lib, XXXVI, cap. xxiv.

δοΰσα τά οστά ταΰτα εις προκατακλυσμαίους 
Ελέφαντας. Πολλοί τών φυσιοδιφών παρεδέ- 
χθησαν ό'τι τά έν ’Ιταλία, Γερμανία καί Γαλ
λία άνακαλυφθέντα όστά ήσαν τα τών έλε
φάντων, τούς οποίους ό Αννίβας μετέφερεν έκ 
Καρχηδόνος εις τήν κατά τής 'Ρώμης έκστρα- 
τείαν αύτοΰ. Τήν δόξαν ταύτην εύκόλως κατα- 
πολεμοΰμεν. δεικνύοντες τδ άμύθητον πλήθος 
όστών έλεφάντιον, ό'περ άνεκαλύφθη ούχι μ.όνον 
έν Εύρώπη, άλλά καί πανταχοΰ τής γής, ιδίως 
δέ έν τοίς μεσημβρινοίς καί τά παγετώδεσι μέ- 
ρεσι τής Εύρώπης, καί έν γένει έκεί ό'που ό 
έλέφας δέν δύναται πλέον νά ζήση σήμερον.

Οί πρδς τάς άρκτώας θκλάσσας κατά τήν 
έποχήν τής τηκεδόνος τών πάγων έκδιδοντες 
κατ’ έτος κολοσσαίοι ποταμοί τής βόρειας Σι
βηρίας, άναρπάζοντες μεγάλα ποσα γής έκ τών 
όχθών, φέρουσιν εις τδ φανερδν πλήθος όστών 
έλεφάντων καί Μαμμούθων έν τή γή κατακεχω- 
σμένων. Τά όστά ταΰτα καθιστώνται πολυπλη
θέστερα έφόσον πλησιάζομεν πρδς τους πολους.

Πολλοί άξιόπιστοι περιηγηταί διηγούνται 
ότι νήσοι τινες τής πεπαγωμένης θαλάσσης, κεί- 
μεναι πρδς βορράν τής Σιβηρίας καί παρά τούς 
πόλους, άποτελοΰνται όλοσχερώς ύπδ όστών 
Μαμμούθου, καί ύπδ κεράτιυν καί κρανίων 
βονάσσων καί ρινοκερώτων.
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Ό  ΛαβυοινΟόοου:.

Τδ έδαφος τής Νέας Σιβηρίας καί τής νήσου τού 
Λιακόβης άποτελείται κατά μέγα μέρος ύπδ συμ- 
μιγίας άμμου, πάγου, καί έλεφαντίνων όστέων. 
Ανά πάσαν τρικυμίαν ή θάλασσα 
ρίπτει έπί τών άκτώννέα ποσά όστών 
καί χαυλιοδόντων, τούς οποίους 
συλλέγουσι καί έμπορεύονται οί 
κάτοικοι τής Σιβηρίας. Κατά τήν 
ώραν τού θέρους πλήθος άλιευτικών 
πλοιαρίων διευθύνονται πρδς τάς 
όστεοδόχους έκείνας νήσους, κα
τά δέ τδν χειμώνα άντικαθιστώσι 
τάς λέμβους πολυπληθείς συνοόίαι 
έλεφαντεμ-πόρων φερομένων έπί έλ- 
κύθρων συρομένων ύπδ κυνών. Έκα
στη συνοδία έπανακάμπτει φέρουσα 
έλεφαντόδοντας ών πολλοί ζυγίζουσι 
1 50 μέχρι 200  λιτρών.

Οί πάγοι τού βορείου πόλου, αί 
όστεοφό ρο ι αύται ν ή σ ο ι τής βό
ρειας Σιβηρίας, έκμεταλλευόμενοι 
πρδ πεντακοσίων έτών, παράγουσι 
πλήθος έλέφαντος, τδν όποιον οί 
κάτοικοι πέμπουσιν ιδίως εις Κί
ναν · μόνον δέ άπό ένδς αίώνος άπο- 
στέλλουσιν αύτδν καί εις Εύρώπην.
Φαίνεται δέ ότι μέχρι σήμερον τδ άνευρισκόμε- 
νονποσδν τών όδόντων ούχί μόνον δένήλαττώθη, 
άλλά καί ηύ'ξησεν. 'ϊποθέτομεν έκ τούτου ότια ί 
χώραι έκείναι έγένοντο ή κοιτίς 
άμυθήτου πλήθους τοιούτων ζώων, 
τών όποίοιν πολλαί γενεαί συνε- 
τέλεσαν εις τήν παραγιογήν τού 
παραδόξου αύτών έδάφους.

Ό όρυκτδς έλέφας ώνομάσθη 
Μαμμούθ (έκ τής Ταρταρικής λέ- 
ξεως mamma, ή γή), ύπδ τών 
κατοίκων τής βορείας 'Ρωσσίας, 
οιτινες πιστεύουσι, κατ’ άρχαίόν τ ι 
λόγιον, ότι τά όστά ταΰτα προέρ
χονται έκ κολοσσαίου τινδς ζώου, 
τδ οποίον, μή δυνάμενον νά ύπο- 
φέρη τδ φώς, έζη ώς ό άσπάλαξ 
έντδς ύπογείων άντρων και απέ- 
θνησκεν οσάκις έςετίθετο εις τδ 
φώς.

Έν έτει 1 8 0 0  ό ρώσσο; φυσιο
δίφης Γαβριήλ Sarylschew άνεκά- 
λυψε παρά τάς ό'χθας τού ποταμού 
Αλασόϊα τού έκδίδοντος εις τήν 
πεπαγωμένην Σιβηρικήν θάλασσαν 
ολόκληρον πτώμ,α Μαμμούθου ύπδ 
πάγων περικεκυκλωμένου. Τδ σώμα 
τούζώουήν άριστα διατετηρημένον.
Ό πάγος έντδς τοΰ οποίου διέμεινεν έπί το- 
σούτους αιώνας έσωσεν αύτδ άπδ τής σήψεως' 
διότι ώς γνωστόν αί ζωϊκαί ούσίαι δέν σήπονται 
εις θερμοκρασίαν κάτωθεν τοΰ 0.
Τά κύματα τοΰ ποταμού άναρ- 
πάσαντα μέρος τών παρόχθιων έφε- 
ρον εις φώς τδ τεμάχιον τού πάγου, 
όπου διέμεινεν έπί αιώνας τδ κο- 
λοσσαΐον παχύδερμον. Τδ σώμα, αί 
σάρκες, τδ ύπδ τριχών καλυπτό- 
μενον δέρμα διετηρήθησαν θαυμα- 
σιως. Δυστυχώς μικρόν μέρος τών 
σαρκών τοΰ ζώου ήδυνήθη νά σωθή 
μετά τοΰ σκελετού. Οί κύνες καί 
αλλα άδηφάγα ζώα κατεβρόχθισαν 
ένώπιον αύτοΰ τδ πλεΐστον μέρος.

Παραπλήσιας άνακαλύψεως έπέ- 
τυχε καί ό φυσιοδίφης Αδάμς έν 
ετει 1 80b , όστις κατορθώσας νά 
σώση άπδ τών όδόντων τών κυνών 
καί άδηφάγων λύκων μέγα μέρος 
τών σαρκών προκατακλυσμαίου 
τοιουτου θηρίου, έπώλησεν αύτδ άντί 
οκτω χιλιάδων ρουβλίων εις τδν αύ- 
τοκράτορα τής 'Ρωσσίας, όστις έδω- 
ρήσατο αύτδ τή Ακαδημία τής Πετρουπόλεως, 
ένθα έξετέθη.

Εκ τών είρημένων δέν δυνάμεθα πλέον ν’

άμφιβάλωμεν ποσώς περί τής ύπάρξεως ολο
κλήρων κοιμητηρίων Μαμμούθων κατά τούς 
πάγους τών πόλων. Φαίνεται ότι τά ζώα ταΰτα

σαν μέχρι σήμερον τάς σάρκας αύτών. Βραδύτε- 
ρον θέλομεν ίδεί τίς ή αιτία τής μεγάλης έκείνης 
μεταβολής τής άτμοσφαίρας.

Η άνω κοιλάς τοΰ νΑρνου εις τδ 
Πεδεμόντιον περιέκλειεν άληθές έλε
φάντων κοιμητήοιον. Τά όστά αύ
τών εύρίσκοντο άλλοτε εις τοιαύτην 
άφθονίαν ώστε οί έγχώριοι, μι- 
γνύοντες αύτά μετά τών λίθων, με- 
τεχειρίζοντο πρδς κατασκευήν τών 
τοίχων τών οικιών. Αφότου όυ.ως 
έμαθον τήν άληθή αύτών άξίαν, 
πωλώσιν αύτά εις τούς περιη- 
γητάς.

Επίσης έν Αμερική άνεκαλύ- 
φθησαν άπειρα τοιαΰτα νεκροτα
φεία. Περίεργον δέ ότι τά όστά τής 
οικογένειας τού έλέφαντος δέν άπαν- 
τώνται ποσώς εις τάς ’Ινδίας καί 
τήν Αφρικήν, εις τάς χώρας δη
λονότι, όπου σήμερον περιωρίσθη ό 
ελέφας · καί έπειδή τά ζώα ταΰτα 
δέν δύνανται νά ζήσωσιν εί μή εις 
θερμότατα κλίματα, συμπεραίνομεν 
ότι ή θερμοκρασία τής γής κατα 
τήν έποχήν έκείνην ήτο πολύ θερ

μοτέρα καί κανονικωτέρα τής σημερινής.
Μεταξύ τών προκατακλυσμαίων σαρκοφάγων 

διαπρέπει ή λεγομένη Αρκτος ή Τρωγλοδύτις 
(Ursus spelaeus), ή'τις ήν διπλά
σιά τής σημερινής, καί ή Τίγρις 
ή Γιγάντειος, ήτις είχε μέγεθος 
ταύρου. Ο ίππος ήν μικρός ώς 
όνος.

Ή Αμερική έγένετο ή κοιτίς 
τών μεγάλων ζώων Γ λυπ τό δ ο ν-  
το ς, Μ εγαθηρίου, Μυλόδοντος 
καί Μ εγαλόνυχος, άτινα άνάγον- 
ται εις τήν τάξιν τών άνοδόντιον, τήν 
χαρακτηριζομένην διά τής έλλεί- 
ψεως τών έμπροσθίων όδόντων.
Τ )Γ λυπτόδους ήτο μαστοφόρον 
όμοιον κολοσσαία χελώνη · τδ δέ 
Μεγαθη'ριον εκπλήττει διά τοΰ βα
ρέος, παραδόξου καί πελωρίου αύ
τοΰ οργανισμού. 'Ο Βυφών πεοι- 
γράφει αυτό ώς ον προωρισμένον 
ίνα ζήση έν πόνοις καί άθλιότητι, 
ένεκα τού έλλειποΰς καί βαρέος
αύτού οργανισμού. "Ομως ή με
τά προσοχής εξέτασις άποδεικνύει 
οτι τδ ζώον δέν ήτο τόσον άνεπιτή- 
δειον καί δυσκίνητον ώς έφαντά- 
σθησαν πολλοί * και εαν ή έπί τής 

γής δίαιτα ήν δύσκολος, άλλ’ ή έπί τών 
δένδ ρων διαμονή, άπδ τών φύλλων καί καρπών
τών οποίων έτρέφετο, ήτο εύχερεστάτη αύτώ.

Τδ Μεγαθήρων είχε τδ μέγεθος 
τού έλέφαντος. 'Η κεφαλή αύτού, 
μικρά ώς πρδς τδ σώμ.α, έ'φερεν είδος 
προβοσκίδας παρεμφερούς τή τού 
Ταπειρου. Η ελλειψις τών έμπρο- 
σθιων διχαστή ρων όδόντων καί ή 
κατασκευή τών μασσητήρων ύπο- 
δεικνυει ότι τδ ζώον έτρέφετο άπδ 
φυτικών ύλών. Ή πύελος, τά  εις 
αυτήν προσαομοζόμενα γυΐα καί οί 
τήν ούραν άπαρτίζοντες σπόνδυλοι 
ήσαν ύπερμεγέθεις. Ή ούρά αύτοΰ 
είχε πάχος 6 0  εκατοστή μέτρων, καί 
έχρησίμευεν ώς πέμπτος ποΰς ποός 
ύποστήριξιν τοΰ τρομερού έκείνου 
σώματος καί ώς όπλον άαύνης. Οί 
έμπρόσθιοι πόδες, εχοντες ένδς μέ
τρου μήκος καί εν τρίτον μέτρου 
πλάτος, παριστων βαρέα καί ισχυρά 
όργανα, δ ι’ ών τδ ζώον έξώρυσσε 
τήν γήν εις μεγάλα βάθη, πρδς άνί- 
χνευσιν τών ριζών μεγάλων δέν

δρων, άτινα μετ ολίγων κατέπιπτον έπί τής 
γής, προσφέροντα καρπούς, φύλλα καί κλάδου,' 
βοράν τού θηρίου. Οι έμπρόσθιοι πόδες έστηρί'
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κατεστράφησαν αίφνης ύπδ άπροσδοκήτου καί 
ταχείας μ-εταβολής τής θερμοκρασίας, τής άτμο
σφαίρας μετενεχθείσης άπδ μεγάλης θερμότητας

Τό Μεγαθήριο·/.

εις μέγα ψύχος. *Η τέως θερμή χώρα, έπί τής 
οποίας έ'ζων τά στίφη έκείνα τών έλεφάντων, 
κατέστη διά μιάς παγετώδης, καί τά ζώα

Ό  Μαμμούθ.

έκείνα, άτινα ήσαν προωρισμένα νά ζώσιν εις 
θερμούς τόπους, άπέθνησκον σωρηδόν καί κα- 
τεκαλύπτοντο ύπδ τών πάγων, οϊτινες διετήρη-
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ζοντο επί της γης καθ’ όλην των πελμάτων την 
έκτασιν, ώς οί των πίθηκων.

Στηριζόμενον επί των δύο οπισθίων, τοΰ ένος 
έμπροσθίου ποδός καί της ούράς, μετεχειρίζετο 
τον έτερον έ ¡/.πρόσθιον πόδα ώς όρυγα, δ ι’ οΰ έσκα
πτε βαθέως την γην, άνεκάλυπτε τάς ρίζας, καί 
καταβροχθίζων αύτάς, έκρήμνιζε τα δένδρα. Οί 
δάκτυλοι αύτοΰ ήσαν ώπλισμένοι ύπό τεοαστίων 
οξέων ονύχων, σκληρών ώς ό σίδηρος. Τα οστά 
των ¡/.ελών αύτοΰ όμοιάζουσιν αληθείς λίθι
νους κίονας, επί τών οποίων ϊστατο ό κολοσ- 
σος, καί φέρουσι τον χαρακτήρα τών οστών τών 
ζώων τών έχόντων τον Βίον άπο της μυρμηκο-
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φαγίας, ριζοφαγίας καί όρυχής, είσί δηλ. ήνωμέ- 
να προς άλληλα ούχί διά συνδέσεων μόνον, άλλα 
καί δι οστέινου ίστοΰ, δπερ καθίστα άσθενε- 
στάτην την ενέργειαν τών αρθρώσεων.

Ο οργανισμός τών μελών αύτοΰ καταδεικνύει 
το δυσκίνητον καί βραδύ τοΰ ζώου τούτου βά
δισμα, έλαττωμα δπερ ούδαμώς έβλαπτε την 
φύσιν αυτοΰ ώρισμενου εις την άπο τών φύλλων, 
τών καυλών καί ριζών τροφήν. Εις τ ί  ήθελε χρη
σιμεύει ή ώκυποδια καί ή ταχύτης τών κινή
σεων εις τον κολοσσόν τούτον, τον τρεφόμενον 
άπο φυτών καί μη αίσθανο'μ.ενον την άνάγκην 
τοΰ φεύγειν ενώπιον οίουδήποτε εχθρού; δ ι’

ένος κτύπου της ούράς αύτοΰ ηδύνατο να άνα- 
τρέψη κροκο'δειλον καί να θανατώση η άναχαι- 
τίση τά άλκιμώτατα τών θηρίων.

Ό Μυλο'δους ήν μικρότερος τοΰ Μεγαθηρίου, 
καί διέφερεν αύτοΰ μόνον κατά το σχήμα τών 
όδόντων.

Τοιαΰτα ήσαν τά μ.εγάλα είδη τών κοινότε
ρων καί διά την ίδιάζουσαν αύτών φύσιν περιερ- 
γοτέρων μαστοφόρων τής τεταρτογενούς εποχής. 
Άξιον μνη'μης μεταξύ τών πτηνών τής εποχής 
είναι τό  γιγάντειον πτηνον Π ιγιοππη τής Νέας 
Ζηλανδίας, το όποιον, εάν κρίνωμ.εν άπο τής 
περόνης αύτοΰ, έχούσης μέτρου μήκος, καί άπο

Ο Γλυπτόοους.Ό Ραμφόρυγ/ος.

τών εύρεθέντων αύτοΰ ώών, ά'τινά είσι πολύ μεγά
λε ίτερα τών τοΰ στρουθοκαμ.ήλου, είχεν ύψος τε
ράστιον.

Ή παρατιθέμενη είκών παριστα ιδανικήν 
άποψιν τής γης έν Εύρώπη κατά την τεταρτο
γενή περίοδον. "Εμπροσθεν σπηλαίου βλέπομεν 
την Τρωγλοδύτιν "Αρκτον (ϋτβιιβ βριΊίκιιβ) 
καταβροχθίσασαν λείψανα έλέφαντος καί λεί- 
χουσαν τά όστά αύτοΰ. Τπεράνω τοΰ σπηλαίου 
βλέπομεν την "Υαιναν καραδοκούσαν την στιγμ.ήν 
καθ’ ήν θέλει έπιπέσει επί τών λειψάνων τοΰ 
έλέφαντος.

Αί μεγαλοκέρωτες γιγάντειοι έλαφοι περι-

οχοΰνται άναμίξ μετά τών συγχρόνων ζώων άνά 
μέσον κοιλάδος πεποικιλμένης ύπό θάμ,νων καί 
δένδρων όμοιων τής σημερινής εποχής. Πορρω- 
τάτω βλέπομεν δεαγραφόμενα δρη νεωστί άνατι- 
ναχθέντα, τών οποίων αί ύψίκομοι καί χιονοσκέ- 
παστοι κορυφαί προμ.ηνύουσι την προσεχή άΆιξιν 
τή ς π αγετώ δους εκείνης έπ οχής, ή'τις, έπελ- 
θοΰσα έξαπίνως, κατέψυξε μ.έγα μ.έρος τής γής καί 
έπέφερε τον όλεθρον τών λεγεώνων εκείνων τών 
Μαμ.μούθων, τών 'Ρινοκερώτων καί τοΰ άγριου 
ίππου, οίτινες έγκατέλιπον έντός τών πάγων τά 
όστά ή καί τά  σώματα, τρανά τεκμήρια τής 
επί τής γής διαβάσεως αύτών. 'Η γή, κατά την

εποχήν ταύτην, την προηγηθεΐσαν τής εισβολής 
τών πάγων, άπετέλει άπο τοΰ ένος εις τον άλ
λον πόλον είδος άπεράντου λειμώνος καλυπτο· 
μ.ένου ύπο δαψιλείας άειθαλοΰς χλόης καί βοτά- 
νης, ή'τις ήν άναγκαία προς διατροφήν τοσού- 
του πλήθους κολοσσαίων φυτοφάγων ζώων.

Δυσκόλως δύναται νά φαντασθή τις τάς άπει
ρους ποαζούσας έκείνας κοιλάδας, έμψυχουμένας 
ύπο τών άμυθήτων το πλήθος καί παραδόξων τό 
είδος προκατακλυσμ.αίων θηρίων, 'η θερμοκρασία 
τής γήςήν τότε αύχμηρά, θερμοτάτη. Τά κολοσ- 
σαΐα καί πράα εκείνα παχύδερμα πεοιεφέροντο 
έντύς τής πλούσιας βοτάνης, τής ιδίως ύπο τής

χνική άποψ ι; τής γής κατά την τεταρτογενή περίοδον. Ευρώπη.5Ιδ

άγρώστεως καί τών δημητριακών καρπών άποτε- 
λουμένης. Αί μεγαλοπρεπείς γιγάντειοι έλαφοι, 
τών οποίων τά κέρα ύπερεΐχον κατά το ϋψος το 
σώμα αύτών, συνώδευον τήν βραδυκίνητον φά
λαγγα τών Μαμμούθων, ενώ οί άγριοι ίπποι, μι
κροί ώς όνοι, έκάλπαζον επί τών πλουσίων εκεί
νων ταπήτων, τούς οποίους έστρωσεν αύτοίς ή 
φύσις, καί τών οποίων τά άγροτικά θέλγητρα 
δεν έθεώρησεν είσέτι άνθρώπινος οφθαλμός.

"Ομως τδ πάν δεν ήτο γαλήνη καί ησυ
χία έν ταΐς άγροτικαίς ταύταις σκηνογραφίαις 
τοΰ άρχαιογόνου κόσμου. Τη δε κάκείσε αδη
φάγα καί φοβερά σαρκοφάγα, ή αίμ-οβόρος Τί- 
γρις, ό φοβερός Αέων, ή άδηφάγος "Υαινα καί ή

πειναλέα "Αρκτος έπέσκηπτον λάβρως καί κατε- 
βρόχθιζον πολλά τών άθώων εκείνων ποιαν ίων 
ταράττοντα τό μεγαλοπρεπές, τό πομπικόν καί 
γαλήνιον εκείνο θέαμα.

Τα ορυκτά λείψανα τών προκατακλυσμαίων 
ζώων εύρίσκονται είτε εις φυσικήν κατάστα- 
σιν, ειτε μικρόν ήλλοιωμένα, ώς τά έν τοίς 
νεωτέροις σπηλαίοις άνακαλυπτόμ.ενα · ώς τά  
έντομα τα όποια εύρίσκομεν θαυμασίως έγ- 
κεκλεισμενα έντός τεμαχίων ορυκτής ρητίνης, 
ητις εσωσεν αύτά άπο τής σήψεως ■ ώς τά μα- 
λακια αρχαίων καί νεωτέρων γηπέδων της γιου- 
ρασικής και κιμωλιακής περιόδου, άτινα διετή- 
ρησαντά χρώματα καί τήν μαργαριτοειδήλάμψιν

τών κογχυλίων αύτών. "Αλλοτε τά λείψανα 
ταΰτα εύρίσκονται ήλλοιωμένα, τής οργανικής 
υλης έν γένει ή έν μερει καταστραφείσης, καί 
άλλοτε, ό'περ σπανιώτερον, είσίν άπ ολελ ιθω -  
μ.ένα. Κατα τήν τελευταίαν ταύτην περίστασιν 
ή έξωτερική μορφή τοΰ όργανισμ,οΰ διετηρήθη, 
τα αρχικά όμως οργανικά στοιχεία έφθάρησαν 
και άντικατεστάθησαν ύπο ξένων ορυκτών ού- 
σιών, χαλικιού ή άνθρακικής τιτάνου.

Τάς γαιολογικάς έρεύνας έβοήθησεν έπίσης 
ή σπουδή τών λεγομένων κοπρολίθων ή άπο- 
λελιθωμένων άποψυγμάτων καί περιττωμάτων 
τών μεγάλων άρχαιογόνων ζώων. Ή σπουδή τών 
παραδόξων τούτων λειψάνων μεγάλως διευκρί-
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νησε τά κατά τά ήθη καί τον φυσιολογικόν 
οργανισμόν τών μεγάλων προκατακλυσμαίων 
θηρίων. Έξετάζοντες τούς κοπρολίθους οί φυ- 
σιοδίφαι άνεκάλυψαν έν αύτοίς λεπίδας ιχθύων, 
όδόντας, όστάκλ., άτινα κατέδειξαν αύτοίς τίνα 
τά είδη τών ζώων άφ’ ών έτρέφοντο τά ζώα 
τοΰ άρχαίου κόσμου. Οί κοπρόλιθοι π. χ. τοΰ 
μεγάλου έναλίου θηρίου Ίχθυοσαυρου περι- 
κλείουσιν όστά πολλών ζώων καί μεταξύ αύτων 
σπονδύλους καί φάλαγγας Ίχθυοσαύρου. Εκ 
τούτου συμπεραίνομεν ότι τό ζώον τοΰτο κατε- 
βρόχθιζε τά σύμφυλα αύτώ είδη, ώς οι σημε
ρινοί άδηφάγοι ιχθύες.

Τά επί τής άργίλλουκαί τής άμμου έναποτε- 
θέντα ίχνη τών ποδών τών προκατακλυσμαίων 
ζώων, άποσκληρωθέντα ύπο τοΰ χρόνου καί με- 
ταβληθέντα εις άμμόλιθον παρέχουσι
τοίς γαιολόγοις έτερον σπουδαΐον ένδόσιμον. Τά 
έρπετά τοΰ άρχαίου κόσμου, καί ιδίως αί χελώ- 
ναι, έγκατέλιπον έπί τής βραδύτερον άπολιθω- 
θείσης άμμου τούς τύπους τών ποδών αύτών. 
Έπί τοΰ άργιλλώδους έδάφους τής κογχιτικής 

■περιόδου άπαντώμεν συνεχώς ίχνη τοΰ Ααβυριν- 
θόδοντος, έοπετοΰ, τοΰ όποιου οί πέντε δάκτυ
λοι είχον τήν διάθεσιν τών δακτύλων τοΰ άν- 
θρώπου, καί ούτινος οί έμπρόσθιοι πόδες ήσαν 
πολύ μεγαλείτεροι τών οπισθίων. Τό ζώον τοΰτο, 
όπερ παριστα ή έν σελ. 13  είκών, ήν βάτρα
χος κολοσσαίος · ή κεφαλή αύτοΰ έ'φερε κράνος 
όστέϊνον καί αί σιαγόνες αύτοΰ φοβερούς κωνι
κούς όδόντας.

Ό ιστορικός καί ό άρχαιολόγος μάτην δια- 
τρέχουσι σήμερον τά πεδία τής μάχης τών άο- 
χαίων Ελλήνων, Ρωμαίων καί Ασιανών, όπως 
άνεύρωσι τά ύπό τών κατακτητών έναπολει- 
φθέντα έπί τής γής ίχνη. Ο χρόνος ό καταστρέ- 
ψας τά μνημεία τών θριάμβων έξηφάνισε καί τά 
ίχνη τών ποδών αύτών. Αί λεγεώνες έκείναι τών 
άνθρώπων, α'ίτινες κατέκλυσαν καί κατελυμή 
ναντο τήν ’Ασίαν καί τήν Εύρώπην, δεν έγκατέλι
πον έπί τής γής ούδέ εν ίχνος τών ποδών αύτών, 
ένω άπ’ έναντίας τά έρπετά, άτινα προ άμνημο- 
νεύτων αιώνων είρπον έπί τής έπιφανείας τοΰ άρ
χαιογόνου κόσμου, έναπέθεσαν έπί τής έπιφανείας 
αύτοΰ τά άκήρατα ίχνη τής διαβάσεως αύτών. 
Αί λεγεώνες τοΰ ’Αννίβου, τών 'Ρωμαίων, καί τά 
στίφη τών ’Ασιανών κατακτητών καί βαρβάρων 
διήλθον έπί τής γήςώ ςσκια ί,ή  δέ χελώνη ή'τις 
εκινείτο έπί τών σιγηλών άκτών τών πρωτο
γενών θαλασσών, έγκατέλιπε τοίς σημερινοίς σο- 
φοίς τά ίχνη τής έπί τής σφαίρας πορείας αύτής!

Περιεργότατά είσιν ιδίως τά ίχνη τών ψε- 
κάδων τής βροχής, ήτις έ'πιπτεν έπί τής άρ
χαιογόνου γής, καί τών κυματισμών τών ύδά- 
των, άτινα έχρησίμευσαν ώς σπουδαία ένδόσιμα 
τοπογραφικών διευκρινήσεων.

2°” Ύ πόθεσις τή ς πυρω τής κ α τα σ τά -  
σεως τοΰ κέντρου τής γής. Η ύπόθεσις αύτη, 
καθ ήν τά μέν έξιο τής γής είσιν άποψυχθέντα, 
τά ένδότερα έπανέντα, τά δ! προς τό κέντρον 
πυρώδη, είνε άρχαιοτάτη. Παραδεχθεΐσα ύπό 
τοΰ Λεϊβνιτίου καί Βυφώνος κατέστη έναργε- 
στάτη διά τής παρατηρήσεως πολλών φυσικών 
φαινομ,ένων, ών τά ούσιωδέστατά ε ίσ ιν  ο! ’Εφό
σον κατερχόμεθα εις τά βάθη τών μεταλλείων, 
ή θερμοκρασία αύξάνει άναλόγως τοΰ βάθους, 
β* Τά ΰδατα τών άρτεσιανών φρεάτων και αί 
άναβλύσεις τών θερμών πηγών, τών όποιων ή 
θερμοκρασία διήκει πολλάκις μέχρις 100°, μαρ- 
τυροΰσι περί τής μεγάλης θερμότητος τών στρω
μάτων δ ι’ ών διέρχονται, γ' Τά ηφαίστεια όρη, 
ατινα έκχέουσι πολλάκις τό πΰρ ποταμών δίκην 
καί μύδρους άναρρίπτουσι διαπύρους. δ' Οί 
κατα τούς σεισμούς τούς καλουμένους ρήκτας 
και χασματίας έκ τών χασμάτων καί διασφα- 
γων αναπεμπόμενοι χθόνιοι πρηστήρες καί άνα- 
όοσεις θερμών άναφυσημάτων.

Ειπομεν ήδη ότι ή θερμοκρασία τής σφαίρας 
αύξανει κατά έ'να βαθμόν άνά 33  μέτρα βά
θους. Γνωρίζοντες δέ άκριβώς τό μήκος τής 
ακτίνος τής γή ς  συμπεραίνομεν, ότι τό κέντρον 
αυτής εύρισκεται είσέτι σήμερον εις τήν άκατα-

νόητον θερμοκρασίαν 19 5 00 0 ° . ’Επειδή δέ 
ούδευ.ία ύλη δύναται νά διατηρηθή έν στε
ρεά καταστάσει έντός τοιαύτης θερμότητος, 
έπεται ότι τό κέντρον τής γής καί τά περί τό 
κέντρον εύρίσκονται εις άένναον ύγράν πυρωτήν 
κατάστασιν καί άναβρασμόν.

Ή ύπόθεσις αύτη, τήν όποιαν άνέπτυξαν τά 
πονη'ματα τοΰ Βερνέρου, τοΰ Χούττωνος, τοΰ 
Λεοπόλδου δέ Βούχ, τοΰ Χουμβόλδου, τοΰ Κορ- 
διέ, καί μετέβαλον εις θεωρίαν γενικώς παραδε- 
δεγμένην, άποτελεΐ τήν κρηπίδα τής νεωτέρας 
γαιολογίας.

Μ εταβολαί τής έπ ιφ α νε ία ς τή ς  σφ α ί
ρας π α ρα χθε ΐσα ι ύπό τής άνοιδήσεω ς ή 
συνιζήσεως τοΰ στερεοΰ αύτής φλοιοΰ 
ένεκα τή ς ύγράς φλογώδους καταστάσεω ς  
τοΰ κέντρου. —  'Ως συνέπειαν τής ύπάρςεως 
τοΰ κεντρικού πυρός παραδέχονται οί γαιολόγοι 
ότι ό πλανήτης ημών συνεκραδάνθη κατά δια
φόρους έποχάς ύπό σειράς τοπικών κλονήσεων, 
αϊτινες, έπελθοΰσαι διαρκούσης τής άποψύξεως 
τής έπιφανείας τής σφαίρας, έξειργάσαντο τούς 
έν μέρει μετασχηματισμούς αύτής, οίτινες συν- 
έβησαν έ'κ τε υδατος καί πυρός καί σεισμών 
καί άναφυσημάτων. 'Η γή, μεταβαίνουσα άπο 
τής θερμής εις ψυχροτέραν θερμοκρασίαν, ήλατ- 
τοΰτο τον όγκον κατά τον φυσικόν γενικόν νό
μον. Τά τακέντα μέταλλα άποψυχθέντα έλατ- 
τοΰνται κατά έν δέκατον τοΰ όλου όγκου αύτών. 
Τό εις κατάστασιν ποιας τίνος πυκνότητας 
κρυσταλλόπηκτον περικάλυμμα τό σχηματισθέν 
έπί τής έξωτερικής έπιφανείας τής γής, καί 
περικλείον τήν πυρώδη κεντρικήν μάζαν, άπερ- 
γασθέν, προϊούσης τής άποψύξεως, εύρύχωρον 
καί άνετον υπέρ τό δέον, δεν ηδύνατο πλέον ίνα 
έφαρμοσθή άκριβώς έπί τής έσωτερικής όσημέραι 
συστελλομένης καί έλαττουμένης τόν όγκον σφαί
ρας· τούντεΰθεν ό έξωτερικός πρωτοπαγής φλοιός 
ύπέστη έξάρσεις καί ύφιζήσεις, όιαρρωγάς καί 
κυματισμούς, οίτινες παρήγαγον τάς άνωμαλίας 
τοΰ έδάφους, ας καλοΰμεν σήμερον ά λ ύ σ ε ις  
όρέων.

Άλλοτε ό πρωτοπαγής φλοιός τής γής άντί 
νά σχηματίση ρυτίδας καί πτυχάς, διερρήγνυτο 
εις μεγάλας διαστάσεις, άπο δέ τών χαινόντων 
έκείνων άπειρομεγεθών ρωγμών ανέθρωσκον, 
παοεξωσθέντες ύπό τών έν αύτοίς περιεχομένων 
πνευμάτων, οί έν τώ κέντρω τής γής καχλάζον- 
τες πυριφλεγέθοντες χείμ,αρδοι. Άλλοτε τα χά- 
σμ.ατα, μ.ή φθάνοντα μέχρι τής έπιφανείας τής 
γής, ένεπίμπλαντο ρευστής γρανιτικής ή μεταλ
λικής ύλης τοΰ κέντρου, ήτις έσφενδονίζετο εις 
τό μ.έσον τών άρχαιογόνων στρωμάτων, σχη- 
ματίζουσα τάς μεταλλικάς λεγομένας φλέβας, 
αϊτινές είσιν ή πηγή άφ’ ής ποριζόμεθα σή- 
μεοον τά διάφορα μέταλλα. ’Ενίοτε άντί τών 
γρανιτικών καί μεταλλικών έκρήξεων εξηρευ- 
γοντο τά χάσματα έκεΐνα άληθείς ποταμούς 
ζέοντος υδατος έμπεφορημένου διαλύσεων δια
φόρων ορυκτών αλάτων, χαλικιού, μαγνησίας 
καί τιτάνου. Τά άλατα ταΰτα, μεταγγιζόμενα 
εις τά  έν ταίς θαλάσσαις ή'δη περιεχόμενα 
διαλελυμένα άλατα καί άποχωριζόμενα βρα
δύτερον τών ύδάτων, άπετέλουν μεγάλας ύπο- 
στάθμας καί καθιζήσεις αϊτινες έκλήθησαν ύπο- 
σ τ α θ μ ια ϊα  έδάφη (Terrains sedimentai- 
res). Τοιουτοτρόπως λοιπόν παρήχθησαν τά 
όρη, οί ήφαίστειοι βράχοι καί αί μεταλλικαί 
φλέβες τών ύποσταθμιαίων καί μεταβατικών 
στρωμάτων.

Τά διάφορα ταΰτα φαινόμενα · ή ρυτίδωσις 
καί ή διαρρωγή τοΰ φλοιοΰ τής γής, —  ή 
έκρηξις πυρωδών ύλών, —  ή ανάβλυσις θερμών 
ύδάτων έμπεφορημένων μεταλλικών αλάτων,—  
ή ύπό τών όμβριων καί θαλασσίων ύδάτων 
άποσύνθεσις καί φθορά τής έπιφανείας τών βρά- 
χων καί παραγωγή μεγάλων ύποσταθμών καί 
καθιζήσεων · έπανερχόμενα έκ περιτροπής κατά 
τήν διάρκειαν όλων γαιολογικών περιόδων μέχρι 
τής συγχρόνου ήμών έποχής, έγένοντο παραί
τια τής σημερινής ποικίλης έσωτερικής καί 
έξωτερικής μορφής τής σφαίρας.

Έκ τών είρημένων δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν 
τάς τόν ήμέτερον πλανήτην άποτελούσας όρυκτάς 
ύλας εις τρεις γενικάς κατηγορίας·

1°. Εις έδάφη κρυσ τα λλό π ηκ τα , πα- 
ραχθέντα έκ τής πρωϊαίτατα μέν ύγράς, όψιαί- 
τατα δέ καί βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον παγιω- 
θείσης έπιφανείας τής γής.

2°. Εις έδάφη ύ π ο σ τα θ μ ια ϊα  προερχό
μενα έκ τών διαφόρων μεταλλικών ύλών, τάς 
όποιας έναπέθεσε έν τώ βυθώ τών θαλασσών τό 
θαλάσσιον ύόωρ, οίον τάς χαλικούχους ενώσεις, 
τήν άνθρακικήν μαγνησίαν καί τίτανον.

3°. Ε ις έδάφη ή φ α ισ το τευχ ή  (ter
rains éruptifs), κρυσταλλόπηκτα μέν <ύς τά 
πρώτα, σχηματισθέντα δέ καθ’ όλας τάς γαιο
λογικάς έποχάς δ ι’ ηφαιστείων έκρήξεων ή διά 
τών άνά μέσον τών διασφαγών όλων τών στρω
μάτων τής γής γρανιτικών καί μεταλλικών 
έγχύσεων, ή φλεβών.

Αί τά ύποσταθμιαϊα έδάφη άποτελοΰσαι ύλαι 
άπειργάσθησαν στιβάδας έπικαθημένας κατά 
λόγον τής άρχαιότητος αύτών. Ή όρυκτολογική 
φύσις καί τά έν αύτοίς έναπολειφθέντα οργανικά 
λείψανα περιποιοΰσιν αύτοίς διάφορα χαρακτη
ριστικά ένδόσιμα, άφ’ ών δυνάμεθα νά διακρί- 
νωμεν αύτά άπ’ άλλήλων.

Ή γαιολογία ήθελεν είσθαι έπιστήμη άπλου- 
στάτη, έάν ά'πασαι αύται αί στιβάδες εύρί— 
σκοντο κανονικώς έπικαθήμεναι άλλήλαις έφ’ 
όλης τής έπιφανείας τής γής. Αί στιβάδες όμως 
αύται εύρίσκονται συχνότατα άνεστραμμέναι, 
διακεκομμέναι καί διεσπασμέναε ύπό τών 
έκρήξεων τοΰ γρανίτου, τοΰ συηνίτου, τοΰ πορ
φυρίτου, τοΰ όφίτου (serpentine), τοΰ βασάλ
του καί τής λάβας. Συγκεφαλαιοΰντες τάς 
τών γαεολόγων όλων τών έθνών σποραδικά^ 
παρατηρήσεις ήδυνήθημεν ίνα συνθέσωμεν εις εν 
διάγραμμα τήν όψιν τοΰ συνόλου τών διαφόρων 
στρωμάτων τών άποτελούντων τόν στερεόν φλοιόν 
τής γής.

ΠΡΩΤΟΠΑΓΗ ΕΔΑΦΙΙ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ..

ΑΕΥΤΕΡΕΤΟΝΤΑ ΕΔΑΦΗ.

ΤΡΙΤΕ1ΌΝΤΑ ΕΔΑΦΗ...

Σιλουοιανά.
Δεβονιανά. 
Άν6ρακοΰ/α. 
Περριιανά.

¡ Τριασιχοί.
Τουρασικά.

Κ ογχιτιχά.

( Μ Εωσφόρος (éocène).
■ Προσεωος (m iocène).

S  Τηλαυγής (pliocène). 
"Επεται συνέχεια.

Η I ΙΟΙ ΚΙ ΑΤΙ ΣΤΟΑ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ.

Τάσσος Νεροϋτσος, —  Φώτιος Πανας.

Ό έν Αλεξάνδρειά γνωστός έπί τή φιλολο
γική καί έπιστημονική αύτοΰ πολυϊδμοσύνη ομο
γενής ιατρός Τάσσος Νεροϋτσος έδημοσίευσεν 
έσχάτως ογκώδη πραγματείαν περί χολέρας ύπό 
έπιγραφήν « 'Η Χολέρα έν Α ίγύπ τω  κατά 
τά έτη 18 6 5  καί 18 6 6 , ύπόΤάσσου Δ. Νερού- 
τσου Δ. Φιλ. καί Δ. ίατρ., πρώην άντιπροέ- 
δρου παρά τώ γενικώ τής Αιγύπγου ύγειονο- 
μικω συμβουλίω. » Τό σύγγραμμα τοΰτο, καίπερ 
ύπό ταπεινήν τοπικής πραγματείας έπιγρα
φήν παρουσιαζόμενον, παριστα εν τών τελειο- 
τάτων καί διδακ τικωτάτων πρωτοτύπων ποντ,- 
μάτων τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας, διά τε 
τήν σημασίαν τών έν αύτώ πραγματευόμενων



16 εΘΝΙΚΗ ε Π ΙΘ ε Π Ρ Η Σ ΙΣ .

ζητημάτων, τό πρωτότυπον και 
επαγωγόν των ιδεών και τό καθα- 
ρεΰον καί γλαφυρόν τής γλώσσης.

Αμοιροΰντες σήμερον αναγκαίου 
τόπου προτιθέμεθα να δημοσιεύ- 
σωμ.εν διά τίνος προσεχούς φύλ
λου τής Ε θνικής Έ πιθεωρήσεως 
άποσπάσματά τινα των περιερ- 
γοτάτων μερών του συγγράμματος, 
ό'πεο έγράφη οΰχί μόνον υπέρ 
ιατρών, άλλα προς κοινόν απάντων 
ώφε'λειαν.

Ή Εθνική Έπιθεώριησις σκο
πόν έ'χουσα νά δνΐμ.οσιεύη υπό επι
γραφήν Π οικ ίλη Στοά τάς ε ι
κόνας τών ομογενών, όσοι εύηργέ- 
τησαν ή έτίμησαν καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον τό έ'θνος, άρχεται από τής 
δημοσιεύσεως τών εικόνων δύο τών 
επισημότατωνΕλλήνων ιατρών· τού 
έν Αλεξάνδρειά Αθηναίου ιατρού Νε- 
ρούτσου, γνωστού έν Εύρώπη διά τήν 
περί την ερμηνείαν της ιερογλυφικής 'Ο ιατρό; Φώτιος 11 ανά:

τών Αιγυπτίων γραφής δεινότητα 
αύτοΰ, καί τας περί της Αλβανικής 
διαλε'κτου πραγματείας · καί του 
έν Παρισίοις γνωστού διαπρέποντος 
Κεφαλλήνος ιατρού Φωτίου Π ανά. 
Ούτος διά της ευφυΐας καί τών 
αρετών αυτού προσεκτησατο την 
άγαπην καί εμπιστοσύνην ούχί μόνον 
τών ομογενών, οιτινες έγνώρισαν 
αυτόν η έ'λαβον χρείαν τών ιατρι
κών αύτοΰ συμβουλών, άλλά καί 
αύτών τών διασημοτάτων ιατρών 
τών Παρισίων. Ιΐροήχθη δέ μέ/ριτης 
θέσεως ΰφηγητοΰ της έν Παρισίοις 
ιατρικής σχολής, καί μ,ετέσχε της 
συγγραφής τού ηόη έκδιδομε'νου 
Nouveau Dictionnaire de Méde
cine et de Chirurgie pratiques, 
ό'περ ιδία συνιστώμεν τοΐς Έ λ λ η -  

σιν ίατροΐς, ώς τό τελειότατον τών 
μέχρι τοΰδε έκδοθέντων ιατρικών 
λεξικών.

Μ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΝ.

Α Ν Α Κ Α Α Υ Ψ Ι Σ
ΤΩΝ

ΠΗΓΩΝ ΤΟΧ ΝΕΙΑΟΥ.
Η ΛΙ ΜΝΗ TOT Α Λ Β Ε Ρ Τ Ο Γ  ΝΪ ΑΝΖΑ.

Κατά τό ’Αγγλικόν του Samuel Baker.

• Οίίιο) οέ και οί Φιλομαθείς άνορες, ώσπερ α ί-  
σΟητηοίοις πιστεύσαντες το ΐς ίοοϋσι καί πλανηθεΐσιν 
σδς ετυχε τόπους, άλλοι; κατ’ άλλα μέρη της γης, 
συντιΟέασιν εις έν διάγραμμα την της δλης οικουμέ
νης οψιν. » Σ τ ρ ά β . 1 εοιγρ. Β ιβλ. Β .

1.
Α π ό  Κ ά ϊρ ο ν  ε ις  Κ ο ν δ ο κ ό ρ ο ν .

Περί τό έαρ τού 1 861 εύρισκόμην έν Αιγύ
πτιο, έτοιμος ί'να έπιχειρη'σω την άνακάλυψιν 
τών πηγών τού Νείλου, καί έλπίζων νά απαν
τήσω καθ’ όδον τον πλοίαρχον Σπήκ καί Γράντ, 
τους οποίους ή ’Αγγλική κυβέρνησις άπέστειλε 
προς τον αύτόν μεν σκοπόν, άλλά δ ι’ άλλης 
όδοΰ, της της Ζαγγιβάρεως, ή'τοι διά της ανατο
λικής παραλίας της ’Αφρικής. ’Επειδή δέ ή 
έπιχείρησις αΰτη έθεωρεΐτο μέχρι τοΰδε ΰπό 
πάντων ώς αδύνατος, καί ώς πολλούς τών έπι- 
χειρησάντων καταστρέψασα, δέν ήθέλησα νά 
διακοινώσω μηδενί τά σχέδιά μου. ‘Ήμην ό'μως 
άνεγκλη'τως άποφασισμένος η νά θριαμβεύσω η 
νά άπολεσθώ.

Γινώσκων δέ ότι, κατά τάς μακράς έκδρομάς 
αΐτινες διοργανίζονται υπό πολλών, πολλά 
αναφύονται έμπόδια καί έναντίαι γνώμαι, άπε- 
φάσισα ν’ άναχωρη'σω μόνος, πεποιθώς εις τό 
σταθεοόν τού χαρακτήρας μου, όν έδοκίμασα 
κατά τάς έκδρομάς ας έπεχείρησα εις τάς ’Ιν
δίας καί Ταπροβάνην, καί σκοπεύων νά δια
θέσω όσην ειχον σχολήν καί όσα υλικά μέσα 
υπέρ της μεγάλης ταύτης επιχειρησεως. Αλλως 
τε εάν ημην μόνος, ουδεποτε ηθελον αποδειλια- 
σει προς τον θάνατον έν τώ μεσω της έρημου. 
Μετ’ έμοΰ όμως εϋρίσκετο καί ή σύζυγος μου, 
ητις μοι είναι υπέρ παν αλλο προσφιλής. Επε- 
θύμ,ουν ν’ άφησω αύτήν μόνην έν τώ μεσω ήσυ
χου οικιακής ζωής, φρίττων άναλογιζόμενος εις 
οίαν ήθελε περιελθεΐ οίκτράν θέσιν έάν, έμού 
άποθανόντος, ήθελε εύρεθή μόνη έν τώ μέσω τής 
αχανούς έκείνης έρήμου, έντός τής οποίας πρού- 
τιθέμεθα νά είσδύσωμεν. Μάτην παρεκάλουν 
αύτήν νά μείνη εις Κάϊρον. Λύτη όμως, διά τής

αφοσιώσεως και τής αγαπης τής χαρακτηριζου- 
σης τό φΰλον αυτής, μοί άπεκρίνετο ώς ή 'Ρουθ, 
« Παντού όποι άν ύπάγης, θά σέ ακολουθώ. 
'Η γή έπί τής οποίας θά άποθάνης θά μέ ίδη 
άποθνήσκουσαν, καί θά ένταφιασθώ πλησίον 
σου. »

Άνεχώρησα λοιπόν μετ’ αύτής έκ Κάιρου την 
15  άπριλίου τού 1 8 6 1 , όπως άνέλθωμεν τον 
Νείλον. Την 11 μαΐου έφθάσαμ,εν εις Κοροσκώ, 
καί την 1 I ίουνίου 18 6 2 , άφοΰ διεμείναμεν έν 
έ’τος έπί τών προσαρκτίων ορίων τής Αβυσσι- 
νίας, άφικόμεθα εις Χαρτούμ, έ'δραντού γενικού 
διοικητου τής Αιγυπτιακής έπαρχίας Σουδάν, 
καί τών προξένων τής Γαλλίας, Αυστρίας καί 
’Αμερικής. Τό Χαρτούμ είναι πόλις έλεεινη' · ή 
φρουρά αυτής ζή άπό άρπαγάς, φόνους καί λεη
λασίας. "Απαντες οί ύπάλληλοι τής Αιγυπτιακής 
κυβερνη'σεώς εισι βάναυσοι, ανελεύθεροι καί 
κλέπται · ό δέ διοικητής καταλυμαίνεται την 
χώραν διά παρανόμων φόρων καί έπιοολής 
άδικων προστίμων. Τό Σουδάν παραγει μό
νον κόμμι, σένναν, παντοίας δοράς καί ολίγον 
έλέφαντα. Ή κτήσις τής έπαρχίας ταύτης δέν 
διαφέρει τή Αίγύπτω εί μ.ή ώς χορηγούσα τα 
άνδοάποδα καί τούς δούλους άλλως τού μωαμε
θανικού κόσμου.

Ό τόκος άναβαίνει εις τό Χαρτούμ άπό 36  
μέχρις 10 0  τοΐς εκατόν. "Εκαστος έννοεΐ ότι 
μετά τοσούτου τόκου άδύνατον να ένεργηθή έμ- 
πόριον έντιμον. Καί λοιπόν απαντες δίδονται εί; 
τό έμπόριον καί τον άνδραποόισμον τών Μαύ
ρων, έμπόριον όπερ έκτείνεται έν γένει έφ όλου 
τού λ.ευκοΰ Νείλου. Ιδού δέ πώς διοργανιζεται. 
Τυχοδιώκτης τις πειναλέος δανείζεται ποσόν τ ι 
χρηματικόν προς εκατόν τοΐς έκατον. Δι’ αυτού 
συναθροίζει όυ.άδα τυχοδιιοκτών και καθαρμά-

ϊ / » V » / ' ' ί.των ομοιων αυτω, και ανέρχεται περι τον Δε
κέμβριον μέχρι τού Κονδοκόρου, έ'νθα συνεννοείται 
μετά τίνος μαύρου άρχηγοΰ, περικυκλόνει χω- 
ρίον τι πράς τό όποιον ό μαύρος άρχηγός τυγ
χάνει έχθρικώς διατεθειμένος, έμβάλλει τό πΰρ 
εί; αύτό, θανατόνει τούς άνδρας και απάγει εις
δούλενίαν τάς γυναίκας καί τά παιδία μετα τών 
ζιόων, τού έλεφαντόδοντος καί τής λοιπής λείας. 
Τό τρίτον τών δαμάλεων καί τών βοών κατα- 
κληροΰται τοΐς μετ’ αύτοΰ τυχοδιώκταις, τό δέ 
λοιπόν εις τον έντιμον έμπορον, όστις βαθμη
δόν καί κατ’ ολίγον άποκτα τά πάντα, πρώτον 
μέν άνταλλάσσων αύτά άντί άνδραπόδων, έπειτα 
δέ, ώφελούμενος έκ τίνος φιλονεικίας, άποκτεί- 
νων ή καθιστών έκποδών τόν φίλον αύτοΰ μαΰρον 
άρχηγόν, τοΰ οποίου οί οπαδοί, άπογυμνωθέντες 
ομοίως, φέρονται μετά τών λοιπών εις αιχμα
λωσίαν. Καί τότε ό σωματέμπορος έγκαταλεί-

πων έπί τοΰ τόπου μέρος τών οπαδών αυτού, 
όπως έξακολουθώσι άντ’ αυτού τό έργον, έπα- 
νέρχεται εις Χαρτούμ. Πριν όμως είσέλθη έντός 
τής πόλεως πωλεΐ τούς αιχμαλώτους μαύρους 
εις τούς έρχομένους πρός αύτόν όευτερεύοντας 
έμπορου;, οιτινες άγοράζοντες άποστέλλουσιν 
αύτούς εις όλας τάς τού ’Ισλαμισμού χώρας. Είσελ- 
θών δέ εις την πόλιν ώ; τίμιος έμπορο; μετά 
τοΰ έλέφαντος καί άργυρίου αύτοΰ ό άθλιος ούτος 
τυχοδιώκτης γίνεται καί αύτός κεφαλαιούχος 
καί τοκιστής πρός εκατόν τοΐς έκατόν. Τοιοΰτον 
είναι τό λεγόμενον έμπόριον τού Λευκού 
Νείλου.

"Επεται λοιπόν ότι πας Εύρωπαΐος, θέλων νά 
άνέλθη τόν Λευκόν Νείλον, θεωρείται παρ’ αύτών 
ώς κατάσκοπος, έρχόμενος ί'να μ.άθη τά μυστή- 
ρια τής χώρας, καί έκ τούτου πάντες, άπό τοΰ 
διοκητού με'χρι τοΰ τελευταίου αύτοΰ υπη
κόου, ζητοΰσι νά έμποδίσωσι παντί σθένει τήν 
άναχώρησιν αύτοΰ.

Έν τοσούτω χάριν τών μετρητών χρημάτων 
μου ήδυνη'θην μετάτινας έβδομ-άδαςνά έξαρτύσω 
δύω ιστιοφόρα θαλαμηγά καί μίαν λέμβον, νά 
παρακαλέσω δώδεκα ϋπηρέτας, τεσσαράκοντα 
ναύτας καί τεσσαράκοντα πέντε οπλοφόρους, οί- 
τινές μοι ύπεσχέθησαν νά μή διαρπάσωσί ποτε 
καί νάύπακούωσι τυφλώς εις τάς διαταγάς μου. 
"Εδωκα εις έκαστον πέντε μηνών προκαταβολήν, 
στολήν ομοιόμορφον καί όπλα. Ιΐρούμηθεύθην δέ 
καί τέσσαρας καμήλους, τέσσαρας ίππους, καί 
εΐκοσιν όνους διά τούς οποίους κατεσκεύασα 
έπισάγματα, βοηθεία Βαυαροΰ τίνος Υωάν- 
νου Σμίθ, τιμίου, άξίου καί καλού κυνηγού, 
θελη'σαντος νά μέ συνοδεύση. Τήν 18  Δεκεμ
βρίου 18 6 2  άνήχθημεν άπό Χαρτούμ καί με- 
τηνέχθημεν εις ολίγον στιγμών διάστημα άπό 
τού Κυανού εις τόν Λευκόν Νείλον, τόν όποιον 
προυκειτο νά άνέλθωμεν.

Κατά τάς πρώτα; ημέρας τής βραδείας έκεί
νης ποταμοπλοΐας διη'λθομεν άνά μέσον πολυα
ρίθμων ελωδών δασών, άποτελουμένων ιδίωςύπό 
τής Αραβικής λεγομένης Ακακία; (Acacia ara
bica)· τά δάση ταΰτά είσι πηγή άένναος πυρε
τών καί κωνώπων. Περαιτέρω τό ρεύμα έχω- 
ρίζετο άπό τών οχθών ύπό μεγάλων όγκων 
πλεόντων φυτών, δένδρων τών καλουμ.ένων da- 
nemon mirabilis, καί καλαμώνων καλυπτόν- 
των ύπέρ τά πεντακόσια μέτρα με’χρι τών όχθών 
τού ποταμού, ούτινος τό όλον πλάτος έφθανεν 
εις χίλια καί πεντακόσια μέτρα.

Τήν 30 δεκεμβρίου ό ταλαίπωρο; ’Ιωάννης 
Σμίθ άπέθνησκεν ένθυμούμενος τούς οικείους καί 
διαλεγόμενος περί τής μελλονύμφου αύτοΰ, τήν 
οποίαν έγκατέλιπεν είςτό χωρίον αύτοΰ. Ενετα-

----------
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φιασα αύτόν ύπό γιγαντιαΐον σταυρόν, τόν οποίον 
κατεσκεύασα έκ τίνος κορμ.οΰ ταμαρίνθου. Τα
λαίπωρε φίλε! Ο θάνατός σου ήν κακόν προανά
κρουσμα τής περιοδείας ημών.

Περί τό νέον έτος έξη'λθομεν τού Κορδοφάν 
και είσηρχόμεθα εις τάς χώρας, ένθα ό άνθρωπος 
δέν ένδύεται ήδη διόλου. Πρός άνατολάς άνα- 
πτύσσεται τό Δέγκα, πρός δυσμάς ή χώρα τών 
Σιλλούκων. Ενταύθα κατεσκη'νωσεν εις τώνπερι- 
φημοτάτων άνδραποδιστών καί σωματέμπορων 
τού Λευκού Νείλου, ό Μοχάμετ-Χέρ. Είχε τήν 
άναίδειαν νά πιστεύη ότι ήδύνατο, πληρό- 
νων φόρον τινά εις τήν Αιγυπτιακήν κυβέρνησιν, 
να άναγνωρισθή άνεξάρτητος ήγεμών τής χώ
ρας.

Οι Σιλλοΰκοι φαίνονται πολυπληθείς· είσί δέ 
ταΐς μέν χρόαις μέλανες, ταΐς δέ ίδέαις σιμοί, 
τοΐς δέ τριχώμασιν ούλοι, αύχ μηροί δέ τό σώμα, 
εχοντες τους όνυχας παρηγμένους παραπλήσιο); 
τοΐς θηριοις. Εχουσι δέ λέμβους έμφερεΐς σχε- 
διαις, πολλά ποίμ,νια, καί φέρουσι τόν γαρακτήρα

'Ο /.αταρράκτΛ; τοΟ Μονρχισώνος. ΠηγαΙ ιο ϋ  Νείλου.

τής άγριας έκείνης ζωής, τήν οποίαν οί νιγρΐται 
διάγουσιν άπό τού Κορδοφάν μέχρι τού 01)1)0.

Καθοπλίζονται δέ οί μέν δ ι’ άσπίδων ώμο- 
βοΐνων καί δοράτων καί άκοντίων άναγκύλων 
καί τόξθ)ν καί όϊστών ύπό δηλητηρίων άποβαπτο- 
μένων, οί δέ φοροΰσι περί τούς καρπούς κρίκους 
τυλοφόρους καί καρφοφόρους δ ι’ ών κατακρεουρ- 
γοΰσι τούς έναντίους, καί ρόπαλα περισιδήρων 
τύλων έχοντα κεφαλάς, καί πελέκεις ’ ώς έργα- 
λεΐα δέ συνήθη μαχαίρα; τεχνηέντως έπεξειρ- 
γασμένας, κύμβαλα καί ά'ρπας όκταχόρδους, π ί
πας, τρυβλία καί δοχεία γη'ϊνα παντοειδή κατά 
τό μάλλον καί ήττον καλώς έξειργασμένα.

Τά χωρία τών Σιλλούκων είσί πολυπληθή μέ
χρι τής συμβολής τοΰ Σοβάτ. Περί τό Δέγκα, ό 
Νείλος ποιούμενος τήν ρύσιν πραεΐαν, καί κατα- 
φέρων γήν πολλήν καί παντοδαπήν, καί λιμνά- 
ζων κατά τούς κοίλους τόπους παράγει έλη καί 
τέλματα άπειρομεγέθη, έν οίς φύονται ρίζαι 
παντοδαπαί καί καρπών καί καυλών ίδιάζουσαι 
φύσεις. Ανά μέσον τής τεναγώδους ταύτης

έκτάσεως διαρρεΐ το ρεύμα τό Νείλου, έκατόν 
πεντήκοντα ποδών πλάτους, μυρίοις ένασμε- 
νίζον έλιγμοΐς. Καί ποτέ μέν ελίσσεται πρός 
τήν ήώ, ποτέ δέ πρός τήν εσπέραν, καί άλ
λοτε λαμβάνων τήν παλίρροιαν εις τά όπίσω 
έπανακάμπτει πρός μεσημβρίαν.

Από τού Β3ΐΐΓ-β1-ϋ3Ζ3ΐ ό Νείλος, μειούμε- 
νος εις πλάτος έκατόν μέτρων, διέρχεται έπί 
μακρόν τήν γήν τών Νούερς. Τήν 13  ιανουα- 
ρίου 1 863  έναυλοχήσαμεν πλησίον χωρίου τής 
δεξιάς όχθης. Οί έγχώριοι Νούερς έπλησίασαν 
πρός ημάς. Οί άνδρες είσ ίκατάνυμινοι · καί τά 
μέν σώματα αύτών άλειφουσι οι ασοόλου, 
τάς δέ τρίχας αύτών βάφουσι πυρράς διά μάγ
ματος κατασκευαζομένου ό ι’ άσβόλου καί ου
ρών δαμ,άλεως, όπερ άπεργάζεται τήν όψιν αύ
τών έξηλλαγμ.ένην καί διαβολικήν. Αι άνύπαν- 
δροι γυναίκες έχουσι βίον γυμνήτην, αί δέ λοι- 
παί καλύπτουσι τά κάτω μέρη τού κοροιού διά 
ζωστήρος ή ίμάντος ώμοβοίνου άφ’ ού κρεμαν- 
ται ξηρά τινα χόρτα. Οί άνδρες φορούσιν όρ
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μους περιδεραίους έκ βαρέων μαργαριτών, βρα- 
χιόνια δέ άνω μέν ελεφάντινα, κάτω δε χαλκά· 
περί δε τούς καρπούς των yειρών βαρύ σφυρή- 
λατον σιδηροΰν βραχμόνιον ή κρίκον ύπό κάρφων 
οίονεί ονύχων λεοπαρδάλεως ώπλισμένον, καί 
τετρημένον εναλλάξ λίθοις διαφανέσιν.

Αί γυναίκες σχίζουσι το άνω yεΐλος καί, ΐνα 
καταστώσιν έλκυστικώτεραι, έφαρμόζουσι τεμά- 
χιον σιδήρου, δπερ έξέχμι ώς κε'ρας ρινοκέρωτος, 
καί εκ του οποίου έξαρτώσι διάφορα ύάλινα 
κοσμήματα, ή φέρουσι χαλκουν κρίκον έν τώ 
χείλει, δπερ καθιστά αύτάς άποτροπαίους. Οί 
άνδρες, καίπερ ευτραφείς καί ισχυροί, είσίν επί
σης ειδεχθείς καί ρυπαροί την οψεν · είσι δέ καί 
ώμοφάγοι. Τινές, άποκόπτοντες τάς ούράς των 
προβάτων, καλύπτουσι διά τούτων τά ίσχ ία, 
καθάπερ αιδώ ταύτας προβαλλόμενοι. ’Ενιοι δέ 
χρώνται ταίς δοραϊς των κτηνών.

'θ  αρχηγός του χωρίου τούτου ώνομάζετο 
Ιοκτίαν. Ήλθε δέ προς έπίσκεψιν 

ημών μετά της συζύγου καί της θυ- 
γατρός αύτού. Εζωγράφησα αύτον 
καθήμενον επί τού διβανίου τού 
θαλαμηγού, καί ΐδών την ε ίκόνα 
αύτού έμεινεν έκθαμβος καί κα- 
τευχ αριστη μένος. Ηρώτησα αύτον 
εις τ ί  άρα ηδύνατο νά χρησιμεύση 
αύτώ το ύπο των καρφίων ώπλι- 
σμένον σιδηροΰν βραχιύνιον. Εις 
άπάντησιν ό πράος ούτος ήγεμών 
μοι έδειξε τάς ούλάς των πληγών, 
διά των οποίων κατεκρεούργησε 
τούς ώμους της άγαπητής αύτού 
συζύγου. Ή αξιαγάπητος αΰτη 
οίκογε'νεια άνεχώρησε κατευχαρι- 
στημένη έκ των δώρων τά όποια 
προσεφέρομεν αύτη.

Κατά το διάστημα της ποτα
μοπλοΐας ταύτης κατεσκευάζομεν 
τον άρτον, άλέθοντες τον σίτον 
διά τίνος μύλου άρχαϊκού, άποτε- 
λουμένου ύπο δύω λίθων. Μετά 
τινων μηνών χρησιν το ή'μισυ τού 
πάχους των πλακών τού μύλου 
έφθάρη ύπο τής τριβής. ’Επειδή 
δέ ή έκ τής τριβής τών λίθων πα- 
ραγομένη κόνις άνεμιγνύετο μετά 
τού αλεύρου, είναι αναμφίβολον ότι 
ολίγον κατ’ ολίγον έφάγομεν τον 
πετρόμυλον μ.ετά τού άρτου.

Ημέραν τινά άκτοπλοούντες 
έξυπνίσαμεν κοιμώμενον ιπποπό
ταμον, όστις παρ’ ολίγον έξέφευγε 
άναρπάζων τούς αύτώ έπιτεθεν- 
τας ναύτας, ότε, λαβών καραβί- 
ναν, άπέκτεινα αύτον ρίψας βο
λίδα κατά τής κεφαλής αύτού. Το 
δέρμα αύτού ήν άνάπλεων ούλών 
προερχομένων ύπο πληγών τάς 
οποίας κατέφερον αύτώ οΐ όδόντες 
τών συναδέλφων αύτού ίπποποτά - 
μων. 'θ  ιπποπόταμος ούτος ήτο 
παχύτατος, καί άποκόψαντες μεγάλα τεμάχια 
έβράσαμεν αύτά μετά τού δέρματος άνευ ούδε- 
μιάς άλλης άρτύσεως, καί φαγόντες πρόσφατον, 
εύρομεν την σάρκα αύτού έξαίρετον. Το δέ λοι
πόν τού ζώου εις άλας άποτιθέντες έθησαυρί- 
σαμεν.

Τήν 1 9 ίαουναρίου έξη'λθομεν τέλος έκ τού τε
ναγώδους έκείνου δάσους καί άφικόμεθα εις Ζά- 
ριβαν, ένθα Αύστριακός τις καλούμενος Binder 
κατεσκήνωσεν, έμπορευόμ.ενος έν τω μέσω τής 
φυλής τών Κύχτς. Οι ιθαγενείς οί νεμόμενοι τήν 
χώραν, ή'τις τότε ήν μεταβεβλημένη ύπο τής 
πλημμυρίδας εις έλος, καί τήν οποίαν δέν δύνα- 
τα ι νά διέλθνι τις προ τής καταπτώσεως τών ύδά- 
των, εύμοιροΰσι θρεμμάτων παντοδαπών αλλά 
ουτε πωλοΰσι ουτε σφάζουσιν αύτά πρός τροφήν. 
’Εκ τών κερασφόρων ζώων δέν τρώγουσιν αλλα 
εί μή μόνον τά έξ άσθενείας άποθανόντα, τρέ
φονται δέ έν τω μεταξύ άπό ποντικών σαύρων, 
όφεων καί ιχθύων, τούς οποίους μετά μεγίστης

έπιτηδειότητος συλλαμβάνουσι, ρίπτοντες τυ- 
χαίως τό άγκιστρον άνά μέσον τών καλαμώνων. 
’Ενίοτε δέ τοξεύουσιν εύστόχως τά πτηνά, ή 
άκολουτερατώδη τινά ίχθύν καί κολυμβώντες 
πληγόνουσι θούσιν αύτον, μέχρις ού αί δυνάμεις 
έγκαταλείψωσι τήν λείαν αύτών, ή μέχρις ού 
γένωνται οί ίδιοι βορά πειναλ.έου τινός κροκο
δείλου. ί ί :  επί τό πλείστον όμως στερούνται 
τροφής, καί άντί νά θυσιάσωσι τά κτήνη αύτών 
προτιμώσι νά άποθάνωσι τής πείνης. Εν ένί 
λόγω είσίν άθλιοι ποιμένες, Ο ήγεμών τής 
φυλής έκείνης έφόρει έπί τού ώαου αύτού δοράν 
λεοπαρδάλεως ούτως ώστε όλον τό έμπροσθεν 
μέρος τού σώματος έμενεν ακάλυπτον. Επί τής 
κεφαλής έφερε πίλον μετά λευκών μαργαριτών 
συνυφασμένον, κεκοσμημένον υπό κεκρυφάλου 
πτερών στρουθοκαμήλου. Ή έκκαιδεκαετής αύτού 
θυγάτηρ ήν ή καλλίστη νιγρΐτις έξ όσων μέχρι 
τούδε είδον. Αντί πάσης έσθήτος έφόρει τεμά-

Ό  Κύριο; καί ή Κυρία Βέκερ.

χιον δέρματος, όπερ έκάλυπτε τον αριστερόν 
αύτής βραχίονα· έκτος δέ τούτου έφόρει κατά 
τό έθος τών λοιπών παρθένων τού τόπου στενήν 
κωδωνοφόρον ζώνην.

Οί ιθαγενείς είναι μ.έν υψηλοί, άλλα τοσοΰτον 
ισχνοί ώστε είναι μάλλον κώνωψιν ή άνθρώποις 
έμφερεΐς]· τά παιδία αύτών όμοιάζουσι σκελε- 
τοίς, καί έν γένει άπασα ή φυλή φαίνεται λιμώτ- 
τουσα. Κατά τήν ώραν ταύτην καθ’ ήν ή χώρα 
τών Κύχτς μεταβάλλεται εις άπειρομέγεθες 
τέλμα, οί κάτοικοι συνάγονται ώς σκώληκες έπί 
τών κορυφών τών ύπό τών μυρμήκων κατασκευα
σμένων υψηλών λόφων, οΐτινες νησίζουσι κατά 
τήν πόρρωθεν όψιν. Αί φωλεαί αύται κατασκευά
ζονται, διαρκούσης τής ξηράς ώρας, ύπό λευκών 
μ.υρμήκων, οΐτινες δεικνύουσι περισσοτέραν πρό
νοιαν και ενεργητικότητα τών έγχωρίων, άνυ- 
ψούντες τας πολυορόφους φωλεάς αύτών δίκην 
Βαβυλωνίου πύργου, μέχρι δώδεκα ποδών ύψους, 
καί ύπεκφεύγοντες οΰτω τήν πλημμυρίδα. Εφό

σον τά  υδατα άναβαίνουσιν, οί μύρμηκες κατα- 
φεύγουσιν εις τάς ύψηλοτάτας τού πύργου όροφάς* 
αί φωλεαί αύταί είσι τοσοΰτον καλώς ωκοδομη- 
μέναι καί τοσοΰτον στερεαί ώστε οί έγχώριοι, 
μή έχοντες πού νά καταφύγωσι κατά τήν 
πλημμύραν, άναβαίνουσιν ώς σκώληκες έπ’ αύ
τών, άνάπτουσι πυράς καί χώνονται έντός τού 
καπνού, όστις ύπερασπίζει αύτούς κατά τών πο
λυπληθών κωνώπων, πνιγομένων ύπό τής δρι- 
μύτητος αύτού. Χρίουσι δέ τό σώμα αύτών διά 
τέφρας άναμεμιγμένης μετ ουρών δαμάλεως, ή 
δι’ άργιλλώδους γής ώχρα παρεμφερούς, όπερ 
καθιστά αύτούς ήττον εύαισθήτους πρός τό ψύχος 
καί τά δήγματα τών κωνώπων.

Οί πειναλέοι ούτοι περιεκύκλουν ημάς όλην 
τήν ή μέραν, έπαιτοΰντες ολίγον άλευρον, τό 
οποίον κατεβρόχθιζον έν άκαρεί. Η πενία είναι 
τοιαύτη παρ’ αύτοΐς ¿ιστέ καταβροχθίζουσι πάν τό 
θνησιμαίου μετά τού δέρματος καί τών όστέων, 

τά όποια, συντρίβουσιν άνά μέσον 
δύω λίθων καί μεταβάλλουσιν εις 
είδος μάζης έπιζητησίμου. "Οταν 
έπιτύχωσι θνησιμαίου τ ι ζώον, κα- 
ταβροχθίζουσιν αύτό τοιουτοτρόπως 
ώστε έν άκαρεί δέν ύπολείπεται 
εξ αύτού ίχνος δυνάμενον νά θρέψη 
μηδέ μύίαν.

Ή πολυγαμία είναι κοινή, ώς 
παρά πάσι τοίς άγρίοις οΐτινες κα- 
τοικοΰσι τά θερμά κλίματα. "Οταν 
ό πατήρ οικογένειας τινός γηράση, 
τότε αί πολυπληθείς αύτού γυναί
κες κληρονομούνται ύπό τού υιού 
αύτού, άποθανόντος δέ τούτου ύπό 
τού δευτεροτόκου, καί ούτως έφεξής.

Εις τήν χώραν αύτών ολίγον 
ΰπερθεν τού Νείλου εύρίσκετο ό 
σταθμός τών Αύστριακών μισσιο- 
ναρίων τού Αγίου Σταυρού. 'Ο 
ηγούμενος Γέρ Μορλάνγ μοι έξω- 
μολογήσατο μετά λύπης ότι ή 
χριστιανική θρησκεία δέν ηδύνατο 
διόλου νά παιδεύση ή νά βελτιώση 
τοιούτους άγριους. Καίπερ πολύ 
κοπιάσας καί δοκιμάσας έπί πολλά 
έτη δέν ήδυνήθη νά κατορθώση μ.η- 
δέν. Οί Μαύροι ούτοί είσι χείρονες 
καί αύτών τών κτηνών, άτινα τού- 

έχουσιν εύγνωμοσύνην 
καί άγάπην πρός τούς έπιμελουμέ- 
μους αύτά. Η εταιρία λοιπόν τών 
μισσιοναρίων άνεγνώρισε τό άνω- 
φελές τού καταστήμ-ατος, καί ό 
ηγούμενος Γέρ Μορλάνγ έπώλησε 
προ ολίγου άντί επτακοσίων πεν- 
τήκοντα φράγκων τό χωρίον αύτού, 
συνιστάμ,ενον έξ είκοσι περίπου κα
λυβών, εις τον Κουρσήθ Αγά, 
έμπορον Γεωργιανόν, μετά τού 
οποίου ώδοιποροΰμεν άπό τής χώ
ρας τών Νούερς.

Ούδεμία τών φυλών τού Λευκού 
ποταμού έχει τον βίον άπό τού κρέατος τών 
πολυπληθών βοσκημ.άτων τής χιυρας. Χρώνται 
δέ τω αΐματι καί τώ γάλακτι τών δαμάλεων 
καταμίξασαι. Τάς κόπρους τών ζώων συνάγουσι 
μ.ετ’ έπιμελείας, καίουσι, καί έκ τής άσβόλου 
αύτών άλείφουσι τό σώμα· ό δέ άναδιδόμενος 
δριμύς καπνός άποδιώκει τούς κώνωπας, οΐτινές 
είσι διά τε τό μέγεθος καί τό πλήθος ή μάστιξ 
τής χώρας.

Η κυριωτάτη συγκομιδή τών οχθών τού Λευ
κού Νείλου άποτελείται έκ τής σποράς τού λωτοΰ. 
Φύεται δέ ούτος έν τοίς Αίγυπτιακοΐς έλεσι καί 
ταίς λίμναις μ.ετά τής βίβλου καί τού κιβωρίου 
τού φέροντος τον Αιγύπτιον κύαμον. Δύο ύπάρ- 
χουσι διάφορα είδη τού λιμναίου τούτου φυτού · 
τό μέν μέγα, ύψίκομον, λευκά φέρον άνΰη, τό 
δέ μικρότερον. Καί πρόσφατον μέν ον παρέχει 
προοηνεστάτην τέρψιν τοίς όμμασιν, έγχρονισθέν 
δέ συντόμως γίνεται έξίτηλον.

Ο καρπός ομοιάζει άγκινάρα, τό δέ θυλά-
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κιον έμπερικλείει πλήθος παχέων σπόρων όμοιων 
τοίς τού σινάπεως, γεΰσιν έχόντων λεπτοκαρύου, 
έξ ών κατασκευάζουσιν άρτους οί ιθαγενείς.

Τή 2  ίανουαρίου έφθάσαμεν εις Κονδοκό- 
ρον. ’Επί τίνος υψώματος βλέπει τις τά έρείπια 
τής έκκλησίας τού καταστήμ-ατος τών μισσιο- 
ναρίων, λείψανα τής φιλανθρώπου άλλα δυστυ
χώς άτελεσφορήτου έκείνης έπιχειρήσεως, δι ής 
ήθέλησαν νά μ,ετοχετεύσωσιν εις τούς πορρω διε- 
στηκότας τούτους τόπους τον εύρωπαϊκον πολι- 
τισμ-όν. Μάτην όμως ζητεί ό περιηγητης τα 
ίχνη τής πόλεως. Τό Κονδοκόρον, καιπερ περ·.- 
φημον, δέν είναι τώ οντι αλλο ει μη σταθμός 
τών έμπορων τού έλέφαντος, και αποτελείται 
ύπό τινων άθλίων καλυβών. Κατοικεΐται δε μ.ο- 
νον έπί δύιυ μήνας. Οταν οι εμ-ποροι καταβώσιν 
βίς Χαρτούμ., αί δε ένοπλοι εκδρομ.αι υπο προ- 
φασιν έμ.πορίου άνέλθωσι τον ποταμ.όν, φέρου- 
σαι πανταχοΰ τον θάνατον καί 
τήν διαρπαγήν, τό Κονδοκόρον 
έρημοΰται παντάπασιν.

II
Άπό Κονοοκ ό ρου εις τήν χώ

ραν τών Αατούκας, έν τψ  
πεδίω τού Σοβάτ.

'Η βραδεία καί μονότονο; πο
ταμοπλοΐα καί ό άπό κάλω πα- 
ράπλους έπί τών τελαατωδών 
ρευμάτων τού Λευκού Νείλου 
έπεραιώθη. 'θ  Χουρσήτ Αγάς 
μοι έδάνεισε τάς άποθήκας αύ- 
τού όπως έναποθέσω τον σίτον 
μ.ου, τού οποίου τό ή'μισυ προσ- 
διώρισα. εις τον Σπήκ καί Γράντ.

Μετ ολίγον παοετήρησα ότι 
οί πράκτορες καί οί υπάλληλοι 
τών σωματέμπορων,' οΐτινες ήσαν 
τότε^πολυάριθμ.οι εις Κονδοκό
ρον, μ.έ έβλεπον μετά μεγάλης 
δυσπιστίας. Δέν ήδύναντο νά έν- 
νοήσωσιν ότι άνηρχόμην τον πο
ταμ.όν έκ περιεργείας, καί ήσαν 
πεπεισμένοι ότι ήμην έπιτετρα- 
μένος νά συλλάβω αύτούς έπ’ 
αύτοφώρω έπί σωματεμπορία.

’Εν τοσούτιο διεδόθη ή είδη σ teν’ , , -οτι εις μ.ακραν αποστασιν προς 
μεσημ.βρίαν εύρίσκοντο δύω λευ
κοί, τούς οποίους σουλτάνος τις 
έκοάτησεν έπί πολύν χρόνον αιχ
μαλώτους, καί ότι εις αύτών 
άπέθανεν. ’Ελυπήθην σφοδρά, μ.ή 
άμφιβάλλων ότι οί δύω ούτοι 
λευκοί ήσαν ό Σπήκ καί ό 
Γράντ.

Βιαζόμ.ενος ΐνα περιμείνω τήν 
άφιξιν τής συνοδίας, όπως άνα- 
χωρήσω μ.ετά τών έμπορων τού 
έλέφαντος, ήσχολήθην σπουδά- 
ζων τά ήθη τών ιθαγενών οΐτινες 
ανήκουσιν εις τήν φυλήν τού Βάρις.

Αί κατοικίαι αύτών είσι πρωτότυπα καθαριό- 
τητος. Εκάστη οικογένεια έ'χει κατοικίαν περιε- 
χομένην πάντοθεν ύπό φραγ ών Εύφορβίου. Ή 
’’Λ,'Γος τού φραγμού αύλή εινα '̂ έστρωμένη άμ.μ.ω. 

στέγη τής κατοικίας άπο’-τελείται ύπό ξηρών

Οί άνδρες διατελούσι γυμνήται, σκυταληφό- 
ροι ή δερματοφόροι · τοίς τραχήλοις αύτών πε- 
ρίκεινται κογχία άντί βασκανίων, χρώνται δέ 
λόγχαις καί άσπίσιν ώμ.οβυρσίναις · τοίς δέ ρο- 
πάλοις προστιθέασι τύλους περισιδήρους. Τά 
βέλη αύτών είσι κεχρισμ.ένα δηλητηοίω, προϊόν
τος τού Εύφορβίου τού φυομένου κατά τήν χώ
ραν. Αί άκίδες αύτών κατασκευάζονται μετά 
τοσαύτης διαβολικής έπιτηδειότητος, ώστε, 
έγχωσθεΐσαι έντός τής σαρκός, ού μόνον δυσκό- 
λως άφαιροΰνται, άλλά καί βυθίζονται βαθύτερον 
δίκην άγκιστρου, εις πάσαν άποσπασμοΰ άπόπει- 
ραν, ούτως ώστε τό δηλητήριον άπορροφάται, 
πριν ή φθάσν) ό τρωθείς νά άφαιρέσ·/) έκ τής πλη
γής τό βέλος όπερ άπεργάζεται έν γένει παν
τελώς δυσίατον τό διαιρεθέν τής σαρκός.

Κατ’ εύτυχίαν τών Τούρκων οί Βάρις είναι 
κακοί σφενδονήται καί κάκιστοι τοξόται, διότι

εις τούς οποίους άπηγόρευσα πάσαν λεηλασίαν, 
καί οΐτινες δυσανεσχέτουν καί ήτοιμιάζοντο νά 
έπιπέσωσι καί έξανδραποδίσωσι τά χωρία τών 
Βάρις. Ή άνταρσία κατηυνάσθη χάριν τής δρα- 
στηριότητος καί τού άταράχου τού χαρακτήρός 
μου.

Εις τοιαύτην εύρισκόμεθα θέσιν ότε συνεχείς 
πυροβολισμ.οί άνη'γγειλαν ήμΐν τήν άφιξιν τού 
καραβανιού τού Δέβονο, όπερ είχε τον Σπήκ καί 
Γράντ.

'Οποία χαρά! Ζήτω ή Αγγλία ! ! !  Hourrah 
for the old England ! Οί δύω ούτοι ήρωες 
έρχονται άπό τής λίμ.νης τής Βικτωρίας, ένθα 
έχει τήν άρχήν αύτού ό Νείλος. Το μ.υστή- 
ριον τώ ν  α ιώνω ν άνεκαλύφθη έ π ί τέ
λους1. Ήμην εύτυχής βλέπων πάλιν αύτούς, 
θά ήμ-ην όμως εύτυχέστατος αν άπήντων αύ
τούς πορρωτέρω. Παρετήρησα αύτούς τό πρώτον 

μ,ακρόθεν διευθυνο μένους πρός 
τάς λέμβους μ,ου. Εις άπόστασιν 
εκατόν μέτρων άνεγνώρισα τον 
παλαιόν μ.ου φίλον Σπήκ. Πλή- 
ρης άνεκφράστου χαράς άφήρεσα 
τό σκιάδιόν μου καί άνέκραγον 
όλαις δυνάμεσι «H ourrah! » 
Προ 10  έτών έφερον μακρόν πώ- 

έπειδήμονά και μυστακας, και

εντός του φραγμού αύλή εινα '̂ έστρωμένη άμμω. 
Ή στέγη τής κατοικίας άπο’-τελείται ύπό ξηρών 
χόρτων κωνοειδώς αίωρουμένων καί στηριζοαέ- 
νων έπί ζωγραφικού άνέτου περιστυλίου, ένθα 
καταφεύγουσι κατά τούς καύσονας οί κάτοικοι, 
διαιτωμενοι δίαιταν καθαράν καί άναπεπταμ-έ- 
νην. Τά άποθανόντα μέλη τής οικογένειας έντα- 
φιάζονται εις γωνίαν τινά τής αύλής· έπί δέ τού 
τάφου έμπη'γνυται δοκός, φέρουσα κρανίον βοός 
κερασφόρον.

Αι γυναίκες κείρουσιν έν γένει τήν κεφαλήν 
*ν ΧΡΦ) βαίνουσι πάντη γυμναί, φέρουσαι μι
κρόν ζωστήρα από τού μέσου τού οποίου κατέρ
χεται τεμαχιον δέρματος, ούτως ώστε αί κυρίαι 
δεν σπαταλώσι τήν ημέραν όπως ένδυθώσι κατά 
τον τελευταίον συρμόν.

£0  ΑΙγύπτίο; Λωτό;.

άληθώς τά δεινά όσα ύφίστανται άπ’ αύτών φέ- 
ρουσιν αύτούς εις άπελπισμόν. Είρηνικώτατοι 
ούτοι τών κατοίκων τού Λευκού Νείλου έγένοντο 
ση'μερον οί θηριωδέστατοι, καί μόνος ό τρόμος 
δεσαεύει καί συνέχει αύτούς. Ή άσφάλεια λοι
πόν τής ζωής ημών καθίστατο όσημ.έραι προβλη
ματική, εύρισκομένων μ.εταξύ τών φαρμακτών 
βελών τών έχθρικώς πρός πάντα Εύρωπαίον δια- 
κειμένων μαύρων τού Βάρις, καί τών έκατο- 
στύων κακούργων Εύρωπαίων οΐτινες ζώσιν έν 
πότοις μεθημερινοίς καί κώμ,οις, πυρριχίζοντες 
καί γελωτοποιοΰντες, σκώπτοντες καί βωμολο
χ οΰντες, καί συνεχώς άλλήλους πυροβολοΰντες 
καί φθείροντες. Πολλοί ύποτιθέμενοι κατά
σκοποί περιηγηταί έφονεύθησαν άκουσίω ς καί 
κ α τά  λάθος, κατά τό λέγειν αύτών. Ή έν 
Κονδοκόρω διαμονή άπέβαινε λοιπόν ήμίν έπί 
μάλλον καί μάλλον άπεχθής. Οί λευκοί κακούρ
γοι ήρέθιζον εις άνταρσίαν τούς άνθρώπους μου,

ό Σπήκ δέν περιέμενε νά μέ 
άπαντήση εις τό κέντρον τής 
’Αφρικής, δέν μέ άνεγνώρισε τό 
πρώτον. 'Ο δέ Γράντ καί έγώ 
ήγαπη'θημ.εν έκ φη'μης πριν γνω- 
ρισθώμεν. Οί δύω ούτοι περιη
γηταί εΐσήλθον εις Κονδοκόρον 
ώς δύω πλοία άτινα ύπέστησαν 
τάς περιπετείας μακροΰ καί κιν
δυνώδους πλοός, ούχί όμως πο
σώς καταβεβλημένοι. *3 Σπήκ 
ήτο ισχνός καί έφαίνετο μάλλον 
απειρηκώς. Διεπέρασε πεζός τήν 
Αφρικήν άπό τής Σανζιβάρεοις 
μ.ε'χ ρι τού Κονδοκόρου. 'θ Γράντ 
ήτο σχεδόν ρακενδύτης, καί έβά- 
διζε κατεχόμενος ύπό πυρετώ- 
δους ερεθισμ.ού. Οί όφθαλμ.οί αύ- 
τών άνέδιδον τήν φλόγα ή'τις 
εμ,αρτυρει οποίαν άνέδειξαν ένερ- 
γητικότητα κατά τήν έπιχείρη- 
σιν έκείνην.

Μετα τάς πρώτας ταύτας 
συγκινήσεις ή'ρχισα νά έννοώ 
ότι ή ανακαλυψις αύτών έδιδε 
■πέρας εις την εστοχείρνΐσίν μ.ου. 
Δλλ ούτοι, έγχειρίζοντές μοι 

γενναίως χάρτην τυπογραφικόν 
τής περιηγήσεως αύτών, μοί 
απέδειξαν ότι δέν ήδυνη'θησαν 

εςακριβώσωσιν έντελέστατα 
τά κατα τον ιδίως Νείλον, καί 
οτι υπελειπετο εισέτι ερευνά τις 
λιαν μεγάλη πρός διευκρίνησιν 
τού καθόλου ζητήματος.

Εγκαταλιπόντες τον Νείλον 
κατα 2° I 7’ βορείου πλάτους δέν είδον πάλιν αύτον 
εί μή μόνον κατά 3°32'. Οί ιθαγενείς διηγήθησαν 
αυτοίς ότι κατα το διάστημα τούτο ό ποταμός 
φέρεται πρός μεγάλην τινά λίμνην, καλουμένην 
Λούτα Ν ξιγέ, έκ τής οποίας έξέρχεται, όπως 
διευΟυνθή πρός βορράν. ’Επειδή δέ έβεβαίωσαν 
αύτούς ότι ή λίμνη έκείνη έξετείνετο άπό με
σημβρίας πρός βορράν κατά τήν διεύθυνσιν τού 
Νείλου, συνεπέραινον ότι, έάν τούτο άληθές, ή 
λίμνη έκείνη έχει μεγάλην σημασίαν ώς πρός 
τήν κοίτην τού Νείλου. Ό Σπήκ έθεώρει αύτήν 
ώς δευτέραν πηγήν τού Νείλου, καί λυπούμενος 
σφόδρα ότι δέν ήδυνήθη νά ΐδη αύτήν, μέ πα- 
ρεκίνει θερμότατα ΐνα έπιχειρη'σω τήν άνακά- 
λυψιν τής λίμνης, άνακάλυψιν ή'τις ήθελε άνα- 
πληρώσει τήν έλλειψιν έκείνην τής περιηγήσεως 
αύτού.

Άπεφασισα λοιπόν νά έξακολουθήσω τήν 
άνοδον, καί έλαβον παρά τού Σπήκ τάς άκο-
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στρατολογήσω Βάρις τινάς. Είς τών αρχηγών 
αύτών προς 8ν άπετάθην με έβεβαίου, ότι εί καί 
προθόμως ή'θελεν υπηρετήσει ένα  λευκόν τ ί -  
μιον άνθρωπον, ούχ νίττον δεν ηδύνατο να ¡εοί 
? αν7 χρνίσ'ερε.ος, διότι ή ατομική' μου ΰπο'ληψις 
οσον καλή καί άν ήτο, δεν ήθελε μ.οί χρησιμεύσει 
διο'λου, ένεκα του ερεθισμού καί του μίσους το 
όποιον ύπεκκαίει τους Βάρις κατά των λευκών, 
καί διότι δεν ήμην τοσοΰτον δυνατός ώστε νά 
διέλθω διά τοσουτων εχθρών.

Απεφασισα λοιπόν νά αποταθώ πάλιν προς 
τον λοχαγόν μου. Ήπείλνισα αύτόν ότι θέλω 
καταδιώξει αύτόν διά του ’Αγγλικού προξενείου, 
ύπισχνούμενος ταυτοχρόνως ότι, εάν κατώρθωνε 
να έπαναγάγη εις τό καθήκον αύτών τινας τών 
Δογγολουας, ήμην διατεθειμένος νά συγχωρήσω 
την παρελθουσαν διαγωγήν αύτοΰ.

’Επί τέλους κύτος καί τινες τών στρατιωτών 
συγκατένευσαν νά με συνοδευσωσιν έπί συμφω
νία νά διευθυνθώμεν προς άνατολάς καί ούχί 

προς δυσμάς. Έμαθον όμως εύθύς 
παρά τών πιστών μου υπηρετών, 
Ριχάρν καί Σαάτ, ότι είχον σκοπόν 

νά μέ δολοφονήσωσι καθώς φθάσω- 
μεν εις την διαμονήν σωματέμπο
ρου τινός όνομαζομένου Τζενούδ, του 
οποίου οί άνθρωποι ήσαν επίσης εκ 
τής αύτής φυλής τών Δογγολουας. 
Πεπεισμένος όμως ότι τό κυοιώτα- 
τον καί μάλιστα κατεπεΐγον είς 
εμέ ήτο νά απομακρυνθώ όσον τό 
δυνατόν τάχιον του Κονδοκόρου, 
ύπεκρίθην ότι ένέδιδον εις τάς 
προτάσεις, πεπεισμένος τήν πίστιν 
αύτών.

Εν τώ μεταξύ τό καραβάνιον τού 
Τζενούδ άνεχώρησε προς άνατολάς 
ύπό τάς διαταγάς τού Μοχάμετ- 
Χέρ. Μετά δύω ημέρας άνεχώρησεν 
έτέρα συνοδία ύπό τήν οδηγίαν τού 
ΐβρα'ίμ ΰπασπιστοΰ τού Χουρσήτ 

πασσά εκείνου όστις διηνέχθη πρός 
εμέ φιλοφρόνως. Τά δΰω ταΰτα 
καραβάνια διέκειντο έχθρικώς πρός 
άλληλα. ’Αλλά ή συνοδία τού Χουρ
σήτ δέν ήθελε διόλου νά μέ άνεχθή 
ως συνοδοιπόρον.

Οΰτω λοιπόν ήναγκάσθην νά έγ- 
καταλείψω τή 26  μαρτίου τήν 
ελεεινήν εκείνην πόλιν τού Κονδο
κόρου άνευ οδηγού, άνευ διερμη- 
νέως,καί ταύτα έ'νεκα τών ραδιουρ
γιών τών σωματέμπορων τού Λευκού 
Νείλου.

Μετά τριών ημερών καί τριών 
νυκτών οδοιπορίαν καθ’ ήν ούδέ 
στιγμήν άνεπαύθημεν, έφθάσαμεν 
είς τά στενά τού Έλλύρια. Οί βρά
χοι, τά δένδρα καί οί άγριοι θάμνοι 
έφραττον τοιουτοτρόπως τήν δίο
δον τών στενών ώστε περιέμενον είς 

πάσαν στιγμήν ένέδραν τινά. Ευρισκόμενοι μα
κράν τής συνοδίας ημών εγώ καί ή σύζυγός μου 
ήμεθα είς μεγάλην αγωνίαν, ότε αίφνης ήκου- 
σθησαν φωναί πολυάριθμοι πλησιάζουσαι πρός 
ημάς. Είς άπόστασιν πεντη'κοντα ποδών βλέπο- 
μεν άναπεπταμένην τήν έρυθράν σημαίαν τών 
Τούρκων. ’Ενώπιον ημών εΐχομεν μετ ολίγον 
τό καραβάνιον τού Ίβραίμ, όπερ άνεχώρησε όυ'ω 
ημέρας προ ημών. Προπετείς καίαύθάδεις περί 
εκατόν πεντη'κοντα διέβησαν οί Τούρκοι ενώ
πιον ήμών χωρίς νά καταδεχθώσι νά χαιρε- 
τίσωσι διά τού συνη'θους Σελάμ. Ο Τβραίμ 
ειπετο τελευταίος έπί όνου, έ'ρριψε πρός ημάς 
βλέμμα περιφρονη'σεως καί άδιαφορίας καί 
διέβη. Ή στιγμή ήτο δεινή'. Η σύζυγός μου μέ 
παρεκίνησε νά ωφεληθώ έκ τής εύκαιρίας καί 
έ'λθω μετά τού ανθρώπου τούτου είς έξηγη'σεις 
καθαράς.

Έ πεται συνέχεια.

λούθους οδηγίας * πρώτον τού συμπαραλαβείν 
δύω διερμηνείς όμιλοΰντας τά ιδιώματα τών 
Βάρις καί τών Μάδις, διότι άπασαι αί διάλε
κτοι τής χώρας έκείνης άνήκον είς τήν αύτήν τών 
δύω τούτων γλωσσών οικογένειαν. Συγχρόνως 
μοι έδειξε τήν συντοαωτάτην οδόν ή'τις ήθελε 
με οδηγήσει παρά τον Κάμρασι, τον βασιλέα τού 
Ούνυόρο, μίαν τών χωρών τής οποίας αί όχθαι 
ορίζονται ύπό τής λίμνης Λούτα Ν’ξιγέ, άλλως 
μεταφραζόμενης λ ίμ νη ς  τώ ν νεκρών ακρ ι
δών. Μέ άπέτρεπε δέ τού πορευθήναι πρώ
τον πρός έπίσκεψιν τού 'Ριόγγα, αδελφού μέν 
τού βασιλέως Κάμρασι, εχθρού όμως ασπόν
δου αύτοΰ, όπερ ήθελε καταστήσει τήν διά 
τού Ούνυόρο διάβασίν μου αδύνατον. Ο Γράντ 
έσχεδίασε καί έδώρησέ μοι γεωγραφικόν χάρ
την, καί μοι ένεχείρισε μετά γενναιότητος 
άξιοθαυμάστου πολλάς γραπτάς οδηγίας, αι- 
τινες συνεπλήρωσαν τάς αναγκαίας γνώσεις ών 
είχον χρείαν είς τήν έπιχείρησιν έκείνην.

Ο Σπήκ καί ό Γράντ άνεχώρη- 
σαν είς Αίγυπτον τήν 2 6  φεβρουα- 
ρίου. Καί ούτοι μέν έπεράτωσαν 
τήν έπιχείρησιν αύτών, ή δέ νίμε— 
τέρα μόλις ήρχιζεν. ’Ηκολούθησα 
διά τών οφθαλμών τό πλοΐον αύτών 
μέχρις ού ήφανίσθη όπισθεν καμπής 
τού ποταμού, εύχόμενος αύτοίς άπό 
καρδίας δόξαν άξίαν τής τών κα
τορθωμάτων αύτών, καί άναλογι- 
ζόμενος κατ’ έμαυτόν μετά πόσης 
εύχαριστήσεώς ποτε, περατωθέν- 
τος καί του έμοΰ έ'ργου, ήθέλομεν 
συνευρεθή πάλιν έπί τού έδάφους 
τής γηραιάς Αγγλίας. Δυστυχώς 
όμως ή έλπίς αυτη δέν έξετελέσθη 
ώς πρός τον Σπήκ1 !

έτερος Αίθίοψ, δωδεκαετής γεννηθείς, είς Γερτίτ 
άπήχθη παιδίον έ'τι είς δουλείαν, έπωλήθη 
είςΚάϊρον, έδραπέτευσε καί κατέφυγε παρά τούς 
μισσιοναρίους, οίτινες έπεχείρησαν νά άναθρέ- 
ψωσιν αύτόν είς τον χριστιανισμόν. ΤΗλθε πρός 
ημάς ζητών υπηρεσίαν, καί έδέχθην. Ό παίς 
ούτος ήν κεχορηγημένος μεγάλη ηθική ένεργεία. 
Μαθών τά κατά τήν συνωμοσίαν άνεκάλυψεν 
αύτήν είς τήν σύζυγόν μου.

Πρωίαν τινά έπιστρέφωνέκ τίνος μακράςέκδρο- 
μής ευρίσκω τήν σύζυγόν μου λίαν τεταραγμένην. 
Πληροφορηθεΐσα ότι οί στρατιώταί μου έσκόπουν 
να λειποτακτήσωσι τήν έπιοΰσαν νύκτα μετά 
τών όπλων καί νά μέ φονεύσωσιν, έάν άνθιστάμην 
είς τήν φυγήν αύτών, προσεκάλεσε τον λοχαγόν 
νά διατάξγ) τούς στρατιώτας νά κατέλθωσιν όπως 
άναχωρήσωμεν αμέσως. Ό λοχαγός ήρνήθη τήν 
συνωμοσίαν, άλλά ποός τάς ειλικρινείς κατα
θέσεις τού Σαάτ καί Ριχάρν έμεινεν άφωνος.

Μετά πολλάς όυσκολίας κατώρθωσα νά άφο-
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πλίσω δεκαπέντε έκ τών στρατιωτών οίτινες 
αμέσως ήνώθησαν μετά τού Μοχάμετ. Οί έπί- 
λοιποι άφοπλισθέντες βαθμηδόν ύπό του λοχαγού 
διεσπάρησαν τήδε κάκεΐσε.

Τήν έπιοΰσαν ό Μοχάμετ-Ουάτ-ελ-Μέκ άνε
χώρησε μετα τών πρώην στρατιωτών μου πρός 
μεσημβρίαν, μηνύσας πρός με ότι θέλει με πυρο
βολήσει, έάν τολμήσω νά είσδύσω είς τήν χώραν 
τών έμπορων έπί κατασκοπεύσει.

Ό Χουρσήτ Αγάς, βλέπων τήν απορίαν μου 
ευρισκομένου έκ νέου άνευ στρατιωτών, μοί 
ύπεσχέθη νά μοί προμηθεύση δέκα κυνηγούς έλε- 
φάντων καί νά μεταφέρη άπό Χαρτούμ τριάκοντα 
μαυρους στρατιώτας, έπί συμφωνία τού δίδειν 
αύτώ όλους τούς έλεφαντόδοντας όσους ήθελον 
προμηθεύσει κατά τό διάστημα ενός έ'τους. Τήν 
έπαύριον όμως έπέστρεψε πάλιν, άναγγέλλων 
μοι ότι αί συμφωνίαι δέν ήδόναντο νά έκτελε- 
σθώσι, διότι οί άνθρωποί του δέν συγκατένευον 
να είσέλθωσιν είς τήν υπηρεσίαν μου.

Έν τή αμηχανία μου ταότη έδοκίμασα νά
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’Επανήλθαν λοιπόν πάλιν μεταξύ 
τών κακούργων σωματέμπορων, 
παρ’ οίς δυσκολίαι παντός είδους 
μέ ήνάγκασαν νά ένδιατρίψω έπί 
έ'να μήνα.

Συνεφώνησα μετά τών έλεφαν- 
τεμπόρων, οίτινες συνιυδευσαν τόν 
Σπήκ καί Γράντ, όπως μεταφέρω- 
σιν είς Φάλορο τάς έφόδιά μου.
Ο αρχηγός αύτών Μοχάμετ-Ούάτ- 

ελ-Μέκ ΰπεχρεώθη νά μέ συνο- 
ό ευση έπί συμφωνία τού βοηθέιν 
αύτόν είς τάς κατά τών έλεφάν- 
των έκδρομάς αύτοΰ, καί νά προσ
φέρω χρηματικόν τ ι άντίτιμον.
'Ημην λοιπόν ή'συχος καί πλήρης 
έμπιστοσύνης. Ούχ ήττον όμως νέα 
συνωμοσία έτεκταίνετο σκοπούσα 
τήν καταστροφήν τών σχεδίων μου, 
όπως μή γένωνται κατάδηλα τά 
μυστήρια τού έμπορίου τού Λευκού Νείλου. 
Συνώμοσαν λοιπόν, ό μέν Μοχάμετ ν’ άναχω- 
ρη'ση τήν αύγήν λαθραίως, οί δέ άνθρωποί μου 
έπαναστατήσαντες νά ένωθώσι μετ’ αύτοΰ όπως 
έξέλθωσιν είς λεηλασίας καί ανδραποδισμούς.

Δύω Αίθίοπες, ό Ριχάρν καί Σαάτ, έσωσαν 
διά τής άφοσιώσεως αύτών τήν συνοδίαν καί τάς 
παρασκευάς μου άπό τής πανολεθρίας. Ό πρώτος, 
άνατραφείς είς Χαρτούμ ύπό τών αύστριακών 
μισσιοναρίων, έλησμόνησε προ πολλοΰ τόν χρι
στιανισμόν. Καίπερ μέθυσον, μή έχοντα όμως 
άλλο έλάττωμα, διώρισα αύτόν οεκανέα. Ο

\. Ώ ; γνωστόν, ό πλοίαρχος Σπήκ έπιστρέψας είς Άγ- 
γλίαν άπέθανε πληγωθείς Εν τ ιν ι κυνηγετική εκδρομή ύπό 
τού Ιδίου οπλου.

Τόν πλοίαρχον Σπήκ άφιγμένον είς Κάϊρον καί πά- 
σχοντα έλαφράν ήπατίτιδα έπεσκέφθην ίατρικώς κατά τήν 
έν Κ α ίρφ  διαμονήν μου. "Οτε είδον αυτό/ τό πρώτον πε- 
ρικεκυκλωμένον ύπό τών αγρίων στρατιωτών, τούς όποιους 
παρέλαβεν έκ τών διαφόρων χωρών άς διέτρεξε καί τούς 
όποιους μετέφερεν είς ’Αγγλίαν, έφαίνετο άπειοηκώς καί 
οίονεί ύπό γενικού νευρικού ερεθισμού ύποκαιόμενος* διέ- 
μεινε δέ έν Καιρω περί δύω έβδομάδας καί άνεγώρησεν ευ 
«χων. Σημ. τού μεταφραστού.
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ΜΟΥΣΕΙ Α  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΑΙ .

Α. Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΡΠΜΗΣ.  

Ο ΡΑΦΑΗΛΟΣ.

Τά πρώτα ίχνη τής καθ’ ημάς ζωγρα
φικής αναφαίνονται έν ταΐς κατακόμβαις τής 
'Ρώμης. ’Επί τών τοίχων τών υπογείων 
παρεκκλησίων καί έπί τών Ούλων τών κρυ
πτών καί ορυγμάτων τής άπεράντου έκείνης 
νεκροπόλεως, οπού κατέφυγεν ό πανταχόθεν 
καταδιωκόμενος χριστιανισμός, οί πρώτοι 
χριστιανοί τεχνΐται έγραψαν τάς 
πρώτας παραστάσεις του νέου δόγ
ματος, αίτινες, καίπερ άποπνέουσαι 
αρχαϊκής χριστιανικής άφελείας, 
ούχ ήττον φέρουσι τον χαρακτήρα 
τής αρχαίας έθνικής τέχνης καί 
ελληνικής αλληγορίας. 'θ  ’Ιησούς 
Χρίστος, ποτέ μέν ύπό τήν μορφήν 
του Ορφέως, κατευνάζει καί προσ
ελκύει διά τής λύρας αύτού τά 
άγρια θηρία · ποτέ δέ ύπό μορφήν 
άπλοΰ ποιμένος, κρατουντος τον 
αυλόν τού Πανός, έξεικονίζει τον 
αγαθόν ποιμένα, ποοσκαλοϋντα είςI Γ ’ ι ’
τούς κόλπους αύτοΰ τά άποπλανη- 
Οέντα πρόβατα. Αί πλεΐσται τών 
παραστάσεων τούτων άνάγονται είς 
τόν δεύτερον καί τρίτον αιώνα μετά 
Χριστόν. 'Οτε δέ έπί του Κων
σταντίνου ό χριστιανισμός, θριαμ— 
βεύσας, άνήλθεν εις τό φώς, ή τέ
χνη διετήρησεν ούχ ήττον τόν χα
ρακτήρα εκείνον μέχρι του έκτου 
αίώνος. Βραδύτερου, ή καταστροφή 
τής δυτικής αυτοκρατορίας, ή εισ
βολή τών βαρβάρων, ή έγκαθίδρυσις 
τών Λομβαρδών έν Ιτα λ ία , έβύθισαν τήν δύ
στηνον ταύτην χώραν μέχρι του δωδεκάτου 
αίώνος είς μακράν αναρχίαν καί είς εμφυ
λίους πολέμους, καθ’ ους άπεσβέσθη μέν 
παν ίχνος τέχνης καί επιστήμης, ή δέ χώρα 
περιήλθεν είς τήν έσχάτην αθλιότητα. Αί 
τέχναι καί έπιστήμαι κατέφυγον είς τό Βυ
ζάντιον, όπου ο Κωνσταντίνος, συμπαραλα- 
βών τούς άρίστους τών καλλιτεχνών, καί 
συναθροίσας τά κάλλιστα τών καλλιτεχνη
μάτων, Ιδρύσατο τήν νέαν πρωτεύουσαν τής 
αυτοκρατορίας. Οί τεχνΐται τής βυζαντι
νής έποχής έξηκολούθησαν νά άντιγράφωσι 
μετά μεγίστης ακρίβειας τούς τύπους καί 
τας εικόνας τής άρχετύπου χριστιανικής 
ρωμαϊκής ζωγραφικής · ή δέ χειρ αύτών 
απετέλεσεν ιδίαν σχολήν τήν καλουμένην 
Β υζα ντ ινή ν . Τά έργα τής σχολής ταύτης 
χαρακτηρίζονται διά τής τραχύτητος καί 
ακαμψίας του σχεδίου, διά τής σκελετώδους 
ίσχνανσεως καί ασκητικής συστάσεως τών 
σωμάτων, διά τών παραλλήλων καί έπί το

αυτό συσσωρευμένων πτυχών, καί διά του 
πένθιμου χρωματισμού, έπί όρίζοντος χρυ
σού καί διαλαμποΰς άτέχνως έρριμμένου.

Διαρκοΰντος τού θριάμβου τής αίρέσεως 
τών Εικονοκλαστών, πλήθος έλλήνων τεχνι
τών, περιελθόντες είς ένδειαν έ'νεκα τής κατά 
τών εικόνων καταφοράς, άπέπλεονκατά βίου 
καί γής ζήτησιν, μετηνάστευον είς ’Ιτα
λίαν, καί ιδίως είς τήν Μεγάλην λεγομένην 
'Ελλάδα, ένθα ίδρύσαντο σχολάς ζωγρα
φικής καί μωσαϊκής τέχνης. Βραδύτερου- 
δέ, οσάκις αί πόλεις τής ’Ιταλίας έπεβάλ- 
λοντο τήν δημιουργίαν δημοσίου τινός έρ
γου, μετεπέμποντο έκ Κωνσταντινουπόλεως 
έλληνας τεχνίτας, οίτινες, παρεπιδημούν- 
τες έπί τινα χρόνον έκεί, έγκατέλιπον μα— 
θητάς καί μιμητάς, ών πολλοί έγένοντο οί 
ίδρυταί τών έν Βενετία, έν Πίση, έν Φλω
ρεντία καί Σιέννη σχολών, έν αίς έδιδάσκετο 
τό πρώτον ή καθαρά βυζαντινή τέχνη, ή'τις 
μεταστάσα βραδύτερου εις τήν μικτήν Βυ- 
ζ α ν τ ιν ο ϊτ α λ ικ ή ν  λεγομένην, άνήχθη τό

*0 'Ραφαήλος.

τελευταίου είς τήν ’Ι τ α λ ικ ή ν  σχ ο λήν  τής 
Π α λ ιγ γ ενεσ ία ς .

Οί τρεις αρχηγοί τών τριών μεγαλειτέρων 
σχολών, ό Πισάτης Γιούντας, δ Σιενναίος 
Γουίδος καί ό Φλωρεντινός Σιμαβούης έγέ
νοντο τυφλοί μιμηταί τής βυζαντινής τέ
χνης καί σχολής· πρώτος ό Ζιώτος, 6 
μικρός έκεΐνος ποιμήν, τον όποιον ό Σιμα- 
βούης εύρε παρά τήν Φλωρεντίαν σχεδια- 
γραφούντα έπί τής ψάμμου τά ποίμνια αύ
τού, καί τον όποιον παρέλαβε καί άνέθρεψεν, 
έγένετο δ αληθής αναμορφωτής καί πρόδρο
μος τής παλιγγενεσίας τής τέχνης έν Το
σκάνη καί Ιταλία.

'Η 'Ρώμη δέν συμμετέσχε διόλου τής 
κατά τον δέκατου τρίτον αιώνα άνανηψάσης 
τέχνης έν Τοσκάνη, τής έπαγαγούσης τήν 
Παλιγγενεσίαν. Η άπό τής Ρώμης είς τήν 
Αύενιώνα τής Γαλλίας μεταφορά τής πρω- 
τευούσης, καί ή διαίρεσιςτών δύω εκκλησιών, 
ήρήμωσαν εις τοσούτον αύτήν, ώστε αί έκ- 
κλησίαι καί τά δημόσια αυτής τεμένη καί

οικοδομήματα κατέπιπτον είς έρείπια. Μόλις 
δέ κατά τον δέκατου πέμπτου αιώνα, ότε ή 
ποντιφική αυλή μετεκομίσθη αύθις μετά 
τού Πάπα Μαρτίνου τού πέμπτου είς Ρώ
μην, αί τέχναι έλαβον μικράν τινα έπίδοσιν. 
’Αλλά, άνεπινόητος τής αυτουργίας, μετε- 
πέμπετο ή 'Ρώμη ξένους τεχνίτας, ώς τόν 
Μαζάκκιον, ζωγραφοΰντα τόν "Αγιον Κλή- 
μεντα, τον Φρα-’Αγγελικόν, έργασθέντα έν 
Ούατικανώ, τόν G entile de Fabriano  
έν τώ 'Αγίω ’Ιωάννη τώ Λατερανείω. Μετ’ 
αυτούς δέ έπεσκέφθησαν τήν 'Ρώμην οί 
κατά τήν έποχήν έκείνην διαπρέποντες τ ε -  
χνϊται τής φλωρεντινής σχολής, ό τε Φιλιπ— 
πΐνος δ Λίππης, καί ό Δομένικος Γιρλανδά- 
γιος, ό Κόσιμος 'Ροσσίλης κλπ., οίτινες 
είργάσαντο έν τώ Σιξτινίω παρεκκλησίιρ * 
πρός δέ, οί τεχνΐται τής ’Ομβρικής σχολής 
Πιντουρίκκιος, ό διδάσκαλος τού Ραφαήλου, 
Περουγίνος, καί άλλοι τινές συνεπιτελέσαν- 
τες τήν διακόσμησιν τού Ούατικανοΰ.

Η Ρώμη έκτήσατο μόλις έπί Ιου
λίου τού δευτέρου σχολήν ιδίαν, 
ήτις μετ’ ολίγον, έπί Δέοντος τού 
οεκάτου, άνέλαμψεν έν ολη αύτής 
τή δόξη. Μεταξύ τών καλλιτεχνών 
καί δημιουργών, τούς δποίους ό 
ποντίφης μετεπέμψατο πονταχόθεν 
τής ’Ιταλίας πρός έκτέλεσιν τών 
μεγαλεπηβόλων αύτού σχεδίων, 
άνέλαμψε τό ωραιότατου πνεύμα 
τών νεωτέρων χρόνων, ό αθάνατος 
Ραφαήλος! —  1 4 8 3 - 1 5 2 0 ,  

όστις, αγόμενος ύπό τής δαιμόνιου 
αυτού εύφυΐας καί ωφελούμενος έκ 
τών προσπαθειών τών άπό δύω 
αιώνων άκμασάντων τεχνιτών, 
συνήνωσεν είς εαυτόν άπάσας τάς 
άρετάς συγκεράσας τήν μεγάλην 
περί τήν τέχνην σοφίαν τής φλω
ρεντινής μετά τού βαθέος θρησκευ
τικού αισθήματος τής ομβρικής 
σχολής, έκ τής οποίας έξήλθε.

Καί τώ όντι άπασαι αί άρχαί 
τής μεθόδου, τής αναλογίας, τού 
ύψους καί τής ώραιότητος μετε- 
φυτεύθησαν όλοσχερώς είς τό έδα
φος τής άναγεννηθείσης τέχνης τής 

Ρώμης, καί συνετέλεσαν μεγάλως είς τήν 
υπεροχήν, ήν αυτή έκτήσατο πρός τάς λοιπάς 
αντιπάλους σχολάς, 'θ  διακριτικός τής σχο
λής ταύτης χαρακτήρ είναι φιλοκαλία άνε
τος, υψηλή καί αυστηρά, μετριαζομένη ύπό 
επαγωγού χάριτος, διαγραφή σχεδίου αφε
λής, έντελεστάτη, άμωμος, χρωματισμός 
οίονεί χυτός, έντέχνως τονιζόμενος, ποικιλία 
κατά τήν έν γένει διάθεσιν καί στάσιν τών 
προσώπων, καταστολή τής περιβολής καί 
πτυχαί άνετοι καί εύγενεϊς.

Ο Ραφαήλος έγεννήθη έν Ούρβίνω τήν 
μεγάλην Παρασκευήν τού έτους 1 4 8 3 . Ο 
πατήρ αύτού ’Ιωάννης Σάντης, καλλιτέχνης 
αφελής, πράος καί καλοκάγαθος, έδίδαξεν ό 
ίδιος τά πρώτα στοιχεία τής διαγραφικής σχε- 
δογραφίας τόν προσφιλή καί μονογενή αύ
τού υιόν, είς τον οποίον έδωκε τό όνομα τού 
’Αγγέλου 'Ραφαήλου. Βραδύτερου όμως, αι
σθανόμενος εαυτόν άνεπιτήδειον πρός διδασκα
λίαν, ένεκα τής προ ώρας τού 'Ραφαήλου 
άναπτυσσομένης έπιδόσεως, παρέδωκεν αύ-
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τον εις τον έν Περούζη τότε περίφημον ζω
γράφον Περουγϊνον. Ο Ραφαήλος δεκα- 
πενταετής ήδη συνωκειώθη τάχιστα τη 
χειρί του διδασκάλου αύτοϋ, περιοριζομένου 
εις αφελή καί άνεπιτήδευτόν τινα τής φύ
σεως άπομίμησιν, καί έν βραχεί είργάζετο 
μετ’ αυτοϋ έπί τής αυτής είκόνος, δίδων 
δείγματα τής περί τήν έ'κφρασιν των φυσιο
γνωμιών μελλούσης δεινότητος αύτοϋ. Μετ’ 
όλίγον άπεδήμησεν εις Cittä del Gastello, 
έ'νθα έγραψε πολλάς άφελεϊς καί τερψιθύ- 
αους εικόνας φερούσας τον χαρακτήρα τής 
σχολής τής Περούζης· καί εις Σιέννην μετά 
του Πιντουρικίου, φίλου καί συνεργάτου του 
Περουγίνου, προς διακόσμησιν του θόλου τής 
βιβλιοθήκης. Ένταϋθα ό Ραφαήλος, άφείς 
τήν μυστικήν συμμετρίαν τής θρησκευτικής 
ζωγραφικής, άνήχθη τό πρώτον εις το στά- 
διον τής ιστορίας καί επικής ποιήσεως 
(1503). ’Επανελθών δέ αϋθις εις Gitta 
del Castello, έζωγράφησε τον ’Αρραβώνα  
τή ς  Θεοτόκου (15 0 4 ), εικών ήτις κα
τέστη περίφημος ύπό το όνομα bposalizio.

’Ενταϋθα ό 'Ραφαήλος, καίπερ είσέτι ύπό 
τήν επιρροήν τής Περουγιανής σχολής, τής 
οποίας χαρακτήρ ήν ή άκρα αφέλεια και 
γλυκύτης τών φυσιογνωμιών, τό σύμμε
τρον καί τραχύ τών πτυχών, πεποικιλ- 
μένων ύπό λεπτοϋφών χρυσών κοσμη
μάτων, ούχ ήττον αναφαίνεται ιδιόρρυθ
μος, καταχέων επί τών φυσιογνωμιών 
νεαρόν τ ι καί πρόσφατον πνεΰμα άνεκφρά- 
στου θυμηδίας, αγγελικής ταπεινότητος 
καί θείου υψους. II απαράμιλλος χάρις, 
το άνετον καί επαγωγόν τών προσώπων 
τής είκόνος ταύτης, απομιμήσεων άφε- 
λ ' ν  τής φύσεως, προϊόντων πρωτοτύ
πων, καί ούχί άπορρεόντων έκ τής σπου
δής τής γλυπτικής τών αρχαίων, ή 
σεβίασμα αιδώς, ή έπιπνεουσα επι τής 
φυσιογνωμίας τής Παρθένου, οίονεί άγνοού- 
σης τήν ώραιότητα αύτής, ή φυσιογνωμία 
τών ομηλίκων καί φίλων παρθένων, 
ζηλευουσών τήν τύχην αύτής, ή λύπη 
καί άγανάκτησις τών διαφόρων ραβδοφό
ρων μνηστήρων, οίτινες θραύουσι τάς άθα- 
λεϊς ράβδους αύτών, μή βλαστησάσας ως 
ή τοϋ ’Ιωσήφ, άπασαι αύται αί καλλοναί 
συλλήβδην λαμβανόμεναι απεργάζονται σύν
ολο ν, οπερ μόνη ή μεγαλοφυΐα τοϋ 'Ρα- 
φαήλου ήδύνατο να επινόηση. Καί ήτο 
μόλις δεκαοκταετής! 'Οποία τελειότης σχε- 
δογραφίας, όποία δεινότης ιτερί τήν έκφρα- 
σιν τών φυσιογνωμιών καί τήν έπίτευξιν τής 
τών μελών σύντομης (raccou rc is)! 'Οποία 
τελειότης σχεδογραφίας τοϋ πολυέδρου εκεί
νου ναοϋ τοϋ στέφοντος ώς άδάμαντος οια- 
λαμποϋς τό πολύτιμον καλλιτέχνημα!

Τήν 1 Οκτωβρίου τοϋ 1 5 0 4  έτους ό 'Ρα
φαήλος άπήλθεν εις Φλωρεντίαν, τήν τότε 
κατ’ έξοχήν πόλιν τών θαυματων, και έστιαν 
παντός ώραίου καί ύψηλοϋ. Ίό υψίδμητον 
καί πλούσιον κωδωνοστασιον τοϋ Ζιωτου, ο 
τροϋλλος τοϋ Βρουνελλέσκη, αί πύλαι τοϋ 
Βαπτιστηρίου τοϋ Γιβέρτου, τάς οποίας ό 
Μ ιχαήλ ’’Αγγελος έκρινεν αξίας ΐνα κοσμή- 
σωσι τήν είσοδον τοϋ παραδείσου, αί γλυφαι 
δι’ ών δ Βερόχιος έκόσμησε τήν έκκλησίαν 
τοϋ αγίου Ααυρεντίου καί τόν τάφον τοϋ 
Κόσμου τοϋ από Μεδίκων, αί πρώται εικόνες

τοϋ Αεονάρδου da V in c i, τά μάρμαρα τοϋ 
Δονατέλλου, καί ιδίως τό σύμπλεγμα αύτοϋ 
τό παριστάν τήν ’Ιουδίθ καί τον Ολοφέρνην, 
αί τοιχογραφίαι τοϋ πατρος ’Αγγελικοϋ έν 
τώ Αγίω Μάρκω, καί αί αθάνατοι αύτοϋ μι- 
κρογραφίαι δι’ ών έκόσμησε τά έκκλησια- 
στικά χειρόγραφα , αί πλήρεις έκφράσεως 
εικόνες τοϋ Μαζακκίου, ένός τών αληθώς 
πρώτων ζωγράφων τής παλιγγενεσίας, αί 
έγκαυστοι γαίαι τοϋ Λουκά δέλλα Ρόββια, 
προϊόντα πολυθρύλλητα τής παλιγγενε
σίας, προσεκάλουν έν Φλωρεντία πάντα 
τεχνίτην όρεγόμενον βελτιώσεως καί έμ- 
πνεύσεως καί άμιλλώμενον πρός τά  έργα 
έκείνων. ’ Ηδη δ Μιχαήλ ’Αγγελος έξεκά- 
λυψεν εις τη πλατείαν τών άρχαίων ανακτό
ρων τό κολοσσαΐον άγαλμα τοϋ Δαβίδ, καί 
ή Φλωρεντία περιέμενεν άνυπομόνως τούς 
άναγγελθέντας πίνακας τής Μ ά χ ης τώ ν  
'Ιπποτών καί τοϋ Π ολέμου τή ς Π ίσης, 
τούς πεφιλοτεχνημένους ώς διαγώνισμα ύπό 
τοϋ Λεονάρδου da V in c i καί τοϋ Μιχαήλ 
’Αγγέλου.

Αί κολοσσαιαι έκεϊναι σχεδογραφίαι πλή
ρεις τόλμης καί έμβριθείας καλλιτεχνικής,

ΒΛΡΜΛέυ.Ρ. Μ ΟΛΒΛ55>υΝ.υ.
'Η Παρθένο; τή ; "Αλβη;

αίτρομεραί καίσπαίρουσαι εικόνες τών μαχο- 
μένων άνδρών, τών ίππων τοϋ Λεονάρδου, οί 
ύπερήφανοι καί ήρωϊκοί στρατιώται τοϋ Μι
χαήλ ’Αγγέλου, βαθείαν άπειργάσαντο έντύ- 
πωσιν εις τό πνεΰμα τοϋ νεανίου τούτου, 
ούτινος ή μεγαλοφυία ήνήχθη μέχρι τοϋδε 
μόνον εις τήν έκφρασιν τής θείας χάριτος 
καί τής φυσικής άφελείας καί εύμορφίας. 
'Οποία άπόστασις μεταξύ τής μαθηματι
κής διαθέσεως καί τών μονοτόνων ήσύ— 
χων καί αφελών γραμμών τοϋ Περουγίνου, 
καί τής τολμηράς καί νευρώδους αταξίας, 
τής άρρενωποϋ έκφράσεως καί τοϋ κυματι- 
σμοΰ τών γραμμών καί τών πτυχών τοϋ 
άναπτυσσομένου έπί τών σχεδογραφιών τών 
δύω μεγάλων φλωρεντινών τεχνιτώ ν! 'Η 
θέα τών εικόνων έκείνων ένέπνευσε μεγάλως 
τό πνεΰμα τοϋ 'Ραφαήλου, άνακαλύψασα 
αύτώ κόσμους νέους καλλιτεχνικής έκδη— 
λώσεως.

Διαμένων έν Φλωρεντία έτελειοποιήθη, 
διδαχθείς ύπό τοϋ τά έν άπόπτω καί
τά κατά τήν κράσιν τών χρωμάτων καί διά- 
χυσιν τοϋ φωτός. ’Εσπούδασε τήν χείρα τοϋ 
Μιχαήλ ’Αγγέλου βάσιν έ'χοντος τήν ανα
τομίαν, κατεγένετο περί τήν ρωπογραφίαν

(paysage) καί ζωγραφίαν, έσπούδασε τόν 
τέχνην τών πτυχών, τους ορίζοντας, τά απο
τελέσματα τής σκιαυγείας (clair-obscur), 
τής νυκτος, τοϋ τεχνικού φωτός, καί άναρρι- 
πίσας διά τών έπικτήτων τούτων γνώσεων 
τό φυσικόν αύτοϋ καί ιερόν τής εύφυ/ας 
πϋρ, προήξε τό αίσθημα τοϋ ώραίου εις τό 
άωτον τής έντελείας. « Τοιοΰτοι άνθρωποι, 
λέγει δ Πλούταρχος τών ’Ιταλών ζωγρά
φων τής παλιγγενεσίας, Βασάρης, συνε- 
νοΰντες έν έαυτοίς θησαυρούς άρετών καί 
προτερημάτων ικανών νά δοξάσωσι λε
γεώνα δ'λην καλλιτεχνών, δεν είναι πλέον 
άνθρωποι, άλλά θεοί. Παραβάλλοντες πρός 
τούς άλλους ζωγράφους τόν 'Ραφαήλον εύρί- 
σκομεν αύτόν μέγιστον πάντων, ώς μόνον 
κατορθώσαντα νά καταστήση φθεγγομένην 
καί ζώσαν τήν τέως άφωνον καί νέκραν 
ζωγραφικήν τέχνην. Καί οί μεν άλλοι ζω
γράφοι έκπλήττουσιν ήμάς διά τών θεαμά
των καί τών ψυχικών παθών, δ δέ Ραφαή
λος φθέγγεται, καί από τών φθόγγων αύτοϋ 
άποτελεϊται ή άρμονικωτάτη καί πειστικω- 
τά τη τώ ν γλωσσών. 'Ο 'Ραφαήλος δεν είναι 
λεπτολόγος καί ακατανόητος ώς δ Λεονάρ

δος, δεν καταπλήττει ώς δ Μ ιχαήλ ’Αγ
γελος, δεν έκβακχεύει ώς δ Κορρέγιος, 
δεν μαγεύει ώς δ Τισιανός, δ Βορονέζης ή 
δ Τιντορέτος, δεν έκθαμβεϊ ώς δ 'Ρου- 
βήνσιος ή δ Μουρίλλος..., άλλά μάχεται 
ώς δ αρχαίος ’Απόλλων ατάραχος καί 
άνευ οργής, έ'χων τήν συνείδησιν τής 
θείας αύτοϋ φύσεως, ισχύος καί αποστο
λής. »

’ΐδίως δέ διέπρεψεν εις τόν είκονισμόν 
τών βρεφών καί τών παιδίων, παριστών 
αύτά άνάπλεα έπαγωγοϋ καί προσφάτου 
χάριτος καί άφελοϋς εύμορφίας. 'Ο Ιη- 
σοϋς καί δ ’Ιωάννης δμοιάζουσίν άγγέ— 
λοις καταβεβηκόσιν έξ ούρανοϋ.

Έζωγράφησεν ήδη έν Φλωρεντία τήν 
περίφημον εικόνα τής Παρθένου, τήν 
γνωστήν ύπό τήν έπωνυμίαν τής Ωραίας 
Κηπουρού (La belle Jardinière, εύρι- 

σκομένην σήμερον έν τώ Λούβρω), δτε 
προσεκλήθη ύπό τοϋ άρχιτέκτονος καί συμ
πατριώτου αύτοϋ Βραμάντου όπως μεταβή 
εις 'Ρώμην κατά βούλησιν τοϋ πάπα ’Ιου
λίου τοϋ δευτέρου.

Έ ν  δέ δ 'Ραφαήλος τότε είκοσιπενταε- 
τής (1508), έράσμιος καί άξιωματικός τήν 
ό'ψιν. ’Επί τοϋ νεαρού καί άνθοϋντος αύτοϋ 
προσώπου διέφαινεν ή άκμή, τό γεραρον καί 
ύψηλόν τοϋ ήθους. 'Η δέ αναστολή τής 
κόμης καί ή ύγρότης τών περί τά ομματα 
ρυθμών, τό έπαγωγόν τοϋ ήθους, καί τό 
κόσμων τής αναβολής περιεποίουν αύτφ  
τήν αγάπην καί τόν θαυμασμόν απάντων 
τών προστυγχανόντων.

'θ πάπας ’Ιούλιος έδέχθη τόν 'Ραφαήλον 
εύμενέστατα καί άνέθεσεν αύτώ τήν εικο
νικήν διακόσμησιν μιας τών τεσσάρων αι
θουσών τοϋ Ούατικανοΰ, αϊτινες όνομάζον- 
ται stanze ύπό τών ’Ιταλών, καί αί'τινες 
ήδη ήσαν έν μέρει γεγραμμέναι ύπό τοϋ 
Βραμαντίνου, τοϋ Βόργου καί Περουγίνου. 
Τοσοϋτον δέ έθαύμασεν δ πάπας τήν δεινό
τητα τοϋ 'Ραφαήλου άπεργασθέντος τήν 
εικόνα τήν παριστώσαν τήν περί τοϋ Θείου 
Μ υστηρ ίο υ  Λ ο γ ο μ α χ ία ν ,  ώστε εύθυς
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διέταξε τόν 'Ραφαήλον νά έξαλείψη τάς 
ημιτελείς γραφάς τών άλλων ζωγράφων, 
καί νά έξεργασθή αύτάς μόνος έκ νέου. 'Ο 
‘Ραφαήλος έσεβάσθη μόνον μίαν τοιχογρα
φίαν τοϋ διδασκάλου αύτοϋ Περουγίνου.

'Η πρός αύτόν εύμένεια καί πίστις τοϋ 
πάππα ’Ιουλίου συνεξήραν τό φρόνημα τοϋ 
'Ραφαήλου, οστις, άποτινάξας παν ο τ ι μι
κρόν ή τοπικόν έμαθε μέχρι τοϋδε έν Πε- 
ρούζη καί Φλωρεντία, άνέδειξεν εαυτόν κα
θολικόν, παγκόσμιον καί θεμελιωτήν τής 
Σ χολής τ ή ς  'Ρ ώ μ η ς . Ανήχθη δέ εις 
τήν μεγάλην λεγομένην ζωγραφικήν διά τής 
έπί τών τεσσάρων τοίχων τοϋ λεγομένου 
Θ αλάμου τή ς  'Υπογραφήςπαραστάσεως 
τών τεσσάρων έκδηλώσεων τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος, τής Θ εολογίας, τής 
Φ ιλοσοφίας, τής Π οιήσεως καί τής Νο- 
μ ο μ α θ ε ία ς . ’Απέναντι τής Συζητήσεως τοϋ 
τής Εύχαριστίας Μ υστηρ ίου έζωγράφησε 
τήν Σ χολήν τώ ν  ’Α θη νώ ν. Έδώ δ 'Ρα
φαήλος ήπτετο κατά πρώτον τής ελληνικής 
τέχνης, καί παράδοξον ότι, άμα πατήσας το 
έδαφος τής αρχαιότητας κατενόησεν αύτήν, 
είπερ τις καί άλλος, καί συνωκειώθη εύθυς 
μετά τοϋ πνεύματος αύτής. Χφαιρών διά 
τής δυνάμεως τής φαντασίας αύτοϋ τά δια
στήματα τοϋ χρόνου καί τόπου, μεταφέρει 
ήμάς εις το μέσον τών Αθηνών εις τόν 
οικον τοϋ Ακαδήμου, ένθα εύρίσκομεν συνη- 
θροισμένους άπαντας τούς φιλοσόφους τής 
Ελλάδος καί τής ’Ασίας. Ούδεμία περι

γραφή δύναται νά δώση άκριβεστέραν καί 
ύψηλοτέραν ιδέαν τοϋ χαρακτήρος τών άρ
χαίων φιλοσόφων. Μεθ’ όποιας οξυδερκείας 
καί εύχερείας μετέβη δ δαιμόνιος έκεϊνος 
τεχνίτης από τής παραστάσεως τών δογμά
των καί τών μυστηρίων τής χριστιανικής 
θρησκείας εις τήν παράστασιν τών ιδεών, 
αίτινες φωτίζουσι τον έθνικόν άρχαϊον κό
σμον έκπροσωπούμενον ύπό τών σοφών τής 
Ελλάδος! Η φυσιογνωμία, ή χειρονο

μία, ή στάσις, ή καταστολή τής περιβο- 
λής έκάστου φιλοσόφου, καταδεικνύουσι τήν 
φύσιν τών ιδεών καί τών αρχών έκάστου. 
Οπόσοι λεπτοί καί εύκατάληπτοι χρωμα

τισμοί μεταξύ τοϋ θείου Πλάτωνος, ούτινος 
αί ίδέαι άνίπτανται πρός τόν ούρανόν, καί 
τοϋ θετικοΰ ’Λριστοτέλους, τοϋ οπαίου ή λο
γική δέν έγκαταλείπει ποσώς τήν γήν! 'θ  
Σωκράτης, οστις διαλέγεται, έ'χων διά τής 
άριστεράς χειρός τόν δείκτην τής δεξιάς, φαί
νεται αριθμών έπί τών δακτύλων αύτοϋ τά 
συμπεράσματα άτινα κατορθοι ν’ άποσπάση 
άπο τοϋ άντιπάλου αύτοϋ. Πόση έπιδείξεως 
φροντίς έν τή γυμνότητι τοϋ κυνικοϋ Διογέ
νους! καί πόση αδιαφορία έν τή στάσει τοϋ 
πυρρωνιστοϋ! Ούδέποτε ή αρχαία μεγαλο
φυία εϋρε διερμηνέα ύψηλότερον · άμφιβάλ- 
λομεν δέ έάν δ ’Απελλής ήθελε κατορθώ
σει νά παραστήση κάλλιον τήν δμήγυριν 
τών φιλοσόφων τής πατρίδος αύτοϋ · διότι οί 
άρχαΐοι ζωγράφοι, καίπερ ύπέρτεροι τών 
μεταγενεστέρων ώς πρός τήν παράστασιν 
¿νος και μόνου ανθρώπου, ήγνόησαν δ'μως 
την ύπο τοϋ Ραφαήλου διατρανωθείσαν έν
τεχνον εκείνην δεξιότητα τοϋ συνθέτειν καί 
άρμόζειν έπί μιας καί τής αύτής είκόνος, ώς 
άν εύρυθμότερον δύναιτο, φυλάττοντος άμα 
το συμμιγές και ποικίλον, πολλά προ'σωπα

κινούμενα καί δρμώμενα ύπό μιάς καί τής 
αύτής αφορμής, άπαρτίζοντος δ'λον τι συμ
παγές καί εύρυθμον, στερρώς συναρμολογου- 
μένων τών μερών πρός μίαν καί τήν αύτήν 
ενότητα- τοϋ παριστάν μίαν πράξιν ύπό δια
φόρων ύποκριτών, ώς δ αρχαίος γλύπτης 
άπειργάσατο τήν Άφροδίτην, συναρμόσας 
καί έπιδείξας έξ άπασών μίαν εικόνα ούκ 
άπάδουσαν, καί τό έξαίρετον παρ’ έκάστης 
έχουσαν.

Ο Ραφαήλος έτελείωσεν έν έτει 1 5 1 1  τήν 
διακόσμησιν τής αιθούσης τής 'Υπογρα
φ ή ς, διά τών τοιχογραφιών τής Ν ομομα- 
θε ία ς καί τής Π οιήσεω ς, καί έπεσφράγισε 
το δ'λον έργου διά τών συμβολικών έκείνων 
παραστάσεων, αμίμητων τό υψος καί τήν 
έ'κφρασιν, τών παριστωσών τήν Θεολο
γ ία ν ,  τήν Π ο ίησ ιν , τήν Φ ιλοσοφίαν καί 
τήν Δ ικα ιοσύνη ν , τάς οποίας έζωγράφη
σεν έπί τοϋ θόλου έντός στρογγύλων πλαι
σίων, άτινα, έξηρτημένα υπερθεν τών μεγά
λων τοιχογραφιών, άποτελοϋσιν οίονεί τήν 
περίληψιν τών κολοσσαίων έκείνων έρ
γων τών οποίων έκφράζουσιν εύφυώς τήν 
ιδέαν.

'Η 'Ρώμη ήν τότε ή κατ’ έξοχήν φιλό
τεχνος καί φιλογράμματος πόλις. Καίπερ δέ 
μή άναπτύ?ασα είσέτι τήν κοσμικήν μεγα
λοπρέπειαν ήν περιεποιήσατο αύτή Αέων δ 
δέκατος, ούχ ήττον άνέθρωσκον έν αύτή 
πανταχόθεν έργα θαυμάσια τής Παλιγγε
νεσίας. Κατήλθον δέ εις αύτήν πλούσιοι έρα- 
σταί τών τεχνών, άμιλλώμενοι πρός τήν φι
λοκαλίαν τών ήγεμόνων τής έκκλησίας. 'θ  
Αύγουστίνος Χίγης, περίφημος Σιενναίος 
έμπορος, διέπρεπεν ιδίως τώ πρός τήν 
καλλιτεχνίαν έ'ρωτι καί μεγαλοδωρία αύ
τοϋ. Κατεσκεύασεν ούτος έπί τής δεξιάς 
όχθης τοϋ Τιβέρεως, έπί τών άρχαίων άγρο- 
κηπίων τοϋ Γέτα, έπαυλιν τερπνοτάτην, 
ήτις βραδύτερον έγένετο κτήμα τών Φαρ- 
νεσίων καί έ'σχε έπίκλησιν Φαρνεσίναν. 
'Η έπαυλις έκείνη κατέστη άντικείμενον 
κοινού θαυμασμού, ένεκα τών έν αύτή περι
εχομένων άριστουργημάτων καί ιδίως τών 
τοιχογραφιών πολλών διασήμων ζωγράφων 
τής έποχής. Έν μια τών αιθουσών αύτής δ 
’Ραφαήλος έζωγράφησε τήν διαβόητον τοι
χογραφίαν τής Γαλατείας. 'Η ένάλιος νύμφη 
έπιβαίνουσα όρθοστάδην κογχύλης σύρεται 
ύπό δύω δελφίνων, έλαύνοντος καί ύφηνιο- 
χοΰντος τοϋ Έρωτος. 'Η αύρα έπουριάζουσα 
κούφως τόν φοινικίζοντα αύτής μανδύαν, 
άνάγει τήν έλαφράν αύτής κελύφην, προση- 
νώς καί λείως επ’ άκρων διολισθαίνουσαν 
τών κυμάτων. Παρανήχονται δέ καί παοο- 
μαρτοϋσι ταύτη τρίτωνες κογχυλοφόροι, καί 
κένταυροι, έφ’ ών ήδυπαθείς έφιππάζονται 
νηρηίδες λάγνως έλισσόμεναι περί τούς τρά
χηλους αύτών. Ενώ δέ οί ένάλιοι έκεΐνοι θεοί 
ένασμενίζουσι ταΐς θωπείαις τών διατεμνο- 
μένων καί άναπηδώντων κυμάτων, καί 
μειδιώσι πρός τούς έμπαθεϊς έναγκαλισμούς 
τών έραστών αύτών, ή Γαλάτεια πρός τόν 
ούρανόν άτενίζουσα, καί τό έρύθημα σεμνόν 
καί λεληθός έ'χουσα, φαίνεται άγομένη ύπό 
τοϋ πάθους τοϋ ιδανικού έκείνου έρωτος, 
ήτις έστίν ή ποίησις τοϋ ύλικοΰ έρωτος....

Καθ’ ήν ήμέραν δ 'Ραφαήλος έτελείωσε 
τήν εικόνα τής Γαλατείας, έν έτει 1511

κατά τήν εορτήν τών 'Αγίων Πάντων, διη
γείται δ Βασάρης, οτι δ άρχιτέκτων τοϋ 
'Αγίου Πέτρου, Βραμάντης, εϊσήξε λάθρα 
καί άπόντος τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου εις τό 
λεγόμενον Σιξτίνον παρεκκλήσιον τον 'Ρα
φαήλον, όπως ίδη τάς άθανάτους γραφάς, 
τάς Σ ιβ ύ λ λ α ς  καί τούς Π ρ ο φ ή τα ς , ας 
έγραψεν δ Μιχαήλ Άγγελος έπί τοϋ θόλου.
Η έντύπωσις, ήν προύξένησαν αύτώ αί 

γραφαί έκεϊναι, έμφαίνεται έπί τών έργων 
άτινα έξειργάσθη μετά ταΰτα, άπομιμούμε- 
νος τήν ύψηλήν καί μεγαλοπρεπή χεϊρα τοϋ 
Μιχαήλ Αγγέλου έν ταϊς Σιβύλλαις καί 
τούς Προφήτας, ους έγραψεν έν τή έκκλησία 
τής 'Αγίας Μαρίας τής Ειρήνης, καί τάς 
άλλας γραφάς άς έξειργάσθη βραδύτερον έν 
τν  δευτέρα αιθούση τοϋ Ούατικανοΰ, τή λε- 
γομένη τοϋ 'Η λιοδώρου.

Ο καρδινάλιος ’Ιωάννης δ άπό Μεδίκων 
διεδέξατο τόν έν μηνί φερβουαρίω 1 5 1 3  τε- 
λευτήσαντα ’Ιούλιον τόν δεύτερον, ύπό τό 
όνομα Λέων δ δέκατος. Έγένετο δέ ούτος έκ 
τών μεγαλοπρεπεστάτων καί άξιαγαστοτά- 
των προστατών τής καλλιτεχνίας, έξακολου- 
θήσας τήν ύπό τοϋ προκατόχου αύτοϋ έγκαι- 
νιασθεΐσαν έποχήν μετά τοσούτου ζήλου, 
ώστε δ αιών αύτοϋ ώνομάσθη α ιώ ν Α έοντος  
τοϋ δεκά του . 'Η αύλή τής 'Ρώμης, ή 
τέως ύπό τήν θρησκευτικήν έμβρίθειαν ’Ιου
λίου τοϋ δευτέρου διάγουσα, μετέστη αί
φνης εις βίον άνετώτερον, καταστάσα πό
λις πολυτελείας, φιλοκαλίας καί κοσμικών 
διασκεδάσεων. 'Π χριστιανική παράδοσις 
ήρχισε νά άμαυροΰται ύπό τοϋ ένθουσιασμοϋ 
όν άπαντες ήσθάνοντο πρός τά καθεκάστην 
άνακαλυπτόμενα μνημεία τής άρχαίας γλυ
πτικής, καί δ πρός τήν άρχαίαν φιλολογίαν 
έρως άνερριπίζετο ύπό τών άρχηγών αύ
τών τής έκκλησίας. 'Η ύπό τοϋ Σανναζάρου, 
τοϋ Σαδολέτου, καί Βέμβου άναγεννηθεϊσα 
γλώσσα τοϋ Ούϊργιλίου καί τοϋ Κικέρωνος 
καθιστάτο δσημέραι δημοτικωτέρα, αί δέ 
θεότητες τής ελληνικής μυθολογίας άνε- 
μιγνύοντο εις τάς μεγάλας τοϋ Εύαγγελίου 
παραστάσεις. Λέων δ δέκατος έπανέφερε τόν 
αιώνα τοϋ Αύγουστου.

'Ο 'Ραφαήλος άνηρπάσθη ύπό τοϋ ροϋ 
έκείνου τής Παλιγγενεσίας. Έξηκολούθησε 
τάς πρός ώραν διακοπείσας αύτοϋ έργα- 
σίας έν τώ Ούατικανώ, ένθα έζωγράφησε 
τήν Α π ελευθέρω σ ιν τοϋ Α γ ίο υ  Πέτρου, 
άλληγορίαν τής έν 'Ραβέννη αιχμαλω
σίας καί άποδράσεως ’Ιουλίου τοϋ δευτέρου, 
ένθα δ Πάπας ούτος έπολέμησεν άνδρείως 
ύπέρ τής Εκκλησίας* τήν Κ α τα σ τρ ο φ ή ν  
τοϋ ’Α τ τ ίλ α ,  τοϋ άγρίου έκείνου κατακτη- 
τοΰ, οστις ήττήθη διά μόνης τής έν ούρανώ 
έμφανίσεως τών εικόνων Πέτρου καί Παύλου. 
Α λλ ’ είναι άδύνατον νά περιγράψη τις άπά- 
σας τάς εικόνας τοϋ 'Ραφαήλου, χωρίς νά 
κοπιάση τό πνεΰμα τοϋ άναγνώστου διά 
συνεχών ένθουσιωδών περιγραφών.

Μετ’ όλίγον, ώς οί πλείστοι καλλιτέχναι 
τής Παλιγγενεσίας, δ Ραφαήλος άνεδείχθη 
ούχ ήττον έξοχος άρχ_ιτέκτων. Αποθανόντος 
τοϋ Βραμάντου έν έτει 1 5 1 4 ,  δ άγιος Πέ
τρος ύψωθείς μέχρι τών κιονοκράνων τών κο
λοσσαίων κιόνων, έφ ’ών έμελλε νά έπικαθίση 
δ τρούλος, έμενεν ήμιτελης · Λέων δ δέκα
τος διώρισε, κατά σύστασή τοϋ Βραμάντου,
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τον Ραφαήλον αρχιτέκτονα του 'Αγίου Πέ
τρου καί του Ουατικανοϋ. Εις τήν εποχήν 
ταύτην ανάγονται αί λεγόμεναι Π αστάδες  
(f.oggiie) του Ραφαήλου εν τώ Ούατι- 
κανώ, επί των τοίχων των οποίων ό ' Ρα
φαήλος καί οί μαθηταί αύτοΰ έγραψαν περί 
πεντήκοντα δύω εικόνας, των οποίων αί 
υποθέσεις έλήφθησαν άπό τής παλαιάς καί 
νέας Διαθήκης, καί των όποιων ή πρώτη, 
ή Δημιουργία, έ'ργον του 'Ραφαήλου, δια· 
πρέπει διά τής άμιμήτου θείας έκφράσεως 
τής κεφαλής του Πλάστου δημιουργοϋντος 
τήν γήν εκ του χάους. Είς των μαθητών 
αύτοΰ, ό’Ιωάννης d ’ Udine, διέπρεψεν ιδίως 
περί τήν επεξεργασίαν των κοσμημάτων, τήν 
άπομίμησιν των καρπών, τών ανθών, καί 
τών ζώων. ’Ανεκάλυψε δέ οδτος τό μυστή
ριον τών αρχαίων ναστόχαρτών, μίγματος 
μαρμαροκόνεως καί ασβέστου, άφ’ οδ έξειρ- 
γάσατο τούς κίονας καί παραστάδας τών 
παστάδων, καί κατεκόσμησε δΓ αραβουρ
γημάτων, άμιμήτων μορφή καί χάριτι, 
τούς τοίχους αυτών. Από τής άκαταπονή- 
του έκείνης φαντασίας έδημιουργήθησαν 
μυριάδες χιμαιρικών οντων, μυρίαις ένα- 
σμενιζοντων κινήσεσι, θεόντων άνά μέ

σον άνθέων, καρπών, καί άλλων κοσμημά
των, άφανιζομένων προς στιγμήν εντός τών 
Φυλλωμάτων καί αίφνης έξερχομένων έκ 
τού κάλυκος τών άνθέων.

Μετεπέμψατο δέ ό Ραφαήλος έκ Φλω
ρεντίας ένα τών μαθητών τού περιφήμου 
αγγειοπλάστου δέλλα 'Ρόββια, έξεργασόμε- 
νον τα δάπεδα τού Ουατικανοϋ, καί τον 
’ίωάννην Πίΐπΐε, άριστον ξυλογλύφον καί 
ποικιλτήν, τορεύσοντα τα κοσμήματα θυρών 
καί ξυλουργημάτων.

Διέπων δέ τα  πάντα καί πάντων έπίσκο- 
πος, συνείχε καί προς ένα διηύθυνε σκο
πόν τάς ποικίλας τών μαθητών αύτου 
άρετάς, προς τελεσιουργίαν τών μεγά
λων εκείνων φιλοτεχνημάτων. Τετιμημένος 
παρ’ όντινοΰν τών ομοτέχνων υπό Λέον— 
τος τού δεκάτου καί άδρώς ύπ’ αύτοϋ ά ν-  
ταμειβόμενος, καί θαυμαζόμενος υπό πάν
των εζη ούχί ώς ζωγράφος, άλλα ώς 
ήγεμών. ’Ενήρμοττε δέ τοίς πολλοΐς διά 
τής πίστεως τού ήθους, τής εύαρμοστίας 
προς εντευξιν, τούτο μέν μετριοφρόνως τά 
εαυτού κρίνων, τούτο δέ κριτήν ασφαλή περί 
τών άλλοτρίων έργων παρέχων εαυτόν. 
Οί επιφανέστατοι άνδρες τής 'Ρώμης έθή-

ρευον τήν φιλίαν αυτού. 'θ  καρδινάλιος 
Βιββιένας προϋτεινεν αύτώ είς γάμον τήν 
ανεψιάν αύτού πολλήν προίκα έπιφερομένην' 
άλλ ’ ό 'Ραφαήλος, ολος έκδοτος είς τον 
προς τήν Φορναρίναν έρωτα αύτοϋ, άπεί- 
πατο τον γάμον εκείνον. 'Η Φορναρίνα, καί- 
περ αθλητικού αναστήματος καί καταγω
γής ταπεινής, ήν ό ιδανικός τύπος τών 
γυναικών τού 'Ραφαήλου, τύπος τον όποιον 
πολλάκις παρέστησεν είς τάς γραφάς αύ
τοΰ, καί ιδίως είς τήν Παρθένον τοΰ  
άγ ιου  Σ ίξτου, ήτις έστίν ή δόξα τού Μου
σείου τής Δρέσδης.

'Η είκών αυτη έστίν αποτέλεσμα θείας 
έκστάσεως καί έμπνεύσεως. Τό πρόσωπον 
τής Παρθένου, έξαίσιον χρήμα καλλονής 
ύπερανθρώπου, αποπνέει θυμηδίας άφάτου 
καί ούρανίου ειλικρίνειας. Φέρουσα είς τάς 
άγκάλας αύτής τον Ιησούν, παιδίον ιλα
ρόν καί προσηνές, μεταρσιούται, έλαφρο- 
τέρα τών νεφελών καί υπό αγγέλων περι- 
κεκυκλωμένη , προς τούς ούρανίους αιθέρας. 
Αί προ αύτής εικόνες τού άγίου Σίξτου 
καί τής άγίας Ιϊάρβης συντείνουσι διά τής 
γηίνης αύτών μορφής είς τήν έπίτασιν τής 
αληθούς θείας έκφράσεως τής Παρθένου καί
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τού Ιησού. Οί δύω μικροί άγγελοι, οί άτε- 
νίζοντες έν έκστάσει τήν Παρθένον, έπανα- 
φέρουσι τά ομματα ημών προς τήν ιδέαν 
αύτής, προς ήν ούδέποτε άποκάμνει τις 
θεωρών.

Εξ ό'λων τών εικόνων τού Ραφαήλου ή 
Παρθένος τού άγίου Σίξτου είναι ή μάλιστα 
αξιοθαύμαστος ώς ιδέα καί ώς έκδήλωσις. 
Η συμμετρία τών προσώπων, τό άνετον, 

το £ύγενές καί εύπερίγραπτον τών γραμμών, 
ή φυσική καί αρμονική κράσις τών χρωμά
των τής περιβολής, καί τών περί τήν Παρθέ
νον αντικειμένων, τό άπέριττον έν τώ εύ- 
μορφω και τό άνεπίληπτον έν τώ εύκο'σμω, 
άπασαι αυται αί άρεταί απεργάζονται τήν 
εικόνα ταύτην έν τών έντελεστάτων έργων

τής ανθρώπινης χειρός, άξιον ινα παραβληθή 
προς τήν άγίαν Κησίλαν, εικόνα έν ή ό 
Ραφαήλος άνέπτυξεν ομοίως είς τον ύπα

τον βαθμόν το ύψος καί τό αίσθημα τής 
τέχνης αύτοΰ.

Ο Α γιος Μ ιχαήλ καί ή Α γ ια  Οικο
γένεια  τού Λούβρου είσίν έκ τών καλλί- 
στων έργων τών τελευταίων χρόνων τοΰ 
'Ραφαήλου. Φθάσας είς τόν ύπατον βαθμόν 
τής δόξης έμελέτα ήδη τήν κόσμησιν 
τής τετάρτης αιθούσης τού Ούατικανοΰ, 
καί έσχεδίαζε τήν περίφημου Μάχην  τού 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,  οτε ό καρδινάλιος ’Ιού
λιος άπό Μεδίκων, ό βραδύτερου Πάπας 
Κλήμης ό έβδομος, παρεκάλεσεν αύτόν ίνα 
ζωγραφήση τήν Μεταμόρφωσιν.  λμ ιλ -

λώμενος πρός τον όμετεχνον, Σεδαστια- 
νον δελ Πιόμβο, συμουλευόμενον ύπό τού 
Μιχαήλ Α,γγέλου, ό 'Ραφαήλου ένεφύση- 
σεν έπί τής είκόνος έκείνης τό σύνολον 
τών άπαραμίλλων αύτού καλλιτεχνικών 
άρετών. 'II είκών αΰτη, τελευταίου έργον 
τού'Ραφαήλου, καίπερ πεπλημμελημένη ώς 
σύμπλεγμα, ούχ ήττον έθαυμάσθη ύπό τής 
οικουμένης, καί διεδόθη πανταχοϋ διά τών 
άρίστων χαλκογραφιών.

'θ ’Ιησούς φωτίζει διά τής παρουσίας αύ
τοϋ τό όρος Θαβώρ, έπί τοΰ οποίου ήκολού- 
θησαν αύτόν οί μαθηταί Πέτρος, ’Ιάκωβος 
καί Ιωάννης. Ο Ηλίας ί'σταται πρός τά 
δεξιά αύτού, ό δέ Μωϋσής πρός τά άριστερά. 
'θ ’Ιησούς μεταρσιούται πρός τούς ούρανίους
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αιθέρας, καταχέων περί αυτόν φως ιλαρόν 
ουρανίου οόςης, έκ του οποίου καταθαμβη- 
Οέντες οί μαθηταί αυτοϋ πίπτουσι πρηνείς. 
Móvot δ Ηλίας καί ό Μωυσής, κατελθο'ντες 
έξ ουρανου, άτενίζουσιν άντικρυς προς τον 
Οεον, 6'στις , εγκαταλείπουν βαθμηδόν την 
άνθρωπίνην μορφήν, άποθεοϋται.

Αί τρεις αυται μορφαί έκδηλοϋσι την 
έ'νωσιν του άρ/αίου νο'μου μετά του νέου, 
την συμπλήρωσιν των προφητειών, την μυ
στηριώδη τριάδα τής ’Αποκαλύψεως. Δύο 
μάρτυρες, δ άγιος Λαυρέντιος καί δ άγιος 
’ίουλιανός, τούς δποίους δ Ραφαήλος προσ
έθεσε κατά διαταγήν τού ’Ιουλίου, πα- 
ριστώνται τω μεγίστου τών θαυμάτων, 
διαταράττοντες όμως διά τής απροόπτου 
αύτών έμφανίσεους τήν θείαν συμμετρίαν 
τού αμίμητου τούτου συμπλέγματος. .01 
λοιποί απόστολοι έμειναν παρά τούς πρό- 
ποδας τού όρους Θαβώρ, καί φαίνονται 
άγνοοΰντες τά επί τής κορυφής συμβαί- 
νοντα. Οί κάτοικοι πλησιοχώρου τινδς κώ
μης, μαθόντες δ'τι ό ’Ιησούς, δ θερα
πεύουν πάσαν ασθένειαν καί άποόιώκων τά 
δαιμόνια, εφθαοεν εκεί, τρέχουσιν ί'να έπι— 
καλέσωνται τήν θεραπείαν παιδίου δαιμονι- 
ζομένου. Ο άγιος ’Ανδρέας, μελετήσας τδ 
βιβλίον τής Σοφίας, αναγνωρίζει τήν ανι
κανότητα αύτού. Οι δε παρ’ αύτου απόστολοι 
έκφράζουσι διά σχημάτων ότι μόνον δ επί 
τού όρους ευρισκόμενος δύναται νά έλευθε- 
ρώσχ τον πάσχοντα. ’Εκ των τεσσάρουν τε
λευταίων μαθητών δύο βλέπουσιν έκπλη
κτοι το ύπδ τών σπασμουν ταλαίπωρούμενον 
παιδίον δ δε τρίτος περιγράφει τά κ α τ ’ αύτδ 
τώ απίστου Θωμά.

'ί ΐ είκών αύτη, ήτις παριστα τδν θεδν με
ταξύ τών ανθρώπων ως ούδείς άλλος ζω
γράφος ήδυνήθη νά κατορΟώση τούτο, πε- 
πλημμέλητα ι, κατά τούς ειδήμονας, ως 
στερουμένη ένώσεως καί διπλήν Οιαδραμα- 
τίζουσα πραξιν. Η παρά τούς πρόποδας τού 
ορούς εγκόσμιος σκηνή τών αποστόλων, καί- 
περάποτελούσα έπεισόδιον παθητικόν, όπερ 
καί μόνον ήρκει πρός δόξαν ένδς ζωγρά
φου, συνέχεται ήκιστα τής έπί τού ορούς 
θείας σκηνής, έπισύρουσα καί διαιρούσα τδν 
θαυμασμόν καί ταράττουσα τήν ενότητα 
τής αεγάλης εκείνης σκηνής. Χαριζόμενος 
πρός τδν ’Ιούλιον τδν άπδ Μεδίκων, τδν μέλ
λοντα ποντίφηκα (Κλήμεντατόν έβδομον), 6 
Ραφαήλος παρεισήξε τά δύου πρόσωπα τών 

άγιων μαρτύρων Ιουλιανού καί Λαυρέντιου, 
διαταράξας ούτω τήν μεγαλοπρεπή συμμε
τρίαν τού θείου τούτου συμπλέγματος, ένθα 
δ άνθρωπος μεταμορφούμενος, περικυκλού- 
ται ύπδ τού σέλαος τής θεότητος. 11 κε
φαλή τού Ιησού, άπαραμίλλου έκφράσεως, 
έστίν αποκύημα τής ύπερτάτης προσπά
θειας τής ευφυΐας τού Ραφαήλου.

Τελειώσας αυτήν δ Ραφαήλος δένήθέλησε 
ήδη νά άναλάβη τάς γραφίδας, καί δ θάνα
τος άνήρπασεν αυτόν, ως ει έπέπρωτο ίνα 
σφράγιση τδν βίον αύτού διά τού έντελεστά- 
του προϊόντος τής ανθρώπινης τέχνης.

Απέθανε δε έκ πλευρίτιδος, τήν 6  ’Απρι
λίου 15 2 0  τήν αγίαν Παρασκευήν, ήμέραν 
έπέτειον τής γεννήσεως αύτού. Διαρκούσης 
τής άσθενείας Λέων ό δέκατος έπληροφο- 
ρεϊτο συνεχώς περί τής ύγείας αύτού , καί

ή 'Ρώμη εύρίσκετο εις μεγίστην κατήφειαν 
καί αδημονίαν. Αισθανόμενος τό τέρμα τού 
βίου διέθεσε τά περί αύτδν, έξασφαλίσας τδ 
μέλλον τής γυναικός τήν όποιαν τοσούτον 
περιπαθώς ήγάπησε, διαμοιράσας τήν πε
ριουσίαν αύτού τοϊς συγγενέσι καί τοΐς δύο 
αύτού φιλτάτοις μαθηταΐς, των Ίουλίω 
Ρωμανών καί Φραγκίσκω Πέννι, οΐς έκ- 

ληροδότησεν άπαντα αύτού τά καλλιτε
χνήματα.

Τδ σώμα αύτού, λέγει δ Βασάρης, έξετέθη 
έν τή αιθούση ένθα συνήθως έζωγράφει. 
’’Οπισθεν τής νεκρικής παστάδος έξετέθη 
ή ζώσα είκών τής Μεταμορφώσεως, αλ
γεινήν αποτελούσα άντίθεσιν πρός τδ νε
κρόν σώμα τού δαιμονίου τεχνίτου. 'Η 
κηδεία αύτού έγένετο μάλλον κατανυκτική 
ή μεγαλοπρεπής. 'Η 'Ρώμη έκλαιε τδν 
πρόωρον θάνατον τού άπαραμίλλου έκείνου 
τεχνίτου. Κατά διαταγήν τού πάπα δ Βέμ- 
βος συνέταξε τδ επόμενον έπιτύμβιον

Ille  hic est R aph ael, tiinuit quo sospite vinci 
Rerum  magna parens, el m oriente m ori.

’Εκ τής ύπδ τού 'Ραφαήλου ίδρυθείσης 
σχολής άνεδείχθη δ ’Ιούλιος 'Ρωμανός, 
μέγας σχεδογράφος, πλήρης σοφίας καί έμ- 
πνεύσεως, οστις μετά τδν θάνατον τού Ρα
φαήλου άνηγορεύθη κοινή τών ομοτέχνων 
αύτού ψήφω αρχηγός τής σχολής. Μετ’ 
αύτδν άνεφάνη δ Φραγκίσκος Πέννης, il 
F attore, πρώην έπιστάτης τού οϊκου τού 
Ραφαήλου καί μαθητής αύτού, δ αδελφός 

αύτού Λουκάς Πέννης, δ Περΐνος δελ Βάγα, 
ό Μάρκος ’Αντώνιος 'Ραϊμόνδης, χαρά
κτης, χαλκογράφος καί τορευτής, βημοσιεύ- 
σας τά σχέδια τού Ραφαήλου· δ Πολύ
δωρος δε Καραβάγιος, περίφημος διά τάς 
απομιμήσεις αρχαίων αναγλύφων ό Περε- 
γρΐνος έκ Μοδένης δ διαπονηθείς τήν ζωγρα
φικήν παρά τώ 'Ραφαήλω καί μόνος τών 
μαθητών αύτού έχόμενος ο τ ι έγγύτατα τού 
ραφαηλικοΰ ρυθμού, ιδίως δε, όσον άφορά εις 
τήν κίνησιν καί θέσιν τών κεφαλών ■ ο Βεν- 
βενούτος Τ i si, δ έπονομαζόμενος G aro fa lo , 
τού οποίου τά έργα, εί μή ήσαν ζωηρό- 
τερον κεχρωματισμένα, ήόύναντο εύκόλως 
ν ’ άποδοθώσι τώ Ραφαήλω.

Τούτοις προσθετέον τδν Φερράρην, όστις 
είργάσθη έν τώ Ούατικανώ, τδν Πιστόίαν, 
τδν Σαλέρνον, τδν Σάκκην, τδν Αουινην, 
τδν Περούτσην, τδν Καμπάναν, καί τέλος 
τούς Ολλανδούς Μιχαήλον Κόξην καί Βερ
νάρδον βάν ’Ορλέϋ, οίτινες ίοίως έπεστά- 
τησαν τής έκτελέσεως τών ταπητουργιών 
τών είκοσιτεσσάρων σχεδογραφιών τού 'Ρα
φαήλου.

Μετ’ αύτούς ή 'Ρωμαϊκή σχολή άμαυ- 
ρούται καί κατέρχεται μετ’ απαραδειγμά
τιστου ορμής εις τήν παρακμήν, τής όποιας 
τά πρώτα συμπτώματα άνεφάνησαν παρά 
τοϊς άδελφοϊς Ζουκκάρο, κλ ., τών οποίων ή 
έπιτετηδευμένη ακρίβεια καί δ πλούτος τής 
συνθέσεως μάτην αγωνίζονται νά καλύ- 
ψωσι καί άναπληρώσωσι τήν έλλειψιν έμ- 
βριθείας καί τήν ασθένειαν τής ιδέας. ’Αλλά 
καί έπί τών έργων τού άλλως τε σοφού καί 
άρμονικωτάτου Βαρόχη, τού Ανδρέα Ζάκκη, 
ένδς τών αρίστων καί μάλιστα καθαρευόν- 
των χρωματιστών τής ραφαηλικής σχο

λής, [καί έπί τών τού Σάσσου Φερράτου καί 
Μαράττου καταφαίνεται ή άρχομένη άπό- 
σβεσις τής φιλοκαλίας.

Κατά τδν δέκατον όγδοον αιώνα, δ Πομ- 
πήϊος Βατόνης, αντίπαλος τού 'Ραφαήλου 
Μέγγς, ανύψωσε πρός ώραν την πάντως 
ταπεινωθεϊσαν ρωμαϊκήν σχολήν · οί διά
δοχοι όμως αύτού, τών όποιων δ διασημό- 
τατος είναι δ Καμουτσίνης, έπονται μάλλον 
πόρρωθεν τού αρχηγού τής Γαλλικής σχο
λής Λουίς Δαβίδ, καί αί προσπάθειαι αύτών 
πρός άνανέωσιν τής σχολής άποβαίνουσι 
μάταιαι. Α. Μ.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Η ΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ
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Κατά τάς πρώτας ή αέρας του έτους 18 0 0  
ϋπέφωσκεν ή αυγή του μεγάλου αίώνος τών φυ
σικών επιστημών. Είσέλθωμεν εις τδ σπουδαστη
ρίου φυσικού τίνος ζώντος κατά τήν εποχήν εκεί
νην έν τή πόλει τών Κόσμων.

Γέρων, υπό τής μ.ελέτης καταβεβλημένος, κά- 
θηται απέναντι στήλης, συγκείμενης έκ τριών 
ξύλινων ράβδων κυκλοτερώς εις ϊσην άπόστασιν 
άπ άλλήλων ίσταμένων, έντός τών οποίων έπε- 
σώρευσε μετά μεγίστης προσοχής σειράν δίσκων 
χαλκού, ψευδάργυρου καί έριαύχου υφάσματος 
βεβρεγμ-ένου, σειράν πολλάκις έπαναληφθεΐσαν 
κατά τήν αυτήν τάξιν μέχρι πληρώσεως του ύπδ 
τών τριών ράβδων περικλειομ-ένου διαστήματος.

Η στήλη αΰτη άποτελείται λοιπόν ύπδ σει
ράς δ ίσκιον χαλκού καί ψευδάργυρου, χωριζομέ- 
νης διά του υγρού έριουχου υφάσματος άπδ τών 
ΰπερθεν καί κάτωθεν κειμένων δίσκων τού χαλ
κού καί τού ψευδάργυρου. Ο σοφός ούτος, έχων 
προσηλωμένου τδ βλέμμα έπί τής περιέργου 
σκευασίας ταύτης, φαίνεται ϋπο μυρίων κατεχό- 
μενος λογισμών, ώς εί διορα έν αυτή κόσμ.ον 
όλον μεγάλων αγνώστων αληθειών. Πλησίον 
αυτού εύρίσκεται έπιστολή φέρουσα τήν έπιγρα- 
φήν · Πρός τδν Κύριον Jo se p h  B anks, 
πρόεδρον τής Β α σ ιλ ικ ή ς  'Ε τα ιρ ίας τού  
Λονδίνου. 'Ο γέρων ούτος elvat ό ’Α λέξαν
δρος Β όλτας, καί τδ ένώπιον αύτού έργαλεϊον 
είναι ή στήλη ήτις βραδύτερου ώνομάσθη Βολ
τα ϊκ ή .

Τδ έργαλεϊον τούτο, όπερ ούδεμ,ίαν νύν φαί
νεται έχον σημασίαν, θέλει άναδειχθή μ.ετά 
τριών μηνών έξέτασιν ώς ή θαυμαστοτάτη καί 
ισχυροτάτη τών ύπδ τού ανθρωπίνου νοδς έφευρε- 
θεισών μηχανών, διά τής ύπ’ αυτού άναπτυσσο- 
μένης άεννάου η λ εκ τρ ικ ή ς  δυνάμ,εως.

Ή διά βραχέων έξέτασις τών κυριωτάτων 
φαινομένων τής * στήλης τού Βόλτα αποδείξει 
τήν απαράμιλλου ουναμιν, ποικιλίαν καί τών 
κότητα ένεργειών αυτής.

Καί πρώτον ένώσωμεν διά δύω μεταλλι
κών συρμάτων τά δύω άκρα ή τούς πόλους 
τής στήλης ταυτης, ών τδ μέν άνω άποτελεϊται 
έκ ψευδάργυρου καί παριστα τδν θετ ικό ν  λε
γόμενον ηλεκτρισμόν, τό δέ κάτω έκ χαλκού, 
καί παριστα τδν α ρ νη τ ικ ό ν , καί ιδού ποϊα 
καταπληκτικά άπορρέουσιν άπ’ αύτής φαινόμενα.

’Εάν πλησιάσωμεν εις μικράν άπ’ άλλήλων 
άπόστασιν τά δύω έλεύθερα άκρα τού μεταλλι
κού σύρματος, βλέπομεν άναπηδώσαν φλόγα, 
ήτις παραγομένη ιδίως πως, λάμπει ώς ό

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ .

ήλιος καί άμαυρόνει διά τής καταπληκτικής 
αύτής αίγλης παν τεχνητόν φώς.

Έάν ένώσωμεν έντελώς διά λεπτού μεταλλι
κού σύρματος τούς δύω πόλους τής μηχανής ταύ- 
τνις, ούτως ώστε το 
σύρμα νά χρτ,σιμεύν) 
εις την κυκλοφορίαν 
τού ύπ’ αυτής πα- 
ραγομένου ηλεκτρι
κού ρευστού, τότε 
άναπτύσσεται έπί 
τού σύρματος τού
του τοσαύτη θεο- 
μότης όσην ουδέ
ποτε μέχρι σήμερον 
ήδυνήθη νά παράξη 
ό άνθρωπος. Ή θερ- 
μότης είναι τοιαύτη 
ώστε μεταβάλλει έν 
άκαρεΐ εις ύγρά καί 
εις άτμδν καί αύτά 
τά μ.άλιστα δύστη
κτα τών μετάλλων.
Ό σίδηρος, ό δύσ
τηκτος λευκάργυ- 
ρος (platine), πολ- ‘Η Βολταϊκή στήλη,

λά μή μεταλλικά
σώματα, οίον τδ άργίλλιον, τδ χαλίκιον,ό άδά- 
μ.ας, ουδόλως τηκόμενα ύπδ τού πυρδς, καί έν 
γ'ένει άπαντα τά ορυκτά σώμ.ατα, τήκονται έν 
άκαρεϊ ύπδ τής άπαραμίλλου θερμογόνου ταύτης 
εστίας.

"Οταν δέ τδ ύπδ τής στήλης ταύτης παραγό- 
μενον ηλεκτρικόν ρευστόν κυκλοφορή ήσύχως καί 
άνευ ούδεμ.ιάς έξωτερικής έκδηλώσεως, κατέχει 
τότε τήν μυστηριώδη καί καταπληκτικήν ιδιό
τητα νά άναπτύσση μεγάλην κινητικήν δύναμεν, 
τήν οποίαν δυνάμεθα νά μεταχειριοθώμεν εις 
μετακίνησιν καί άνύψωσιν βαρέων σωμ,άτων, καί 
πρός έμ.ψύχωσιν τών μηχανών. Καί όπερ κατα- 
πληκτικώτερον έ'τι, ή μηχανική αΰτη δύνα- 
μ.ις διαβιβάζεται εις παντοίας άποστάσεις μετά 
ταχύτητος άκατανοήτου. ’Ενεργεί εις άπό- 
στασιν χιλίων λευγών άπδ τής πηγής χωρίς 
νά άπολέση μηδέ τδ έλάχιστον μέρος τής δυ- 
νάμεως αύτής. Ή δύναμις αΰτη είναι πάντοτε 
έτοιμος εις ένέργειαν ώς δούλος πιστός καί πει
θήνιος. Ούδέν εμπόδιου δύναται νά άναχαιτίση 
τήν πορείαν αύτής. Διαπεοα μετ’ άκατανοήτου 
ταχύτητος τάς θαλάσσας, υπερπηδά τά όρη, 
κατέρχεται εις τά; κοιλάδας, διέρχεται τάς πό
λεις, καί φθάνει εις τδ ώρισμ.ένον αυτή τέρμ,α, 
διατηρούσα άπασαν αύτής τήν πρώτην ένέργειαν. 
Εν ριπή οφθαλμού καί κατά βούλησιν δύναται 

ό άνθρωπος νά άναστείλη τήν ένέργειαν αύτής· 
κατα δέ τδ διάστημα τής διακοπής καί άνα- 
παυλης ταυτης ή δύναμις αΰτη δέν καταναλίσκει, 
όέν έςοδεύει ούδέν μόριον αύτής.

’Εαν έμβάψωμεν έντδς ποσού τίνος ΰδατος 
δύω σύρματα χρυσού ή λευκαργύρου έξηρτη- 
μενα έκ τών δύω πόλων τής στήλης, καί πλη- 
σιασωμεν εις μικράν άπ’ άλλήλων άπόστασιν τά 
ελεύθερα άκρα τών συρμ.άτων, βλέπομεν ότι τδ 
ύδωρ ύπδ τής ισχύος τού ηλεκτρικού ρεύματος 
αποσυνθετεται εις τά έξ ών σύγκειται στοιχεία, 
το όςυγονον δηλονότι καί ύδρογόνον, ών τδ μεν 
πρώτον εκλύεται περί τδ σύρμα τδ έρχόμενον 
απο τού πόλου τού ψευδαργύρου, τδ δε δεύτε
ρον περί τδ άπδ τού πόλου τού χαλκού. "Ετι 
δε καί άπαντα τά λοιπά φυσικά σύνθετα σώ
ματα αποσυνθέτονται διά τής ένεργείας τού 
ηλεκτρικού ρευστού τής Βολταϊκής στήλης. Τά 
μεταλλικά οςείδια άποσυνθέτονται εις τά στοι
χεία αυτών, καί τδ μέν όξυγόνον έκλύεταε καί 
μεταβαίνει εις τδν πόλον τού ψευδαργύρου, τδ 
, ε μ ά λλο ν  εις τδν έτερον πόλον τού χαλκού. 
Ομοίως δέ καί τά άλατα άποσυνθέτονται διά 
• ς, «κατανοητού ένεργείας τής αύτής δυνάμεως· 
και το μέν όςυ αύτών φέρεται πρός τδν πόλον 
του ψευδαργύρου, ή δέ βάσις ή τδ μεταλλικόν 
οςείδιον πρός τδν τού χαλκού.

Χάριν τής Βολταϊκής στήλης ήδυνήθημεν

λοιπόν μετά αιώνων άνωφελεΐς πόνους καί δοκι- | 
μασίας να άνεύρωμεν τά συστατικά στοιχεία : 
πλήθους συνθέτων σωμάτων άτινα έθεωροΰντο 
ώς άπλά. ‘Η ποτάσσα, ή τέως ώς σώμα άπλοΰν 
θεωρουμ.ένη, ώς καί άπαντα τά γεώδη οξείδια, 
άποσυνθέτονται διά τής έπιρροής του ηλεκτρικού 
ρευστού εις όξυγόνον καί ϊδιόν τ ι  μετάλλου. 
Οΰτω δέ άνεκαλύφθη ήμΐν ή άληθής φύσις τών 
άλκαλικών καί γεωδών βάσεων. Νέα μέταλλα 
άνεκαλύφθησαν, ό κατάλογος τών άπλών σωμά
των έκαθαρίσθη καί διωρθώθη, καί έν γένει 
τδ σύστημα τής χημείας έφωτίσθη ύπδ νέου καί 
άποοόπτου οωτός.

Εί καί ή στήλ·« έγένετο ήμΐν άπαράμιλ- 
λον χημικής άναλύσεως όργανον, ούχ ήττον δύ- 
ναται νά παράξη τδ εναντίον άποτέλεσμα καί νά 
χρησιμ-εύση εις τήν έκ νέου σύνθεσιν τών σωμά- 
Ttov, δΓ ένεργείας ήτις είναι είδος φυσικής άν- 
τιλογίας χαί τήν οποίαν δέν δυνάμεθα νά κα- 
τανοήσωμεν. ’Ενώ ό έκ τής στήλης άπορρέων 
ηλεκτρισμός δύναται νά άποσυνθέση τδ ΰίωρ, 
ό ύπδ τής στήλης άναπηδών ηλεκτρικός σπινθήρ 
δύναται νά έπιφέρη τήν ένωσιν τού οξυγόνου 
μ.ετά τού ύδρογόνου καί νά παράξη οΰτως έκ 
νέου τδ ΰδωρ. Τέλος δέ δυνάμεθα νά παράξω- 
μ.εν είδη τινά ορυκτά εύρισκόμενα εις τήν φύσιν 
διά τής ένεργείας άσθενών καί ένδελεχών ηλεκ
τρικών ρευμάτων.

II Βολταϊκή στήλη εξεγείρει προσέτι μεγάλα 
φυσιολογικά φαινόμ.ενα. Ό έξ αύτής άπορρέων 
ηλεκτρισμός, κυκλοφορών άνά μ.έσον τών οργά
νων ημών, παράγει τούς ένδομ-ύχους έκείνους 
σπασμούς δ ι’ ών διατρανοΰται ή διατάραξις τού 
νευρικού συστήματος. Έξυπνίζει, έρεθίζει τάς χα- 
λαρωθείσας λειτουργίας τών οργάνων, γαλβανί- 
ζε ι τδ πτώμα τών άπαγχομένων ή άναιρεθέν- 
των ζώων, καί παρουσιάζει πρός ώραν τινά 
τών φαινομένων τής ζωής.

’Εάν, καθύγρους έ'χοντες τάς χεΐρας, λάβωμ,εν 
ταυτοχρόνως τά δύω ηλεκτρικά σύρμ.ατα τής 
στήλης, αίσθανόμ.εθα άμέσως σφοδρόν κλονι
σμόν, όμ.οιον τώ ύπδ τής Λ ουγόουνικής λε- 
γομένης βαυκαλίδος (bouteille de Leyde) 
παραγομένω, πλήν ότι ή φιάλη ένα μόνον παρά
γει κλονισμόν, ένώ έδώ οί κλονισμοί επέρχονται 
άλλεπάλληλοι, οΰτως ώστε ή στήλη τού Βόλτα 
δύναται νά παραβληθή πρός φιάλην ήτις, καθώς 
παραχώρηση τδν ηλεκτρισμόν αύτής, σπεύδει εις 
άμεσον καί εκούσιον παραγωγήν νέου.

Έάν ψαύσωμεν διά τού πόλου τού ψευδαργύ
ρου εν σημεΐον, διά δέ τού πόλου τού χαλκού 
έ'τερον σημεΐον τής γλώσσης, αίσθανόμεθα γεύ- 
σιν οξεΐαν έάν δέ μ.εταβάλωμ.εν τήν θέσιν τών 
συρμάτων, αίσθανόμ,εθα γεύσιν άλκαλικήν. 'Ως 
δέ ή γεΰσις οΰτω καί ή όρασις παθαίνεται ύπδ 
τού ρεύματος τής στήλης, καί, όπερ παραδοξό- 
τερον, τδ αίσθημα τού φωτός δύναται νά παρα- 
χθή άνευ τής τού ηλεκτραγωγού έπαφής τού 
όφθαλμ.ού. Αρκεί δέ μ.όνον νά θέσωμεν τδ εν 
σύρμ,α έπί τής παρειάς, έπί τών χειλέων ή έπί 
άλλου μέρους τού βεβρεγμ-ένου προσώπου, καί νά 
λάβωμεν τδ έτερον διά τής χειρός, καί εύθύς 
αίσθανόμ.εθα λάμψιν έν εϊδει άστραπής.

’Επίσης δέ δυνάμεθα νά παράξωμ.εν ήχους, 
έαν θέσωμεν τδ μέν τών συρμ-άτων παρά τδ ούς, 
τδ δέ έπί του προσώπου.

'Η ισχύς τής Βολταϊκής στήλης δέν δια- 
τρανούται μόνον έπί τών ζώντων οργάνων, άλλ’ 
ϊςεγείρει καί έπί τών πτωμ,άτων τών ζώων τάς 
τέως ύπδ τού θανάτου καταστραφείσας όργανικάς 
λειτουργίας. Έάν φέρωμεν τδ ηλεκτρικόν ^ευστδν 
εις κυκλοφορίαν έπί τών μυών τού στήθους 
ζώου άρτίως σφαγέντος, βλέπομεν άναγεννώμενον 
έπί τού πτώματος τδν μηχανισμόν τής άνα- 
πνοής. 'Ο άπαγχονισθείς κακούργος ηλεκτριζό
μενος τινάσσει τάς χεΐρας καί τούς πόδας, 
έξεγείρεται καί άνακάθηται, οί δέ μΰς τού 
προσώπου αύτού κινούνται σπασμωδικώς καί 
μετά τοσαύτηςζωηρότητος, ώστε πολλάκις έφυ- 
γον πεφοβημένοι οί παρεστώτες, πιστεύσαντες 
εις άληθή νεκρανάστασιν.

Πηγή λοιπόν φωτός καί θερμότητος, μοχλός

κινητική, δυνάμεως, δραστήριον μέσον χ η μ ικ ή ς  
ένεργείας, όργανον ποικίλων φυσιολογικών φαι
νομένων,· ή Βολταϊκή'στήλη έκπροσωπεΐ τδν 
ιδανικόν Πρωτέα τής ποιητικής φαντασίας τών 
άρχαίων. Αύτή είναι ή έκτέλεσις τών ονεί
ρων τού έπιστήμονος καί βιομηχάνου, ζητοΰν- 
τος τό μέσον τού παράγειν θερμότητα, φώς, 
δυνάμεις κινητικάς, τού άποσυνθέτειν τά σώ- 
μ,ατα εις τά άρχικά αύτών στοιχεία, τού συν- 
δυάζειν πρός άλληλα τά στοιχεία, καί τέλος 
τού έξεγείρειν τήν ζωτικότητα τών οργάνων. 
Ή Βολταϊκή στήλη προσέφερε συλλήβδην καί 

άσφαλώς άπάσαςταύτας τάς ευκολίας καί άπαντα 
ταύτα τά μέσα, άτινα πρδ αιώνων έθεώρει ό 
άνθρωπος ώς άνεπίτευκτα εύεργετήματα.

Πασών τών νέων άνακαλύψεων ή Βολταϊκή 
στήλη είναι ή περιεργοτάτη καί σπουδαιοτάτη. 
Εχοντες Βολταϊκήν στήλην δυνάμεθα νά παρά- 

ςωμεν έν άκαρεΐ φώς, θερμότητα, μηχανικήν 
ενέργειαν, φυσιολογικά άποτελέσματα, καί έν 
γένει δέ κατέχομεν άπαντα τά μ,έσα δ ι’ ών 
έκδηλούται ή έπιστημονική καί βιομηχανική 
ένέργεια τού άνθρώπου. Αλλά τόμ.οι ολόκληροι 
δέν έξαρκούσιν εις άφήγησιν τής ιστορίας τής στή
λης τού Βόλτα καί τών διαφόρων έφαρμογών αύ
τής. Δέν δυνάμ.εθα όμ.ως νά παραβλέψωυιεν τήν 
ιστορικήν άφήγησιν τών περιστάσεων, αΐτινες 

j ώόήγησαν τδν Βόλταν εις τήν άνακάλυψιν τής 
στήλης, τήν περιγραφήν τών μ.εταβολών, ας 
ύπέστη, καί τήν ιστορίαν τής θεωοίας αύτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Πρώται του Γαλβάνη παρατηρήσεις επί τού ζωικού 
μαγνητισμού. —  'II ηλεκτρική άντικοπή ή le choc 
électrique en re tou r. —  Ά νακάλυψ ις τών υπό 
τού μεταλλικού τόςου εγειρόμενων μεταλλικών σπα
σμών. —  Ζωϊκδς μαγνητισμός.

Ό Αλούζιος Γαλβάνης (γεννηθείς έν Βονω- 
νία 19 3 7 ), καθηγητής τής Ανατομίας έν τώ 
Πανεπιστημίω τής Βονωνίας, έγένετο εις τών 
έξοχωτάτων άνδρών έποχής περιπύστου. Et καί 
πολλοί θεωροΰσιν αύτδν μ.άλλον ώς άνατόυ,ον 
επιτήδειον, ούχ ήττον κατεγένετο μετ’ επιτυ
χίας περί τήν οργανικήν χημείαν καί τήν πει
ραματικήν φυσικήν.

Καταγινόμενος πρδ πολλού περί τήν σπουδήν 
τών λειτουργιών τού νευρικού συστήματος, ένη- 
σμένιζε πιστεύων εις τήν τότε κοινώς παραδε- 
δεγμένην έπίδρασιν τού ηλεκτρισμού έπί τών 
φαινομένων τής ζωής, καί ένησχολήθη ιδίως 
περί τήν ερευνάν τής ένεργείας καί ισχύος τού 
ηλεκτρικού ρευστού εις τά ζώντα σώματα.

'Εσπέραν τινά τού έτους 17 8 0  ό Γαλβάνης 
καταγινόμενος εις τάς περί νευρικής έρεθιστι- 
κότητος τών βατράχων έρεύνας αύτού, έθεσεν 
έπί τής τραπέζης, έφ’ ής ϊστατο ή ηλεκτρική 
μηχανή, τούς οπισθίους πόδας βατράχου, γυανούς 
τού δέρματος καί άπολήγοντας εις τά δύω με
γάλα νεύρα τής κνήμης, άτινά είσι λίαν άνε- 
πτυγμένα παρά τοΐς βατράχοις. Εις τών βοηθών 
αύτού, θελήσας νά τακτυποιήση τήν σκευασίαν, 
έ'ψαυσε τυχαίως διά τής άκρας τού άνατομ.ικού 
αύτού εγχειριδίου εν τών δύω νεύρων, ένώ ή ήλεκ- 

j τρική μηχανή έτύγχανεν άναδίδουσα σπινθήρα.
| Αίφνης τά  δύω μέλη τού ζώου κατελήφθησαν ύπδ 

σπασμωδικών καί τιτανικών κινήσεων. Τδ φαι- 
νόμ-ενον τούτο, καίπερ καθ’ έαυτδ άπλούστατον, 
έξέπληξε λίαν τούς παρεστώτας· ήν δέ άποτέ
λεσμα τήςλεγομένης άντικοπής (choc électrique 
en retour), τής οποίας τά άποτελέσματα αίσθα
νόμεθα κατά τήνήλεκτρικήνεκρυσιν τών νεφελών 
έν ώρα καταιγιδος. Η μεστή ηλεκτρισμού, είτε 
θετικού είτε άρνητικοΰ νεφέλη, εις μεγάλα 
άναπεπταμένη διαστήματα, ένεργεΐ έ μμέσω ς  
(par influence) έφ’ απάντων τών ύπ’ αύτήν ευρι
σκομένων γήινων σωμάτων, άτινα ηλεκτρίζονται 
διά τού έναντίου ηλεκτρισμού. "Οταν ό κεραυνός, 
όστις είναι μέγας ηλεκτρικός σπινθήρ, έπισκήψη 
εις όποιονδηποτε σημεΐον, ή νεφέλη άπαλλάσσε- 
ται αίφνης τού έλευθέρου ηλεκτρισμού καί παύει
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ήλεκτρίζουσα τα ύπ’ αύτήν γη'ϊνα άντικείμενα 
διά του άντιθε'του ηλεκτρισμού, άτινα τότε με- 
ταβαίνουσιν έν άκαρεΐ άπό τής ηλεκτρικές εις 
την ούδετέραν κατάστασιν διά της εκ νέου συν- 
θέσεως των δύω ηλεκτρισμών αυτών, θετικού και 
αρνητικού. 'Η αιφνίδια αΰτη επιστροφή εις την 
ούδετέραν φυσικήν κατάστασιν, ή ταχεία αΰτη 
σύνθεσις του ρευστού, έκτελουριένη άναριέσον των 
σωμάτων των ανθρώπων, η των ζώων, επιφέρει 
κλονισμόν σφοδρόν και ενίοτε θανατηφόρον. ’ΐδού 
τ ί  όνομάζουσιν οί φυσικοί άντικοπη'ν fclioc en 
retour).

Το αύτό συνέβη καί εις τα παρά την ηλεκ
τρικήν στήλην εΰρισκόριενασκέ’λη του βατράχου, 
ατινα, ενόσω ή ηλεκτρομηχανή εύρίσκετο εις εν
έργειαν, ήλεκτρίζοντο εξ έπιδράσεως. Άναπηδη'- 
σαντος δέ του σπινθήρος καί του ηλεκτραγωγού 
άπολέσαντος τον ελεύθερον ηλεκτρισμόν, το 
σώμα του βατράχου μετέβη ώς ηλεκτραγωγός 
εις ούδετέραν κατάστασιν. Ή μετάβασις αΰτη 
έπέφερε την ηλεκτρικήν άντικοπήν η κλονισμόν 
τοσούτω έντονώτερον, καθόσον τό σώμα του βα
τράχου είναι λίαν εύαίσθητον πρός τον Ιν ενερ
γεί« ηλεκτρισμόν.

Ά λλ’ ό Γαλβάνης, καίπερ προς ώραν έξη- 
γη'σας οΰτω το φαινόμ.ενον, όμως άπεμ,α- 
κρύνθη άμεσοι; της άληθείας, πεπεισμένος 
ότι το νευρικόν ρεύμα δεν είναι άλλο εί μη ελεύ
θερος ηλεκτρισμός κυκλοφορών έν τώ όργα- 
νισμώ. Έθεώρησε δε έσφαλμένως τούς μυϊκούς 
εκείνους σπασμούς ούχί ώς άληθή ηλεκτρικήν 
άντικοπην, άλλα ώς τον πρώτον κρίκον άλύσεως 
ανακαλύψεων, αΐτινες έμελλον ΐνα όδηγη'σωσιν 
αύτον εις την πειραματικήν άπόδειξιν θεωρίας 
λίαν επαγωγού, τον προσδιορισμόν δηλονότι τών 
νόμ.ων της φύσεως του νευρικού ρευστου, ό'περ 
τοσοΰτον έσπούδασε. Κατά τό διάστημ-α τών 
εξ έφεπομένων ετών έπεχείρησε σειράν μακράν 
πειραμάτων επί τών σωμάτων διαφόρων ζώων, 
καί έσπούδασε μετά μεγίστης άκριβείας την 
ίσχύν ήν έχει ό ηλεκτρισμός τών μ,ηχανών καί 
της ατμόσφαιρας πρός την πόρρωθεν παραγωγήν 
μυϊκών σπασμών, είτε κατά την ζωήν είτε καί 
ευθύς μετά θάνατον.

’Από εξ ηδη ετών κατεγίνετο εις την σπουδήν 
τών φαινομένιυν τούτων, ότε έν έ'τει 17 8 6  πα- 
ρετήρησε πάλιν τυχαίως ότι τά νεύρα της κνή- 
μ.ης του βατράχου, τιθέμ.ενα εις συγκοινωνίαν διά 
μεταλλικού σύρματος μ-ετάτών μυώντήςκνη'μης, 
έπιφέρουσι σπασμωδικάς τών μ.υών κινήσεις. Ό 
Γαλβάνης, όστις ηδη άπό τού 17 8 0  έγνώριζεν 
ότι ό ήλεκτρισμ,ός τών ηλεκτρικών μηχανών 
παρηγαγεν άναλόγους σπασιαούς έπί τών μ.υών 
τών βατράχων, άπέδωκεν αύθις τό νέον τούτο 
φαινόμενον τώ έν τώ σώμ.ατι τών ζώων ύπάρ- 
χοντι έμ-φύτω ήλεκτρισμ.ώ, καί παρεδέχθη ότι 
ό ηλεκτρισμ.ός ούτος, ον ώνόμ.ασε ζωικόν ρεύ
μα, μετέβαινεν άπό τών νεύρων εις τούς μ.ύς 
διά του μ,εταλλικοΰ τόξου, καί οΰτω παρηγαγε 
τούς σπασμ,ούς. Παρεδέχθη λοιπόν ώς άρχήν, 
ότι τό σώμα τών ζώων είναι οργανική λουγ- 
δουνική βα υκα λ ίς .

’Αλλά πρός ύπεράσπισιν της τολμ.ηράς ταύτης 
ύ’ποθίσεως έ'πρεπε νά άποδείξη, ότι, ώς εις την 
λουγδουνικην βαυκαλίδα, οΰτω καί εις τό σώμ.α 
τών ζώων εύρίσκονται δύο άντίθετοι ήλεκτρι- 
σμ.οί, κεχωρισμ-ένοι άπ’ άλληλων καί μ,όνον υπό 
ίδιων φυσικών περιστάσεων συνενούμενοι καί ού- 
δετεροΰντες άλλη'λους.

Καίπερ όμ-ωςπολλαπλασιάσας τάς άποπείρας, 
ούχ ήττον δεν ήδυνήθη νά άποδείξη πειραματι- 
κώς την ΰπαρξιν δύο έναντίων ηλεκτρισμών έν 
τώ σώματι τών ζώων, καί καταλιπών τούς χαλι
νούς της πειραματικής άποδείξεως, άφηκεν εις 
τό πνεύμα αύτ. υ έλεύθερον υποθέσεων στάδιον. 
Παρεδέχθη δε ότι

1 Ό μ,ύς είναι λουγδουνικη βαυκαλίς.
2 Τό νεΰρον χρησιμεύει ώς απλούς ηλεκτρα

γωγός.
3 Ό θετικός ηλεκτρισμ.ός κυκλοφορεί έκ 

τού έσωτερικοΰ τού μυός εις τό νευρον, καί έκ 
τοΰνευρου εις τόν μύν, δια τού ερεθιστικού τόξου.

Πολλοί τών συγχ ρόνων φυσικών ένησχ οληθησαν 
έσχάτω; περί την σπουδήν τών ηλεκτρικών φαι- 
νομ.ένων, άτινα διαδηλοΰνται έν τώ συ'ματι τών 
ζώων. *0 Matteuci, ό de la Rive, ό Du 
Boys-Raymond δεν άμφιβάλλουσι διόλου περί 
της ύπάρξεως έμφύτου ρεύματος έν τοι; σώμασι 
τών ζώων, καί καθιέρωσαν ¡διά παντός τόν ύπό 
τοΰΓαλβάνη τεθέντανόμον,τόνάφορώντα μ.όνον 
εις την κυκλοφορίαν τού θετικού ηλεκτρισμού άπό 
τού έσωτερικού τού μ,υός εις τό νευρον καί άπό 
τό νευρον εις τόν μύν.

Μόλις έν έ'τει 1791 ό Γαλβάνης έδημ,οσίευσε 
τό σύνολον τών άνακαλύψεων αυτού διά διατρι- 
της θαυμαστής την σαφη'νειαν, την άκρίβειαν, 
την μέθοδον καί τό ΰφος, ητις έτυπώθη έν τοϊς 
άπομ.νημονεύμασι της άκαδημ-ίας της Βονωνίας.

Το σύγγραμμ.α τούτο έπιγράφεται (( De vi
ribus electricitatis in motu musculari » 
( 1 7 9 1 , in-folio), καί είναι εν τών σπουδαιο- 
τάτων συγγραμ.μ.άτων τού δεκάτου ογδόου αίώ- 
νος · διότι μέχρι της έποχής ταύτηςοί φυσι
κοί έγνώριζον μόνον τόν λεγόμενον μ,όνιμον 
ηλεκτρ t σ μ. ό ν, δηλονότι τόν ησυχάζοντα καί τόν 
ύπό της ηλεκτρικής μηχανης διά της τριβής της 
ύάλου παραγόμενον. Ό Γαλβάνης ό'μ-ως δικαίως 
πρέπει νά θεωρήται ώς ό έφευρετής τού δυνα-  
μ.ικου η λεκ τρ ισμ ο ύ , ήτοι τού ηλεκτρισμού 
έν κινη'σει, ό'στις έγένετο άφορμή τοσούτων άνα
καλύψεων καί τοσούτων άνελπίστων άγαθών. 
’Αδίκως λοιπόν έζήτησαν πολλοί νά ταπεινώσωσι 
τόν Γαλβάνην ύπέρ τού Βόλτα · διότι άνευ της

έπιμ.ονής , ην άνέπτυξεν εκείνος κατά τό 
διάστημ-α ένδεκα έτών περί την έ'ρευναν ένός 
τών δυσκολωτάτων έπιστημονικών ζητημ,άτων, 
ίσως ήθέλομεν ση'μερον άγνοεΐ την σπουδαιοτά- 
την, ίσχυροτάτην, καί γενικωτάτην πασών τών 
φυσικών δυνάμεων, τόν δρομ.ικόν ητοι τόν 
ηλεκτρ ισμόν έν κινη'σει.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Πάλη μεταξύ Γαλβάνη και Βόλτα. —  Θεωρία τού 
Βόλτα περί τού μεταλλικού ηλεκτρισμού καί της 
παραγωγής τού ήλεκτρισμού όιά της επαφής τών 
μετάλλων. — ’Αντιλογία τού Γαλβάνη. —  Άνα- 
κάλυψις της Βολταϊκής σ τη λ η ς .—  Π ρώτα ι δοκι- 
μαί ε’ν Λονοίνω. —  Άποσόνθεσις τού υδατος καί 
τών άλάτων. —  Πρώται έρεοναι τού Δάβυ έπί της 
στηλης.

Τό σύγγραμ.μα τού Γαλβάνη διη'γειρεν άνά 
πάσαν την Ευρώπην μ.έγ ιστόν ένθουσιασμ,όν. Τά 
ύπό τού φυσικού της Βονωνίας άνακαλυφθέντα 
φαινόμενα, καί τά συμπεράσματα άτινα ές αύ- 
τών έπορίσθη, ή ύπόθεσις την οποίαν παρεδέχθη 
πρός τε διευθέτησιν καί συναρμ.ογήν της έν γένει 
θεωρίας αυτού, καί προ; τόν σκοπόν τού άνοϊξαι 
στάδιον εις νέας έρευνας, έγένοντο άφετηρία μ.ε- 
γάλων καί ζυιηρών διενέξεων. Πολλοί σοφοί, 
φυσιολόγοι καί φυσικοί, ιδίως δέ οΐ γεομ.ανοί φυ- 
σιοδιφαι παοεδέχθησαν την θεωρίαν τού Γαλ
βάνη ύπό τό όνομα ζω ικόν η λ ε κ τρ ι
σμόν η γα λβ α ν ικ ό ν  ρευστόν, θεωρίαν ητις 
εχορη'γει αύτοϊ; τό μέσον τού έξηγήσαι τό μέγα

ζη'τημα της ζωϊκής αισθητικής δυνάμεως. Ή  
θεωρία ό'μως αΰτη έπολεμη'θη άντικρυ; ύπό πολ
λών, καί ιδία ύπό τού έν Παταυΐω καθηγητου 
τής φυσικής Βόλτα, γνωστού ήδη εις τόν έπι- 
στημονικόν κόσμον διά την άνακάλυψιν τού 
ήλεκτροφόρου, τού ηλεκτρομέτρου, τού πυκνω- 
τικού έργαλείου (condensateur) καί τού εύδιο- 
μ.έτρου, περί ών όμιλη'σομεν προσεχώς.

Ό Γαλβάνης ένόησε κάλλιστα, ώς καταφαί
νεται τούτο έν τη συγγραφή αύτού, ότι αί ύπό 
τού μ,εταλλικοΰ τόξου έγειρόμεναι συστολαί ήδύ- 
ναντονά έξηγηθώσι διττώς · είτε δηλονότι προη'ρ- 
χοντο έκ τού έν τώ σώμ.ατι τού ζώου εύρισκομε'νου 
καί διά τού τόξου έξεγειρομένου ηλεκτρισμού, 
είτε παρη'γοντο ύπό τού μετάλλου αύτού.

Ή προσοχή δμ.ως αύτού προσηλώθη άπασα 
άπλώς εις τούς μύς καί τά νεύρα τού βατράχου, 
ένώ ό Βόλτας, λαβόμ,ενος τής ύπό τού Γαλβάνη 
άπορριφθείσης ύποθέσεως τής ένεργείας τών 
μ,ετάλλων τού τόξου, άτινα έφεοον εις συγ
κοινωνίαν τούς μύς μετά τών νεύρων, καί όρμώ- 
μ.ενο; άπό τής παρατηρη'σεως ητις δεν διέφυγε 
τόν Γαλβάνην, ό'τι ή σπασμ-ωδική κίνησις τών 
μυών είναι έντονωτέρα όταν ένεργήται ύπό 
τόξου συγκειμ-ένου έκ δύω μετάλλων, ό Βόλτας 
άπέδωκεν εί; τά μέταλλα την αιτίαν τού φαι
νομένου τών μυϊκών συνολκών καί σπασμών, καί 
παρεδέχθη ότι μ.όνη ή έπαφή τών δύω μετάλ- 
λων παρηγαγε τόν ηλεκτρισμόν, καί ότι οί μύς 
καί τά  νεύρα έχρησίμευον μόνον ώς άπλοϊ ηλεκ
τραγωγοί. "θ ταν δέ τό τόξον σύγκηται έξ ένός 
μ.όνου μετάλλου, όήλεκτρισμ-όςάναπτύσσεσαι πά
λιν ύπό τής διαφοράς τών οργανικών ύγρών τών 
μ.υών καί τών νεύρων. Ιδού δέ πώς έξέθεσε την 
φυσικήν αύτού θεωρίαν. —  'Οσάκις δύω διάφορα 
μέταλλα έ'λθωσιν εί; έπαφήν, άναπτύσσεται πάν
τοτε ηλεκτρικόν ρεύμα. —  Ο ζωϊκό; λεγό— 
μ,ενος ηλεκτρισμός είναι απλούς μ ε τα λ λ ικ ό ς  
ηλεκτρισμός. —  Δύω ετερογενείς ούσίαι θετό- 
μεναι εις έπαφήν ηλεκτρίζονται άείποτε, ή μέν 
θετικώς, ή δέ άρνητικώς.

Οΰτω λοιπόν ό Βόλτας ύπεστη'ριζε πάντως τήν 
έναντίαν θεωρίαν τού Γαλβάνη. Καί ό μ,έν άνα- 
τόμος τής Βονωνίας ύπεστήριζεν ότι ό μύς έστι 
πηγή ήλεκτρισμ.ού, καί ότι τό μεταλλικόν τόξον 
ό'περ παράγει τούς σπασμούς, χρησιμεύει ώς 
ηλεκτραγωγός, επομένως ή άληθής καί άμεσος 
αιτία τών σπασμών τού ζώου έστί τό ηλεκτρικόν 
ρευστόν ό'περ ρέει άπό τού νεύρου εις τόν μύν 
καί άπό τού μυός εις τό νεΰρον όιά μέσου τού 
μεταλλικού τόξου· ό δέ φυσικός τού Παταυΐου 
διισχυρίζετο άπ’ έναντίας ότι ή αιτία τού ηλεκ
τρισμού ήν άπόρροια τής έπαφής στοιχείων ετερο
γενών, καί ότι αί συνολκαί καί οί σπασμοί τών 
μυώνυιν παρη'γοντο ύπό τών νεύρων, έρεθιζομένων 
διά τής διαβιβάσεως τού ύπό τής έπαφής ταύτης 
τών δύω μετάλλων παραγομένου ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Ό  Γαλβάνης έσπούδασε τότε νά άντιτάξη 
ότι τό ετερογενές τών στοιχείουνδέν ήτο ούδό- 
λως άπαραίτητον πρός παραγωγήν τών σπασμών.

Προς τούτο έ'θεσεν έπί ύαλίνου δίσκου τήν 
κνη'μην τού βατράχου φέρουσαν γεγυμνωμένον 
τό νεύοον αύτής, καί πλησίον αύτή; έ'θεσεν έτέραν 
κνη'μην όμοίαν, οΰτω; ώστε τό νεΰρον τής μιάς 
έχίαζε τό τής άλλη; άνευ ούδεμιάς πα- 
ρεμπιπτούσης ετερογενούς ΰλης- έφερε δέ εις 
έπαφήν τάς δύω κνήμας πρός συμπλήρωσιν τής 
περιβολής, καί έξη'γειρε σφοδρούς σπασμούς ανευ 
ούδενός μετάλλου.

Διά τού πειράματος τούτου ό Γαλβάνη; κα- 
τώρθωσε νά καταδείξη τήν ΰπαρξιν τού ζωικού 
ηλεκτρισμού, τόν όποιον μετά τό τελευταϊον 
μάλιστα πείραμα παρεδέχθησαν οί πλείστοι 
τών άντιπάλων αύτού, καί όστις ση'μερον απε- 
δείχθη ad evidentiam, ιδίως ύπό τού Mat
teuci, τού Du Boys-Raymond καί άλλων.

Ό Γαλβάνης ύπερησπίσθη έπί εξ έτη τήν 
περί τού ζωικού μαγνητισμού θεωρίαν αύτού 
πρός τά; άδιαλείπτους άντιλογία; τού ισχυρού 
άντιπάλου αύτού Βόλτα. Ή άξιομνημόνευτος 
εκείνη επιστημονική πάλη τών δυω τούτων με-
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γαλεπηβόλων πνευμάτων έσεται άεί ποτε έκ τών 
ζωηροτέρων έπεισοδίων τής ιστορίας τών έπι- 
στηαών, διά τε τό μέγεθος τών διαπραγματευθέν- 
των ζητημάτων καί διά τό άξιοπρεπές καί ύψη- 
λόν ΰφος τών διαμαχομένων. Ό άνατόμος τή; 
Βονωνίας έξήλθε τέλος νικητής έκ τής πάλης εκεί
νης, εί καί πολλοί τών σοφών τής έποχής αύτού 
ήθέλησαν νά διαμφισβητήσωσιν αύτώ περί τής 
νίκης.

Μεταξύ τών φυσικών, οϊτινες μετέσχον 
ένεργώς τής άξιομνημονεύτου έκείνης πάλης, 
ιδίως διαπρέπει ’Αλέξανδρος ό Ούμβόλδος, ού- 
τινος τό περί γαλβανισμού σύγγραμμα περιέχει 
πλήθος περιέργων παρατηρήσειον. Αύτός πρώτος 
έδοκίμασε τήν ένέργειαν τού γαλβανισμού έπί 
διαφόρων ζώων, νεκρών καί ζώντων, καί άνεκά- 
λυψε τήν ένέργειαν τού ηλεκτρικού ρευστού εί; 
τάς συσταλτικά; κινήσεις τών έντέρων καί τών 
παλμ.ών τής καρδίας ζώντων ζώων.

Μέχρι τού τέλους τού έτους 17 9 9  ούδεμία 
τών δύω θεωριών, πολεμουμένων ύπό πολλών 
άντιπάλων, ήδυνήθη νά κατακρατη'ση τής άλ
λης. Τά πνεύματα εύρίσκοντο εις μεταίχμ,ιόν 
τινα θέσιν, ότε ό Βόλτας ώς άληθής στρατηγός 
καί τεχνίτης έπέφερε τόν τελευταϊον κτύπον 
εις τήν θεωρίαν τού Γαλβάνη καί τών οπαδών 
αύτού, καί ήρατο τόν μέγιστον τών έπιστημο
νικών Οριάμ-βων διά τής κατασκευής τής λεγο- 
μένης Β ολτα ϊκής στη 'λης. Ή λαμπρά αΰτη 
άνακάλυψις κατέστρεψε πάσαν άντιλογίαν, καί 
είλκυσεν έπί τοσούτον τήν εύ'νοιαν καί προσοχήν 
τών σοφών, ώστε παν δ τ ι άνεφέρετο εί; τά; ιδέας 
τού Γαλβάνη παρημελη'θη * κατά τό διάστημα 
δέ πεντη'κοντα. έτών ούδείςτών φυσικών έτόλ- 
μησε να προφέρη τό όνομα τού ζωικού ηλεκ
τρισμού καί τού έφευρετού αύτού Γαλβάνου.

Ό Βόλτας ώδηγη'θη εις τήν κατασκευήν 
τή; στη'λης καταγινόμενος όπως άποδείξη 
τήν διά τής έπαφής ετερογενών σωμάτων 
άνάπτυξιν τού ηλεκτρισμού. ’Ατυχου; όμιος 
θελη'σας να άπομ.ακρύνη τήν χημ,είαν άπό 
τών άποτελεσμάτων τής στη'λης, ώς άπεαά- 
κρυνε τήν φυσιολογίαν άπό τών άποτελεσμά
των τού τόςου τού Γαλβάνη, δέν ήδυνήθη νά 
αναχθή εις τό λαμπρόν στάδιον τών άνα
καλύψεων ό'περ διά τής ύπ’ αύτού έφευρε- 
θείσης μηχανής διέτρεξαν οί διάδοχοι αύτού.

Ό Βόλτας, ώς προοιμιαζόμ,ενοι είπομεν, 
άμα άνακαλύψας τήν στήλην, έσπευσε νά 
γράψη πρός τον πρόεδρον τής Βασιλικής Εται
ρίας τού Λονδίνου, sir Joseph Banks. Ό Banks 
ενεχειρισε τήν μηχανήν εις τόν χειρουργόν ’Αν
τώνιον Carlisle, όστις άμ.α λαβών αύτήν άνά 
χεϊρας παρετήρησεν, ώ τού αληθούς θαύμ.ατος! 
οτι ή μηχανή είχε τήν ιδιότητα τού διαλύειν 
το ΰδωρ, ό'περ διέφυγεν, ώς πολλαί άλλαι τής 
στηλης ιδιότητες, τήν παρατη'ρησιν τού ίδίου 
εφευρετού Βόλτα. Καί ιδού πώς.

Ο Carlisle ήθέλησε νά έξετάση πρώτον τήν 
ενεργειαν τής μηχανής έκείνης (τήν οποίαν ό 
Βόλτας ωνόμ.αζε τεχ ν ικό ν  ηλεκτρ ικόν όρ- 
γανον) εις τον ζωϊκόν όργανισμ.όν. Ιίαρέλαβε 
όε βοηθον καί άντιλήπτορα τών εργασιών 
ενα τών φίλων αύτού Νικολσών. Οί δύω ού- 
τοι φυσικοί έγνωμάτευσαν ότι πρώτον έπρεπε νά 
διευκρινησωσι ποιου είδους ηλεκτρισμός (θετι
κός̂  ή αρνητικός) εύρίσκετο εις τό άκρον τής 
στηλης. Πρός τούτο έθεσαν εί; συγκοινωνίαν
^  Λ, if ·
έκαστον τών άκρων τής στήλη; μ.ετά τού δί
σκου τού πυκνωτικοΰ λεγομένου έργαλείου (ίδε 
κατωτέρω). Τό πείραμ.α άπέτυχεν. Ό Νικολσών 
υπώπτευσεν ότι ή άποτυχία προήλθεν έκ τής 
α ,ελούς έπαφής τού σύρματος μ.ετά τών δί
σκων τής στήλης, καί ήθέλησε νά εύκολύνη αύ- 
• ον προσθέτων σταγόνας τινάς ΰδατος έπί τού 
εκ^ψευόαργύρου δίσκου, έν αις ένέβαψε τό τέρμ.α 
too σύρματος ό'περ έχρησίμευε πρός έ'νωσιν τών 
ουω πόλων.

Αλλά μόλις έκλεισε τήν περιβολήν, καί ειδεν 
αναφερομένας έντό; τού ΰδατος, καί ιδίως περί 
>ο ακοον τού σύρματος, λεπτοτάτας φλύκταινας· 
’ J 1 /.?ονω; ήσθάνθη όσμ,ήν ύδρογόνου.

Οί δύω φυσικοί ένόησαν εύθύς ότι τό ΰδωρ 
άποσυνετέθη ύπό τού ήλεκτρικοΰ ρευστού, καί 
ϊνα βεβαιωθώσι άσφαλέστερον διέκοψαν τήν 
περιβολήν διά τής παρεμβολής σωλήνος πλή
ρους ΰδατος μεταξύ τών δύω έλευθέρων άκρων 
τών συρμάτων.

Η περίφημος αΰτη άνακάλυψις έτελέσθη τή 
2 μαίου. 1 8 0 0  καί έγένετο άφετηρία άπασών 
τών νεωτέρουν άνακαλύψεων, τών άφορωσών εις 
τήν ήλεκτρο-χημικήν άποσύνθεσιν τών σωμ.άτων. 
Λαβόντες οί δύω φυσικοί σωλήνα ύάλινον πλήρη 
ΰδατος, εκατέρωθεν ύπό δύω πωμάτων φελλού 
κεκλεισμ.ένου, διεπέρασαν διά τών πωμάτων τά  
δύω έλεύθερα άκρα τών συρμάτων, οΰτως ώστε νά 
πλησιάσωσεν άλληλα εις άπόστασιν 5 έκατοστη- 
μέτρων. Εύθύς παρετη'ρησαν μακράν σειράν μι- 
κροτάτων φλυκταινών, αίτινες άνεπήδων άπό τού 
έλευθέρου άκρου τού μ.ετά τού χ αλκοΰ συγκοινω- 
νούτος σύρματος, ένώ ή άπε'ναντι αύτού άκρα τού 
άλλου σύρματος πρώτον μέν ήμαυροΰτο, έπειτα 
έλάμβανε χρώμα κίτρινον καί βραδύτερον μέλαν. 
Τό φαινόμ.ενον τούτο έπαυε καθώς έφεραν εις 
έπαφήν τά δύω άκρα τού σύρματος, καί έπα- 
νήρχετο καθώς έχώριζον αύτά. Το πείραμ.α 
διήρκεσε περί τάς δύω ώρας καθ’ άς συνήχθη εις 
τήν κορυφήν τού σωλήνος όστις, έτέθη κατά κά
θετον, περί τό ή'μισυ κυβικόν έκατοστημόριον 
αερίου, ό'περ θετόμ.ενον εις συνάφειαν τής φλογός 
παρήγαγεν έκπυρσοκρότησιν. Τό άέριον τούτο 
ήν καθαρόν ύδρογόνον. Οί δύω φυσικοί λοιπόν, 
Νικολσών καί Carlisle, άνεκάλυψαν ότι τό άπό 
τής στη'λης άπορρέον ήλεκτρικόν ρευστόν άπο- 
συνθέτει τά ΰδωρ εις ύδρογόνον καί όξυγόνον,

Ή διά του δυναμί/.ου ή/.εχτρισμοΰ άποσυνθετι; του ΰδατος.

καί ότι τό μ.έν όξυγόνον, ένωθέν μ.ετά τού άκρου 
τού χαλκού σύρματος, παράγει όξείδιον τού χαλ
κού, τό δέ ύδρογόνον έκλυόμ-ενον έλεύθερον ανέρ
χεται εις τά άνω τού σωλήνος.

Μετ’ ολίγον άντικατέστησαν τό χαλκοΰν 
σύρμ.α ύπό μ.ετάλλου μ.ή όξειδουμ.ένου, οίον τού 
λευκαργύρου, τού χρυσού. Το όξυγόνον μ.ή δυ- 
νάμενον νά ένωθήι χημικώς μ.ετά τού σύρμ.ατος 
άπελύετο έλεύθερον μ.ετά τού ύδρογόνου · ό'περ 
περιεποίησεν αύτοϊς τό μ.ε'σον τής άναλύσεως τού 
ΰδατος καί τής κατ’ ιδίαν παραγωγής καί συγ- 
κομ.ιδής τών άποτελούντων αύτό άερίων.

Ό Νικολσών εύκόλως διέκρινεν ότι τό μ.έν 
περί τόν θετικόν πόλον συναχθέν άέριον ήν καθα
ρόν όξυγόνον, τό δέ περί τόν άρνητικόν, ύδρο
γόνον. Ό ό'γκος τού ύδρογόνου ήν μ-εγαλείτερος 
τού οξυγόνου, διότι τό ΰδωρ παοάγεται έκ τού 
συνδυασμ.οΰ δύω όγκων ύδρογόνου μεθ’ ένός όγ
κου οξυγόνου.

Διά μ.ικράς τροποποιησεως τού ύπό τού Νικολ- 
σών κατασκευασθέντος έργαλείου καταδεικνύο- 
μ.εν εύκολώτατα τήν άληθή φύσιν τού ΰδατος. 
Πρός τούτο λαμβάνομ.εν ποδιστήρα, εις τόν 
βυθόν τού οποίου προσκολλώμεν διά κηρού δύω 
σύρμ.ατα λευκαργύρου, συγκοινωνούντα μ,ετα τού 
άρνητικού καί θετικού πόλου μιάς στη'λης έν 
ένεργεία, καί άτινα στρεφόμενα πρός τά άνω 
εισέρχονται έκαστον έντός ύαλίνου κώδωνος 
πλήρους ΰδατο; διηρημένου κατά βαθμ.ού; ίσους. 
Διά τής άποσυνθέσεως τού ΰδατος τό μ.έν ύδρο
γόνον άνέρχεται πρός τόν ένα, τό δέ όξυγόνον 
πρός τόν έτερον κώδωνα, άφου άποδιώξωσι μέρος 
τού πληροΰντος αύτούς ΰδατος. Καί τό μέν

ύδρογόνον βλέπομεν ότι κατέχει δύω όγκους, τό 
δέ όξυγόνον ένα.

Συγχρόνως έτερος φυσικός, ό Cruikshand, 
παρετήρησεν ότι, οϊας δήποτε φύσεως όντος τού 
ηλεκτραγωγού, έκλύεται άεί ποτε έν έλεύθερον 
οξύ περί τήν άκραν τήν συγκοινωνούσαν μετά 
τού θετικού πόλου, ένώ περί τήν άκραν τού άρ- 
νητικοΰ πόλου γεννάται άλκαλική τ ι;  ούσία. 
Ο φυσικό; ούτος κατενόησεν εύθύς τήν αιτίαν 

τού φαινομ-ένου τούτου, καί έγνωμάτευσεν ότι τό 
ύπό τής άποσυνθέσεως τού ΰδατος έκλυόμενον 
ύδρογόνον, το φερόμενον πρός τόν άρνητικόν πό
λον, ένοΰται μετά τού νιτρογόνου τού άτμοσφαι- 
ρικού άέρος τού διαλελυμένου έν τώ ΰδατι, πρός 
παραγωγήν άμμωνίας, εις ήν άποδοτέα ή πρό
δηλο; άλκαλική φύσις τού πόλου τούτου · τό δέ 
όξυγόνον τό έκ τής άποσυνθέσεως τού ΰδατος 
παραχθέν, φερόμενον πρός τόν θετικόν πόλον, 
ένοΰται μ.ετά τού νιτρογόνου τού άέρος πρός σχη
ματισμών νιτρικού οξέος, ό'περ έξηγεϊ τόν σχη- 
μ.ατισμόν τού οξέος περί τόν πόλον τούτον.

Ή  πρώτη αΰτη παρατήρησις τού Cruik
shand έγένετο παραίτιος άνακαλύψεως ούσιω- 
δεστάτης, ή'τις άνε'ωξε στάδιον εύρύ εις νέα πε- 
ριεργότατα πειράματα · τής μεταφοράς δηλονότι 
τών μ,ετάλλων διά τού ηλεκτρικού ρευστού εις 
τόν άρνητικόν πόλον.

"Ήδη ό Νικολσών, μεταχειριζόμενος πρός άπο- 
σύνθεσιν τού ΰδατος διά τή ; στήλης δύω χάλκι
νους ηλεκτραγωγούς, καί καθιστών τό ΰδωρ 
ΰποζυ διά τής προσθήκης ολίγου ύδροχλωρικοΰ 
οξέος, παρετήρησεν ότι ή άκρα τού σύρμ.ατος τού 
προερχομένου έκ τού πόλου τού ψευδαργύρου ήν 

περιειλημμένη ύπό άποθέματος χαλκού με
ταλλικού έν είδει μύκητος, ούτινος ό όγκος 
ήν δεκάκις μεγαλείτερο; τού σύρματος.

Ό Cruikshand έκτελών τό αύτό πεί
ραμα προσέθεσε μ,ικράν ποσότητα οξικού οξέος, 
έν καθαρώ ΰδατι, έντός τού οποίου έβύθισε 
ουω σύρματα αργυρου, ατινα εχρησιμευον ώς 
ηλεκτραγωγοί τής στήλης, καί παρετήρησεν 
ότι ό άργυρος τών συρμ.άτων διελύετο κατά 
μέρος, ήφανίζετο πρός στιγμήν, παρουσιά- 
ζετο δέ πάλιν άμ.ε'σως έπί τού άρνητικού 
σύρματος έν είδει μ.αρμ.αιοόντων μεταλλικών 
ψηγμάτων, έμ,φερών τοϊς διά τού καταβυ- 
θίσμ.ατος έλαφράς διαλύσειος νιτρικού άργύρου 
ύπό χάλκινου έλάσματος παραγομένοις.

Τό φαινόμ.ενον τούτο, ό'περ έξηγήθη άκρι- 
βώς βραδύτερον, άπέδειξενότι τό αύτό βολταϊκόν 
ρευστόν, ό'περ άποσυνθέτει τό ΰδωρ μ.εταφέρον 
τό ύδρογόνον αύτού εις τόν άρνητικόν πόλον, 
δύναται νά άποσυνθέση συγχρόνως τά μεταλλικά 
οξείδια, άτινα εύρίσκονται διαλελυμ,ένα έν τώ 
ΰδατι, καί ότι τούτο άποδοτέον εις τό έκ τής 
άποσυνθέσεως τού άδατος έκλυόμ.ενον ύδρογόνον, 
τά οποίον φερόμενον πρός τόν άρνητικόν πόλον 
συναρπάζει τό έν τή διαλύσει ταύτη εύρισκό- 
μενον μ.ε'ταλλον τού άλατος, ό'περ έναποτίθεται 
περί τόν άρνητικόν πόλον έν είδει κουστάλλων.

Κατά τήν αύτήν εποχήν (18 0 0 ) ό μεγαλο
φυής Άγγλος χημικός Humphry Davy,  όστις 
έδοξάσθη διά τών περί τόν ηλεκτρισμόν κατα
πληκτικών αύτού έρευνών καί άνακαλύψεων, 
έκλόνησε βιαίως τά θέμ.εθλα τής σχολής τού 
Βόλτα παραδεχθείσης ώς άρχήν τήν διά τής 
έπαφής ετερογενών σωμάτων άνάπτυξιν τού 
ήλεκτρισμ.ού.

« Ή άνακάλυψ ι; αύτη , εγρ»φεν δ τότε μόλις εικο
σαετής Δάβυ, ανοίγει ήμ ιν νε'ον στάδιον ε’ ρευνών. Είθε 
διατρεχοντες αύτό δυνηΟώμεν νά γνωρίσωαεν τε'λος 
τινάς τών νόμων τής ζωής.

« Παρετήρησα δ'τι δ γαλβανισμός δεν εϊνα ι άλλο, 
εϊ μή απλή τις  χημική λειτουργία, παραγομένη καθόλου 
έκ τής δξυδώσευις τών μεταλλικών έπιφανε.ών, α ίτινες  
κε'κτηνται εις διαφόρους βαθμούς τήν ίαότητα  
μεταδίδειν τόν ηλεκτρισμόν. Ο ψευδάργυρος δεν απο
συνθέτει τό καθαρόν ύδωρ, κα ί ε’άν οι δίσκοι του ψευ
δαργύρου δγρανθδίσιν δπο υδατος καθαρού, ή στήλη  
οέν ενεργεί πλέον. Αλλα δ ψευδάργυρος δύναται νά  
οξυοιοθή ευρισκόμενός εις έπαφήν υδατος, έντός τού 
δποίου δπάρχει διαλελυμένη ποσότν,ς τ ις  οξυγόνου τού 
ατμοσφαιρικού άερος, ή άλλο τ ι οξύ. Τότε μόνον ή 
στήλη ενεργεί, και ή ενέργεια αύτής επιτείνεται άνα-



30 ε θ ν ι κ ή  ε π ι θ ε π ρ η ς ι ς .

λόγως της ταχύτητο ; μεΟ’ ή ;  όξυοούται δ ψευδάρ
γυρος.

’Εάν θέσωμεν την στήλην έντό; δδρογονου, ή νιτρο- 
γο'νου, ή βαλτώοου; αερίου, ή στήλη ενεργεί επί τινας 
μόνον στιγμ*;, δηλονότι εφόσον το ΰδοιρ το χιορίζον τά 
ζεύγη του χαλκού και ψευδαργύρου εμπεριέχει ποσό
τητά τινα όξυγόνου. Έξαντληβέντος δέ του όξυγόνου 
δια τής δξειδώσεως του μετάλλου, ή ενέργεια τής στή
λης π αύε ι.........................................................................   .

Α π ’ εναντίας ή ενέργεια α υτή ; επιτείνεται καί κρα- 
τα ω ύτα ι εντός του όξυγόνου. Εάν τά  ζεύγη δγρανθώ- 
σιν υπό υδροχλωρικού δςεος, τότε ή  ένέργεια τής στή
λης αυξάνει, κα ί ετι περισσότερον εάν υπό νιτρικού 
οξέος. ΙΙέντε ζεύγη υπό νιτρικού οξέος διαχωριζόμενα 
παράγουσι σπινθήρας επίσης ζωηρούς καί μεγάλους ¿>ς 
ή συνήθης πολυσύνθετος στήλη · είκοσι δέ παράγουσι 
κλονισμόν άφόρητον. »

Έν τή πρώτη αύτοΰ προς την Βασιλικήν 
'Εταιρείαν τοΰ Λονδίνου βιακοινώσει (1 8 ίουνίου 
18 0 1 )  ό Δαβυ κατέδειξε πρό.ς τοίς άλλοις, δτι 
δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν στήλην δ ι’ ένός 
μόνου μετάλλου χωρίζοντος δύω διάφορα υγρά, 
ών τό έν όξειδοί μίαν επιφάνειαν του μετάλλου.

Συγχρόνως ό Βόλλαστων άπέδειξεν ενώπιον 
της Βασιλικής 'Εταιρείας του Λονδίνου τήν συγ
γένειαν ήτις υπάρχει μεταξύ τού μονίμου καί 
δυναμικού ηλεκτρισμού. Κατώρθωσε δέ νά πα- 
ράξη εν σμΛκρώ διά τού συνήθους μονίμου ηλεκ
τρισμού τά χημικά φαινόμενα τού βολταϊκού 
δυναμικού ηλεκτρισμού, οίον τήν άποσύνθεσιν 
τού ΰδατος καί τινων οξειδίων παρατηρήσας δέ 
ότι ή ηλεκτρική μηχανή δέν ενεργεί εντός υδρο
γόνου καθαρού, ούδ’ εντός άλλου τινός αερίου μή 
έπιδρώντος χημικώς έπί τού επιχρίσματος των 
προσκεφαλαίων έπϊ των οποίων τρίβεται ό Οάλι— 
νος δίσκος τής ηλεκτρομηχανής , προέβη μέχρι 
τής ιδέας ότι ό ηλεκτρισμός των ηλεκτρικών 
μηχανών άποδοτέος καί οΰτος εις χημικήν τινα 
επίδρασιν ή οξείδωσιν.

Ό Βόλτας, βλέπων τήν περί ήλεκτροκινη- 
τικής δυνάμεως θεωρίαν αύτοΰ προσβαλλομ,ένην 
υπό τοιούτων αντιπάλων , ησθετο τήν ανάγκην 
τού ΰπερασπισθήναι αυτήν γενναίως. Λπεφάσισε 
λοιπόν, όπως καταστήση γνωστήν εις τήν Ευρώ
πην καί ύπερασπισθή τήν άνακάλυψιν καί τάς 
ίδε ας αυτού, νά μεταβή εις Παρισίους, οϊτινες 
κατά τήν εποχήν εκείνην ήσαν ή περίπυστος καί 
προνομιαϊος εστία άφ’ ής διεχε'οντο έπϊ τής 
ύφηλίου αί νέαι τής επιστήμης άλήθειαι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ ΟΝ .

Ό  Βόλτας είς Παρισίους. —  Ά νάγνω σ ις τοΰ υπομνή
ματος αυτού ενώπιον τού ’Ινστιτούτου. —  Πρότασις 
τού πρώτου υπάτου Βοναπάρτου. —  'Εκθεσις τού 
Βιότ επί τού υπομνήματος τού Βόλτα. —  Ί ο  Ί ν -  
στιτούτον προσφέρει τω  Βόλτα χρυσούν νομισματό- 
σηαον. —  Βραβεΐον ετήσιον ψηφισθέν υπέρ των 
περί γαλβανισμού έργων.

Ψθάσας είς Παρισίους ό Βόλτας έσχε τήν εύ- 
μενεστάτην υποδοχήν παρά τού πρώτου υπάτου 
Βοναπάρτου, όστις έξετίμα υπερβαλλόντως τήν 
μεγαλοφυϊαν καί τάς ανακαλύψεις τού άνδρός.

'θ ’Ιταλός φυσικός άνέγνωσεν ενώπιον τού 
εθνικού ’Ινστιτούτου μακρόν υπόμνημα πραγ- 
ματευόμενον περί τού συνόλου των ανακαλύψεων 
αύτοΰ. 'ΐΐ άνάγνωσις άπησχόλησε τρεις όλας 
συνεχείς συνεδριάσεις. Ό πρώτος ύπατος παρευ- 
ρέθη είς τήν δευτέραν συνεδρίασιν και είς τά μετ’ 
αυτήν έκτελεσθέντα πειράματα, άτινα ό Βόλτας 
έπεράτωσε διά τής άποσυνθε'σεως τού υδατος, 
όπερ ιδίως έξέπληξεν αυτόν.

"Οτε ό Βόλτας έτελείωσε τά πειράματα αύτοΰ, 
ό Βοναπάρτης, ώς μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου, προΰ- 
τεινεν ΐνα δοθή αύτω χρυσούν νομισματόσημον 
είς αιώνιον άνάμνησιν τής άνακαλύψεως εκεί
νης, έχορήγησε δέ 50 0 0  φράγκων ώς έξοδα 
οδοιπορίας, και προσέφερεν αύτω τον βαθμόν 
λεγεώνος τής τιμής, κόμητος καί γερουσιαστοΰ 
τού Λομβαρδοβενετικοΰ βασιλείου. Ταυτοχρόνως 
συνέστησεν επιτροπήν, σκοπόν έχουσαν τήν έν 
γένει έπανάληψιν όλων τών πειραμάτων των 
άφορώντων τον γαλβανισμόν, και τής οποίας ό 
εισηγητής Βιοτ παρουσίασεν έκθεσιν, έν η κατά

πρώτον άπαντώμεν τήν θεωρίαν τής ήλεκτροκι- 
νητικής δυνάμεως καθαρώς έκτεθειμένην.

Ή άναχώρησις τοΰ Βόλτα ούδόλως καθησύ
χασε τόν πρός τον γαλβανισμόν ενθουσιασμόν 
τοΰ Βοναπάρτου, πεπεισμένου ότι έλεύσεται 
ήμερα καθ’ ήν θε'λομεν έξηγήσει τά περιεργό- 
τατα φαινόμενα τής φύσεως, καί ιδίως ανακα
λύψει τό μυστήριον τής ζωής. Ιδίως .δέ έξε- 
πλάγη ίδών τήν υπό τής στήλης άποσύνθεσιν 
τοΰ υδατος, καί στραφείς πρός τόν ιατρόν αύτοΰ 
Gorvisart παρόντα ' « ’ΐατρέ, είπεν, ιδού ή 
είκών τής ζωής· ή σπονδυλική στήλη είναι ή 
Βολταϊκή στήλη, τό ήπαρ είναι ό άρνητικος, 
καί ή κύστις ό θετικός πόλος. » « Docteur, 
voilà l ’image de la vie : la colonne verté
brale est la pile ; le foie, le pôle négatif ; 
la vessie, le pôle positif. »

Έψήφισε δέ άμ.έσως άνταμοιβήν εξήκοντα 
χιλιάδων φράγκων υπέρ τοΰ φυσικού όστις ήθελε 
κάμει τήν σπουδαιοτάτην άνακάλυψιν τήν άφο- 
ρώσαν τό μέρος τοΰτο τής φυσικής.

Έν έτει 1801 οί φυσικοί ήρξαντο λοιπόν 
μετά νέου ζήλου νά άναδιφώσι τά μυστήρια 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ, τελειοποιοΰντες ταυτοχρόνως 
τήν στήλην. Ό Cruikshand κατέστησε τήν 
στήλην άντί όρθιας όριζόντειον, καί ούτως ήδυ- 
νήθη νά χωρίση τά ζεύγη δ ι’ ΰγροΰ καθαροΰ, 
άντί τοΰ βεβρεγμένου έρίου (Pile à auge). Διά 
τής μεταβολής ταύτης ήδυνήθη νά αύξήση τόν 
άριθμόν καί τό μέγεθος τών ζευγών , καί οΰτω 
περιεποίησε τη μηχανή δύναμιν καί έπίτασιν 
μεγαλειτέραν.

Έν έτει 18 0 2  ό Δάβυ, όστις είς ηλικίαν 
2 4  έτών διωρίσθη καθηγητής τής χημείας είς 
τήν Βασιλικήν ’Ακαδημίαν τού Λονδίνου, κα- 
τεσκεύασε στήλην συγκειμένην έκ 40 0  ζευγών. 
Δι’ αύτής κατώρθωσε νά άναφλέξη πολλάς ού- 
σίας, νά τήξη τόν λευκάργυρον καί νά μ,ετα- 
βάλη είς άεριώδη κατάστασιν τό ύδωρ καί τό 
έλαιον.

Ένω δέ οί φυσικοί κατεγίνοντο περί τήν 
σπουδήν τών φυσικών φαινομένων τού -ηλεκτρι
σμού έν κινήσει, οί φυσιολόγοι κατεγίνοντο μετ’ 
άπαραδειγματίστου ζήλου πρός άνεύρεσιν τής 
υποτεθειμένης άλληλεγγύης καί συνοχής μεταξύ 
τού ηλεκτρισμού καί τών φαινομένων τής ζωής. 
Ιδίως ή τελευταία αΰτη ιδέα, ότι δηλονότι τά 
φαινόμενα τής ζωής καί τά φαινόμενα τοΰ γαλβα
νισμού τήν αύτήν έχουσιν άφορμήν, άπησχόλη- 
σεν άδιαλείπτως άπαντα;, καί πρό πάντων τό 
’Ινστιτοΰτον καί τόν πρώτον ύπατον.

Πολλοί τών φυσικών καί ιατρών έθήρευον πά
σαν εύκαιρίαν άποκεφαλισμοΰ ή άπαγχονίσεως 
πρός έξέτασιν τών φαινομένων τής στήλης έπϊ τοΰ 
έκπνεύσαντος σώματος τών άπαγχονισθέντων ή 
καθαιρεθέντων κακούργων ή άλλων, 'θ  ’Ιταλός 
φυσικός ’Αλδίνης ευρισκόμενος είς Λονδΐνον 
έκαμε μετά τοΰ "Αγγλου Roete γαλβανικάς δο- 
κιμάς έπϊ του πτώματος τού άπαγχονισθέντος 
κακούργου Forster. Έφαρμόσαντες οί δύω φυ
σικοί τό μέν θετικόν ηλεκτραγωγόν σύρμα τής 
στήλης έντός τοΰ ώτός, τό δέ άρνητικόν έν τω 
στόματι, είόον τούς μυώνας τοΰ προσώπου ύπό 
συνολκών ν.αί σπασμών ταρασσομένους · ό δεξιός 
οφθαλμός άνεώχθη, καί έν γένει τό πρόσωπον 
τοΰ κακούργου έφαίνετο οΐονεί έμψυχούμενον 
ύπό διαφόρων άπαισίων αισθημάτων * τό στόμα 
ήν έτοιμον πρός ομιλίαν, οί δύω βραχίονες έρρι- 
πτάζοντο ώς εί έζήτουν νά συλλάβωσί τ ι, καί 
μετ’ ολίγον τό σώμα τού κακούργου έπεκάθητο 
καί έφαίνετο προσπαθούν όπως έγερθή. Οτε δέ 
έφήρμοσαν τό μέν τών συρμ,άτων εις τό ούς, τό 
δέ είς τό άπευθυσμένον έντερον, οί μυώνες τοΰ 
κορμού κατελήφθησαν ύπό κινήσεων τοσοΰτον 
σφοδρών, ώστε τό πτώμα έφαίνετο άναλαμβάνον 
ζωήν.

Έκ τών πειραμάτων τούτων συνεπέρανεν ό 
’Αλδίνης ότι ό γαλβανισμός ήδύνατο νά ένεργήση 
μεγάλως ώς βοηθητικόν μέσον πρός σωτηρίαν καί 
άντίληψιν πνιγομένων ή άσφυκτούντων, ών ή ζωή 
δέν έσβέσθη είσέτι, όπερ βραδύτεοον άπεδείχθη 
άληθές.

Ό Αλδίνης μεταβάς είς Γαλλίαν έποιήσατο 
παρόμοια πειράματα έπϊ μ,εγάλων ζώων. Καθυ- 
πέβαλλεν είς τό ηλεκτρικόν ρεύμα τήν κεφαλήν 
βοός τεθείσαν έπϊ τραπέζης. Αμέσως ή κεφαλή 
ήνοιξε τούς οφθαλμούς αύτής καί περιέστρεφεν 
αυτούς μανιωδώς * οί μυς τού προσώπου καί τά  
ώτα συνεστέλλοντο ώς εί ή κεφαλή έζη. Οί λα- 
κτισμοί τού πτώματος ένός γαλβανισθέντος ίππου 
ήσαν τοσοΰτον σφούροί, ώστε πολλοί τών παοε- 
στώτων έπληγώθησαν καί πολλά τών παρακει
μένων έργαλείων κατεθραύσθησαν.

Κατά τήν 21 νοεμβρίου 1803  είκοσι λησταί, 
μετά τών οποίων καί ο διαβόητος αύτών άοχηγός 
Σινδερχάνες, κατεδικάσθησαν έν Μαγεντία ϊνα 
ύποστώσιν έν μια ημέρα τήν κεφαλικήν ποινήν. 
Πολλοί τών ιατρών τής τότε γαλλικής ταύτης 
πόλεως έλαβον τήν άδειαν νά κάμωσι φυσιολο- 
γικάς καί γαλβανικάς παρατηρήσεις έπϊ τών 
άποκεφαλισθέντων. Εκατόν πεντήκοντα βήματα 
άπό τής λαιμοτόμου έστησαν έφήμερόν τ ι σκή- 
νωμ.α πρός υποδοχήν τών πτωμάτων.

Κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλως διεπραγ- 
μ,ατεύετο τό ζήτημ.α, αν ό άποκεφαλισθείς άν
θρωπος αίσθάνηται καί πάσχη στιγμ.άς τινας 
μετά τόν άποκεφαλισμόν, καί άν τά ό'ργανα 
τών αισθητηρίων τής κεφαλής ήναι έπί τινας 
στιγμάς είς κατάστασιν νά δεχθώσιν είσέτι 
έξωτερικάς εντυπώσεις. Πρός διευκρίνησιν τοΰ 
ζητήματος τούτου , δύω νέοι ιατροί είσέδυσαν 
ύπό τό ίκρίον τής λαιμοτόμου καί έδέχοντο τάς 
κεφαλάς τών κακούργων πιπτούσας ύπό τήν 
άποτρόπαιον μάχαιραν. Είς αύτών έλαβε τήν 
πρώτην πεσοΰσαν κεφαλήν καί, παρατηρήσας 
αύτήν έπί τινας στιγμάς, δέν διέκρινε ού δε μίαν 
κίνησιν, ούδένα έπαισθητόν σπασμόν. Οί οφθαλ
μοί ήσαν ήμικεκλεισμένοι. Τότε είς τών ιατρών 
έκραύγασεν είς τό ούς τής κεφαλής «Μέ άκούεις; » 
ένω ό έτερος ιατρός παρετήρει μετά προσοχής 
τά άποτελέσματα τής έρωτήσεως. Ούδεμία όμως 
κίνησις, ούόείς σπασμός άνταπεκρίθη είς τήν 
έρώτησιν ταύτην, καί ή οψις τής νέκρας κε
φαλής έμεενεν άπαθής, οί δέ όφθαλμ.οί καταβε
βλημένοι.

Ούτω δέ άπεδείχθη ότι τό αίσθημ.α τών έξω- 
τερικών έντυπώσεων δέν διατηρείται ούδέ στιγ
μήν μετά τόν άποκεφαλισμόν.

’Αλλ’ ας στρέψωμεν τό όμμα άπό τής φρι- 
κώδους ταύτης είκόνος, τής οποίας ού'τε ή φιλο
σοφική ού'τε ή έπιστημονική περιέργεια δέν δύ- 
νανται νά καλύψιοσι τό άπαίσιον.

Τά γαλβανικά πειράματα άτινα έτελέσθησαν 
είς Γλάσκοβον έν έτει 1 8 1 8 ,  έπί τοΰ πτώματος 
τοΰ άπαγχονισθέντος δολοφόνου Clydsdale, ύπό 
τοΰ ίατροΰ Ure καί τινων άλλων άγγλων φυ
σιολόγων, οϊτινες ήγόρασαν παρά τοΰ καταδί
κου τό ίδιον πτώμα, παρήγαγον τά ένεργη- 
τικώτατα τών φαινομένων. Ο κακούργος ήν 
ηλικίας τριάκοντα έτών καί άθλητικής κα
τασκευής. ’Αφέντες αύτόν έπί τής άγχόνης 
έπί μ.ίαν ώραν καθ’ ήν δέν παρουσίασεν ούδέ 
τήν έλαχίστην κίνησιν, μετέφεραν αύτόν είς το 
άνατομικόν άμφιθέατρον τού Πανεπιστημ,ίου. 
Η όψις ήν φυσική, καί ό λαιμός δέν ύπέστη 

ούδεμίαν έξάρθρωσιν. Ό ιατρός Ure άφείλε 
διά καταλλήλου έγχειρίσεως τό οπίσθιον μέρος 
τοΰ σπονδύλου άτλαντος ούτως ώστε νά άπο- 
γυμνώση τόν ραχίτην μυελόν. Συγχρόνως άπε- 
γύμνωσε τό ίσχιαδικόν νεΰρον, καί έθεσε τό έν 
σύρμα, τό συγκοινωνούν μετά τοΰ θετικού πόλου 
τής Βολταϊκής στη'λης , είς συνάφειαν τοΰ ρα- 
χίτου, τό δέ έτερον μετά τού νεύρου. Έν άκα- 
ρεϊ άπαντες οί μυώνες τοΰ σώματος κατελήφθη
σαν ύπό σπασμωδικών κινήσεων· καί οτε μετέ
θεσε τό έν σύρμα άπό τού ίσχιαδικού νεύρου έπί 
τοΰ ’Αχίλλειου τένοντος, ή κνήμη τού πτώματος 
έρρίφθη μετά τοσαύτης σφοόροτητος πρός τά  
όπίσω ώστε παρ’ ολίγον ν’ άνατρέψη τινά τών 
βοηθών. Μετά ταΰτα έδοκίμασαν νά έπανα- 
φέρωσιν έπί τού πτώματος τήν μηχανικήν 
κίνησιν τής άναπνοής. Πρός τοΰτο έγύμνωσαν 
τό άριστερόν διαφραγματικόν νεΰρον, έθεσαν έπ 
αύτοΰ τό έν σύρμα, τό δέ έτερον διεπέρασαν
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αέχρις επαφής μετά τοΰ διαφράγματος. Τό 
αποτέλεσμα υπήρξε τεράστιον.

Παρετη'ρησαν τότε έν άκαρεΐ άναγεννώμενα 
έπί τοΰ πτώματος τά μηχανινά φαινόμενα ίσχυ- 
ράς καί έπιπόνου άναπνοής. Το στήθος ύψοΰτο 
καί έταπεινοΰτο, ή κοιλία ωθείτο πρός τα έμ- 
πρός καί έπειτα κατέπιπτε, τό διάφραγμα διε- 
στέλλετο καί συνεστέλλετο ώς κατά τήν φυσικήν 
άναπνοήν. Αί διάφοροι αύται κινήσεις έξηκολου- 
θησαν έφόσον διετηρεϊτο τό ηλεκτρικόν ρευστόν.

'θ  ιατρός Ure άναφέρει ότι πιθανόν ήθελε 
κατορθώσει νά έπαναφέρη τήν κυκλοφορίαν τού 
αίματος, καί ήθελεν ίδεϊ πάλλουσαν την καρδιαν 
καί τάς άρτηρίας, έάν τό πτώμα δέν ήτο πτω
χόν αίματος.

"θτε ό ιατρός Ure ήθέλησε νά γαλβανίση 
τούς μ.ΰς τοΰ προσώπου, ή φυσιογνωμία τού 
πτώματος ήρχισε τότε νά λαμβάνη τήν έκφρασιν 
άνθρώπου ζώντος. Ή λύσσα, ή άγων ία, ό άπελ- 
πισμός, ό σαρδώνιος γέλως, έζωγραφήθησαν 
άλληλοδιαδόχως έπί τής φυσιογνωμ.ίας τοΰ δο
λοφόνου. Καί οτε μετέφεραν τόν γαλβανισμόν 
είς τήν χείρα, οί δάκτυλοι κατελήφθησαν ύπό 
κινήσεων ώς εί έπαιζον βάρβιτον · ή χειρ άνυ- 
ψοΰτο καί έδείκνυεν ένα μετά τόν άλλον τούς 
θεατάς, οϊτινες ήρχισαν νά πιστεύωσιν ότι ό 
άποθανών έπανήλθεν είς, τήν ζωήν.

Πολλοί τών παρεστώτων κατελήφθησαν ύπό 
τοσούτου τρόμου ώστε έφυγον τό άμφιθέατρον 
καί είς αύτών παρεφοόνησεν.

Ό ιατρός Ure παρεδέχθη σχεδόν ότι διά 
τοΰ ήλεκτρισμ.ού ήθελε κατορθώσει τήν άναβίω- 
σιν τού άπαγχονισθέντος, έάν άντί νά βλάψη 
τήν σπονδυλικήν στήλην ήρχιζε τά πειράματα 
αύτοΰ διά τής άποκαταστάσεως τής άναπνοής 
καί κυκλοφορίας.

Προσθετέου ένταύθα ότι άλλοι φυσιολόγοι 
έπανέφεραν διά τοΰ ηλεκτρισμού έπί τών πτω
μάτων τάς όργανικάς έκρύσεις, οίον τόν σίελον, 
τόν γαστρικόν χυμόν κλ. Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ 
όψιν ότι ζώά τινα, ώς οί ηλεκτρικοί λεγόμενοι 
ιχθύες, είσί κεχορηγημένοι ύπό ίδικών ηλεκτρι
κών οργάνων, καί ότι τά  τελευταία πονήματα 
πολλών συγχρόνων φυσιολόγων άπέδειξαν έν- 
αργώς τήν ύπαρξιν ίδίου ρευστού είς τούς μυώνας 
καί τά νεύρα τών ζώων, καί ότι ό έκ Βερολίνου 
Du Bois Raymond κατέδειξε διά τοΰ γαλβα
νομέτρου τήν κατά τήν συστολήν τών μυώνων 
άνάπτυξιν ηλεκτρικού ρευστού είς τόν άνθρωπον, 
πειθόμεθα ότι άπαντα ταΰτα τά φαινόμενα τής 
γενικής υψηλής φυσιολογίας χρήζουσι σπουδαίας 
μελέτης. Καί όμως ή σπουδή τού ζωϊκοΰ ηλε
κτρισμού, ή περί τής ταυτότητος ή άναλογίας 
τού ηλεκτρισμού μετά τοΰ νευρικού ρευστοΰ 
ίόέα, ήτις πρό πεντήκοντα έτών έθαυμάζετο 
παρα πάντων, περιήλθεν άπό τίνος χρόνου είς 
μεγάλην παρακμήν.

(Έπεται συνέχει*.)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΚ ΕΥΛΟΓ.

Πρό τριών ή τεσσάροιν ετών οί ’Αμερικανοί ίδρυ- 
σαντο ένΙΙενσυλβανία μέγα ε’ργοστάσιον παράγον Ιν οια- 
στήματι εϊκοοιτεσσάρων ωρών i ΐί 00 0  χιλιογράμματα  
ζύμη; έκ ξύλου καταλληλότατη; πρό; κατασκευήν κα
λού τυπογραφικού χάρτου. —  Έ ν Γερμανία πολλά 
εργοστάσια μεταχειρίζονται ήδη τό ξύλον προ; κ ατα 
σκευήν χάρτου, α ί δέ π λε ΐσ τα ι τών γερμανικών εφη
μερίδων εμπεριέχουσι κατά τό μάλλον καί ήττον μέγα  
ποσόν τή ; ζύμη ; τα ύτη ;. —  Οί Κινέζοι μεταχειρ ί
ζονται τόν λεγόμενον ίνδοκάλαμον (bambou) προ; 
κατασκευήν κοινού χάρτου. ΙΙερί τα  τέλη τού 1 8 0 5  
ή έφημερί; N ew -Y ork D aily Tribune έτυπόνετο έπί 
τοιουτου χάρτου κατασκευαζομίνου έν τή Νέα Ι’ερσευ, 
κατα τόν ακόλουθον τοόπον. Του; καυλού; καθυποβάλ- 
λουσιν ε ί;  μεγάλην π ίεσιν έντό; λεβήτων ατμομηχα
νή ;, ένθα τό χαλίκιον τοΰ καλάμου καταβυθίζεται, και 
αι 1νε; άποσυνθέτονται · μετά ταΰτα βράζουσι τήν δλην 
μάζαν έντό; λέβητο; ανοικτού μετά αλκαλίων άχρη
στων α/λυιν βιομηχανικών κ αταστημάτω ν, καθαρί- 
,Ουσι και λευκαίνουσιν αύτήν, χοιρ ;  να προσθέσωσι 
μηδε την παραμικρήν ποσότητα δάκους. Ό τυπογρα
φικό; χάρτη; μετ’ δλίγον θέλει κατασκευάζεσθαι έν 
γενει^&πό τού φλοιού τών δένδρων καί άλλων φυτικών 
ουσιών.

Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ .
Μ Υ Θ Ο Ι  Δ Ι Α  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α .

1 .  Λέων γεγη ρακώ ς.

Του δάσους ή φρίκη, ό λέων,
Τήν πρώτην του δύναμιν κλαίων 

Καί φθάσας είς γήρας βαθύ,
Τής χώρας τό παίγνιον όλης 
Βαδίζων, ήδύνατο μόλις

Είς πόδας ισχνούς νά σταθή.

Μαθών τό κακόν ό λαός του,
Ο άλλοτε τρέμων εμπρός του, 

Προσήλθ3 θρασύς καί γελών ·
Καί πρώτος ό ταύρος, προτάττων,
Τό ζεύγος οξέων κεράτων 

Τω έ'όωκε κτύπον καλόν.

Ο ίππος, γενναίως εύθύνων 
Οπλήν σιδηράν πρός εκείνον, 

Έλάκτισε πνέων οργήν 
Ο λύκος, έλθών μετ’ δλίγον 

Καί ρύγχος δυσώδες άνοίγων,
Βαρεϊαν προσήψε πληγήν.

Χωρίς νά γογγύση ό γέρων,
Τήν τύχην του έ'κειτο φέρων 

Κ ’ είς τόσα δεινά σιωπών,
Οπότε, τό βλέμμα ύψόνων 

Κ ’ ίδών προς τοϊς άλλοις τον ό'νον, 
Εφώνησε ταύτα είπιόν ·

« Τό βλέπω, δέν μέλλω ν’ αργήσω 
Τά κώλ’ άποθνήσκων ν’ άφήσω 

Αγρίων πτηνών αρπαγήν 
Πλήν δύω θανάτους λαμβάνω 
’Αν πέπρωται, πριν άποθάνω,

Νά λάβω καί ονου πληγήν. »

2 . ’ Ιουδα ίο ; κα ί Χ ρ ισ τ ια νό ς .

’Εντός στενού τίνος καί βαθέος 
Φρέατος έ'πεσεν ’Ιουδαίος.

Κλίμακα φέρων Χριστιανός 
Τόν τάλαν’ ήλθε ταχύς νά φθάση, 
Κ ’ έκ τοΰ πυθμένος νά τόν άρπάση 

Μή άποθάνη έλεεινώς.

Αλλ ’ έκ τού βάθους ό ’Ιουδαίος,
« Ανθρωπε, ειπεν, ήλθες ματαίως· 

Ούδέν ή κλίμαξ μέ ωφελεί· 
Σάββατον είναι- ευχαριστώ σοι· 
Σήμερον πρέπει πάντες ν’ άργώσι· 

Ούτω προστάζει ή έντολή. »

’Αναφανείσης νέας πρωίας,
’Εκ τού βαράθρου τής απώλειας 

Υψούντ’ οξείαι άνδρός φωναί. 
Εθρήνει κλαίων ό ’Ιουδαίος·
<< Προ'σελθε, φίλε· σπεΰσον ταχέως· 

Πού είν’ ή κλίμαξ, Χριστιανέ; »

Είς τού βαράθρου έλθών το χείλος 
Καί καταβλέψας είπεν ό φίλος·

« II συμφορά σου είναι κακή.
Σέ ταλανίζω καί σε λυπούμαι,
Αλλά  τό εργον πολύ φοβούμαι · 

Σήμερον είναι Κυριακή. »

’Αλέξανδρο; Κατακουζηνό;.

ΕΡΓΑ Κ Α Ι  ΗΜΕΡΑΙ.

Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α

Μ οναστηριού τή ς Κρακοβίας .

Άναγινώσκομεν έν τώ Νέω Έλευθέρω Τύπω 
τής Βιέννης.

Τό κακουργοδικείον τής Κρακοβίας έ'λαβεν 
άνώνυμον καταρ-η'νυσιν, γεγραμμένην ύπό γυναι
κείας χειρός, κοινωνοΰσαν αύτω ότι έν τώ μονα- 
στηρίω τών γυμνοποδών καρμελιτών τής πό
λεως ταύτης μονάχη' τ ι ;  εύρίσκετο καθειργμένη 
πρό είκοσιδύω έτών. Τό δικαστήριον έ'πεμψεν 
αυθωρεί είς τό μοναστήριον δικαστικήν έπιτρο- 
πήν φε'ρουσαν τήν άδειαν τού έπισκόπου, όπως 
ένεργη'ση τήν άπαιτουμένην έ'ρευναν. Καί πρώ
τον μ.εν αί μοναχαί δέν ήθέλησαν νά δεχθώσι 
τήν έπιτροπήν · έπειτα δέ έννοη'σασαι ότι τούτο 
ήν άνέκφευκτον ένε'δωκαν. Ή έπιτροπή έπε- 
σκέφθη άλληλοδιαδόχως τά κελλία χωρίς νά 
δυνηθή νά άνακαλύψη τ ι ' φθάσασα όμως πλη
σίον άρχαίας διαπεφραγμένης σιδηράς θύρας έζη'- 
τησε τό κλειδίον. Αί καλογραΐαι άπεκρίθησαν 
ότι ή θύρα έκείνη δέν άνεώχθη πρό χρόνων, καί 
ότι τό κλείθρον ήτο πάντως ύπό τής σκωρίας 
έφθαρμένον. Τής έπιτροπή; έπιμενούσης, αί 
μοναχαί άνέωξαν έπί. τέλους τήν θύραν, μετά 
τήν όποιαν εύρον δευτέραν σιδηράν θύραν φέ- 
ρουσαν θυρίδιον δ ι’ ού μετεδίδετο ή τροφή είς 
τήν καθειργμένην. ’Ανοιχθείσης δέ καί ταύτης 
θέαμα άλγεινόν παρέστη είς τά όμ-ματα 
τών θεατών. Έντός διαστήματος δύω μέτρων 
μη'κους καί ένός μέτρου ύψους, δυσωδεστάτου, 
σκοτεινοΰ, καί πλη'ρους παντοίων άκαθαρσιών, 
έκειτο άμορφον καί ειδεχθές ον, τό ζών σκελετόν 
γυμνής γυναικός , τής οποίας τά σώμα έκαλύ- 
πτετο ύπό παχέος στρώματος ρύπου, ίλύος καί 
άλλων άκαθαρσιών. Ήτο δέ τοΰτο τό σώμα τής 
Βαρβάρας Ούβρίκ, γεννηθείσης έν έτει 1 8 1 Τ 
καί είσελθούσης είς τό μοναστήριον τώ 1 8 4 1 .

"Εκειτο δέ έν τή ειρκτή έκείνη άπό τοΰ 
έτους 18 4 8  !

’ΐδουσα τούς άνθρώπου; έκείνους ή ταλαί
πωρος καλογραία έτριψε ζωηρώς τό μέτωπον 
καί τού; όφθαλμ.ούς αύτής καί είπε * ο Διατί 
δέν θέλετε νά μ.οι δώσητε τόν καφέν τόν όποιον 
μοί ύπέσχεσθε πρό δύω έτών; » καί μ.ετά 
ταΰτα έξερρύη είς ύβρεις άκατονομάστους κατά 
τών μοναχών καί τοΰ οικονόμ.ου.

Ή έπιτροπή μ.ετεκάλεσεν έν τοσούτω τόν 
έπίσκοπον, όπως ΐδη ίδιοι; όμμασι τό θΰμα 
έκείνο τής μοναχικής σκληρότητος καί άπαν- 
θρωπίας. Τούτον έδέχθη ομοίως μ.εθ ύβρεων ή 
καλογραία · οτε δέ ήκουσεν ότι είναι ό έπίσκο- 
πος, καί ότι ή'ρχετο πρός άπελευθέρωσιν αύτής, 
τότε ή όύστηνος έπεσε πρηνής πρό τών ποδών 
αύτοΰ. Ό έπίσκοπος, πλήρης άγανακτήσεως, 
άπηύθυνε σφοδρά; πρός τάς καλογραίας έπιπλή- 
ξεις, αίτινες άπεκρίθησαν ότι ή γυνή έκείνη ήτο 
μ.οναχή τις μ-ανιώδης, μή θελήσασά ποτε νά 
συμ-μορφωθή μετά τών κανόνων τοΰ μοναστη
ριού, καί σχίζουσα άδιακόπως τά φορέμ.ατα 
αύτής. Τότε ό έπίσκοπος α Είμαι, άπεκρίθη, 
υγιής τόν νοΰν · έάν όμ.ως μ.έ κλείσωσι μ-όνον 
έπί είκοσιτέσσαρας ώρας έντός τής ειρκτής ταύ- 
της, βεβαίως θέλω καταστή μανιώδης. Τοιου
τοτρόπως λοιπόν πράττετε τήν χριστιανικήν 
άγάπην ; Είναι αΰτη ή οδός τού ούοανοΰ; 
Δέν είσθε γυναίκες, είσθε Έριννύες. » Περιεργό- 
τατον είναι ότι ή ιστορία αΰτη ήτο γνωστή πρό 
δέκα ήδη έτών είς τήν πόλιν. Ένεκα όμως τοΰ 
έν ίσχύϊ κονκορδάτου ούδεμ-ία έπε'μβασις τής
κυβεονήσεως ήτο δυνατή.1 , Χ χ

Μετενεχ θείσα εις φωτεινόν και καθαρόν τ ι
δωμάτων ή δύστηνος μ-ανιώδης έκραύγαζεν ότι 
άπέθνησκε τής πείνης καί έζήτει τροφήν. Προσ- 
έφεραν δέ εύθύς αύτη τά προσφορώτατα μ.έσα, 
καί τήν μετεκόμισαν είς τό παρακείμενον νοσο- 
κου.είον τού Αγίου Λαζάρου. Έκεί εύρίσκεται
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εις άδιάλειπτον ερεθισμόν, καταράται τον οικο
νομάν του μοναστηριού και διηγείται σκανδα
λώδη μυστήρια περί τής διαγωγής των καλο
γραιών.

Την αύτήν εσπέραν περί τάς τε'σσαρας χιλιά
δας δχλου έζηγριωμένου συνη'χθη περί τδ μονα- 
στη'ριον των Καραελιτών, ζητούντο; ίνα εΐσ- 
έλθη διά της βίας εις τδ μοναστη'ριον. Ευρών 
όμως άντίστασιν διηυθύνθη πρδς τά μοναστη'- 
ρια των ’Ιησουιτών, εδραυσε τάς ύαλους των 
παραθύρων, ΰβρίζων καί λιθοβολίον αυτούς, καί 
κραυγάζων « Κάτω οί Τησουΐται. » Ούτοι δέ 
ώχυρώθησαν έντδς των μοναστηρίων, έσβεσαν 
τά φώτα καί έκρύβησαν έντδς ΰπονομών κουφίους 
έχουσών έζο'δους. Τολμητίαι τινες είσεπηδησαν 
εις την αύλήν του μοναστηριού, ήνοιξαν την 
μεγάλην δύραν, καί έν τώ 
άρια τδ πλήθος κατέκλυσε 
τδ. [λοναστη'ριον , κατέθραυ- 
σε θύρας καί παράθυρα, καί 
ύβρισε δύω πρεσβύτας Ίη- 
σουίτας προσπαθοΰντας ϊνα 
κατευνάσωσι τη ν οργήν αυ
τού. Οί λοιποί όμως Ιη- 
σουίται έ'λαθον άποδράντες 
δ ι’ υπογείων εξόδων.

Τά τάγριατα τών ’Ιη
σουιτών άπεβλη'θησαν άπο' 
τίνος καιρού έκ Ιΐράγης καί 
Βιέννης. ’Εδώ κυκλοφορεί
τα ι αίτησις ζητούσα την 
άποίλάκρυνσιν τών Ιησουι
τών έκ της Κρακοβίας.

« Οί Ίησουϊται, λέγει 
ή αίτησις αυτη, είσί γενι
κώς εγνωσμένοι ώς όργανα 
άποκτηνώσεως καί διαφθο
ράς. Ή άποριάκρυνσις αύτών 
ε'σεται λυσιτελεστάτη, ένερ— 
γουριένη ριάλιστα έπικρα- 
τούντος τού κατά τού τάγ- 
[λατος τούτου έγερθέντο; 
άναβρασριοΰ. »

Χθες ή ήγουριένη καί ή 
ΰφηγουριένη τού μοναστη- 
ριου ριετηνέχθησαν ύπδ την 
φυλακήν τών ουσάρων ένώ- 
πιον τού κακουργοδικείου, 
δπεο ούκ ολίγον καθησύχασε 
την άγανάκτησιν τού πλη'- 
θους.

'Ομοίως δέ έν Πράγη έπι- 
τροπή μικτή, κατελθοΰσα 
προ' τινων ήρ,ερών εϊ; τδ 
¡λοναστη'ριον τών Καρμελι- 
τώ ν, άνεκάλυψεν εις τδν 
βυθδν υπογείου οίναποθη'- 
κης θύραν μικράν τής οποίας 
ή ήγουμένη διισχυρίζετο 
δτι ήγνόει τήν ΰπαρξιν.
Ή ήγουμένη αύτη διευθύνει 
τδ μοναστη'ριον πρδ είκοσι- 
δύω έτών · άλλως τε ή κα- 
ταστασις τού κλείθρου άπο- 
όεικνυει δτι ή θύρα εκείνη ήνοίγετο συνεχώς 
άπο' τίνος χρόνου. Ή θύρα ήνοίχθη ύπδ σιδη
ρουργού καί ώδη'γει εις μυστηριώδη καί μα- 
κράν όδόν. Ή έπιτροπή είσήλθεν εις αυτήν καί, 
προκόψασα μέχρι τινδς, τδ τελευταΐον άπηντησε 
δύω άλλας θύρας τών οποίων ή ήγουμένη ήρνήθη 
νά δώση τάς κλείς. Άνοιχθε'ντων δέ καί τούτων 
άνεκάλυψεν ή έπιτροπή οίναποθη'κην π λου-  
σ ί α ν ,  περιέχουσαν συλλογήν τών καλλίστων 
οίνων καί μετ’ αύτήν κλίματα μυστηριώδη. Ή 
έπιτροπή άνήλθε τήν κλίματα ταύτη / καί εύ- 
ρέθη αίφνης έντδς τού παρεκκλησίου.... τού μο
ναστηριού τών καπουσίνων καλογη'ρων τού Βραδ- 
σιλίν.

Κ. Π.

Γ ε ν ν ή σ ε ις  κ α ί Θ ά ν α τ ο ι.

Έ π ί τής υδρογείου σφαίρας ζώσι περί διακόσια 
πεντήκοντα Ικατομμυρια άνθρώπων, εκ τών δποιων 
άποθνήσκουσι κατ’ έτος περί τριάκοντα δύω Ικα- 
τομμύρια. Καθ’ Ικάστην ήμε'ραν άποθνήσκουσι λοιπόν 
έπ ί τής γης περί τά  88  0 0 0  άτομα, άνά πασαν δε 
ώραν περί τά  3 0 0 0 , καί άνά παν δευτερόλεπτον 6 0 .  
Ε πειδή δέ δ αριθμός τών γεννήσεων ύπερβαίνει πολύ 
τον αριθμόν τών θανάτων, συμπεραίνομεν δτι άνά παν 
δευτερόλεπτον γεννώνται έπί τής υδρογείου σφαίρας 
περί τά  70  βρέφη·

’Ι α τ ρ ικ ό ν  τ ή ς  ά ρ θ ρ ίτ ιδ ο ς .

—  ’Ιατρέ, έλεγε μυριόπλουτος καί απαθής Άγγλος 
πρός τό' ιατρόν Άβερνέθω, τ ί νά κάμω όπως άπαλ- 
λαχθώ τέλος πάντων τής άναθιματισμένης άρθρίτιοος ; 
—  Νά ζής μέ £; πέννες τήν ήμέοαν, και νά τάς κερ- 
δαίνης έν ύδρώτι τού προσώπου σου.

ο η ρο ορος.

Έ ν τή  ’Αμερικανική επαρχία Μισσουρή ευρίσκεται 
ορος [Πιλοτ Κνόβ) ύψους 860  ποδών, άποτελούμενον 
σχεδόν όλοσχερώς έκ σιδήρου. Γαιολόγος τ ις  υπελογί- 
σατο δτι δ σίδηρος διήκει ε ϊ; βάθος 12  0 0 0  ποδών, καί 
δύναται νά έκμεταλλευθή επί χ ίλ ια  έτη έως οδ έςαν- 
τληθή. “Ενεκα τής έλλείψεως γαιανθράκων κατά τήν 
έπαρχίαν ταύτην ή έκμεταλλευσις έγένετο μέχρι τούδε 
άτελεστάτη.

Χαρο • Ρ το υ  α υ τ ο κ ρ α τ ορ α το ρ ο ς Νι

Έρανιζόμεθα έκ τού λίαν περιέργου βιβλίου ’Α ν α 
μ ν ή σ ε ις  θ ε ρ ά π ο ν τ ο ς  τ ο ύ  α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  Ν ικ ο 
λ ά ο υ .

« Ό  αύτόκράτιυρ Νικόλαός μόλις άναβάς ειςτόν θρό
νον άνεκάλυψε σοβαράν συνωμοσίαν, τής δποίας οί συμ

μέτοχοι έτιμωρήθησαν άπαντες 
διά τής άγχόνης ή διά τής διά 
βίου εξορίας εις Σ ιβηρίαν.

Τ ίς δέν ενθυμείται τόν 
άπαγχονισμόν τού Μ ουραβιίφ- 
Άποστόλου καί τού ποιητοΰ 
'Ρ ελ ιεφ ;

Ό  τελευταίος ούτος, εις τών 
επισημότατων άνδρών τής'Ρωσ- 
σίας, κατεδικάσθη ινα ΰποστή 
τόν διά τής άγχόνης θάνατον. 
Ό  Νικόλαος άναγνώσας τήν 
καταδίκην υπέγραψε’ Γ ε ν η -  
θ ή τ ω  ο ύ τ ω ς .  But ρο  S ie— 
moa.

Καθ’ ήν στγμήν δ 'Ρέλιεφ  
μετεωρίσθη ε’κ τής άγχόνης το 
σχοινίον έρδάγη, καί δ ποιητής 
κατέπεσε πληγωθείς έπ ί τού 
ικριώματος.

—  Ουδέ έ'ν σχοινίον δέν 
ήςεύρομεν νά κατασκευάσωμεν 
έ ν 'Ρω σσία, ανέκραξε χωρίς καν 
νά ώχριάση.

Ε πειδή δε τοιούτον, άλλως 
τε σπάνιον σύμβεβηκός, συν
επάγεται συνήθως τήν αΰ- 
τοκρατορικήν χοίριν, εστάλη 
ευθύς έπιτροπή εις τό Χ ει
μερινόν Παλάτιον όπως μέθη  
τήν τελευταίαν τού αύτοκρά
τορος θέλησιν.

—  ~Α! τό σχοινίον έθραό- 
σθη! λέγει δ Νικόλαος.

—  Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε.
—  Είδε λοιπόν άντικρυς τόν 

θάνατον ! Ποίαν έντύποισιν 
προύξένησεν αύτώ ή θέα τής 
άγχόνης ;

—  Μ εγαλειότατε, έδείχθη 
γενναίος. Ό  αύτοκράτωρ συνω- 
φρυωθη.

—  Τ ί ε ίπ εν; ή ρώτησε τόν 
διαγγελέα.

—  Ε ίπεν δτι ουδέ έν σχοι
νίον δέν ήςεύρομεν νά κ ατα - 
σκευάσυ ιιεν έν 'Ρωσσία.• / i

—  Λ ο ιπ ο ν! άπήντησεν δ 
αύτοκράτωρ, αποδείξατε αύτώ  
τό εναντίον.

Κ α ί έξήλθε. »

Ν έα Ξ α ν θ ίπ π η .

άπατη. Τά φαντάσματα. — "Opa τήν έξήγησιν εις τό προσεχές τεύχος

i vrΑ  υ ς ω ν π λη θυσ μός μ ε γ ά λ ω ν  πόλ εω ν.
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Βερολΐνον.. .  . 632 749 Μιλάνον. . . . 196 109
Βιέννη............. 578 000 Βρυςέλλαι. . . 186 341
Ιίετρούπολις.. 530120 Τουρΐνον. . . . 180500
Αιβεοπούλη.. 484 000 ’ Εδιμβούργο/. 175128
Γ'λάσκοβον.. . 432 263 Μόνα/ον. . . . 167 03*

Νεάπολις. , . , 418 900 Λρέσδη............ 145 728
Μαγκεστρία. . 358 800 Κοπενάγη. . . 135140
Μόσχα........... 351 627 Στοκόλμη. . . 133361
Μασσαλία. .. 300 000 Βουκορέστιον. 121700
Μ αδρίτη. . .. 298426 ’Οδησσός. . . . 118970

Γυνή τ ις  έδικάζετο έσχάτως 
εις τήν Νέαν Αύρηλίαν ώς κε- 
νιόσασα έπί τίνος διαβαίνοντος 

υπό τά  παράθυρα αύτής λέβητα πλήρη ζέοντος υδατος. 
Εϊς πασαν έρώτησιν τών δικαστών,

—  Έ νομισα δτι ήτο δ σύζυγός μου, άπεκρινετο, 
καί δέν έπαυεν έπαναλαμβάνουσα άφελώς τήν δικαιο- 
λόγησιν ταύτην.

Πλούσιός τ'ς ιδιοκτήτης τού Ύορκσϊρ παρ’ ολίγον 
έχανε τήν σύζυγον αύτού, ή τις , πεσοΰσα εϊς ποταμόν 
διερχόμενον πλησίον τής άγροτικής κατοικίας αύτού, 
εσώθη ώς έκ θαύματος. Προσβληθείσης δέ κατά συν
έπειαν τούτου δπό πλευρίτιδος καί άναρίοισάσης δ σύ
ζυγος έσ.τευσε νά διακοινώση τό σύμβεβηκός καί τήν  
εύτυχή τής συζύγου αύτού άνάββωσιν εϊς τούς φίλους 
καί συγγενείς, οίτινες έσπευσαν νά συγχαρώσιν αύτώ  
δι’ έπιστολών. Μεταξύ τών επιστολών τούτων εδρί- 
σκετο μ ία  στελλομένη παρά τ  νος αρχαίου αύτού φίλου, 
δυστρόπου, μισανθρώπυυ κ α ί αγάμου γέροντος, καί 
περιέχουσα ■

« Σοί εΤπον πάντοτε δτι δ ποταμός σου δέν εΤναι 
άρκετά βαθύς. >

Πα ν ο π τ η χ


